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فعالیت های بخشدار ی مرکزی شهرستان فیروزکوه در دوماهه اول سالفعالیت های بخشدار ی مرکزی شهرستان فیروزکوه در دوماهه اول سال
 مدیران موفق دوست دارند اثرگذار باشند ولی موضوع فقط 
اعمال قدرت نیست. هدف آن ها رسیدن به هدف های بزرگ 
به  که  اســت  آن  مدیریت  درجــه  باالترین  اســت.  ارزشمند  و 
دیگران خدمت کنیم و از این کار لذت ببریم، مدیران موفق 
از کارشان و مسئولیت هایی که دارند لذت می برند؛ زیرا آن را 
بخشی از فعالیت های الزم برای رسیدن به هدف بزرگ خود 
بخشداری  سرپرست  رحماندوست  صادق  محمد  می دانند. 
مرکزی فیروزکوه حدودا دوماهی می باشد که این مسئولیت 
شایسته ای  و  خوب  ویژگی های  والحمداهلل  شد  دار  عهده  را 
را  مــدیــریــت  ــرای  بـ شجاعت  و  شفافیت  فــروتــنــی،  جمله  از 
برخوردار می باشد وی در این مدتی که از مسئولیت در حوزه 
بخشداری مرکزی سپری کرد عملکرد واقدامات شبانه روزی 
جام جم  روزنامه  است  داده  نشان  خود  از  ناپذیری  خستگی 
آن شد تا گفتگوی کوتاه در مورد فعالیت وی و  فیروزکوه بر 
داشته  را  مرکزی  بخشداری  حــوزه  خــدوم  کارکنان  مجموعه 

باشد و به سمع و نظر مخاطبان گرامی برساند.  
رحماندوست خالصه ای از عملکرد حوزه بخشداری مرکزی را 

اینگونه بیان کرد. 
آب رسانی به روستای طارم به همراه  -بررسی و بازدید پروژه 

رئیس آبفا.
همکاری  با  پیرده  و  ســرانــزا  سرخدشت،  محور  -بازگشایی 

عوامل بحران بخشداری و اداره راهداری. 
-بررسی سالن های ورزشی روستاها و تجهیز خانه های ورزش 

و دیدار با رئیس کارشناسان اداره ورزش. 
-بــازدیــد مــیــدانــی و بــررســی مشکالت پــل زیــرگــذر روســتــای 

سرخدشت به همراه اداره راهداری و راه آهن و شوراها. 
عوامل  همراه  به  کالرخان  به  سرانزا  جــاده  مجدد  بازگشایی 

راهداری. 
ــای عــمــرانــی روســتــای طـــارس و بــررســی  ــروژه هـ -بـــازدیـــد از پـ

 . مشکالت جهت تسریع کار
ــورای ســرانــزا جهت  راه و شـ اداره  رئــیــس  بــه هــمــراه  ــدار  ــ -دی

آسفالت محدوده روستا. 
در  روستا  سطح  عمومی  تاکسی  و  خودروها  تحویل  -بررسی 

دیدار با رئیس اداره حمل و نقل و ترافیک شهرداری. 
جلسه بررسی مسائل و مشکالت روستاهای طارس،درده،

   ، امارت،کبوتردره،بادرود،اندور

،مح سرخدشت  السم،چشمه،کمند،سرانزا،دهگردان، 
ح  فر ، نه ا کو کر ، ن یا کند ، د و طر ، د با مین آ ا ، نی خا ر گذ ، د با آ د مو
،دمی اقا، انزها،گورسفی اباد،خمده،  پیرده وکالرخان،نام اور
حضور  با  آباد،حصاربن  جلیل  د،مهاباد،شهرآباد،سرچمن، 

. شورا و دهیار

ــالغ حــکــم ســرپــرســتــی دهــیــار امــیــریــه،دهــیــن،کــبــوتــردره،  ــ -اب
ح آباد،انزها،السم چشمه،گذرخانی و پیرده. طارس،طرود،فر

جلسه رفع مشکل و مسائل مربوط به آب معدنی خمده، با 
حضور نماینده منابع طبیعی و رئیس اداره میراث فرهنگی. 

با  حصاربن  زمین های  مشکالت  و  مسائل  بررسی  جلسه   -
حضور رئیس منابع طبیعی – معادن و جهاد – معاون بنیاد 

مسکن، شورا و دهیار و اهالی روستای حصاربن. 
- برگزاری جلسه کمیته انطباق با حضور دادستان ونماینده 

شورای شهرستان و سایر اعضا. 
-جلسه بررسی راه های بخش مرکزی و همچنین ایجاد پایگاه 
اداره  روســای  دیــدار  و  شهرآباد  دهستان  احمر  هــالل  اداره 

راهداری و هالل احمر با بخشدار مرکزی. 
با  دیدار  در  شورا  فاقد  روستاهای  مشکالت  بررسی  -جلسه 

رئیس شورای بخش مرکزی. 
کالنتری  رئیس  با  دیــدار  در  بخش  امنیتی  مسائل  -پیگیری 

شهرستان. 
-بررسی مسائل و مشکالت روستای کندیان با حضور شورا. 

جلسه با شهردار و معاونین شهردار جهت مسائل مشترک 
بخش و شهرداری. 

با  جلسه  در  روستایی  بافت  و  روستاها  هادی  ح   طر -بررسی 
رئیس بنیاد مسکن. 

-دیدار و گفتگو با اعضای شورای شهرستان فیروزکوه. 
و  پشتکوه  دهستان  در  راه  پلیس  پایگاه  احــداث  و  -ایجاد 

حبله رود در دیدار با پلیس راه شهرستان فیروزکوه.
 . -بازدید از بافت های روستای کالرخان جهت نصب علمک گاز

-بازدید از خسارت ناشی از حفاری در روستای کمند. 
برگزاری جلسه با همکاران جهت انجام و تسریع در روند کاری 

و پاسخگویی به اربابان رجوع. 
-برگزاری همایش شوراهای بخش مرکزی و ارجمند به همراه 
نماینده مجلس و فرماندار و بخشداران  و شوراهای اسالمی 

شهر و بخش در بخشداری. 
با  معاونین  و  کشاورزی  جهاد  اداره  مدیر  با  گفتگو  و  -دیــدار 

بخشدار مرکزی. 
-ابالغ حکم سرپرستی دهیاری امین آباد. 

همراه  به  آبــاد  امین  روستای  مخزن  پــروژه  از  میدانی  بازدید 
رئیس اداره آبفا. 

 . پیگیری و بازگشایی جاده اصلی روستای اندور
-بررسی و پیگیری انتقال آب کشاورزی روستای طارس.

-برگزاری کمیته انطباق با حضور دادستان در روستای دهین. 
-بررسی و حل مشکل مخزن آب رسانی به روستای طارم. 

 . -دیدار با رئیس هالل احمر به مناسبت هفته هالل احمر
ــورا و دهــیــار گــورســفــیــد جــهــت حــل مــســائــل و  ــدار بــا شـ ــ -دی

مشکالت روستای گورسفید، 
آسفالت  گیری  لکه  آغــاز  انــزهــا:  روســتــای  از  میدانی  -بــازدیــد 

روستای انزها طی هماهنگی با رئیس اداره راه. 
– فیروزکوه  جاده  آسفالت  پروژه  عملیات  از  میدانی  -بازدید 

 . سمنان و مناطق سیل خیز
-هماهنگی با اداره راه و تسطیح و ساماندهی راه روستایی و 

ع و روستاهای درده، مهن و دهگردان.  جاده بین مزار
مجلس  نماینده  اد  نژ رسولی  دکتر  همراه  به  میدانی  بازدید 
تــشــان،  آ ــدار از روســـتـــای. انــزهــا،  ــان ــرم و مــهــنــدس مــهــری ف
آقا،  دمی  کبوتردره،  محمودآباد،  دشت  سیمین  دهگردان، 

حصاربن، 
-عملیات اطفای حریق منزل مسکونی در روستای مزداران. 

بازدید از مخزن آبرسانی روستای امین آباد. 
-برگزاری همایش شوراها در سالن شهید آوینی دانشگاه آزاد 

به مناسبت هفته شورا.
و  حمل  و  راهــداری  ادارات  روســای  همراه  به  میدانی  -بازدید 
از مناطق سیل زده سرانزاء، طرود  نقل جاده ای، هالل احمر 
بازگشایی  و  آبـــاد  جلیل  و  ســرخــدشــت  پــیــرده،  ــان،  ــالرخ ک و 

محورهای مواصالتی. 
گردشگری،  ح  طر جهت  شهرآباد  روستای  از  میدانی  -بازدید 
مختلف  نقاط  و  آرامستان  دهیاری،  کاره،  نیمه  ورزشی  سالن 

روستا. 
بازدیدهای میدانی متعدد از روند لکه گیری و آسفالت انزها، 

آتشان و دهگردان. 

جاده  آسفالت  روکــش  پــروژه  از  متعدد  میدانی  -بازدیدهای 
سمنان. 

ع  راه بین مزار و  ، شانه سازی  رگالژ -ادامــه عملیات تسطیح، 
روستاهای پیرده، درده، کاوه ده، کدوده و مهن. 

-بازدید مجدد از مخزن آبرسانی و شبکه ذخیره اب امین آباد. 
بخش  ــای  ــاه ــت روس مــشــکــالت  و  مــســائــل  ــی  ــررس ب نشست   
نماینده  اد  ــژ نـ ــی  ــول رس احــمــد  ســیــد  حــضــوردکــتــر  ــا  ب ــزی  ــرک م
و  معاونین  و  فرماندار  مهری  ابوالقاسم  مهندس  مجلس، 

مدیران ادارات خدمات رسان. 
روســتــای  مشکالت  و  مسائل  حــل  جهت  میدانی  -بــازدیــد 

کالرخان و شیخ وزا، و...
-بررسی مسائل ومشکالت روستاهای فاقد شورا در جلسه 

با رئیس شورای بخش. 
آرد در  تــوزیــع  ــی مــســائــل و مــشــکــالت و ســامــانــدهــی  ــررس -ب

روستاهای بخش مرکزی. 
اتمام روند  اتاق نگهبانی و مسائل امنیتی و بررسی  -بررسی 

گازرسانی روستای طرود. 
و  ح هــادی  طــر بــافــت،  خصوص  در  متعدد  و  مجدد  -بــررســی 

مسکن جوانان در جلسه با رئیس بنیاد مسکن.
ــــش نــشــانــی  -جــلــســه جــهــت ســامــانــدهــی خــــودروهــــای آت

روستاهای سیمین دشت و آتشان.
روستا   15 مصوبات  بررسی  و  انطباق  کمیته  جلسه  -برگزاری 

در روستای شهرآباد.
اعضای  حضور  با  دمی  روستای  مشکالت  و  مسائل  -بررسی 

شورا. 
حضور  با  معابر  روشنائی  بــرق  مشکالت  و  مسائل  -بررسی 

رئیس اداره برق. 
-بازدید میدانی به همراه رئیس اداره برق از منطقه پلنگ آب 

روستای سرخدشت. 
از  -بازدید میدانی به همراه معاون سیاسی و شورای بخش 

محل احداث سردرب ورودی دهستان حبله رود. 
دشت،  حصاربن،سیمین  هریاج،  روستای  میدانی  -بــازدیــد 

دمی آقا، کبوتر دره، 
ــروژه انــتــقــال آب شــهــرســتــان فــیــروزکــوه به  ــ -دیــــدار مــدیــر پ

شهرستان گرمسار و بررسی مسائل مربوط. 
بررسی  و  مرکزی  بخشدار  با  رسانه  اصحاب  صمیمی  ــدار  دی

پوشش خبری. 
ــاله ایــمــنــی به  -هــمــاهــنــگــی و شــرکــت در جــلــســه اهــــدای کـ

موتورسواران دهستان حبله رود. 
کسب  جهت  به  مرکزی  بخشداری  عمومی  روابــط  از  تجلیل 

رتبه برتر روابط عمومی شهرستان. 
روستای  ورودی  زیرگذر  آبگرفتگی  مسائل  متعدد  -بررسی 
آبفا، نماینده برق و راه  سرخدشت با حضور رئیس راهداری، 

آهن. 
بررسی  و  آباد  امین  روستای  عمرانی  پروژه  از  میدانی  -بازدید 

مسائل و مشکالت. 
معدنی  آب  چشمه  ساماندهی  عملیات  از  میدانی  -بــازدیــد 

روستای خمده. 
دهستان  به  نــوری  فیبر  انتقال  عملیات  از  میدانی  -بــازدیــد 

پشتکوه.
-بــررســی مسائل و رفــع مــوانــع مــربــوط بــه بــافــت کــشــاورزی 
و  مجلس  نماینده  مــدیــرکــل،  حــضــور  بــا  شــهــرابــاد  روســتــای 

 . فرماندار
بخش  روستاهای  در  مــدارس  مشکالت  و  مسائل  -بررسی 

مرکزی در دیدار با رئیس آموزش و پرورش شهرستان. 
روستای  آرد  تخصیص  مشکالت  و  مسائل  متعدد  -بررسی 

محمودآباد. 
-بازدید میدانی از شرکت پرورش دام ( آوین ژن. 

بنیاد  کــل  اداره  در  کــتــاالن  روســتــای  ح هــادی  طــر -تــصــویــب 
مسکن استان تهران. 

بازدید میدانی از جاده مزار شهدای روستای درده و تخصیص 
 . اعتبار از جرایم ماده 23 جهت آسفالت جاده مذکور

خیابان  آسفالت  جهت   23 مــاده  جرایم  از  اعتبار  تخصیص 
لوار روستای بادرود. 

بازدید از پروژه های عمرانی روستای کتاالن. 
-برگزاری کمیته انطباق با حضور اعضا در روستای جلیزجند. 

اطــفــا، حــریــق در روســـتـــای مـــــزداران تــوســط عــوامــل بــحــران 
بخشداری. 

-بازدید از مسجد در حال احداث روستای دهین. 
موضوع  پیگیری  و  شهرستان  امداد  کمیته  رئیس  با  -دیدار 
ــه روســتــایــیــان  اشــتــغــال جـــوانـــان روســتــایــی و تــســهــیــالت ب

بی بضاعت.
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ســرهنگ دکتــر حســن شــاکری در ایــن پیــام گفــت: هفتــم تیــر ســالروز 
عــروج ملکوتــی شــهید مظلــوم آیــت اهلل دکتــر بهشــتی معمــار دســتگاه 
قضایــی جمهــوری اســالمی ایــران و 72 تــن از یــاران بــا وفــا و صــادق حضــرت 
تــالش  تکریــم  بــرای  مغتنــم  فرصتــی  علیــه(  اهلل  )رحمــت  خمینــی  امــام 

خالصانــه قضــات، خادمــان و معتمدیــن در قــوه قضائیــه اســت.
عرصــه،  ایــن  عزیــز  شــهدای  خاطــره  و  یــاد  گرامیداشــت  بــا  اینجانــب 
تمــام  و  دادســتان  دادگســتری،  رئیــس  بــه  را  قضائیــه  قــوه  هفتــه  آغــاز 
همکارانشــان تبریــک عــرض نمــوده و از خداونــد منــان توفیــق روزافــزون 

اهلل  "عجــل  االعظــم  اهلل  بقیــه  حضــرت  خاصــه  توجهــات  ســایه  در  را 
تعالــی فرجــه الشــریف"، تحــت رهبــری حکیمانــه مقــام عظمــای والیــت 
مســالت العالــی(  )مدظلــه  خامنــه ای  امــام  العظمــی  اهلل  آیــت   حضــرت 

 می نمایم.

فرمانده انتظامی شهرستان فیروزکوه در پیامی آغاز هفته قوه قضائیه تبریک گفت 

اجتماعیاجتماعی
اقتصادیاقتصادی

ضمیمه رایگان روزنامه د  ر فیروزکوهضمیمه رایگان روزنامه د  ر فیروزکوه

امام جمعه فیروزکوه:
صرفه  بـــرق  و  آب  مــصــرف  در 

جویی کنیم

در  فیروزکوه  جمعه  امام  حیدری  االسالم  حجت 
گفت:  جمعه  نماز  عبادی_سیاسی  خطبه های 
انسان مؤمن، اهل اسراف و تجمل گرایی نیست؛ 
به تعبیر روایت “قلیل المئونه و کثیر المعونه” کم 

خرج و پر کار است.
داشت:  بیان  فیروزکوه  جمعه  نماز  خطیب 
دهنده  تکان  اسراف  آمار  ما،   کشور  در  متأسفانه 
است؛ طبق برخی آمارها، از ساالنه 1۰۰ میلیون ُتن 
در  ُتن  میلیون   ۳5 حدود  کشاورزی،  محصوالت 
قالب غذا دور ریخته می شود که این حجم اسراف 
حدود ۳۸ هزار میلیارد تومان ارزش دارد و غذای 1۸ 
میلیون نفر است. وی افزود: برخی رسم و رسوم 
موجب  که  داریم  عزا  و  جشن  مراسمات  در  غلط 
اسراف است؛ چرا باید چند مدل غذا و بیش از نیاز،  
آن دور ریخته شود؟!! باید به  طبخ شود و بیشتر 
اندازه و به دور از تجمل مصرف کنیم. امام جمعه 
اذعان  کشور  در  آبی  کم  مشکل  درباره  فیروزکوه 
داشت: کشور ما با بحران کم آبی مواجه است که 
الزم است همه ما در مصرف آب صرفه جویی کنیم؛ 
برای این که تابستان مشکل قطعی برق نداشته 
باشیم، در مصرف برق دقت کنیم،  حتی یک المپ 
اضافی هم روشن نگذاریم. حجت االسالم حیدری 
بهشتی  شهید  مظلومانه  شهادت  به  اشاره  با 
بهشتی  شهید  کرد:  عنوان  قضائیه  قوه  هفته  و 
انقالب اسالمی،  تراز  بارز یک مسئول در  مصداق 
و  مخلص  مردمی،  خدوم،  دانشمند،  شخصیتی 

پرتالش بود .

رئیس اتاق اصناف فیروزکوه:

مصوبه ای که از 12 سال پیش 
خاک می خورد

مشکالت  از  یکی  آالینده  و  مزاحم  صنوف  وجود 
اساسی شهری محسوب می شود که عالوه بر ایجاد 
سبب  مردم  آرامش  زدن  هم  بر  و  صوتی  آلودگی 

شده شهر چهره نازیبایی به خود بگیرد. 
صنوف  ساماندهی  شاهد  گذشته  سال های  در 
آالینده با هدف ایجاد آرامش در محیط شهری در 
برخی مناطق کشور بودیم که تاثیرات مثبتی را به 
دنبال داشته است. موضوع انتقال صنوف آالینده 
شهرستان فیروزکوه به خارج از محیط شهری نیز 
اما  می شد  شنیده  شهرستان  مسئوالن  از  بارها 

متاسفانه این مهم تاکنون محقق نشده است.
از  سال   12 حدود  گفت:  صدر  کیا  محمد  سید 
تصویب طرح انتقال صنوف آالینده به خارج شهر 
و  نشده  اجرایی  طرح  این  متاسفانه  اما  می گذرد 
این مشکل همچنان به قوت خود باقی است. وی 
افزود: تاکنون وعده های بسیاری از سوی مسئوالن 
داده  شهر  خارج  به  آالینده  اصناف  انتقال  جهت 
این  بسترسازی  جهت  عملی  اقدام  هیچ  اما  شد 
ارگان های  همکاری  عدم  از  وی  نشد.  انجام  طرح 
تاکنون  متاسفانه  گفت:  و  کرد  گالیه  ابراز  ذیربط 
رغم  علی  و  نشده  واگذار  صنوف  به  زمینی  هیچ 
انجام مقدمات طرح از سوی متولیان امر، دستگاه 
اجرایی مربوطه نه تنها کمکی جهت تسریع در روند 
طرح نمی کند بلکه با بهانه تراشی های متعدد انجام 

این مهم را به تاخیر می اندازد. 

خبر خبر
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  محسـن منصوری در حکمی سرپرسـت فرمانداری شهرسـتان فیروزکوه 
ح اسـت:  را منصـوب کـرد؛ متـن حکـم به این شـر

برادر گرامی جناب آقای محمد حیدری منش
بـه  جنابعالـی  ارزنـده  تجـارب  و  تعهـد  شایسـتگی،  مراتـب  بـه  عنایـت  بـا 
موجـب ایـن حکم به عنوان "سرپرسـت فرمانداری شهرسـتان فیروزکوه" 

می شـوید.  منصـوب 
انتظار می رود با اتکال به خداوند متعال و سـرلوحه قرار دادن "بیانیه گام 
دوم انقـالب اسـالمی" و مفـاد "عهدنامـه مدیـران دولـت مردمـی" بـا روحیه 
انقالبی، پاکدستی، فسادستیزی، قانون مداری و عدالت محوری با تاکید 
بر گره گشـایی از مشـکالت مردم شـریف آن شهرسـتان در راستای تحقق 

آرمان بلند "عدالت و پیشـرفت" و "رفع فقر و تبعیض" کوشـا باشـید. 
مردمـی،  گروه هـای  ظرفیـت  از  حداکثـری  بهره منـدی  بـرای  تـالش 
از  جانبـه  همـه  حمایـت  و  اقتصـادی  سـاخت های  زیـر  عادالنـه  توسـعه 
فرهنگـی  شـاخص های  تعالـی  بـرای  جـدی  و  اصولـی  برنامه ریـزی  تولیـد، 

روحانیـت  بـا  مـداوم  ارتبـاط  طریـق  از  اجتماعـی  آسـیب های  کاهـش  و 
اسـالمی  جمهـوری  مقـدس  نظـام  اجتماعـی  سـرمایه  ارتقـای  اصیـل، 

بـا  مسـتمر  و  سـازنده  تعامـل  و  مـردم داری  مهـم  اصـل  رعایـت  بـا 
انتظـار  مـورد  اسـالمی  انقـالب  نهادهـای  و  اجرایـی  دسـتگاه های   کلیـه 

است. 
توجهـات  سـایه  در  منـان  ایـزد  درگاه  از  اسـتعانت  بـا  اسـت  امیـد 
رهبـری  معظـم  مقـام  منویـات  از  پیـروی  و  )عـج(  عصـر  ولـی  حضـرت 
مویـد و  موفـق  محولـه  وظایـف  بـه  عمـل  در  العالـی(   )مدظلـه 

 باشید. 
گفتنـی  اسـت حیـدری منـش دانشـجوی دکتـرای مدیریـت متولـد 1۳۶7 
سـپاه  بسـیج  مقاومـت  ناحیـه  فرمانـده  همچـون  مسـئولیت هایی 
شهرسـتان  عمومـی  فرهنـگ  شـورای  عضـو  فیروزکـوه،  شهرسـتان 
فیروزکـوه، ناظـر علمـی پروژه های مطالعات نظری، عضو سـتاد نماز جمعه 
شهرسـتان فیروزکوه، مدرس دانشـگاه آزاد اسـالمی و پیام نور فیروزکوه، 
مشـاور شـهردار فیروزکـوه و جانشـین فرمانـده ناحیـه مقاومـت بسـیج 

دارد. خـود  کارنامـه  در  را  فیروزکـوه  شهرسـتان 

سرپرست فرمانداری فیروزکوه منصوب شد

همایش ملی تکریم خیران مدرسه 
مجری  نیا،  حسینی  باحضور  ســاز 
آمــوزش و  صــدا و سیما، مدیر کل 
پرورش، مدیرعامل مجمع خیرین 
ــهــران،  شــهــرســتــان هــای اســـتـــان ت
اسالمی،  شــورای  مجلس  نماینده 
فرماندار شهرستان، مدیر آموزش 
مسئوالن  و  شهرستان  ــرورش  ــ پ
ساز  مدرسه  خیرین  و  شهرستانی 
در مجتمع آموزشی و رفاهی فیروزه 

برگزار شد.
همایش  ایـــن  بـــرگـــزاری  از  هـــدف 
ــــاســــداشــــت خــیــریــن  پ تـــکـــریـــم و 
مدرسه ساز شهرستان فیروزکوه و 
آنها بود  از اقدامات خیرانه  تجلیل 
سرمایه های  و  منابع  عنوان  به  که 
انسانی ارزشمند، تأثیر گذار و دارای 

اهمیت ویژه، شایسته قدرشناسی 
هستند.

نماینده  نـــژاد،  رســولــی  احمد  سید 
و  فیروزکوه  شهرستان های  مــردم 
دماوند در مجلس شورای اسالمی 
از  تکریم  همایش  یازدهمین  در 
خیران مدرسه ساز فیروزکوه گفت: 
میلیارد  نیم  و  یــک   1۴۰1 ســـال  در 
آمــوزش و پرورش  تومان اعتبار به 
شــده  داده  تخصیص  فــیــروزکــوه 

است.
رسولی نژاد گفت: بحث جدا سازی 
اداره کل نو سازی و تجهیز مدارس 
نوسازی  اداره  تا  می کنیم  دنبال  را 
اداره  از  مستقل  شــهــرســتــان هــا، 
کــل فــعــالــیــت داشــتــه بــاشــد و به 
پیشبرد امور در حوزه شهرستان ها 

حقوق  افــزایــش  از  وی  کند.  کمک 
ــرداد و اظــهــار  ــبـ بــازنــشــســتــگــان خـ
داشت: این مصوبه توسط مجلس 
تــصــویــب شـــده و مــقــرر شـــد تـــا از 
سطوح پایین دریافتی اجرایی شود؛ 
طرح جامع در خصوص ساماندهی 
تــبــدیــل وضــعــیــت  اســـتـــخـــدام و 
کــارکــنــان دولـــت شــامــل شرکتی و 
ــا نیز بــه صـــورت خــارج  ــراردادی هـ قـ
تیر  پنجم  و  شد  تصویب  نوبت  از 
است.رسولی  مجلس  اول  دستور 
نــژاد گفت: در حــوزه رتبه بندی نیز 
مجلس تکلیف خود را انجام داده 
و مصوبه برای ادامــه انجام امور در 

سازمان برنامه بودجه است.
اصــلــی  ــال  ــ ب تــربــیــت 2  و  تــعــلــیــم   *
ــرورش بـــرای آمـــوزش  ــ ــوزش و پ ــ آم

ــه دانـــش آمـــوزان  عــلــوم و فــنــون ب
است

پــــــرورش  و  آمـــــــــوزش  ــرکــــل  ــ مــــدی
در  تــهــران  اســتــان  شهرستان های 
همکاری  با  کــرد:  بیان  مراسم  ایــن 
حاضر  حال  در  ساز  مدرسه  خیران 
بـــا حـــدود  مـــدرســـه  یــکــهــزار و 21۳ 
آمــوز، 5۰ هزار  دانــش  یک میلیون 
منطقه   21 در  فــرهــنــگــی  هــمــکــار 
کل  اداره  این  زیرپوشش  آموزشی 
فعالیت می کنند. مسعود بهرامی، 
ما  مـــدارس  از  زیـــادی  تعداد  گفت: 
تهران  اســتــان  شهرستان های  در 
بـــا کــمــک خـــیـــران نــیــک انــدیــش 
رسیدند  بــهــره بــرداری  به  و  ساخته 
با اشاره  که قابل تقدیر است. وی 
ــوب شــهــرســتــان  ــ ــه وضــعــیــت خ بـ

ــرد: این  فــیــروزکــوه، خــاطــرنــشــان کـ
محدودیت ها  وجود  با  شهرستان 
و قرارگیری در دورترین نقطه از اداره 
کل عملکرد خوب و قابل تقدیری 
قدردانی  با  بهرامی  دارد.  و  داشته 
کمک  ــرای  ب ســاز  مدرسه  خیران  از 

رسانی به آمــوزش و پــرورش، اظهار 
ــدارس با  ــ ــت: خــشــت هــای مـ ــ داشـ
هم  روی  بــر  خــیــران  نیک اندیشی 
را  آموزشی  فضای  تا  شده  گذاشته 
که ابزاری برای انجام رسالت تعلیم 

و تربیتی معلم تامین کند.

نماینده مردم فیروزکوه خبر داد:

تخصیص یک و نیم میلیارد تومان به آموزش و پرورش شهرستان

غ و  بر اساس ماده 7 آیین نامه اجرایی انتخابات اتحادیه های صنفی در نظر است انتخابات هیات مدیره و بازرس اتحادیه صنف  قصابان ، مر
میوه فروشان -پارچه و پوشاک  شهرستان فیروزکوه برگزار گردد. 

آید از روز  آنان اعالم گردیده دعوت بعمل می  لذا از واجدین شرایط عضویت در هیات مدیره و بازرس اتحادیه صنف مزبور که در ذیل شرایط 
10 روز نسبت به تکمیل پرسشنامه و بارگذاری و مدارک خود در سامانه  1401/4/18 به مدت  خ  شنبه مور 1401/4/9 لغایت  خ  پنجشنبه مور
 با در دست داشتن مدارک ذیل به 

ً
ساران )انتخابات الکترونیک(به نشانی election.iranianasnaf.ir اقدام و پس از اخذ کد رهگیری، شخصا

هیات اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی واقع در سایت اداری اداره صنعت معدن و تجارت شهرستان فیروزکوه مراجعه و ثبت نام 
نمایند.

شرایط داوطلبین :
1 تابعیت جمهوری اسالمی ایران )برابر شناسنامه(

2 اعتقاد و التزام عملی به نظام جمهوری اسالمی ایران )استعالم از وزارت اطالعات(

3  نداشتن سوء پیشینه کیفری موثر ) استعالم از مراجع ذیصالح قضایی(
4 عدم ممنوعیت تصرف در اموال مانند حجر ، ورشکستگی و افالس )استعالم از مراجع ذیصالح قضایی(

5 عدم اعتیاد به مواد مخدر )استعالم از نیروی انتظامی (

6 عدم اشتهارد به فساد )استعالم از نیروی انتظامی (

7 داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم برای افرادفاقد سابقه عضویت در هیات مدیره )برابر مدرک تحصیلی با گواهی معتبر از اداره آموزش 

و پرورش
8 حد اکثر سن در زمان ثبت نام هفتاد و پنج سال)برابر شناسنامه(

-مجوزی است که تاریخ اعتبار آن منقضی نگردیده،صاحب آن تغییر شغل نداده و  9 داشتن پروانه کسب معتبر دائم )پروانه کسب معتبر

واحد صنفی خود را به غیر واگذار نکرده باشد،واحد صنفی فعال و مکان آن تغییر نیافته باشد.(
10 داشتن وثاقت و امانت)اصل بر صالحیت است مگر وجود مدرک مستندی مبنی بر فقدان وثاقت و امانت نظیر آراء قطعی مراجع قضایی و 

یا مصوبه کمیسیون نظارت مبنی بر تخلف مالی(
* توضیحات: بر اساس ماده22 قانون نظام صنفی :

تبصره 1: داوطلبین نباید سابقه عضویت بیش از 2 دوره متوالی و یا 4 دوره متناوب در هیات مدیره اتحادیه داشته باشند.
ع ماده )5( قانون مدیریت و خدمات  تبصره 6: داوطلب شدن کارکنان اتحادیه ها ، اتاق اصناف شهرستان و ایران و دستگاههای اجرایی موضو
آنان از شغل قبلی خود پیش از ثبت نام در انتخابات است. اعالم  کشوری در انتخابات هیات مدیره اتحادیه های صنفی منوط به استعفای 

ع به کار در هیات مدیره اتحادیه الزامی است. ع این ماده پیش از شرو رسمی پذیرش استعفای کارکنان موضو
مدارک مورد نیاز ثبت نام :

1 دوقطعه عکس 4*3جدید

2 یک برگ تصویر پروانه کسب به همراه اصل آن

3 یک سری تصویر از کلیه صفحات شناسنامه به همراه اصل آن

4 یک برگ تصویر کارت ملی به همراه اصل آن

آن با یک بر تصویر اعتبار نامه )افرادی که دارای سابقه عضویت در هیات  5 یک برگ تصویر مدرک تحصیلی )حداقل دیپلم( به همراه اصل 

مدیره اتحادیه می باشند.(
6 پرینت کد رهگیری ثبت نام از سامانه ساران )انتخابات الکترونیک(

سازمان صنعت معدن و تجارت استان تهران

هیات اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی شهرستان فیروزکوه

گهی فراخوان داوطلبین عضویت در هیات مدیره و بازرس آ
غ و میوه فروشان -پارچه و پوشاک    شهرستان فیروزکوه )نوبت دوم ( اتحادیه صنف  قصابان ، مر

سید امین حسینی  - هیات اجرایی برگزاری انتخابات    - اتحادیه های صنفی شهرستان فیروزکوهسید امین حسینی  - هیات اجرایی برگزاری انتخابات    - اتحادیه های صنفی شهرستان فیروزکوه

اطالعیه – نوبت دوم 

در  فیروزکــوه  شهرســتان  انتظامــی  نیــروی  فرماندهــی 
ــهرک  ــع در ش ــودرو ( واق ــداری ) خ ــگ نگه ــر دارد پارکین نظ
طریــق  از  یکســال  مــدت  بــه  را   ) آبــاد  مفــت   ( گلســتان 
لــذا   . نمایــد  واگــذار  شــرایط  واجــد  افــراد  بــه  مناقصــه 
متقاضیــان مــی تواننــد جهــت ســیر مراحــل قانونــی بــه 
ســتاد فرماندهــی نیــروی انتطامــی شهرســتان جنــب اداره 
بــا شــماره  نــژاد مراجعــه ویــا  آقــای محمــد  نــزد  مالیــات 

. نماینــد  حاصــل  تمــاس   09112176717

ستاد فرماندهی انتظامی شهرستان فیروزکوه

مشاور امالک و گروه پیمانکاری رایکا با بیش از مشاور امالک و گروه پیمانکاری رایکا با بیش از 
ید فروش ملک در شهرستان  ید فروش ملک در شهرستان ده سال سابقه خر ده سال سابقه خر

فیروزکوه و ساخت آپارتمان ویال احداث باغ فنس فیروزکوه و ساخت آپارتمان ویال احداث باغ فنس 
کشی و کلیه امور ثبتی و اداری کشی و کلیه امور ثبتی و اداری 

آدرس فیروزکوه میدان سپاه جنب نا نوایی تافتونآدرس فیروزکوه میدان سپاه جنب نا نوایی تافتون
   شماره تماس:   شماره تماس:

0910558377609105583776   --       --    0910536727009105367270

 مشاور امالک و گروه پیمانکاری رایکا  مشاور امالک و گروه پیمانکاری رایکا 
یت شجاع یت شجاع با مدیر  با مدیر

گهی فــروش زمین    آ

یــک هکتــار زمیــن مزروعــی ششــدانگ بــا ســند تــک 
بــرگ و قطعــه دوم دیگربــا ســند تــک بــرگ  بصــورت 
مشــاع بــه مســاحت 11۰۰ متــر مربــع در منطقــه روســتای  
هــر  بــه  حســنی  ومیــرزا  اوجــا  در  واقــع  ورســخواران 

متــری 4۰۰ هزارتومــان بــه فــروش میرســد . 
  شماره تماس :

۰91938۰۰689  محمد کیوان مهر

اعتماد شما سرمایه اعتماد شما سرمایه ماستماست

پل ارتباطی 
شهروندان با پلی

 شکایت، انتقاد، شکایت، انتقاد،
 پیشنهاد ، تقدیر پیشنهاد ، تقدیر

 بازرسی فرماندهی نیروی انتظامی شهرستان بازرسی فرماندهی نیروی انتظامی شهرستان
 فیروزکوه دفتر نظارت همگانی فیروزکوه دفتر نظارت همگانی

197197

دادگستری  رئــیــس  درزی  قضائیه  قــوه  هفته  بــا  همزمان  جــم،  جــام  ــزارش  گـ بــه 
کارکنان  از  جمعی  و  ایــثــارگــران  امــور  و  شهید  بنیاد  رئیس  نیکدل   ، شهرستان 
شهید  خانواده  و  کتاالن  روستای  در  سیر  کامبیز  شهید  خانواده  با  دادگستری 

هوشنگ اسفندیاری دیدار و قدردانی نمودند.
درزی رئیس دادگستری فیروزکوه در این دیدارها با گرامیداشت هفته قوه قضائیه 
و شهادت شهید دکتر بهشتی و یاران باوفایش اظهار داشت: دیدار با خانواده 
معظم شهدا، محضر کسب فیض و وظیفه خدمتگزاری برای ادای دین به مقام 

واالی شهداست.
وی اظهار کرد: اگر استقامت و شجاعت شهدا نبود اکنون این آرامش را نداشتیم 
و باید مردم و ملت ما قدرشناس شهدا و خانواده معظم شهدا باشند، انقالب 
اسالمی به برکت خون شهیدان به جایگاه واالیی رسیده و اکنون خانواده شهیدان 

سرمایه های انقالب هستند.

گفتنی است شهید واالمقام کامبیز سیر متولد دوم دی ١٣٣٩ بوده و در  عملیات 
فتح المبین ، در تاریخ  چهارم فروردین سال 1۳۶1 ، در منطقه رقابیه به شهادت 
رسیدند و شهید واالمقام هوشنگ اسفندیاری متولد ششم فروردین سال ١٣۴١ 
بوده و در عملیات رمضان ، در تاریخ بیست و سوم تیر سال ١٣۶١ در منطقه شرق 
بصره به شهادت رسیدند و پیکر مطهر ایشان بعداز گذشت ۴٠ سال هنوز به 

آغوش وطن بازنگشته.

 دیدار با خانواده شهدا، ادای دین
 به مقام واالی شهید است



w w w . j a m e j a m d a i l y . i r     w w w . d a n e s h p a y a m . i r
ضمیمه رایگان روزنامه د  ر شهرستان فیروزکوه

اي بـی خبــر بکــوش کـه صاحب خبــر شوی
تــا راهــــرو نباشی کـی راهـبـر شـوی

در مکتب حقایق پیش ادیـب عشـق
هان اي پسر بکـــوش که روزی پدر شوی

صاحب امتیاز :           
 سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران                                                 

سرپرست شهرستان فیروزکوه: محمد مراد پور

تحریریه شهرستانها:      021-44233511
 دفتر سرپرستی  شهرستان  فیروزکوه:  76444148

صفحه آرا: فرحناز بنده خدا یزدی

پنجشنبه       9 تیر    1401   شماره 6250

حافظ

بــا  خبــری  نشســت  در  فیروزکــوه  شهرســتان  قضائیــه  قــوه  رئیــس 
ــه مناســبت هفتــه قــوه قضائیــه برگــزار شــد، ضمــن  خبرنــگاران کــه ب
گرامیداشــت یــاد و خاطــره آیــت اهلل شــهید بهشــتی و یارانــش، اظهــار 
کــرد: هفتــه قــوه قضائیــه را بــه همــکاران قضائــی و اداری در سراســر 
کشــور بویــژه مجموعــه قضــا در شهرســتان فیروزکــوه کــه همــواره 
بســیجی وار و جهــادی بــرای حــل و فصــل مشــکالت مردمــی در حــال 

انجــام فعالیــت هســتند، تبریــک عــرض می کنــم.
 بــه گــزارش جــام جــم ، اســماعیل درزی در ادامــه در تشــریح عملکــرد 
دســتگاه قضــا شهرســتان فیروزکــوه در بخش هــای مختلــف عنــوان 
کــرد: تشــکیل بیــش از 2۰ هــزار فقــره پرونــده  عمدتــا در حــوزه )دعــاوی 
ــتان  ــتری شهرس ــدی( در دادگس ح عم ــر ــرب و ج ــی و ض ــی، فحاش ملک
در ســال 1۴۰۰ کــه نســبت بــه ســال ۹۹، قریــب 25 درصــد رشــد پرونــده 

داشــتیم.
2۳ مــورد اجــرای حکــم در حــوزه اجــرای احــکام، رفــع تصــرف قریــب 

بــه ۴2 هکتــار از اراضــی ملــی، رفــع تصــرف 1۰ هکتــار از اراضــی ملــی در 
راســتای تبصــره 1 مــاده 55 قانــون منابــع طبیعــی، ۳5۰ مــورد اعمــال 
ــر  ــری غی ــر کارب ــظ تغیی ــون حف ــاده 1۰ قان ــره 2 م ــتای تبص ــون در راس قان
، کــه براســاس آن از تغییــر کاربــری 71۹ هــزار متــر از اراضــی زراعــی  مجــاز
در شهرســتان جلوگیــری شــد. 11 مــورد قلــع وقمــع ســاخت و ســازهای 
غیــر مجــاز همــراه بــا آزادســازی 1 هــزار و ۳۰۸ متــر مربــع از اراضــی،  حــل 
و فصــل 1۶۰۰ فقــره پرونــده در شــورای حــل اختــالف در ســال گذشــته، 
حــل مســائل و مشــکالت ۸۰ درصــدی مــردم در مالقات هــای مردمــی، 
ســال  یــک  طــی  در  شهرســتان  قضــا  دســتگاه  اقدامــات  جملــه  از 
مجموعــه  دوم  رتبــه  کســب  از  ادامــه  در  اســت.وی  بــوده  گذشــته 
دادگســتری شهرســتان در اســتان تهــران خبــر داد و خاطرنشــان کــرد: 
دســتگاه قضــا شهرســتان علــی رغــم کمبــود نیــرو بــا همــت و تــالش 
کارکنــان خــدوم و زحمتکــش مجموعــه در اردیبهشــت امســال بــه 
لحــاظ عملکــردی توانســت رتبــه دوم بیــن حــوزه قضایــی اســتان را 

کســب نمایــد. درزی در بخــش دیگــری از ســخنانش بــر حفــظ اراضــی 
ملــی، اراضــی زراعــی و تقویــت بخــش کشــاورزی در ایــن شهرســتان 
تاکیــد کــرد و گفــت: اگــر اراضــی زراعــی و کشــاورزی تغییــر کاربــری پیــدا 
مــردم  اجتماعــی  امنیــت  آن  تبــع  بــه  و  مــردم  غذایــی  امنیــت  کنــد 
بــه خطــر می افتــد.  وی در پایــان بــا تاکیــد بــر این کــه دســتگاه قضــا 
نســبت بــه تغییــر کاربــری اراضــی و حفــظ اراضــی ملــی در شهرســتان 
حساســیت فــراوان دارد از مــردم خواســت: از دســت انــدازی بــر اراضــی 
ملــی و همچنیــن تغییــر کاربــری اراضــی کشــاورزی خــودداری نماینــد کــه 
در صــورت مشــاهده برابــر قانــون بــا متخلفیــن برخــورد خواهــد شــد.

رئیس دادگستری فیروزکوه خبر داد:

تشکیل 20 هزار پرونده در دستگاه قضایی فیروزکوه 

من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق

با نهایت احترام و رعایت ادب و در کمال تواضع و ارادت و با عرض سپاس،  بدین وسیله 
مراتب قدردانی و تشکرخود را از یکایک شما سروران، دوستان، آشنایان، بستگان و 
مسئوالن ارجمندی که در مراسم تشییع، تدفین،مجالس ترحیم و یادبود  جوان ناکام 
شادروان سینا پازوکی شرکت نموده و با ابراز همدردی، موجب تسلی خاطرمان شدید 
در مقام شما چه می توانیم بگوییم که اقیانوسی از لطف و رحمت را به رگ های خسته 
و کوفته مان جریان دادید، با این عمر کوتاه خاکی، قادر به جبران الطاف شما نیستیم، 
پس دست به دامان ذات کبریایی دراز می کنیم و از درگاهش می خواهیم تا پاسخگوی 
این همه لطف، از روی عنایت خویش باشدصمیمانه تقدیر و سپاسگزاری می نماییم
که به علت تألمات روحی، توفیق تشکر حضوری میسر نشد، قلبًا پوزش  از این 
می طلبیم. امیدواریم خداوند بزرگ عنایت فرماید تا بتوانیم لطف و زحمات یکایک عزیزان 

را جبران نماییم.
خانواده مرحوم سینا پازوکی

نمایندگی ازیوگام انم گستر نمایندگی ازیوگام انم گستر 

در شهرستان فیروزکوه وحومه 

یت لطفعلی سیر  با مد یر

انجام خدمات با برند ایزوگام نام گستر ، فانوس ، شرق مشهد 
قیر گونی وقیر پاشی وآسفالت 

فیروزکوه – خیابان 45 متری روبروی فروشگاه  جانبو    )  همراه  09126430558(

پخش بلوک ، تیرچه وفوم پخش بلوک ، تیرچه وفوم 
فیروزکوه به صورت کلی وجزیی  فیروزکوه به صورت کلی وجزیی  

و3434     و   1515  ،   ،  1414 ابعــاد  در  بــاز  وتــه  پــر  تــه  بلــوک  ابعــاد انــواع  در  بــاز  وتــه  پــر  تــه  بلــوک  انــواع 
ــی  ــال تضمین ــت کام ــب وکیفی ــت مناس ــا قیم ــه  ب ــی وتیرچ ــال تضمین ــت کام ــب وکیفی ــت مناس ــا قیم ــه  ب وتیرچ
پذیرفتــه  وقــت  ع  اســر در  ارســال  بــرای  ســفارش  پذیرفتــه    وقــت  ع  اســر در  ارســال  بــرای  ســفارش    ––

. د .می شــو د می شــو
آدرس فیروزکــوه خیابــانآدرس فیروزکــوه خیابــان4545 متــری نرســیده  بــه مصالــح  متــری نرســیده  بــه مصالــح 
  2121 رضــا  امــام  رضــا   امــام   –– شــمال  ســمت  بــه  عروجــی  شــمال فروشــی  ســمت  بــه  عروجــی  فروشــی 

کوچــه  کوچــه انتهــای  انتهــای 
شماره تماس شماره تماس 0910945142509109451425 سرکانی   سرکانی  

حضور  با  بسیج  ماموریت های  روشنگری  تبیین  جلسه 
ادارات سپاه سید الشهدا،  سرهنگ خداکرمی رئیس بسیج 
نبوی مسئول برنامه ریزی بسیج ادارات سپاه سید الشهدا، 
و  فرمانداری  معاونان  پاسداران،  سپاه  فرمانده  رحیمی 
روسای ادارات شهرستان در محل سالن جلسات فرمانداری 

شهرستان فیروزکوه برگزار شد.
به گزارش جام جم، سرهنگ خداکرمی در این جلسه تصریح 
نه  خدمتیم،  شیفتگان  ما  می فرماید  بهشتی  شهید  کرد: 
شیفتگان قدرت! این سخنی پرمغز است که عمل کردن به آن 

سخت است.
وی در ادامه افزود: با شنیدن نام بسیج همه به یاد جبهه ها 
و دوران دفاع مقدس می افتند که غالب جامعه در تالش بود 
و  مساجد  در  بسیج  آن  از  بعد  کند؛  شرکت  جهاد  این  در  تا 
ادارت مختلف شکل گرفت. سرهنگ خداکرمی بیان داشت: ۴ 
شهریور ۶۴ اولین بسیج ادارات همزمان با هفته دولت شکل 
گرفت؛ این بسیج ادارات کلینه ادارات را در درمی گرفت که در 
کنار بسیج محالت و مساجد بود؛ بعد از مدتی که اداره بدنه 

وسیع بسیج ادارات سخت شد، بسیج اقشار راه اندازی شد.
یک  یک  هر  که  داریم  بسیج  قشر   2۰ اکنون  داد:  ادامه  وی 
در  که  برنامه هایی  همان  دارند؛  برنامه ای  و  هدف  سازمان، 
ببسیج شهری انجام می شود در مقایس مختصر در بسیج 
اقشار نیز انجام می شود؛ بعبارت دیگر در بسیج اقشار جذب، 

سازماندهی، آموزش و بکارگیری نیز داریم.
خدمت  میز  ادارات  بسیج  برنامه های  ترین  مهم  از  یکی   *

جهادی است
کرد:  خاطرنشان  الشهدا  سید  سپاه  ادارات  بسیج  رئیس 
هدف از بسیج اقشار این است که روحیه بسیجی گسترش 
یابد و افراد جامعه با روحیه بسیجی بتوانند در ادارات خدمت 
دیگر  بحث  داشت:  اظهار  خداکرمی  سرهنگ  کنند.  رسانی 
هیئت های اندیشه ورز است، که مشکالت شهرستان در آن 
احصاء، بررسی و راه حل یابی می شود که راه حل ها به فرماندار 
و سپاه استان ارسال می شودتا موانع و مشکالت موجود در 

شهرستان را شناسایی و برطرف نمایند.
هماهنگ  نیز  انسانی  نیروی  و  خدمت  میزهای  افزود:  وی 
می شود و یکی از کارهای خوبی است که در ادارات سازماندهی 

و انجام می شود.
در ادامه نبوی مسئول برنامه ریزی بسیج ادارات سپاه سید 
بسیج  برنامه های  مهم ترین  از  یکی  داشت:  اذعان  الشهدا 

ادارات میز خدمت جهادی است که به دو صورت برنامه ریزی 
می شود؛ میز خدمت جهادی عمومی و دیگری میز خدمت 

جهادی تخصصی است.
سیاسی  و  بصیرتی  نشست های  برگزاری  داشت:  اذعان  وی 
یکی از موضوعات است که در سال های اخیر پیگیری می شود؛ 
کارمند بسیجی باید بصورت حداقلی از موضوعات سیاسی آگاه 
باشد؛ امسال 72 عنوان برنامه برای ادارات برنامه ریزی کردیم 
که اغلب آنها شاکله آن اداره است؛ مثاًل برخی از میز خدمت 
فهم  است؛  شده  رسانی  اطالع  میز  به  تبدیل  ادارات  داخل 
اشتباهی نسبت به میز خدمت شکل گرفته و باید در راستای 

اصالح آن قدم برداشت.
بسیجی  روحیه  بدون  اسالمی  انقالب  دوران  در  پیشرفت   *

میسر نبود
سرهنگ رحیمی، فرمانده سپاه شهرستان فیروزکوه، در این 
اکنون،  و  پهلوی  زمان  در  ایران  وضعیت  مقایسه  با  جلسه 
تصریح کرد: چطور اکنون به موشک نقطه زن رسیدیم؟ چطور 
به دانش هسته ای دست پیدا کردیم به نحوی که دانشمندان 
 این مقایسه نشان می دهد 

ً
هسته ای ما را ترور می کنند؟ قطعا

در  پیشرفت  این  افزود:  ادامه  در  وی  کردیم.  پیشرفت  ما 
دوران انقالب اسالمی بدون روحیه بسیجی میسر نبود؛ این 
امر درباره همه ادارات صادق است که امروز اداره برق عنوان 

می کند 1۰۰ درصد روستاها برق دارند.
* باید روح تفکر بسیجی و تعهد عملکردی بسیجی در وجود 

تک تک افراد تبلور یابد
ابوالقاسم مهری، فرماندار شهرستان فیروزکوه همچنین بیان 
 انتظاراتی که حوزه معاونت بسیج از ادارات دارد و 

ً
داشت: قطعا

اقداماتی که باید انجام می شد، باید مورد سنجش و رصد قرار 
گیرد؛ کارکرد بسیج به دوام و قوام ادارات ما کمک می کند.

وی افزود: باید در این راستا آسیب شناسی شود تا مشکالت و 
موانع شناسائی و در جهت رفع آن اقدام گردد.

مهری در ادامه بیان داشت: اگر مردم جامعه را بسیج سازندگی 
بدانیم ادارات و دستگاه های جرائی باید پیش قراول باشند، 
در  بسیجی  عملکردی  تعهد  و  بسیجی  تفکر  روح  باید  یعنی 

وجود تک تک افراد تبلور یابد.
کرد:  خاطرنشان  جمعی،  نگاه  به  اشاره  با  فیروزکوه  فرماندار 
انقالب ما بر این اساس شکل گرفته است که باید بررسی کرد 
در چه قسمت هایی ضعف داریم و آن ضعف ها شناسایی و 

برطرف گردد.

یت های بسیج در فیروزکوه تبیین روشنگری مامور
با حضور مسئوالن صورت گرفت:

)ره( فیروزکوه   امام خمینی  امــداد  رئیس کمیته 
شهرستان  ایــن  در  قربانگاه  طــرح  خصوص  در 
تصریح کرد و گفت  مردم نیکوکار شهرستان هر 
سال کمک های قابل توجهی را در عید قربان به 
خانواده های نیازمند می کنند و امیدواریم امسال 
این کمک ها پررنگ تر از سال های گذشته شود؛ 
سعید  عید  روز  در  شــده  آوری  جمع  کمک های 

قربان در سریع ترین زمان ممکن 
بین نیازمندان توزیع می شود.

ــه گــــزارش جـــام جـــم، عباس  ب
امداد  کمیته  افزود:  دهباشی، 

قربان،  عید  در  ساله  همه 
گــوشــت قــربــانــی در 

ــای  ــوار ه ــان بــیــن خ
ــــحــــت حــمــایــت  ت
توزیع می کند؛ این 
نهاد امسال نیز با 
هــمــکــاری خــیــران، 

مراکز نیکوکاری، 

نذورات مردم خیر را در این روز جمع آوری و بین 
نیازمندان توزیع خواهد کرد.

دهباشی همچنین عنوان کرد: مردم شهرستان 
 75 ارزش  بــه  قربانی  گوشت  گذشته  ســال  در 
با  کــردنــد؛  کمک  نیازمندان  به  تومان  میلیون 
تقدیر از خیران در این راستا کمیته امداد امام 
به  قــربــانــی  گــوشــت  ــدای  اهــ جهت  شهرستان 
خانواده های ایتام و نیازمند منتظر یاری گرم شما 

همشهریان می باشد.
رئیس کمیته امداد امام خمینی)ره( شهرستان 
همشهریان  داشت:  اشاره  پایان  در  فیروزکوه 
عزیز می توانند نذورات نقدی 
ــارت  کـ ــاره  ــمـ ــه شـ بـ را  خــــود 
نام  به   ۶۰۳7۹۹7۹5۰۰۰77۴1
اکرام و محسنین فیروزکوه 
ــدای  ــ ــا جـــهـــت اهـ ــ واریـــــــز ی
ــدی با  ــقـ نــــــــذورات غـــیـــر نـ
شماره 7۶۴۰۰۰۰5 تماس 

حاصل فرمایید.

خود همواره در رشد و توسعه علمی و فرهنگی 
کشور نقشی ممتاز داشته و دارند.

وپــــرورش  ــوزش  ــ آمـ اداره  ــر  ــدی م ســیــر  فــاطــمــه 
کسب  گفت:  جام جم  با  گفتگویی  در  فیروزکوه 
ــران اصــطــالمــی،  ــه ــوری تــوســط م ــش رتــبــه اول ک
ــام شــهــرســتــان در  مــعــلــم هــنــرمــنــد و جــویــای نـ
دومــیــن جــشــنــواره کــشــوری فــرهــنــگــی، هنری 
سرافرازی  و  مباهات  موجب  هنرمند  معلمان 
و  بوده  فیروزکوه  شهرستان  فرهنگیان  جامعه 
این  تالش های  مرهون  موفقیت   این  بی تردید 
معاونت  حــوزه  پیگیری های  و  هنرمند  معلم 
پرورشی اداره آموزش و پرورش فیروزکوه است. 
کسب  عــوامــل  هــمــه  زحــمــات  از  مــی دانــم  الزم 
قدردانی  شهرستان  و  استان  بــرای  افتخار  این 
و  فرهنگیان  ــرای  ب متعال  خــداونــد  از  و  نــمــوده 
در  را  موفقیت  و  سربلندی  عزیز  دانــش آمــوزان 

تمام عرصه ها مسالت نمایم. 
شهرستان های  فرهنگیان  اســت  ذکــر  شــایــان 

اســتــان تــهــران حــائــز شــش رتــبــه بــرتــر کشوری 
اختتامیه  مراسم  که  شدند  جشنواره  ایــن  در 
هنرمند،  معلمان  کــشــوری  جــشــنــواره  دومــیــن 

اخیرا   با حضور منتخبان در شیراز برگزار شد.

ح قربانگاه« برای کمک  اجرای »طر
 به خانواده های نیازمند در عید قربان

 فرهنگیان شایسته فیروزکوه 
با همت واال و استعداد عالی   در عرصه  آموزش 
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رسانه اول شهرستان فیروزکوهرسانه اول شهرستان فیروزکوه
گهی   تبلیغات خویش گهی   تبلیغات خویش جهت سفالرش آ  جهت سفالرش آ

 با مادر تماس باشید با مادر تماس باشید

نمایندگان ناوگان تاکسیرانی شهری فیروزکوه

جناب آقای مهندس مهندس مهدی باطبی 
رئیس محترم  امور حمل ونقل شهرداری فیروزکوه 

»بازگشت همه به سوی اوست«

، ایــن بزرگتریــن اســطوره زندگــی، حــال کــه خداونــد ایــن  داغ بــی کرانیســت غــم از دســت دادن پــدر
گونــه مقــدر نمــوده اســت، بــرای آن مرحــوم رحمــت و مغفــرت و بــرای شــما بازمانــدگان شــکیبایی 

آرزومندیــم 
انــدوه مــا در غــم از دســت دادن پــدر گرامیتــان در جملــه نمی گنجــد، باشــد کــه روح آن مرحــوم در 

بهشــت بریــن جــای گیــرد .

»بازگشت همه به سوی اوست«

و بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبه قالو انا هلل و انا الیه راجعون
عرض تسلیت بنده را بپذیرید، تحمل سوگ پدر صبری الهی می خواهد، خداوند شما را اجر صابرین دهد.

                                                   محمد رضا قلی زاده 

جناب آقای مهندس مهدی باطبی رئیس محترم حمل ونقل شهرداری فیروزکوه 


