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خطرات ناشی از مشکالت مسیر 
دسترسی به کارخانه سیمان 

شکارچی غیر مجاز 
دستگیر شد

 ساز و کار اخالقی در صیانت
 از حقوق شهروندی

برخورد قاطع با مخالن امنیت 
غذایی فیروزکوه 

 سرپرست اداره دامپزشــکی فیروزکوه، از برخورد قاطع دامپزشــکی فیروزکوه با مخالن امنیت 
غذایی و همینطور قاچاقچیان و ســودجویان درتوزیع و عرضه گوشــتهای وارداتی به نام گوشت 

داخلی در این شهرستان خبر داد. 

 »سرخ دشت«
در آستانه برخورداری  

از نعمت برق
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فیروزکوه

مراسم بزرگداشت » جهان پهلوان تختی « برگزار شد 
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* خطر ســگ های ولگرد در آستانه 
بیشتر شدن :انتشار فیلم و عکس های مختلف 
از حضور گله این حیوانات در نقاط مختلف شــهر و 
ایجاد ترس و اضطراب برای شــهروندان احتمال 
تبدیل شــدن از حالت ولگردی و درندگی را در آنها 

بیشتر می کند. 
ابوذر میرزایی 
* طرود، مظلوم تر از گذشــته :علی رغم 
گاز دار شــدن بسیاری از روســتاهای شهرستان 
متاسفانه شاهد آن بوده که هیچ اقدامی برای انتقال 
این حامل انرژی به این روســتا انجام نشده است و 
نبود این نعمت الهی در فصول ســرد سال ملموس 

تر و مشهود تر از گذشته می شود. 
یکی از اهالی روستا 
*تشکر از شــهرداری: با توجه به اینکه 
تخلیه سطل های زباله محدوده تعاونی کامیونداران 
به دلیل شــخصی بودن ملک از عهده شــهرداری 
خارج بوده از زحمات و حسن توجه پرسنل خدمات 
شهری در تخلیه سطل های زباله تشکر و قدردانی 

می گردد. 
چند راننده 
*چرا نوبت دهی تلفنی درمانگاه تامین 
اجتماعی پاسخگو نمی باشد :مرکز درمانی 
تامین اجتماعی به منظور رفاه حال شهروندان اقدام 
به دایر نمودن سیســتم نوبت دهی تلفنی نموده که 
بعد از تماس با شــماره این سامانه کسی پاسخگو 
نمی باشد، زمانی که حضورا هم برای دریافت نوبت 
مراجعه می کنیم گفته می شــود که باید نوبت را به 
صورت تلفنی بگیرید؟! تکلیف مردم را مشــخص 

کنید. 
تعدادی از شهروندان 

یک افتخار ورزشــی :صدیقه اسفندیار 
موفق شــد با شرکت در کالس مربیگري سطح یک 

فوتبال ایران اولین بانوي شهرستان لقب بگیرد. 
دهستان الجورد)پشــتکوه( در آینده 
نزدیک گاز دار خواهد شــد: زمان ایلکا رییس 
دفتر قاســم میرزایی نیکو ازآغاز عملیات گاز رسانی 
به روســتاهای دهســتان الجــورد بخش مرکزی 
شهرســتان فیروزکوه در آینــده ای نزدیک خبر داد. 
وی گفت: پیرو وصول گالیه های اهالی این روستاها 
مبنی بر وجود مشکالت فراوان از نبود این نعمت الهی 
بحمد اهلل پیگیری های الزم از جانب نماینده انجام و 
بــا انتخاب و عقد قرار داد با پیمانکار طرح در آینده ای 
نزدیک شاهد آغاز عملیات اجرایی این پروژه خواهیم 

بود. 
تغییر و تحــول در فرمانداری: آقای احد 
صالحــی به عنوان مســئول حراســت فرمانداری 
شهرســتان فیروزکوه به جــای روح اهلل بور بوری، 

معرفی شد. 
مشــکالت بازار روز بررسی می شود: 
شــهردار فیروزکوه معاون حوزه خدمات شــهری 
شهرداری واعضای شورای اسالمی شهربامدیربازار 
روز شــهرداری به منظور رســیدگی بــه وضعیت 
ومشکالت بازارروز جلسه ای مشترک برگزار کردند. 
پدیده فیروزکوه درعین شایســتگی 
ازصعودبــه مرحله بعد بازمانــد: درهفته 
آخرمرحله گروهی مسابقات لیگ 2فوتسال کشور تیم 
پدیده فیروزکوه بانتیجه4بر3مغلوب تیم فارســان 
شهرکردشد تا بااین شکست به علت تفاضل گل کمتر 
نســبت به تیم دلســوختگان قم نتوانست به مرحله 
بعدصعود کند. از گروه چهارم مسابقات پاس تهران به 

همراه دلسوختگان قم صعود کردند. 

شــهردار فیروزکوه از پرداخت غیر حضوری عوارضات شهرداری این شهرستان 
خبر داد. 

خبرنگارجام جم فیروزکوه: جعفر پرج، شهردار فیروزکوه در ارتباط با پرداخت 
الکترونیکی عوارضات شــهرداری اظهار داشــت: پیرو تفاهم نامه ابالغی سازمان 

شــهرداری ها و بانک ملی ایران و پیگیری هــای صورت گرفته، از این به بعد قبوض 
عوارضات شــهرداری فیروزکوه غیر حضوری پرداخت می شــود. وی در بیان هدف 
اصلی انعقاد و تبادل تفاهم نامه بین شهرداری و بانک ملی گفت: هدف اصلی انعقاد این 
تفاهم نامه تحقق سیاست سازمان شهرداری ها، کاهش هزینه تردد و زمان و سهولت 

در پرداخت عوارضات شــهرداری توسط شهروندان است؛ من بعد قبوض عوارضات 
شهرداری هم همانند قبوض سایر ادارات خدماتی نظیر آب، برق، گاز و تلفن پرداخت 
خواهد شد. شهردار فیروزکوه در پایان از همکاری خوب ذوالفقاری، رئیس بانک ملی 

شعبه مرکزی و همکاران خوب وی و مسئوالن بانک ملی تشکر کرد. 

پرداخت الکترونیکی عوارضات شهرداری امکان  پذیر شد

امام جمعه فیروزکوه گفت: جوانان با انگیزه و با 
روحیــه انقالبی و جهــادی بایــد جایگزین وزرای 

ناکارآمد شوند تا به انجام امور مردم بپردازند. 
به گزارش خبرنگار ایرنا، حجت االســالم ســید 

مهــدی امیری ارجمنــد در خطبه هــای نماز جمعه 
فیروزکوه اظهار داشــت: قیمت دالر به نســبت قبل 
کاهش یافته اســت اما حال که انتظار ارزانی را داریم، 
شــاهد افزایش روز به روز قیمت اقالم هستیم، پس 

نمایندگان مجلس چه کار می کنند؟
وی ضمن بیان اینکه آیا رئیس جمهور از وضعیت 
بــازار اطالع دارند؟ افزود: دولــت امروز، دولت تدبیر 

است پس چرا تدبیری اتخاذ نمی کند؟
خطیب نماز جمعه فیروزکوه خاطرنشــان کرد: اگر 
مســئوالن جلوی قاچاق کاال را بگیرند، مشــکالت 
مرتفع خواهد شد. این مقام مسئول بیان داشت: امروز 
شــاهد هستیم نه تنها اشــتغال ایجاد نمی شود، بلکه 

بسیاری از افراد بیکار می شوند. 
نماینــده ولی فقیه در فیروزکــوه خطاب به مردم 
گفت: تمام اتفاقاتی که شاهد هستیم حاصل انتخاب 
خودتان است، حال نیز باید مطالبه گری داشته باشید. 

حجت االســالم امیری ارجمند ضمن بیان اینکه 
بازی هــای حزبی و جناحی مملکــت را آزار می دهد، 
ابراز کرد: هر یک از مسئوالن باید بدرستی به وظایف 

و مسئولیت های خود عمل کنند. 
وی یادآور شد: نقشه امروز دشمن برای شکست ما، 
تحت فشار قرار دادن معیشت مردم است که باید با آن 
مقابله کنیم؛ تمام مســئوالن سه قوه مسئول شرایط 
امروز جامعه هستند. این مقام مسئول با اشاره به کشف 
حجــاب در حکومت طاغوت گفت: بانوان جامعه ما در 
گذشــته بخوبی با بی حجابی مقابله کردند، لذا امروز 
نیــز باید تالش کنند تــا نجابت و حجاب خود را حفظ 

کنند. 

جوانان با انگیزه جایگزین 
وزرای ناکارآمد شوند

حرف حساب

ضمیمه رایگان 2
روزنامه درشهرستان 

فیروزکوه

چند خط خبر

 سرپرست اداره دامپزشکی فیروزکوه، از برخورد قاطع دامپزشکی 
فیروزکوه با مخالن امنیت غذایی و همینطور قاچاقچیان و ســودجویان 
درتوزیــع و عرضه گوشــتهای وارداتــی به نام گوشــت داخلی در این 

شهرستان خبر داد. 
به گزارش ایرناجواد  شــایان خواه در این خصوص اظهار داشــت: در 
نابســامانی های اخیر در بازار گوشت قرمز و پایین نیامدن قیمت ها دست 

انــدرکاران تنظیم بازار این محصول اعم مســئولین قضایی و تعزیراتی 
بهداشــتی و صنفی شهرســتان رابا قید فوریت بر آن داشت تا در بازدید 
مشــترکی از نحوه عرضه گوشت های خارج از شبکه توزیع از واحدهای 
صنفی فرآورده خام دامی این شهرســتان این وضعیت رادر شهرســتان 

بررسی کنند.
 در این راستا جواد شایان خواه، سرپرست اداره دامپزشکی فیروزکوه، 

کیاءرئیس اتاق اصناف،عباس زاده رئیس اداره تعزیرات حکومتی، کیانی 
رئیس اداره صنعت و معدن تجارت، خسروی مهرمسئول امور اجتماعی 
و سیاســی فرمانداری، کرمانی رئیس اداره شــبکه بهداشــت و درمان 
شهرســتان همراه جمعی از کارشناسان این ادارات از واحدهای صنفی 
عرضه کننــده فرآورده های خــام دامی شهرســتان فیروزکوه بازدید 

نمودند. 

برخورد قاطع با مخالن امنیت غذایی فیروزکوه 
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 آمــاده بــاش اداره برق
 در پی یک سقوط

داداش زاده مدیــر برق فیروزکوه گفت: 
بارش بــرف و عوامــل محیطــی در منطقه 
گذرخانــی دهســتان حبلــه رود منجــر به 
شکستگی پایه، پارگی سیم، قطع برق و سقوط 

آن بر روی خطوط ریلی گردید. 
خبر نــگار جام جم فیروزکوه: وی در 
ادامــه افزود: با توجه به حساســیت موضوع و 
قطع برق چند روستا، پرسنل برق فیروزکوه در 
همان ساعت اولیه سیم را از سطح زمین جدا و 
با ایمن سازی موقت روستاهای مسیر را موقت 
برقــدار نمودند. مدیر برق فیروزکوه نیز عنوان 
کرد: برق فیروزکوه با توجه به احتمال ســقوط 
مجدد سیم با اعالم شــرایط بحرانی اقدام به 
فراخوان تمام پرســنل برقکار و اعزام تمامی 
تجهیزات به محل نموده و با توجه به نامساعد 
بودن وضعیت مسیر و غیر قابل دسترسی بودن 
ماشــین آالت به محل پایه در اقدامی جهادی 
و همــت گروهی با تجهیزات ســنتی و نیروی 
انســانی اقدام به نصب پایه و سیم کشی مجدد 
مســیر نموده و شــرایط را نرمال و روستاهای 

مسیر را برقدار نمودند.
 داداش زاده در پایان گفت: به لطف خداوند 
و تــالش همکاران برق فیروزکوه و با توجه به 
بارش ســنگین برف هیچ نقطه از شهرســتان 

خاموشی برق را احساس نکردند. 

ساز و کار اخالقی در صیانت 
از حقوق شهروندی

رعایت اخالق سیاسی - اجتماعی از عوامل و 
ســازوکارهای بســیار اثرگذار و اساسی در صیانت از 
حقوق شهروندی به شمار می رود. اخالق این مهم را 
از طریــق نهادینه کردن ارزشــها، هنجارســازی و 
هنجارپذیری به انجام می رســاند که بیشــتر در دو 

سیمای سلبی و ایجابی نمود می یابد. 
در سیمای سلبی، ارزشها و هنجارها، عبارت است 
از: ناهنجار شناخته شدن تهمت، غیبت، اشاعه فحشا، 
کشف عیوب دیگران، دروغ، سخن چینی، تجسس، 

بدگمانی و. . . . 
و ســیمای ایجابی آن گسترش ارزشهایی مانند: 
راستی و صداقت، عیب پوشی، رازداری، خوش بینی، 
ایثــار و گذشــت، بردباری، محبــت و خیرخواهی، 
نوعدوستی و. . . . پیداست که این ارزشها و هنجارها، 
هرگاه در جامعه استوار گردند، پشتوانه قوی اخالقی 
برای بده بستانهای ســازنده و خیر خواهانه و زمینه 
عملی شدن عهدها و پیمانها و نگهداشت حقوق فراهم 
مــی آید. بــه عنــوان مثــال، هنگامی کــه افراد 
جامعه)مسؤوالن و مردمان(تهمت، تجسس و کشف 
عیوب را ناپســند و زشــت بدانند، حقــوق و حریم 
خصوصی افراد در امان می ماند و همین گونه این اصل 
اخالق دینی که: »آن چه برای خود روا می داری برای 
دیگــران روا بدار وآن چه بر خویش نمی پســندی بر 
دیگران نیز مپسند« عدالت وانصاف را دربهره مندی 
و برخــورداری همگان از مواهــب اجتماعی، مانند: 
ســالمت و بهداشت، درآمد و اشتغال، مسکن و رفاه، 
آزادی ومسؤولیت، کرامت وعزت، آموزش و پرورش 
و. . . را که همه از مصادیق حقوق شــهروندی است، 
فراهم و تأمین می کند. عظمت انسان حقیقتی است 
که آن حقیقت اگر بروز کند، شرافت مند است، عظمت 
دارد عظمت انســان، به روحیت روح انســان است . 
عظمت انســان به اخالق و رفتار و کردار انسان است، 
نه به این که اتومبیلش، سیستم کذا باشد، نه به این که 
گارد داشته باشد، نه به این که َخَدمه داشته باشد. اینها 
عظمت انسان نیست، اینها انسان را منحط می کند از 

آن مقامی که دارد. 
محمد مرادپور، سرپرست و خبرنگار 
روزنامه جام جم در فیروزکوه

سرپرست اداره حفاظت از محیط زیست شهرستان فیروزکوه از دستگیری یک 
شکارچی غیر مجاز خبر داد. 

فرشــاد فیروزنیا به جام جم گفت :محیط بانان هنگام گشــت زنی در ارتفاعات 

شــادمهن به گروه 5 نفره از شــکارچیان غیر مجاز برخورد کردند که بعد از تعقیب و 
گریز چند ساعته 4 نفر آنها متواری و یک نفر آن دستگیر شد. 

وی اضافه کرد :از این شکارچی غیر مجاز 2 الشه میش ،یک راس قوچ وحشی، 

یک قبضه اسلحه غیر مجاز و یک دوربین شکاری کشف و ضبط شد. 
این مقام مسئول خاطر نشان کرد :بعد از تکمیل  مستندات فرد خاطی به مراجع 

قضایی معرفی خواهد شد.

شکارچی غیر مجاز دستگیر شد

مراســم بزرگداشــت »جهان پهلــوان تختی 
«دوشــنبه شــب ۱۷ دی ۹۷ بــا حضور بســیاری از 
پیشکســوتان و چهره های ورزشی و مسئولین شهر و 
عموم عالقه مندان در زورخانــه پوریای ولی برگزار 

گردید. 
خبرنگار جام جم فیروزکوه: این مراســم از 
طرف هیئــت پهلوانــی و زورخانه ای شهرســتان 
فیروزکوه و به همت ورزشکاران زورخانه پوریای ولی 
برگزار شد. کاظم شادمهر رئیس اداره ورزش و جوانان 

شهرســتان، محمد رضا شهرآشــوب رئیس هیئت 
بدنســازی، کریمی رئیس هیئت وزنه برداری، حسن 
نــام آور رئیس هیئت فوتبــال، عباس کهندل رئیس 
هیئت کشتی و جمعی از پیشکسوتان کشتی و کشتی 
گیران، حامد خدام قهرمان پرس ســینه آسیا، هادی 
علی اکبرخانی داور ملی پاورلیفتینگ، کارمندان اداره 
ورزش و رئیس و اعضای شورا شهر و رئیس و اعضای 
اتــاق اصناف فیروزکوه، رئیــس آموزش و پرورش و 
کیانی رئیس اداره صنعت و معدن و تجارت فیروزکوه 

از جمله حاضران این مراسم بوده اند. همچنین در این 
مراسم از سید احمد حسینی جانباز سرافراز و روشندل 
و رضا کیانی رئیس اســبق تربیت بدنی شهرســتان و 

داور بین المللی کشــتی و برادر شــهید با اهدای طاق 
شــال پهلوانی توســط هیئت پهلوانی و زورخانه ای 

شهرستان تقدیر به عمل آمد. 

مراسم بزرگداشت » جهان 
پهلوان تختی « برگزار شد 

خبر

3 ضمیمه رایگان 
روزنامه درشهرستان 

فیروزکوه

یادداشت

جلسه بررسی مسائل کارخانه سیمان فیروزکوه با محوریت مشکالت 
مســیر دسترسی به کارخانه مذکور به ریاست حمزه امرایی معاون سیاسی، 

امنیتی و اجتماعی فرمانداری برگزار شد.
خبرنگار جام جم فیروزکوه: جلسه مذکور با حضور روح اهلل حسینی 

بخشــدار مرکزی فیروزکوه و جمعی از مسئوالن محلی، مدیران کارخانه 
سیمان فیروزکوه، دهیار و اعضای شورای اسالمی روستای کتاالن، در سالن 
اجتماعات فرمانداری شهرستان برگزار شد. حمزه امرایی، معاون سیاسی، 
امنیتــی و اجتماعی فرمانداری فیروزکــوه ضمن خیر مقدم به حضار اظهار 

داشت: مسیرهای دسترسی به کارخانه سیمان فیروزکوه و روستای کتاالن 
باید با دید کارشناســی و ترمیم شوند. وی همچنین تأکید کرد: مسیرهای 
مذکور روزانه مورد استفاده بسیاری از وسایل نقلیه سنگین قرار می گیرد که 

عدم مرتفع سازی مشکالت جاده می تواند خطر آفرین باشد. 

خطرات ناشی از مشکالت مسیر دسترسی به کارخانه سیمان 

کیومرث کالنتری مدیرکل حفاظت محیط زیست 
اســتان تهران با صدور حکمی فرشاد فیروزنیا را به عنوان 

سرپرست این اداره در شهرستان فیروزکوه منصوب کرد. 
خبر نگار جام جم فیروزکوه: فیروزنیا پیش از این به 

عنوان معاون رئیس اداره حفاظت محیط زیست فیروزکوه 
فعالیت می کرد. همچنین محمد فریدی، رئیس سابق این 

اداره مهر ســال جاری به عنوان سرپرست اداره حفاظت 
محیط زیست شهرستان دماوند منصوب شده بود. 

جلســه امهال وام کشــاورزان خســارت دیده 
فیروزکوه به ریاســت مهین خلیــل ارجمندی، معاون 
برنامه ریزی، اداری و مالی فرماندار شهرستان، برگزار 
شد؛ این جلسه صبح پنجشــنبه 2۰ دی با حضور رضا 

فرازی، رئیس جهاد کشــاورزی و روسای بانک های 
صادرات، سپه و توســعه تعاون در دفتر مدیریت جهاد 

کشاورزی فیروزکوه برگزار شد. 
خبر نگار جام جــم فیروزکوه: مهین خلیل 

ارجمندی، معاون برنامه ریزی، اداری و مالی فرماندار 
فیروزکوه، در این جلسه اظهار داشت: پرونده خسارت 
دیدگان باید به سرعت بررسی شود تا موجب نارضایتی 

مردم نگردد. 

وی همچنین تصریح کرد: کشاورزان خسارت دیده 
ای که حداکثر تا ســقف ۸ میلیون تومان بدهی بانکی 
در بانک کشاورزی داشته باشــند، مشمول بخشنامه 

هیئت وزیران در این خصوص خواهند شد. 

اداره حفاظت محیط زیست سرپرست جدید خود را شناخت

پرونده کشاورزان خسارت دیده، بررسی شود 

 بــه مناســبت والدت با ســعادت نماد 
صبر و اســتقامت حضــرت زینب )س( 
و روز پرســتار، طــی مراســمی  با حضور 
دکتر خســروی رئیس بیمارستان، دکتر 
دوستی معاون درمان بیمارستان، کادر 
پرستاری، مامایی، اداری ومالی در سالن 
اجتماعات  بیمارستان  امام خمینی ) ره( 
از زحمات این قشر  تجلیل به عمل آمد.

در این  مراســم دکتر خســروی  ضمن 
تبریــک میالد با ســعادت حضرت زینب 
کبــری ) س( و روز پرســتار بیــان کرد: 

روز پرســتار  روز جاری عاطفــه ها، روز 
درخشــیدن ایمان در قلب های مهربان، 
روز افتخار انســان به انســانیت  است. 
وی افــزود: پرســتاران مظهــر رحمــت 
الهی هستند، پرســتاران، زحمتكشان 
و دلسوزان عرصه سالمت جامعه اند که 
بــا تالش هاي خالصانــه خود و با عطوفت 
و مهربانــي جلوه هاي رحمــت الهي را به 

نمایش مي گذارند.
وي با اشــاره به اهمیت نقش پرستار 
در تامین سالمت جسمي، روحي و معنوي 
جامعه تصریح کرد: پرســتاری از شــان، 
مقــام و جایگاه رفیعی برخوردار اســت 
و پرســتاران نقــش کلیــدی و مهمی در 
ســالمت جامعه دارند  چرا که تالش آنها 
ســبب آرامــش در جامعه اســالمي و به 

دنبال آن فراهم شدن زمینه بهتر براي 
بندگي و عبودیت آحاد جامعه است.

در ادامه دکتر دوســتی معاون درمان 
بیمارســتان، خانم مشهدی مدیر بخش 
پرســتاری وغفاری مدیر بیمارستان هر 
یک پیرامون نقش ارزنده پرستاران   به 
ایراد ســخن پرداختند و اظهار داشتند: 
همانطــور که ســربازان وطــن در مرزها 

ودفاع از تمامیــت ارضی این آب وخاک 
جانفشانی و ایثار می کنند پرستاران نیز 
در راه خدمــت به بیمــاران برای درمان 
وســالمتی آنها در تمام ســاعات شــبانه 
روز ایثــار و از خودگذشــتگی می کنند، 
تالشــها وزحمات پرستاران را ارج نهاده 
وقــدردان ایثار وفــداکاری هــای این 

عزیزان می باشیم.
گفتنی اســت در پایان این مراســم با 
اهداء لــوح تقدیر به کادر پرســتاری از 

پرستاران نمونه تجلیل گردید.

تجلیل از پرستاران در روز والدت حضرت زینب )س(



روستای سرخ دشــت در شرقی ترین نقطه تهران پشت 
هزاران جاده پیچ در پیچ در انتظار مســافر نشســته اســت؛ 
روســتایی که با یک جاده باریک به فیروزکوه متصل و چشم 
ده ها ســاکن آن به روشنایی خانه هایشان با برق، خشک شده 

است. 
خبرنگار جام جم فیروزکوه: برق دار شدن" تقاضایی 
است که اهالی سرخ دشت حداقل در دو سال اخیر بیش از پیش 
پیگیر آن بوده انــد و در نهایت وزارت نیرو در دولت دوازدهم 
نوید برق دار شــدن را به گوش اهالی روســتا رساند و به آن ها 
وعده داد چراغ های سرخ دشــت همزمان با دهه فجر روشن 
شود. از هوشــنگ داداش زاده مدیر برق شهرستان فیروزکوه 
درباره آخرین وضعیت برق رســانی به شهرســتان فیروزکوه 

جویا شدیم. 
وی گفــت: در حال حاضر در شهرســتان فیروزکوه حدود 

۱۰۷ آبادی و روســتا با جمعیت تقریبا 33 هزار نفر وجود دارد 
که از این تعداد تمام روستاها برق دار شده اند و تنها یک روستا 

به نام سرخ دشــت از نعمت برق برخوردار نشده است.
 داداش زاده علت عدم برق رســانی به این روستا را جمعیت 
این روســتا دانســت و افزود: با توجه به این که این روستا یک 
روستای فصلی اســت و در سال ۱3۹5 در سرشماری نفوس 
و مســکن تعداد خانوار این روســتا ۱5۱ نفر بود، این روســتا 
نتوانســت کد آبادی را دریافت کند اما در سال ۱3۹۶ شورای 
روستای سرخ دشت شــکل گرفت و در سال ۱3۹۷ نیز دهیار 

این روستا تعیین شد. 
به گفته وی پس از پیگیری ها و اقدامات انجام شــده قرار 
شد به این روستا برق داده شود که هزینه اجرای این پروژه نیز 
حدود یک میلیارد و 4۰۰ میلیون تومان پیش بینی شده است و 
براساس این طرح باید 2۰۰ تیر چراغ برق و ۶ دستگاه ترانس 

در این روســتا ایجاد شــود. مدیر برق شهرستان فیروزکوه با 
بیان این که این روســتا در محور خط راه آهن تهران - شمال 
گســترش یافته و فاصله طولی روســتا هشت کیلومتر است، 

اظهار کرد: باید این هشت کیلومتر برق رسانی شود. 
عالوه بر این براســاس انجام این کار دو فیدر سازمان آب 
و دو بلوک نیز به یکدیگر متصل خواهند شــد که این مســاله 
تاثیرات خوبی به دنبال خواهد داشت، چرا که موجب می شود 
شــاهد کمترین خاموشــی در سطح شــرکت  برق فیروزکوه 

باشیم.
 به گفته داداش زاده، از هفته گذشــته پیمانکار اجرای این 
طــرح معرفی و از همان زمان نیز اســتارت کار زده شــد؛ به 
گونــه ای که تاکنــون این کار 3۰ درصد پیشــرفت فیزیکی 
داشــته و تمام هم و غم ما این است که تا دهه فجر این روستا 

به طور کامل برق دار شود.  

»سرخ دشت«،در آستانه برخورداری از نعمت برق
w w w . j a m e j a m o n l i n e . i r     w w w . d a n e s h p a y a m . i r

صاحب امتیاز :           
 سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران                                                 

سرپرست شهرستان فیروزکوه: محمد مراد پور

تحریریه شهرستانها:            021-44233511
 دفتر سرپرستی  شهرستان  فیروزکوه:  

76444148

دوشنبه اول بهمن 1397   شماره 5305
ضمیمه رایگان روزنامه در شهرستان فیروزکوه

یارب آن آهوی مشکین به ختن باز رسان
وان سهی سرو خرامان به چمن باز رسان

دل آزرده ما را به نسیمی بنواز
حافظیعنی آن جان زتن رفته به تن باز رسان

حســین کیانی رئیس اداره بنیاد مسکن انقالب اسالمی از افتتاح چند 
پــروژه در ایام دهه فجر خبر داد. وی گفت: پروژه های یاد شــده همگی جز 
برنامه های اداره بنیاد مسکن شهرستان برای افتتاح در دهه فجر به فرمانداری 
ارسال شده است. رئیس بنیاد مسکن شهرستان خاطر نشان کرد: در ایام فجر 
۹۷ شــش پــروژه اجــرای طرح هــادی در روســتاهای مــزداران، 
آتشان،حصاربن،ســرانزا، لزور و اندریه بــا اعتباری بالغ بر یک میلیارد و 3۹۰ 
میلیون تومان اجرا خواهد شد. وی با اشاره به اینکه معبر سازی، پیاده رو سازی، 
جدول گذاری،آســفالت،دیوار ساحلی و دیوار حائل سنگی از جمله پروژه های 
انجام شده در روستاهای یاد شده خواهد بود گفت: همچنین در این ایام ۷3۷ 
واحد مسکونی از پروژه مسکن مهر در مناطق دشت ناصر و غرقاب دره افتتاح 
خواهد شد. این مقام  مسئول اعتبار پروژه های مسکونی در دست افتتاح را 2۸ 
میلیارد تومان دانست و خاطر نشان کرد:از مجموعه ۷3۷ واحد مسکونی 5۱5 
واحد در منطقه دشت ناصر و 222 واحد در منطقه غرقاب دره میباشد . کیانی 
در پایــان خاطــر نشــان کــرد :تعاونی هــای نگیــن دیمه،خیرین 3۸4 
واحدی،عشاق،ایثار سپاه و فجر آفرینان ایثار سپاه تهران از جمله تعاونی هایی 

بوده که واحد های مسکونی در آنان افتتاح می شود. 

حسین خضری رئیس اداره آبفای روستایی شهرستان فیروزکوه تامین 
آب شرب سالم برای روستاهای شهرستان، نظارت بر حسن اجرای آن و تعمیر 

و بهسازی شبکه های فرسوده را اصلی ترین هدف این نهاد دانست.
بــه گزارش جام جــم: وی گفت :در این خصوص ســاخت مخزن آبی با 
ظرفیت 2۰۰ متر مکعبی در روســتای وشتان که با تامین مالی ارزش افزوده 
دهیاری ونظارت آب وفاضالب روستایی انجام شده است در حال احداث می 
باشــد. خضری به پیگیری جهت اجرای پروژه تامین آب شرب روستای امین 
آباد اشــاره کرد و گفت :قسمتی ازخط انتقال به طول 5هزار متر که در مرحله 

مناقصه وانتخاب پیمانکار بوده از اولویت  های دیگر این اداره می باشد. 
رئیس اداره آبفای روســتایی شهرســتان به طراحی اولیه جهت ســاخت 
مخزن ۱۰۰ متر مکعبی در روستای مهن، نصب دستگاه های کنترل رادیویی 
جهت مهار هدر رفت آب در روستاهای کمند مزداران، وشتان، اندریه، شهرآباد 
و نام آور اشــاره کرد و افزود: همچنین اجرای پروژه اصالح قســمتی از شبکه 
توزیع در روســتاهای انزها، دهگردان ، گچه در شش ماه اول سال انجام شده 

است. 

افتتاح چند پروژه در ایام 
دهه فجر 

تامین آب شرب سالم روستاها 
در دستور کار آبفای روستایی 

ســرهنگ کبیری رئیس پلیس راه استان سمنان گفت: در 
ســرازیری پاسگاه افتر در جاده ســمنان - فیروزکوه شیب بسیار 
تندی وجود دارد کــه راه اندازی راه اضطراری فرار در این بخش 

برای کاهش تلفات جاده ای اجتناب ناپذیر است. 

خبرنگار جام جم فیروزکوه: وی خاطر نشان کرد: مراحل 
بازســازی و چهاربانده شدن این جاده به کندی پیش می رود که 
این امر در افزایش ســوانح رانندگی تاثیرگذار است. رئیس پلیس 
راه استان سمنان گفت: در بازدید عباس آخوندی وزیر وقت راه و 

شهرســازی از جاده سمنان- فیروزکوه قرار شد این جاده به بهره 
برداری برســد اما پلیس راه به دلیل رعایت نشــدن نکات ایمنی 
موافق افتتاح رســمی آن نبود. کبیری اضافه کرد: خط کشــی و 
توقفگاه جاده به هیچ عنوان با کیفیت نیست و از مسئوالن امر می 

خواهیم تا پایان سال جاری برای خط کشی این جاده اقدام کنند.
 تعریض راه سمنان - فیروزکوه از مطالبه های جدی شهروندان 
است که باید مدیران دســتگاه های اجرایی برای کاهش تلفات 

جاده ای این طرح مهم ملی را به اتمام برسانند. 

با هماهنگی و برنامــه  ریزی  های به عمل آمده با هدف 
ارائه خدمات امدادی و عام المنفعه در آســتانه چهلمین سالگرد 
طلیعه فجر انقالب اسالمی، ارائه خدمات به روستاییان منطقه 
توسط واحد BHCU )واحد خدمات پایه بهداشتی و درمانی( 

و همچنین برپایی و آموزش استقرار RDH)بیمارستان سریع 
االســتقرار( با حضور بیــش از ۱5۰ نفر از عوامــل عملیاتی و 
پزشــکان کادر و داوطلب در روستای کیگا واقع در بخش کن 

شهرستان تهران با حضور مسئولین هالل احمر برگزار شد.

خبرنــگار جام جم فیروزکوه: اجــرای اردوی بقاء در 
شــرایط سخت همراه با ارائه خدمات توسط کاروان سالمت به 
روســتاییان منطقه و همچنیــن اردوی جهادی و برپایی غرفه 
دوســتدار کودک نیز از دیگر برنامه های هالل احمر اســتان 

تهران در منطقه بوده اســت. این رزمایش از روز چهارشنبه ۱2 
دی آغاز و تا روز جمعه ۱4دی اســتمرار داشت. در این رزمایش 
منتخبین تیــم BHCU جمعیت فیروزکــوه آقایان ایمان 

غفاری، مصطفی هرانده و حسینعلی سهرابی حضور یافتند. 

چهار واحد عرضه مواد غذایی شــامل رستوان، نانوایی، 
ســوپر گوشت و لبنیات هفته گذشــته در شهر فیروزکوه پلمب 

شدند. 

مدیر روابط عمومی شــبکه بهداشت و درمان فیروزکوه در 
گفت و گو با خبرنگار ایرنا علت پلمب واحدها را عدم رفع نواقص 
بهداشتی در محیط اعالم کرد. آتنا هاشم زاده افزود: اماکنی که 

اخطاریه بهداشــتی می گیرند، 4۸ ســاعت مهلت دارند تا رفع 
نقص یا مواد فاســد شدنی را خارج کنند که در غیر این صورت 
برخورد قانونی با آنها انجام می شــود. وی اظهار داشت: پرونده 

ایــن اماکن پس از پلمــب به مراجع قضایی ارجاع داده شــد. 
شهرســتان فیروزکوه با جمعیتی افزون بر 33 هزار نفر در ۱2۰ 

کیلومتری شمال شرقی پایتخت واقع شده است. 

راه اندازی راه اضطراری، نوشدارویی برای جاده سمنان – فیروزکوه 

درخشش امدادگران در مانور ارائه خدمات جمعیت هالل احمر تهران

 4 واحد عرضه مواد غذایی در فیروزکوه پلمب شد


