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راهپیمایی خودرویی و موتوری  فیروزکوه  
درخواست تامین اعتبار برای احداث در22  بهمن با حضور پرشور مردم

زندانیان  انجمن  ساختمان 

دادستان شهرستان فیروزکوه خبر داد:

 ، دادستان شهرستان فیروزکوه در نشستی که با حضور فرماندار
، نماینده شورای شهر  و اعضای انجمن حمایت از زندانیان  شهردار
این شهرستان در محل دادگستری شهرستان برگزار شد اظهار داشت: با توجه 
به نبود مکان کاری جهت فعالیت انجمن حمایت از زندانیان در شهرستان، 
به پیشنهاد و پیگیری دادستانی و با همکاری شهردار وقت و شورای اسالمی 
شهر فیروزکوه یک قطعه زمین جهت احداث بنا به این انجمن واگذار گردید. 

به گزارش جام جم، فیروزکوه، ... 

به مناسبت سالروز پیروزی انقالب اسالمی صورت گرفت: 
 برگزاری مجازی بهار شعر انقالب

  در شهرستان
5 زندانی با دستور دادستان

 فیروزکوه آزاد شدند
رونمایی پوستر عهدواره چله مهدویت 

در فیروزرکوه برگزار شد
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یستی   یستی   جلسه هفتگی ستاد پدافند ز برگزاریبرگزاری جلسه هفتگی ستاد پدافند ز
کرونا در فیروزکوه کرونا در فیروزکوهویروس  پیشگیری از پیشگیری از ویروس 

امام جمعه   فیروزکوه :

یکی از عوامل اصلی انقالب 
غیرت دینی مردم بود
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خطبه های  در  فیروز کوه،  شهرستان  جمعه  امام  حیدری  االسالم  حجت 
از اصول  گفت: یکی  این هفته در شهرستان،  عبادی_سیاسی نماز جمعه 
بی فایده  بحث های  است؛  خانه  در  جدال”  و  مراء  “ترک  زندگی،  مهارت های 

سیاسی و… در خانه، موجب کدورت و دعوا می شود.
وی با اشاره به جهاد تبیین، بیان داشت: اگر در زمینه “جهاد تبیین” کوتاهی 

ادامه،  در  حیدری  االسالم  حجت  می کنند.  تحریف  را  حقایق  دیگران  کنیم، 
گفت: مشکالت اقتصادی نتیجه “تفکر لیبرالی و منفعت طلب” در اقتصاد 
کشور است. خطیب نماز جمعه فیروزکوه، درباره اهمیت جهاد تبیین، عنوان 
خنثی  هم  تحریم  بخورد،  شکست  تحریف  جریان  تبیین،  جهاد  با  اگر  کرد: 
خواهد شد. حجت االسالم حیدری گفت: یکی از عوامل اصلی انقالب اسالمی، 

غیرت دینی مردم بود. وی در ادامه تصریح کرد: مردم از دولت انقالبی انتظار 
دارند، مدیران ناکارآمد و مسببان وضع موجود را هرچه زودتر تغییر دهند.

عرصه های  در  کشور  پیشرفت های  کرد:  نشان  خاطر  فیروزکوه  جمعه  امام 
و  اقتصادی  مشکالت  و  است  انقالبی  و  جهادی  روحیه  نتیجه  مختلف، 

معیشتی مردم، نتیجه تفکر غربگرا و لیبرالی است.

اجتماعیاجتماعی2 امام جمعه فیروزکوه: یکی از عوامل اصلی انقالب، غیرت دینی مردم بود
اقتصادیاقتصادی

ضمیمه رایگان روزنامه د  ر فیروزکوهضمیمه رایگان روزنامه د  ر فیروزکوه

دادستان شهرستان فیروزکوه خبر داد:

برای  اعتبار  تامین  درخواست 
انجمن  ســاخــتــمــان  ــداث  ــ احـ

زندانیان 

دادستان شهرستان فیروزکوه در نشستی که با 
حضور فرماندار، شهردار، نماینده شورای شهر  و 
اعضای انجمن حمایت از زندانیان این شهرستان 
شد  برگزار  شهرستان  دادگستری  محل  در 
اظهار داشت: با توجه به نبود مکان کاری جهت 
فعالیت انجمن حمایت از زندانیان در شهرستان، 
همکاری  با  و  دادستانی  پیگیری  و  پیشنهاد  به 
فیروزکوه  شهر  اسالمی  شورای  و  وقت  شهردار 
یک قطعه زمین جهت احداث بنا به این انجمن 

واگذار گردید. 
رضایی  عباس  فیروزکوه،  جام جم،  گزارش  به 
افزود:این اقدام در راستای حمایت از خانواده های 
زندانیان و برای کمک و حمایت اقتصادی بویژه در 

حوزه اشتغال آنان صورت گرفت.
دادستان فیروزکوه با تاکید بر لزوم توجه و حمایت 
از خانواده های زندانیان خاطرنشان کرد: اغلب این 
خانواده ها در نبود سرپرست خانواده با مشکالت 
اقتصادی و معیشتی  بسیاری دست و پنجه نرم 
ابعاد  در  حمایت  و  کمک  به  نیازمبرم  و  می کنند 
مختلف دارند بنابراین باید به جد بستر توانمند 

سازی آنان فراهم گردد.
تامین  صورت  کرد: در  تاکید  پایان  در  رضایی 
برای  مکان  احداث  جهت  نیاز  مورد  اعتبارات 
انجمن حمایت از زندانیان و نیز با لطف و عنایت 
درآمد  منبع  یک  می توان  نیک اندیش  خیرین 
از این قشر اسیب پذیر  مناسبی جهت حمایت 

جامعه فراهم نمود. 

راهـــپـــیـــمـــایـــی خـــــودرویـــــی و 
در22   ــوه   ــ ــروزک ــ ــی ــ ف مــــوتــــوری  

بهمن با حضور پرشور مردم

راهپیمایی خودرویی و موتوری با حضور خانواده ها 
)ع(  اسماعیل  امامزاده  مقدس  آستان  مقابل  از 
به سمت میدان امام خمینی )ره( و مسجد امام 
حسین )ع( انجام و سپس به میعادگاه نماز عبادی 

سیاسی جمعه حضور یافتند.
جوی،  شرایط  و  کرونا  شیوع  رغم  علی  امسال، 
مردم غیور، انقالبی و شهیدپرور فیروزکوه باردیگر 
خودروهای  داخل  در  حضور  با  و  آمده  صحنه  به 
مقام  و  راحل  امام  آرمان های  با  صدا  یک  خود 
معظم رهبری تجدید بیعت کردند. گفتنی است، 
فیروزکوه  شهرستان  فرماندار  مهری  ابوالقاسم 
سالگرد  دومین  و  چهل  جشن  مراسم  سخنران 
پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی در شهرستان 

فیروزکوه بود.  

انقالب  پیروزی  سالروز  مناسبت  به 
اسالمی صورت گرفت: 

ــان  ــت ــور دادس ــت ــا دس 5 زنـــدانـــی  ب
فیروزکوه آزاد شدند

بازدید  در  فیروزکوه  شهرستان  دادستان  رضایی 
هفتگی از زندان دماوند به لحاظ نظارت بر زندان 
و رسیدگی به امور زندانیان از باب رأفت اسالمی و 
آزادی و ایام اهلل  در آستانه چهل و سومین  بهار 
دهه مبارک فجر ، با مرخصی منتهی به آزادی ۵ نفر 
از زندانیان موافقت نموده و زندانیان در روز جاری 

آزاد و به آغوش گرم خانواده بازگشتند.

خبرخبر

بخش           فیروز  بهرام  و  ابوتراب  اینجانب   می رساند  اطالع  به 
مالک قسمتی از پالک ثبتی772 فرعی از سنگ    66    اصلی واقع 

یندشت متقاضی  یندشت به نشانی فیروزکوه-  روستای زر یه زر درقر
الذکر  فوق  ثبتی  پالک  مجاورت  ویا  داخل  در  یم  وحر بستر  تعیین 
آب فیروزکوه بر اساس ضوابط ومقررات  می باشم وحسب اعالم امور 
کلیه مالکین مشاعی به  یم منوط به مراجعه  جاری تعیین بستر وحر
تقاضا  کلیه مالکین مشاعی  آب وتکمیل پرونده می باشد لذا از  امور 
می شود با در دست داشتن مدارک مالکیت خود ظرف مدت 10 روز از 
آب فیروزکوه به نشانی فیروزکوه بلوار بسیج،  گهی امور  آ تاریخ انتشار 
روبه روی ترمینال مراجعه نمایند. بدیهی است عدم مراجعه مالکین 
منطقه ای  آب  شرکت  اقدامات  نافی  فوق  مقرر  مهلت  ظرف  مشاعی 
کلیه  برای  اعالمی  یم  حر وبستر  نبوده   ) فیروزکوه  آب  امور   ( تهران 

مالکین مشاعی الزم الرعایه می باشد .

گهی آ

از  قسمتی  مالک  جعفری  روجا  اینجانب   می رساند  اطالع  به 
یه  جلیزجند  به  پالک ثبتی 621فرعی از سنگ 94 اصلی واقع در قر

یم  نشانی فیروزکوه-   روستای جلیزجند  متقاضی تعیین بستر وحر
اعالم  وحسب  می باشم  الذکر  فوق  ثبتی  پالک  مجاورت  ویا  داخل  در 
بستر  تعیین  جاری  ومقررات  ضوابط  اساس  بر  فیروزکوه  آب  امور 
وتکمیل  آب  امور  به  مشاعی  مالکین  کلیه  مراجعه  به  منوط  یم  وحر
پرونده می باشد لذا از کلیه مالکین مشاعی تقاضا می شود با در دست 
گهی  آ انتشار  تاریخ  از  روز   10 مدت  ظرف  خود  مالکیت  مدارک  داشتن 
ترمینال  روی  روبه  بسیج،  بلوار  فیروزکوه  نشانی  به  فیروزکوه  آب  امور 
ظرف  مشاعی  مالکین  مراجعه  عدم  است  بدیهی  نمایند.  مراجعه 
آب  تهران ) امور  آب منطقه ای  مهلت مقرر فوق نافی اقدامات شرکت 
کلیه مالکین مشاعی الزم  یم اعالمی برای  فیروزکوه ( نبوده وبستر حر

الرعایه می باشد .

گهی آ

به اطالع می رساند اینجانب  کلثوم بنار  مالک قسمتی از پالک 
آباد به نشانی  یه شهر  ثبتی 496رعی از سنگ 97 اصلی واقع در قر

یم در داخل  فیروزکوه-   روستای شهر آباد  متقاضی تعیین بستر وحر
آب  امور  اعالم  وحسب  می باشم  الذکر  فوق  ثبتی  پالک  مجاورت  ویا 
یم منوط  فیروزکوه بر اساس ضوابط ومقررات جاری تعیین بستر وحر
به مراجعه کلیه مالکین مشاعی به امور آب وتکمیل پرونده می باشد 
کلیه مالکین مشاعی تقاضا می شود با در دست داشتن مدارک  لذا از 
گهی امور آب فیروزکوه  مالکیت خود ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار آ
نمایند.  مراجعه  ترمینال  روی  روبه  بسیج،  بلوار  فیروزکوه  نشانی  به 
فوق  مقرر  مهلت  ظرف  مشاعی  مالکین  مراجعه  عدم  است  بدیهی 
نبوده  فیروزکوه(  آب  )امور  تهران  منطقه ای  آب  شرکت  اقدامات  نافی 

یم اعالمی برای کلیه مالکین مشاعی الزم الرعایه می باشد . و بستر حر

گهی آ

از  قسمتی  مالک  باهو  فاطمه  اینجانبان   می رساند  اطالع  به 
به  طرود   یه  قر در  واقع  اصلی   139 سنگ  از  فرعی  ثبتی318  پالک 

یم در  نشانی فیروزکوه-  روستای طرود     متقاضی تعیین بستر و حر
داخل ویا مجاورت پالک ثبتی فوق الذکر می باشم و حسب اعالم امور 
یم  حر و  بستر  تعیین  جاری  ومقررات  ضوابط  اساس  بر  فیروزکوه  آب 
پرونده  تکمیل  و  آب  امور  به  مشاعی  مالکین  کلیه  مراجعه  به  منوط 
دست  در  با  می شود  تقاضا  مشاعی  مالکین  کلیه  از  لذا  می باشد 
گهی  آ انتشار  تاریخ  از  روز   10 مدت  ظرف  خود  مالکیت  مدارک  داشتن 
ترمینال  روی  روبه  بسیج،  بلوار  فیروزکوه  نشانی  به  فیروزکوه  آب  امور 
ظرف  مشاعی  مالکین  مراجعه  عدم  است  بدیهی  نمایند.  مراجعه 
آب  تهران ) امور  آب منطقه ای  مهلت مقرر فوق نافی اقدامات شرکت 
کلیه مالکین مشاعی الزم  یم اعالمی برای  فیروزکوه ( نبوده وبستر حر

الرعایه می باشد .

گهی آ

به اطالع می رساند اینجانب لیال رفیعی مقدم مالک قسمتی از 
پالک ثبتی 436 فرعی از سنگ97  اصلی واقع در شهرآباد به نشانی 

یم در داخل  فیروزکوه-   روستای شهر آباد متقاضی تعیین بستر و حر
آب  امور  اعالم  وحسب  می باشم  الذکر  فوق  ثبتی  پالک  مجاورت  یا  و 
یم منوط  فیروزکوه بر اساس ضوابط و مقررات جاری تعیین بستر و حر
به مراجعه کلیه مالکین مشاعی به امور آب وتکمیل پرونده می باشد 
کلیه مالکین مشاعی تقاضا می شود با در دست داشتن مدارک  لذا از 
گهی امور آب فیروزکوه  مالکیت خود ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار آ
نمایند.  مراجعه  ترمینال  روی  روبه  بسیج،  بلوار  فیروزکوه  نشانی  به 
فوق  مقرر  مهلت  ظرف  مشاعی  مالکین  مراجعه  عدم  است  بدیهی 
نبوده  فیروزکوه(  آب  )امور  تهران  منطقه ای  آب  شرکت  اقدامات  نافی 

یم اعالمی برای کلیه مالکین مشاعی الزم الرعایه می باشد . وبستر حر

گهی آ

به اطالع می رساند اینجانب سعید مالجعفری    مالک قسمتی 
فیروزکوه    در  واقع  اصلی  یک  سنگ      از  2245فرعی  ثبتی  پالک  از 

یم در  آهن ده درگاه  تعیین بستر وحر به نشانی فیروزکوه-  پشت راه 
داخل ویا مجاورت پالک ثبتی فوق الذکر می باشم وحسب اعالم امور 
یم  وحر بستر  تعیین  جاری  ومقررات  ضوابط  اساس  بر  فیروزکوه  آب 
منوط به مراجعه کلیه مالکین مشاعی به امور آب وتکمیل پرونده می 
تقاضا می شود با در دست داشتن  کلیه مالکین مشاعی  باشد لذا از 
آب  امور  گهی  آ انتشار  تاریخ  از  روز  مدت 10  ظرف  خود  مالکیت  مدارک 
مراجعه  ترمینال  روی  روبه   ، بسیج  بلوار  فیروزکوه  نشانی  به  فیروزکوه 
نمایند . بدیهی است عدم مراجعه مالکین مشاعی ظرف مهلت مقرر 
 ) فیروزکوه  آب  امور   ( تهران  ای  منطقه  آب  شرکت  اقدامات  نافی  فوق 
کلیه مالکین مشاعی الزم الرعایه می  یم اعالمی برای  نبوده وبستر حر

باشد .

گهی آ

کرونا  ویروس  با  مبارزه  و  پیشگیری  ستاد  جلسه 
اتخاذ  کار  دستور  با  فیروزکوه  شهرستان  حوزه  در 
برای  راهکار  ارائه  و  الزم  تمهیدات  و  تصمیمات 
به  کرونا،  ویروس  شیوع  با  مقابله  و  پیشگیری 

، در محل فرمانداری تشکیل شد. ریاست فرماندار
به گزارش جام جم، در این جلسه ابوالقاسم مهری 
فرماندار شهرستان فیروزکوه با اشاره به موج جدید 
در  آن  موازات  به  و  کشور  در  کرونا  بیماری  شیوع 
حاضر  حال  در  داشت:  اظهار  فیروزکوه  شهرستان 
رعایت  بیماری  این  با  مبارزه  و  پیشگیری  راه  تنها 
پروتکل های  رعایت  و  اجتماعی  فردی،  بهداشت 

بهداشتی است.
تمامی  باید  راستا  این  در  کرد:  نشان  خاطر  وی 
و  باشند  کار  پای  توان  همه  با  مربوطه  مسئوالن 

شیوع  از  ناشی  احتمالی  وخطرات  موجود  شرایط 
بیماری در شهرستان را مدیریت نمایند . 

خواست  در  شهرستان  مردم  از  پایان  در  فرماندار 
کرد:با رعایت بهداشت فردی و عمومی و همچنین 
ماندن در خانه و انجام امر واکسیناسیون به قطع 

زنجیره انتقال این بیماری کمک نمایند.

شهرستان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  اداره  رئیس 
صورت  به  انقالب  شعر  بهار  برگزاری  از  فیروزکوه، 
همزمان  برنامه  این  کرد:  تصریح  و  داد  خبر  مجازی 
انجمن  همت  به  فجر  دهه  اهلل  ایام  گرامیداشت  با 
ادبی امیری فیروزکوهی اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 
و  فرهنگ  اداره  همکاری  با  و  فیروزکوه  شهرستان 
اسکای  برنامه  در  دماوند  شهرستان  اسالمی  ارشاد 

روم برگزار شد.
ادامه  حسینی،در  حسن  سید  جام جم،  گزارش  به 
دهه  گرامیداشت  ایام  آستانه  در  کرد:  خاطرنشان 
مبارکه فجر شعر خوانی با موضوع »بهار شعر انقالب« 
حفظ  منظور  به  و  کرونا  ویروس  شیوه  به  توجه  با 
بصورت  بهداشتی  پروتکل های  رعایت  و  سالمت 
برگزار شد. حسینی همچنین اذعان داشت:  مجازی 

آثار حماسی و انقالبی،  این عصر شعر با هدف خلق 
حمایت  شاعران،  بین  مشارکت  و  تعامل  ایجاد 
مذهبی  انگیزه های  تقویت  در  شاعران  تشویق  و 
کرد:  تاکید  پایان  در  وی  شد.  برگزار  شعر  در  حماسی 
استاد سهراب مهیار، شهرام درویش، احمد یزدانی در 

این مراسم به شعر خوانی پرداختند.  

یستی  برگزاری جلسه هفتگی ستاد پدافند ز
 پیشگیری از ویروس کرونا در فیروزکوه

 برگزاری مجازی بهار شعر انقالب
  در شهرستان

همزمان با برگزاری سراسری عهدواره مهدویت از پوستر این عهدواره 
در سالن اجتماعات فرمانداری شهرستان فیروزکوه رونمایی شد.

با حضور  ایام دهه فجر  با  گزارش جام جم، در 19 بهمن همزمان  به 
مهری _ فرماندار، حجت االسالم رضوانی، ارجمندی معاون اداری و 
مالی ،  و روسای ادارات از پوستر عهد واره چله مهدویت در بخش  

نقاشی در سالن جلسات فرمانداری رونمایی شد.
    بنا بر همین گزارش، سید حسن حسینی  رئیس اداره در توضیحاتی 
افزود:  و  داشت  بیان  مهدویت  چله  واره  عهد  خصوص  در  که 
نخستین عهدواره کشوری چله مهدویت به همت و ابتکار اداره کل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی استان تهران رقم خورده و با تشریک مساعی 
تشکل های فرهنگی هنری مردمی و پشتیبانی ستاد شهرستانی و 
حوزه  در  فیروزکوه  شهرستان  اسالمی  وارشاد  فرهنگ  اداره  دبیری 

نقاشی  برگزار خواهد شد.
   وی افزود: این عهدواره با اهداف فعال سازی ظرفیت های مردمی 
به منظور برپایی سلسله رویدادهای فرهنگی با موضوع مهدویت و 
تاکید بر فرآیند خلق آثار هنری در کنار توجه به محصوالت  هنری از 
18 الی 27 اسفند  به مدت چهل روز کلید خورد و فیروزکوه میزبان 

نقاشی در سراسر کشور است  و برنامه اختتامیه شهرستانی در نیمه 
دوم اسفند  برگزار خواهد شد .

داشت:  بیان  فجر  مبارک  دهه  ایام  تبریک  ضمن  مهری  ادامه  در 
ارشاد  و  اداره فرهنگ  با مدیریت  عهدواره سراسری چله مهدویت 
اسالمی استان تهران بصورت سراسری در حال برگزاری می باشد و 
امید است  به همت ستاد شهرستان  و با حسن انجام کار و تالش 
و توان همه دستگاه های عضو ستاد در شهرستان این عهدواره به 

قوت و زیبایی کامل  برگزار شود.
ایشان در ادامه همکاری شهرداری ها – بخشداری ها و دستگاه های 
فرهنگی هنری در اجرایی شدن این عهدواره را مهم دانست و اظهار 
داشت: امیداوریم خروجی خوبی داشته باشیم و با بینش و مدیریت 
اجرایی شایسته و استفاده از پتانسیل های موجود بتوانیم در این 

امر موفق باشیم.
در انتهای مراسم از پوستر عهدواره چله مهدویت رونمایی شد.

رونمایی پوستر عهدواره چله مهدویت در فیروزرکوه برگزار شد

یز می رساند  یان عز یز می رساند به اطالع همشهر یان عز به اطالع همشهر
شبکه بهداشت و درمان شهرستان شبکه بهداشت و درمان شهرستان 

فیروزکوه جهت راه اندازی مرکز فیروزکوه جهت راه اندازی مرکز 
انس 115115 انس اورژ اورژ

کارشناس  کاردان یا  کارشناس شهر ارجمند،  کاردان یا  شهر ارجمند، 
یت های پزشکی را جذب می نماید. یت های پزشکی را جذب می نماید.فور فور

واجدین شرایط ظرف یک هفته به واجدین شرایط ظرف یک هفته به 
گسترش شبکه بهداشت و  گسترش شبکه بهداشت و واحد  واحد 

درمان شهرستان فیروزکوه مراجعه درمان شهرستان فیروزکوه مراجعه 
نمایند.نمایند.

روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان 
شهرستان فیروزکوهشهرستان فیروزکوه

اطالعیه مهم:اطالعیه مهم: »بازگشت همه به سوی اوست«

درگذشــت همســر گرامی تان  را به جنابعالی و فرزندان عزیزتان  تســلیت 
می گویم غفــران و رحمت الهی بــرای آن مرحومه و ســالمتی و طول عمر با 

عزت برای  بازماندگان را از پروردگار متعال خواهانم.
هدایت رئیسی 

  جناب آقای حاج ذبیح باطبی 

نوسازی، ساخت صفر تا صد ساختمان،فنس کشی،
انجام کلیه امور اداری ملک ار قبیل مجوز ساخت، 

،صدور سند،و کلیه مجوزات ملکی،نقشه  پایان کار
برداری  و تفکیک     

یدو فروش آپارتمان،ویال،باغ،زمین خر

ین مسکن رایکا  مشاور

میدان امام خمینی)سپاه(ابتدای جاده قدیم  جنب سوپر مارکت پارسا
09105583776   -   09105367270
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نشست های  سلسله  ادامه  در  فیروزکوه  شهردار  صادقی  علیرضا 
هفتگی مالقات مردمی، در راستای اجرای طرح تکریم ارباب رجوع با 

جمعی از شهروندان دیدار و گفت وگو کرد.
در این راستا، جمعی از شهروندان ضمن مالقات حضوری با شهردار 
نیز دستورات  بیان مشکالت خود پرداختند و شهردار فیروزکوه  به 

 قانونی الزم را برای رفع مشکالت شهروندان به واحدهای مربوطه صادر
 نمودند.  

مشکالت ناوگان تاکسیرانی فیروزکوه بررسی شد
رئیس  فیروزکوه،  شهر  اسالمی  شورای  رئیس  حضور  با  نشستی  در 
و  مرتبط  کارشناسان  شهری،  درون  نقل  و  حمل  مدیریت  سازمان 

اعضای هیات مدیره تاکسیرانی فیروزکوه، مشکالت ناوگان تاکسیرانی 
طرح و بررسی شد.

در این نشست پس از طرح موضوعات و مشکالت و ارائه دیدگاه ها 
و نظرات حاضرین، در راستای رفع مسائل ناوگان تاکسیرانی فیروزکوه 

تصمیماتی اتخاذ گردید. 

بررسی مشکالت شهروندان در مالقات مردمی شهردار فیروزکوه

اجتماعیاجتماعی
اقتصادیاقتصادی

ضمیمه رایگان روزنامه د  ر فیروزکوهضمیمه رایگان روزنامه د  ر فیروزکوه

تش نشانی فیروزکوه: سرپرست آ
ــوه یک  ــروزک ــی گـــاز در ف انــفــجــار 

مصدوم برجای گذاشت 

سرپرست آتش نشانی فیروزکوه گفت: انفجار 
گاز در یک منزل مسکونی در شهرک ولیعصر 

)عج( فیروزکوه یک مصدوم برجای گذاشت.
این  در  مؤمنی  اکبر  علی  جام جم،  گزارش  به 
پی  در  حادثه  این  در  کرد:  تصریح  خصوص 
در  انفجاری  بر  مبنی  نشانی  آتش  با  تماس 
)عج(  ولیعصر  شهرک  در  مسکونی  منزل  یک 
محل  به  سرعت  به  نشانان  آتش  فیروزکوه، 

اعزام شدند.
اولیه  بررسی  از  پس  افزود:  ادامه  در  وی 
شهری  گاز  نشت  انفجار  علت  شد  مشخص 
موجب  که  بوده  گازسوز  گرمایشی  وسیله  از 
اتاق  در  مسکونی  منزل  از  بخشی  تخریب 

خواب از ناحیه سقف و دیوارها شده است.
آتش نشانی فیروزکوه در خصوص  سرپرست 
اذعان داشت:  این حادثه  تلفات مالی و جانی 
این حادثه تلفات جانی در پی نداشت و ایمن 
و  نشانی  آتش  عوامل  توسط  محل  سازی 

نیروهای امدادی گاز انجام شد.
که  منزل  اهالی  از  نفر  یک  داد:  ادامه  مومنی 
ناحیه  در  جزئی  جراحت  و  سوختگی  دچار 
توسط   

ً
سریعا که  بود،  شده  صورت  و  دست 

بیمارستان  به  مداوا  برای  اورژانس  عوامل 
منتقل شد. وی در پایان تأکید کرد: شهروندان 
 ، گازسوز وسایل  از  استفاده  ایمنی  نکات 
همچون چک کردن بست شیلنگ و اطمینان 

از عدم نشتی گاز را بررسی و رعایت نمایند.  

اولیا  گفت وگوی  اتاق  افتتاحیه 
گل های  آموزشگاه  و مربیان در 

بهشت

سالگرد  سومین  و  چهل  طلیعه  با  همزمان 
مدیر  حضور  با  اسالمی،  انقالب  پیروزی 
و  فنی  اداره  ریاست  پرورش،  و  آموزش 
مربیان،   و  اولیا  انجمن  کارشناس  حرفه ای، 
آموزشگاه  مربیان  و  اولیا  انجمن  اعضای 
اتاق  افتتاحیه  مراسم  بهشت،  گل های 
آموزشگاه  این  در  مربیان  و  اولیا  گفت وگوی 

برگزار شد.
به گزارش جام جم، فاطمه سیر مدیر آموزش 
و پرورش فیروزکوه گفت: موفقیت برنامه ها 
مستلزم  پرورش  و  آموزش  اهداف  تحقق  و 
در  مربیان  و  اولیا  هم افزایی  و  مشارکت 
پرورش،  و  آموزش  است.مدیر  مدارس 
خصوص  در  حرفه ای  و  فنی  اداره  ریاست 
پرورش  و  آموزش  اداره  اجرایی  برنامه های 
مهارت های  تقویت  هدف  ؛با  افزود  فیروزکوه 
شناسایی  مدرسه،  و  خانه  میان  موثر  ارتباط 
اولیای  و مهارت های  توانایی ها  از  و استفاده 
و  مشارکت  تفکر  ایجاد  دانش آموزان، 
و  عمل  ابتکار  شکوفایی  زمینه  فراهم آوری 
امور  در  والدین  موثرتر  مشارکت  و  حضور 
گفت وگوی  اتاق  افتتاح  و  اختصاص  مدرسه؛ 
از  شهرستان  مدارس  در  مربیان  و  اولیا 
پرورش  و  آموزش  اداره  اجرایی  برنامه های 

فیروزکوه است.

خبرخبر
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هــمــزمــان بــا دهــه مــبــارک فــجــر ، دو کمپ آمــوزشــی و 
ــا حضور  ــوه ب ــروزک ــی ــوردی ف ــن ــوه اســتــراحــتــی هــیــات ک
فرماندار،نماینده مردم فیروزکوه و دماوند در مجلس 
به  از مــدیــران شهرستان  تــعــدادی  و  ــورای اسالمی  ش

بهره برداری رسید
رابین  سفر  ورزشـــی   – فرهنگی  باشگاه  عامل  مدیر 
تلوک فیروزکوه گفت: سازه این کمپ ها با اعتبار ۲۴۰ 
میلیون تومان خریداری شد و در روستای شهرآباد این 

شهرستان نصب شد.
هدف  بــا  کــوهــنــوری  کمپ های  افـــزود:  بنار  داریـــوش 
کوهپیمایی  نــــــوردی،  ســنــگ  ــای  ــالس هـ کـ ــزاری  ــرگــ ــ ب
مقدماتی و صعود به مسیر هایی که نیاز به شب مانی 

دارند طراحی شده است.
از کوهنوردان فعال هیات کوهنوردی  در این مراسم 
شهرستان که در صعود های مختلف حضور داشتند 

تقدیر شد
بررسی مسائل و مشکالت روستاهای دهین  وکتاالن 
شهرستان  فـــرمـــانـــداری  عــمــومــی  ــط  ــ روابـ از  نــقــل  بــه 

فیروزکوه:  ابوالقاسم مهری فرماندار به همراه معاون 
عمرانی فرماندار،سرپرست بخشداری مرکزی، مدیران 

ادارات و دستگاه های اجرایی با حضور در روستاهای 
ــزی  فــیــروزکــوه   ــرک ــاالن از تــوابــع بــخــش م ــت دهــیــن  وک

مسائل و مشکالت این روستا را بررسی کردند.
گفتنی است: این نشست با هدف پیگیری مصوبات 
جلسات نماینده مردم فیروزکوه و دماوند در مجلس 

شورای اسالمی در بازدیدهای روستایی برگزار گردید.
* همایش دوچرخه سواری در فیروزکوه برگزار شد

به گزارش جام جم، در این همایش که در گرامیداشت 
فیروزکوه،سرپرست  فرماندار  حضور  با  و  فجر  دهــه 
بسیج  مقاومت  ماحیه  مــرکــزی،فــرمــانــده  بخشداری 
سپاه برگزار شد دوچرخه سواران مسیر ۵ کیلومتری 
روستای ٍدهین تا شهرآباد این شهرستان را رکاب زدند.

بــا طــی مسیر و در دســت داشتن  دوچــرخــه ســـواران 
پرچم کشورمان یاد و خاطره رشادت های و دالوری های 
شــهــدای انــقــالب و ۸ ســـال دفـــاع مــقــدس را گــرامــی 

داشتند.

همزمان با دهه مبارک فجر صورت گرفت ؛

بهره برداری از کمپ های کوهنوردی در فیروزکوه

شهرستان  در  فقیه  ولی  نماینده  حیدری  حجت االسالم  حضور  با 
کسانی  از  نیک اندیش،  خیرین  و  رئیس  باباپور  شهرام  فیروزکوه، 
که در تهیه لوازم ضروری و مورد نیاز شهروندان در ایام کرونا قدم 

برداشته بودند با اهدای هدایایی ارزشمند تجلیل شد.
فرمودند:  بیاناتی  در  فیروزکوه  شهرستان  جمعه  امام  حیدری 
دارند  مهربانی  قلب  می کنند  شرکت  خیر  کارهای  در  که  کسانی 
قدم خیر  کارهای  در  میل  کمال  با  و  داوطلبانه  دارند  دوست   و 

 بردارند.
 وی افزود: چه بسیار انسان های هستند که سرمایه دار هستند 
و ثروت زیادی دارند ولی شاید قلب مهربانی ندارند که در کارهای 
ارزشمندخیری  زحمات  دان  قدر  باید  بنابراین  کنند،  شرکت  خیر 
می کنند شرکت  داوطلبانه  امور  این  در  و  دارند  مهربان  دل   که 

 باشیم.
به  توجه  با  احمر  هالل  جمعیت  رئیس  باباپور  شهرام  ادامه  در   

اهمیت کارهای خیر و داوطلبانه گفت: کارهای داوطلبانه از جمله 
که  می رود  شمار  به  خیرخواهانه  و  دوستانه  بشر  فعالیت های 
انجام  اقتصادی  اهداف  از  دور  به  و  داوطلب  فرد  اختیار  با   کامال 

می شود.
مثل  محدودیت هایی  گرفتن  نظر  در  بدون  فردی  هر  امروزه   
تحصیالت، سن و… می تواند در هالل احمر شروع به فعالیت های 

داوطلبانه بکند و سهمی هر چند کوچک درکاهش آالم همنوعان 
احمر  هالل  در  نیکوکار  خیران  حضور  از  و  باشد  داشته  خودش 
آنها قدم برداشته  قدردانی و برای شادی روح رفتگانی که به نیات 

بودند از خداوند سبحان علو درجات مسالت نمودند.
 گفتنی است در حاشیه این جلسه خیرین هالل احمر به عضویت 

افتخاری و داوطلبانه جمعیت هالل احمر فیروزکوه در آمدند.

تجلیل از خیران هالل احمر فیروزکوه
با حضور نماینده ولی فقیه انجام شد؛

ین امالک ،خیاطان  آرایشگران مردانه و زنانه، رستورانداران، مشاور یر و خرازان، جوشکاران درودگران،  بر اساس ماده 7 آیین نامه اجرایی انتخابات اتحادیه های صنفی در نظر است انتخابات هیات مدیره و بازرس اتحادیه صنف لوازم التحر
کاران اتومبیل شهرستان فیروزکوه برگزارمی گردد.لذا از واجدین شرایط عضویت در هیات مدیره و بازرس اتحادیه صنف مزبور که در ذیل شرایط آنان اعالم گردیده دعوت به عمل  و خشکشویی، خواربار فروشان  ، مصالح فروشان، تعمیر 
خ 1400/12/9 به مدت 10 روز نسبت به تکمیل پرسشنامه و بارگذاری و مدارک خود در سامانه ساران )انتخابات الکترونیک(به نشانی election.iranianasnaf.ir اقدام و پس از اخذ  خ 1400/11/30 لغایت روز دو شنبه مور می آید از روز شنبه مور

 با در دست داشتن مدارک ذیل به هیات اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی واقع در سایت اداری اداره صنعت معدن و تجارت شهرستان فیروزکوه مراجعه و ثبت نام نمایند.
ً
کد رهگیری، شخصا

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(

، ورشکستگی و افالس )استعالم از مراجع ذیصالح قضایی( 4 عدم ممنوعیت تصرف در اموال مانند حجر

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 افراد فاقد 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 واحد صنفی خود را به غیر واگذار نکرده باشد،واحد صنفی فعال و مکان آن تغییر نیافته باشد.( 9 داشتن پروانه کسب معتبر دائم )پروانه کسب معتبر

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 کشوری در انتخابات هیات مدیره اتحادیه های صنفی منوط به استعفای آنان از شغل قبلی خود پیش از ثبت نام در  تبصره 6: داوطلب شدن کارکنان اتحادیه ها، اتاق اصناف شهرستان و ایران و دستگاههای اجرایی موضو
ع به کار در هیات مدیره اتحادیه الزامی است. ع این ماده پیش از شرو انتخابات است. اعالم 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

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

نوبت دوم

هیات اجرایی برگزاری انتخابات
اتحادیه های صنفی شهرستان فیروزکوه



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

َناالحق« بزنی، خودخواهی  
َ
تا کوس »ا

گاهی در سّر هوّیتش تو ناآ
َبـــــردار حجــاب خویشتن از سر راه     

با بودن آن، هنوز اندر راهی

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    25  بهمن  1400   شماره  6156

امام خمینی )ره(

یق در فیروزکوه  تشدید نظارت های بهداشتی در فیروزکوه برگزاری مانور عملیاتی اطفاء حر
ع ویروس امیکرون همزمان با شیو

مسابقه مشاعره دانش آموزی »عصر انقالب« در 
اداره آموزش و پرورش فیروزکوه برگزار شد

انس کشور  بازدید رئیس سازمان اورژ
انس فیروزکوه  از پایگاه های اورژ

دهه  اهلل  ایام  با  همزمان  قرآن  با  انس  محفل 
مبارک فجر با حضور قاریان،  رئیس و پرسنل اداره 

بهزیستی برگزار شد.
نورانی  مراسم  این  در  بهزیستی   اداره  رئیس 
مددجویان  بین  در  قرآنی  فرهنگ  :ارتقاء  گفت 
راستای  در  بهزیستی  سازمان  رویکردهای  از  یکی 
و  قرآن  سایه  در  امیدوارم  و  است  زیستن  بهتر 
در  بهزیستی  سازمان  عالی  اهداف  قرآنی  تعالیم 
علی  یابد.   تحقق  پیش  از  بیش  مددجویان  بین 
اصغر عموزاده افزود؛ آحاد مردم باید با کالم الهی 
مأنوس شده و از معارف، نکات پندآموز و علمی 

خلق  به  خدمت  و  تعالی  برای  الهی  معجزه  این 
با  برتر  قاریان  از  مراسم  پایان  در  کنند.  استفاده 

اهداب لوح تقدیر و جوایز تجلیل به عمل آمد. 

آمادگی همه جانبه نیروهای امدادی و خدمات رسان در  در راستای 
مواجهه با بحران های احتمالی، مانور عملیاتی اطفاء حریق در شهر 

فیروزکوه برگزار شد.
اورژانس  سازمان  رئیس  شهرستان،  فرماندار  حضور  با  مانور  این 
بخشداری  سرپرست   ، فرماندار معاونان  فیروزکوه،  شهردار   ، کشور
تمرین،  هدف  با  ادارات  مسئوالن  و  مدیران  از  جمعی  و  مرکزی 
و  آمادگی  ایجاد  آن ها،  بین  هماهنگی  ایجاد  و  نیروها  سازمان دهی 
افزایش اعتمادبه نفس در عوامل امدادی، باال رفتن توان عملیاتی، 
و  کارایی  رفتن  باال  عملیات،  هنگام  در  آرامش  حفظ  و  نظم  ایجاد 
نیروها  فردی  استعداد  و  مهارت  پایش  نیروها،  در  خالقیت  ایجاد 
نشانی  آتش  مرکز  توانایی  سنجش  و  بخشی  بین  هماهنگی  و 

فیروزکوه در سازمان دهی نیروها برگزار شد.  

میکرون  در 
ُ
همزمان با شیوع سویه جدید ویروس کووید-19  ا

جلوگیری  اهمیت  یه  عنایت  با  و  شهرستان  سطح  در  و  کشور 
کرونا  کمیته  اعضای  حضور  با  مشترکی  گشت  آن،  انتشار  از 
حسینی  درمان،  بهداشت  شبکه  مدیر  حسینی  شهرستان، 
رئیس اداره صمت و جمعی از کارشناسان دادستانی، تعزیرات 
کارشناسان سالمت  اتاق اصناف و  کشاورزی،  حکومتی، جهاد 
ح تشدید بازرسی و نظارت  محیط شبکه بهداشت در قالب طر
مدیریت  ح  طر با  مطابق  بهداشتی  پروتکل های  رعایت  بر 
با  مقابله  ملی  ستاد  مصوبات  آخرین  طبق  بیماری  هوشمند 
سطح  غذایی  مواد  توزیع  و  تهیه  مراکز  از  و  گردید  برگزار  کرونا 

شهر بازدید نمودند.

مسابقه  اسالمی  انقالب  سوم  و  چهل  فجر  ایام  با  همزمان 
آموزش  مدیر  حضور  با  انقالب،  عصر  آموزی  دانش  مشاعره 
فرهنگی  کارشناس  آموزش،  کارشناس  و  معاون  پرورش،  و 
از  جمعی  و  ادبیات  و  شعر  حوزه  برجسته  داوران  هنری،  و 
اجتماعات  سالن  در  شهرستان  شعردوست  دانش آموزان 

شهید سلیمانی اداره آموزش و پرورش فیروزکوه برگزار شد.
در این مسابقه که با داوری استادان محمدرضا دیری، علی اکبر 
اسفندیار و افسانه عروجی و حضور دانش آموزان دختر مقطع 
چهار  در  شرکت کنندگان  گرفت،  شکل  شهرستان  متوسطه 
بخش عادی، سرعت، واژگانی و حفظ شعر در فضایی صمیمانه 
به رقابت پرداختند، در نهایت دانش آموز دینا شجاع توانست 

رتبه اول این مسابقه را از آن خود کند.

جعفر میعادفر رئیس سازمان اورژانس کشور و صالحی طبری رئیس 
اورژانس تهران در سفر یک روزه خود به شهرستان فیروزکوه به همراه 
،معاون برنامه ریزی و معاون عمران فرمانداری،رئیس شبکه  فرماندار
و  ارجمند  و  گدوک،سرانزار  اورژانس  پایگاه های  از  درمان  و  بهداشت 
این  )ره(  امام خمینی  اورژانس در حال ساخت بیمارستان  همچنین 
شهرستان بازدید و از نزدیک درجریان مسائل و مشکالت این مراکز 

قرار گرفت
نیروی  کمبود  نظیر  مشکالتی  و  مسائل  بازدید  این  در  است:  گفتنی 
اورژانس  آالت  ماشین  و  پایگاه  تعمیرات  برای  اعتبار  تأمین  انسانی، 
شهرستان، تأمین اعتبار برای ساخت پایگاه اورژانس گچه و ارجمند 

ح و بررسی شد. طر

انــقــالب  فــجــر  دهـــه  ــام  ایـ از  روز  نهمین  در 
ح بخش  فر روزی  ایجاد  راستای  در  اسالمی 
ــا حضور  ــرواز بـــادبـــادک هـــا« ب ــ ــواره پ ــن »جــش
پـــــــرورش فـــیـــروزکـــوه،  آمـــــــوزش و  مـــدیـــر 
سرپرست جمعیت هالل احمر شهرستان 
مــعــاونــیــن،  شـــــورای  اعـــضـــای  از  جــمــعــی  و 
پــــرورش  و  آمــــــوزش  اداره  کـــارشـــنـــاســـان 
مــقــطــع  دانــــــش آمــــــوزان  و  فــرهــنــگــیــان  و 
ــی در زمــیــن ورزشــــی جــنــب کــانــون  ــدای ــت اب
ــزار ــرگ  فــرهــنــگــی تــربــیــتــی شــهــیــد بــهــشــتــی ب

 شد. 
برگزیده  دانــش آمــوزان  جشنواره،  پایان  در 

در  حاضر  مسئوالن  دست  از  را  خود  جوایز 
کانون  از طرف مدیر  برنامه دریافت کرده و 
به همه دانش آموزان حاضر در جشنواره به 

رسم یادبود هدیه ای تقدیم شد. 

 کرونا نباید مانع غفلت ما از توجه به 
سالمت روان دانش آموزان شود

یستی  پایی محفل انس با قرآن بهز  بر
شهرستان فیروزکوه

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان فیروزکوه:

افزایش محسوس مراجعان کرونایی به مراکز درمانی 

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان فیروزکوه در 
خصوص تعداد بستری ها در این شهرستان تصریح کرد: 
افزایش محسوس مراجعان  متاسفانه همچنان شاهد 

به مراکز درمانی شهرستان در روز های اخیر هستیم.
پوشش  افزود:  حسینی،  عبدالمجید  جام جم،  گزارش  به 
است  شده  سبب  شهرستان  واکسیناسیون  مناسب 
حسینی  نشود.  ختم  بستری  به  شهروندان  مراجعه  تا 
بهداشتی  پروتکل های  رعایت  کرد:  خاطرنشان  همچنین 
است؛  اومیکرون  سویه  انتشار  زنجیره  قطع  اصلی  عامل 
رعایت  و  بهداشتی  موازین  به  شده  تقاضا  شهروندان  از 
در  پایان  در  وی  ورزند.  اهتمام  و  توجه  اجتماعی  فاصله 

 ۱۶ تا  کرد:  بیان  شده،  تزریق  واکسن  دوز  میزان  خصوص 
بهمن ۱۴۰۰، ۷۰ هزار و ۹۲۴ دوز واکسن طی ۳ دز در فیروزکوه 

تزریق شده است. 


