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تصویب و ابالغ بودجه 
سال 98 شهرداری

به شهره شدن فیروزکوه 
کمک کنید

مقدمات استقبال از مسافران 
نوروزی فراهم شد 

نوای ساز هنرمندان فیروزکوه، از 
هرانده تا رومانی 

 با دعوتنامه رســمی ســفارت و رایزن فرهنگی جمهوری اســامی ایران در بخارست از گروه 
موسیقی نیراه به سرپرســتی روح اهلل قلی زاده و به آهنگ سازی سید حسن حسینی برای اجرا در 

دانشکده موسیقی بخارست دعوت به عمل آمد.
خبرنگار جام جم فیروزکوه: ســید حسن حســینی آهنگساز گروه موســیقی نیراه در این خصوص گفت: 

خرسندم که بعد از سال ها ممارست و تلمذ در نظر اساتید چیره دست کشور توانسته ایم...

آغاز توزیع میوه 
شب عید 
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فیروزکوه

 فیروزکوه؛ میزبان جشنواره ملی هنرهای نمایشی آئینی 
»کهن دیار فیروزکوه«
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* اســتاندارد نبودن سیلندرهای گاز 
مایع: اکثر سیلندرهای گاز مایع که در فیروزکوه توزیع 
شــده و در اختیار مردم قرار می گیرد استاندارد نیست و 
گاهی خســارات مالی و جانی شهروندان را در بر دارد از 
مسئولین ودســت اندرکاران این انتظار را داریم کمی 

بیشتر توجه و نظارت داشته باشند. 
صادقی

* لطفــا قوانین راهنمایــی و رانندگی را 
رعایت کنید: بسیار مشاهده شده است که شهروندان 
محترم برای تغییر الین و دور زدن به سمت مسیر تهران 
از اولین بریدگی مســیر فیروزکوه به شــمال استفاده 
می کنند، این در حالی است که این بریدگی بر دسترسی 
به مســیر فیروزکوه به شمال بوده و بریدگی دوم برای 
این منظور طراحی شــده است. تخطی از این موضوع 

می توانند سبب تصادف و ایجاد سانحه رو در رو شود.
سنگسری 

فیروزکوه فاقد شبکه تماشاست: با توجه به 
پخش شبکه ســه با کیفیت فول اچ دی در شهرهای 
مجاور بر روی گیرنده دیجیتال، همچنان شــهروندان 
فیروزکوه از دیدن با کیفیت این شبکه محرومند، ضمنا 
امکان دریافت شبکه های تماشا وشما که بسیار پر بیننده 

هستند وجود ندارد مسئولین امر لطفا پیگیری نمایند. 
صمدایی

بودجه  ابــاغ  و  تصویب 
سال ۹۸ شهرداری

جام  خبرنگار   
پیرو  فیروزکوه:  جم 
برگزاری جلسات فشرده 
شورای اسامی شهر با 
واحد هــای عمــران و 
و  شــهرداری  درآمــد 
همچنین نظر به ارائه الیحه بودجه ۹۸ شــهرداری 
در ســرفصل های مختلف درآمدی، باالخره بعد از 
چندین جلســه ســخت و فشــرده و با اعمال نظر 
کارشناســان مختلف حوزه درآمدی شهری ۱۶۳ 
میلیارد ریال بعنوان بودجه ســال ۹۸ شهرداری از 

سوی شورای پنجم تصویب و به آن اباغ شد. 

برگــزاری جلســه ســتاد 
سفرهای نوروزی در فرمانداری 

جلســه ای با حضور معاون سیاســی و انتظامی 
فرمانداری، جانشــین فرمانده نیــروی انتظامی، 
روســای ادارات خدمات رســان، نماینده بانکها، 
شورای بخش مرکزی، روسای شوراهای اسامی 

و دهیاران بخش مرکزی برگزار شد.
خبرنــگار جام جم فیروزکــوه: در این 
جلسه سرهنگ پور نجف، جانشین فرمانده نیروی 
انتظامــی، مواردی از جمله ســرقت، مواد مخدر، 
ســاخت و ســاز غیر مجاز، خدمات بانک ها، روان 
ســازی راه ها و اطاع رسانی سریع اخبار و جرائم و 

گزارش به نیروی انتظامی را عنوان کرد.

در آســتانه عید نوروز و روزهای پرترافیک مســافرت، کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان فیروزکوه با همکاری پلیس راهنمایی و رانندگی، اداره محیط 
زیست، شهرداری و شورای اسامی شهر فیروزکوه، سازمان حمل و نقل عمومی 

و گروه محیط زیســتی جارمز اقدام به برگــزاری همایش بزرگ همیاران پلیس و 
محیط زیست نمود.

خبرنگار جام جم فیروزکوه: ۱۳۰ عضو کودک کانون مهمان این مراسم 

بودند که شــامل بخش هــای متنوع بود.برپایی کارگاه های مرتبط با ســفرهای 
نوروزی، اجرای نمایش آموزشــی قوانین راهنمایی و رانندگی، اکران انیمیشــن، 

اهدای جوایز و پذیرایی از بخش های این همایش بود.

همایش بزرگ همیاران پلیس ومحیط زیست

جلســه شــورای فرهنگ عمومی شهرســتان فیروزکوه با حضور 
فرماندار و امام جمعه شهرستان برگزار شد.

خبرنگار جام جم فیروزکوه: جلســه شــورای فرهنگ عمومی 
شهرستان فیروزکوه به ریاست حجت االسام امیری ارجمند، امام جمعه 
و با حضور مهدی یوســفی جمارانی، فرماندار شهرستان و اعضای شورای 

فرهنگ عمومی در محل دفتر امام جمعه برگزار گردید.
این جلســه با هدف ارائه گزارشــی از نتایج مصوبات جلســات برگزار 
شــده شورای فرهنگ عمومی در سال ۹۷ و بررسی اولویت های فرهنگی 
شهرســتان در سال ۹۸ با حضور روســای ادارات و نهادهای شهرستان 

برگزار شد.

در این جلســه اســماعیل پور روشــن، رئیس اداره فرهنگ و ارشــاد 
اســامی، در مورد روند برگزاری جشنواره ملی آیینی و سنتی نوروزی در 
شهرســتان گزارشــی ارائه نمود و پس از بحث و تبادل نظر در خصوص 
 تشــکیل کمیتــه برنامه های فرهنگــی شهرســتان، تصمیماتی اتخاذ 

گردید.

بررسی اولویت های فرهنگی فیروزکوه 
در جلسه شورای فرهنگ عمومی

حرف حساب 

ضمیمه رایگان 2
روزنامه درشهرستان 

فیروزکوه

خبر

 رئیس دادگســتری و دادســتان فیروزکوه ســرزده از رستورانها و 
فروشگاههای شهر فیروزکوه بازدید کرد.

خبرنگار جام جم فیروزکوه: تیم های مشــترک دادگســتری 
فیروزکوه و دستگاه های اجرایی برای بازرسی از رستورانها ومراکز توزیع 
اقام اساسی را به صورت ســرزرده مورد بازدید قرار دادند.ولی اهلل صابر 

رئیس دادگستری فیروزکوه در حاشــیه این بازدیدگفت: دستورات الزم 
جهت رفع تخلفات بهداشــتی و نظارت مســتمر شبکه بهداشت و برنامه 
توزیع مرغ منجمد دولتی و گوشــت قرمز منجمد صادر شــد.وی افزود: 
همواره تاشمان بر این بوده که بر نحوه توزیع گوشت مرغ و گوشت قرمز 
نظارت داشــته باشیم و با توجه به اینکه حاشیه سود بازار با قیمت گوشت 

توزیعی خیلی متفاوت است و در برخی موارد بیش از 2 برابر اختاف قیمت 
است بنابراین طبیعی است که امکان ورود دالل ها و اخال و عرضه خارج 
از شــبکه زیاد شــود. رئیس دستگاه قضایی شهرســتان تصریح کرد: با 
همکاری دادســتان محترم جدی تر از گذشــته تعداد گشــت هایمان را 

افزایش دادیم و با هرگونه تخلف برخورد جدی خواهیم داشت. 

خبرنــگار جام جــم فیروزکوه: پیرو 
دعوت حوزه دادســتانی دستگاه قضایی شهرستان 
جلســه ای به ریاســت عباس رضایی دادستان و 

مدعی العموم شهرســتان و با حضور ولی اهلل صابر 
رئیس دادگستری،ســرگرد آقاجانی رئیس پلیس 
راه، آقایــی رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده 

ای، شعبانی رئیس اداره شهر سازی، سرگرد روزبه 
رئیــس پلیس راهور، کتال رئیــس اورژانس و پور 
نجفی جانشین فرماندهی نیروی انتظامی پیرامون 

موضــوع تامیــن امنیــت جاده هــا و محور های 
مواصاتی شهرستان در آســتانه نوروز ۹۸ برگزار 

شد.

تامین امنیت غذایی شهروندان، در دستور کار دستگاه قضایی 

 ایجاد امنیت جاده ها در ایستگاه دستگاه قضایی 

رقابت فرهنگی در رشــته نقاشــی و مسابقات 
ورزشــی شــامل طناب کشــی، مچ اندازی، دارت 
و پنالتــی با اهــدای جوایز به نفــرات برتر به همت 
پایگاه بســیج شهید هادی باغبانی و هیئت همگانی 

شهرستان فیروزکوه برگزار شد.
خبرنگار جام جــم فیروزکوه: شــایان 
ذکر اســت ســرهنگ درویش متولی فرمانده سپاه 
شهرســتان، شــادمهر رئیس اداره ورزش و حجت 
االسام اســفندیار رئیس اداره اوقاف شهرستان در 

محل برگزاری این رقابتها حضور داشتند. 

برگزاری اولین جشنواره فرهنگی 
ورزشی شهرک آل یاسین

 صابــر احمدی رئیــس اداره آبفای 

شهری شهرســتان فیروزکوه از آغاز طرح 
اجرای سیســتم فاضاب متمرکز شهری 

»اگو« خبر داد. 

خبرنگار جام جم فیروزکوه: وی 
گفت: این طرح یک طرح کلی و کشــوری 
بوده و همانگونه که قبا بیان شــده است 
هدف اصلی آن کاهش آلودگی و ضابطه مند 

کردن سیســتم تخلیه فاضاب شــهری 
است. رئیس اداره آبفای شهری گفت: انجام 
این پروژه به عهده مشــاور طرح و توســط 
پیمانکار مربوطه صــورت و بعد از حفاری 

معابر فرعــی و اتصال به شــریان اصلی، 
خیابان های شــهر در بازه زمانی تعیین شده 
و بســته به نبود مناسبت های ملی و مذهبی 

حفاری خواهند شد. 

طرح اجرای سیستم فاضاب شهری کلید خورد 
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* بازدید دادســتان از موسسه خیریه: آقایان رضایی ؛ دادستان و سراج ؛ مسئول 
دفتر آستان قدس رضوی شهرستان فیروزکوه از موسسه خیریه فدک فیروزکوه بازدید کرده و از 
نزدیک در جریان چگونگی توزیع بسته های حمایتی در بین مدد جویان این موسسه قرار گرفتند. 
* نخستین جشنواره سراسری نوروزی هنرهای نمایشی وآئین های کهن 
دیار فیروزکوه: این جشــنواره 25 اســفند ۱۳۹۷ الی ۶ فروردین ۱۳۹۸ در اســتان تهران – 

شهرستان فیروزکوه برگزار می شود.
* کسب مقام قهرمانی: آناهیتا مبینی در مسابقات موی تای بانوان )انتخابی استان البرز( 
در وزن -5۱ جوانان و همچنین کســب مقام سوم خانم منیره رحیم زاده در مسابقات موی تای 

بانوان )انتخابی استان البرز( در وزن -5۱ جوانان.
* افتتاح پروژه طرح جنگلکاری: به مناسبت هفته منابع طبیعی و آبخیزداری، پروژه 
طرح جنگلکاری ۷۰ هکتاری روستای سله بن توسط امرایی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی 

فرمانداری شهرستان فیروزکوه افتتاح شد.
* پلمب یک واحد رســتوران بین راهی: در راستای اقدامات نظارتی تشدید یافته در 
آســتانه نزدیک شدن به آغاز ســفرهای نوروزی، یک واحد رستوران بین راهی به علت نواقص 
بهداشتی مطابق قانون اصاح ماده ۱۳قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی توسط 

بازرسان بهداشت محیط شبکه بهداشت و درمان فیروزکوه پلمب شد.
* پیشگیری و مقابله با ساخت و سازهای غیر مجاز: جلسه پیشگیری و مقابله با 
ســاخت و سازهای غیر مجاز در بخش ارجمند به ریاست حسن زاده، بخشدار ارجمند و با حضور 
مســئولین ذیربط و دهیاران روستاهای بخش در ســالن جلسات مرکز جهاد کشاورزی بخش 

ارجمند برگزار شد.
* جشــن احسان و نیکوکاری: مراسم روز احســان و نیکوکاری با سخنرانی حجت 

االسام امیری ارجمند در مدرسه فاطمه زهرا)س( برگزار شد.
* جلسه هماهنگی ســتاد خدمات سفر نوروزی: ۱5 اسفند ۹۷ جلسه هماهنگی 
ســتاد خدمات سفر نوروز ۹۸ در بخشــداری مرکزی با حضور همکاران بخشداری و به ریاست 
بخشدار مرکزی تشکیل شد. در این جلسه سید روح اهلل حسینی مسائل و برنامه های راهبردی 

نوروزی را مطرح نمود.
* مانور اطفای حریق: مانور اطفای حریق با حضور سرپرســت، معاون و پرسنل شبکه 
بهداشت، آتش نشانی و سایر ادارات با هدف ارتقای سطح آگاهی کارمندان ادارات در زمینه ایمنی 

و نحوه برخورد درست با حوادث، در مرکز بهداشت برگزار شد.
* جلســه جشن گلریزان به منظور ســاخت خانه سالمندان: جلسه اعضای 
مشــارکت مردمی بهزیستی با محوریت برنامه ریزی جهت اجرای جشن گلریزان ساخت خانه 

سالمندان تشکیل شد.
* غبارروبی آستان مقدس امامزاده اسماعیل)ع(: مراسم آخرین غبارروبی آستان 

مقدس امامزاده اسماعیل)ع( در سال ۹۷ با حضور خادمین افتخاری برپا شد.
* جلسه کمیته تصویب طرح هادی روستایی: جلسه کمیته تصویب طرح هادی 
روستایی استان تهران به ریاست غامرضا صالحی مدیرکل بنیاد مسکن استان تهران و با حضور 
یوسفی جمارانی فرماندار شهرستان فیروزکوه و کیانی مدیر بنیاد مسکن شهرستان فیروزکوه در 

محل سالن جلسات بنیاد مسکن استان تهران برگزار شد.
* کسب مقام در مســابقات ملی نادکاب: کسب دومقام در مسابقات ملی نادکاپ 
دانشگاه صنعتی شریف توسط دانش آموزان موسسه قرآنی وپیش دبستانی نورالهدی کسب شد.

ریحانه محمدنژاد: مقام دوم کشــوری در رشته چرتکه درسا جوکار: مقام چهارم کشوری در 

رشته چرتکه 
* اجرای رقابت فرهنگی در رشته نقاشی و مسابقات ورزشی: رقابت فرهنگی 
در رشته نقاشی و مسابقات ورزشی شامل طناب کشی، مچ اندازی، دارت، پنالتی با اهدای جوایز 
به نفرات برتر به همت پایگاه بسیج شهید  هادی باغبانی و هیئت همگانی شهرستان فیروزکوه 
اجرا شــد. شایان ذکر است ســرهنگ درویش متولی فرمانده سپاه شهرستان، شادمهر ریاست 
اداره ورزش و حجت االســام اسفندیار ریاســت اداره اوقاف شهرستان در محل برگزاری این 

رقابتها حضور داشتند.
* جلسه کمیته خدمات بهداشتی، سامت و محیط زیست: جلسه کمیته خدمات 
بهداشتی، سامت و محیط زیست با حضور سرپرست شبکه بهداشت و درمان، رئیس بیمارستان 
امام خمینی )ره(، رئیس اداره میراث فرهنگی و گردشــگری و ســایر ادارات ذی ربط در شبکه 

بهداشت و درمان فیروزکوه برگزار شد.
* مدال آوران باشــگاه قهرمانان فیروزکوه در مســابقات کاراته دختران 

استان تهران:
حنانه کمندی، فاطمه ایلکا، پریا نورایی فر، مهراسا حسینی، نیایش گلشاهی، معصومه خرمی 
سپهر، ســارینا عامری، دیانا رحیمی، زینب کتال، کیانا کتال، عارفه اسفندیار، سارینا اسفندیار، 

مریم علیپور، فاطمه میرزایی، مهدیه حیدری.
* حضور هادی شــجاع فیروزکوهی در اردوی آماده ســازی: آخرین اردوی 
آماده ســازی تیم ملی فوتسال کشــورمان در سال ۹۷ از جمعه ۱۰ اسفند به مدت ۳ روز در مرکز 
ملی فوتبال آغاز  شد که محمد ناظم الشریعه،سرمربی تیم ملی فوتسال ۱۶ بازیکن برای این اردو 

دعوت کرد که در این میان نام هادی شجاع فیروزکوهی تیم مقاومت البرز به چشم می خورد.
* کسب افتخار در حوزه حمل و نقل: مظاهر فخرآور رئیس انجمن صنفی رانندگان 
شهرستان فیروزکوه با کسب اکثریت آرا در انتخابات کانون رانندگان حمل کاالی جاده ای استان 

تهران به عنوان نماینده رانندگان استان تهران و دبیر کانون رانندگان کشور شد.
* توزیع کاال بین نیازمندان: به مناسبت گرامیداشت سالروز والدت با سعادت حضرت 
صدیقه طاهره حضرت زهرا )س( و پاسداشــت مقام مادر و روز زن در اقدامی فراگیر از ســوی 
خیریه فدک شهرستان فیروزکوه 2۰ بخاری گازی و ۱۰ اجاق گاز ۶ شعله به نیازمندان شهرستان 

اهدا گردید.
* برگزاری مراســم گرامیداشــت روز زن در بهزیستی: به مناسبت والدت با 
ســعادت حضرت فاطمه زهرا )س( و روز زن، مراســم تجلیل از همکاران زن در اداره بهزیستی 
شهرســتان فیروزکوه با حضور رئیس اداره بهزیســتی و تمام همکاران در سالن اجتماعات این 

اداره برگزار شد.
* تقدیر از مهندسین شهرداری: جعفر پرج شهردار فیروزکوه به مناسبت 5 اسفند زاد 
روز خواجه نصیرالدین طوســی و روز مهندس از تنی چند از مهندســان حوزه های مختلف شهر 

داری تشکر و قدردانی به عمل آورد.
* برگزاری آخرین دوره آزمون هــای هماهنگ کارآموزان فنی وحرفه ای 
درسال ۹7 : مرحله هشتم آزمون های هماهنگ فنی و حرفه ای در 24حرفه وبه تعداد ۱۹۷نفر 

در روزجمعه تاریخ ۹۷/۱2/۱۰در محل این مرکز برگزار گردید.
* برگزاری همایش راهوران محله شهرســتان در فرمانداری فیروزکوه: 
همایش راهداران محله شهرستان با حضور مدیر کل حمل و نقل جاده ای استان تهران، بخشدار 
مرکزی، بخشــدار ارجمند، رئیس راهداری شهرســتان و فرمانده راهــور فیروزکوه و با حضور 

دهیاران بخش مرکزی با هدف کاهش تصادفات جاده ای روستایی برگزار شد.

رضا فرازی، مدیر جهاد کشــاورزی شهرستان فیروزکوه از تخریب بناهای غیر 
مجاز در روستاهای دهستان حبله رود خبر داد.

خبرنگار جام جم فیروزکوه : وی گفت: در راستای اجرای تبصره 2 ماده ۱۰ 
حفظ کاربری اراضی کشاورزی با حکم مقام قضایی چندین فقره ساخت و ساز غیر 

مجاز تخریب شد. فرازی با اشاره به اینکه این بناها در روستاهای حصاربن و سیمین 
دشت در منطقه "موین" ساخته شده بودند گفت: با دستور دادستان شهرستان، 4۹ 
فقره دیوار کشــی، تفکیک اراضی،۷ فقره بنای در حال ساخت و فنداسیون ریزی 
تخریب شد. مدیر جهاد کشاورزی شهرستان تاکید کرد: این حکم توسط مامورین 

نیروی انتظامی شهرستان اجرا و در مجموع 5۰ هکتار از اراضی کشاورزی آزاد شد.
 وی در پایان خاطر نشــان کرد: در راستای حفظ کاربری اراضی کشور به متراژ 
۸۰ متر از بنای غیر مجاز با حکم مقام قضایی و توسط نیروی کارگری در روستای 

آتشان قلع و قمع شد. 

3مبارزه با ساخت و ساز غیر مجاز ادامه دارد  ضمیمه رایگان 
روزنامه درشهرستان 

فیروزکوه

چند خط خبر

ابوالفضــل جعفری، رئیــس اداره تعاون 
روستائی شهرســتان فیروزکوه به خبرنگار جام 
جــم فیروزکوه گفــت: با توجه به سیاســتهای 

حمایتی دولت امسال تنظیم بازار میوه شب عید 
بــا محوریت ســازمان تعاون روســتایی انجام 
خواهد گرفت و میوه مورد نیاز شهرستان شامل 
سیب درختی و پرتقال تامین و ذخیره سازی شد 
و ســهمیه امسال شهرستان بیش از 2 برابر سال 
گذشــته تعیین و توســط اتحادیه شهرستان به 
عنوان مباشــر شهرستان عقد قرارداد انجام شد 
و مشــکلی بابت تامین میوه در شهرستان وجود 

ندارد.
وی گفــت: در خصــوص توزیــع میــوه، 
جایگاههای توزیع میوه در شهرستان مشخص 
و برنامه ریــزی الزم برای توزیع صورت گرفته 
اســت که این جایگاهها شــامل: ۱- فروشگاه 
اتحادیه تعاون روســتائی واقع در سایت ادارات 

جنب دادگســتری 2- فروشگاه شرکت تعاونی 
روســتایی واقــع در خیابان پاســداران جنب 
بانک ملت ۳- شــهر ارجمند میوه فروشی نقی 
ارجمندی 4- فروشگاه تعاون روستایی مزداران 
واقع در روبروی ایستگاه راه آهن زریندشت 5- 
فروشگاه تعاون روســتائی انزها ودر مورد سایر 
روســتاهای بزرگ و پرجمعیت با نظر مســاعد 
فرماندار محترم مقرر شــد عاملین توزیع توسط 
بخشداریهای به تعاون روستایی معرفی گردند. 
و در مورد زمــان توزیع از ۹۷/۱2/25 توزیع 
میوه شــروع و تا ۹۷/۱2/2۹ ادامه خواهد داشت 
و بعد از عید نیــز از ۱۳۹۸/۱/4 تا ۱۳۹۸/۱/۳۱ 
توزیــع میوه بــا قیمت مصــوب دولتی صورت 

می گیرد. 

آغاز توزیع میوه شب عید 

تنگه واشی مکانی با جاذبه های گردشگری 
اســت که در حدود ۱5 کیلومتری شــمال غربی 
شهرســتان فیروزکوه قرار گرفته و با داشتن آب و 
هوای مناســب در تابســتانها، میزبان جمعیت 

کثیری از مسافران و گردشگران بوده است.
شاید یکی از جذابترین بخشهای سفر به تنگه 
واشی حرکت در رودخانه  ای است که در بین یک 

دره سنگی قرار دارد.
با توجه به نزدیکی تنگه واشی به شهر تهران، 
امکان مسافرت یکروزه به این منطقه وجود دارد 
و در تابســتان نیز هزاران نفر از ســاکنان استان 
تهران و دیگر اســتانهای اطــراف به این منطقه 

مسافرت می کنند.
در ســالهای اخیر، بســیاری از مؤسسه های 
توریستی، اقدام به برگزاری تورهای گوناگونی در 
ایــن منطقه کرده اند که همین امر باعث افزایش 

شهرت و معروفیت این منطقه شده  است.

 
* آثار باستانی تنگه واشی

تنگه واشــی عاوه بر طبیعت زیبا، دارای آثار 
باستانی نیز هست، یکی از سه کتبیه معروف دوره 
قاجــار در این تنگه واقع شده اســت که دو کتبیه 

دیگر در چشــمه علی شهر ری و تونل وانا در جاده 
هراز واقع شــده اند و هر سه این کتیبه ها به دستور 

فتحعلی شاه قاجار حکاکی شده است.

 * امامــزادگان معصوم ســلیمان 
بی بی)س( روستای جلیزجند

هنگام سفر به تنگه واشی عاوه بر حجاریهای 
ایــن تنگه و طبیعــت زیبای روســتای جلیزند، 
می توانیــد به زیــارت این بقعــه متبرکه رفته و 

ارزشمندیهای بنا را نیز ببینید.
این برج سنگی از بیرون و داخل، شش ضلعی 

و مصالح آن سنگ الشه، گچ و سلروج است.
گنبدی مخروطی از جنس شــیروانی بر روی 
آن قــرار دارد و طی ســالهای بعد مدفن دو نفر از 
 امامزادگان به نامهای ســلیمان و بی بی شــده 

است.
        گزارش از: حسین مرادپور

یادداشتتنگه واشی؛ شهره اماکن دیدنی
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به شهره شدن فیروزکوه 
کمک کنید 

 اتفاقــی نادر در 
عرصه هنری که شاید 
هر شهرستانی حسرت 
تجربه آن را داشته باشد 
امسال نصیب شهری با 
پیشینه قوی تاریخی و 
فرهنگی خواهد گشت. 
بله این شهر فیروزکوه 
است، نگین گردشگری اســتان تهران. امسال 
گروه های نمایشی سراسر کشور در یک تورنمنت 
هنری آنچه را در چنته داشته باید در خیابان های 
پاســداران، 45 متری و. ... تحت عنوان جشنواره 
ملی و آیینی "کهن دیــار فیروزکوه" در معرض 
بازدیــد عموم قرار دهنــد، افتخاری که در طول 
تاریخ برای نخستین بار نصیب شهرستان گردید.

اجماع و وحدت رویه تمامی گروه های هنری 
شهرســتان از اوایل اسفند و تاش برای تمهید و 
فراهم نمــودن مقدمات اجرای این جشــنواره 
فضایی گرم و صمیمی بین اهالی هنر پدید آورده 
و تنور هنری مجتمع آفرینش را داغ تر از گذشــته 
کرده اســت. اما من و تو به عنوان یک شــهروند 
فیروزکوهی چه ســهمی در این جشــنواره ملی 
خواهیم داشت تا به واسطه آن پژواک هنردوستی 
و تمدن خویش را طنین انداز کنیم همه ســاله با 
نزدیک شدن به روزهای پایانی سال و در آمیخته 
شدن شور و نشــاط بهاری مردم، با نوروز خوانی 
گروه های هنری فضای شــهر بیش از هر زمان 
دیگــری مثال زدنی می شــد. رو ســیاهی ننه 
سرما،بذل و بخشش عمو نوروز و رقص و پایکوبی 
حاجی فیروز. گستردگی و حجم عظیم این رویداد 
فرهنگــی دیگر منــوط به گروه هــای هنری 
شهرستان نمی شود و تمامی شهروندان به منظور 
خوش جلوه دادن شهرستان باید به صحنه آمده، 
پا در رکاب شــده و با استقبال از اجرای گروه های 
مختلــف هنری عــاوه بــر تقویــت روحیه 
هنرمندان،نام شهرســتان را در کشور طنین انداز 

کنند.    .منتظر حضور فرد فرد شما خواهیم بود.    
مسعود حسینی

نــوای ســاز هنرمنــدان 
فیروزکوه، از هرانده تا رومانی 
 بــا دعوتنامه رســمی ســفارت و رایزن 
فرهنگی جمهوری اسامی ایران در بخارست از 
گروه موســیقی نیراه به سرپرستی روح اهلل قلی 
زاده و به آهنگ ســازی سید حسن حسینی برای 
اجرا در دانشــکده موســیقی بخارست دعوت به 

عمل آمد.
خبرنگار جــام جم فیروزکوه: ســید 
حسن حسینی آهنگســاز گروه موسیقی نیراه در 
این خصوص گفت: خرســندم که بعد از سال ها 
ممارست و تلمذ در نظر اساتید چیره دست کشور 
توانســته ایم گروه موسیقی نیراه را شکل بدهیم 
وبه لطف هنر اعضای گروه در آستانه طنین نوای 
موسیقی کاســیک ایران در این کشور اروپایی 
هســتیم. وی تصریح کرد: بعــد از فراهم آمدن 
مقدمات ابتدایی و مذاکرات شفاهی، دعوت نامه 
ای رســمی از جانب سفیر ایران در کشور رومانی 

به این گروه موسیقی واصل شد.
 این هنرمنــد چیــره دســت افــزود: حفظ 
هویت ملی و به موازات آن موســیقی کاسیک 
ایرانی که چون ســتاره ای در سپهر آسمان تمدن 
ایرانی قابل درخشــش بوده از بزرگترین اهداف 
چنیــن دعوت نامه هایی بــوده و امید دارم گروه 
موســیقی نیراه بتواند نماینده شایسته ای برای 

تمدن ایرانی باشد. 
الزم به ذکر اســت سید حسن حسینی نوازنده 
تار،سه تار،تنبک و دف و روح اهلل قلی زاده نوازنده 
نی و مدرس موسیقی کودک اصالتا اهل روستای 
هرانده بوده و بالغ بر دو دهه از زندگانی خویش را 
صرف آموزش و تلمذ در نزد اساتید بنام و صاحب 
ســبک موســیقی ایران نموده و در طول سالیان 
گذشــته در حدود ده ها کنســرت موســیقی در 
شهرســتان فیروزکوه و دیگر نقاط کشور به روی 
صحنــه برده که آخرین اجــرای صحنه ای آنها 
مربــوط به اجرای تاریــخ 25 و 2۶ بهمن همراه 
محمود شــریفی می باشــد. گفتنی است بعد از 
فراهم شدن مقدمات سفر؛ گروه موسیقی نیراه در 
آینــده ای نزدیــک به این کشــور اروپایی عازم 

می شود. 

با حضور حجت االســام سهرابی، مدیر کل تبلیغات اسامی استان تهران، 
مراســم تودیع و معارفه رئیس اداره تبلیغات اســامی شهرستان در فرمانداری 

فیروزکوه برگزار شد.
 خبرنــگار جام جم فیروزکوه: مراســم تودیع و معارفــه رئیس اداره 

تبلیغات اســامی شهرستان با حضور حجت االسام امیری ارجمند، امام جمعه 
شهرستان، مهدی یوســفی جمارانی، فرماندار شهرســتان فیروزکوه، حجت 
االســام سهرابی، مدیرکل تبلیغات اسامی استان تهران و جمعی از مسئوالن 
ادارات و دســتگاه های اجرایی و فعاالن هیئات مذهبی در فرمانداری شهرستان 

فیروزکوه برگزار شد.
بنا بر این گزارش در این مراســم ضمن تجلیل از خدمات حجت االســام 
شــجاع، حجت االسام تقوی به عنوان رئیس اداره تبلیغات اسامی شهرستان 

فیروزکوه معرفی شد.

تودیع و معارفه رئیس اداره تبلیغات اسامی فیروزکوه

با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال ۹۷ و مطبوع شدن فضای 
شهرســتان به عطر ناب بهاری، نخستین جشنواره سراسري آئین های 

نوروزي کهن دیار فیروزکوه در شهرستان برگزار می شود.
مســعود تاج الدیــن، عضو ســتاد اجرایی این جشــنواره گفت: با 
تاش هاي فراوان مستمر از سوي انجمن هنرهاي نمایشي فیروزکوه 
و کارگروه ۶ نفره متشــکل از مژگان کاردگر - رامبد رفیعي- روح اله 
اســفندیار- مســعود تاج الدین - حسن شهرآشــوب و مجید رضواني 
و همچنین حمایت هاي مســئول انجمن هنرهاي نمایشــي اســتان 
امیرحسین شفیعي برای نخســتین بار در تاریخ شهرستان؛ فیروزکوه 
توانســت براي نخســتین بار میزبان گروههای نمایشــی نوروزی از 

سراسر کشور خواهد بود. 
وی ضمن تشکر از دســت اندرکاران این رویداد هنری گفت: پیرو 
انتشــار فراخوان عمومی در رســانه های جمعی و دعوت از گروه های 
هنری کشــور، مقــرر گردید این گروهها ضمــن تکمیل مدارک، آثار 
خویش را برای بازبینی به دبیر خانه جشــنواره ارجاع دهند تاج الدین با 
اشــاره به اینکه مژگان کاردگر دبیر اجرایي، رامبد رفیعی مسئول روابط 

عمومي، روح اهلل اســفندیار نظارت بر امور نمایشــي، مجید رضواني 
مســئول امور گروه ها و حسن شهرآشوب و بنده مسئول تدارکات، امور 
مالی و پشــتیبانی این رویداد فرهنگی می باشــیم گفت: این جشنواره 

از 25 لغایــت 2۹ اســفند در دو نوبت صبح و عصــر به صورت اجرای 
محیطی برای گروه های شــرکت کننده انجام می شــود و اختتامیه در 

روز ۷ فروردیــن همزمان با روز جهاني تئاتر خواهد بود. 
مژگان کاردگر دبیر این  جشــنواره در تکمیل صحبت های مسعود 
تاج الدین گفت: بی شــک برگزاری این جشــنواره سبب مطرح و برند 
شــدن نام شهرستان در کشور شده و استقبال مردم فهیم شهرستان از 
اجرای گروه های هنری عاملی بر اجرای بهتر و با شکوه تر برگزار شدن 
آن اســت و یکي از اهداف اصلي ما پررنگ شــدن دوباره فعالیت هاي 
تئاتري در فیروزکوه و دیدن دوســت داران رشته تئاتر در اوج مي باشد.

این کارگردان تئاتر شهرســتان تصریح کرد: در هر روز و بســته به 
گروه های ثبت نام شــده در مســیر های در نظر گرفته شــده اجرای 
خیابانی گروه های نمایشــی میهمان انجام و گروه میزبان )فیروزکوه ( 
نیز هر روز اجرای خیابانی خواهد داشــت کاردگر اضافه کرد:اختتامیه 
این جشــنواره در ۷فروردیــن همزمان با روز ملی تئاتــر برگزار و به 
گروه های برتری که توســط هیئت داوران انتخاب می شوند جوایزی 

اهدا خواهد شد.

فیروزکوه؛ میزبان جشنواره ملی هنرهای نمایشی آئینی 
»کهن دیار فیروزکوه«

یادداشت

ضمیمه رایگان 4
روزنامه درشهرستان 

فیروزکوه

خبر

حســین شجاع، معاون خدمات شهری و جانشین ستاد استقبال 
ازبهار گفت: برابر سیاســتهای اباغی شــهردار و براساس مصوبات 
ستاد ایمنی سفر شهرســتان و ستاداستقبال ازبهار، شهرداری مانند 
ســنوات گذشــته نظافت میادیــن، معابر و پارکهــا وتجهیز پارکها 
وســرویس های بهداشــتی و نمازخانه ها، لکه گیری آسفالت معابر، 
رنــگ آمیزی جداول، نظافت وتجهیز و مرمت تابلو وعائم هشــدار 
دهنــده و همچنیــن بازســازی المان و روشــنایی معابــر و آبنما و 
آبشــارهای صخره ای و کاشت گل های فصلی و آذین بندی شهر و 

برپایی ســفره هفت سین و….را در دستور کار خود دارد. 
خبرنگار جــام جم فیروزکوه: وی اضافه کــرد: تمام عزم 
وجدیــت خود را درجهت آماده ســازی فضای شــهری و پذیرایی 

از مهمانــان به کار خواهیم بســت و شــهرداری فیروزکــوه بنابه 
اظهــارات مســئولین بخصوص ارزیــاب اداره کل میراث فرهنگی 
و گردشــگری همه ســاله در ارزیابی ها عملکرد مطلوبی داشــته و 
همه ســاله موردتجلیــل قرار می گرفته وتمام هم وغم شــهرداری 

درنوروز۹۸برآن خواهد بود.
شــجاع تصریح کرد: شــهرداری حضــور و عملکــرد متمایز و 
پررنگتری نســبت به ســنوات گذشــته داشــته و از عموم ادارات 
عضوســتاد و شــهروندان فهیــم و مهمــان نــواز فیروزکــوه 
خواستارهمکاری هرچه بهتر و بیشتر بوده تابتوان نام دیار فیروزکوه 
و توانمندیهای شهرســتان همواره مورد زبانزد عموم مســافرین و 

رهگذران قرار گیرد. 

مقدمات استقبال از مسافران نوروزی فراهم شد 
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 آثــار و فواید حجاب و 
عفاف بســیار گســترده و بر 
همگان آشــکار است منتهي 
از بــاب آرامــش روانــی به 
صــورت اجمال بیــان مي 

گردد.
یکی از فوایــد و آثار مهم 
حجــاب در بُعد فردی، ایجاد 
آرامش روانی در افراد جامعه 

است .
نفس آدمي دریایي از خواســتني ها و تمایات اســت. 
زمانــي که به چیزي رغبت پیدا کند همانند دریا، توفاني مي 
شــود و تنها راه آرام شــدن جزر و مد این دریا، رسیدن او به 
خواســته خویش است. لذا براي جلوگیري از چنین موقعیت 
مهلک و درد طاقت فرســایي، حجاب؛ داروي درمان کننده 
و موجــد امنّیــت و صفاي روحي اســت. همانطور که یک 
بانوي تازه مســلمان آمریکایي مي گوید: »ســامت روح 
مرد و جامعه با نوع و کیفیت پوشــش زنان، رابطه مستقیم و 

غیرقابل انکاری دارد.«
جامعه اي داراي امنیت و آرامش کامل اســت که امنیت 
را در ابعاد مختلــف براي همه افراد آن جامعه فراهم نماید. 
مي دانیم بخش عمده اي از این مهم به عهده زنان اســت 
که با حفظ پوشــش صحیح به این امر جامه عمل بپوشانند.

اگــر این حریم بیــن زن و مرد در جامعــه از بین برود، 

آزادي معاشــرت ها، بي بند و باري، هیجــان ها و التهاب 
هاي جنســي افزایش یافته، به صورت یک عطش اشــباع 

نشدني در مي آید.
 آري! اگر این حریم دریده شود، ضمانتي براي سامتي 
شــخص وجود ندارد. زن چــون از صدف حجاب در آید، در 
معرض ضربات دیده هــاي آلوده و قلوب منحرف قرار مي 
گیرد و آرامش و آســایش خود را از دســت داده و در نتیجه 

امنیت و آســایش افراد دیگر جامعه را نیز از بین مي برد. 
در ســایه رعایت عفاف، زن با شــهامت هر چه تمام تر 
به وظیفه خود مشــغول مي گردد و خطري از ناحیه اجتماع 
متوجه وي نمي شــود و او هم به آســایش و آرامش رواني 

جامعه آسیبي نخواهد رساند. 
قرآن مجید در خطاب به رســول گرامي اســام)صلي 
اهلل علیــه وآله( مــي فرمایند: »اي پیامبر! به همســران و 
دخترانــت و به زنان مؤمنیــن بگو که مقنعه هاي خویش را 
به خود نزدیک ســازند که این پوشــش نزدیک تر است که 
زنان به حیا و عفاف شــناخته شــوند و مورد اذیت نااهان 

واقع نشوند.«
بدین ســان با قاطعیت تمام مــي توان گفت: حجاب در 
امنیت و آرامش رواني جامعه نقش بســزایي دارد و زنان در 
حریــم حجاب مي توانند با خیالي آســوده در جامعه حضور 

یابنــد و به فعالیت هاي اجتماعي مفید بپردازند.
                          محمد مرادپور - سرپرســت و 
خبرنگار جام جم فیروزکوه

سیدمســعود حسینی سرپرست تیم پهلوانان شــاه مردان از اجرای حرکت 
نمایشــی 4 تن از پهلوانان این زورخانه در روز شــنبه 2 اســفند قبل از شروع 

مسابقات کشتی چند جانبه جام فجر خبر داد.
خبرنگار جام جــم فیروزکوه: وی به جام جم گفت: این  تیم  پهلوانی 
متشــکل از چهار ورزشــکار به نامهای سید آرمان حســینی، آرش خضری، 

ابوالفضل درویشــی و حمید سراج با سرپرستی ســید مسعود حسینی و مرشد 
هنرمند و خوش صدا محمد کیانی به انجام حرکات نمایشــی پرداختند که فتح 

باب مسابقات کشتی بوده است. 
حســینی در پایان ضمن تقدیر و تشــکر از آقای کهندل ریاســت هیئت 
کشــتی و حمایت هــای بی دریغ پیشکســوت داور بین المللــی جناب آقای 

رضا کیانی فیروزکوهی و ســید هادی حســینی پیشکســوت و آقای محمد 
شــیدایی حامی مالی و ســایر دوســتان و عزیزانی که در اعــزام این تیم مارا 
یاری کردند گفت: زورخانه شــاه مردان در ســاعت 2۰ روزهای فرد پذیرای 
 ورزشــکاران به آدرس خیابان پاســداران طبقه زیرین بانک کاسپین خواهد

 بود.

هنرنمایی پهلوانان زورخانه »شاه مردان«

مجتبی بنداد کرمانی، رئیس شبکه بهداشت 
و درمان فیروزکوه، در نشســت خبری با اصحاب 
رسانه با اشاره به اینکه سال ۹۷ سال مطلوبی برای 
حوزه بهداشــت و درمان بود؛ بلوک زایمان، بخش 
دیالیز، بخش ســی سی یو و آی ســی یو از جمله 
پروژه ها وکارهایی بوده که پیشرفت خوبی داشت 
ودر این راستا مجمع خیرین و طرح تحول سامت 

هم کمک خوبی داشته اند. 
وی در ادامه با اشــاره به تشــدید نظارت ها بر 
واحدهای صنفی اذعان داشــت: عرف این اســت 
که در فروردین و اســفند تشــدید نظارت را داشته 
باشیم؛ این تشدید نظارت را به دی و بهمن منتقل 
کردیم کــه برخوردهای حقوقــی و آمار پلمب ها 
نشــان دهنده این امر اســت؛ این امر به این دلیل 
است که واحدهای صنفی در فروردین و اسفند نیاز 
به فعالیت دارند؛ واحد بهداشــت باید در این زمینه 
سخت عمل کند، لذا شــبکه بهداشت ومجموعه 
همکاران ما برای بقاء ســامت وحفظ جان مردم 
هیچگونــه اغماضی در ایــن زمینه نخواهد کرد و 
ارباب رجوع از نظر ما مســافری اســت که در این 
مدت به واحد صنفی مراجعه و به شــهر فیروزکوه 

اعتماد می کند. 
رئیس شــبکه بهداشــت و درمــان فیروزکوه 
با اشــاره به این که شهرســتان فیروزکوه مقصد 
گردشــگری است و مسافرین هم جهت تهیه مواد 
غذایی به فروشــگاه ها ومغازه ها مراجعه می کنند، 
خاطر نشــان کرد: اگر برخورد و نظارت بهداشتی 
نباشــد اندک اندک این مقصد گردشگری بودن از 
فیروزکوه برداشته خواهد شد؛ نکته مهم این است 
کــه دو برابر عدد پلمب اعام شــده، صنف هایی 
بودند که با اخطار بهداشت اقدام مشکات موجود 

را برطرف کردند. 
مجنبی بنداد کرمانی در خصوص خدمات سفر 

اذعان داشــت: مســئولیتی را که از سوی فرماندار 
به عنوان کمیته خدمات ســفر در حوزه بهداشت و 
درمان و محیط زیســت به بنده سپرده شد احساس 
تکلیــف دارم تا تمام اماکن عمومی و محل اقامتی 
و … را نظــارت نمایم ؛ نظارت روی رســتوران و 
نانوائی و قصابی ها بر عهده تیم بهداشــت و درمان 
است؛ آمادگی برای پذیرایی مهمانان نوروزی ۱۰۰ 
درصدی است، تمام برنامه ریزی ها و پیش بینی ها 
انجام شــده است؛ حتی برای بحران های احتمالی 
پیش بینی هایی شــده و تیم های بحران آمادگی 

الزم را دارند.
وی در خصوص بیمه ســامت روستایی تاکید 
کرد: افراد سالمند و سنین باالی ۳۰ سال به مراکز 
ما مراجعــه کنند تا از خدمات و غربالگری مربوطه 
بهره مند گردند و سامت سالمندی با این اقدامات 

تضمین می شود. 
رئیس شــبکه بهداشــت و درمان با اشــاره به 
مراسم چهارشنبه سوری خاطر نشان کرد: بخشی 
از حوادث چهارشنبه سوری برای کسانی است که 
نه ترقه اســتفاده می کنند و نه آتش بازی می کنند؛ 
خانواده ها مراقب کودکان خود باشــند؛ عوارضی 
ایجاد می شود که بخشی از آن قابل جبران نیست؛ 

البته کمترین آمار حوادث چهارشــنبه سوری سال 
گذشــته را در شهرســتان داشــتیم که همه اینها 
مرهون زحمات و همکاری دوستان در بخش های 
مختلف بوده اســت وانتظار می رود امســال هم 
شــاهد هیچ اتفاق ناگواری در بحث چهارشــنبه 

سوری نباشیم.
طهماســبی، رئیس مرکز بهداشت فیروزکوه 
گفت: اقدامی که در جهت خاف ســامت مردم 
باشــد قطعا مورد واکنش و برخورد مرکز بهداشت 
اســت؛ قطعا مردم راضی نیســتند در رستوران و 
واحد های صنفی در فیروزکــوه خدماتی دریافت 
کنند که مســتقیم بر ســامت آنهــا تاثیر منفی 
داشــته باشــد. وی در ادامه تصریح کرد: مردم به 
خانه بهداشــت و مراکز شهری مراجعه و خدمات 
بهداشــتی را دریافت کنند؛ بــرای زنان باالی ۳۰ 
سال غربالگری سینه انجام می شود و اگر مشکوک 
شوند به متخصص زنان ارجاع داده می شوند و این 
امر ســبب تشــخیص بموقع و پیشگیری از مرگ 
زودرس خواهد شــد؛ آقایان و بانوان باالی پنجاه 
سال از نظر سرطان روده بزرگ، سرطان رحم و… 
بررسی می شوند و اگر موردی باشد به متخصصین 
ارجاع داده می شــوند تا اقدامات الزم انجام شود؛ 

همچنین افراد باالی سی سال از نظر خطرسنجی 
قلبی و عروقی بررسی می شوند؛ نکته مهم رایگان 

بودن خدمات بهداشتی است.
خســروی، رئیس بیمارســتان امــام خمینی 
فیروزکــوه، با تاکیــد بر امر اعتمــاد مردمی بیان 
داشــت: اگر نتوانیم اعتماد مردم را در هر سازمان 
و ارگانــی جلب کنیم شکســت خواهیم خورد؛ در 
این راستا باید تاکید کنم متخصص جراح عمومی، 
عفونــی، داخلی، قلب و ارتوپد نفرات اول رزیدنتی 
وزارت بهداشــت و درمان در کشور و از افراد مسلط 

در کار خود هستند.
وی در ادامه گفت: تجهیزات بخش آی سی یو و 
سی سی یو و دیالیز تا پایان سال تکمیل خواهد شد؛ 
بخش های ویژه جدید تا اوائل خرداد ۹۸راه اندازی 
خواهد شــد؛ همچنین بیمارستان با تمهیداتی که 
دیده می شود 4۰ تخت فعال خواهد داشت و تاش 
خواهیم کــرد تعداد اعزامی هــا را کاهش دهیم، 
قطعــا اگر اعتماد مردم نباشــد و بیماربه این مرکز 
درمانی بیمارســتان مراجعه نکنــد تعداد تخت ها 
کاهــش می یابد؛ اکنون بیمارســتان امام خمینی 
)ره(جزءدرجه دو اســت، با تغییراتی که در برنامه 
داریم بیمارستان به درجه یک ارتقاء خواهد یافت، 
در برنامه توســعه اورژانس فعلی را خواهیم داشت 
که به ۶۱5 متر افزایش خواهد یافت و ان شــااهلل ۹ 

ماهه به بهره برداری خواهد رسید.
این مسئول در ادامه با اشاره به ساماندهی زمان 
ماقات و تردد در بیمارســتان بیان داشت: ساعت 
ماقات در بیمارستان فیروزکوه تنظیم نشده است 
که این را ســامان خواهیم داد؛ تردد ماشــین های 
متفرقه به داخل بیمارستان نیز ساماندهی گردید تا 
بیمارانی که تــوان حرکتی ندارند به داخل هدایت 
شوند و ماشــین به بیرون منتقل شود تا مانع تردد 

خودروهای اورژانس نشود.  

 شبکه بهداشت در مورد سالمت و حفظ جان مردم
 کوتاهی نمی کند

5 ضمیمه رایگان 
روزنامه درشهرستان 

فیروزکوه

آثار و فواید حجاب اسالمي 
قسمت سوم

اولین کاس آموزشــی خادمیــن امام رضا )ع( در 
سالن آفرینش شهرستان فیروزکوه برگزار شد.

خبرنــگار جــام جــم فیروزکــوه: عباس 
مولــوی، مســئول آمــوزش خادمیاران آســتان قدس 
رضــوی در اســتان تهــران گفت: تا کنــون 2۰۹ هزار 
خادمیار امام رضا )ع( در ســرار کشــور ثبــت نام کردند 
 کــه از این تعــداد 2۰۰ نفــر از شهرســتان فیروزکوه 

بوده اند.
وی افــزود: در شهرســتان فیروزکوه از 2۰۰ خادمیار 
ثبت نام شده ۱2۰خادمیار مرد و ۸۰ خادمیار زن می باشند 
کــه باید در چندین دوره آموزشــهای ویژه خادمین امام 

رضا )ع( را ببینند.
گفتنی اســت در سال ۹۸ دفتر آستان قدس رضوی در 

شهرستان فیروزکوه افتتاح خواهد شد.

اولین دوره آموزشی خادمیاران امام رضا )ع( 

یادداشت
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مراسم تودیع و معارفه سرپرست اداره دامپزشکی شهرستان فیروزکوه 
با حضور فرماندار شهرستان در محل فرمانداری برگزار گردید.

خبرنگار جــام جم فیروزکوه: مهدی یوســفی جمارانی، فرماندار 
شهرســتان فیروزکوه، در این نشســت با اشــاره به جایگاه اداره دامپزشکی 
در حفظ ســامت اظهار داشــت: تمام خصوصیت روستایی اعم از مشاغلی، 
ماننــد دامداری، تولیدات لبنی، زنبورداری، پرورش ماهی، مرغداری و… در 
روســتاهای فیروزکوه فعال هستند و این امر مسئولیت مجموعه دامپزشکی 
شهرســتان را نیز نسبت به دیگر شهرستان ها حساس تر و بیشتر کرده است؛ 
مجموعه اداره دامپزشــکی فیروزکوه با وجود مسئولیت گسترده ای که دارند 
نیازمند نیروی انســانی بیشتری هســتند که امید است اداره کل دامپزشکی 

استان تهران به این موضوع توجه بیشتری داشته باشند.
فرمانــدار فیروزکوه تأکید کرد: علیرغم ذهنیت عمومی افراد در خصوص 
تأمین سامت جامعه، مجموعه دامپزشکی از تأثیرگذاران این بخش هستند 

و اقدامات آنها تأثیر بسزایی بر تأمین سامت جامعه دارد. 
وی با توجه به ارائه تســهیات کشــاورزی در زمینه دامداری خاطرنشان 
کرد: در تاش هســتیم ســبک دامپروری در شهرستان را از سنتی به سمت 

فعالیت های اصاح نژاد دام ها تغییر دهیم.
در پایان این مراسم ضمن تقدیر از تاش های دکتر جواد شایان خواه، دکتر 
محســن حمیدی به عنوان سرپرســت اداره دامپزشکی شهرستان منصوب 

شد.

نمایش لولوچه و دنیای شــگفت انگیز لولوها با نویســندگی و کارگردانی فریبا 
یعقوبلو از تاریخ 2۷ بهمن تا ۹ اســفند در سالن آمفی تئاتر مجتمع فرهنگی هنری 

آفرینش به روی صحنه رفت. 
خبرنگار جام جم فیروزکوه: این نمایش شــاد و موزیکال که در دو نوبت 

صبح در مدارس شهرستان و در نوبت عصر در مجتمع آفرینش به روی صحنه رفت 
عاوه بر تداعی لحظات شــاد و مفرحی برای کودکان سعی در تبیین هنجارهای 
مناســب زندگی بین مخاطبین خویش داشــته که مورد استقبال بسیاری از اهالی 
هنر قرارگرفت. از نکات برجســته و حائز اهمیت این اثر هنری اجرای گریم برای 

کــودکان در محل البی مجتمع آفرینش و اســتفاده از ظرفیت کودکان حاضر در 
سالن در طول اجرای برنامه بوده است.

 اختتامیه این مراســم با حضور سید امین حسینی نایب رئیس شورای اسامی 
شهر در فضای کاما شاد و صمیمی برگزار شد. 

اختتامیه نمایش لولوچه و دنیای شگفت انگیز لولو ها برگزار شد 

فرشــاد فیروز نیا، سرپرست اداره حفاظت 
زیســت شهرســتان فیروزکوه از برخورد قاطع با 
فروشــندگان گونه های زیست محیطی حفاظت 
شــده در ایام پایانی ســال به عنوان تزئین سفره 

هفت سین خبر داد.
وی گفــت: پیرو دســتور العمــل اباغی از 
جانب اداره کل حفاظت از محیط زیســت استان 
تهران فروش هر گونه مار، الک پشــت، سمندر 
لرســتانی و. .. در مراکز فروش ماهی های شــب 
عید ممنوع می باشــد. فیروز نیا با اشاره به اینکه 
پیرو این دســتور العمل اباغی فروش ماهی زبرا 
نیز ممنوع می باشــد تاکید کرد: در این خصوص 
گشت های کنترل و نظارت به صورت محسوس 
و نا محســوس در سراسر شهر مستقر و به محض 
اعام تخلف یــک واحد صنفی، مراتب از طریق 

مراجع قضایی پیگیری خواهد شد
* دســتگیری شکارچی غیر مجاز در 

ارتفاعات انزها
یک شــکارچی غیر مجاز قبل از اقدام به شکار 

در ارتفاعات روستای فیروزکوه دستگیر شد.
خبرنگار جام جم فیروزکوه: سرپرست 
اداره حفاظت محیط زیســت فیروزکوه همچنین 
گفت: محیط بانان پاســگاه محیط بانی انزها این 
شهرســتان در حین گشت زنی ؛ یک شکارچی را 
پس از چندین ساعت تعقیب نا محسوس ؛ قبل از 

اقدام به شکار ؛ دستگیر کردند 

فیروزنیا افــزود: از این شــکارچی دو قبضه 
اســلحه شــکاری ؛ دوربین و 22 فشنگ کشف و 

ضبط شد.
وی گفت: متهم برای تکمیل پرونده و صدور 
حکم بــه دادگاه عمومی و انقاب شهرســتان 

تحویل داده شد.
* رهاسازی کبک دری از گونه های در 

حال انقراض 
خبرنگار جام جم فیروزکوه: سرپرست 
اداره حفاظت محیط زیست شهرستان فیروزکوه 
گفــت: یک قطعه کبک دری که در معرض خطر 
انقراض قرار دارد، در این شهرســتان رهاسازی 
شد. فیروزنیا در این خصوص اظهار داشت: یکی 
از اهالی روســتای لزور با مسئول سرمحیط بانی 
ارجمند تماس گرفتــه و اعام کرد که این پرنده 

وارد روستا شده و قادر به پرواز نیست.
وی افزود: ماموران اجرائی مستقر در سرمحیط 
بانی ارجمند فورا به محل اعزام شدند و و پرنده بی 
حال را برای مداوا به پاسگاه ارجمند منتقل کردند. 
فیروزنیــا ادامه داد: این پرنــده بعد از نگهداری و 
تیمار اولیه و بهبود وضع جسمی در زیستگاه های 
طبیعی شهرســتان رها سازی شد. این پرنده جثه 
 ای بــزرگ به رنگ خاکســتری نخــودی دارد. 
پرهای پروازش ســفیدرنگ و غالبــًا در مناطق 
بسیار مرتفع کوهســتانی که ارتفاع آن در حدود 
۱۸۰۰ تا ۳۰۰۰ متر اســت، زندگی می  کند. اندازه 
بــدن پرنده نر 5۸ ســانتی متر و پرنــده ماده 55 
ســانتی متر اســت. تفاوت پرنده ماده با نر در این 
اســت که در پرنده ماده تضاد نقش و نگار صورت 
کمتر است ضمنًا پرنده ماده کوچک تر، کم رنگ و 
تــاج و گلویش نخودی تر اســت. پرنــده نر در پا 
ســیخک یا مهمیز دارد. این پرنده از  گونه هایی 
اســت که در معرض خطر انقراض قــرار دارد و 
زیستگاه اصلی این پرنده رشته های کوه های البرز 

است.

برخورد با فروشندگان گونه های 
حفاظت شده 

ضمیمه رایگان 6
روزنامه درشهرستان 

فیروزکوه

معرفی سرپرست جدید دامپزشکی فیروزکوه 

مجمع خیرین سامت شهرستان به شورا تحلیل 
و هیئت مدیره جدید آن انتخاب شدند.

خبرنگار جام جــم فیروزکوه: مجمع خیرین 
سامت شهرستان که بر اساس دستور العمل فرا دستی 
از مجمع به شــورا تحلیل پیدا کرده بود در مورخ یکشنبه 
5 اسفند به منظور مشخص شدن اعضای هیئت مدیره 
جدید با حضور اکثر اعضا تشکیل جلسه داد. بتول کیانی 
رئیس هیئت مدیره این شــورا گفت: تشــکیل مجامع 
خیرین سامت در اکثر شهرستان ها به منظور کمک به 
زیر ساخت های بهداشــتی و درمانی شهرستان شکل 
یافــت و به حمایــت اعضای آن از خریــد تجهیزات و 
ملزومات بهداشتی تا تهیه ســاختمان های درمانی در 

دســتور کار آنها خواهد داشت. وی ادامه داد: در دومین 
جلســه مجمع خیرین ســامت با اســتناد به دســتور 
العمل های فرا دســتی مقرر گردید که شورایی ۹ نفره با 
انتخاب حاضرین تشــکیل و از بین آنها هیئت مدیره ۳ 
نفر برای اداره امور مشــخص شــود. این عضو شورای 
اسامی شهر ادامه داد: بعد از مشخص شورای ۹ نفره و 
انتخاب درون سازمانی ایمان غفاری بعنوان دبیر و مدیر 
عامل، نیما ســراج خزانــه دار، بتول کیانی رئیس هیات 
مدیــره و هدایت محمودی به عنوان نائب رئیس مدیره 
انتخاب شــدند. کیانی در پایان تصریــح کرد: بزودی 
عملکرد دوســاله جهــت اطاع همشــهریان اعام 

می شود.

مجمع خیرین سالمت شهرستان به شورا تحلیل یافت

22 اسفند روز بزرگداشت 
شهدا و سالروز تاسیس بنیاد شهید 

گرامی باد



 شنبه 25 اسفند 1397   شماره 5348

 کمپیــن خانــه تکانی و 
مدیریت مصرف آب

با هماهنگی دفتر روابط عمومی و آموزش 
همگانی آبفای شــرق و امور آبفای فیروزکوه، 
کمپیــن خانه تکانی و مدیریــت مصرف آب با 
حضور روسا و پرسنل ادارات آموزش و پرورش، 
مرکز بهداشت و درمان، سپاه، تبلیغات اسامی 

و سایر ادارات این شهرستان برگزار شد.
به گــزارش روابط عمومی امــور آبفای، در 
ابتــدای ایــن برنامه صابر احمــدی مدیر امور 
آبفــای فیروزکوه در خصــوص اهمیت اجرای 
شــبکه جمع آوری فاضــاب توضیحاتی ارائه 

نمود.
در ادامه دکتر کرماني، رئیس شبکه بهداشت 
و درمان فیروزکوه از اجرای پروژه های فاضاب 
به عنوان پروژه های زیرساختی در حوزه سامت 
یاد کرد و انجام این امر را موجب خرســندی این 
مرکز دانســت و افزود: تامین آب شرب سالم و 
دفع بهداشــتی فاضاب یکــی از ارکان جامعه 

ایمن است.
رابعه کیانــی، مدیر دفتر روابــط عمومی و 
آمــوزش همگانی آبفای شــرق نیــز در ادامه 
در ســخنانی از وجــود منابع مختلــف انرژی 
که بودنشــان آســایش و رفاه را در زندگی مان 
همــراه دارد گفت: اکنون که در روزهای پایانی 
سال و انجام ســنت دیرینه خانه تکانی هستیم 
طرح ملی خانه تکانی که از ســال گذشــته و در 
راســتای توجه به مصرف بهینه آب راه اندازی 
شــده است، می کوشــد تا عاوه بر ترویج آیین 
باســتانی خانــه تکانی، به عنــوان یک میراث 
ماندگار فرهنگــی و پررنگ نمودن ارزش های 
بنیادیــن آن از جملــه زدودن آلودگی به پاکی 
و پاکیزگی، فعالیت مشــارکتی، ترویج مهربانی 
و افزایش نشــاط خانواده و... توجه و هوشیاری 
همگانــی در صیانت از محیط زیســت و منابع 

طبیعی را برانگیزد.
در پایان این نشســت کتابهای خانه تکانی و 
مدیریت مصرف آب و همچنین بروشورهایی با 
همین موضوع از سوی آبفا بین حاضرین توزیع 

شد.

وقف به زبان ساده
 هنگامی که شما 
منافع مال خود را برای 
همیشــه صــرف امر 
مشــخصی می نمایید، 
گفتــه  اصطاحــا 
می شــود که مال مورد 
"وقف"گردیده  نظــر 

است.
"وقــف" در لغت به 
معنای دســت نگاه داشتن و متوقف کردن است 
ودر اصطــاح حقوقی به معنــای متوقف کردن 

انتقال مالکیت.
وقتی وقف نسبت به یک مال انجام می شود، 
مالــک دیگر نمی تواند مجــددا آن را به مالکیت 

خود بازگرداند. 
هیچ کس حق ندارد مال مورد وقف را بفروشد 
مگر در شــرایط اســتثنایی که قانون گذار معین 

نموده است.
کســی که مال خود را وقف می کند"واقف"و 
مالی که وقف می شــود را "موقوفه" و اشخاصی 
کــه از منافع وقف بهره مند می گردند را "موقوف 
علیهم"می نامند. مسئول اداره کردن موقوفه نیز 

"متولی"نامیده می شود.

*وقف بر دو نوع اســت: وقف خاص، 
وقف عام

وقف خاص: هنگامی که مطابق نظر واقف، 
افراد بهره بردار از موقوفه، افراد مشخص و معینی 

باشند، آن را وقف خاص می نامند.
 مثا فــردی باغ خود را وقــف فرزندان خود 
و نســل های بعد ایشــان می نماید تــا از میوه و 

محصوالت آن استفاده نمایند.
وقف عام: هنگامی که استفاده کنندگان از 
موقوفه عموم مردم و افراد بی شــمار باشند، آن را 

وقف عام می نامند.
 مثا برای ســاختن مســجد یا مدرســه یا 
بیمارســتان وقف می نماید تــا عموم مردم از آن 

بهره مند گردند.
قنبرعلی وران، وکیل پایه یک 
دادگستری

بــه همت هیئت پهلوانی و زورخانه ای، اداره ورزش و اداره آموزش و پرورش با 
هدف ترویج و اشاعه ورزش ملی مذهبی کشورمان کاسهای آموزش زورخانه ای 

و مرشدي در زورخانه پوریای ولی شهرستان در حال برگزاری می باشد.
خبرنگار جام جم فیروزکوه: شــایان ذکر است کاسهای آموزشی کامًا 
رایگان در روزهای شــنبه و چهارشنبه ساعت ۱5الی۱۶/۳۰ دررده سنی نونهاالن 

و نوجوانان زیر نظر ســید حسام حسینی مربی رسمی فدراسیون پهلوانی و زورخانه 
ای در فیروزکوه برگزار می گردد. الزم به ذکر اســت نفرات برتر در این دوره برای 
اســتعدادیابی و تشــکیل تیم استان تهران جهت شرکت در مســابقات استانی و 
کشــوری و نهایتًا بین المللی به هیئت پهلوانی اســتان تهــران معرفی می گردند.

همچنین عاقمندان می توانند جهت نام نویسی در کاسهای آموزش، در روزهای 

ذکر شــده به زورخانه پوریای ولی به نشــانی خیابان 45 متری، جمشید آباد، جنب 
استخر شهدا زورخانه پوریاي ولي مراجعه نمایند. 

هیئت پهلواني زورخانه اي شهرستان از زحمات و مساعدت ریاست اداره ورزش 
آقاي کاظم شــادمهر و ریاست اداره آموزش و پرورش آقاي محمدرضا بنار کمال 

تشکر و قدرداني مي نماید.

آغاز ثبت نام کاس های آموزشی زورخانه پوریای ولی 

همزمان با نزدیک شــدن به روزهای پایانی سال ۱۳۹۷، همایش 
همیاران پلیس به همت پلیس راهور شهرســتان در محل کانون پرورش 

فکری کودکان و نوجوان شهرستان برگزار شد.
ســرگرد روح اهلل روزبه، رئیس پلیس راهور شهرســتان در حاشیه این 
مراسم ضمن عرض تبریک به مناسبت فرا رسیدن سال جدید در خصوص 
جزئیات و هدف از برگزاری این مراسم گفت: طرح همیاران پلیس از سال 
۸۶ توســط پلیس راهور ناجا با همــکاری اداره آموزش و پرورش در تمام 
مقاطع تحصیلی تحت عنوان پلیس یار نوجوان و پلیس یار جوان آغازشده 
اســت. وی با اشاره به اینکه اجرای این طرح از سال گذشته در شهرستان 
قوت بیشــتری به خود گرفته اســت گفت: هدف اصلی این طرح آموزش 

بیسیک و پایه ای قوانین راهنمایی و رانندگی به نوجوان و جوان بوده، چرا 
که نهادینه شدن هنجارهای مناسب ترافیکی در این سنین موجب تقویت 
انگاره های آتی آنان خواهد شــد. رئیس پلیس راهور ادامه داد: اجرای این 
طرح در این ســنین آموزشی باعث شــده که کودکان و نوجوانان پلیس و 
قوانین را در مقابل خود ندیده بلکه آنان را همراه خویش تلقی کنند وی به 
هدف اصلی اجرای این طرح در مهر ماه و نوروز اشاره کرد و گفت: طبیعتا 
اجرای این طرح در تاریخ های ذکر شــده به ســبب آغاز سال تحصیلی و 
تقاضای ایاب و ذهاب یا سرویس ها و همچنین سفرهای برون شهری در 
 ایــام نوروز می توانــد عاملی بازدارنــده در کاهش ســوانح و تصادفات 

باشد.

نقش همیاران پلیس در کاهش سوانح 
خبر

7 ضمیمه رایگان 
روزنامه درشهرستان 

فیروزکوه

یادداشت

احمدرضا هراندهی، مســئول کانون بســیج 
هنرمندان اظهار داشت: جشــنواره چهلمین سالگرد 
انقاب اسامی از ۹ دی الی 22بهمن در چهار بخش 
با موضوع های شــعر، قاب عکس ماندگار ‘هنرهای 

تجسمی و سرود برگزار گردید.
خبرنگار جام جم فیروزکوه: هنرمندان این 
شهرســتان آقایان ســهراب مهیار، شهرام درویشی، 
عنایــت دریاباری، ســلمان درویش خضــری، اکبر 

شیرازی و خانم ها زهرا رهنما، مرضیه علوی در رشته 
شــعر و جانباز هنرمند حسینعلی اســفندیار در رشته 
خوشنویسی به عنوان برگزیده معرفی شدند که جوایز 

ارزنده ای را کسب نمودند. 

این مراســم در سالن سازمان بســیج هنرمندان 
شهرســتان ری با حضــور فرمانده ســپاه حضرت 
سیدالشهدا و مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسامی استان 

تهران برگزار گردید.

هال احمر شهرســتان یکــی از واحد های پویا و فعال در ســتاد 
اســتقبال از مسافرین نوروز بوده که در راستای این موضوع؛ مانند سنوات 
گذشــته مقدمات این مهم انجام و در روزهای پایانی ســال ۹۷ با استقرار 

نیرو در ستاد استقبال از مسافرین نوروزی به استقبال بهار خواهد رفت. 
خبرنگار جام جم فیروزکوه: علی اکبر اســفندیار، رئیس جمعیت 
هال احمر شهرســتان فیروزکوه در ایــن خصوص گفت: طرح "امداد و 

نجات "و "ایمنی و ســامت "از جمله طرح های نوروزی جمعیت هال 
احمر شهرستان در ستاد استقبال از مسافرین نوروزی می باشد. 

وی افــزود: انجام امــور و خدمات مربوط به طرح امــداد و نجات در 
پایگاه های امدادی امین آباد، ســرانزا و کشــیک در مرکز اداری صورت 

خواهد پذیرفت. 
اسفندیار به طرح ایمنی و سامت اشاره کرد و افزود: این طرح همزمان 

با اســتقرار ستاد استقبال از مسافرین نوروزی از تاریخ 2۸ اسفند لغایت ۱5 
فروردین، از ســاعت ۸ صبح تا ۹ شــب در محدوده میدان امام علی )ع( 
اجرایی می شــود رئیس جمعیت هال احمر شهرستان فیروزکوه توزیع 
بروشــور،انجام تست خون و فشار خون را از دیگر اقدامات هال احمر در 
این ستاد دانست و تاکید کرد: انجام امور درمانی در اختیار اورژانس بوده و 

هال احمر در این خصوص مسئولیتی ندارد.

آیین اختتامیه جشنواره چهلمین سالگرد انقالب اسالمی 

هالل احمر فیروزکوه؛ آماده استقبال از نوروز ۹۸

برگزیدگان جشنواره فرهنگی ادبی استان تهران انتخاب شدند.
خبرنــگار جام جم فیروزکوه: در آیین اختتامیه جشــنواره انقاب که در 

شهر ری برگزارگردید شهرام درویش، سلمان درویش خضری،اکبر شیراز ی،زهرا 
رهنما،سهراب مهیار،عنایت دریاباری، مرضیه علوی به ترتیب مقام های برگزیده 

در شــعر و حسینعلی اسفندیار در رشته هنرهای تجسمی حائز رتبه استانی شدند و 
هدایای خودرا از دست مدیر کل فرهنگ و ارشاد و جمعی از مسئولین دریافت نمودند.

انتخاب برگزیدگان جشنواره فرهنگی ادبی 

دکتــر جعفر پرج در گفتگویــی با خبرنگار 
جــام جم خالصــه ای از عملکرد شــهرداری 
فیروزکوه در 15 ماهه را  اینگونه تشــریح 

کرد:
1-  اجــرای فــاز 1 و 2 طــرح آبیاری تحت 
فشــار از میدان امیری فیروزکوهی تا بلوار 

سه راه امیریه
2- احــداث بلوار به طــول 2600 متر از 

میدان امام رضا)ع( تا ســه راهی امیریه
3-  شــروع خاکبرداری فاز 1 و 2 عملیات 
اجرایی ســاختمان شــماره 2 ایستگاه آتش 

نشانی در سایت دشت ناصر
4-  اجــرای طرح المــان و تعویض جداول 

فرسوده میدان امام علی)ع(
5-  اجرای جدولگذاری و تعویض جداول 

فرسوده 4200 متر
6-اجرای جداول نهر ســطح شهر به طول 

700 متر
7-  تعریــض و تســطیح و احــداث رفیوژ 

انتهای خیابان شهید فامیلی
8-  اجرای دیوار حائل سنگی در رودخانه 
کنگرخانی- کوهســتان 16- کشــتارگاه و 

پل جنب کبابی پونه
9-  لکه گیری و آســفالت شــهر و محوطه 

سایت 176 واحدی 67000 مترمربع
10-  ســاماندهی و پیــاده روســازی و 
تعویض کفپوش فرسوده خیابان پاسداران

11-ســاماندهی و اجراء  طرح روشــنایی 
بلوار شهرک کوهسار

12-  طراحــی و اجــراء و تجهیز پارک حرم 
جنب آســتان مقــدس امامزاده اســماعیل 

)ع(
13-اجــراء طــرح فــاز 1 پــالک کوبــی 
الکترونیکی درختان به تعداد 3500 اصله

14- ســاماندهی و تجهیز پارکهای محالت 
تختی- پشــت راه آهن- شهید مالجعفری و 

15 خرداد
15-اجــراء طــرح نمازخانــه و ســرویس 

بهداشتی جایگاه CNG  شهرداری
16-  شناســایی و انعقــاد قرارداد جهت 
تهیه طرح ساماندهی و هدایت و جمع آوری 
آبهای ســطحی و کاهش میزان حریم مسیل 

در رودخانه های شهر
17-  پیگیــری در تکمیــل طــرح پــروژه 
بازار روز شــهرداری واقع در خیابان شهید  

مطهری
18-  پیگیــری در تخریــب ســاختمان 
قدیــم متعلق بــه درمانگاه قدیم شــهر  به 
منظــور طرح تعریض معبــر 18 متری مقابل 

داروخانه شفاء
ســرویس  توســعه  طــرح  19-اجــراء 

بهداشتی و نمازخانه پارک کوهستان
20-اجراء طــرح جدولگــذاری معبر 18 

متری با بازگشایی مسیر
21-ترمیم کف نهر ســطح شهر به همراه 
تعویــض جداول فرســوده و نهر باالدســت 

پارک حرم
22-  اجــراء زهکش وکانــال هدایت آب 

سطحی شهرک مخابرات
23-  پیگیــری در خاکبرداری و در ادامه 

بازگشــایی معبر 18 متری – پیام نور
24-اجراء طرح پیاده روسازی به صورت 

مشارکتی 2000 مترمربع
25- توســعه فضــای اداری شــهرداری 
وطراحی و اجراء سیستم بایگانی شهرسازی

26-احــداث شــوتینگ زبالــه خدمــات 
شهری برای بارگیری زباله

27-اجراء مســیر دسترســی در ســایت 
مجموعه خلیج فارس با کاشــت درخت

ســکوی  بازســازی  و  تخریــب    -28
شستشــوی اموات در ســاختمان غسالخانه 

بهشت رضوان
29-  خریداری و نصب تابلوی نامگذاری 

معابر شهر

30-  زیرســازی و آســفالت فاز 1 خیابان 
شهید فامیلی

31- زیرســازی و آسفالت خیابان شهرک 
پیام فجر

32-اجــراء فــاز 1 پــارک خلیــج فــارس 
فضای مقابل رستوران مجلل

33-  لکــه گیــری و ترمیم پیــاده رو 45 
متــری- شــهرک ولیعصــر ) عــج(- خیابان  

تختی و ...
34-  اجراء  پروژه آبشار صخره ای مقابل 

پارک کوهستان
35-خاکریــزی خیابان تملک شــده جنب 

درمانگاه قدیم شهر
36-  جمــع آوری جــداول نیوجرســی 
و جدولگــذاری و تکمیــل میــدان امیــری 

فیروزکوهی
37-  احداث رفیوژ در شهرک ولیعصر به 
همراه خریداری و نصب سیســتم روشنایی

38-  اجراء پروژه قبور آماده در بهشــت 
رضوان

39- احــداث کمــپ نگهــداری ســگهای 
بالصاحــب و اجــراء جمــع آوری ســگهای 

بالصاحب
40-  عملیــات  احداث 2 واحد تجاری در 

شهرک مخابرات
41-  کاشــت نهال و گل و گیاه در شــهر و 

نگهداری فضای سبز
42-  الیروبی رودخانه و انهار شــهر

43-  تشــکیل منظم جلســات کمیسیون 

بنــد 20 ماده 55 و پیگیری مصوبات
44-  جمــع آوری و نظافــت روزانه زباله 

های شهر
45-   رنگ آمیزی المان و جداول شــهر

46-  اجــراء طرح های زیباســازی برروی 
پایه چراغهای بلوار

47-  خاکریزی- تســطیح و کاشت درخت 
در بلوار امیریه

48-  اجراء ترانشــه دفــن زباله در محل 
دفن زباله

هــای  نخالــه  بارگیــری  و  حمــل    -49
ساختمانی شهر

50-  آهک پاشــی و  شستشوی جوی آب 
شهر در فصول گرم

51- برف روبی و نمک پاشــی معابر شهر
52-  مرمت و بازســازی چمــن مصنوعی 

زمین بازی سایت ادارات
53-  کوددهــی، هرس و واکاری درختان 

و درختچه های فضای سبز شهر
54-تولیــد و تکثیــر گل و درختچــه در 

مرکز تولیدات گل و گیاه شهرداری
55-  بازســازی کانــال خیابــان شــهید  

سعادت نژاد
56-  خریــداری و تجهیــز وســایل بازی 

پارکهای شهر
57-طراحــی و ســاخت آالچیــق در پارک 

خلیج فارس
58- طراحــی و اجــراء آبنمــای میــدان 

شهرک ولیعصر)عج(

گوشه ای از  عملکرد 15 ماهه شهرداری فیروزکوه



بــه گزارش روابط عمومی نیــر وی انتظامی: در 
آستانه فرارسیدن آخرین چهارشنبه سال و برپایی جشن 
باستانی چهارشنبه ســوری ؛ سرهنگ حسین فاضلی 
فرماندهی انتظامی شهرســتان فیروزکوه در خصوص 
کاهش حوادث پیامی منتشــر کرد و در این پیام ضمن 
دعوت به برپایی این آیین به شــیوه های درست و سنتی 
به شــرکت کنندگان در مراســم چهارشــنبه سوری 

توصیه هایی نمود: 
برگزاری جشن چهارشنبه سوری کنار خانواده

تماس بــا نیــروی انتظامی در صورت مشــاهده 
رفتارهای پرخطر

یادآوری مخاطره هــای مواد محترقه به نوجوانان و 
جوانان

شناسایی و کنترل دوستان تازه فرزندان
تماس با ۱25 در صورت بروز حوادث

روشــن کردن آتش در محل های مشــخص شده 

توسط شهرداری
استفاده از فضای باز برای روشن کردن آتش
پرتاب نکردن قوطی های دربسته میان آتش

خودداری از سوزاندن وسایلی مانند الستیک و آمپول
استفاده نکردن از مواد محترقه و نارنجک های دست 

ساز
دور کردن کبریت و مواد آتش زا از دسترس کودکان

حمل نکردن مواد محترقــه به دلیل احتمال انفجار 
در تماس با بدن

استفاده نکردن از مواد آتش زا مانند بنزین و الکل
روشن کردن آتش های کوچک

روشن کردن آتش دور از درختان
روشن نکردن آتش در معابر باریک

برپــا نکردن آتــش در نزدیکی پســت های برق یا 
ایستگاه های تغییر فشار گاز

برپا نکردن آتش در فضاهای بسته مانند پارکینگ
دوری از آتش هایی که به وســیله افراد غریبه روشن 

شده
نپریدن از روی آتش

خاموش کردن آتش پیش از ترک محل
قراردادن خودروها در پارکینگ

رعایت موارد ایمنی
در دسترس قرار دادن خاموش کننده ها

در دسترس قرار دادن جعبه کمکهای اولیه
دسترسی به شیلنگ آب

اجتناب از حوادث چهارشنبه سوری
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
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من که باشم که بر آن خاطر عاطر گذرم
لطف ها می کنی ای خاک درت تاج سرم

دلبرا بنده نوازیت که آموخت بگو
حافظکه من این ظن به رقیبان تو هرگز نبرم

نگین دیمه به علت عدم حضورتیم شهرداری 
پردیس درفیروزکوه ۳برصفرپیروزشد.

خبرنگار جام جم فیروزکوه: در هفته پنجم 
مسابقات لیگ برتر فوتسال توابع استان تهران نگین 

دیمه میزبان شــهرداری پردیس بود و به علت عدم 
حضوراین تیم بازی ۳بــر صفر به نفع تیم فیروزکوه 
اعام شــد. با توجه به برد تیم فرهان مارد برابر تیم 
چهاردانگه هفته آخر فینال این مسابقات بین تیمهای 

نگین دیمه وفرهان مارد می باشد. به امید قهرمانی 
نماینده شایســته فوتســال شهرســتان فیروزکوه 
 درلیگ برتر فوتســال اســتان و صعــود به لیگ ۳ 

کشور.

پیروزی نگین دیمه در مسابقات فوتسال

راه  اداره  عمومــی  روابــط 
وشهرســازی شهرســتان فیروزکوه 
جوابیه ای درخصوص درج مطلبی با 
عنوان مصائب خیابان شــهید فامیلی 
کــه در صفحه ۳ ویــژه نامه جام جم 
شهرســتان   ۹۷/۱۱/۱۸ مــورخ 
فیروزکوه درج گردید به دفتر جام جم 

ارسال که در پی می آید:
به اســتحضار همشــهریان عزیز 
وســاکنین محتــرم خیابان شــهید 
فامیلــی می رســاند کــه در رابطه با 

رفع مشــکل وکمک بــه رفاه حال 
شــهروندان جهت اجــرای عملیات 
آسفالت خیابان شــهید فامیلی، اداره 
کل راه وشهرســازی طــی اقدامی 
میزان ۸۰۰ متــر مربع زمین تجاری 
در بهترین نقطه شــهر فیروزکوه را به 
منظور مســاعدت وتسهیل موضوع 
آســفالت خیابان فوق به شــهرداری 
فیروزکوه تحویل نمود تا شــهرداری 
در اســرع وقت نسبت به رفع مشکل 
شــهروندان اقدام نمایــد. لذا ضمن 

نقض گزارش خاف واقع شهرداری 
به اطاع می رســاند کــه اداره کل 
راه وشهرســازی جهت حل مشکل 
ســاکنین محترم خیابــان مذکور، با 

حسن نیت کمک نموده است. 
شــایان ذکراســت: بــه اطاع 
شهروندان محترم شــهر فیروزکوه 
برســاند که این اداره در سال گذشته 
میــزان 4۰۰ تــن قیــر یارانــه ای 
و2۶۶۶/5۹ متــر مربــع زمین برای 
احداث ســاختمان آتش نشانی دشت 

ناصر جهت آســفالت، محوطه سازی 
وجــدول گذاری مجتمع مســکونی 
۱۷۶ واحــدی در اختیار شــهرداری 
محترم قرار داد که متاسفانه همچنان 
بخشــی از کار باقی مانده و در ســال 
جاری جهت کمک به ســاکنین عزیز 
و شــریف، بافــت فرســوده شــهر 
فیروزکــوه ۶۰۰ میلیون تومان جهت 
تخفیــف در صــدور پروانه هــای 
ساختمانی به شــهرداری فیروزکوه 

کمک نموده است.  

جوابیه اداره راه و شهرسازی فیروزکوه

مهندس یوســفی جمارانی، فرماندار شهرستان فیروزکوه در برنامه زنده تهران 
2۰ به نکات زیر اشاره کرد: 

خبرنگار جام جم فیروزکوه: شهرستان فیروزکوه ۱2 درصد مساحت استان 
تهــران با کمترین تراکــم جمعیت )بیش از ۳۳ هزار نفر( به نســبت 55 و 45 درصد 
شــهری و روستایی را به خود اختصاص داده است. فیروزکوه فرهنگی کهن، طبیعتی 
بکر و پاکترین هوای کشــور را دارد. برمبنای ســند توسعه ششم راهبردهای توسعه 
شهرستان: کشاورزی، گردشگری، اصاح شیوه کشت و دانش بنیان کردن تولیدات 
دامی و محصوالت کشاورزی، شناســایی ظرفیت های سرمایه گذاری، رفع موانع و 
جذب سرمایه. تسهیات مشاغل خانگی: یکهزار و 4۱۶ نفر اشتغال ایجاد شده است 
دو شــهرک صنعتی با ۱2۰ واحد صنفــی )۷۰ فعال، ۳۳ نیمه فعال و ۱۳ غیرفعال( در 

شهرستان فیروزکوه وجود دارد. 
ســرانه بهداشتی درمانی: بیمارســتان امام خمینی )ره( با 2۸ تخت فعال؛ توسعه 

بیمارستان و افزودن بخش های دیالیز و ICU تا 2 ماه آینده در دستور کار قرار دارد؛ 
همچنین کلینیک های تخصصی بیمارستان در روزهای پایانی سال با حضور یکی از 
مقامات وزارت بهداشــت به بهره برداری می رسد. ۷۰ درصد روستاها گازرسانی شده 
و ۳۰ درصــد باقی مانده تا پایان ســال ۹۸ انجام می شــود. مقابله با زمین خواری در 
فیروزکوه تشدید شده است؛ ساالنه حدود ۸۰ پرونده در این خصوص تشکیل می شود. 
صنوف آالینده تا پایان ســال ۹۸ تعیین تکلیف خواهد شد. پروژه گردشگری دهکده 
سیب )سیب لند( فیروزکوه. این پروژه از سال ۸۸ طبق مصوبات هیئت وزیران منطقه 

نمونه گردشگری تعیین شده است.
 شرکت عقیق پارسیان مجوزات مجموعه گردشگری را شامل تله کابین، دهکده 
ســامت، مجموعه های ورزشی تابستانی و زمستانی و مجموعه های تفریحی را اخذ 
کرده اند. قریب به۳۰۰ هکتار از اراضی ملی به صورت اجاره بر اســاس مصوبه هیئت 
وزیران و قانونی در اختیار شــرکت مذکور قرار گرفته اســت. پس از مدتی اعام شد 
بخشــی از این واگذاری ذخیره گاه درختان ارس )نوع نادری از گیاهان( است و حدود 
۷۰ هکتار کسر و به منابع طبیعی برمی گردد. تنها پایه های تله کابین از این مساحت ۷۰ 
هکتاری عبور کرده بود و در صورت تکمیل سه فاز پروژه مذکور 5 هزار شغل مستقیم 
ایجاد و منجر به رونق اقتصادی منطقه می شود. سرمایه گذار پروژه بالغ بر 2۰۰ میلیارد 
تومان تاکنون هزینه کرده اســت؛ فاز یک آماده بهره برداری بود که با دستور قضائی 
متوقف شــد. نخستین بار در کشــور خط تله کابین نو با باالترین استانداردهای روز 
دنیا انتقال پیدا کرده اســت. 45۰ نفر با توقف عملیات پروژه بیکار شــده اند. مخالفتی 
با رســیدگی تخلفاتی که در فرآیند واگذاری انجام شــده نداریم. با تمام پیگیری های 

صورت گرفته و گذشت بیش از ۸ ماه از تشکیل پرونده رای صادر نشده است. 
مجوزات قانونی پروژه اخذ شده و باید با تخلف صورت گرفته یعنی درختکاری 4۰ 

هکتار از اراضی به جای 22 هکتار برخورد شود
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