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رئیس اداره بهزیستی فیرزکوه خبر داد:

 ضیافت افطاری با دختران نیلوفر
 در فیروزکوه

یم کر تی از قرآن   آیا کتابت  پایی میز   بر
 در نماز جمعه  فیروزکوه

4

امام جمعه فیروزکوه:

دشمنان اسالم و انقالب وحدت امت 
22اسالمی را هدف قرار داده اند

فرماندار فیروزکوه خبر داد:

اولین نشست خبری شهردار و 
 شورای شهر فیروزکوه 

با اصحاب رسانه

فعالیت یک روز نماینده مردم در حوزه نمایندگی در سال جدید صورت گرفت:

نشست  دکتر سید احمد رسولی نژاد نماینده مجلس با مدیر 
کل و معاون اداره کل  راه و شهرسازی استان، با حضور سرپرست 
شهرداری و رئیس شورای اسالمی شهر آبسرد، شهردار و رئیس شورای 
اسالمی شهر ارجمند و... در خصوص  آخرین اقدامات انجام شده: الحاق 
اراضی موسوم به مثلثی هومند به محدوده شهر  و مکان یابی ورزشگاه  

میدان میوه و تره بار، آرامستان و... در فرایند بازنگری  طرح جامع ...

نشست خبری شهردار و اعضای شورای اسالمی شهر 
فیروزکوه با حضور جمعی از اصحاب رسانه شهرستان 
در شورای اسالمی شهر فیروزکوه برگزار شد. در این مراسم ضمن 
ارائه خالصه گزارش عملکرد مجموعه مدیریت شهری و شورای 
اسالمی شهر در ۶ ماه گذشته و طرح برنامه های سال ۱۴۰۱، به سواالت 
خبرنگاران  از جمله  نصب سرعت گیرهای ورودی شهر به سمت 
میدان امام علی )ع( که منجر  به چندین فقره تصادف و واژگونی 
خودروها در ایام تعطیالت نوروزی به وقوع پیوست. عقب نشینی در 
محدوده خیابان اصلی پاسداران بعد از گذشت 2۰ سال، لکه گیری 
، کوهسار و دشت  آسفالت خیابان و کوچه های شهرک ولی عصر
، محدوده  و حریم شهری، بازگشایی معبر ۱8 متری، اولویت  ناصر

برنامه های امسال،... 

تحقق عینی شعار 
سال در دستـور کار 
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یزی استان تهران:: یت و برنامه ر یزی استان تهران سازمان مدیر یت و برنامه ر رئیسرئیس سازمان مدیر

ه  کو ز و فیر ن  ستا شهر ر  د ح  طر ه   کو ز و فیر ن  ستا شهر ر  د ح  طر  ۱ ۰۳۱ ۰۳ ت  ا ر عتبا ت ا ا ر عتبا ا
یب شده  است شده  است  یب تصو تصو
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  خدمت به مردم هیچگاه 
خستگی ندارد
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اساس  بر  کرد:  اعالم  بهداشت  وزارت  رسانی  اطالع  و  عمومی  روابط  مرکز 
آخرین به روز رسانی ها، تعداد شهرهای با وضعیت قرمز در کشور از ۳۶ به 
۳۴ کاهش و تعداد شهرهای با وضعیت نارنجی از ۵۹ به ۶۹ شهر افزایش 

یافت. 

 در وضعیت 
ً
طبق آخرین وضعیت رنگبندی کرونا شهرستان   فیروزکوه مجددا

شهرستان های  در  کرونا  رنگبندی  وضعیت  همچنین  گرفت.  قرار  قرمز 
دماوند نارنجی و پردیس در وضعیت زرد اعالم شده است .

که در هفته های اخیر شهرستان  رنگبندی در حالی اعالم شده است  این 

فیروزکوه حتی یک بیمار کرونایی نیز نداشته است.
رئیس شبکه بهداشت و درمان فیروزکوه پیشتر نیز اعالم کرده بود این رنگ 
بندی ساختگی است و در این خصوص مکاتباتی نیز جهت اصالح با معاون 

بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام شده است.

مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت اعالم کرد:
فیروزکوه بدون بیمار کرونایی؛  اما همچنان در وضعیت قرمز اجتماعی2

اقتصادی

ضمیمه رایگان روزنامه د  ر فیروزکوهضمیمه رایگان روزنامه د  ر فیروزکوه

ــاری بــا دخــتــران  ــط ضــیــافــت اف
نیلوفر در فیروزکوه

مهمان  فیروزکوه  بهزیستی  اداره  رئیس 
ضیافت افطاری در مرکز نگهداری از دختران بی 

سرپرست این شهرستان بود.
عموزاده در این خصوص گفت: دادن افطاری، 
دینی  پشتوانه  هم  که  است  نیکویی  سنت 
الهی  سنت  این  اما  انسانی،  مبنای  هم  و  دارد 
وی  نیست.  هم  شرط  و  قید  از  غ  فار انسانی   -
ضمن بررسی روند فعالیت های تربیتی فرهنگی 
و تحصیلی این دختران افزود: ما آمادگی کامل 
را  مرکز  این  به  خدمات  سطح  ارائه  ارتقا  برای 
داریم. وی با تشکر از مشارکت فعال خیرین در 
تامین نیاز ها و مایحتاج این مرکز بر تداوم این 
برای  بهزیستی  اصلی  بازوی  عنوان  به  کمک ها 

بالندگی بیشتر این مرکز تاکید کرد.

در  معیشتی  بسته   1۷ توزیع 
ــای زنــدانــیــان  ــواده ه ــان بــیــن خ

فیروزکوه
انجمن  عامل  مدیر  حمیدی  اسحاق اهلل 
از  فیروزکوه  شهرستان  زندانیان  از  حمایت 
توزیع ۱۷ بسته معیشتی در بین خانواده های 
زندانیان خبر داد و گفت: ۱۵ فروردین مصادف 
دادستان  رضایی  هماهنگی  با  رمضان  دوم  با 
و  بهزیستی  اداره  مساعدت  و  شهرستان 
فیروزکوه  شهرستان  احمر  هالل  جمعیت 
و  شده  تهیه  معیشتی  کمک  بسته   ۱۷ تعداد 
در اختیار انجمن حمایت از زندانیان قرار گرفته 
که با نظارت دادستان شهرستان بین خانواده  

زندانیان توزیع شد.

خبر

تروریستی  بررسی حادثه  گفت:   امام جمعه شهرستان فیروزکوه 
و  اسالم  دشمنان  آن،  صحنه  پشت  که  می دهد  نشان  مشهد 

انقالب هستند و وحدت امت اسالمی را هدف قرار داده اند.
اصول  از  یکی  درباره  حیدری  حجت االسالم  جام جم،  گزارش  به 
مهم سبک زندگی اسالمی بیان داشت: یکی از اصول مهم سبک 
زندگی  سرمایه  مهم ترین  است؛  صداقت  اصل  اسالمی،  زندگی 

مشترک، اعتماد متقابل زوجین است.
وی افزود: ریشه بسیاری از طالق ها و اختالفات زناشویی، دروغ و 
پنهان کاری است که اعتماد را از بین می برد؛ برخی فکر می کنند با 
دروغگویی به نتیجه می رسند، در حالی که »نجات در راستگویی 

است.«
گفت: مقام معظم رهبری  ادامه  خطیب نماز جمعه فیروزکوه در 
فرمودند که مساجد باید تبدیل به بزرگترین شبکه قرآنی کشور 

شوند.
حجت االسالم حیدری خاطر نشان کرد: هیئت امنای مساجد برای 
قرآنی  فعالیت های  رونق  برای  رهبری،  معظم  مقام  فرمان  تحقق 
برنامه ریزی کنند؛ علما و روحانیون و خطبا، تفسیر قرآن را محور 

مباحث خود قرار دهند.
وی در ادامه بیان داشت: بررسی حادثه تروریستی مشهد نشان 
می دهد که پشت صحنه آن، دشمنان اسالم و انقالب هستند و 

وحدت امت اسالمی را هدف قرار داده اند.
با  و  باشند  هوشیار  باید  مردم  کرد:  تصریح  فیروزکوه  جمعه  امام 
زمین  در  افغانستانی_  _ایرانی،  یا  سنی_  _شیعه،  دوگانه سازی 
برادران اهل سنت و مردم افغانستان،  اکثر  دشمن بازی نکنند؛ 

این حادثه را به شدت محکوم کردند.
دارای  افغانستان،  و  ایران  داشت:  اذعان  حیدری  االسالم  حجت 

حوزه تمدنی و فرهنگی دیرینه و مشترک هستند؛ اکثر مهاجران، 
مردمانی نجیب و زحمتکش هستند و در جنگ تحمیلی، حدود 
، تیپ فاطمیون در  ۳۰۰۰ شهید تقدیم کردند و در دفاع از حرم نیز

خط مقدم بود.
از ظرفیت های  ادامه درباره یکی   خطیب نماز جمعه فیروزکوه در 
از  یکی  داشت:  بیان  فیروزکوه  شهرستان  اقتصادی  مهم 

ظرفیت های مهم اقتصادی فیروزکوه، کشاورزی است.
وی افزود: با توجه به مصرف ۹۰ درصدی آب در حوزه کشاورزی و 
 ، هدر رفتن ۶۷ درصدی آن، و هزینه ۱۰۰ میلیون دالری واردات بذر

دانش بنیان شدن حوزه کشاورزی ضروری است.
حجت االسالم حیدری خاطر نشان کرد: برگزاری جلسات توجیهی 
برای کشاورزان و ارائه تسهیالت برای تجهیز به فناوری های جدید 
به  کشاورزان  مشکالت  و  مسائل  باید  است؛  الزم  بنیان  دانشگاه عرضه شود و از دانشگاه راه حل علمی مطالبه شود.دانش 

امام جمعه فیروزکوه:

دشمنان اسالم و انقالب وحدت امت اسالمی را هدف قرار داده اند

نماینده  رسولی نژاد  احمد  سید  دکتر  نشست  
و  راه  کل   اداره  معاون  و  کل  مدیر  با  مجلس 
شهرداری  سرپرست  حضور  با  استان،  شهرسازی 
و  شهردار  آبسرد،  شهر  اسالمی  شورای  رئیس  و 
رئیس شورای اسالمی شهر ارجمند و... در خصوص  
موسوم  اراضی  الحاق  شده:  انجام  اقدامات  آخرین 
مکان یابی  و  شهر   محدوده  به  هومند  مثلثی  به 
در  و...  آرامستان   ، بار تره  و  میوه  میدان  ورزشگاه  
بازنگری  آبسرد،  شهر  جامع  ح  طر بازنگری   فرایند 
شهرک  کامل  الحاق  ارجمند،  شهر  جامع  ح  طر
و  فرماندار   ، حضور با  جلسه ای  همچنین  الغدیر 
مدیرعامل  فیروزکوه،  فرماندار  برنامه ریزی  معاون 
و معاون شرکت آب و فاضالب شرق استان تهران، 
آب  اداره  رئیس  دماوند،  فرمانداری  عمرانی  معاون 
امور  رئیس  با  و...  فیروزکوه  شهرستان  فاضالب  و 
روستایی  و  شهری  عمران  مدیریت  و  ترابری  و  راه 
آخرین  درخصوص  کشور  بودجه  و  برنامه  سازمان 
و  رودهن  دماوند،  شهرهای  فاضالب  وضعیت 

تامین  روستایی،  و  فرعی  اصلی،  راه های  فیروزکوه، 
شهرستان  دو  روستاهای  و  شهرها  آشامیدنی  آب 
دیدار سرپرست شهرداری و اعضای شورای اسالمی 
شهر آبسرد با نماینده مجلس در خصوص پیگیری 
مشترک،  صورت  به  مذکور  شهر  اهالی  مطالبات 
دیدار رئیس شورای اسالمی شهر کیالن با نماینده 
انجام  اقدامات  آخرین  از  گزارش  ارائه  و  مجلس  
در  شرکت  مذکور،  شهر  اسالمی  شورای  شده 

دماوند  شهرستان  اداری  شورای  جلسه  اولین 
سازمان  معاون  و  رئیس   ، حضور با   ۱۴۰۱ سال  در 
سرپرست   تهران،  استان  برنامه ریزی  و  مدیریت 
روسای  جمعه،  ائمه  فرمانداری،   معاونان  و 
رودهن،  بخش  و  دماوند  شهرستان  دادگستری 
دادستان عمومی و انقالب، فرمانده ناحیه مقاومت 
روسای  و   انتظامی  نیروی  فرمانده  جواداالئمه)ع(، 

ادارات و نهادهای شهرستان  دماوند.

فعالیت یک روز نماینده مردم در حوزه نمایندگی

 خدمت به مردم هیچ گاه خستگی ندارد
شهرستان های  دانش آموزی  پژوهش سراهای  میزبانی  به  که  "رنگین کمان"  استانی  جشنواره  در 
پژوهش سرای  از  نمایندگی  به  که  فیروزکوه-  شهرستان  دانش آموزان  شد،  برگزار  تهران  استان 

شهدای هسته ای شهرستان شرکت کرده بودند- رتبه های برتر را از آن خود کردند.
به گزارش جام جم، حسین علی ایلکا، مدیر پژوهش سرای شهدای هسته ای: این مسابقات با هدف 
و  حضور  با  و  استان  تحصیلی  مقاطع  کل  در  دانش آموزان  خالقیت  قدرت  پرورش  و  دانش افزایی 

استقبال تیم های متعددی برگزار شد.
اسامی دانش آموزان افتخارآفرین:

* سیده یلدا حسینی، رتبه برتر مسابقات استانی، دست سازه های فلزی و آموزشگاه هفده شهریور
* سید رهام حسینی، رتبه برتر مسابقات استانی، گسترش سواد آبی و آموزشگاه پیامبر اعظم )ص(

* دلناز کتال، رتبه برتر مسابقات استانی، آزمایش های جذاب علوم و آموزشگاه شهید بنت الهدی
از کسب رتبه دوم شهرستان فیروزکوه بر اساس  آموزش و پرورش فیروزکوه  ، مدیر     فاطمه سیر
ابالغی  بخشنامه  اجرای  در  تهران  استان  شهرستان های  پرورش  و  آموزش  کل  اداره  ارزیابی های 

آموزش حضوری در بین مناطق 2۱ گانه شهرستان های استان تهران خبر داد.
وی با اشاره به مزایای کلیدی آموزش حضوری از تعامل سازنده همه عوامل این موفقیت، از جمله 
مدرسه،  کادر  و  مدیران  شهرستان،  پرورش  و  آموزش  اداره  کارشناسان  و  معاونان  شورای  اعضای 
افسران سپاه پیشرفت شهرستان، آینده سازان و خانواده های محترم سپاسگزاری کرده و شکوفایی 
درگاه  از  تندرستی  سایه  در  را  شهرستان  فرهنگیان  بی شائبه  زحمات  دادن  نتیجه  و  استعدادها 

خداوند متعال مسئلت داشته است.

 کسب رتبه های برتر مسابقات استانی 
توسط دانش آموزان پرتوان فیروزکوهی
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در  ورزشی  ح های  طر متقاضیان  به  کارآفرینی  و  اشتغالزایی  تسهیالت 
فیروزکوه پرداخت می شود.

اساس  بر  گفت:  خبر  این  اعالم  با  فیروزکوه  جوانان  ورزش  اداره  رئیس 
تفاهم نامه مشترک بنیاد علوی و معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال 

راه اندازی  از تکمیل و  با موضوع حمایت  ورزش و جوانان استان تهران 
ح های اشتغالزا در مناطق کم برخوردار به متقاضیان  برای راه اندازی یا  طر

تکمیل باشگاه های ورزشی در شهرستان تسهیالت اعطا می شود.
به گزارش جام جم، حسن نام آور افزود: متقاضیان واجدان شرایط جهت 

ثبت نام دریافت تسهیالت تا سقف صد میلیون تومان می توانند تا پایان 
اردیبهشت ۱۴۰۱ به اداره ورزش و جوانان شهرستان فیروزکوه  مراجعه یا 
و ۰2۱۷۶۴۴2۱۳2  با شماره ۰2۱۷۶۴۴۷۳۷۳  اطالعات بیشتر  کسب  جهت 

تماس حاصل فرمایند.

پرداخت تسهیالت اشتغالزایی و کارآفرینی در فیروزکوه

اجتماعیاجتماعی
اقتصادیاقتصادی

ضمیمه رایگان روزنامه د  ر فیروزکوهضمیمه رایگان روزنامه د  ر فیروزکوه

دیـــــدار فـــرمـــانـــدار بـــا اعــضــای 
شورای شهر فیروزکوه

ابوالقاسم مهری" فرماندار شهرستان فیروزکوه 
به منظور عرض تبریک فرا رسیدن سال جدید 
شورای  اعضای  با  رمضان  مبارک  ماه  حلول  و 

اسالمی شهر فیروزکوه دیدار کرد.
به گزارش جام جم،  ابوالقاسم مهری به همراه 
با  مرکزی،  بخشداری  سرپرست  معاونان، 
فرا  فیروزکوه  شهر  شورای  صحن  در  حضور 
رسیدن سال جدید و حلول ماه مبارک رمضان 
دیدار  این  در  است  گفتنی  گفتند.  تبریک  را 
پیرامون مسائل و مشکالت شهر و برنامه های 

پیش روی شورای اسالمی گفتگو کردند.

خبر

3

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: اعتبار ۱۰۳ 
ح شهرستان فیروزکوه سال گذشته مصوب یا پرداخت شد که  طر
جهش خوبی نسبت به سال های ماقبل آن داشته است، با توجه 
اعتبارات  نیز  امسال  تا  داریم  تالش  شهرستان،  این  ظرفیت  به 

ح های عمرانی افزایش یابد. حوزه های مختلف از جمله طر
این  اداری  شورای  در  ازوجی  عالءالدین  جام جم،   گزارش  به 
در  تهران  استاندار  تالش های  و  حمایت ها  به  اشاره  با  شهرستان 
از مرکز به  جذب و تخصیص اعتبارات و همچنین تفویض اختیار 
شهرستان ها،  افزود: مقرر شده، دستگاه هایی که فعالیت بیشتر 
باالتری  حمایت های  از  باشند،  داشته  ملموس  و  موثر  خدمات  و 
تامین  برنامه ریزی،  و  مدیریت  سازمان  تالش  و  شوند  برخوردار  
ح هایی است که مردم از خدمات آن به نحو شایسته  منابع مالی طر

بهره مند شوند.
گونه ای  به  باید  اجرایی  برنامه ریزی  کرد:  خاطرنشان  مسئول  این 
آن  نتیجه  تا  شود  عملیاتی  فوری،  صورت  به  ح ها  طر که  باشد 
ملموس و مردم از آنها استفاده کنند در واقع خدمتی که به جامعه 

فایده نرساند به کل سیستم ضربه وارد می کند.
وی رویکرد جدید این سازمان را »برنامه محور« بیان کرد و افزود: 
در نظر داریم که از این پس،  برنامه دستگاه ها رادریافت و اعتبارات 

الزم  پس از بررسی، اولویت بندی و بر اساس نیازها تخصیص یابد.
به  اشاره  با  تهران  استان  برنامه ریزی  و  مدیریت  سازمان  رئیس 
دانش  موضوع های  مطالبه  خاستگاه  داشت:  اظهار  سال  شعار 
زیرا  است،  تهران  استان  تولید،  حوزه  در  آفرین  اشتغال  و  بنیان 
این  در  د 

ّ
ُمول اشتغال های  و  تحقیقاتی  مراکز  دانشگاه ها،  بیشتر 

خوبی  به  تهران  استان  اقتصاد  خ  چر چنانچه  و  دارد  قرار  استان 
حرکت کند، اقتصاد دیگر استان ها نیز شکوفا خواهد شد.

بنیان  دانش  تولید  از  شهرستان ها  همه  باید  کرد:  تاکید  ازوجی 

بهره مند شوند و اگر فیروزکوه از این فرصت استفاده نکند،نشانه 
از تولیدات دانش  برای بهره مندی  باید فرصتی  ضعف ما است و 

بنیان فراهم کنیم.
وی گفت: دولت موظف به ارائه خدمات در قبال دریافت مالیات 
است، هر قدر خدمات بهتری ارائه شود، مردم با رضایت بیشتری 
مالیات می پردازند و می توانیم با منابع مالی بیشتر، خدمات بهتری 

ارائه کنیم.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران با اشاره به رشد 
منفی  رشد  و  شهروندان  مهاجرت  داشت:  اظهار  جمعیت،  منفی 
است،  فیروزکوه  شهرستان  در  ساخت  زیر  نبود  حاصل  جمعیت 
ارائه نشدن خدمات عمومی، فراهم نبودن زیرساخت کسب و کار، 
نبود امنیت، مشکالت انشعابات و آموزش، رشد منفی جمعیت 

را به همراه دارد که  این وضعیت در سال جدید باید اصالح شود.
ازوجی افزود: وظیفه سازمان برنامه تنها تخصیص بودجه نیست 
بلکه تامین منابع شهرستان و بخش ها و نظارت است و در این 
برای رصد و رفع ضعف های شهرستان  راستا پیگیر منابع استان 
هستیم وی در ادامه با اشاره به اهمیت جذب سرمایه گذار برای 
را  نوآورانه  منطقه  توسعه  داشت:  اظهار  فیروزکوه  در  اشتغالزایی 
در استان تهران در دست اقدام داریم چند شهرستان در استان 

انتخاب شدند، یکی از آنها فیروزکوه است که با جذب سرمایه گذار و 
ح محقق خواهد شد. اشتغالزایی این طر

افزود:  فیروزکوه،  در  آور  تاب  و  پایدار  درآمد  ایجاد  به  اشاره  با  وی 
ح  طر اهداف   از  یکی  گردشگری  مسیر  به  شهرستان  این  تبدیل 
فیروز  حاضر  حال  در  است  ناحیه  این  در  نوآورانه  منطقه  توسعه 
کوه مسیر مسافربری بوده و با توجه به این که مسافر هزینه ایجاد 

می کند اما گردشگر درآمد زاست.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران تاکید کرد: برای 
ح ها با استفاده از اعتبارات عمرانی تا پایان تیر  ساخت یا تکمیل طر
ح تا پایان این ماه  فرصت داده شده و  اقدامات اولیه اساسی هر طر
باید انجام شود در غیر این صورت تخلف محسوب شده و پرونده 

به بازرسی ارجاع می شود.
ازوجی با اشاره به برنامه توسعه استان در سال ۱۴۰۱، اظهار داشت: 
ح پروژه های عمرانی طی ۱۰ سال آینده بر اساس  بر اساس این طر
و  فرمانداران  و  شد  خواهد  اجرایی  و  تصویب  توسعه  برنامه 
دستگاه های مرتبط در این راستا برنامه های خود را به ما اعالم کنند.
وی افزود: استان تهران با توجه به پایتخت بودن باید کارکرد بهتری 
استان  عمکلرد  که  چرا  باشد،  داشته  استان ها  سایر  به  نسبت 

تهران با پایتخت سایر کشورها سنجیده می شود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران:

ح در شهرستان فیروزکوه تصویب شده است اعتبارات 103 طر

حضور  با  فیروزکوه  شهر  اسالمی  شورای  اعضای  و  شهردار  خبری  نشست 
برگزار  فیروزکوه  شهر  اسالمی  شورای  در  شهرستان  رسانه  اصحاب  از  جمعی 

شد.
در این مراسم ضمن ارائه خالصه گزارش عملکرد مجموعه مدیریت شهری و 
ح برنامه های سال ۱۴۰۱، به سواالت  شورای اسالمی شهر در ۶ ماه گذشته و طر
خبرنگاران  از جمله  نصب سرعت گیرهای ورودی شهر به سمت میدان امام 
علی )ع( که منجر  به چندین فقره تصادف و واژگونی خودروها در ایام تعطیالت 
پاسداران  اصلی  خیابان  محدوده  در  عقب نشینی  پیوست.  وقوع  به  نوروزی 
ولی  شهرک  کوچه های  و  خیابان  آسفالت  لکه گیری  سال،   2۰ گذشت  از  بعد 

 ۱8 معبر  بازگشایی  شهری،  حریم  و  محدوده    ، ناصر دشت  و  کوهسار   ، عصر
شهرک  به  پرواز  کوچه  نبش  پارک  ادامه  امسال،  برنامه های  اولویت  متری، 
، علت تعطیلی جایگاه بنزین جلوی  شهرداری، باز گشایی جمعه بازار  کوهسار
از جمله  دغدغه های شهروندان  بوده که پاسخ داده شد.  شهردار در خصوص 
با تایید نظر ستاد مبارزه با کرونا این  بازار فیروزکوه گفت   باز گشایی  جمعه 

شهرستان  جمعه بازار در آینده نزدیک بازگشایی می شود.
کرونا  بیماری  شیوع  علت  به  که  شهرستان  این  بازار  جمعه  افزود:  صادقی 
تعطیل شده بود با کاهش روند این بیماری در کشور تا دو هفته دیگر مجددا 
این  استقرار  قبلی  محل  بودن  نامناسب  گفت:  شهردار  می شود.  راه اندازی 

آن پیش بینی کنیم.  را برای برپایی  بازار موجب شد تا امسال مکان جدیدی 
وی اظهار کرد: این بازار تا دو هفته آینده در معبر ۱8 متری واقع در میدان راه 
آهن این شهرستان برپا می شود. شهردار فیروزکوه با اشاره به آسیب آسفالت 
برفرویی و نمک پاشی در فصل زمستان  خیابان های شهر به دلیل عملیات 
این  خیابان های  و  معابر  گیری  لکه  و  آسفالت  کار  اردیبهشت  نیمه  از  افزود: 

شهر آغاز می شود.
همچنین در این نشست شهردار و اعضای شورای اسالمی شهر از همراهی و 
ج اخبار شهرداری و  همکاری خبرنگاران شهرستان در زمینه اطالع رسانی و در

شورای اسالمی شهر فیروزکوه در طول ۶ ماه گذشته تقدیر و تشکر نمودند.

اولین نشست خبری شهردار و شورای شهر فیروزکوه با اصحاب رسانه
درسال جدید صورت گرفت:
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حافظ

دارد  نظــر  در  فیروزکــوه  شهرســتان  خیریــه  وامــور  اوقــاف  اداره 
ششــدانگ عرصــه واعیــان موقوفــه کربالیــی معصومــه بــه مســاحت 
8۷4 متــر مربــع واقــع در جنــب آســتان مقــدس امــام زاده اســماعیل ) ع( 
ــت  ــا رعای ــده وب ــق مزای ــال از طری ــه 10/000/000 ری ــه ماهان ــغ پای ــا مبل را  ب
شــرایط ومقــررات اوقافــی بمــدت یکســال بــه اجــاره واگــذار نمایــد .

تاریــخ  از  بیشــتر  اطالعــات  کســب  توانندبــرای  مــی  متقاضیــان 
واحــد  بــه  اداری  ســاعات  در  صرفــا  کاری  روز   ۱5 بمــدت   ۱4۰۱/۱/25
اجــارات اداره اوقــاف وامــور خیریــه شهرســتان فیروزکــوه مراجعــه ویــا 

. نماینــد  حاصــل  تمــاس   ۷6403290 تلفــن  شــماره  بــا 

گفت:  ــوه  ک فــیــروز  شهرستان  فــرمــانــدار 
بـــا اهـــتـــمـــام تــمــامــی  را  ــار امـــســـال  ــعـ شـ
اجــرای  و  تحقق  در  اجرایی  دستگاه های 
منویات رهبری باید به عمل تبدیل کنیم.
ــزارش جــام جــم، ابــوالــقــاســم مهری  ــ ــه گ ب
جلسه  اولــیــن  در  فــیــروزکــوه  فــرمــانــدار 
شورای اداری سال ۱۴۰۱گفت: سال تولید، 
دانش بنیان و اشتغال آفرینی را در قالب 
با تعامل بین  برنامه منظم و مدون  یک 
تا  داد:  ادامــه  وی  بدهیم.   انجام  بخشی 
از  استفاده  موعد  جدید  ســال  تیر  پایان 
از  بسیاری  که  اســت   ۱۴۰۰ ســال  اعتبارات 
آغـــاز و  ــال گذشته  کــه در س پــروژه هــایــی 
انجام شدند تا پایان تیر سال ۱۴۰۱ به ثمر 
شهرستان  نشست.فرماندار  خواهند 
دستگاه هایی  از  تقدیر  ضمن  کوه  فیروز 
که  ــرک  ــت مــش گـــشـــت هـــای  بــــرگــــزاری  در 
اجرای  داشــت:  اظهار  داشتند،  مشارکت 
ح نظارت و بازرسی از تمامی واحدهای  طر
توسط  مشترک  گشت  قالب  در  صنفی 

اصناف  فرمانداری،  صمت،بازرسی  اداره 
بهداشت  شبکه  حکومتی،  تــعــزیــرات  و 
نماینده  انتظامی،  نیروی  اماکن  دایــره  و 
ــاه مــبــارک  ــد، در مـ دادســـتـــان، بـــرگـــزار شـ

رمضان نیز ادامه دارد.
 مهری از تالش خوب اعضای کمیسیون 
نـــظـــارت و اعـــضـــای خـــدمـــات ســفــر همه 
نوروز  تعطیالت  ایام  در  که  دستگاه هایی 

پای کار بودند نیز تقدیر کرد.
کاالهای  تامین  در  اهتمام  ادامه داد:  وی 

نــیــاز  اســـاســـی و مـــــورد 
و  ــان  ــ ــت ــرســ ــهــ شــ در 
ــای تــابــعــه  ــ ــاه ــ ــت ــ روس
دستگاه های  توسط 
ایــام  در  مرتبط 

سال و به ویژه ماه رمضان در دست اقدام 
و اجراست.

نماینده عالی دولت در شهرستان فیروز 
کوه گفت: در فصل زمستان و ایام نوروزی 
اقـــدامـــات خــوبــی انــجــام شــد و در سطح 
شهرستان با عملکرد مثبت دستگاه های 
بودیم  استان  در  شهرستانی  تنها  مرتبط 
نداشتیم  قیمت  افــزایــش  و  کمبود  کــه 
مصوب  خ  نـــر ــا  ب ــازار  ــ ب تنظیم  کــاالهــای  و 
توزیع شد. فرماندار شهرستان فیروزکوه 
خــیــزش  جـــدیـــد  ســــال  داد:در  ــح  ــی ــوض ت
به  خدمات رسانی  بــرای  بهتری  وجهش 
خود  جایگاه  باشیم  داشته  شهروندان 
افزود:  مهری  بشناسیم.  هرحوزه  در  را 
انجام بدهیم  را  امور  با هدفمندی، 
برای قدرت و مسئولیت 
اعتنایی نداشته باشیم 
رسانی  خدمت  ــرای  ب و 

بیشتر تالش کنیم.

به  امسال  رمضان  مبارک  ماه  جمعه  نماز  اولین 
جمعه  امام  حیدری  حسن  حجت االسالم  امامت 
روزه  مردم  شور  پر  حضور  با  فیروزکوه،  شهرستان 
رعایت  با  فیروزکوه،  شهرستان  مسئوالن  و  دار 
امام  مسجد  در  بهداشتی،  دستورالعمل های 

حسین )ع( برگزار شد.
به گزارش جام جم،  حجت االسالم حیدری  با بیانی 
گفت  نماز جمعه از اهمیت ویژه ای برخوردار است 
به این دلیل که آیه ای درباره اهمیت آن نازل شده 
که در آن می فرماید به محض شنیدن اذان جمعه 
هرگونه کسب و کار و برنامه مزاحم را رها کنید و به 

سوی آن بشتابید.
اهمیت این فریضه است که باعث می شود مردم 
وجود  با  فیروزکوه،  شهرستان  مسئوالن  و  شریف 
ویروس کرونا _که به ُشکر خداوند متعال، با رعایت 
ویروس  این  شیوع  بهداشتی،  دستورالعمل های 
در حال کاهش است_ حتی با زبان روزه و در گرما، 
با رعایت دستورالعمل های بهداشتی، از شرکت در 
این فریضه غافل نشده و در ماه مبارک رمضان نیز 

در نماز جمعه حضوری گسترده داشته اند.
کالم  از  آیاتی  کتابت  میز  جمعه،  نماز  حاشیه  در 
مسئول  مدیر  فیروزنیا  امید  توسط  مجید   اهلل 

آموزشگاه آزاد خوشنویسی مشق ناب برپا گردید.
ارشاد  و  فرهنگ  اداره  رئیس  حسینی  حسن  سید 
گرفتن  قرار  به  توجه  با  گفت:  این باره  در  اسالمی 
فعالیت های  به  پرداختن  رمضان،  مبارک  ماه  در 
قرآنی،  موضوعات  با  خصوص  به  هنری  و  فرهنگی 
اهمیت زیادی دارد؛ به همین دلیل با هماهنگی با 
دفتر امام جمعه و همکاری انجمن خوشنویسان، 
به خصوص با همکاری آموزشگاه آزاد خوشنویسی 
هنرمند  فیروزنیا  امید  استاد  حضور  و  ناب  مشق 
الگوسازی،  منظور  به  فیروزکوه،  شهرستان  بومی 
متون  از  شکسته  نستعلیق  و  نستعلیق  خط  با 

ارزشمند قرآنی کتابت شد.
وی افزود: این اقدام، آغازی برای انجام کار هنری در 
مساجد و به خصوص رونق بیشتر مسائل دینی و 

قرآنی می باشد.

رمضان  مبارک  مــاه  با  همزمان 
ــور  ــضـ ــی بــــــا حـ ــ ــمـ ــ ــراسـ ــ طــــــی مـ
حـــجـــت االســـالم حـــیـــدری امـــام 
جمعه، سرهنگ پاسدار محمد 
سپاه  فرمانده  منش  حــیــدری 
رسولی  احمد  سید  فــیــروزکــوه، 
نــژاد نماینده مــردم فیروزکوه و 
دماوند در مجلس شورای اسالمی و برخی دیگر از مسئوالن محلی سیزدهمین 
قمر  حضرت  سپاه  توسط  مومنانه  کمک  و  همدلی  مــواســات،  رزمایش  مرحله 
بنی هاشم )ع( شهرستان فیروزکوه به اجرا درآمد همزمان با ایام ماه مبارک رمضان 
از کمک های مومنانه، با رویکرد کمک به مستمندان و  در سیزدهمین مرحله 
محسنین شهرستان، 2 هزار بسته کمک معیشتی به همت بسیجیان خیر و 
سپاه سیدالشهدا استان تهران تهیه و میان نیازمندان توزیع خواهد شد.  این 
بسته ها از ظرفیت های گروه های جهادی بسیج و مجمع خّیران بسیج شهرستان 
و حمایت های سپاه سّید الشهدا )ع( استان تهران تامین شد. در این بسته ها 
 
ً
غ، برنج، حبوبات و ماکارونی و روغــن وجــود دارد، که عموما اقالمی همچون مــر

برای مصرف روزمره خانوارها در نظر گرفته شده و مبنای توزیع این اقالم هم بانک 
اطالعاتی پایش شده توسط گروه های جهادی بسیج در سطح روستاها و محالت 

است، که با محوریت مساجد در محالت شهرستان فیروزکوه توزیع می شود.

فرمانده سپاه فیروزکوه: 
 توزیع  بسته کمک معیشتی، در رزمایش

 کمک های مومنانه و همدلی در شهرستان

فرماندار فیروزکوه خبر داد:برپایی میز کتابت آیاتی از قرآن  کریم در نماز جمعه  فیروزکوه

تحقق عینی شعار سال در دستـور کار

و  فرهنگی  دانستنی های  مسابقه  در  شرکت  و  همشهریان  خوب  استقبال 
که  افــرادی  اسامی  اخذ  و  پانزدهم  سوال  پایان  از  پس  فیروزکوه،  گردشگری 
، با توجه به  پاسخ صحیح را برای هر سوال ارسال کردند، برای اهدای جوایز
شرایط اعالمی مسابقه، به جای قرعه کشی از رأی گیری مردمی برای انتخاب 
تــا ســاعــت ۱2 امــروز  از روز گذشته  بــرنــده هــر ســـوال اســتــفــاده شــد و  ــراد  افـ

نظرسنجی فعال و آراء مردمی برای انتخاب افراد برنده اخذ شد.
به  و  ــد  دادنـ صحیح  پــاســخ  کــه  ــرادی  افــ مسابقه،  مهلت  پــایــان  بــه  تــوجــه  بــا 
در نظرسنجی حذف از شــرکــت  نــکــردنــد،  ــال  ارسـ را  اســامــی خــود  دلــیــل   هــر 

 شدند.
آرا در سایت شهرداری فیروزکوه اخذ شد و در روز۱۴۰۱/۱/۱8 اسامی افرادی که 

بیشترین رأی را اخذ کردند، منتشر شد.
برای جلوگیری از تضییع حقوق شرکت کنندگان، گزینه ها و اسامی افرادی که 

در هر سوال پاسخ صحیح را ارسال کردند به صورت رندوم و سیستمی برای 
ج شد. هر کاربر در

۱۵ سوال و هر سوال یک جایزه
برندگان در رأی گیری:

*سوال اول - آوا رحیمی – تعداد آراء: ۴۰ رأی
* سوال دوم- سید ولی اله حسینی هراندهی – تعداد آراء: ۶2 رأی

* سوال سوم- عذرا عابدی فر – تعداد آراء: ۴۰ رأی
* سوال چهارم- مریم جهانبانی – تعداد آراء: ۴8 رأی

* سوال پنجم- محسن مقامی پور – تعداد آراء: ۵۰ رأی
* سوال ششم- شهال شهرآشوب – تعداد آراء: ۵2 رأی

* سوال هفتم- حسینعلی اسدپور – تعداد آراء: ۴۳ رأی
* سوال هشتم- ماهان سراج – تعداد آراء: ۵۳ رأی

* سوال نهم- زهره عبداله زاده – تعداد آراء: ۴2 رأی
* سوال دهم- داود اسفندیار – تعداد آراء: ۴۶ رأی
* سوال یازدهم- محدثه بنار – تعداد آراء: ۳۹ رأی

* سوال دوازدهم- مریم نیکوکار – تعداد آراء: ۵۵ رأی
* سوال سیزدهم- نجمه حیدرنژاد – تعداد آراء: ۴۵ رأی

* سوال چهاردهم- ام البنین اسدی نوا – تعداد آراء: ۴۶ رأی
* سوال پانزدهم- شوکت اسفندیار – تعداد آراء: ۵8 رأی

جوایز برنده:
کارت  شماره  برنده  افــراد  است  الزم  که  دارد  برنده  یک  تنها  سوال  هر   *  *  *
اکانتی که پاسخ  از طریق همان  را برای دریافت جایزه  و نام صاحب حساب 
را ارسال میکردند اعالم نمایند، به حساب هر فرد برنده مبلغ ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال 

واریز خواهد شد.

برندگان نهایی مسابقه دانستنی های فرهنگی و گردشگری فیروزکوه

یه شهرستان فیروزکوه  اداره اوقاف وامور خیر

گهی مزایده        آ


