
آنجا  تا  می نگارند  یبا  ز تصویر  دیگران  اندیشه  در  همواره  که  نیت  پاک  خواهان  خیر  بر  خدا  درود 
مغفور  مرحوم  ناکام  جوان  انگیز  غم  غروب  سالگرد  اولین  می ماند.  دلها  در  همواره  یادشان  که 
شادروان حاج حسام شیرازی که موقوفه ای به نام ایشان در پاساژ البرز شهر فیروزکوه ثبت گردیده 
به  را  ایشان  فقدان  ضایعه  دیگر  بار  یک  حسرت ها،  و  دلتنگی ها  همه  با  و  می نشینیم  سوگ  به  را 

خانواده و کلیه دوستان و بستگان،  تسلیت عرض می کنیم.
یبا و جمیل دین مبین اسالم فرهنگ  وقف، خیر اندیشی، نیکوکاری و   یکی از ارزش های بسیار ز
تالش در جهت خیر خواهی مردم و جامعه است که اثرات فرهنگی اجتماعی و اخالقی آن تا نسل ها 

مانا و ماندگار خواهد ماند.
یده ای مخزون نگشته که به ُمهر خازن  ج سینه هیچ آفر  السرایری که گوهر مکنون رازی در در

ُ
واقف

مخلوقی  هیچ  ضمیر  قعر  در  اندیشه  نخل  یشه  ر که  الضمایری  عالُم  و  نرسیده،  یزلیش  لم  وقوف 
ندویده که مهر جهان تاب مشرق علم ازلیش برو نتابیده.

یه فیروزکوه اداره اوقاف و امور خیر
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  افتتاح مجموعه  افتتاح مجموعه فــرهنگی فــرهنگی
کارگــران فیروزکوه   کارگــران فیروزکوه   ورزشی   ورزشی 

 امام جمعه فیروزکوه خبر داد:

فیروزکوه،  باپتانسیل ظرفیت های کشاورزی، دامداری و گردشگری
دادگستری کل استان تهران خبر داد،

طراحی و راه اندازی
 اپلیکیشن حقوق و زندگی

تمام  ح های نیمه  تکمیل طر
در اولویت  برنامه های وزارت 

کار و رفاه اجتماعی تعاون ،

بهره برداری از پست ۶۳ 
کیلو ولت شهرک صنعتی 

فیروزکوه

 مدیرعامل شرکت سهامی 
برق منطقه ای تهران خبر داد:
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تنظیم بازار  آمادگی ستاد 
فیروزکوه برای خدمت 

رسانی 

: فرماندار

یم و   برگزاری مراسم تکر
معارفه فرمانده سپاه 

فیروزکوه 
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چهارشنبه       4 خرداد    1401   شماره 6222

جمعی از شهروندان فیروزکوه درپیامی ابراز داشتند 
بی شک با رشد و توسعه شهرها و گسترش تکنولوژی خطرات بیشتری 
شهروندان را تهدید می کند و زمانی مردم یک جامعه با آرامش به زندگی 
می پردازند که بدانند مردانی دلیر، متعهد و جسور برای امنیت خاطر و 

خطیر  رسالت  انجام  آماده  شبانه روزی  صورت  به  آنان  مالی  و  جانی  رفاه 
خود هستند. آتش  نشانان با هدف نجات جان و مال انسان  ها از حوادث 
و رویدادها از جان خود گذشته و با دالوری و رشادت می کوشند تا امید و 

شادی را برای  آسیب دیدگان به ارمغان آورند.

و موثر شما در  به موقع  و تالش  از وظیفه شناسی  برخود الزم می دانیم 
و  گردیده  جدی  حوادث  از  پیشگیری  سبب  که  محوله  ماموریت های 
موجبات رضایت مردم و مسئوالن را فراهم نموده است تقدیر و تشکر 

نماییم. انشااهلل در سایه ایزد متعال موفق، موید و سالمت باشید.

تش نشانی شهرداری فیروزکوه پیام قدردانی شهروندان از شهردار و واحد آ اجتماعی2

اقتصادی

ضمیمه رایگان روزنامه د  ر فیروزکوهضمیمه رایگان روزنامه د  ر فیروزکوه

دادگستری کل استان تهران خبر داد،
اپلیکیشن  اندازی   راه  طراحی و 

حقوق و زندگی

سرپرست  و  کل  رئیس  قضایی  معاونت 
جرم  وقوع  از  پیشگیری  و  اجتماعی  معاونت 
و  تولید  طراحی،  از  تهران  استان  دادگستری 
راه اندازی برنامکی )اپلیکیشن( تحت عنوان 
قضات  از  یکی  مدیریت  به  زندگی  و  حقوق 
بازنشسته و با هدف افزایش دانش حقوقی 

شهروندان خبر داد.
دانش  افزایش  راستای  در  اپلیکیشن  این 
و  شده  اندازی  راه  و  طراحی  افراد  حقوقی 
از  آن  از  استفاده  با  می توانند  شهروندان 
قوانین عام و خاص کاربردی نظیر قانون روابط 
، مالیات های مستقیم، ثبت  موجر و مستاجر
اسناد، پیش فروش ساختمان و بخش های 
و پاسخ های غیر  مختلفی من جمله پرسش 
مطروحه،  سواالت  به  پاسخ  بایگانی،  برخط، 
پیام های حقوقی مبتنی بر مشکالت مبتال به 
صورت  به  قضایی  دستگاه  مراجعان  و  افراد 
که  ساده  و  روان  نگارشی  با  و  متنی  صوتی، 
قابلیت دریافت و استفاده از طریق تلفن های 
دارا  را  اینترنت  شبکه  و  هوشمند  همراه 

می باشد، بهره مند گردند.
از  استفاده  جهت  می توانند  شهروندان  لذا 

این اپلیکیشن به آدرس زیر مراجعه نمایند.
www.hoghoogh va zendegi.ir

  @.hoghoogh va zendegi .ir

خبر

فراخوان ساماندهی سرویس مدارس فراخوان ساماندهی سرویس مدارس 
سال تحصیلی سال تحصیلی 14011401--14021402

 به اطالع کلیه شرکت های حقوقی
 در حوزه حمل و نقل  دانش آموزی میرساند:

 با عنایت به بخشنامه های ابالغی و به استناد به دستورالعمل های اجرایی 
آیین نامه سرویس مدارس و در راستای ساماندهی سرویس های مدارس 
برای سال تحصیلی 1401-1402، از کلیه رانندگان متقاضی حمل و نقل دانش 
دست  در  با   1401/۳/10 تاریخ  تا  حداکثر  که  می آید  بعمل  دعوت  آموزان 
سازمان  دفتر  به  خود،  خودروی  و  شخصی  شرکت،  مدارک  کلیه  داشتن 
مدیریت حمل و نقل شهرداری به آدرس: خیابان پاسداران، روبروی بانک 
ملت، جنب فروشگاه جانبو، پالک یک، مراجعه و یا جهت کسب اطالعات 

بیشتر با شماره 7۶44297۶ تماس حاصل نمایند. 

روابط عمومی سازمان حمل و نقل شهرداری فیروزکوهروابط عمومی سازمان حمل و نقل شهرداری فیروزکوه

 انجام خدمات با برند 
،  فانوس، شرق مشهد  گستر ایزوگام نام 

گونی وقیر پاشی وآسفالت  قیر 

فیروزکوه – خیابان 45 متری روبروی فروشگاه  جانبو 

)  همراه  0912۶4۳0558(

نمایندگی ایزوگام نام گستر  در شهرستان نمایندگی ایزوگام نام گستر  در شهرستان 
یت لطفعلی سیر  یت لطفعلی سیر فیروزکوه وحومه  با مد یر فیروزکوه وحومه  با مد یر

 جناب سرگرد محسن رحیمی 
فرماندهی محترم سپاه ناحیه 

فیروزکوه 

 از طرف جمعیت مردم نهاد توسعه
سام(

َ
)ت  سله بن آباد و ماندگار

سرهنگ  ــاب  ــن ج زحـــمـــات   از  تــشــکــر  ضــمــن 
محمد حیدری منش فرماندهی سابق سپاه 
جنابعالی  شایسته  انتصاب  فیروزکوه،  ناحیه 
را  فیروزکوه  ناحیه  سپاه  فرمانده  سمت  به 
می رود  امید  نموده،   عرض  تهنیت  و  تبریک 
گذشته خویش  انگاره های  از  کسب تجربه  با 
وبه  شهرستان  ترقی  و  پیشرفت  راه  رهین 

موازات آن ایران اسالمی باشید. 

آقای  جناب  ساله  چندین  زحمات  از  تشکر  ضمن 
سیاسی  معاونت  درحوزه  مهر  رضاخسروی  محمد 
شایسته  انتصاب  شهرستان:  فرمانداری  انتظامی 
جنابعالی به سمت معاون سیاسی انتظامی فرماندار 
عرض  تهیت  و  تبریک  جنابعالی  خدمت  را  فیروزکوه 
مردمی  مشی  از  گیری  الهام  با  می رود  امید  نموده 

قصد  به  تحول  موجبات  خویش 
مدیریتی  مجموعه  در  را  تعالی 

شهرستان حاصل نمائید

یه معاون  جناب آقای دکتر مهدی ساالر
محترم سیاسی انتظامی فرمانداری فیروزکوه

از طرف جمعیت 
مردم نهاد توسعه  

سله بن آباد و 
سام(

َ
)ت ماندگار

شهادت جانسوز رئیس مذهب شیعه و ششمین اختر تابناک آسمان امامت و والیت حضرت 
یت و تسلیت باد. امام جعفر صادق) ع( بر عموم مسلمانان جهان تشیع تعز

یت آموزش وپرورش شهرستان فیروزکوه  روابط عمومی مدیر

به  خود  روزه  یک  سفر  در  گذشته   هفته  ملکی  حجت اهلل 
شهرستان فیروزکوه در جمع خبرنگاران با بیان این که طرح های 
سراسر  در  کارگران  ورزش  حوزه  در  ویژه  به  بسیاری  تمام  نیمه 
کشور داریم اظهار داشت: متاسفانه منابعی که جهت تکمیل 
این طرح ها درسطح کشور اختصاص داده شده است مناسب 
صورت  حوزه  این  به  ویژه تری  توجه  و  نگاه  می طلبد  و  نبوده 
گیرد.  وی با اشاره به افتتاح مجموعه ورزشی کارگران شهرستان 
کارگران  _ورزشی  فرهنگی  مجموعه  کرد:  خاطرنشان  فیروزکوه 
فیروزکوه که ازسال ۸۷ کلنگ زنی شد و طی سال های گذشته 
راکد مانده بود با تسریع در تامین منابع و با تالش همکاران ظرف 

۴ ماه گذشته تکمیل و به بهره برداری رسید.
وزیر تعاون یاداورشد: طرح های توسعه برای این مجموعه در 
نظر گرفته شده است که انتظار می رود با تامین منابع و اعتبارات 

مورد نیاز این مهم نیز اجرایی و محقق گردد.
عبدالملکی با بیان این که تکمیل طرح های نیمه تمام در سراسر 
کرد:  تصریح  شد  خواهد  انجام  اولویت بندی  اساس  بر  کشور 
بر اساس میزان منابعی که در بودجه  سال ۱۴۰۱ جهت تکمیل 

طرح های نیمه تمام در سراسر کشور دیده شد تکمیل پروژه ها 
در مناطق محروم در اولویت برنامه های این وزارتخانه قرار گرفت.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد: همواره در تالش هستیم تا با 
همکاری دولت و جامعه کارفرمایی طی امسال و سال های آینده 
شاهد توسعه هر چه بیشتر تاسیسات ورزشی کارگری در کشور 

باشیم.

رئیس جهادکشاورزی فیروزکوه در گفتگو با جام جم با اشاره به اجرای 
طرح مردمی سازی یارانه و نحوه تامین و توزیع اقالم اساسی در شهرستان 
تصریح کرد: از ابتدای اجرای طرح مردمی سازی یارانه ها با برگزاری جلسات 
متعدد با فرمانداری و سایر نهاد های ذی ربط تمهیداتی جهت تامین و 

توزیع کاالهای اساسی در شهرستان فیروزکوه اندیشیده شد
توزیع  و  تامین  در  محدودیتی  و  کمبود  هیچ  این که  بیان  با  فرازی  رضا 
از ۶ تن  کرد: بیش  کاالهای اساسی در شهرستان نداریم خاطر نشان 
قیمت  با  گرم  غ  مر تن  تومان، ۳  هزار  مصوب ۴۸  نرخ  با  منجمد  غ  مر
غ  نهایی ۵۹۸۰۰ تومان در شهرستان توزیع شد. وی ادامه داد: ۴ تن مر
منجمد و همچنین بیش از ۱۰ تن شکر در شهرستان توزیع می شود.
فرازی در خصوص نحوه و میزان توزیع روغن خوراکی در فیروزکوه یادآور 
شد: خوشبختانه طی روزهای گذشته روند تامین و توزیع روغن خوراکی 
در شهرستان سرعت گرفته و بخش قابل توجهی از توزیع این قلم از 
کاالی اساسی در روز پنجشنبه توسط اصناف و فروشگاه های زنجیره ای 
انجام خواهد شد.  وی در بخش دیگری از مصاحبه از تشدید نظارت ها 
بر اصناف خبر داد و گفت: با اجرای این طرح تشدید نظارت ها بر روند 
توزیع و قیمت گذاری کاالها با همکاری نهاد های مربوطه و به صورت 

مستمر انجام می شود. رئیس جهاد کشاورزی با بیان این که از اواسط 
فروردین تاکنون بیش از ۶۰ مورد تخلف از واحد های صنفی گزارش شده 
خاطرنشان کرد: صنوف متخلف شناسایی شده و مراحل قانونی جهت 

برخورد قضایی با متخلفان در حال انجام است.
وی در پایان از شهروندان درخواست کرد: در صورت مشاهده تخلف 
اعم از کم فروشی و گرانفروشی از سوی صنوف بویژه نانوایی ها مراتب را 

جهت برخورد قانونی با متخلفان به نهادهای مربوطه اعالم نمایند.

ح های نیمه تمام در اولویت تکمیل طر
یم برنامه های وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی یع کاالهای اساسی در شهرستان ندار کمبودی در توز

رئیس جهادکشاورزی فیروزکوه:

نمایندگان  از  جمعی  اندیشی  هم  جلسه 
سیاست های  اجرای  راستای  در  مجلس 
کلی مقام معظم رهبری، با وزیر تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی و معاونین ایشان در محل 
کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسالمی 

)ساعت ۶:۳۰ صبح( در خصوص:
تشریح  و  دهک ها  به  یارانه  اعمال  نحوه 

اقدامات دولت با ارقام دقیق 
شورای  مجلس  علنی  جلسه  در  شرکت 

اسالمی:
قوای  شفافیت  فوریتی  دو  ح  طر تصویب 

سایر  و  اجرایی  دستگاه های  گانه،  سه 
ح توسعه  نهادها  - ادامه رسیدگی به  طر
 - کشور   برق  صنعت  از  زدایی  مانع  و 
پاسخگویی به مکاتبات دریافتی همراه با 

اعضای دفتر تهران 
و  صنایع  کمیسیون  جلسه  در  شرکت 

معادن:
ح توسعه و تولید پایدار زنجیره  تصویب طر
سیاست های  اصالح  رویکرد  با  فوالد 
ارتقای  ح  طر بررسی  ادامه   - بازار   تنظیم 
جایگاه تحقیق و توسعه صنعت و معدن 

دستگاه های  مسئوالن  حضور  با  کشور 
اجرایی ذی ربط

آزمون  استانی  مرحله  نتایج  اعالم  با 
درس  و  منطق  و  فلسفه  درس  دبیران 
روانشناسی، فرهنگی توانمند شهرستان 
دوم  دوره  دبیران  میان  در  فیروزکوه 
متوسطه استان تهران رتبه دوم را در هر 

دو آزمون به خود اختصاص داد. 
به گزارش جام جم، الهه فالح دبیر توانای 
منطق  و  فلسفه  آزمون  در  شهرستان 
در  ترتیب  به  که  روانشناسی  آزمون  و 
تاریخ های ۱۱ و ۱۸ اردیبهشت برگزار شد، 
رتبه دوم را در میان دبیران استان به خود 

اختصاص داد.
پرورش  و  آموزش  مدیر  سیر،  فاطمه 
فیروزکوه با عرض تبریک این افتخارآفرینی 
گفت: با کمال مسرت از این درخشش 
علمی،  بالندگی  و  توسعه  باوریم  این  بر 
پژوهشی و اجتماعی، عزت و اقتدار کشور 
با جدیت و در سایه همت و اندیشه های 
واال و پویایی معلمان پرتالش و شایسته 
را  علمی  موفقیت   این  است.  میسر 
تبریک  شهرستان  توانمند  دبیر  به 
سربلندی  و  درخشش  استمرار  و  گفته 

انگیزه،  با  دانش آموزان  و  فرهنگیان 
متعهد و مستعد شهرستان فیروزکوه را 

از باری تعالی خواستارم.

ینی معلم فیروزکوهی در مسابقات علمی استانیبرنامه های روز یکشنبه نماینده مردم دماوند و فیروزکوه افتخارآفر
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دانش آموزان  توسط  سنتی  موسیقی  اجرای  و  سرود  گروه های  اجرای 
سهراب  شهرستان،  توانمند  ادیب  شعرخوانی  شهرستان،  هنرمند 
آموزش  اداره  کارشناس حقوقی  زبان محلی توسط  به  مهیار، شعرخوانی 
پیشکسوت،  فرهنگی  خاطره گویی  حسینی،  سیدمسعود  پرورش،  و 

اعضای  معلمان  از  تقدیر  مختلف،  کلیپ های  پخش  خلیلی،  اسماعیل 
جلوه های  برگزیدگان  از  تقدیر  پرورش،  و  آموزش  اداره  معاونین  شورای 
کانون  اعضای  از  تقدیر  آموزشی،  جشنواره های  منتخبان  و  معلمی  ویژه 
بازنشستگان و فعاالن مجمع خیرین مدرسه ساز شهرستان فیروزکوه از 

مهمترین بخشهای این برنامه بود.
در این مراسم همچنین از شهدا و متوفیان فرهنگی، به ویژه معلم تازه 
درگذشته، مرحوم شعبان سراج یاد شده و در پایان  تنی چند از فرهنگیان 

حاضر به قید قرعه برنده کمک هزینه سفر به مشهد مقدس شدند.

برگزاری ویژه برنامه نکوداشت مقام معلم شهرستان فیروزکوه

اجتماعیاجتماعی
اقتصادیاقتصادی

ضمیمه رایگان روزنامه د  ر فیروزکوهضمیمه رایگان روزنامه د  ر فیروزکوه

با حضور وزیر تعاون صورت گرفت:

ــاح مــجــمــوعــه فــرهــنــگــی ــتـ ــتـ  افـ
 ورزشی کارگران فیروزکوه  

و  اجتماعـی  رفـاه  و  کار  تعـاون،  وزیـر  حضـور  بـا 
ورزشـی   - فرهنگـی  مجموعـه   تهـران  اسـتاندار 
کارگـران فیروزکـوه بـا حضـور وزیـر تعـاون افتتـاح 

شـد.
رفـاه  و  کار  تعـاون،  وزیـر  روزه  یـک  سـفر  در 
شهرسـتان  بـه  تهـران  اسـتاندار  و  اجتماعـی   
فیروزکـوه مجموعـه ورزشـی کارگـران در منطقـه 
بهره بـرداری  بـه  شهرسـتان  ایـن  ناصـر  دشـت 

رسـید.
منظـوره   چنـد  ورزشـی  سـالن  اجرایـی  عملیـات 
 ۸۷ سـال  از  فیروزکـوه   شهرسـتان  کارگـری 
بـا   ۱۴۰۱ سـال  اردیبهشـت   ۱۷ و  بـود  شـده  آغـاز 
بـا  تومـان  میلیـارد  هشـت  از  بیـش  اعتبـاری 
حضـور حجـت اهلل عبدالملکـی وزیـر تعـاون، کار 
و رفـاه اجتماعـی بـرای کارگـران ایـن شهرسـتان 

رسـید. بهره بـرداری  بـه 
ح فرهنگی-  بـرای سـاخت و بهره بـرداری ایـن طـر
محـل  از  اعتبـار  تومـان  میلیـون   ۸۶۰ ورزشـی 
پـروژه  عنـوان  تحـت  بقیـه  و  اسـتانی  اعتبـارات 
ملـی از محـل اعتبـارات وزارت تعـاون، کار و رفـاه 

اسـت. شـده  تامیـن  اجتماعـی 
ح به دلیل عـدم تخصیص  گفتنـی اسـت ایـن طر
بـر  بنـا  و  بـود  مانـده  راکـد   ۸۷ سـال  از  اعتبـار 
دسـتور وزیـر تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی مبنـی 
هفتـه  در  پـروژه  تکمیـل  بـه  بخشـی  تسـریع  بـر 

رسـید. بهره بـرداری  بـه  کارگـر 

خبر

3

بــه اطــالع می رســاند اینجانــب  ناهیــد فرازمنــد   مالــک قســمتی 
ــه  ــاد   ب ــهر آب ــع در ش ــی واق ــنگ 97اصل ــی از س ــی   811 فرع ــالک ثبت از پ

یــم  نشــانی فیروزکــوه-   روســتای شــهرآباد متقاضــی تعییــن بســتر وحر
در داخــل ویــا مجــاورت پــالک ثبتــی فــوق الذکــر می باشــم وحســب اعــالم 
آب فیروزکــوه بــر اســاس ضوابــط ومقــررات جــاری تعییــن بســتر  امــور 
یــم منــوط بــه مراجعــه کلیــه مالکیــن مشــاعی بــه امــور آب وتکمیــل  وحر
بــا  می شــود  تقاضــا  مشــاعی  مالکیــن  کلیــه  از  لــذا  می باشــد  پرونــده 
در دســت داشــتن مــدارک مالکیــت خــود ظــرف مــدت 10 روز از تاریــخ 
گهــی امــور آب فیروزکــوه بــه نشــانی فیروزکــوه بلــوار بســیج، روبه  انتشــار آ
روی ترمینــال مراجعــه نماینــد. بدیهــی اســت عــدم مراجعــه مالکیــن 
مشــاعی ظــرف مهلــت مقــرر فــوق نافــی اقدامــات شــرکت آب منطقــه ای 
کلیــه  یــم اعالمــی بــرای  آب فیروزکــوه ( نبــوده وبســتر حر تهــران ) امــور 

مالکیــن مشــاعی الزم الرعایــه می باشــد. 

گهی آ

بــه اطــالع می رســاند اینجانــب  صــادق یحیــی مزدارانــی    مالــک 
واقــع  اصلــی   ۶۶ ســنگ  از  2۶۶فرعــی  ثبتــی    پــالک  از  قســمتی 

یندشــت   روســتای  مــزداران متقاضی  درمــزداران بــه نشــانی فیروزکوه- زر
یــم در داخــل و یــا مجــاورت پــالک ثبتــی فــوق الذکــر  تعییــن بســتر و حر
می باشــم وحســب اعــالم امــور آب فیروزکــوه بــر اســاس ضوابــط ومقــررات 
یــم منــوط بــه مراجعــه کلیــه مالکیــن مشــاعی به  جــاری تعییــن بســتر وحر
امــور آب وتکمیــل پرونــده می باشــد لــذا از کلیــه مالکیــن مشــاعی تقاضــا 
می شــود بــا در دســت داشــتن مــدارک مالکیــت خــود ظــرف مــدت 10 روز از 
گهــی امــور آب فیروزکــوه بــه نشــانی فیروزکــوه بلوار بســیج،  تاریــخ انتشــار آ
روبــه روی ترمینــال مراجعــه نماینــد. بدیهی اســت عــدم مراجعــه مالکین 
ــه ای  ــرکت آب منطق ــات ش ــی اقدام ــوق ناف ــرر ف ــت مق ــرف مهل ــاعی ظ مش
کلیــه  بــرای  اعالمــی  یــم  حر وبســتر  نبــوده   ) فیروزکــوه  آب  امــور   ( تهــران 

مالکیــن مشــاعی الزم الرعایــه می باشــد. 

گهی آ

ــک  ــدی   مال ــل ارجمن ــه خلی ــب راحل ــاند اینجان ــالع می رس ــه اط ب
قســمتی از پــالک ثبتی۶04فرعــی از ســنگ 104اصلی واقــع دربخش 

لــودر متقاضی تعیین  ارجمنــد بــه نشــانی فیروزکــوه-   شــهر ارجمنــد _آ
یــم در داخــل ویــا مجــاورت پــالک ثبتــی فــوق الذکــر می باشــم  بســتر وحر
ــاری  ــررات ج ــط ومق ــاس ضواب ــر اس ــوه ب ــور آب فیروزک ــالم ام ــب اع وحس
کلیــه مالکیــن مشــاعی بــه  یــم منــوط بــه مراجعــه  تعییــن بســتر وحر
امــور آب وتکمیــل پرونــده می باشــد لــذا از کلیــه مالکین مشــاعی تقاضا 
می شــود بــا در دســت داشــتن مــدارک مالکیــت خــود ظــرف مــدت 10 
گهــی امــور آب فیروزکــوه بــه نشــانی فیروزکــوه بلــوار  یــخ انتشــار آ روز از تار
بســیج، روبــه روی ترمینــال مراجعــه نمایند. بدیهی اســت عــدم مراجعه 
ــرکت آب  ــات ش ــی اقدام ــوق ناف ــرر ف ــت مق ــرف مهل ــاعی ظ ــن مش مالکی
یم اعالمــی برای  منطقــه ای تهــران ) امــور آب فیروزکــوه ( نبــوده وبســتر حر

ــد.  ــه می باش ــاعی الزم الرعای ــن مش ــه مالکی کلی

گهی آ

مالــک  حلوائــی    اصغــر  علــی  اینجانــب  می رســاند  اطــالع  بــه 
قســمتی از پــالک ثبتی907فرعــی از ســنگ 104اصلــی واقــع دربخــش 

ارجمنــد بــه نشــانی فیروزکــوه-   شــهر ارجمنــد - خ امیــری فیروزکوهــی 
یــم در داخــل ویــا مجــاورت پــالک ثبتــی فــوق  متقاضــی تعییــن بســتر وحر
آب فیروزکــوه بــر اســاس ضوابــط  الذکــر می باشــم وحســب اعــالم امــور 
یــم منــوط بــه مراجعــه کلیــه مالکیــن  ومقــررات جــاری تعییــن بســتر وحر
کلیــه مالکیــن  آب وتکمیــل پرونــده می باشــد لــذا از  مشــاعی بــه امــور 
تقاضــا می شــود بــا در دســت داشــتن مــدارک مالکیــت خــود  مشــاعی 
گهــی امــور آب فیروزکــوه بــه نشــانی  ظــرف مــدت 10 روز از تاریــخ انتشــار آ
فیروزکــوه بلــوار بســیج، روبــه روی ترمینــال مراجعه نمایند. بدیهی اســت 
عــدم مراجعــه مالکیــن مشــاعی ظــرف مهلــت مقــرر فــوق نافــی اقدامــات 
ــم  ی ــتر حر ــوده وبس ــوه ( نب ــور آب فیروزک ــران ) ام ــه ای ته ــرکت آب منطق ش

اعالمــی بــرای کلیــه مالکیــن مشــاعی الزم الرعایــه می باشــد. 

گهی آ

بــه اطــالع می رســاند اینجانــب  زهــرا جعفــری فرزنــد یــداهلل مالــک 
واقــع  اصلــی  یــک  ســنگ     از  فرعــی  ثبتــی1۶5۳  پــالک  از  قســمتی 

ــی  ــرات  متقاض ــهرک مخاب ــوه-  ش ــانی فیروزک ــه نش ــرات ب ــهرک مخاب درش
یــم در داخــل و یــا مجــاورت پــالک ثبتــی فــوق الذکــر  تعییــن بســتر و حر
می باشــم وحســب اعــالم امــور آب فیروزکــوه بــر اســاس ضوابــط و مقــررات 
یــم منــوط بــه مراجعــه کلیــه مالکیــن مشــاعی به  جــاری تعییــن بســتر وحر
امــور آب وتکمیــل پرونــده می باشــد لــذا از کلیــه مالکیــن مشــاعی تقاضــا 
می شــود بــا در دســت داشــتن مــدارک مالکیــت خــود ظــرف مــدت 10 روز از 
گهــی امــور آب فیروزکــوه بــه نشــانی فیروزکــوه بلوار بســیج،  تاریــخ انتشــار آ
روبــه روی ترمینــال مراجعــه نماینــد. بدیهی اســت عــدم مراجعــه مالکین 
ــه ای  ــرکت آب منطق ــات ش ــی اقدام ــوق ناف ــرر ف ــت مق ــرف مهل ــاعی ظ مش
کلیــه  بــرای  اعالمــی  یــم  حر وبســتر  نبــوده   ) فیروزکــوه  آب  امــور   ( تهــران 

مالکیــن مشــاعی الزم الرعایــه می باشــد. 

گهی آ

بــه اطــالع می رســاند اینجانــب  صغــری یحیــی مالــک قســمتی از 
یندشــت  پــالک ثبتــی474 فرعــی از ســنگ   ۶۳ اصلــی واقع درانزها زر

ــن  ــی تعیی ــا  متقاض ــتای انزه ــت - روس یندش ــوه-  زر ــانی فیروزک ــه نش ب
یــم در داخــل ویــا مجــاورت پــالک ثبتــی فــوق الذکــر می باشــم  بســتر وحر
ــاری  ــررات ج ــط ومق ــاس ضواب ــر اس ــوه ب ــور آب فیروزک ــالم ام ــب اع وحس
کلیــه مالکیــن مشــاعی بــه  یــم منــوط بــه مراجعــه  تعییــن بســتر وحر
امــور آب وتکمیــل پرونــده می باشــد لــذا از کلیــه مالکین مشــاعی تقاضا 
می شــود بــا در دســت داشــتن مــدارک مالکیــت خــود ظــرف مــدت 10 
گهــی امــور آب فیروزکــوه بــه نشــانی فیروزکــوه بلــوار  روز از تاریــخ انتشــار آ
بســیج، روبــه روی ترمینــال مراجعــه نمایند. بدیهی اســت عــدم مراجعه 
ــرکت آب  ــات ش ــی اقدام ــوق ناف ــرر ف ــت مق ــرف مهل ــاعی ظ ــن مش مالکی
یم اعالمــی برای  منطقــه ای تهــران ) امــور آب فیروزکــوه ( نبــوده وبســتر حر

ــد.  ــه می باش ــاعی الزم الرعای ــن مش ــه مالکی کلی

گهی آ

بــه اطــالع مــی رســاند اینجانــب مهرنــوش بنــار مالــک قســمتی 
شــهرآباد  در  واقــع  اصلــی  ســنگ97   از  ثبتی۳40فرعــی  پــالک  از 

فیروزکــوه بــه  نشــانی فیروزکــوه-  روســتای شــهرآبادمتقاضی تعییــن 
یــم در داخــل ویــا مجــاورت پــالک ثبتــی فــوق الذکــر مــی باشــم  بســتر وحر
آب فیروزکــوه بــر اســاس ضوابــط ومقــررات جــاری  وحســب اعــالم امــور 
یــم منــوط بــه مراجعــه کلیــه مالکیــن مشــاعی بــه امــور  تعییــن بســتر وحر
آب وتکمیــل پرونــده مــی باشــد لــذا از کلیــه مالکیــن مشــاعی تقاضــا مــی 
شــود بــا در دســت داشــتن مــدارک مالکیــت خــود ظــرف مــدت 10 روز از 
گهــی امــور آب فیروزکــوه بــه نشــانی فیروزکــوه بلــوار بســیج  یــخ انتشــار آ تار
مراجعــه  عــدم  اســت  بدیهــی   . نماینــد  مراجعــه  ترمینــال  روی  روبــه   ،
آب  مالکیــن مشــاعی ظــرف مهلــت مقــرر فــوق نافــی اقدامــات شــرکت 
یــم اعالمــی برای  منطقــه ای تهــران ) امــور آب فیروزکــوه ( نبــوده وبســتر حر

ــد . ــی باش ــه م ــاعی الزم الرعای ــن مش ــه مالکی کلی

گهی آ

ــک  ــوی    مال ــد موس ــید محم ــان  س ــاند اینجانب ــالع می رس ــه اط ب
قســمتی از پــالک ثبتی۶8فرعــی از ســنگ10۶اصلی واقــع در وشــتان  

فیروزکــوه بــه  نشــانی فیروزکــوه-  روســتای وشــتان - علــی آبــاد    متقاضــی 
یــم در داخــل و یــا مجــاورت پــالک ثبتــی فــوق الذکــر  تعییــن بســتر وحر
می باشــم و حســب اعــالم امــور آب فیروزکــوه بــر اســاس ضوابــط ومقــررات 
یــم منــوط بــه مراجعــه کلیــه مالکیــن مشــاعی به  جــاری تعییــن بســتر وحر
امــور آب وتکمیــل پرونــده می باشــد لــذا از کلیــه مالکیــن مشــاعی تقاضــا 
می شــود بــا در دســت داشــتن مــدارک مالکیــت خــود ظــرف مــدت 10 روز از 
گهــی امــور آب فیروزکــوه بــه نشــانی فیروزکــوه بلوار بســیج،  تاریــخ انتشــار آ
روبــه روی ترمینــال مراجعــه نماینــد. بدیهی اســت عــدم مراجعــه مالکین 
ــه ای  ــرکت آب منطق ــات ش ــی اقدام ــوق ناف ــرر ف ــت مق ــرف مهل ــاعی ظ مش
کلیــه  بــرای  اعالمــی  یــم  حر وبســتر  نبــوده  فیروزکــوه(  آب  )امــور  تهــران 

ــد. ــه می باش ــاعی الزم الرعای ــن مش مالکی

گهی آ

بــه اطــالع می رســاند اینجانبــان  محبوبــه حبیــب الهــی     مالــک 
گــذر  قســمتی از پــالک ثبتی772فرعــی از ســنگ۶۶اصلی واقــع در 

یندشــت - منطقــه گذرخانی     یندشــت  بــه  نشــانی فیروزکــوه-  زر خانــی زر
یــم در داخــل ویــا مجــاورت پــالک ثبتــی فــوق  متقاضــی تعییــن بســتر وحر
الذکــر می باشــم وحســب اعــالم امــور آب فیروزکــوه بــر اســاس ضوابــط 
یــم منــوط بــه مراجعــه کلیــه مالکیــن  ومقــررات جــاری تعییــن بســتر وحر
کلیــه مالکیــن  آب وتکمیــل پرونــده می باشــد لــذا از  مشــاعی بــه امــور 
مشــاعی تقاضــا می شــود بــا در دســت داشــتن مــدارک مالکیــت خــود 
ــانی  ــه نش ــوه ب ــور آب فیروزک ــی ام گه ــار آ ــخ انتش ی ــدت 10 روز از تار ــرف م ظ
بدیهــی  نماینــد.  مراجعــه  ترمینــال  روی  روبــه  بســیج،  بلــوار  فیروزکــوه 
اســت عــدم مراجعــه مالکیــن مشــاعی ظــرف مهلــت مقــرر فــوق نافــی 
نبــوده   ) فیروزکــوه  آب  امــور   ( تهــران  منطقــه ای  آب  شــرکت  اقدامــات 
یــم اعالمی بــرای کلیــه مالکیــن مشــاعی الزم الرعایه می باشــد.  وبســتر حر

گهی آ

ــای  ــت آق ــه وکال ــده ای  ب ــام هران ــب  پی ــاند اینجان ــالع می رس ــه اط ب
2۳۶فرعــی  ثبتــی    پــالک  از  قســمتی  مالــک  خمیــده      قربانعلــی 

روســتای   فیروزکــوه-  نشــانی  بــه  درهرانــده   واقــع  اصلــی  ســنگ124    از 
یــم در داخــل ویــا مجــاورت پــالک  تعییــن بســتر وحر هرانــده متقاضــی 
ثبتــی فــوق الذکــر می باشــم وحســب اعــالم امــور آب فیروزکــوه بــر اســاس 
ــه  ــه کلی ــه مراجع ــوط ب ــم من ی ــتر وحر ــن بس ــاری تعیی ــررات ج ــط ومق ضواب
کلیــه  آب وتکمیــل پرونــده می باشــد لــذا از  مالکیــن مشــاعی بــه امــور 
مالکیــن مشــاعی تقاضــا می شــود بــا در دســت داشــتن مــدارک مالکیــت 
بــه  فیروزکــوه  آب  امــور  گهــی  آ انتشــار  تاریــخ  از  روز  مــدت 10  ظــرف  خــود 
نماینــد.  مراجعــه  ترمینــال  روی  روبــه  بســیج،  بلــوار  فیروزکــوه  نشــانی 
ــوق  ــرر ف ــت مق ــرف مهل ــاعی ظ ــن مش ــه مالکی ــدم مراجع ــت ع ــی اس بدیه
ــوده  ــوه ( نب ــور آب فیروزک ــران ) ام ــه ای ته ــرکت آب منطق ــات ش ــی اقدام ناف
یــم اعالمــی بــرای کلیــه مالکیــن مشــاعی الزم الرعایــه می باشــد.  وبســتر حر

گهی آ

ســاختمان  نورالرضــا  نانوایــی  (جنــب  بســیج  بلــوار   ( متــری   45 خیابــان  فیروزکــوه     
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سپاه  فرمانده  ذوالقدر  سردار  حضور  با  مراسمی  طی 
شهرستان  فرماندار  )ع(،  سیدالشهدا  حضرت 
فیروزکوه، امام جمعه، اعضای شورای تأمین، معاونان 
شورای  اعضای  و  شهرداران  و  بخشداران   فرماندار، 
و  روستاها  و  ،ارجمند  فیروزکوه  شهرهای  اسالمی 
تئاتر  آمفی  درسالن  بسیجیان  و  مدیران  از  جمعی 
و  تکریم  آیین  فیروزکوه   واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه 
شهرستان  بسیج  مقاومت  ناحیه  فرمانده  معارفه 

فیروزکوه برگزار شد.
امروز  گفت:  مراسم  این  در  ذوالقدر  احمد  سردار 
تیرهای دشمن را نمی شناسیم و جوانان ما از تیرهای 
ناشناخته دشمن از نظر روانی شهید، مصدوم، بستری 

و شیمیایی می شوند.
سالروز  رسیدن  فرا  گرامیداشت  ضمن  مسئول  این 
ایران  تن  پاره  خرمشهر  داشت:  اظهار  خرداد،  سوم 
و  فداکاری  سختی،  مقاومت،  نماد  بود،  اسالمی 
از  بعد  ایرانی  هر  آروزی  و  آرمان  بزرگترین  و  مقاومت 
حمله رژیم عراق به ایران اسالمی بود و خرمشهر تنها 

بزرگ  تاریخ   بلکه یک  به سوم خرداد نیست  متعلق 
برای نظام اسالمی است.

 وی ادامه داد: خرمشهر خشت، آجر و جغرافیا نبود  و 
در جشن آزاد سازی خرمشهر، امام راحل )رض( گفت 
مقام  فرمایش  به  بنا  و  کرد  آزاد  خدا  را  خرمشهر  که 

رهبری خرمشهرهای دیگری در راه داریم.
فرمانده سپاه حضرت سید الشهدا )ع( استان تهران 
کرد: دشمن  در  با اشاره به جهاد تبیین، خاطرنشان 
با  اما  نکرد  حمله  کوه  فیروز  به  مقدس  دفاع  زمان 
از بحبوحه جنگ در این  وجود دوری این شهرستان 
شهرستان ۴۰۰ شهید منتسب و صد و پنجاه شهید 
مدفون داریم که به معنای جهاد تبیین در زمان دفاع 

مقدس است.
ذوالقدر افزود: در زمان دفاع مقدس تمام کشورهای 
کشور در مقابل  ایران بودند و تنها سه  بر علیه  دنیا 
از  یکی  در  اخیر  ماهه   چند  جنگ  نداشتد،  قرار  ما 
کشورهای اروپایی صدمات و تلفات زیادی وارد کرد، اما 
فرزندان  دلیر ما هشت سال با دست خالی و اندیشه 

بزرگ و اعتماد به پیروزی جنگیدند و پیروز شدند.
وی اضافه کرد: در ۴۳ سال گذشته دشمنان بیش  از 
۴۳ فتنه و تهاجم بر علیه ما به راه انداختند نظیر؛ دفاع 
بلوجستان،  و  سیستان  کردستان،  تجزیه  مقدس، 
آذربایجان، گنبد، حمله طبس، النه جاسوسی آمریکا، 

تحریم های ظالمانه ای که هر کدام یک کشور را تحت 
تاثیر قرار می دهد را به ما تحمیل کردند و ما از همه آنها 

سرفراز بیرون آمدیم.
فرمانده سپاه سید الشهدا )ع( استان تهران با اشاره 
خاطرنشان  مقدس،  دفاع  دوران  در  بانوان  نقش  به 

کرد: مادران و خواهرانی که جوان خود را به جبهه اعزام 
و برای آنان آذوقه فرستادند و در ایران به جای ۹ نفر  ۹۰ 
نفر از یک رزمنده دفاع کردند، رسیدگی به مجروحان 
بی بدیل  نقش  فرزندان  شهادت  افتخار  با  پذیرش  و 

بانوان در طی دفاع مقدس بود که قابل تقدیر است.
محسن رحیمی فرمانده جدید ناحیه مقاومت بسیج 
سپاه  شهرستان فیروز کوه نیز در این مراسم  اظهار 
امروز  ماست   امتحان  برای  مسئولیت ها  داشت: 
امتحان ما در شهرستان فیروز کوه و خدمت به مردم 
خدمت  با  می کنیم  تالش  و  است  شهرستان   این 
در  انقالب  دوم  گام  در  که  باشیم  کسانی  از  صادقانه 
مسیر ایجاد تمدن نوین اسالمی و زمینه سازی ظهور 

گام برداریم.
گفتنی است: در این مراسم از زحمات محمد حیدری 
فرمانده  عنوان  به  رحیمی  محسن  و  تجلیل  منش 
کوه  فیروز  شهرستان  سپاه   بسیج  مقاومت  ناحیه 
جانشین  این  از  پیش  رحیمی  محسن  شد،  تجلیل 

ناحیه مقاومت شهرستان پردیس بود.

برگزار ی مراسم تکریم و معارفه فرمانده سپاه فیروزکوه

امام جمعه شهرستان فیروزکوه در خطبه های عبادی_
سیاسی نماز جمعه این هفته فیروزکوه، گفت: سیره 
زندگی مرحوم آیت اهلل فاطمی نیا در احترام به همسر 
روایات نورانی اهل بیت )ع(  از  برگرفته  کار در خانه  و 

است.
وی تصریح کرد: بر اساس روایات اهل بیت، هرکس 
نداند،  خود  شأن  کسر  و  کند  همسر  به  کمک 
گناهان  کفاره  و  می شود  بهشت  وارد  بی حساب 

اوست.
عزیز،  اسالم  در  افزود:  فیروزکوه  جمعه  نماز  خطیب 
خوب همسرداری و تربیت فرزندان، برای بانوان ثواب 
هفته  به  اشاره  با  حیدری  االسالم  حجت  دارد.  جهاد 

هر  سرمایه  بزرگترین  داشت:  بیان  جمعیت،  ی 
ّ
مل

کشور، نیروی انسانی جوان و با نشاط است.
وی خاطر نشان کرد: از سال ۱۳۶۵ که نرخ فرزندآوری 
۶.۵ بود، تا سال ۱۳۹۹ به نرخ ۱.۶ رسیده است؛ یکی از 
تاریخ  طول  در  جمعیت  کاهش  آمارهای  سریع ترین 

بشریت در این مدت اتفاق افتاد.
در  اروپا  که  راهی  داشت:  اظهار  فیروزکوه  جمعه  امام 
در  و  پشیمان   

ً
شدیدا االن  و  کرد  طی  سال   ۱۵۰ طول 

صدد جبران هستند، متاسفانه ما در طول ۳۰ سال 
نظریه پرداز  برژینسکی  کرد:  تصریح  وی  کردیم.  طی 
آمریکایی به سیاستمداران کشورش توصیه می کند 
که نیازی به جنگ نظامی علیه ایران نیست، با این آمار 

جمعیتی، ایران در آینده به بحران خواهد رسید.
همه  کرد:  نشان  خاطر  حیدری  االسالم  حجت 
مسئوالن و کسانی که دغدغه آینده ایران را دارند، باید 

تالش کنند تا کشور از بحران نجات پیدا کند.
خطیب نماز جمعه فیروزکوه اذعان داشت: از مجلس 
و  خانواده  از  حمایت  “قانون  ابالغ  و  تصویب  بابت 
جوانی جمعیت” تشکر می کنیم و از دولت می خواهیم 
پیری  افزود:  وی  کند.  اجرایی  را  قانون  این  جدیت  با 
و  فرهنگی  اقتصادی،  زیاد  مشکالت  جمعیت، 

اجتماعی برای کشور در پی خواهد داشت.
امام جمعه فیروزکوه گفت: بسیاری از کارشناسان، از 
“تک فرزندی” برحذر داشته اند که موجب مشکالت 

برخی  شد؛  خواهد  فرزند  برای  عاطفی  و  رفتاری 
روانشناسان برجسته، تک فرزندی را خیانت ناخواسته 
در حق فرزند می دانند. حجت االسالم حیدری در ادامه 
بیان داشت: شهرستان فیروزکوه، دارای ظرفیت های 

مهم کشاورزی، دامداری و گردشگری است.
مسئوالن  افزود:  فیروزکوه  جمعه  نماز  خطیب 
و  ظرفیت ها  این  رسیدن  فعلیت  به  برای  فیروزکوه 
رشته های  “ایجاد  مهِم  کار  دو  شدن،  بنیان  دانش 
دانشگاهی مرتبط با کشاورزی، دامداری و گردشگری 
شرکت های  از  حمایت  و  “دعوت  و  شهرستان”  در 
دانش بنیان در این زمینه ها به شهرستان” بر عهده 

دارند.

 امام جمعه فیروزکوه:

فیروزکوه، با پتانسیل ظرفیت های کشاورزی، دامداری و گردشگری
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ضمیمه رایگان روزنامه د  ر شهرستان فیروزکوه

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

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

صاحب امتیاز :           
 سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران                                                 

سرپرست شهرستان فیروزکوه: محمد مراد پور

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

صفحه آرا: فرحناز بنده خدا یزدی

چهارشنبه       4 خرداد    1401   شماره 6222

حافظ

 جناب آقای مهندس
 محمد صادق رحماندوست 

جناب  ماهه  چندین  زحمات  از  تشکر  ضمن 
آقای عبداهلل شجاع، انتصاب شایسته شما به 
فیروزکوه  شهرستان  مرکزی  بخشدار  سمت 
نگاه  باشد  نموده،  عرض  تهنیت  و  یک  تبر  را 
بخش  روستاهای  ظرفیت  به  جنابعالی  ویژه 

مرکزی موجبات پویایی آنان را فراهم آورد.

یت رستوران    عباس حسینی مدیر
سیب سبز امین آباد 

بخشدار محترم بخش مرکزی 
شهرستان فیروزکوه 

یه  یه جناب آقای دکتر مهدی ساالر جناب آقای دکتر مهدی ساالر
معاون محترم سیاسی انتظامی معاون محترم سیاسی انتظامی 

فرمانداری فیروزکوه فرمانداری فیروزکوه 

جناب  ساله  چندین  زحمات  از  تشکر  ضمن 
آقای محمد رضا خسروی مهر در حوزه معاونت 
بر  شهرستان،  فــرمــانــداری  انتظامی  سیاسی 
جنابعالی  شایسته  انتصاب  دانسته  الزم  خود 
فرمانداری  انتظامی  سیاسی  معاون  سمت  به 
فیروزکوه را تبریک وتهنیت عرض نمایم، امید 
گذشته  تــجــارب  دادن  قـــرار  لــوحــه  ســر  بــا  دارم 
شهرستان  بالندگی  و  رشــد  موجبات  خویش 

  عباس حسینی حاصل گردد. 
یت رستوران  سیب سبز امین آباد  مدیر

در  مهر  خسروی  رضا  محمد  آقای  جناب  ساله  چندین  زحمات  از  تشکر  ضمن 
وامتنان  مسرت  کمال  با  شهرستان،  فرمانداری  انتظامی  سیاسی  معاونت  حوزه 
خاطر انتصاب جنابعالی به سمت معاون سیاسی انتظامی فرمانداری شهرستان 
یک وتهنیت عرض نموده، امید می رود  تجارب گرانبهای حضرتعالی  فیروزکوه را تبر

آن  در  شهرستان  وپیشرفت  درخشش  برای  زمینه ای  مختلف  درسمتهای 
حوزه حاصل گردد. 

یه  جناب آقای دکتر مهدی ساالر
معاون محترم سیاسی انتظامی فرمانداری فیروزکوه 

دهیاری وشورای اسالمی روستای جلیل آباد

عبداهلل  آقای  جناب  ماهه  چندین  زحمات  از  تشکر  ضمن 
شجاع، انتصاب شایسته جنابعالی به سمت بخشدار مرکزی 
شما  شایستگی  و  لیاقت  از  نشان  که  فیروزکوه  شهرستان 
می گوییم،  تهنیت  و  تبریک  را  بوده  گذشته  کسوت های  در 
پویایی  موجبات  جنابعالی  مناسب  مدیریت  می رود  امید 

روستاهای بخش مرکزی را فراهم نماید. 

جناب آقای مهندس محمد صادق رحماندوست 

بخشدار محترم بخش مرکزی شهرستان فیروزکوه 

دهیاری وشورای اسالمی روستای جلیل آباد

جناب آقای سجاد حسن پور 
یاست محترم اداره ثبت اسناد  وامالک شهرستان فیروزکوه  ر

فیروزکوه  شهرستان  انتظامی  نیروی  فیروزکوه فرماندهی  شهرستان  انتظامی  نیروی  فرماندهی 
در  واقع   ) خودرو   ( نگهداری  پارکینگ  دارد  نظر  در در  واقع   ) خودرو   ( نگهداری  پارکینگ  دارد  نظر  در 
از  یکسال  مدت  به  را  آباد(  )مفت  گلستان  از شهرک  یکسال  مدت  به  را  آباد(  )مفت  گلستان  شهرک 
نماید.  واگذار  شرایط  واجد  افراد  به  مناقصه  یق  نماید. طر واگذار  شرایط  واجد  افراد  به  مناقصه  یق  طر
قانونی  مراحل  سیر  جهت  می توانند  متقاضیان  قانونی لذا  مراحل  سیر  جهت  می توانند  متقاضیان  لذا 
جنب  شهرستان  انتطامی  نیروی  فرماندهی  ستاد  جنب به  شهرستان  انتطامی  نیروی  فرماندهی  ستاد  به 
اد مراجعه ویا با شماره  آقای محمد نژ اد مراجعه ویا با شماره اداره مالیات نزد  آقای محمد نژ اداره مالیات نزد 

0911217۶7170911217۶717 تماس حاصل نمایند.  تماس حاصل نمایند. 

ستاد فرماندهی انتظامی شهرستان فیروزکوهستاد فرماندهی انتظامی شهرستان فیروزکوه

اطالعیهاطالعیه
ویرانه   ساختمان  خویش  ومدیریت  درایت  با  آنجائیکه  از 

و  پاسخگو  و  منظبت  اداره  به  را  پاسخگو  غیر  و 
فیروزکوه  زحمتکش  شریف  مردم  شان  در 

یک  بعنوان  اید  نموده  بخشی  سامان 
شهروند قدردان و سپاسگزار شما خواهم 

زحمات  و  خدمات  باشید  مطمئن  بود 
تعالی  حق  توجه  مورد  جنابعالی 

قرار خواهد گرفت. 
قنبرعلی وران 

 وکیل پایه یک دادگستری 

ح هدفمندسازی ارز ترجیحی از سوی دولت،  فرماندار فیروزکوه  با اشاره به اجرای طر
ح از سوی دولت در دست اقدام و اجراست و حضور  اظهار داشت: مردمی شدن طر
پویا، فعال، چشمگیر و شبانه روزی ستاد تنظیم بازار در این روزها بیش از پیش 

ضرورت دارد.
جلسات  بندی  زمان  تقویم  کرد:  خاطرنشان  مهری  ابوالقاسم  جام جم،  گزارش  به 
برگزاری ستاد تنظیم بازار در این ایام باید متفاوت باشد و در این راستا پیشنهاد 
می شود که جلسات ستاد روزانه در محل فرمانداری شهرستان با حضور مسئوالن 

برگزار شود. 
مهری ضمن قدردانی از هماهنگی  مسئوالن اداره جهاد کشاورزی و اداره صنعت، 
معدن و تجارت شهرستان، خاطرنشان کرد: دستگاه های خدمات رسان شهرستان 
هماهنگ و همسو  با هدف خدمات رسانی به شهروندان در روزهای اخیر به خوبی 

وظایف خود را انجام دادند که قابل قدردانی است.
وی با بیان این که در شهرستان برای ذخیره کاالهای اساسی انبار سردخانه نداریم، 
اضافه کرد: با توجه به این محدودیت به دستگاههای تامین کننده اقالم و کاالهای 
اساسی توصیه می شود که با نیاز سنجی کاالهای مورد نیاز شهروندان به طور روزانه 

تامین و توزیع شود.
فرماندار شهرستان فیروزکوه گفت: اعضای ستاد تنظیم بازار شهرستان  ارائه گزارش 
روزانه را در دستور کار خود قرار دهند تا گزارش های دریافتی پس از ثبت در دبیرخانه 

به عنوان گزارش عملکرد به استان ارائه شود.
کیفیت  شهرستان،  در  اساسی  کاالهای  توزیع  به  کامل  نظارت  افزود:  مهری 

بهره برداری را باال می برد.
وی با بیان این که برخی از کسبه با گرانفروشی به التهاب بازار دامن می زنند، اظهار 
داشت: تعدادی از کسبه به تخلف عادت کردند، مقررات را رعایت نمی کنند و با این 

کار خود به التهاب بازار دامن زده و دولت را تخریب می کنند.
فرماندار شهرستان فیروزکوه ادامه داد: در مقابل برخی از کسبه عملکرد و سابقه 
خوبی در بازار دارند و شناسایی و تقدیر از کسبه ای که با عملکرد خوب به آرامش 

بازار کمک می کنند در دستور کار قرار گیرد.
مهری با بیان این که  مدیریت بازار با به بهره گیری از تعامل  بین دستگاهی راهکار 
مناسبی برای خدمات رسانی بهتر است، ادامه داد:  امروز  محل کارزار و سربازی ما در 

جبهه تعادل بخشی وضعیت بازار برای رفاه شهروندان تعریف شده است.
وی تاکید کرد: کارگروه آرد و نان به طور مرتب برگزار شود و قیمت گذاری نهایی کاالها 

در ستاد تنظیم بازا نهایی و پس از مصوب شدن اعالم و اجرا شود.
سازی  بهینه  درخصوص  رهبری  معظم  مقام  تاکید  با  شد:  یادآورد  مسئول  این 
وضعیت اقتصادی و معیشت مردم هدفمند سازی یارانه ها طی روز های اخیر اجرایی 
شده و بخشی از یارانه ها در اختیار مردم قرار گرفته است پیش از این، ارز دولتی به 
دست افردی می رسید که که خروجی الزم را نداشت  که با تالش دولت سیزدهم و 

مجلس یازدهم این کار به شکل قانونمند و متعادل و متعارف در حال اجراست.
فروشگاه  چند  از  مشترک  گشت  طی  نشست  از  پس  بازار  تنظیم  ستاد  اعضای 

زنجیره ای و مغازه عرضه اقالم پروتئینی بازدید کردند.
شهرستان فیروز کوه با جمعیت سیال ۵۰ تا ۱۵۰ هزار نفر در فصول مختلف در شرق 

پایتخت قرار دارد.

حسـینعلی اسـفندیار، اسـتاد خوشـنویس  فیروزکوهـی در ایـن خصـوص گفـت: 
آفرینـش  فرهنگسـرای  "در  عشـق  "مشـق  عنـوان  بـا  خوشنوسـی  نمایشـگاه 

یافـت. گشـایش  فیروزکـوه 
در ایـن نمایشـگاه ۳۳ اثـر خطاطـی بـا مضامیـن عرفانـی، قرآنـی، آیـات، روایـات و 
اشـعار به نمایش گذارده شـده اسـت. قالب اشـعار این تابلو ها از اسـتاد مرحوم 
امیری فیروزکوهی از شعرای بنام کشور است که حدود سه سال در حال کتابت 
دیـوان ایـن شـاعر هسـتم. نمایشـگاه مشـق عشـق از ۱۷اردیبهشـت الـی ۲۳ 
اردیبهشت از ساعت ۱۶ الی ۲۱ با رعایت دستورالعمل های بهداشتی در نگارخانه 
 مهـر فرهنگسـرای آفرینـش ایـن شهرسـتان بـرای بازدیـد عالقمنـدان برپـا بـوده 

است .

: فرماندار
آمادگی ستاد تنظیم بازار فیروزکوه برای خدمت رسانی 

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان فیروزکوه با بیان این که با 
هرگونه حمل فرآورده خام دامی خارج از زنجیره سرد برخورد 
از معدوم سازی ۹۰۰کیلوگرم گوشت قرمز فاقد  می شود 

هویت در این شهرستان خبر داد.
به گزارش جام جم، محسن حمیدی با بیان این که هرگونه 
و  ضوابط  از  خارج  دامی  خام  فرآورده های  حمل 
دستورالعمل های سازمان متبوع جرم بوده و با 
آن برخورد قانونی می شود گفت:فرد متخلفی 
که با یک دستگاه نیسان فاقد یخچال  و 
به  اقدام  قرنطینه  حمل  گواهی  فاقد 
حمل فرآورده های خام دامی می کرد 
شناسایی و با حکم مراجع قضایی 
به چهار ماه حبس تعزیری محکوم 

شد. وی اظهار داشت: باتوجه به مشکوک شدن ماموران نیروی انتظامی به 
یک دستگاه خودروی نیسان و توقیف خودرو مشاهده شد خودرو مورد نظر، 
دارای ۹۰۰ کیلوگرم گوشت بدون هویت، فاقد شرایط حمل بهداشتی)نیسان 
فاقد یخچال( و بدون مجوز حمل قرنطینه ای بوده است. حمیدی ادامه داد: 
با توجه به این که اقدامات انجام شده توسط فرد متخلف به استناد ماده ۶۸۸ 
قانون مجازات اسالمی و تبصره یک آن، تهدید جدی علیه بهداشت و سالمت 
افراد جامعه تلقی می شد، دستگاه قضایی متصدی این واحدهای صنفی را به 
۴ ماه حبس تعزیری و معدوم سازی گوشت مکشوفه توسط اداره دامپزشکی 

شهرستان و با نظارت واحد اجرای احکام کیفری محکوم کرد.
وی با بیان این که حفظ سالمت غذایی جامعه وظیفه ذاتی دامپزشکی است 
خاطر نشان کرد: این اداره با جدیت وظایف نظارتی خود را دنبال و با متخلفین 
در  می شود  درخواست  شهرستان  شهروندان  از  و  می کند  برخورد  بهداشتی 

صورت مشاهده هرگونه تخلف مراتب را به اداره دامپزشکی اطالع دهند.

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان:
گوشت قرمز فاقد هویت در فیروزکوه معدوم شد

فیروزکوه۲  صنعتی  شهرک  ولت  کیلو   ۶۳ پست 
مدار  وارد  امسال  تیر  ابتدای  تا  علیدره(  )شهرک 

می شود.
تهران  منطقه ای  برق  سهامی  شرکت  عامل  مدیر   
گفت: با پیگیری فرماندار و نماینده مجلس شورای 
شهرک  برق  پست  ظرفیت  ارتقا  ح  طر اسالمی 
در   ۱۴۰۰ سال  ابتدای  از  فیروزکوه   ۲ شماره  صنعتی 

دستور کار قرار گرفت.
به گزارش جام جم، حبیب قراگوزلو افزود: این پست 
با ظرفیت  یک پست ۶۳ به ۲۰ کیلو ولت است که 
دارای  اکنون  هم  و  شده  احداث  آمپر  ولت  مگا   ۳۰

پیشرفت باالیی است.

صنعتی  شهرک  برق  پست  کرد:  خاطرنشان  وی 
تیر ماه سال جاری در مدار قرار  شماره ۲ فیروزکوه 
تمام  نیاز  مورد  برق  آن  از  بهره برداری  با  و  می گیرد 
شهرک  این  تولیدی  شرکت های  و  کارخانجات 

صنعتی تامین می شود.
تهران  منطقه ای  برق  سهامی  شرکت  عامل  مدیر 
که  جهادی  اقدامات  با  گذشته  ماه  دو  در  افزود: 
صنعتی  شهرک  ولت  کیلو   ۶۳ پست  گرفت  انجام 
فیروزکوه که مقرر بود تا ۸ ماه آینده به بهره برداری 

برسد در کمتر از چهار ماه وارد مدار می شود.
در نشستی هم که با حضور مسئوالن برق استان و 
مسئوالن محلی برگزار شد مشکالت برق فیروزکوه 

و کارخانجات و شرکت های تولیدی شهرک صنعتی 
طول  در  برق  قطعی های  شامل  شهرستان  این 
سال، نوسانات و افت ولتاژ برق مورد بحث و بررسی 

قرار گرفت.

مدیرعامل شرکت سهامی برق منطقه ای تهران خبر داد:

بهره برداری از پست 63 کیلو ولت شهرک صنعتی فیروزکوه

برگزاری نمایشگاه خوشنویسی در 
شهرستان فیروزکوه


