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فیروزکوه

اهدای 200 میلیون ریال 
 تسهیالت اشتغال زایی 

به مدد جویان 

همکاری جهاد کشاورزی و سازمان 
نظام مهندسی

رئیس جهاد کشــاورزی گفت: طبــق تفاهم نامه صــورت گرفته فی مابیــن مدیریت جهاد 
کشــاورزی و مدیریت نظام مهندسی کشــاورزی شهرســتان فیروزکوه در راستای تفویض 
اختیار، بازدیدهای امور اراضی شهرســتان به سازمان نظام مهندســی و ارجاع کار به کارشناسان این 

سازمان انجام خواهد شد.
رضا فرازی افزود: مقرر گردید اســتعالم های امور اراضی اعم از ثبت سند،انتقال سند، تبصره ۴ و تبصره ۱ 
قانون حفظ کاربری توسط کارشناسان مجرب سازمان صورت گرفته و گزارشات تکمیل و به جهاد کشاورزی 

ارائــه گردد.به اینکه تاکنون ۱۰ نفر از فارغ التحصیالن...

نقش مدیران فنی شرکت های 

حمل و نقل در سالمت جاده ها

قانون منع به کارگیری 
بازنشستگان در انتظار اقدام 

دهیاران بخش مرکزی

بافت های فرسوده 
»مسجدسی و تختی« 
پاشنه آشیل فیروزکوه

صاحبان احشام به حال 
خود رها شده، منتظر 
احضار دادستانی باشند

در جلسه شورای اسالمی شهر 

با شورای تامین شهرستان چه 

گذشت؟

پیرو انتشــار چندین تصویر از حیوانات اهلی که 
در روزهــای اخیر در نقاط مختلف شــهر بویژه در 
بلوار خیابان ۴۵ متری موجب بر هم زدن سیمای ...
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 سه مقام اول ،حاصل رقابت بانوان 
کیو کوشین کاردر فیروزکوه
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* افتتاح یک طرح گاز رسانی : 
طرح گاز و سیستم گرمایشی گازسوز )شوفاژ(

مدرســه های هفتم تیر و پاســدار روستای 
ســیمین دشت با حضور محمد رضا بنار ،مدیر 
آموزش و پرورش و محمد نقی سراج معاونت 
توســعه و پشــتیبانی بــه همــراه مدیــر، 
پرســنل،انجمن اولیا و مربیان مدرسه های 
مذکور ، شــورای اســالمی و دهیاری روستا 

افتتاح شد.

* جذب پزشــک در مرکز خدمات 
جامع سالمت روستایی شهید باهنر 
حصاربن : شبکه بهداشت ودرمان فیروزکوه 
در نظر دارد جهت تکمیل کادر درمانی خود در 
مرکز خدمات جامع ســالمت روستایی شهید 
باهنر حصاربن نسبت به جذب یک نفر پزشک 
قرارداد بیمه روستایی در حوزه بهداشت اقدام 
نمایــد. عالقمندان می توانند جهت کســب 
اطالعات بیشــتر با تلفن ۰2۱-76۴۰۱2۵۰ 

و ۰9۱9732۴682تماس حاصل فرمایند.

* اقدامــی جالب توســط یکی 
از صنــوف شهرســتان : هایپــر میوه 
برادران حسینی واقع درروبروی مسجد جامع 
در اقدامی شایســته به مشتریانی که از کیسه 
پارچه ای به جای کیســه پالســتیکی برای 
خرید خویش اســتفاده کننــد  تخفیف ویژه 

می دهد.

* افتخار ورزشی برای شهرستان 
: علي ســعیدي رکاب زن فیروزکوهی موفق 
شــد با حضور در تیم منتخب اســتان تهران 
درمسابقات قهرماني کشور انتخابي تیم ملي 
شرکت و مقام سومي این تورنمنت ورزشی را 

از آن خود کند.

* موفقیتــی بر تیم والیبال بانوان : 
تیم والیبــال جوانان و بزرگســاالن بانوان 
شهرستان فیروزکوه و پل سفیددرهفته بسیج 
بــا هم دیدار کردند تیم فیروزکوه مقتدرانه به 

مقام قهرمانی دست یافت 

* معرفــی اولین دهیار روســتای 
گذرخانــی ازتوابــع بخــش مرکزی 
فیروزکوه: محمد حســن کوه پور طی حکمی از 
سوی بخشدار مرکزی به عنوان سرپرست دهیاری 

روستای گذرخانی معرفی شد.

* تخریب ســاخت و ســازهای غیر 
مجاز در بخش ارجمنــد :در اجرای قانون 
حفــظ کاربری اراضی زراعــی و با هدف صیانت 
از عرصه های کشــاورزی، حکم تخریب ۱۱ مورد 
ســاخت و ســاز غیرمجاز در اراضی کشــاورزی 
بخــش ارجمند با حضور نمایندگان بخشــداری 
 ارجمند، جهاد کشــاورزی و نیروی انتظامی انجام

 شد.

*ما حصل دیــدار نماینده مجلس با 
وزیر راه و شهرســازی :قاسم میرزایی نیکو 
نماینده حوزه انتخابیه از نشست مشترک با اسالمی 
وزیر راه و شهرسازی خبر داد و گفت :در این جلسه 
مواردی چون تخصیص قیر برای آســفالت محور 
تهران_قائمشــهر در محــدوده درون شــهری 
فیروزکوه )با توجه به عدم وجود کمربندی(. ،تسریع 
و مســاعدت در اجرای محور فیروزکوه_سمنان 
)۱2 کیلومتــر داخل محدوده فیروزکوه( وتخلیه و 
واگذاری کاروانسرای شاه عباسی واقع در گدوک 

فیروزکوه.مورد بررسی قرار گرفت. 

* خدمــات الکترونیکــی اداره برق؛ 
مهنــدس داداش زاده مدیر بــرق فیروزکوه از راه 
اندازی نــرم افزار خدمات غیر حضــوری برق از 
طریــق موبایل خبر داده و دسترســی به این نرم 
افزار را از طریق جســتجو در نرم افزار معروف کافه 
  https:// goo.g1/ WQHbjN بازار و آدرس

معرفی نمود.

ســطحی هــای  آب  کنتــرل   * 
 فیروزکوه :مهندس یوســفی جمارانی فرماندار 
فیروزکوه عنوان کرد؛ کنترل آب های ســطحی 
فیروزکوه می توانــد در تولید محصوالت وبهبود 
فعالیت کشاورزی شهرستان تاثیر بسزایی داشته 

باشد

پیرو ابالغ و اجرایی شدن قانون منع به کار گیری بازنشستگی  در 26 آبان ماه به 
دســتگاه های دولتی روح اهلل حسینی بخشدار مرکزی شهرستان از مشمول شدن 

۱۰ دهیار بخش مرکزی در این قانون خبر داد.
روح اهلل حســینی گفت :دهیاران روســتاهای نام آور ،مزداران ،آتشــان ،درده 

،طارس،گچه ،کاوه ده ،دهگردان ،امین آباد و کدو ده مشــمول این قانون خواهند 
شد .

بخشدار مرکزی با اشاره به زمان تعیین شده انجام این موضوع تصریح کرد برخی 
از دهیاری ها ضمن تمکین به قانون فوق مصوبه انتخاب دهیار جدید را ارســال و 

برخی دیگر نیز در شرف انجام این کار می باشند.
 روح اهلل حســینی تصریح کرد :احتماال ظرف چند روز آینده اســامی دهیاران 
جدید به بخشــداری واصل و بعد از آن روند اســتعالمات قانونی به منظور صدور 

حکم انجام خواهد شد.

قانون منع به کارگیری بازنشستگان در انتظار اقدام دهیاران بخش مرکزی

تیم کاراته شهرســتان فیروزکوه،به مربیگــری خانم ارجمندی در 
مسابقات قهرمانی استان تهران موفق به کسب سه مقام اول،نه مقام دومی 

و دوازده مقام سومی در دورشته کمیته و کاتا شد.
خبرنگار جام جم فیروزکوه: اسامی مقام آوران به شرح ذیل است: 
مقام اول: فاطمه کلیچ،فاطمه چهارپاشلو،نازنین زهرا کیانی مقام دوم: نهال 
داداشی،فاطمه اسفندیار، اسرا صالحی،فاطمه چهارپاشلو،صدف کتال،نجوا 
حمیدی،فاطمه کلیچ مقام ســوم: الهام ســراج،مائده حســینی،فاطمه 

قربانی،یسنا بنار،زهرا چهارپاشــلو،فاطمه چهارپاشلو،اسرا صالحی،سحر 
مهر آرا،نازنین زهرا کیانی.سامیا سراج. الزم به ذکر است تیم کاراته بانوان 
شهرستان فیروزکوه،در مســابقات مختلف در سالهای اخیر نیز مقام های 
مختلفی کسب نموده اند و در این دوره از مسابقات مانند سایر دوره ها خوش 
درخشــیدند،اما نکته قابل توجه این است تمامی هزینه های مسابقه اعم از 
ورودی مسابقه،هزینه کرایه و غذا به عهده خود ورزشکاران بوده و هیچگونه 

حمایتی از این ورزشکاران از هیچ اداره ای نشده است.

 سه مقام اول ،حاصل رقابت بانوان 
کیو کوشین کاردر فیروزکوه 

چندخط خبر

ضمیمه رایگان 2
روزنامه درشهرستان 

فیروزکوه

چند خط خبر

بخش حمل و نقل فیروزکوه یکی از صنایع پویای شهرســتان بوده که 
بــه برکت واحد های تولیدی شهرســتان ،روزانه در حدود صد ها دســتگاه 
محموله تجاری از مبدا شهرستان فیروزکوه به مقاصد مختلف کشور را جا به 

جا می کند.
بــه بهانه 26 آذر روز ملی حمل و نقل و تاکید بر اجرای وظایف مناســب 
مدیران فنی شــرکت های حمل و نقل گفتگویی با ســید احمد حسینی مدیر 
شرکت حمل و نقل نگین آذین ترابر و ریاست اسبق انجمن صنفی موسسات 
و شرکت های حمل و نقل در خصوص نقش مدیران فنی ترتیب داده که توجه 
شــما را به آن جلب می کنیم وی گفت :بر طبق چارچوب و ضوابط مدیر فنی 
به کسی اطالق می شود که تخمین هزینه های کوتاه مدت و بلند مدت شرکت 
حمل و نقل را بر عهده دارد حسینی با اشاره به کنترل سالمت فنی ناوگان قبل 

از حرکت از وظایف اصلی مدیر فنی می باشــد اضافه کرد :وجود مدیران فنی 
در شــرکت های حمل و نقل و اهتمام به وظایف محوله نقش بسیار مهمی در 
صحت حمل کاال دارد ســید احمد حســینی ،کنترل سیستم ایمنی ناوگان 
،کنترل میزان کاال موجود در بارگیر با توجه به ظرفیت تعیین شده ناوگان و ... 
را از جمله وظایف مدیران فنی شرکت های حمل و نقل دانست و گفت :مدیران 
فنی وظیفه دارند که با کارمندان ،ســرمایه گذاران و مشــتریان جهت تایید 
فناوری های به کار رفته در شــرکت ارتباط داشته باشند مدیر شرکت حمل و 
نقل نگین آذین ترابر با اشاره به برگزاری کالس های دوره ای سالیانه با عنوان 
»دوره بازآموزی مدیران فنی شــرکت های حمل و نقل« توســط اداره کل 
راهداری و حمل و نقل جاده ای اســتان تهــران و با محوریت انجمن صنفی 
موسســات و شرکت های حمل و نقل شهرســتان فیروزکوه و دماوند گفت 

:خوشبختانه برگزاری مدام این گونه کالس ها سبب باال رفتن راندمان کاری 
شرکت های حمل ونقل شده و تاثیرات مناسب آن را می توان به وفور در صنعت 
حمل و نقل شهرستان یافت وی توجه به نکات ایمنی و کنترل سالمت فنی 
ناوگان را اصلی ترین دالیل تامین امنیت جاده های کشور دانست و گفت: بر 
اساس آمار های جهانی خوشــبختانه شاهد آن هستیم که رتبه ایران در رده 
بندی سوانح جاده ای از 8 به ۵3 افوال که به غیر از اهتمام رانندگان سواری به 
ضوابط وضع شــده قانونی، بخش مهمی از آن مرهــون توجه مدیران فنی 
شرکت های حمل و نقل می باشد مدیر شرکت حمل و نقل آذین ترابر ضمن 
تشکر از ادارات صنعت و راهداری و حمل و نقل جاده ای تصریح کرد :بی شک 
یکی از علل تامین امنیت جاده ها وجود الستیک مناسب برای ناوگان بوده که 

نهاد های ذکر شده اهتمام ویژه ای به این موضوع داشته اند.

نقش مدیران فنی شرکت های حمل و نقل در سالمت جاده ها

اهدای 200 میلیون ریال تسهیالت اشتغال زایی به مدد جویان 
رئیس اداره بهزیســتی شهرستان فیروزکوه از 
پرداخت تسهیالت اشتغال زایی مدد جویی با حداقل 

کارمزد برای مدد جویان شهرستان خبر داد.
علی اصغر عموزاه گفت: طی جلســه مشترکی با 
مهین خلیل ارجمندی معاون اداری مالی فرمانداری 

به همراه روسای برخی از بانک های عامل شهرستان 
برگزار گردید مقرر گردید این تســهیالت در مناطق 
روستایی و شــهری با نرخ سود حداقلی در نظرگرفته 
شده اســت این مقام مســئول فراهم آوردن شرایط 
مناسب برای معلوالن و مددجویان را از اهداف اصلی 

این سازمان دانست و گفت :بروکراسی و روند دریافت 
این نوع از تسهیالت با محوریت اداره تعاون ،کار رفاه 
اجتماعی و در ســامانه » کارا« انجام و سقف آن برای 
 مــدد جویــان شهرســتان 2۰۰ میلیــون ریــال 

می باشد.
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 60 کیلوگرم گوشت فاسد 
معدوم شد

6۰کیلوگرم گوشــت، مرغ و فرآورده های 
فاسد در فیروزکوه کشف و معدوم شد.

سرپرست شــبکه بهداشت و درمان فیروزکوه 
گفت: در گشــت کارشناسان بهداشت محیط این 
شهرستان ؛ 6۰ کیلوگرم انواع گوشت قرمز؛ مرغ و 
فرآوردهای آنها که تاریخ گذشته و فاسد شده بودند 
کشف و جمع آوری شد. مجتبی بنداد کرمانی افزود: 
یک واحد تهیــه و توزیع مواد غذایی بین راهی به 
دلیل رفــع نکردن نواقــص بهداشــتی در این 
شهرستان پلمپ شد. وی از همشهریان خواست تا 
ضمن دقت در اطالعات درج شــده بر روی کاال ها 
در زمان خرید، در صورت مشاهده تخلف مراتب را 

به مرکز بهداشت شهرستان اطالع دهند.

صاحبان احشــام به حال 
خود رها شده، منتظر احضار 

دادستانی باشند
پیرو انتشار چندین تصویر از حیوانات اهلی 
که در روزهای اخیر در نقاط مختلف شهر بویژه در 
بلوار خیابان ۴۵ متری موجب بر هم زدن سیمای 
شــهری و همچنین به سوژه رســانه ای تبدیل 

شدند.
 دکتر جعفر پرج شــهردار فیروزکوه از ارجاع و 
پیگیری ایــن موضوع از طریــق مدعی العموم 
شهرســتان خبر دادوی گفــت : بخش مهمی از 
وظیفه شهرداری اعمال مدیریت مناسب بر فضا 
سازی شهری به منظور القای حس آرامش روانی 
شــهروندان اســت .دکتر پرج افزود :متاسفانه به 
حال خود رها کردن این حیوانات ســیمای بسیار 
زشــت و ناپسندی از فیروزکوه در نزد مسافرین و 
شهروندان متجسم کرده است شهردار فیروزکوه 
در پایان خاطر نشان کرد :علی رغم تاکید موکد به 
صاحبــان دام بــرای مدیریت احشــام خویش، 
متاســفانه به این موضوع توجه نشده و موضوع از 
طریق طرح شکایت به دادستانی پیگیری خواهد 

شد.

ایجاد بیــش از ۴ هزار و 
600 شغل در فیروزکوه 

فرماندار فیروزکوه در جلســه کمیته برنامه 
ریزی فیروزکوه که در سالن اجتماعات فرمانداری 
شهرســتان برگزار شــد تأکید کرد: انتظار داریم 
ادارات شهرستان بویژه مراجع ذیصالح پیگیری 
استعالمات و بروکراسی اداری را به کمترین زمان 

ممکن کاهش دهند.
مهدی یوســفی جمارانی گفت: ســند برنامه 
ششــم، یک سند مصوب و قانونی است که دولت 
مکلف اســت در چهارچــوب آن گام بــردارد و 
مســئوالن شهرستانی باید توجه داشته باشند که 
تمام اقداماتشان در مسیر این برنامه و سند توسعه 
شهرستان باشد.نماینده عالی دولت در فیروزکوه 
ده اداره شهرســتانی که بیشترین میزان اعتبارات 
ســال 97 را اخذ کرده اند. به ترتیب بنیاد مسکن، 
راهداری و حمــل و نقل جاده ای، آب و فاضالب 
شهری، بهداشت و درمان، جهاد کشاورزی، آب و 
فاضالب روستایی، منابع طبیعی، ورزش و جوانان، 
راه و شهرسازی و آموزش و پرورش اعالم کرد.این 
مقام مسئول تأکید کرد: اداراتی که اعتبارات پیش 
بینی شــده آنها با اعتبــار تخصیص یافته تفاوت 
چشــمگیری دارد باید با اهتمام بیشتری در جهت 
جــذب این موارد اقــدام کنند.فرماندار فیروزکوه 
ضمن بیان اینکه اســتان تهران، استان محرومی 
در جذب اعتبارات اســت، بیان داشت: با توجه به 
اینکه قریب بر یک چهارم جمعیت کشور در تهران 
ســکونت دارند و بیش از ۵۰ درصد ثروت کشور از 
ســوی این اســتان تأمیــن می شــود، از لحاظ 
تخصیــص اعتبارات جایگاه آخر را داریم.به گفته 
وی بخــش قابــل توجهی از اراضــی ملی برای 
دامداری 7۵ دامدار روســتای لزور شهرســتان 
تخصیص داده شده است تا فعالیت خود را به خارج 

از روستا منتقل و فرآیند کار را بهبود ببخشند.

جلســه بازآفرینی شهری فیروزکوه به ریاســت مهدی یوسفی جمارانی، فرماندار 
شهرستان فیروزکوه و با حضور جعفر پرج، شهردار فیروزکوه و روسای ادارات و مسئوالن 

مربوطه در محل سالن اجتماعات شهرداری شهر فیروزکوه برگزار شد.
فرماندار فیروزکوه اظهار داشت: در شهرستان فیروزکوه، با 68 هکتار بافت فرسوده 

باید با برنامه ریزی دقیق نسبت به بازآفرینی این مناطق اقدام جدی صورت پذیرد.مهدی 
یوسفی جمارانی گفت: با توجه به شرایط موجود در مناطق تختی و مسجد سی، در صورت 
بروز کوچک ترین آتش ســوزی، زلزله و یا هرگونه حوادث غیر مترقبه دیگر، با بحران 
جدی روبرو خواهیم شد و بنابراین الزم است هر چه سریع تر نسبت به تعیین وضعیت این 

مناطق اقدام جدی صورت پذیرد. وی تأکید کرد: دولت با نگاه آسیب شناسانه ای نسبت 
به حل این مشــکل، برنامه ریزی و تسهیالت مناسبی برای اصالح بافت های فرسوده 
فراهم کرده است؛ بنابراین شهرداران و مردم باید از این فرصت فراهم شده استفاده و با 

بهره گیری از تسهیالت موجود در بهبود کیفیت زندگی شهری گام بردارند.

بافت های فرسوده »مسجدسی و تختی« پاشنه آشیل فیروزکوه

موضوع جمع آوری و پاک ســازی چهره شهر از لوس این حیوانات 
به مســئله ای مهم، اما پر چالش برای شهروندان و به خصوص شهرداری 

تبدیل شده است.
در سال های گذشته با مجری گری شهرداری موضوع اتالف آنها اجرا 
اما امسال با پافشاری حامی حقوق حیوانات طرح اتالف آنها جای خویش 
رابه طرح زنده گیری،تجمیع در مکان ثابت و عقیم سازی داد جدا از هزینه 
زنده گیری و عقیم سازی، هزینه نگهداری آنها مبلغی روزانه در حدود یک 
میلیون تومان خرج روی دســت شهرداری گذاشته است با توجه به ازدیاد 

مجــدد تعداد این حیوانات در اواخر شــب و اوایل صبــح و ایجاد ترس و 
اضطــراب برای کودکان و بانوان مهندس جعفر پرج شــهردار فیروزکوه 
ضمن تشکر از سعه صدر و شکیبایی تمامی شهروندان در این خصوص به 
خبرنگار ما گفت: طرح جمع آوری سگ های ولگرد همچنان پا بر جا بوده 
و شهرداری تمام توان خویش را برای پیشبرد اهداف و چشم انداز این طرح 
به کار خواهد بســت. وی افزود :از تمامی شهروندان محترم تقاضا می شود 
در صورت مشــاهده این حیوانات مراتب را به شماره های 76۴۴2۱۱۴ و 

76۴۴2898 اطالع دهند.

 طرح جمع آوری سگ های ولگرد 
در دستور کار

خبر

3 ضمیمه رایگان 
روزنامه درشهرستان 

فیروزکوه

خبر

در جلسه شــورای تامین که متشکل از باالترین 
مقامات اجرایــی ،امنیتی و انتظامی شهرســتان بوده 
 میهمانان شــورای اسالمی شــهر در محل این شورا 

بوده اند.
 زمان ایلکا رئیس شورای اسالمی شهر ضمن تشکر 
از فرماندار و دیگر اعضای شورای تامین شهرستان گفت: 
این جلسه در محوریت های مختلفی انجام که مهمترین 
آن بحث و بررســی بافت های فرســوده شهرستان و 
تالش برای نوسازی ابنیه های موجود در این بافت بوده 
اســت وی با اشاره به اینکه محله های قدیمی "مسجد 
سی " و " تختی " جزو بافت های فرسوده شهری قلمداد 

می شــود ادامه داد :در این خصوص دولت اســتمداد و 
شرایط مناســبی برای جا به جایی سکنه محترم چنین 
مناطقی در سطح کشور انجام که طبیعتا وارد فاز اجرایی 
قرار گرفتن چنین موضوعی نیاز به هماهنگی با مهمترین 
شورای شهرســتان را خواهد داشــت. رئیس شورای 
اسالمی شــهر فیروزکوه جا به جایی سکنه بافت های 
فرسوده را مستلزم عزم شهرستانی دانست و گفت : یکی 
از شــرایط این موضوع فراهم آوردن تسهیالت مناسب 
اعم از پرداخت وام و زمین و هماهنگی با پیمانکاران و در 
نهایت جلب رضایت سکنه این مناطق است زمان ایلکا 
تصریح کرد :صورت دیگر این موضوع در فراهم نمودن 

شرایط مناسب توسط شهرداری خالصه شده به طوری 
که تعدادی از ســکنه مناطق یاد شده با تجمیع اراضی 
کوچک خویش خواستار دریافت جواز با مساحت باال که 
شهرداری برای تشویق و ترغیب ،آنها را از هزینه هایی 
چون هزینه جواز و پایان کار معاف نماید. وی همکاری 
شورای تامین شهرستان در این موضوع را اصلی اجتناب 
ناپذیــر عنوان کرد و گفت: طبیعتــا این موضوع دارای 
بازتاب هــای فراوان و شــاید در مقطعی ســبب ایجاد 
نارضایتی هایی نیز گردید که ضرورت حضور شــورای 
تامین شهرســتان در این موضوع کامال حس می شود. 
رئیس شورای اسالمی شهر به طرح موضوعاتی تعیین 

تکلیف دشــت ناصر ،جا به جایی بازار روز ،ســاماندهی 
برخــی از نهاد های دولتی که ســبب ایجاد نارضایتی 
عمومی شــده اند ، و.... به رسمت شناختن شهرداری در 

این جلسه نیز اشاره کرد.

در جلسه شورای اسالمی شهر با شورای تامین شهرستان چه گذشت؟ 

فرماندهی نیروی انتظامی شهرســتان فیروزکوه، از فعالســازی شبانه 
روزی گشت کنترل نامحسوس پلیس راهنمایی و رانندگی در سطح معابر درون 

شهری فیروزکوه خبر داد.
سرهنگ محمد فاضلی افزود: برای جلوگیری از ارتکاب تخلفات حادثه ساز 
توســط رانندگان متخلف که نتیجه انجام این تخلفات بروز تصادفات و سوانح 

ترافیکی است و در نهایت منتج به خسارت جانی و مالی شهروندان می شود، اقدام 
به فعال سازی شبانه روزی گشت کنترل نامحسوس پلیس راهنمایی و رانندگی 
در ســطح معابر درون شــهری فیروزکوه کردیم.وی در ادامه افزود: خط قرمز 
کنترل نامحســوس پلیس راهور ارتکاب تخلفات حادثه ســاز نظیر ســرعت 
غیرمجاز، حرکات مارپیچ، ســبقت غیرمجاز و غیره است؛ موتورسواران نیز در 

صورت انجام تخلفاتی نظیر عدم استفاده از کاله ایمنی، حرکت خالف جهت، 
حرکات نمایشــی، حرکت در پیاده رو و … با برخورد قانونی این واحد گشــتی 
مواجه خواهند شــد. فاضلی در پایان تاکید کــرد: در صورت ارتکاب تخلفات 
رانندگی به خصوص تخلفات حادثه ساز با مرتکبین برابر قانون برخورد خواهد 

شد، چرا که حفظ جان و مال شهروندان اصلی ترین وظیفه پلیس راهور است.

گشت کنترل نامحسوس پلیس فیروزکوه ۲۴ ساعته شد



 ســفته مانند چک یک ســند 
تجاری اســت امــا از نظــر ظاهر و 
همچنین محتوا تفاوت زیادی با چک 

دارد. 
چک در واقع ســندی است که به 
واسطه آن صادر کننده به بانک دستور 
پرداخــت همه یا بخشــی از پولش را 
به دارنده چک، می دهد. اما در ســند 
تجاری ســفته صادر کننــده متعهد 
می شود که مبلغی را که در سفته درج 
شده اســت را در تاریخ مشخص، به 
کســی که نام او در ســفته درج شده 

اســت، پرداخت کنــد . در واقع این 
کاربرد، کاربرد اصلی ســفته است اما 
گاهــی پیش می آید که ســفته برای 
مواردی دیگر صادر می شــود، یکی از 
این موارد سفته بابت حسن انجام کار 
اســت . در این مقاله به بررسی اینکه 
سفته حسن انجام کار چیست، نکات 
مهم در پر کردن ســفته حسن انجام 

کار می پردازیم.
* سفته حســن انجام کار 

چیست
برای همه ما ممکن اســت پیش 
آمده باشــد که وقتی برای استخدام 
به یک شرکت می رویم، کارفرما از ما 
درخواست سفته می کند . معموال این 
ســفته تحت عنوان سفته بابت حسن 
انجــام کار دریافت می شــود . البته 
عنوان حسن انجام کار عنوان مبهمی 
است که در بســیاری موارد منجر به 
بروز اختالفات و مشکالتی می شود . 
در واقع کارفرما این ســفته را دریافت 

می کند تا به واســطه آن از انجام کار 
توســط کارگر و تعهد او نسبت به کار 
مطمئن شــود . با همه اینها در صدور 
سفته حسن انجام کار باید به چند نکته 
مهم توجه کرد تا از بروز مشــکالت 

احتمالی جلوگیری کرد.
* نکات مهــم در پر کردن 

سفته حسن انجام کار 
سفته حسن انجام کار هم یک نوع 
سفته است که باید در صدور آن آنچه 
در باره نحوه صدور  سفته است را در آن 
رعایت کرد. اما در صدور سقته ضمانت 
انجام کار یا سفته حسن انجام کار چند 
مهم وجود دارد که باعث می شــود تا 
شــما با خیال راحت تری ســفته را به 

دست کارفرما بسپارید.
مهم ترین نکته در صدور ســفته 
حسن انجام کار این است که در تاریخ 
پرداخت سفته، بجای درج تاریخ حتما 
قید شود » ســفته بابت حسن انجام 
کار« و اصال تاریخ پرداخت ذکر نشود 

. مثــال می توانید در ســفته متن »در 
وجه شرکت ............../آقای............

بابت تضمین حسن انجام کار قرار داد 
شــماره ...«را بنویسید . در هر صورت 
ذکر اینکه ســفته به چه منظور صادر 

شده است بسیار مهم است .
 همچنین حتما در سفته ذکر کنید 
که آن را وجه چه کسی یا چه شرکتی 
صادر کرده اید . نکته مهم دیگر درباره 
سفته حسن انجام کار این است که در 
قرار داد کار خود از کارفرما بخواهید در 
صورت عدم ثبت، حتما شماره سفته را 

در قرار داد درج کند .
 بعداز صدور ســفته ضمانت انجام 
کار یک نسخه از آن را کپی و نزد خود 
نگه دارید تا در صورت امتناع کارفرما 
از استرداد آن بعد از قطع روابط کاری، 
بتوانیــد از طریق مراحع قضایی اقدام 

کنید.
قنبرعلی وران وکیل پایه 
یک دادگستری

سفته حسن انجام کار یا سفته ضمانت انجام کار

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
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76444148
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دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند
و اندرآن ظلمت شب آب حیاتم دادند

بی خود از شعشعه پرتو ذاتم کردند
حافظباده از جام تجلی صفاتم دادند

 رئیــس انجمن صنفی رانندگان 
شهرســتان فیروزکــوه نیــز ضمن 
گرامیداشــت روز ملــی حمــل و نقل 
؛پیشاپیش 26 آذر را به تمامی رانندگان 

شهرستان تبریک گفت. 
مظاهــر فخــرآور با بیــان اینکه 
مجموعــه حمــل و نقل شهرســتان 
مجموعــه ای پویا بــوده که علی رغم 

وجود مشــکالت عدیده کشــوری به 
حمداهلل در راستای وظایف خود مناسب 
عمل کرده که بخش عظیمی از اجرای 
راهبرد این صنعــت مدیون رانندگان 
خدوم شهرســتان است وی با اشاره به 
تخصیص الستیک دولتی توسط اداره 
صنعت و ســازمان راهداری و حمل و 
نقل جاده ای گفت :خدا رو شــکر روش 
خوبــی در تخصیص الســتیک با ارز 
دولتی به درستی انجام شده و شاهد آن 
هســتیم اکثر ناوگان ملی شهرستان از 

این موضوع بهره مند شده اند .
وی ضابــط مند کــردن نوبت بار 
زدن در واحد ها تولیدی را دســتاوردی 
بــرای این انجمن دانســت وگفت :با 
همکاری و تعامل مناســب دو انجمن، 

شاهد آن هســتیم روند خروجی کاال 
در شهرســتان روند رضایت بخشــی 

می باشد.
 فخــرآور مجموعه حمــل و نقل را 
به وفاق و اتحاد در راســتای پیشــبرد 
اهداف شهرستانی و ملی دعو ت کرد و 
افزود :توجه و اهتمام مسئولین محلی 
و فرا دســتی به این قشر سبب پویایی 
و بازخــورد تاثیرات مثبــت آن به متن 

جامعه می شود.
رئیس انجمــن صنفی رانندگان در 
پایــان از مجموعه اداره صنعت و اداره 
راهــداری و حمــل و نقل جــاده ای 
شهرســتان به سبب اهتمام به موضوع 
تخصیص الستیک با ارز دولتی تشکر  

و قدردانی کرد.

رانندگان شالوده اصلی صنعت حمل و نقل هستند 

رئیس جهاد کشاورزی گفت: طبق تفاهم نامه 
صورت گرفته فی مابین مدیریت جهاد کشاورزی و 
مدیریت نظام مهندســی کشــاورزی شهرســتان 
فیروزکوه در راستای تفویض اختیار، بازدیدهای امور 
اراضی شهرستان به سازمان نظام مهندسی و ارجاع 

کار به کارشناسان این سازمان انجام خواهد شد.
رضا فرازی افزود: مقرر گردید استعالم های امور 
اراضی اعم از ثبت سند،انتقال سند، تبصره ۴ و تبصره 
۱ قانون حفظ کاربری توســط کارشناسان مجرب 
سازمان صورت گرفته و گزارشات تکمیل و به جهاد 
کشاورزی ارائه گردد.به اینکه تاکنون ۱۰ نفر از فارغ 
التحصیالن بومی بخش کشــاورزی شهرســتان 
مشــغول به کار شــده اند گفت: حق الزحمه ای نیز 
طبق تعرفه ســازمان نظام مهندســی از متقاضیان 
توســط کارشناســان دریافت خواهد شــدفرازی 
یادآورشــد:درپایان نیز مدیریت جهاد کشــاورزی 

شهرســتان فیروزکوه عنوان کرد فارغ التحصیالن 
بخش کشــاورزی کــه دارای مدرک کارشناســی 
کشاورزی باشند جهت دریافت پروانه اشتغال به کار 

و ارجاع کار به این مدیریت مراجعه نمایند.
* ۲1 هکتــار از اراضــی کشــاورزی 

فیروزکوه آزاد شد
رئیس جهاد کشــاورزی فیروزکوه از آزاد سازی 
2۱ هکتار از اراضی کشاورزی در روستاهای وشتان، 
منطقه چزکین و روســتای ســله بن از توابع بخش 
ارجمند این شهرســتان خبــر داد.رضا فرازی اظهار 
داشت: در راســتای اجرای تبصره 2 ماده ۱۰ قانون 
حفــظ کاربری اراضی زراعی و باغی طبق دســتور 
دادســتان شهرســتان 9 مورد فنس کشی تفکیک 
اراضی و یک مورد ســاخت و ساز غیرمجاز در منطقه 
چزکین روستای ســله بن تخریب که منجر به آزاد 
ســازی 2۰ هکتار از اراضی کشاورزی شد.همچنین 

ادامــه داد: تخریب دو مورد فنس کشــی در اطراف 
شهر ارجمند و روستای وشتان، ۱ هکتار از این اراضی 
را در شهرســتان آزاد کرد.به گفتــه وی این اقدام با 
حضور ماموران نیروی انتظامی و عوامل بخشداری 

ارجمند صورت گرفت.
شهرســتان فیروزکوه دارای ۵ هزار و ۴۵۰ هکتار 
اراضی کشــاورزی در ۱2۰ کیلومتری شمال شرقی 

پایتخت واقع شده است.

همکاری جهاد کشاورزی و سازمان نظام مهندسی
چندی پیــش دولت برای حمایــت از تولید و 
بخش کشاورزی اقدام به ارائه تسهیالتی با نرخ سود 
۱۰ درصد نمود که متقاضیان بعد از انجام روند اداری 
توســط مدیریت جهاد کشاورزی به بانک کشاورزی 
معرفی می شــدند. اما در حــدود چندین ماه بوده که 
عالوه بر تکمیل پرونده بســیاری از متقاضیان روند 
 ارائه تســهیالت مســکوت و متقاضیان بالتکلیف 

شده است .

رضا فرازی رئیس جهاد کشاورزی در این خصوص 
گفت: چندین جلســه با شیخ زادگان معاون اعتبارات 
بانک کشــاورزی اســتان برگزار و مقرر گردید طی 

هفته های آتی به این موضوع ترتیب اثر داده شــود .
وی با اشــاره به اینکه منابع این نوع تسهیالت از 
 محــل صنــدوق توســعه ملــی تامین می شــود 
گفت :وام های پرداخت شــده از محل اعتبارات سال 
96 بــوده و بعد از اتمام اعتبــار و به دلیل عدم تزریق 

منابع مالی در سال 97 در حدود 2۵ پرونده تسهیالت 
۱۰ درصــدی بالتکلیف مانده اند مژگان یوســفی 
رئیس بانک کشــاورزی شهرســتان نیز ضمن بعید 
دانستن تامین اعتبار این نوع تسهیالت تا پایان سال 
گفت:بــه نفراتی کــه روند تکمیل پرونــده را انجام 
داده اند پیشنهاد می شود با مراجعه به جهاد کشاورزی 
شهرســتان نوع تســهیالت خویــش را از ۱۰ به ۱۴ 

درصد تغییر دهند.

سرانجام وام های کشاورزی 1۰ درصدی چه خواهد شد


