
زکوه
فیرو

روزنامه فرهنگی، اجتماعی صبح ایران
www.daneshpayam.ir
www.jamejamdaily.ir

Sunday  - March13 , 2022       |        6177 یکشنبه 22 اسفند 1400   |    10 شعبان   1443       |       4 صفحه       |       سال بیست و دوم - شماره

امام جمعه شهرستان فیروزکوه خبر داد:

رعایت خطوط قرمز ایران در 
احیای برجام 

3

ویــژه هـا

نهال رایگان بین نمازگزاران 
یع  شد فیروزکوه توز

امــام جمعه شهرستان فیروزکوه، در خطبه های 
عبادی سیاسی نمازجمعه این هفته در شهرستان، 
گفت: یکی از مصادیق مهم تقوا، حفظ زبان است؛ نیکو صحبت 

کردن در محیط خانه، یکی از عوامل تحکیم خانواده است.
حجت االسالم حیدری خاطر نشان کرد: هم حرِف خوب زدن 
و هم خوب حرف زدن هر دو مهم است؛ زخم زبان زدن، کنایه 

زدن و… در خانه، از ابزار شیطان برای ایجاد فتنه و نزاع است.
خطیب نماز جمعه فیروزکوه در ادامــه بیان داشــت: برخی 

می گویند اگر برجام و مذاکره با آمریکا بد بود... 
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کاال میان  ۶۰۰ سبد 
یستی  بهز مددجویان 

یع شد توز

گزارشی از خدمات اداره 
بنیاد شهید و امور 

شهرستان  ایثارگران 
فیروزکوه

رئیس اداره بهزیستی شهرستان فیروزکوه:

تش نشانی  آ هشدارهای 
درباره چهارشنبه سوری
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بیشتر بخوانید

جشن نیکوکاری با شعار 
»عیدی برای همه « در 

فیروزکوه

مراسم روز درختکاری و هفته منابع طبیعی در فیروزکوهمراسم روز درختکاری و هفته منابع طبیعی در فیروزکوه

فرماندار فیروزکوه:

3

رئــیــس اداره صــمــت شــهــرســتــان فــیــروزکــوه از دســتــگــیــری دالالن آرد 
ایــن شهرستان بــا همکاری نــیــروی انتظامی و بسیج اصــنــاف خبرداد
بــه گـــزارش جــام جــم، سید امین حسینی رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت 

شهرستان فیروزکوه در گفتگو با جام جم از شناسایی و دستگیری عوامل 
خ آزاد در این شهرستان خبرداد و ... 2توزیع آرد دولتی و فروش آن به نر

 دستگیری دالالن آرد دولتی
 در شهرستان فیروزکوه 

خدمت به جانبازان و ایثارگران بسیار ضروری است

 1- مجتمع آموزشی رفاهی )تاالر پذیرایی( فیروزه: 
روستای امیریه

خیابان  فیروزکوه،  ســازان:  آینده  کودک  مهد   -2
کوچه شهید عمرانی پاسداران، 

روســتــای  )س(  زیــنــب  حــضــرت  آمــوزشــگــاه   -3
شهرآباد

آموزشگاه چمران روستای شهرآباد  -4
آموزشگاه شیخ صدوق شهرآباد  -5

آموزشگاه شهید گمنام روستای دهین  -6
7- آموزشگاه شرف روستای بادرود

آموزشگاه ادب روستای جلیزجند  -8
آموزشگاه شاهد جلیزجند  -9
آموزشگاه جامی جلیزجند  -10

11- اردوگاه شهدای مکه جلیزجند
روستای  عرب  رضا  محمد  شهید  آموزشگاه   -12

نام آور
آموزشگاه جهاد روستای سرانزا  -13

آموزشگاه شهدای تجارت سرانزا  -14

آزادگان روستای طرود 15- آموزشگاه 
16- آموزشگاه 13 آبان طرود

آموزشگاه امید روستای پیرده  -17
18- آموزشگاه امید اسالم پیرده

19- آموزشگاه 15 خرداد روستای درده
آموزشگاه شهید قدمی روستای مهن  -20

21- آموزشگاه محمد تقی ساروی روستای کمند
آرزو کمند 22- آموزشگاه 

23- آموزشگاه حافظ روستای سله بن
آموزشگاه شهید باهنر سله بن  -24

روســتــای  چمنی  جـــالل  شهید  آمــوزشــگــاه   -25
طارس

26- آموزشگاه دانش روستای وشتان
سابق  اسفندیاری  احمد  شهید  آموزشگاه   -27

شهر ارجمند
آموزشگاه فلسطین ارجمند  -28

گــوهــری  پــیــمــان  آمـــوزشـــگـــاه  جــنــب  ــن  ــی زم  -29
ارجمند

آموزشگاه ایمان روستای شادمهن  -30
آموزشگاه هجرت روستای اهنز  -31
آموزشگاه نسیبه روستای لزور  -32

33- آموزشگاه نواب صفوی لزور
آموزشگاه مدرس روستای نجفدر  -34

آموزشگاه شهید فرزین روستای اندریه  -35
آموزشگاه شهید بهانی روستای بهان  -36

آسور آموزشگاه قیام روستای   -37
38- آموزشگاه البرز روستای وزنا

آموزشگاه شهید مصطفی خمینی زرمان  -39
آموزشگاه شهید مفتح روستای هرانده  -40

آموزشگاه مهر روستای السم چشمه         -41
42- آموزشگاه  پیک دانش روستای ورسخواران
روستای  محمدی  خسرو  شهید  آموزشگاه   -43

مهاباد
آموزشگاه قدس روستای خمده  -44
آموزشگاه سعدی روستای انزها  -45

آموزشگاه شهید رجایی انزها  -46

47- آموزشگاه توحید روستای زرین دشت
آموزشگاه شیخ کلینی روستای دهگردان  -48

روستای  انصاری  عبداهلل  خواجه  آموزشگاه   -49
تشان آ

50- آموزشگاه ادیب روستای گچه
51- آموزشگاه رازی روستای گذرخانی

آموزشگاه پاسدار روستای سیمین دشت  -52
آموزشگاه الزهرا روستای حصاربن  -53

آموزشگاه استقالل حصاربن  -54
آموزشگاه استقالل حصاربن 55- زمین جنب 

آموزشگاه بهار سابق حصاربن  -56
)س(  رقیه  حضرت  و  خــرداد   15 آموزشگاه    -57

جنب کالنتری 110 فیروزکوه
58-  آیت اهلل مشکینی سابق: فیروزکوه خیابان 

تختی
آموزشگاه بلیغ: فیروزکوه خیابان تختی   -59

میدان  فیروزکوه  آدرس  به  تجاری  واحد  یک    -60
راه آهن جنب آموزش و پرورش

گهی مزایده اجاره امالک آموزش و پرورش شهرستان فیروزکوه آ
نوبت اول اسفند ماه 1400

اداره آمـوزش و پـرورش شهرسـتان فیروزکـوه در نظـر دارد تعـداد  60 فقره از امـالک خود را در قالب اجاره به 
افـراد واجد شـرایط واگذار نماید. 

متقاضیان می توانند جهت کسـب اطالعات بیشـتر و بازدید از امالک مورد نظر ،همه روزه از تاریخ انتشـار 
آگهی غیر از ایام تعطیل از ساعت 8 صبح لغایت 13 به واحد حقوقی این اداره به آدرس فیروزکوه میدان 

راه آهن اداره آموزش و پرورش مراجعه و یا با شماره 02176445951 تماس حاصل نمایند. 

توضیحات و شرایط:
            قرارداد اجاره امالک به صورت یک ساله می باشد 

           این مدیریت در رد و یا قبول پیشنهادات اجاره به هر دلیل و در هر مرحله مختار است 
          حداکثر زمان ارائه درخواست  شنبه 1400/12/28

ج آگهی و هزینه کارشناسی امالک بر عهده مستاجرین خواهد بود .           کلیه هزینه های در

1

2

3

4

گان مبارک میالد امام زمان رب هم
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و  درختـکاری  هفتـه  گرامیداشـت  مراسـم  حاشـیه  در  فیروزکـوه  شـهردار 
مربـع  متـر   14.56 فیروزکـوه  در  سـبز  فضـای  سـرانه  گفـت:  طبیعـی  منابـع 
اسـت کـه تـالش مـی کنیـم تـا سـال آینده حداقـل 2 متـر مربع به ایـن مقدار 

افـزوده شـود.

بـه گـزارش جام جـم، علیرضـا صادقی افزود: آرامسـتان های رضوان و تختی، 
حـوزه علمیـه خواهـران و سـطح مدارس از نقاط شـهری اسـت کـه در هفته 
منابـع طبیعـی درختـکاری شـده اسـت. وی اظهـار داشـت: در جمعـه هـم 

نهال هـای غیـر مثمـر بیـن نمازگـزاران بـه صـورت رایـگان توزیع شـد.

عبـاس قاسـمی رئیـس اداره منابـع طبیعـی و آبخیزداری فیروزکـوه نیز بیان 
داشـت: تـا پایـان هفتـه منابـع طبیعـی بیـش از 5 هـزار اصله نهـال در قالب 
ح هـای توسـعه و مشـارکت مردمـی در فیروزکـوه غـرس شـد. وی افـزود:  طر

، اقاقیـا و زبـان گنجشـک بود. ایـن نهال هـا شـامل کاج، صنوبـر

نهال رایگان بین نمازگزاران فیروزکوه توزیع  شد اجتماعی2

اقتصادی

ضمیمه رایگان روزنامه د  ر فیروزکوهضمیمه رایگان روزنامه د  ر فیروزکوه

کــشــتــار جمعی  زبـــالـــه؛ ســـالح 
ــودات  ــوج م علیه  ــا   ــان ه ــس ان

دیگر

تــوســط  طــبــیــعــت  دل  در  ــالـــه  زبـ ــازی  ــاســ رهــ
گردشگران از مشکالت همه ساله شهرهای 
گــردشــگــر پـــذیـــر کـــشـــور از جــمــلــه مــنــاطــق 

گردشگری شهرستان فیروزکوه است.
تالش برای ایجاد و یا تغییر الگوهای فرهنگی 
خفته  انسان های  تا  باشد  تلنگری  می تواند 
به  بی مهری  داشتن  روا  از  غفلت،  خواب  در 
طبیعت پرهیز کرده و برای نجات از دامی که 
با نابودی طبیعت برای خود پهن می کنند، با 

جدیت بکوشند.
زیست  ــی  ــودگ آل از  جــلــوگــیــری  نخست  گـــام 
فرهنگی  الگوهای  ارایــه  و  ساخت  محیطی، 
که  یی  آسیب ها  از  را  مــردم  بتواند  که  است 
همراه  به  آنها  برای  طبیعت  در  زباله  ریختن 

گاه کند. دارد، آ
در  ــالــه  زب آوری  جــمــع  پــالســتــیــك هــای  دادن 
ایجاد  مــســافــران،  بــه  شهر  ورودی  مــبــادی 
محل های مناسب برای ریختن زباله و نصب 
راهکارهای  جمله  از  دهنده  هشدار  عالیم 

نجات طبیعت است.
 400 حــدود  زباله  تن  هر  از  آمارها،  اســاس  بر 
کربن  اکسید  دی  گلخانه ای  گاز  مکعب  متر 

ج می شود. و 600 لیتر شیرابه خار

یادداشت

ــمتی  ــک قس ــراج مال ــین س ــب  حس ــاند اینجان ــالع می رس ــه اط ب
ــوه   ــع درفیروزک ــی واق ــک اصل ــنگ    ی ــی از س ــی1135 فرع ــالک ثبت از پ

ــا  ــل و ی ــم در داخ ی ــتر وحر ــن بس ــی تعیی ــوه-  متقاض ــانی فیروزک ــه نش ب
آب  امــور  اعــالم  وحســب  می باشــم  الذکــر  فــوق  ثبتــی  پــالک  مجــاورت 
یــم  تعییــن بســتر وحر فیروزکــوه بــر اســاس ضوابــط ومقــررات جــاری 
منــوط بــه مراجعــه کلیــه مالکیــن مشــاعی بــه امــور آب وتکمیــل پرونــده 
کلیــه مالکیــن مشــاعی تقاضــا می شــود بــا در دســت  می باشــد لــذا از 
گهــی  داشــتن مــدارک مالکیــت خــود ظــرف مــدت 1۰ روز از تاریــخ انتشــار آ
امــور آب فیروزکــوه بــه نشــانی فیروزکــوه بلــوار بســیج، روبــه روی ترمینــال 
ــرف  ــاعی ظ ــن مش ــه مالکی ــدم مراجع ــت ع ــی اس ــد. بدیه ــه نماین مراجع
مهلــت مقــرر فــوق نافــی اقدامــات شــرکت آب منطقــه ای تهــران ) امــور 
یــم اعالمــی بــرای کلیــه مالکین مشــاعی  آب فیروزکــوه ( نبــوده وبســتر حر

الزم الرعایــه می باشــد .

گهی آ

ــمتی از  ــک قس ع مال ــد زار ــان  محم ــاند اینجانب ــالع می رس ــه اط ب
یــه حصاربن به  پــالک ثبتــی174 فرعــی از ســنگ۶8 اصلــی واقــع در قر

یم  نشــانی فیروزکــوه-  روســتای حصاربــن     متقاضی تعیین 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 1۰ 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

ــمتی از  ــک قس ــی  مال ــهین زارع ــب ش ــاند اینجان ــالع می رس ــه اط ب
یــه ســله بــن  پــالک ثبتــی فاقــد فرعــی از ســنگ 1۰7اصلــی واقــع درقر

بــه نشــانی فیروزکــوه-   روســتای ســله بــن -- کاریز ســر  متقاضی تعیین 
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
مشــاعی  مالکیــن  کلیــه  از  لــذا  می باشــد  پرونــده  وتکمیــل  آب  امــور 
تقاضــا می شــود بــا در دســت داشــتن مــدارک مالکیــت خــود ظــرف مــدت 
آب فیروزکــوه بــه نشــانی فیروزکــوه  گهــی امــور  آ 1۰ روز از تاریــخ انتشــار 
ــدم  ــت ع ــی اس ــد. بدیه ــه نماین ــال مراجع ــه روی ترمین ــیج، روب ــوار بس بل
اقدامــات  نافــی  فــوق  مقــرر  مهلــت  ظــرف  مشــاعی  مالکیــن  مراجعــه 
یــم  شــرکت آب منطقــه ای تهــران ) امــور آب فیروزکــوه ( نبــوده وبســتر حر

ــد . ــه می باش ــاعی الزم الرعای ــن مش ــه مالکی ــرای کلی ــی ب اعالم

گهی آ

بــه اطــالع می رســاند اینجانبــان  ســید صائــب حســینی مالــک 
در  واقــع  اصلــی  ســنگ99  از  فرعــی   897 ثبتــی  پــالک  از  قســمتی 

یــه طــارس بــه نشــانی فیروزکــوه-  روســتای طــارس  منطقــه لوبنــد    قر
یــم در داخــل ویــا مجــاورت پــالک ثبتــی فــوق  متقاضــی تعییــن بســتر وحر
ــط  ــاس ضواب ــر اس ــوه ب ــور آب فیروزک ــالم ام ــب اع ــم وحس ــر می باش الذک
یــم منــوط بــه مراجعــه کلیــه مالکیــن  ومقــررات جــاری تعییــن بســتر وحر
مشــاعی بــه امــور آب وتکمیــل پرونــده می باشــد لــذا از کلیــه مالکیــن 
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 ــدت 1۰ روز از تاری ــرف م ظ
فیروزکــوه بلــوار بســیج، روبــه روی ترمینــال مراجعــه نماینــد. بدیهــی 
ــی  ــوق ناف ــرر ف ــت مق ــرف مهل ــاعی ظ ــن مش ــه مالکی ــدم مراجع ــت ع اس
نبــوده   ) فیروزکــوه  آب  امــور   ( تهــران  منطقــه ای  آب  شــرکت  اقدامــات 
یــم اعالمــی برای کلیــه مالکیــن مشــاعی الزم الرعایه می باشــد  وبســتر حر

.

گهی آ

ــک  ــه          مال ــی المان ــداهلل رضای ــب  عب ــاند اینجان ــالع می رس ــه اط ب
ــه  ی ــع در قر ــی واق ــنگ 9۶ اصل ــی از س ــی 77رع ــالک ثبت ــمتی از پ قس

تعییــن  متقاضــی  بــادرود   روســتای  فیروزکــوه-    نشــانی  بــه  بــادرود 
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
مشــاعی  مالکیــن  کلیــه  از  لــذا  می باشــد  پرونــده  وتکمیــل  آب  امــور 
تقاضــا می شــود بــا در دســت داشــتن مــدارک مالکیــت خــود ظــرف مــدت 
آب فیروزکــوه بــه نشــانی فیروزکــوه  گهــی امــور  آ 1۰ روز از تاریــخ انتشــار 
ــدم  ــت ع ــی اس ــد. بدیه ــه نماین ــال مراجع ــه روی ترمین ــیج، روب ــوار بس بل
اقدامــات  نافــی  فــوق  مقــرر  مهلــت  ظــرف  مشــاعی  مالکیــن  مراجعــه 
یــم  شــرکت آب منطقــه ای تهــران ) امــور آب فیروزکــوه ( نبــوده وبســتر حر

کلیــه مالکیــن مشــاعی الزم الرعایــه می باشــد . اعالمــی بــرای 

گهی آ

بــه اطــالع می رســاند اینجانــب  ولــی اله غندالــی            مالک قســمتی 
یــه حصاربــن  از پــالک ثبتی22۰فرعــی از ســنگ    ۶8    اصلــی واقــع درقر

ــن  ــی تعیی ــرخه متقاض ــن -- س ــتای حصارب ــوه-  روس 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
مشــاعی  مالکیــن  کلیــه  از  لــذا  می باشــد  پرونــده  وتکمیــل  آب  امــور 
تقاضــا می شــود بــا در دســت داشــتن مــدارک مالکیــت خــود ظــرف مــدت 
آب فیروزکــوه بــه نشــانی فیروزکــوه  گهــی امــور  آ 1۰ روز از تاریــخ انتشــار 
ــدم  ــت ع ــی اس ــد. بدیه ــه نماین ــال مراجع ــه روی ترمین ــیج، روب ــوار بس بل
اقدامــات  نافــی  فــوق  مقــرر  مهلــت  ظــرف  مشــاعی  مالکیــن  مراجعــه 
یــم  شــرکت آب منطقــه ای تهــران ) امــور آب فیروزکــوه ( نبــوده وبســتر حر

ــد . ــه می باش ــاعی الزم الرعای ــن مش ــه مالکی ــرای کلی ــی ب اعالم

گهی آ

ــمتی از  ــک قس ــراج  مال ــد س ــب  مجی ــاند اینجان ــالع می رس ــه اط ب
ــه  ــام آور  ب ــه  ن ی ــع در قر ــی واق ــنگ 93 اصل ــی از س ــی   4  فرع ــالک ثبت پ

ــم  ی ــتر وحر ــن بس ــی تعیی ــام آور متقاض ــتای ن ــوه-   روس ــانی فیروزک نش
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 1۰ 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

ــمتی از  ــک قس ــی مال ــان قربان ــب  ایم ــاند اینجان ــالع می رس ــه اط ب
یــه حصاربن به  پــالک ثبتی721فرعــی از ســنگ    ۶8    اصلــی واقــع درقر

یم  نشــانی فیروزکــوه-  روســتای حصاربــن  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 1۰ 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

مالــک  چــی    نیــک  خ   شــاهر اینجانــب  می رســاند  اطــالع  بــه 
یه  قســمتی از پــالک ثبتــی فاقــد فرعــی از ســنگ 1۰7اصلی واقــع درقر

ســله بن به نشــانی فیروزکوه-   روســتای ســله بن -- کاریز ســر  متقاضی 
یــم در داخــل ویــا مجــاورت پــالک ثبتــی فــوق الذکــر  تعییــن بســتر و حر
می باشــم وحســب اعــالم امــور آب فیروزکــوه بــر اســاس ضوابــط ومقررات 
یــم منــوط بــه مراجعــه کلیــه مالکیــن مشــاعی  جــاری تعییــن بســتر و حر
کلیــه مالکیــن مشــاعی  آب وتکمیــل پرونــده می باشــد لــذا از  بــه امــور 
تقاضــا می شــود بــا در دســت داشــتن مــدارک مالکیــت خــود ظــرف مــدت 
گهــی امــور آب فیروزکــوه بــه نشــانی فیروزکــوه بلوار  1۰ روز از تاریــخ انتشــار آ
بســیج، رو بــه روی ترمینــال مراجعــه نماینــد. بدیهــی اســت عــدم مراجعه 
مالکیــن مشــاعی ظــرف مهلــت مقــرر فــوق نافــی اقدامــات شــرکت آب 
یــم اعالمــی بــرای  منطقــه ای تهــران ) امــور آب فیروزکــوه ( نبــوده وبســتر حر

کلیه مالکین مشاعی الزم الرعایه می باشد. 

گهی آ

یــا خمــده ای  مالــک قســمتی از  بــه اطــالع می رســاند اینجانــب زکر
یــه خمــده بــه  پــالک ثبتــی1۶۶ فرعــی از ســنگ 12۶ اصلــی واقــع در قر

ــم  ی ــتر و حر ــن بس ــی تعیی ــده متقاض ــتای خم ــوه-   روس ــانی فیروزک نش
در داخــل ویــا مجــاورت پــالک ثبتــی فــوق الذکــر می باشــم و حســب اعــالم 
آب فیروزکــوه بــر اســاس ضوابــط و مقــررات 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 1۰ 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

ــمتی از  ــک قس ع مال ــد زار ــان  محم ــاند اینجانب ــالع می رس ــه اط ب
یــه حصاربــن بــه  پــالک ثبتــی42 فرعــی از ســنگ۶8 اصلــی واقــع در قر

یم  نشــانی فیروزکــوه-  روســتای حصاربــن     متقاضی تعیین 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 1۰ 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 اینجانب حســین نیــک چی   مالک قســمتی 
یــه ســله بــن  از پــالک ثبتــی فاقــد فرعــی از ســنگ 1۰7اصلــی واقــع درقر

بــه نشــانی فیروزکــوه-  روســتای ســله بــن -- کاریــز ســر  متقاضــی تعیین 
ــم  ــر می باش ــوق الذک ــی ف ــالک ثبت ــاورت پ ــا مج ــل وی ــم در داخ ی ــتر وحر بس
و حســب اعــالم امــور آب فیروزکــوه بــر اســاس ضوابــط و مقــررات جــاری 
یــم منــوط بــه مراجعــه کلیــه مالکیــن مشــاعی بــه امــور  تعییــن بســتر وحر
تقاضــا  مشــاعی  مالکیــن  کلیــه  از  لــذا  می باشــد  پرونــده  تکمیــل  و  آب 
 1۰ مــدت  ظــرف  خــود  مالکیــت  مــدارک  داشــتن  دســت  در  بــا  می شــود 
ــوار  ــوه بل ــانی فیروزک ــه نش ــوه ب ــور آب فیروزک ــی ام گه ــار آ ــخ انتش روز از تاری
بســیج، روبــه روی ترمینــال مراجعــه نماینــد. بدیهــی اســت عــدم مراجعه 
مالکیــن مشــاعی ظــرف مهلــت مقــرر فــوق نافــی اقدامــات شــرکت آب 
یــم اعالمــی بــرای  منطقــه ای تهــران ) امــور آب فیروزکــوه ( نبــوده وبســتر حر

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

گهی آ

این برنامه که به ابتکار و همت شورای اسالمی و دهیاری روستای دهگردان بمنظور پاکسازی معابر 
شرکت  و  بود  همراه  اهالی  از  جمعی  مشارکت  با  بود  شده  دیده  تدارک  روستا  اصلی  خیابان های  و 

کنندگان در قالب دو تیم به جمع آوری زباله های مسیر پرداختند.
یکی از نکات بارز برنامه حضور پررنگ و  اشتیاق وافر اهالی  برای پاکسازی محیط زندگیشان بود. 

اتفاقی زیبا که امیدواریم سبب مشارکت گسترده تر اهالی در برنامه های اینچنینی باشد.
هر یک از ما می توانیم با ترویج فرهنگ زیبای جمع آوری زباله در روستا و محل زندگی مان به طبیعت 

و زیباسازی محل زندگی مان کمک کنیم و زیبایی را به دیگران هدیه کنیم…
همه با هم همدل برای روستا و محله ای زیبا

یست  همایش  پاکسازی محیط ز
یندشت روستای دهگردان انجام شد  در زر

طاهره حاجی مزدارانی

خبرنگارجام جم 

رئیس اداره صمت شهرستان فیروزکوه از دستگیری 
دالالن آرد این شهرستان با همکاری نیروی انتظامی 

و بسیج اصناف خبرداد
اداره  گزارش جام جم، سید امین حسینی رئیس  به 
در  فیروزکوه  شهرستان  تجارت  و  معدن  صنعت، 
عوامل  دستگیری  و  شناسایی  از  جام جم  با  گفتگو 
این  در  آزاد  خ  نر به  آن  فروش  و  دولتی  آرد  توزیع 
تایید  و  بررسی  از  پس  گفت:  و  خبرداد  شهرستان 
فروش  و  شهرستان  از  دولتی  آرد  خروج  موضوع 
با  گرفته  صورت  هماهنگی های  ،طبق  آزاد  خ  نر با  ان 
عوامل نیروی انتظامی و بسیج اصناف، اخاللگران و 
دالالن ارد دولتی شناسایی، دستگیر و تحویل مراجع 

قضایی شدند. 
وی تصریح کرد: متاسفانه اخاللگران بارها به صورت 

و  شهرستان  از  دولتی  آرد  خروج  به  اقدام  شبانه 
خ آزاد می کردند. فروش ان با نر

این  از  کرد:  خاطرنشان  پایان  در  مسئول  مقام  این 
آرد به وزن تقریبی 600 کیلوگرم  افراد تعداد 15 کیسه 

کشف و ضبط شد.

دستگیری دالالن آرد دولتی در شهرستان فیروزکوه 

رئیس اداره بهزیستی شهرستان فیروزکوه:
600 سبد کاال میان مددجویان بهزیستی توزیع شد

 600 تعداد  نوروز  عید  به  شدن  نزدیک  با  همزمان 
توزیع  پوشش  تحت  مددجویان  ویژه  کاال  سبد 

می شود.
رئیس اداره بهزیستی شهرستان فیروزکوه درگفتگو 
با جام جم با بیان این خبر و ضمن تاکید بر اهمیت 
سازمان  هدف  جامعه  از  جانبه  همه  حمایت 
تالش  در  گذشته  سنوات  طبق  گفت:  بهزیستی 
مردمی  مشارکت های  حوزه  همکاران  با  تا  هستیم 
و همراهی همیشگی خیرین گرامی بتوانیم با تهیه 
بسته های غذایی و ارائه کمک با توجه به آغاز فصل 
بهار و سال نو، گوشه ای از مشکالت مددجویان را 

رفع نماییم.
توزیع  از  عموزاده  اصغر  علی  جام جم،  گزارش  به 
تحت  اولویت دار  خانوادهای  بین  در  کاال  سبد   250
کرد:  خاطرنشان  و  داد  خبر  بهزیستی  پوشش 
پایان  تا  گرفته  صورت  برنامه ریزی ها ی  براساس 
امسال 450 سبد ارزاق دیگر نیز در مراحل بعدی در 

بین مددجویان تحت پوشش توزیع خواهد شد.
راستای حمایت  یادآور شد: همچنین در   عموزاده 

حوزه  از  تخفیفاتی  پوشش،  تحت  مددجویان  از 
اعتبارات استان در بخش های درمانی، معیشتی و 
تجهیزاتی به جامعه هدف بهزیستی فیروزکوه تعلق 

خواهد گرفت.
کرد: با تشکیل شورای  امیدواری  ابراز  پایان  در  وی 
استفاده  با  و  فیروزکوه  شهرستان   مشارکت 
به  بیشتر  هرچه  بتوانیم  شورا  این  ظرفیت  از 
کرده  کمک  شهرستان  این  نیازمند  خانواده های 
را  از مشکالت مددجویان تحت پوشش  و بخشی 

مرتفع سازیم.



ــدن  ــ درغـــــــــــم آســـــمـــــانـــــی شـ
ــرحـــوم  ــان مـ ــ ــ ــوارت ــ ــ ــزرگ ــ ــ ــرادرب ــ ــ ب
دکــتــرابــوالــفــضــل مــالجــعــفــری 
ورزش  اداره  اســـبـــق  رئـــیـــس 
فــیــروزکــوه ومــعــاونــت ورزشـــی 
تـــهـــران  ــان  ــ ــت ــ اس کـــــل   اداره 
بـــاعـــث تـــاثـــروتـــالـــم ایــنــجــانــب 
ورزش  جامعه  وپیشکسوتان 
پــایــتــخــت وایــــن دیـــارگـــردیـــده 
است . مرحوم دکترباروحیه پهلوانی ومردمی وارزشمندوستودنی توانست 
خدمات شایانی باهمکاریهای جنابعالی به یادگاربگذارد  وهرگزفراموش 
قهرمانان  مــــدارک  باتهیه  اواخـــرعـــمـــرش   در  بــخــصــوص  نــخــواهــدشــد 
وافتخارآفرینان وتدارک چاپ تاریخ ورزش این دیار را در دست اقدام داشت 
نقش مهمی راعهده داربودند. ضمن عرض تسلیت  از خداوند منان برای 
آن مرحوم طلب رحمت ومغفرت وبرای کلیه بازماندگان صبرو شکیبایی 

مسئلت دارم .

یکشنبه    22 اسفند  1400   شماره  6177

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان فیروزکوه در گفتگو با خبرنگار جام جم 
از توزیع کاالهای اساسی تنظیم بازار در این شهرستان خبرداد و گفت: 
توزیع  کننده  مصرف  از  حمایت  و  بازار  تنظیم  ح  طر اجرای  راستای  در 
روزهای  طی  شکر  و  هندی  منجمد،برنج  غ  مر نظیر  اساسی  کاالهای 

گذشته در این شهرستان آغاز شده است.

غ  به گزارش جام جم، رضا فرازی افزود:تاکنون عرضه مستقیم 6 تن مر
خ  نر با  هندی  برنج  تن   4 و  تومان  هزار   20 مصوب  قیمت  با  منجمد 
مصوب 24 هزار تومان توسط واحدهای صنفی مشخص درشهرستان 

درحال اجرا می باشد.
غ منجمد  این مقام مسئول خاطر نشان کرد: همچنین حواله 3 تن مر

و 4 تن برنج هندی صادر شده و طی روزهای آینده در شهرستان توزیع 
خواهد شد.

ح  فرازی  یادآور شد: توزیع کاالهای اساسی در شهرستان براساس طر
تنظیم بازار و باتوجه به میزان نیاز مصرف کننده در شهرستان انجام 

می شود.

آغاز توزیع کاالهای اساسی تنظیم بازار

اجتماعیاجتماعی
اقتصادیاقتصادی

ضمیمه رایگان روزنامه د  ر فیروزکوهضمیمه رایگان روزنامه د  ر فیروزکوه

مراسم روز درختکاری و هفته 
منابع طبیعی در فیروزکوه

و  درختـکاری  هفتـه  گرامیداشـت  مراسـم 
منابـع طبیعـی، بـه همـت شـهرداری فیروزکـوه 
شهرسـتان  مسـئوالن  از  جمعـی  حضـور  بـا  و 
)عـج(  ولیعصـر  شـهرک  در  شـهروندان  و 

شـد. برگـزار  فیروزکـوه 
جمعـه  امـام  حضـور  بـا  کـه  مراسـم  ایـن  در 
ناحیـه  فرمانـده   ، فرمانـدار شهرسـتان، 
دادگسـتری،  ریاسـت  بسـیج،  مقاومـت 
پلیـس  رئیـس   ، فرمانـدار معاونـان   ، شـهردار
، مدیـران ادارات و جمعـی از شـهروندان  راهـور
نهـال  اصلـه  چندیـن  شـد،  برگـزار  فیروزکـوه 

شـد. غـرس  غیرمثمـر  و  مثمـر 
گفتنـی اسـت کـه 500 اصلـه نهـال مثمـر و غیـر 
پایـان هفتـه در شـهر فیروزکـوه،  تـا  نیـز  مثمـر 

کاشـته خواهـد شـد.
روز  گرامیداشـت  نمادیـن  مراسـم  برگـزاری   *

فیروزکـوه در  درختـکاری 
و  درختـکاری  روز  گرامیداشـت  مناسـبت  بـه 
نمادیـن  مراسـم  طبیعـی  منابـع  هفتـه  آغـاز 
روز درختـکاری توسـط اداره منابـع طبیعـی روز 
 ، یکشـنبه با حضور ابوالقاسـم مهـری فرماندار
اسـماعیل درزی بورخانـی رئیـس دادگسـتری، 
فرمانـداری،  عمـران  معـاون  قاسـم زاده 
ناحیـه  فرمانـده  منـش  حیـدری  سـرهنگ 
مقاومـت بسـیج سـپاه شهرسـتان، جمعـی از 
مسـئوالن شهرسـتان فیروزکـوه و جانبـازان در 

شـد. برگـزار  گـدوک  منطقـه 

فرماندار فیروزکوه:
ایثارگران  و  جانبازان  به  خدمت 

بسیار ضروری است

گلباران  مراسم  در  فیروزکوه  شهرستان  فرماندار 
مزار شهدای فیروزکوه، ضمن تبریک سالروز والدت 
حضرت قمربنی  هاشم )ع( و روز جانباز، تصریح کرد: 
از  دفاع  و  انقالب  کشور،  از  صیانت  برای  جانبازان 
مملکت از جان و اعضای بدن خود گذشتند؛ عزت، 
رشادت ها،  مدیون  کشور  امروز  اقتدار  و  امنیت 
مجاهدت ها، صبر و استقامت خانواده سرافراز شهدا 

و ایثارگران کشور است.
شهدا  افزود:  مهری  ابوالقاسم  جام جم،  گزارش  به 
ما  جامعه  برای  بهایی  گران  سرمایه های  ایثارگران  و 
و  آنها  زندگی  سبک  از  الگوگیری  با  باید  که  هستند 
انتقال آرمان های شهدای واالمقام به نسل امروزی در 
مقابل آنان ادای دین کنیم. وی همچنین خاطرنشان 
کرد: حکمت الهی بوده که شما عزیزان باشید تا راه 
برای  را  انقالب  اصیل  راه  و  نشود  گم  انقالب  اصیل 
نسل های بعدی تبیین کنید و راه و یاد امام و شهدا 
را زنده نگه دارید مهری با بیان این که دشمن به دنبال 
ناامید کردن مردم نسبت به انقالب و دستاوردهای 
از  با استفاده  کرد: دشمن  بیان  نظام اسالمی است، 
دنبال  به  رسانه ای  فراوان  امکانات  و  به روز  فناوری 
ضعیف نشان دادن نظام و ضربه زدن به نظام است 
و برای مقابله با این دسیسه دشمن به یک جهاد نیاز 
است. وی در پایان اقدامات جهادی برای خدمت به 
جانبازان و ایثارگران را امری ضروری دانست و تاکید کرد: 
دستگاه های  مسئوالن  و  خدمتگزاران  همه  وظیفه 
اجرایی است که برای رفع مشکالت جانبازان و خانواده 
آنان تالش کنند و مشکالت این عزیزان را شناسایی و 

با کمال افتخار مشکالت آنها را برطرف کنند.

خبرخبر

3

اناهلل واناالیه راجعون
 پیشکسوت ومردبزرگ ورزش استان 

وکشورجناب آقای سیروس مالجعفری 

 رضاکیانی رئیس اسبق  تربیت بدنی 
وداوربین المللی کشتی

»بازگشت همه به سوی اوست«

تسلیت قطره ایست در برابر غم دریا گونه شما
  مصیبت وارده را به آنجنابان وخانواده محترم معزا تسلیت وتعزیت می گویبم، 
از خداوند منــان بــرای آن مرحومان علو درجــات ؛ رحمت و مغفرت وبرای ســایر 

بازماندگان صبر وشکیبایی مسالت داریم .
خانواده های حاج رضا وعلی آسیابانی

جناب آقایان احمد وسینا پژمان         

ــمتی از  ــک قس ــه  مال ــه بادل ــب  ملیح ــاند اینجان ــالع می رس ــه اط ب
یــه طــارس بــه  پــالک ثبتی3۶5فرعــی از ســنگ    99   اصلــی واقــع درقر

ــم  ی ــتر وحر ــن بس ــی تعیی ــارس متقاض ــتای ط ــوه-  روس ــانی فیروزک نش
در داخــل ویــا مجــاورت پــالک ثبتــی فــوق الذکــر می باشــم وحســب اعالم 
امــور آب فیروزکــوه بــر اســاس ضوابــط ومقــررات جــاری تعییــن بســتر 
یــم منــوط بــه مراجعــه کلیــه مالکین مشــاعی بــه امــور آب وتکمیل  وحر
بــا  می شــود  تقاضــا  مشــاعی  مالکیــن  کلیــه  از  لــذا  می باشــد  پرونــده 
در دســت داشــتن مــدارک مالکیــت خــود ظــرف مــدت 1۰ روز از تاریــخ 
آب فیروزکــوه بــه نشــانی فیروزکــوه بلــوار بســیج  گهــی امــور  آ انتشــار 
مراجعــه  عــدم  اســت  بدیهــی   . نماینــد  مراجعــه  ترمینــال  روی  روبــه   ،
ــرکت آب  ــات ش ــی اقدام ــوق ناف ــرر ف ــت مق ــرف مهل ــاعی ظ ــن مش مالکی
یــم اعالمــی  منطقــه ای تهــران ) امــور آب فیروزکــوه ( نبــوده وبســتر حر

بــرای کلیــه مالکیــن مشــاعی الزم الرعایــه می باشــد .

گهی آ

سیاسی  عبادی  خطبه های  در  فیروزکوه،  شهرستان  جمعه  امام 
تقوا،  از مصادیق مهم  گفت: یکی  این هفته در شهرستان،  نمازجمعه 
عوامل  از  یکی  خانه،  محیط  در  کردن  صحبت  نیکو  است؛  زبان  حفظ 

تحکیم خانواده است.
حجت االسالم حیدری خاطر نشان کرد: هم حرِف خوب زدن و هم خوب 
از  کنایه زدن و… در خانه،  زبان زدن،  حرف زدن هر دو مهم است؛ زخم 

ابزار شیطان برای ایجاد فتنه و نزاع است.
اگر  ادامه بیان داشت: برخی می گویند  خطیب نماز جمعه فیروزکوه در 
آمریکا بد بود، چرا دولت سیزدهم هم دنبال مذاکره  برجام و مذاکره با 
است؟ اواًل مذاکرات وین با کشورهای 4+1 است نه آمریکا، تا وقتی آمریکا 
مذاکره  آنها  با  می دهد،  ادامه  ایران  ملت  علیه  زورگویی  و  دشمنی  به 
ابتدایی  مذاکرات  این   

ً
ثانیا افزود:  حیدری  االسالم  کرد.حجت  نخواهیم 

در  سیزدهم  دولت  و  شده  ضایع  ایران  ملت  حقوق  برجام  در  نیست، 
صدد استیفای حق ملت ایران است. وی اظهار داشت: مقامات رسمی 

را  ایران  قرمزهای  خط  غربی ها  تا  کرده اند،  اعالم  بارها  اسالمی  جمهوری 
قبول نکنند، احیای برجام ممکن نیست.امام جمعه فیروزکوه تصریح 
باشد  هشدار  و  تذکر  حد  در  اگر  شخصیت ها،  برخی  موضع گیری  کرد: 

اشکالی ندارد، ولی تضعیف تیم مذاکره کننده صحیح نیست؛ رفع کامل 
تحریم ها، تضمین الزم و راستی آزمایی، سه خط قرمز ایران در مذاکرات 

وین است.
حجت االسالم حیدری، با اشاره به جنگ اوکراین، گفت: جنگ اوکراین، 
جمعه  نماز  خطیب  برداشت.  غرب  کرده  بزک  و  زشت  چهره  از  پرده 
حق  آنها،  معظم  خانواده  و  شهدا  داشت:  اذعان  ادامه  در  فیروزکوه 
هستیم.  شهدا  خون  مدیون  همیشه  ما  و  دارند  ما  گردن  به  عظیمی 
از عوامل موفقیت و محبوبیت شهید سلیمانی،  وی تصریح کرد: یکی 
به  اشاره  با  حیدری  االسالم  حجت  بود.  شهدا  خانواده  تکریم  و  احترام 
هفته منابع طبیعی و آبخیزداری، گفت: حفظ محیط زیست، جنگل ها و 

مراتع و اراضی کشاورزی وظیفه همگانی است. 
امام جمعه فیروزکوه افزود: آسیب به محیط زیست، تخریب زمین های 
بزرگی  گناه  شخصی،  منافع  خاطر  به  ملی  اراضی  به  تجاوز  و  کشاورزی 

است.

امام جمعه شهرستان فیروزکوه خبر داد:

رعایت خطوط قرمز ایران در احیای برجام 

کــمــیــســیــون هــای  در  هـــــدف  جـــامـــعـــه  شـــرکـــت 
ــاده 15،حــالــت  مـ تعیین درصـــد،   ، مــخــتــلــف)احــراز
اشتغال و سایر موارد،( بیمه نمودن خانواده های 
و  ،حــوادث،پــایــه  عــمــر بیمه  از  اعــم  هــدف  جامعه 
و  معافیت  بــه  مــربــوط  امـــورات  تکمیلی پیگیری 
وجــانــبــازان معرفی  شهدا  فــرزنــدان  خدمت  کسر 
شغلی  مشاوره  جهت  جانبازان  و  شهدا  فرزندان 
استان شرکت  و  شهرستان  در  مــوارد  پیگیری  و 

شــــورای  خــصــوص  در  ــداری  ــانـ ــرمـ فـ جــلــســات  در 
دیــدار  خصوص  در  ،هماهنگی  فرماندار مشورتی 
با  ایثارگران،هماهنگی  و  شهدا  معظم  خانواده  از 
در  روستایی  و  شهری  یــادواره هــای  ستاد  اعضای 
به  مربوط  جلسات  و  یادواره ها   برگزاری  خصوص 
جانبازان  شهداو  خانواده  معرفی  ایثارگران  کمیته 
از  خانواده دیــدار  مشاوره  جهت  مشاوره  مرکز  به 
قالب  در  ایثارگران  و  شهدا  معظم  خــانــواده هــای 
و  شهرستاتی  مسئوالن  حضور  بــا  سپاس  ح  طــر
هــمــکــاران ســتــاد استانی انــجــام مــددکــاری فــردی 
پرونده  وتشکیل  خانواده ها   مشکل  حل  جهت 
گـــزارش بــه اســتــان، تشکیل پــرونــده  مـــددکـــاری، 
وام  جعاله،  وام  هــدف پــرداخــت  جامعه  مهمان 
قرض الحسنه  و  ــروری  ضــ وام  ــاال،  کـ وام  خــــودرو، 
ــداث مسکن پــرداخــت  احـ یــا  شــاهــد و وام خــریــد 
خانگی پرداخت  مشاغل  و  خوداشتغالی  وام های 
ایثارگری تحویل  مطالبات  و  شهدا  بازنشستگی 
بــاال ارســـال اسامی  بــه  خـــودرو بــه جــانــبــازان ٪50 

جسمی  مشکالت  دارای  و  تهران  ساکن  جانبازان 
مراجعه  ح  طر ترافیک اجرای  ح  طر جهت  حرکتی  و 
معکوس به صورت حضور در منازل جامعه هدف 
و برقراری ارتباط تلفنی به طور مستمر بخشودگی 
ــن شــهــدا و  ــدیـ وام صـــنـــدوق شــاهــد جــهــت والـ
معرفی  و  ازدواج  هدیه  متوفی پرداخت  جانبازان 
برای  ازدواج  برابر وام   2 ازدواج  بانک جهت وام  به 
به  مسکن  مناسب سازی  هزینه  عموم پرداخت 
ح هــای  ــرای طــر والــدیــن و جــانــبــازان بـــاالی 50٪ اجـ
تبلیغات محیطی شهر و روستا ها  و توزیع بروشور 
ــار وشـــهـــادت در  ــث ــرویــج فــرهــنــگ ای ــا مــحــتــوای ت ب
و  مذهبی  مراسمات  مختلف برگزاری  مراسمات 
در  همکاری  و  فعال  شرکت  ســال.  طــول  در  ملی 
یادواره شهدا گلباران مزار شهدا در شهر و روستا 
جهت  پیامک   ــال  مختلف ارس مناسبت های  در 
دعوت  تسلیت،  )تبریک،  مختلف  مناسبت های 
،اطـــالع رســانــی و...( پــرداخــت صــد درصــد شهریه 
دانشگاه های  بــه  ایــثــارگــر  و  شــاهــد  دانــشــجــویــان 

امــور  ــه  ب کــارهــای مــربــوط  ــرداز پیگیری  ــ پ شــهــریــه 
جلسات  بــرگــزاری  و  دانـــش آمـــوزی  و  دانشجویی 
وپــرورش  آمــوزش  و  دانشگاه ها   در  شاهد  ستاد 
مربوط  تــرم پیگیری  هــر  در  هزینه ها   پــرداخــت  و 
و  درمانی  اسناد  شهدا دریافت  گلزار  بازسازی  به 
پیگیری و پرداخت هزینه از طریق اداره بیمه ایران 
و بیمه دی قــرارداد پزشک پایش سالمت جهت 
جامعه  به  خدمات  ارائــه  جهت  منزل  در  ویزیت 
ــدف تــوســط  ــدف ویـــزیـــت در مــنــزل جــامــعــه هـ هـ
و  هــدف  جامعه  با  سالمت دیــدار  پایش  پزشک 
شرایط  پیگیری  و  آنها  بــا  مستمر  تلفنی  تماس 
حق  بــرقــراری  به  مربوط  کارهای  بیماران  پیگیری 
تجهیزات  هزینه  هدف پرداخت  جامعه  پرستاری 
پزشکی طبق دستورالعمل اطالع رسانی در حوزه 
بهداشت ودرمان از طریق نصب در تابلو اعالنات 
اداره  اقدامات  تلفنی ازجمله  تماس  و  پیام  اداره، 
بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان به جامعه 

هدف طی یک سال گذشته بوده است.

گزارشی از خدمات اداره بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان فیروزکوه
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امام خمینی )ره(

جناب آقای مهندس  حسن اسفندیار 
عضو کانون جهادگران جهاد سازندگی کشور 

تعاونی دامداران وکشاورزان شهرستان فیروزکوه

اندیشه و تالش خدمتگزاران صدیق هیچ گاه از یاد نخواهد رفت.
چه غرور آفرینند آن عزیزانی که در کمال صداقت و درستکاری در سنگر خدمت به 
مردم و در جهت تحقق اهداف نظام جمهوری اسالمی، خالصانه از هیچ کوششی 

دریغ ننموده و همواره خود را خدمتگزار مردم می دانند.
همکاری های  و  رایزنی  با  که  حضرتعالی  مستمر  زحمات  و  تالش  از  بدینوسیله 
زیبنده وتحسین بر انگیز با مسئوالن امر  در جهت تأمین  و اختصاص به موقع 

نهاده های دامی از قبیل جو، ذرت و سویا برای دامداران شهرستان فیروزکوه 
توفیق  و  بهروزی  سالمتی،  برایتان  متعال  خداوند  از  می گردد.  تشکر  و  تقدیر 

استمرار خدمتگزاری را مسئلت داریم.

جناب آقای مهندس صالحی 
مدیر کل محترم بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان تهران 

در ســایه الطــاف خداونــد متعــال و اهتمــام دلیــر مــردان عرصــه ســازندگی، بــه مصــداق حدیــث »مــن 
یــم خــوب و قابــل  لــم یشــکر المخلــوق لــم یشــکر الخالــق«    مراتــب تشــکر و قدردانــی  خویــش  از تکر
یاســت محتــرم بنیــاد مســکن انقــالب اســالمی شهرســتان  تحســین  جنــاب آقــای مهنــدس کیانــی ر
 ، فیروزکــوه وهمچنیــن جنــاب آقایــان خوئینــی معــاون عمــران و روســتایی، مهنــدس اســفندیار
مهنــدس هاشــمی وکلیــه کارکنــان بنیــاد مســکن انقــالب اســالمی فیروزکــوه در جهــت رســیدگی بــه 

مشــکالت آحــاد مــردم  و پیشــبرد اهــداف آن نهــاد انقالبــی ابــراز نمایــم . 

امیــد اســت بــا تــوکل بــه حضــرت احدیــت زیــر ســایه پرچــم نظــام مقــدس جمهــوری اســالمی ایــران و 
زعامــت حضــرت ولــی عصــر )عــج( همــواره در راه اعتــالی خدمــت بــه مــردم  پیــروز و ســربلند باشــید.

نوری

بدینوسیله از تالش بی شائبه جنابعالی و همکاران در شعبه فیروزکوه  در راستای  اعطای تسهیالت به کشاورزان ودامپروران و تحقق و بالندگی 
اهداف و برنامه های دولت سیزدهم  قدردانی نموده و توفیقات روزافزونتان را از خداوند متعال مسئلت داریم.

گان یوسفی     سر کار خانم مژ
یاست محترم بانک کشاورزی شعبه فیروزکوه  ر

             از طرف  سجاد دهینی وجمعی از دامداران وکشاورزان شهرستان فیروزکوه 

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان فیروزکوه، درباره 
فیروزکوه،  در  مونانه  کمک های  رزمایش  از  مرحله  دوازدهمین 
مومنانه  کمک های  رزمایش  مرحله  دوازدهمین  در  امروز  گفت: 
شعبانیه،  اعیاد  مناسبت  به  فیروزکوه،  شهرستان  در  همدلی  و 
2000 بسته کمک معیشتی، میان خانواده های اقشار آسیب پذیر 
توزیع  انشااهلل  بسیج  مقاومت  پایگاه های  هّمت  به  شهرستان، 

خواهد شد.
به گزارش جام جم، سرهنگ پاسدار محمد حیدری منش، تصریح 
کرد: این بسته ها از ظرفیت های گروه های جهادی بسیج و مجمع 
خّیرین بسیج شهرستان و حمایت های سپاه سّیدالشهدا )ع( ث 
تومان  هزار   800 ارزش  به  بسته  هر  که  شد،  تامین  تهران  استان 

پیش بینی میشود.
اقالمی  بسته ها  این  در  داشت:  بیان  منش  حیدری  سرهنگ 

که  دارد،  وجود  روغن  و  ماکارونی  و  حبوبات  برنج،  غ،  مر همچون 
مبنای  و  شده  گرفته  نظر  در  خانوارها  روزمره  مصرف  برای   

ً
عموما

گروه های  پایش شده توسط  اطالعاتی  بانک  اقالم هم  این  توزیع 
جهادی بسیج در روستاها و محالت است، که با محوریت مساجد 

در محالت شهرستان فیروزکوه توزیع میشود.
ِشفاء،  ح  طر اجرای  به  اشاره  با  ادامه،  در  فیروزکوه  سپاه  فرمانده 
محوریت  با  ِشفاء،  ح  طر ما  موضوع،  این  کنار  در  همچنین  گفت: 
داریم،  کار  دستور  در  را  خانوار  سرپرست  زنان  توانمندسازی 
ایجاد  واسطه  تا  می شود  پیگیری  زنان  جامعه  بسیج  توسط  که 
آسیب پذیر  کرامت اقشار  پایدار کمکی در راستای حفظ  اشتغال 
جامعه و ایجاد و همچنین با همکاری انجمن حمایت از زندانیان 
پیش   ، مستمر صورت  به  و  متناوب  کمک  برای  برای  بسته هایی 

بینی خواهد شد.

شهرستان  امداد  کمیته  رئیس  دهباشی  عباس 
در  امسال  نیکوکاری  جشن  خصوص  در  فیروزکوه 
این شهرستان تصریح کرد: جشن نیکوکاری با شعار 
پروتکل های  تمامی  رعایت  با  و  همه «  برای  »عیدی 
پنجشنبه  از  اجتماعی  گذاری  فاصله  و  بهداشتی 
سطح  پایگاه های  در  اسفند   25 تا  و  آغاز  12اسفند 

شهرستان ادامه خواهد داشت.
حدود  فیروزکوه  شهرستان  در  افزود:  ادامه  در  وی 
140 کودک بی سرپرست وجود دارد که افراد نیکوکار 
می توانند با شرکت در طرح اکرام ایتام و محسنین، با 
مراجعه به کمیته امداد امام)ره(، آمادگی خود را جهت 
تحت حمایت گرفتن یک یا چند کودک یتیم با واریز 
مبالغی دلخواه واریز مستقیم به حساب ایتام اعالم 
حال  در  کرد:  خاطرنشان  همچنین  دهباشی  کنند. 
در  امداد،  کمیته  حمایت  تحت  خانواده  حاضر 1012 

فیروزکوه وجود دارد.رئیس کمیته امداد شهرستان 
با وجود  کرد: در سال 1400  تاکید  پایان  فیروزکوه در 
کرونا،  ویروس  شیوع  از  ناشی  اقتصادی  مشکالت 
با همکاری مردم و خیرین فیروزکوهی، پیگیری های 
فرماندار  جمعه،  امام  مجلس،  نماینده  دلسوزانه 
محترم و دیگر مسئوالن شهرستان اقدامات مفید 

و موثری صورت گرفت.

جشن نیکوکاری با شعار »عیدی برای همه « در فیروزکوه

در  فیروزکوه  آب  منابع  امور  سرپرست 
نمرود  رودخانه  از  تصرف  رفع  خصوص 
و  گشت  گروه  همکاری  با  کرد:  تصریح 
واحد  و  سطحی  آب های  واحد  بازرسی 
غیر  دیوارکشی  مترمربع   380 حقوقی، 
تخریب  نمرود  رودخانه  بستر  در  مجاز 

شد.
حسینی  اکبر  علی  جام جم،  گزارش  به 
عملیات  این  افزود:  ادامه  در  رمدانی 
و  عمومی  دادستان  از  دستور  اخذ  با 
انقالب شهرستان فیروزکوه و در معیت 
انجام  منطقه  انتظامی  نیروی  ماموران 

شد.
این  طی  کرد:  خاطرنشان  همچنین  وی 
عملیات دیواری به طول حدود 380 متر 
بستر  در  مجاز  غیر  صورت  به  که  مربع 
یک  طی  بود  شده  بنا  نم رود  رودخانه 
روز کاری رفع تصرف شد.سرپرست امور 

منابع آب فیروزکوه در خصوص اقدامات 
این امور در جهت حفاظت از رودخانه ها  
و  صیانت  راستای  در  داشت:  بیان 
حفاظت از رودخانه ها  و مجاری آب های 
سطحی و جلوگیری از ساخت و ساز غیر 
مجاز در حریم و بستر رودخانه ها، گروه 
گشت و بازرسی این امور به طور مداوم 
در منطقه در حال گشت زنی بوده و به 
و  ساخت  گونه  هر  شناسایی  محض 
و  رودخانه ها   بستر  در  مجاز  غیر  ساز 
الزم  قانونی  اقدامات   

ً
فورا مسیل ها  

وی  می گیرد.  صورت  تصرف  رفع  جهت 
یکی  رودخانه ها   کرد:  تاکید  همچنین 
و  شرب  آب  تامین  منابع  مهم ترین  از 
زیرزمینی  آب  سفره های  کننده  تغذیه 
انفال  آنها به عنوان  از  باید  که  می باشد 
تا  کرد  حفاظت  ملی  ثروت  و  عمومی 
ایمن  عبور  جهت  کافی  و  الزم  شرایط 

جریان آب و سیالب های احتمالی فراهم 
باشد.

اشاره داشت:  پایان  در  رمدانی  حسینی 
با  فیروزکوه  شهرستان  آب  منابع  امور 
اساس  بر  خود  ذاتی  وظیفه  به  توجه 
قانون با هر گونه تخلف در زمینه منابع 
اهتمام  با  زیرزمینی  و  سطحی  آب های 

جدی برخورد قانونی خواهد نمود.

 380 مترمربع دیوارکشی غیرمجاز 
در بستر رودخانه نمرود تخریب شد

، مصدقی معاون راهداری  طی مراسمی با حضور ابوالقاسم مهری فرماندار
و حمل و نقل جاده ای استان تهران،سرپرست معاونت سیاسی و امنیتی 
، سرپرست  ، معاون برنامه ریزی فرمانداری، معاون عمرانی فرماندار فرماندار
شهرستان  اجرایی  دستگاه های  مدیران  از  تعدادی  و  مرکزی  بخشداری 
مراسم تودیع و معارفه رئیس راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان 

فیروزکوه برگزار شد.
 در این مراسم »هادی اسدی« به عنوان  رئیس جدید راهداری و حمل و 

نقل جاده ای شهرستان فیروزکوه معرفی شد.
سابق  رئیس  زمانی«  »مهرداد  زحمات  از  نیز  مراسم   این  در  است  گفتنی 

راهداری فیروزکوه تقدیر به عمل آمد.
 همچنین زمانی رئیس سابق راهداری و حمل و نقل جاده ای فیروزکوه به 

معاونت راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران خواهد رفت.

مراسم تودیع و معارفه رئیس راهداری و حمل و 
نقل جاده ای شهرستان فیروزکوه برگزار شد

 توزیع 2000 بسته کمک معیشتی، در غالب کمک های 
 مومنانه و همدلی در فیروزکوه

خدمات  و  نشانی  آتــش  مدیریت 
ارائــه  با  فیروزکوه  شــهــرداری  ایمنی 
شهروندان  به  ایمنی  توصیه های 
آتـــش نـــشـــانـــان  بـــــاش  آمـــــــاده  از 
احتمالی  حـــوادث  بــا  مقابله  بـــرای 
شهر  این  در  سال   آخر  چهارشنبه 

خبر داد.
خانواده ها  داشــت:  اظهار  مومنی 
بــا فــرزنــدان خــود صحبت کنند و 
از  آن هــا به بیرون  اجــازه ندهند که 
منزل بروند و در مورد خطرات بازی 
با آتش و مــواد محترقه و منفجره 

آگاهی الزم را بدهند.
ــرای کــار هــای  وی بــا بــیــان ایــن کــه بـ
غیر ضروری از منزل خارج نشوید، 
گفت: در خصوص شب چهارشنبه 
سوری تمهیدات ویــژه ای را در نظر 
گرفتیم و نیروهای ما برای خدمات 

رسانی بهتر به شهروندان مستقر 
آتش  از  کــرد:  هستند. وی تصریح 
خالی  کارتن  هیزم،  الستیک،  زدن 
و امــثــال ایــنــهــا چــه در واحــدهــای 
و  کوچه  مسکونی و چه در معابر، 
نمایید.مؤمنی  ــودداری  خـ خیابان 
توصیه  شهروندان  به  کــرد:  تأکید 
می شود که در چهارشنبه آخر سال 
کنند  پرهیز  شهری  درون  ــردد  ت از 
تــردد در شهر،  و درصـــورت نیاز به 
نگه  بسته  را  ماشین  پنجره های 
دارند و همچنین پنجره های منازل 
را نیز ببندند تا از آتش سوزی ناشی 
از پرت کردن مواد منفجره به داخل 
و  کنند  جلوگیری  ماشین  و  خانه 
همچنین از پارک کردن ماشین ها  
برق  تیرهای  و  درخــت هــا   کنار  در 
ــان  ــک خـــــــودداری کــنــنــد و حـــد االم

وسیله نقلیه خود را داخل پارکینگ 
منازل پارک کنند.

خدمات  و  نشانی  آتــش  مسئول 
کرد:  خاطرنشان  شــهــرداری  ایمنی 
به  ــوزی  سـ چهارشنبه  بــا  را  ــوروز  ــ ن
ــود و دیــگــران تلخ نکنید و  ــام خ ک
در صــورت بــروز هرگونه حریق و یا 
با  خونسردی  حفظ  ضمن  حــادثــه 
تلفن 125 تماس گرفته و مراتب را 
و نشانی دقیق  نــوع حادثه  با ذکــر 

اطالع دهید.

تش نشانی درباره چهارشنبه سوری هشدارهای آ

بــه اطــالع مــی رســاند اینجانبــان  ولــی تیمــوری    مالــک قســمتی 
یــه نــام آوربــه  از پــالک ثبتــی247 فرعــی از ســنگ93اصلی واقــع در قر

ــن  ــی تعیی ــد   متقاض ــه لوبن ــام آور منطق ــتای ن ــوه-  روس ــانی فیروزک نش
یــم در داخــل ویــا مجــاورت پــالک ثبتــی فــوق الذکــر مــی باشــم  بســتر وحر
ــاری  ــررات ج ــط ومق ــاس ضواب ــر اس ــوه ب ــور آب فیروزک ــالم ام ــب اع وحس
یــم منــوط بــه مراجعــه کلیــه مالکیــن مشــاعی بــه امور  تعییــن بســتر وحر
کلیــه مالکیــن مشــاعی تقاضــا  آب وتکمیــل پرونــده مــی باشــد لــذا از 
مــدت  ظــرف  خــود  مالکیــت  مــدارک  داشــتن  دســت  در  بــا  شــود  مــی 
آب فیروزکــوه بــه نشــانی فیروزکــوه  گهــی امــور  آ 1۰ روز از تاریــخ انتشــار 
ــدم  ــت ع ــی اس ــد . بدیه ــه نماین ــال مراجع ــه روی ترمین ــیج ، روب ــوار بس بل
اقدامــات  نافــی  فــوق  مقــرر  مهلــت  ظــرف  مشــاعی  مالکیــن  مراجعــه 
یــم  شــرکت آب منطقــه ای تهــران ) امــور آب فیروزکــوه ( نبــوده وبســتر حر

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

گهی آ


