
لزومی ندارد که انسان بخواهد به هر مطلب 

یا انتقادی، پاسخ دهد زیرا در برخی موارد 

سکوت بهتر است، ضمن آنکه هر حرفی هم 

که  نیست  این گونه  شود  زده  ما  ضد  بر  که 

و  بگذارد  تأثیر  جامعه  افراد  ذهن  در  حتمًا 

مورد قبول قرار گیرد.
مقام معظم رهبری )مدظله(

بهره برداری از چند پروژه شاخص شهرداری در هفته دولت
شهردار فیروزکوه خبر داد:

حضور موفق شهرداری فیروزکوه در نمایشگاه 
بین المللی شهر ایده آل کیش

بازدید شهردار و شورای اسالمی شهر از 
پروژه های عمرانی سطح شهر

خالصه ای از عملکرد شهرداری 

فیروزکوه

شهردار فیروزکوه:

خریداری ۶۸ درصد از سهام شرکت شهرک صنعتی 

فیروزکوه توسط شهرداری فیروزکوه
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کاغذ بازی ها در اجرای برنامه های اقتصاد 
مقاومتی کنار گذاشته شود

4نماینده مجلس شورای اسالمی:

شهیدان رجایی و باهنر الگویی برای 
همه دولتمردان هستند

4فرماندار فیروزکوه:

حق مداری سرلوحه کار مسئوالن 
قرار گیرد

4امام جمعه فیروزکوه:

تشریح اهم برنامه های یک سال آتی 

شورای اسالمی شهر و شهرداری فیروزکوه

4ریاست شورای شهر:

2صفحه

2صفحه

2صفحه

3صفحه

3صفحه

گاهنـامه داخلی

مهندس جعفر پرج در گفتگو با ویژه نامه پیام شهر ضمن عرض سالم به همشهریان و 
تبریک فرا رسیدن هفته دولت به بیان برخی از اقدامات شاخص و مهم شهرداری فیروزکوه 

در طول سه سال گذشته اشاره نمودند.
است  عموم شهروندان  از خواسته های  متری  معبر 1۸  بازگشایی  داشت:  اظهار  وی 
زیرا در زمان های خاص از روز، بیشترین اوج ترافیک در خیابان پاسداران ایجاد می شود و 
این معضل از دغدغه های مهم شهروندان است که شهرداری فیروزکوه طی ۲ سال گذشته 
اقدامات خوبی در این زمینه انجام داد؛ در این مدت حدود 90 درصد از امالک اشخاص 
تملک و حدوداً 3 میلیارد تومان هزینه نقدی و غیرنقدی به مالکین پرداخت گردید و در 
مسیر خیابان پاسداران یا همان نبش میدان امام خمینی )ره( عموماً به تملک شهرداری 

درآمده است.
مهندس پرج از احداث و اتمام صد در صدی پل 1۸ متری، جنب گاراژ آهنگر خبر 
داد و بیان کرد توافقات خوبی با درمانگاه قدیم صورت گرفته و کارهای خوبی انجام شده 
ولی یکی از دغدغه ها و مشکالتی که سبب متوقف شدن این پروژه شد و این سؤال را در 
ذهن مردم ایجاد کرد، که چرا شهرداری در ایام تعطیالت نوروز که همه در سیر و سفر 
هستند، شهرداری مشغول به کار بوده، ولی حال پروژه تعطیل ماند،  دلیل این امر را وجود 
اختالف  نظر از طرف اداره میراث فرهنگی بطوریکه ادعایش این است، اجرای این پروژه اثر 
مخرب بر ساختمان قدیمی درمانگاه دارد، در صورتی که این پروژه هیچ گونه اثری مخربی 
بر ساختمان قدیم بیمارستان نخواهد داشت بلکه حتی در جهت تحکیم و حفظ این آثار 

مؤثر خواهد بود.
وی اظهار امیدواری کرد: این پروژه که از صفر تا صد آن را مورد پیگیری قرار داده و 
بهره برداری از آن آرزوی بنده است تا در زمان مدیریتم افتتاح شود تا حالوت و شیرینی 

بهره برداری آن را مردم از نزدیک حس کنند.
ساختمان  قدیم  محل  در  شهرداری  تجاری  مرکز  اجرای  ادامه  فیروزکوه  شهردار 

شهرداری در خیابان پاسداران اشاره کرد و گفت: امید است بتوانیم این ساختمان را در ۲ طبقه در فازهای مختلف 
با در نظر گرفتن توان مالی شهرداری اجرا و در قالب اجاره به همشهریان واگذار کنیم.

وی افزود: یکی از سیاست های شهرداری و شورای اسالمی شهر حتی المقدور حفظ امالک به ویژه امالک 
تجاری برای شهرداری است، چون شهرداری در پایان هر ماه دغدغه ی شدیدی برای پرداخت هزینه ها و پرداخت 
حقوق پرسنل دارد، اقدام دیگر شهرداری در راستای ایجاد درآمد پایدار و مستمر، ایجاد بازار روز شهرداری است 

که در خیابان شهید مطهری در مدت زمان کوتاهی توسط شهرداری به عنوان پروژه شاخص احداث شد.

مهندس پرج ادامه داد احداث پارک پیامبر اعظم )ص( در حدفاصل شهرک ولیعصر و شهرک کوهسار که 
فاقد یک مرکز بازی و تفریحی بود ازجمله اقدامات ارزنده شهرداری به شمار می رود، تجهیز پارک ها، توسعه فضای 
سبز در سطح شهر هم ازجمله این اقدامات است، بر اساس آمار اعالم شده در زمان پذیرش مسئولیت بنده سرانه 
فضای سبز شهر کمتر از ۸ مترمربع بود که این میزان تا پایان سال 9۴ بَنا به تأیید و ارزیابی توسط گروه فضای 
سبز دفتر استانداری تهران به بیش از 10 مترمربع رسید، درصدد هستیم طی افق ۴ ساله که 3 سال آن را پشت 

سر گذاشته ایم این میزان به حد استاندارد کشوری که 15 مترمربع است برسانیم.
وی اجرا و بهره برداری فاز ۲ و 3 پارک امیری فیروزکوهی و تکمیل مجموعه خلیج فارس که در حاشیه 
داد:  ادامه  و  دانست  فیروزکوه  اسالمی شهر  و شورای  مجموعه شهرداری  افتخارات  از  را  است  قرارگرفته  جاده 
همچنین بهره برداری از پروژه تفریحی گردشگری خلیج فارس که به منظور ایجاد درآمد پایدار و ایجاد اشتغال 
برای جوانان و فضای مفرح برای همشهریان و مسافران احداث شده است، در ارزیابی های صورت گرفته از امتیازات 

خوبی برخوردار شد.
سالیان طوالنی است که هیچ فضایی برای اقامه نماز و استراحت برای مسافران در این محور وجود نداشت 

اکنون شهرداری فیروزکوه این ظرفیت عظیم و مهم را برای مردم فراهم کرده است.
مهندس پرج ادامه داد: احداث میدان امیری فیروزکوهی از جمله پروژه مهم شهرداری بوده که به امید خدا، 

پس از تأمین منابع مالی باقیمانده، سایر قسمت های پروژه صد در صد اجرا و به بهره برداری برسد.

سخن شهردار

یکی از سه کتیبه معروف دوره قاجار در تنگه واشی واقع 
در  وانا  تونل  و  شهرری  چشمه علی  در  دیگر  کتیبه  دو  و  شده 
جاده هراز واقع شده اند. هر سه این کتیبه ها به دستور فتحعلی 
پیش  دوران  که  شاه  فتحعلی  است.  شده  حکاکی  قاجار  شاه 

نقش  دیدن  با  بود،  گذرانده  شیراز  در  را  خویش  پادشاهی  از 
برجسته های آن دیار، سه نفر به نام های حجار باشی، نقاش باشی 

و معمارباشی را مسئول ساخت این سه کتیبه در تهران کرد.

کتیبه واقع در تنگه ساواشی دارای ابعاد شش در هفت متر 
است که وقایع زمان فتحعلی شاه دور تا دور کتیبه روایت شده 
با  این کتیبه ها، نقش شکارگاه  است. بزرگ ترین نقش برجسته 
تصویر اسب، نیزه و شکارهایش است که در اطراف آن می توان 
عباس میرزا، علی قلی میرزا و علی نقی میرزا پسران فتحعلی شاه 
و همچنین نوادگانش را در حال شکار دید. این کتیبه که حدوداً 
190 سال قدمت دارد به گونه ای در دل کوه حک شده که از بارش 

باران و تابش آفتاب در امان بوده است.

5معرفی آثار تاریخی و گردشگری فیروزکوه کتیبه تاریخی تنگه واشی



استقبال و پذیرایی شهردار از 
زائرین پیاده آستان مقدس و 
منور امام رضا )ع( و کربالی 

معلی

روز شــنبه چهارم اردیبهشــت ماه شهردار 
فیروزکــوه در دفتر خود از دو تــن از زائرین پیاده 
آستان مقدس امام رضا )ع( و کربالی معلی استقبال 

و پذیرایی نمودند.
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اقتصادی

اخبار کوتاه

خریداری ۶۸ درصد از سهام 
شرکت شهرک صنعتی فیروزکوه توسط 

شهرداری فیروزکوه

جعفر پرج در این خصوص اظهار داشت: شهرک صنعتی فیروزکوه 
یکی از 5 شهرک صنعتی نظیر رشت ، کرمانشاه ، البرز و ... غیر دولتی 
با  از دهه های گذشته سهامداران  است که در دهه 13۶0 احداث و 
را  سهام  درصد   %1۶ محلی  مقامات  حمایتهای  از  برخورداری  هدف 
به شهرداری فیروزکوه واگذار و از آنجائیکه شهرک صنعتی فیروزکوه 
پویایی و رونق  از  یاد شده  با سایر شرکت های  متأسفانه در مقایسه 
مطلوبی برخوردار نبود، سهامداران عموماً در خارج از فیروزکوه تشکیل 

جلسه و برای شهرک تصمیم گیری می کردند.

وی گفت:  از ادوار گذشته توقع مسئولین و شهروندان این بود 
که تصمیم گیری ها در سطح شهر و شهرستان صورت پذیرد و این 
مطالبه دیرینه مسئولین و شهروندان همواره مدنظر شهرداری و شورای 
اسالمی شهر بوده تا اینکه از اواخر سال 1393 شرکت سرمایه گذاری 
بانک کشاورزی )  صنعت و معدن) سهامی عام (- شرکت کارگذاری 
غدیر)سهامی  بازرگانی  و  مدیریت  خدمات  شرکت   -) خاص  سهامی 
خاص(- شرکت سرمایه گذاری ایران و فرانسه ) سهامی خاص ( اعالم 

آمادگی نمودند ۶۸% از سهام خود را واگذار کنند.
اینکه سهامداران  به  عنایت  با  داد:  ادامه  فیروزکوه  شهردار شهر 
یاد شده به نوعی دولتی محسوب می شوند و آئین نامه ها و مقررات 
برگزاری مزایده بر آنها حاکم می باشد نسبت به درج آگهی مزایده در 
روزنامه اقتصاد آگهـی نمـوده که شهـرداری بـا اخذ مجوز از شـورای 
از  مصوبه  تأییدیه  و   ۶/۷/9۴ مورخ   ۲۲۲ شماره  به  شهـر  اسالمـی 
و  اعالم  برنده  بعنوان  و  یادشده شرکت  مزایده  در  محترم  فرمانداری 
درمجموع بابت خریداری ۶۸% سهام مبلغ 5,۲۶9,000,000 ریال باید 
پرداخت نماید که مبلغ ۲,10۷,۶00,000 ریال را نقداً ومابقی دریک 
قسط یک ساله خریداری و نسبت به پایان آن در سال آتی اقدام شود، 
بنام  رسمی  اوراق  و  سهام  کلیه  پرداختی  پیش پرداخت  با  هم اکنون 

شهرداری فیروزکوه انتقال و بنام گردید.

شهر  اسالمی  شورای  و  شهرداری  هدف  کرد:  خاطرنشان  وی 
و  صنایع  وضعیت  به  بخشیدن  رونق  سهام  خریداری  از  فیروزکوه 
تالش  صنعتی،  شهرک  خانه  تصفیه  تکلیف  تعیین  صنعتی،  شهرک 
در رفع مشکل بوی نامطبوع ورودی شهر که به عنوان مشکل زیست 
حدوداً  تملک  ضرورت  سویی  از  بوده،  دهنده  آزار  همواره  محیطی 
۲500 مترمربع از زمین شهرک برای اجرای میدان امیری فیروزکوهی 

و جابجایی صنوف مزاحم و ... بوده صورت گرفته است.

از  گفتنی است، در حال حاضر شهرداری فیروزکوه مالک %۸۴ 
سهام  و 1۶% مابقی هم متعلق به شرکت های صنعتی ایران می باشد.

همزمان با نیمه شــعبان و ســوم خرداد ســالروز 
آزادســازی و فتح خرمشهر با حضور مدیرکل دفتر 
فنی اســتانداری تهران، فرماندار، شهردار، اعضای 
محترم شــورای اســالمی شهر و ســایر مسئولین 

آیین  فیروزکــوه  ادارات 
عمرانی  پروژه های  افتتاح 

شهرداری برگزار گردید.

پارک  مراســم  ایــن  در 
با  امیــری فیروزکوهــی 
مســاحت 3 هزار و ۴00 
مترمربع در محدوده ضلع 
شمالی جاده فیروزکوه به 
تهران با اعتباری به مبلغ 
500 میلیون تومان رسماً 

افتتاح شد.

جعفر پرج در مراســم افتتاح فــاز 3 پارک امیری 
فیروزکوهی اظهار داشت: کاربری فضای سبز سبب 
افزایش طول ماند گاری مســافران و توقف بیشتر 

مسافرانی است که از محور فیروزکوه تردد می کنند 
می باشد

همچنین نیما ســراج رئیس شواری شهر فیروزکوه 
در این مراســم گفت: احداث ایــن پارک در دوره 
چهارم شورای شهر فیروزکوه و شهرداری مهندس 
پرج انجام شــد و هدف از آن احــداث این پارک، 
ایجاد فضای مفرح برای مسافران و شهروندان است.

در ادامه این مراســم نوراهلل طاهــری اظهار کرد: 
برنامه ریزی و تهیه طرح و نقشــه چند ســاله برای 
شهرســتان و ایجاد درآمد ثابت زمینه ســاز ایجاد 
شرایط مســاعد برای معیشت شــهروندان خواهد 
بــود؛ بنابراین باید بــا ایده های نــو و جدید برای 
ظرفیت های شهرســتان در روند توســعه هر چه 

بیشتر فیروزکوه تالش کرد.

وی با اشــاره به جاده ترانزیتی و تردد مسافرین در 
فیروزکوه و وجود پتانســیل های عظیم و ارزشمند 
در شهرســتان عنوان کرد: الزم اســت شــرایط و 
موقعیتی مطلوب و مجــذوب در اطراف این جاده 
برای توقف و جلب نظر مســافران ایجاد شــود تا 
رهگذران و مســافران برای استراحت و تفریح این 
شهر را انتخاب کنند و ظرفیت های شهرستان مورد 

شناخت و توجه مردم قرار گیرد.

فرمانــدار فیروزکــوه هــدف از احداث و توســعه 
پارک ها کاهش آسیب های اجتماعی، نظم و کاهش 
خطرات،تقویــت اوقات فراغت شــهروندان، اتراق 

مسافران و ... برشمرد.

بهره برداری از چند پروژه
شاخص شهرداری 

در هفته دولت
جعفر پرج طی مصاحبه ای اجرای پروژه های عمرانی را گامی بلند برای توسعه شهر 
در آینده نزدیک و دور برشمرد و تعامل سازنده دستگاه های اجرایی را در رفع مشکالت 

احتمالی ضروری دانست.

شــهردار فیروزکوه تصریح کرد: امروز مردم از شهرداری انتظار انجام پروژه هایی را 
دارند که رفاه و آسایش و امنیت را برایشان به ارمغان آورد و خوشبختانه با اهتمام ویژه 
شــورای اسالمی شهر و شــهرداری فیروزکوه، پروژه ها در زمان بندی مناسب و باکیفیت 

مطلوبی در حال پیشرفت است.
وی خبر داد: پروژه هایی نظیر بازار روز شــهرداری، ادامه پروژه دیوار حائل سنگی 
بر روی رود خانه کنگرخانی، جدول گذاری، زیرســازی و لکه کیری آسفالت معابر سطح 
شــهر، پروژه آب نمای میدان ایثار شــهرک  ولیعصر و بهره برداری از دو واحد تجاری از 
پروژه هایی اســت که در هفته دولت به بهره برداری خواهد رســید که قطعاً با این عمل 

کام شهروندان قدرشناس شیرین تر خواهد شد.

مهندس پرج خاطرنشــان کرد: شهروندان مطمئن باشــند شهردار و همه مدیران 
شــهرداری تا آخرین لحظه مسئولیت خود از تالش برای خدمتگزاری به مردم فروگذار 

نخواهند کرد و تا آخرین لحظه مسئولیت خود به آن پایبند و متعهد خواهند بود.

خدمت  برای  داشت:  اظهار  دیدارها  این  در  فیروزکوه  شهردار 
کردن به مردم و کسب انرژی الزم برای کار، دیدار با خانواده های معظم 

شهدا و جانبازان روحیه  بخش است.
پایمردهای شهدا،جانبازان  و  از رشادت ها  تقدیر  با  ادامه  وی در 
و  که شهدا  )ره(  امام خمینی  فرموده  کرد: طبق  تصریح  ایثارگران  و 
مسئوالن  به  عنوان  ما  هستند،  ملت  چراغ  و  چشم  آنها  خانواده های 
وظیفه داریم و افتخار می کنیم که خدمتگزاران ملت و شما خانواده های 

شهدا و جانبازان باشیم، زیرا یاد شهدا،جانبازان و ایثارگران به ما روحیه 
مضاعف و قوت قلب در راه خدمت رسانی بیشتر به مردم می بخشد.

و  جانبازان  و  شهدا  که  خدمتی  اینکه  بیان  با  پرج   مهندس 
ایثارگران و رزمندگان به میهن اسالمی داشتند با هیچ مالک و معیاری 
قابل مقایسه نیست، عنوان کرد: ایثارگری و جانفشانی شهدا و جانبازان 
دنیا هیچ  این  در  و  داده می شود  پاسخ  متعال  پاداش خداوند  با  تنها 

چیزی نمی تواند جانفشانی شهدا را جبران کند.

و  شهدا  های  خانواده  با  دیدار  اینکه  به  اشاره  با  پایان  در  وی 
های  دستگاه  همه  وظایف  از  آنها  مشکالت  به  رسیدگی  و  جانبازان 
و  تکریم  شهدا،  های  خانواده  تکریم  افزود:  است،  ها  اداره  و  اجرایی 
تجلیل دائمی از ایثار و از خود گذشتگی شهدای واالمقام محسوب می 
شود. خانواده های شهدا و جانبازان سختی ها و مرارت های فراوانی 
متحمل شده اند و دلجویی و تکریم آنها امری ضروری و در راستای 

صیانت از خون پاک شهدای واالمقام است.

به گزارش روابط عمومی شهرداری فیروزکوه، نمایشگاه شهر ایده 
زمینه های  در  فعال  و شرکت های  ها  با حضور شهرداری  آل کیش 
مختلف مربوط به امور مدیریت شهری در شهر زیبای کیش از تاریخ 
10 لغایت 13 دی ماه 139۴، به همراه همایش بزرگ شهر ایده آل، 

برگزار شد.

شهرداری فیروزکوه تنها شهرداری استان تهران توانسته با حضور 
شهرهای  از  کنندگان  بازدید  پذیرای  نمایشگاه،  این  در  خود  موفق 

مختلف کشور بود.
با  به ذکر است که سرمایه گذاران در بخش های مختلف  الزم 
حضور در غرفه شهرداری و دریافت اطالعات مورد نیاز با ابراز تمایل 

نسبت به حضور در شهر فیروزکوه از شهرداری فیروزکوه جهت حضور 
مثبت و سازنده در این نمایشگاه تقدیر و تشکر نمودند.

در پایان نمایشگاه، از سوی مدیریت نمایشگاه تندیس یادبودی به 
پاس تقدیر از شهرداری فیروزکوه به مسئولین غرفه، اهداء شد.

عملیات اجرایی پروژه های عمرانی 
شهرداری فیروزکوه

مهندس جعفر پرج شهردار فیروزکوه با اعالم این خبر خاطر نشان کرد 
: پروژه های در حال انجام شهرداری فیروزکوه از جمله پروژه لکه گیری 
آسفالت  و  زیرسازی  و  جدولگذاری  پروژه  اجرای   ، شهر  آسفالت سطح 
سطح شهر ، اجرای طرح ساماندهی میادین سطح شهر ) میدان ایثار ( 
، ادامه طرح دیوار حایل سنگی پشت ایران خودرو و ادامه طرح پیاده رو 

سازی سطح شهر ) میدان معلم  ( در حال انجام است.

به  خدمت  را  زیربنایی  پروژه های  اجرای  فیروزکوه  شهردار  پرج  جعفر 
شهروندان دانست و بیان کرد: انجام فعالیت های عمرانی در سطح شهر 
به عنوان زیربنای توسعه شهری در دستور کار قرار گرفته و از نیازهای 

اساسی شهر محسوب می شود .

برنامه  طبق  شده  داده  وعده  که  پروژه هایی  تمام  داشت:  اظهار  پرج 
و  انجام است و همدلی و همراهی همه مسئوالن  زمانبندی در مرحله 
شهروندان عزیز در تحقق این مهم حافظ حقوق شهر و شهروندان است.

ابالغ بودجه ۱۱۵میلیارد ریالی شهرداری 
فیروزکوه در سال ۱۳۹۵

جعفر پرج شهردار فیروزکوه با اعالم خبر اظهار داشت: بودجه 
سال 1395 شهرداری برابر قانون و آئین نامه مالی شهرداری ها 
و بر اساس دستورالعمل و بخشنامه ابالغی سازمان شهرداریها 
موعد  در  تصویب  و  بررسی  و جهت  تهیه  دهیاریهای کشور  و 

قانونی تقدیم صحن شورای اسالمی شهر گردید. 

وی در ادامه گفت: اعضای محترم شورای اسالمی شهر ضمن 
اعالم وصول الیحه بودجه پیشنهادی با برگزاری جلسات متعدد 
مالی   دوایر  و مسئولین  اینجانب  با حضور  کارشناسی مشترک 
درآمد فنی شهرداری و بررسی الزم در نهایت نسبت به تصویب 

نهایی بودجه و ابالغ به شهرداری اقدام نموده اند.

مهندس پرج در خصوص رقم بودجه گفت: بودجه سال 139۴ 
بحمداهلل با توان مضاعف همکاران و عنایت پروردگار و همکاری 
در  درآمدی  شدید  مشکالت  وجود  علیرغم  شهروندان  خوب 
سطح شهرداریها توانسته ایم بودجه مدنظر را تأمین و محقق 
نمائیم و درسال 1395 با در نظر گرفتن سیاستهای کلی سازمان 
شهرداریها و دهیاریها و محدودیت و ظرفیت در آمدی و اقتصاد 
شهر رقم بودجه سال جاری نسبت به سال گذشته تقریباً ثابت 
وافزایش چشمگیری نداشته که از میزان 115,۲00,000,000 
ریال ۴۶ درصد بعنوان بودجه عمرانی بود که امید است تا پایان 
با همراهی شهروندان مبلغ بودجه محقق  بتوانیم  سال 1395 
و پروژه های تعریف شده در سطح شهر اجراء و به اتمام برسد.

شهردار فیروزکوه عضو سازمان بین المللی 
شهرداران صلح جهانی شد

جعفر پرج با اعالم این خبر اظهار داشت: از آنجا 
که شهر فیروزکوه همانند سایر شهرهای کشور در 
را  ایثارگرانی  و  مقدس شهدا  دفاع  ۸ سال  طول 
تقدیم نظام مقدس جمهوری اسالمی نمود و در 
جانبازان شیمیایی  عزیزان،  از  تعدادی  میان  این 
الزم  شرایط  داشتن  با  تا  شدیم  آن  بر  هستند، 
به عنوان  گذشته  ماه های  در  را  عضویت  موضوع 
با  و  قرارداِد  کار  دستور  در  کاری  اولویت  یک 
درنهایت  گرفته  صورت  پیگیری های  و  مکاتبات 
در  فیروزکوه  شهردار  به عنوان  اینجانب  عضویت 
مورد  جهانی  صلح  شهرداران  بین المللی  سازمان 
پذیرش آقای ماتسویی شهردار هیروشیما و رئیس 
سازمان شهرداران صلح جهانی قرار گرفته و این 

عضویت رسماً به شهرداری ابالغ گردید.

شده  یاد  سازمان  خصوص  در  فیروزکوه  شهردار 
با همت شهرداران هیروشیما  این سازمان  گفت: 
و نا کازاکی در سال 19۸۲ و با تصویب سازمان 
ملل متحد تأسیس و دبیرخانه آن در هیروشیما 
و با ریاست آقای ماتسویی اداره و چند شهردار از 

سراسر دنیا عضو این سازمان می باشند.

وی گفت: این سازمان برای نخستین بار در ایران 
فعالیت  به  شروع  تهران  در  صلح  موزه  باهمت 
نموده و شهرداران ایرانی عضو سازمان تاکنون در 
چندین اجالس بین المللی شرکت و پیام صلح و 
دوستی شهروندان ایرانی را به سایر کشورها ابالغ 

نموده اند.

پرج در ادامه هدف اصلی فعالیت سازمان را: تالش 
و  جنگ  سالح های  هرگونه  وقوع  از  پیگیری  در 
نمودن  ریشه کن  برای  تالش  تخریب،  و  کشتار 
سالح های کشتارجمعی به ویژه سالح های اتمی و 
طلبانه  صلح  و  فرهنگی  روابط  تقویت  شیمیایی، 
بین شهروندان شهرهای عضو سازمان و گسترش 
از بروز هرگونه  و ترویج صلح و دوستی و پرهیز 

نزاع و خشونت برشمردند.

شهید محمود احمدی

نام پدر: عسگر
تاریخ تولد:133۷/0۶/0۸  
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محل شهادت: پاسگاه زید  
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زندگینامه
محمود احمدی در ســال 133۷ در خانواده 
روحانی و فرهنگی در شهر فیروزکوه چشم به جهان 
گشود و تا سن 15 سالگی در فیروزکوه به تحصیل 
پرداختند.ســپس جهت ادامه تحصیل به تهران به 
تهران عزیمت کرد و در ســال 135۶ موفق به اخذ 
مدرک دیپلم شد بعد از اتمام دوران خدمت سربازی 
در سال 1359 به استخدام آموزش و پرورش درآمد. 
با شــروع جنگ تحمیلی چندین مرحله به جبهه 
های نبرد حق علیه باطل رفت و ســرانجام در سال 
13۶1 در عملیات رمضان در حوالی پاسگاه زید به 

شهادت رسید.
 

وصیت نامه 
ما به خود می بالیم که پروانه وار گرد شــمع 
فــروزان والیت فقیــه بگردیم و بســوزیم و به آن 
سوختن می نازیم که حیات ما در سوختن ماست، 

زیر محور شمع هدایت والیت فقیه

قال امیرالمومنین )علیه السالم(:

بَِثالٍث:  ااِّل  الَحَوائِِج  یسَتِقیُم َقضاُء  الَ 
بِِاسِتکتاِمَها  َو  لَِتعُظَم،  بِِاسِتصغاِرها 

لَِتظَهَر، َو بَِتعجیِلَها لَِتهُنَؤ. 
امام علی - علیه السالم - فرمود: برطرف 
پایدار نیست مگر به سه  نیازهای مردم  کردن 
تا خدا آن را  چیز: 1- کوچک شمردن خدمت 
آن  تا خدا  آن  داشتن  پنهان   -2 نماید؛  بزرگ 
نیاز  برآوردن  در  شتاب   -3 کند؛  آشکار  را 

حاجتمند تا مسرت بخش باشد.  
نهج البالغه، حکمت 101
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خالصه ای از عملکرد سه ساله شهرداری فیروزکوه

در شهرتابستان 1395 - شماره ششم - گاهنامه داخلی شهرداری و شورای اسالمی فیروزکوه

پروژه میدان امیری فیروزکوهی 
در انتظار تحقق اعتبارات

مهندس جعفر پرج در این خصوص اظهار داشــت: هزینه 
اجــرای پروژه میدان امیری فیروزکوهی بالغ بر ۲ و نیم میلیارد 
تومان توسط مهندسی مشــاور برآورد گردید، که اجرای آن از 
منابع داخلی شــهرداری که از ســرفصل بودجه عمرانی ساالنه 
شهرداری حدود 3 میلیارد می باشد عماًل برای شهرداری مقدور 
نبوده تا اینکــه با پیگیری های به عمل آمــده موافقت نامه ای 
فی مابین شــهرداری و اســتانداری محترم مبادله، که از میزان 
۲ میلیارد و دویست میلیون تومان مبلغ ۸00 میلیون تومان به 
شهرداری تخصیص داده شده و این پروژه حداقل 50% پیشرفت 

فیزیکی داشته است.

وی گفــت: علت اصلی تعطیلی فعلــی پروژه عدم تحقق 
مانده اعتبارات وعده شــده می باشــد، چرا که اگر این پروژه از 
منابع داخلی شــهرداری ادامه و اجرا گردد عماًل اجرای ســایر 
پروژه های عمرانی در ســطح شهر باید تعطیل و متوقف و تمام 
اعتبارات عمرانی ســاالنه منابع داخلی شــهرداری صرف پروژه 
میدان می شــد که این اقــدام نوعی بی عدالتی بــوده و قطعاً 

اعتراضات عمومی را در بر خواهد داشت.

شــهردار فیروزکوه بیان کرد: در حال حاضر تمام تالش 
شــهرداری بر آن اســت تا مانده اعتبارات از طریق ســازمان 
مدیریت و برنامه ریزی و اســتانداری به شــهرداری پرداخت و 
در صورت عدم تحقق موضوع، ادامه و اتمام عملیات پروژه باید 
متعاقباً توسط شهرداری و شورای محترم اسالمی شهر تصمیم 

گیری گردد.

خبر

بازدید شهردار و شورای اسالمی شهر 
از پروژه های عمرانی سطح شهر

جعفر پرج شهردار فیروزکوه به همراه شورای اسالمی شهر و 
مهندسین عمران واحد شهرسازی و سرپرست حوزه معاونت 
و  بازدید  شهر  عمرانی سطح  های  پروژه  از  خدمات شهری 
بر برطرف نمودن مسائل و مشکالت و روند اجرای پروژه بر 

تسریع در انجام آن تأکید کردند.

آبهای  هدایت  جهت  گذاری  جداول  شامل  ها  پروژه  این 
سطهی محله پشت راه آهن ، زیرسازی آسفالت محله پشت 
راه آهن ، احداث دیوار حائل نهر کنگرخانی ) دشتستان 13 

( و احداث زه کشی کوچه سایپا می باشند .

پروژه دیوارحایل سنگیادامه پروژه تعویض جداول فرسوده سطح شهرپروژه پیاده روسازی خیابان پاسداراناحداث پل مابین فاز 2 و3 پارک امیری فیروزکوهیاجرای طرح جمع آوری ورفع سدمعابرسطح شهر

نظافت و الیروبی رودخانه سطح شهرکاشت گلهای فصلی در سطح شهراحداث آبنمای میدان ایثارجمعه بازار و استقبال همشهریانپروژه لکه گیری وآسفالت سطح شهر

- شروع پروژه بازگشایی معبر 30 متری انتهای خیابان شهید 
فامیلی و عقب نشینی دیوار فنی و حرفه ای 

مطهری  خیابان  متری   18 معبر  بازگشایی  عملیات  شروع   -
خیابان  ترافیک  مشکل  رفع  هدف  با  آن  گذاری  وجدول 

پاسداران بمیزان 2100 مترمربع
اراضی  اداره هواشناسی بمنظور تملک  - عقب نشینی دیوار 
 2200 بمیزان  فیروزکوهی  امیری  میدان  پروژه  اجرای  جهت 

مترمربع
- لکه گیری آسفالت سطح شهر بمیزان 8800 مترمربع

- تعریض بلوار کوهسار جهت اجرای نهر طرفین و رفیوژ وسط 
منتهی به دانشگاه آزادبطول 230 متر در طرفین
- اجرای فاز 2 عملیات ساختمانی تجاری – اداری

- اجرای پوشش سقف سوله مدیریت بحران بهمراه دیوارچینی 
و تکمیل سوله مدیریت بحران بمساحت 850 مترمربع

نوار  شامل  شهر  سطح  در  کفپوش  نصب  و  سازی  رو  پیاده   -
رستوران  حدفاصل   – متری   45 خیابان  در  آب  اداره  حفاری 
شبنم- ادامه پیاده رو خیابان امیری فیروزکوهی – ابتدای جاده 
قدیم مازندران – پیاده رو خیابان ارتباطی کوهسار الین شرقی و 

..... بمیزان 2400 مترمربع
- هدایت و دفع آبهای سطحی سطح شهر شامل بلوار کوهسار  

و شهرک مخابرات بمیزان 850 مترطول
- احداث دیوار حائل سنگی شامل ادامه دیوار نهر کنگرخانی 
پشت رستوران شبنم – دیوار نهر پارک کوهستان – نهر فرسوده 
بمیزان  بهمن  رستوران  پشت  فرسوده  دیوار   –  5 دشتستان 

2400 مترمکعب
بمیزان  شهر  سطح  فرسوده  آسفالت  مرمت  و  گیری  لکه   -
مخابرات  شهرک   – رضوان  بهشت  در  واقع  مترمربع   17500
امیری  پارک  – کندرو  – کوچه شهید قنبری  – کوی محمودزاده 
فیروزکوهی – خیابان تختی – جاده قدیم مازندران – مسجدسی 

– کوته بال – شهرک کوهسار – لکه گیری سطح شهر
- طراحی و اجرای میدان امیری فیروزکوهی

- احداث پارک فاز3 امیری فیروزکوهی بمیزان 3500 مترمربع
شامل  شهر  سطح  فرسوده  جداول  تعویض  و  جدولگذاری   -
بمیزان   ..... و  – شهرک مخابرات  پیام فجر  – شهرک  آباد  مفت 

650 مترطول
- تکمیل سوله مدیریت بحران 

جداول  مرمت  و  تعویض  شامل  شهر  سطح  امانی  کارهای   -
فرسوده سطح شهر 

– مرمت کف نهر 
– احداث پل ورودی کوچه ها

- تحویل کفپوش بمیزان  500 مترمربع به شهروندان جهت 
پیاده رو سازی و زیباسازی مقابل ملکشان )مشارکتی(

معابر  آسفالت  روکش  و  گیری  لکه  به  مربوط  عملیات  انجام   -
سطح شهر شامل : خیابان طالقانی – سعادت نژاد - پاسداران 
–   تختی– شهرک پیام فجر– شهرک ولیعصر – شهرک کوهسار 
بمیزان  شهر  سطح  و  آهن  راه  پشت  محله   – الغدیر  خیابان   –

14000مترمربع
رو  پیاده  و  نهر(    ( فرسوده  جداول  تعویض  عملیات  انجام   -
)میدان   : شامل  مترمربع   450 بمیزان  شهر  سطح  در  سازی 

معلم – خیابان پاسداران حدفاصل کتابخانه الی 15 خرداد (
اجرا   حال  شهردر  سطح  در  جدولگذاری  عملیات  انجام   -

شامل : ) شهید فامیلی – پشت راه آهن و ..... (
2و3  فاز  مابین  کانال  احداث   : کنگرخانی  نهر  سنگچین   -
 ) خودرو  ایران  ساختمان  پشت  در  واقع  نهر  کانال  کلفور–. 

بمیزان 1200 مترمکعب

نهر  در  واقع  دیوار  مرمت  کانال  سنگی  حائل  دیوار  احداث   -
کوچه  زهکش  احداث   – بلیغ(  مدرسه  13)جنب  دشتستان 
 550 بمیزان  تختی(  سنگی  دیوار  بندکشی   – سایپا  جنب 

مترمکعب
اداری   – تجاری  ساختمان  احداث  تکمیل  عملیات  ادامه   -

شهرداری  
در  واقع  شهرداری  روز  بازار  احداث  عملیات  اتمام  و  شروع   -

خیابان مطهری بمیزان 1000 مترمربع
در  واقع  تجاری  واحد  دو  احداث  عملیات  اتمام  و  شروع   -

روبروی امامزاده 
- احداث پل معبر 18 متری پشت گاراژ پرویز آهنگر، منتهی 

به میدان سپاه
 – )بیمارستان  وا  وره  متری   18 معبر  از  قسمتی  بازگشایی   -
شهرک مخابرات( بهمراه خاکریزی و احداث دیوار حایل کناره 
معبر و همچنین پیگیری طراحی پل روگذر ادامه مسیر بمیزان 

9900 مترمربع
و  فامیلی  شهید  انتهای  متری   30 معبر  بازگشایی  ادامه   -
و  نشینی  عقب  جهت  ای  حرفه  و  فنی  محوطه  دیوار  احداث 

بازگشایی مسیر بمیزان 2700 مترمربع
- احداث آبنما میدان ایثار شهرک ولیعصر

در  شهرداری  حقوق  استیفاي  جهت  در  قضایي  اقدامات   -
امور  و  کار  اداره  اداری،  عدالت  دیوان  حقوقی،  کیفری،  امور 
مورد  طغرا    18 تعداد    95 سال  اول  ماه  پنج  طی  اجتماعی: 
 36 تعداد   94 سال  طی  همچنین  است.،  قرارگرفته  رسیدگی 
مختومه  مورد    30 تعداد  که  قرارگرفته  رسیدگی  مورد  طغرا 

گردید.
در  شهرداری  صادره  و  وارده   های  نامه  کلیه  صدور  و  ثبت   -
و   11221 ترتیب  به  کنون  تا   94 سال  از  اداری  اتوماسیون 
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- برگزاری آموزش های مهارتهای هفتگانه )ICDL( در راستای 

اهداف دولت الکترونیک
 ، شهرداری  مقررات  و  قوانین  آموزشی  کالسهای  برگزاری   -

امور مالی و شوراها
تا   94 سال  از  حادثه   204 در  فیروزکوه  نشانی  آتش  حضور   -

کنون که به شرح زیر می باشد:
و  تصادف  مورد،   13 خودرو  حریق  مورد،   76 سوزی  آتش   
مورد،   15 موزی  حیوانات  مزاحمت  ایجاد  مورد،   65 واژگونی 
خانه  در  شدن  محبوس  مورد،   8 آسانسور  در  شدن  محبوس 
15 مورد، گیرکردن انگشتر 8 مورد، غرق شدن در رودخانه 1 

مورد، گیرافتادن در کوهستان 2 مورد، ریزش آوار 1 مورد.
- تشکیل پرونده ممیزی به تعداد 6000 مورد، صدور و توزیع  

5 هزار فیش ممیزی امالک )تاکنون(
- خاکریزی بلوار جدید االحداث امام علی )ع( بسمت ناحیه 

صنعتی با حجم 3000 مترمکعب 
- کاشت گل و درخت و درختچه در سطح شهر جمعًا 40.000 
امیری  پارک   2 فاز   – فیروزکوهی  امیری  بلوار   (  : شامل  اصله  
– لچکی مقابل مدرسه  – آرامستان بهشت رضوان  فیروزکوهی 
گلهای بهشت – پارک جدیداالحداث خیابان تختی – حدفاصل 
 – – پیاده رو طرفین بلوار 45 متری  شهرک ولیعصر و کوهسار 

لچکی تختی – کوچه امام جمعه – محوطه دادگستری و ... (
ادارات  به  مختلف  بمناسبتهای  درخت  و  گیاه  و  گل  اهداء   -
سبز  فضای  نگهداری  و  کاشت  جهت  آموزش  و  شهروندان  و 

بمیزان 2000اصله
- خریداری و نصب 150 عدد برج نوری جهت تأمین روشنایی 
مستمر  نگهداری  و  سرویس  با  شهر  سطح  میادین  و  پارکها 

شامل : ) فاز 2 پارک امیری فیروزکوهی – حاشیه استخر مقابل 
شهرداری – پارک کوهستان و شهرک ( 

- اجرای طرح آبنمای  صخره ای در مقابل فرمانداری 
- اجرای طرح آبنمای ریتمیک در میدان راه آهن 

- اجرا و اصالح طرح آبنمای صخره ای در پارک کوهستان 
-اجرا آبنما ریتمیک در فاز 2 پارک امیری فیروزکوهی

- احداث پارک پیامبر اعظم )ص( حدفاصل )کوهسار – ولیعصر ( 
با همکاری حوزه فنی و شهرسازی به مساحت 4000مترمربع 

با تجهیز پارک و کاشت فضای سبز آن
- تشکیل کمیسیون ماده 7 قطع اشجار  8 جلسه و پیگیری 

مصوبات کمیسیون مربوطه
در  واقع  شهرداری  جدیداالحداث  گلخانه  تکمیل  و  تجهیز   -
جنب ساختمان اداری شهرداری) که در سنوات گذشته مورد 

تملک شهرداری قرار گرفته (
از درختچه و گلهای فصلی در  از 50000 هزار  - تکثیر بیش 

مرکز تولیدات شهرداری جهت مصارف سطح شهر
- برنامه ریزی و تالش در ارتقاء سرانه فضای سبز  که تا شهریور 
92 بمتراژ  8/2 مترمربع بوده که در شهریور ماه 93  به  9/66 

مترمربع  و در سال 94 به 10.6 مترمربع رسید.
- احداث فاز 3 پارک امیری فیروزکوهی بهمراه تجهیز  و کاشت 

فضای سبز فاز 3 بمساحت 3500مترمربع
بطول  فیروزکوهی  امیری  بلوار  سبز  فضای  توسعه  و  کاشت   -

3000مترطول 
- اجرای گلدان صخره ای فضای پیرامون شهرداری

تابلو  نصب  و  تهیه  در  تالش  و  نامگذاری  شورای  برگزاری   -
نامگذاری کوچه ها و معابر سطح شهر

- تجهیز زمینهای بازی پارکهای سطح شهر)بتن و کف پوش ( 
- برگزاری دوره های آموزشی مرتبط به فضای سبز و گل و گیاه 

در سطح مدارس و ادارات و ...
 18 عقد  به  منجر  که   95 و   94 سال  در  مناقصات  برگزاری   -

مورد قرارداد به ارزش 75 میلیارد ریال 
- نصب سرعتگیر و کله قندی در نقاط مختلف شهر
- آهک پاشی و سم پاشی کشتارگاه ماهیانه 2 مرحله

- رنگ آمیزی سالن غسالخانه ، انجام روکش آسفالت ، کاشت 
درخت و رنگ آمیزی جداول

- شستن جوی های آب سطح شهر به صورت ماهیانه 2 مرحله 
کردن  فروکش  برای  مخابرات  شهرک  پارک  در  چاه  احداث   -

آبهای سطحی منطقه 
- تعویض پرجم های بزرگ میادین در مراحل مختلف و مراسمات 
- تمیز کردن و الیروبی رودخانه های سطح شهر بصورت دوره 

ای ماهیانه 2 مرحله 
به  روها  پیاده  چراغ  تیرهای  های  حباب  و  ها  المپ  تعویض   -

صورت ماهیانه 2 بار
- خط کشی عابر پیاده و رنگ آمیزی سرعت گیر های سطح 

شهر در 2 مرحله سالیانه 
- ساختن المان های شهدا و نصب آن در بلوار های سطح شهر 

40 مورد 
- ساخت سطل های زباله مکانیزه 100 عدد، ساخت فرغون 

100 عدد 
- نصب والواشر های پرجم ایران برروی تیرهای برق وسط بلوار 

مسیر اصلی 400 عدد 
- الیروبی نهر کنگرخانی به داخل شهر 3 مرحله در سال

ادامه دارد  
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کاغذ بازی ها در اجرای 
برنامه های اقتصاد مقاومتی کنار 

گذاشته شود

در  اقدامات  آخرین  به  اشاره  با  میرزایی نیکو  قاسم 
راستای تحقق اقتصاد مقاومتی اظهار کرد: برنامه های اقتصاد 
مقاومتی قبل از نام گذاری سال جدید در برنامه ششم توسعه 

و چشم انداز ۲0 ساله بررسی شده بود.

در  فیروزکوه  و  دماوند  شهرستان های  مردم  نماینده 
مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه سیاست های کلی برنامه 
کرد:  تصریح  است،  مقاومتی  اقتصاد  پایه  بر  توسعه  ششم 

برنامه های اقتصاد مقاومتی، 1۷0 شاخصه دارد.

میرزایی  نیکو، رشد اقتصادی شتابان و پایدار و اشتغال زا، 
بهبود فضای کسب و کار مشارکت، بهره گیری از ظرفیت های 
با کشورهای  تجاری  و  اقتصادی  پیوندهای  غیردولتی،  بخش 
طرف تجاری، ارتقای کمی و کیفی نظام جامع صنعت بیمه 
اولویت  با  و جذب سرمایه گذاران خارجی  رقابتی  بازارهای  و 
ایرانیان خارج از کشور را از جمله برنامه های پنج ساله ششم 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور بر پایه اقتصاد مقاومتی 

دانست.

فرماندهی  ستاد  تشکیل  از  پس  دولت  داد:  ادامه  وی 
فراهم سازی  در  را  خود  تالش  عمده  مقاومتی  اقتصاد 
طریق  از  مقاومتی  اقتصاد  سیاست های  اجرای  زمینه های 
مرتبط  پروژه های  و  ملی، تصویب طرح ها  برنامه های  تصویب 

با هر برنامه و چگونگی نظارت بر آنها معطوف کرده است.

میرزایی نیکو، برنامه های کالن اقتصادی را شامل تحقیق 
ارز،  نرخ  یکسان سازی  بودجه،  توازن  برجام،  دستاوردهای 
توسعه بازار سرمایه، تأمین مالی خارجی، اصالح بودجه سال 
1395 در تقویت نظام بانکداری و اصالح نظام بانکی برشمرد.

وی رویکردهای اساسی اقتصاد مقاومتی را عدالت بنیانی، 
بنیانی عنوان  برون گرایی، درون زدایی، مردمی بودن و دانش 
کرد و گفت: برای تحقق اقتصاد مقاومتی، 1۲ طرح تا پایان 

امسال در کشور پیش بینی شده است .

در  فیروزکوه  و  دماوند  شهرستان های  مردم  نماینده 
با اشاره به اینکه باید کاغذبازی ها را  مجلس شورای اسالمی 
بیان  برداشت،  گام  برنامه ها  اجرای  و در جهت  کنار گذاشت 
کرد: مسؤوالن با وجود منابع محدود مالی، باید تکریم مردم را 

در دستور کار خود قرار دهند.

حرکت مردمی دیوار مهربانی  باهدف ترویج 
کمک به همنوعان به دور از ریا و منت

جعفر پرج فیروزکوه در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری دیمه 
نیوز از اقدام خودجوش مردم شهر فیروزکوه که با فرارسیدن 
را  خود  نیازمند  همنوعان  مهربانی  دیوار  برپایی  و  سرد  فصل 

فراموش نکردند خبر داد.

وی بیان کرد: مردم می توانند در حد توان خود با اهداء انواع 
لباس، کیف، کفش و گونه وسایلی که می تواند مورد استفاده 

قرار گیرد به فقرا و نیازمندان یاری رساندند.
وی خاطرنشان کرد: این اقدام نیک در مدتی بسیار کوتاه در 
تمام نقاط کشور مورد استقبال قرار گرفت و توجه بسیاری از 
رسانه های خبری بزرگ جهان را نیز به خود جلب کرده است.

اقدام  اینکه طرح دیوار مهربانی  به  اشاره  با  فیروزکوه  شهردار 
خیرخواهانه و فرهنگ نوع دوستی مردم مسلمان ایران است، 
بی اعتنا  نیازمند  افراد  به  نسبت  نمی توانند  مردم  کرد:  اظهار 
دیوار  این  روی  رایگان  به صورت  مردم  دلیل  همین  به  باشند 
اگر الزم  بزار،  نداری  اگر الزم  پیام آن«  لباس می گذارند، که 

داری بردار« است.

پرج ادامه داد: سامان دهی کمک های خیریه به شکل دیوارهای 
بزرگ  در شهرهای  در سراسر کشور  باز  فضاهای  در  مهربانی 
فیروزکوه  برپا شده است؛ شهرداری و شورای شهر  و کوچک 
هم در راستای ترویج تالش برای کمک به افراد فقیر و کمک 
به همنوعان ضمن حفظ آبروی آن ها و به دور از ریا و منت، 
که یکی از توصیه های دین اسالم است نسبت به این حرکت 

مردمی در سطح شهر اقدام کرده است.

وی اجرای دیوار مهربانی در فیروزکوه را نشان از زنده و پویا 
بودن فرهنگ نوع دوستی در میان مردم دانست؛ بنابراین باید 
در نظر داشت که اگرچه دیوار مهربانی طرحی کاماًل مردمی 
و  مردم  جدی  فرهنگ سازی  و  نظارت  نیازمند  اما  است، 

مسئوالن است.

ــه  ــن جلس ــوه در دومی ــتان فیروزک ــه در شهرس ــی فقی ــده ول نماین
ــال  ــروردگار متع ــرد: پ ــار ک ــتان اظه ــن شهرس ــورای اداری ای ش
ــق و  ــاندن ح ــی نش ــه کرس ــرای ب ــر را ب ــزار پیامب ــداد 1۲۴ ه تع

ــاک،  ــداری، انســان های پ ــگ حــق م ــج فرهن ــق و تروی ــرای تحق ب
منــزه  و شایســته در جایــگاه نبــوت، مأموریــت پیــدا کردنــد کــه در 
کنــار امــر خداونــد متعــال بــه یــک نشــانه و آرمــان کــه حــق باشــد 
ــم  ــی خواهی ــده آل اله ــه ای ــود، جامع ــرار ش ــق برق ــر ح ــد، اگ برس

داشــت.
ــه اینکــه حضــرت آدم )ع(  ــا اشــاره ب حجــت االســالم اســماعیلی ب
بــا توســل بــه اســماء حســنی بــه ایــن مقــام رســیده اســت، اظهــار 
ــا عاطفــه و مدنظــر قــرار دادن خواســته های  ــون همــراه ب کــرد: قان
ــت  ــت در جه ــی اس ــماء اله ــان اس ــه هم ــی ک ــی و احساس عاطف
تحقــق امــور ســخن بگویــد و قضــاوت کنــد، همان گونــه کــه 

ــام داد. ــرت آدم انج ــه حض ــال نســبت ب ــروردگار متع پ
ــد  ــرار گیرن ــار یکدیگــر ق ــون و عواطــف در کن وی تاکیــد کــرد: قان

تــا عدالــت محــوری در میــان تــوده مــردم و جامعــه حــس شــود تــا 
جایــگاه و رســالت انســان در ایــن دنیــا حفــظ بمانــد چــون انســانیت 
در تحقــق امــر حقانیــت اســت؛ جامعــه حــق مــدار ســعادتمند اســت 
ــا  و جامعــه ای کــه در آن بــی عدالتــی و نابرابــری باشــد پیــروزی ب

آن همــراه نیســت.
ــا در  ــت ت ــئوالن خواس ــران و مس ــوه از مدی ــه فیروزک ــام جمع ام
ــه  ــر لوح ــداری را س ــق م ــود ح ــف خ ــام وظای ــور و انج ــرای ام اج
کار قــرار دهنــد. همچنیــن مقــرر گردیــد جلســات حداقــل ماهــی 
یکبــار در محــل شــهرداری برگــزار و مســئولین واحدهــا نســبت بــه 
ــاد  ــش در جلســه ی ــات و فعالیت هــای خوی ــه گزارشــی از اقدام ارائ
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شهیدان رجایی و باهنر الگویی برای همه دولتمردان هستند

فرمانــدار شهرســتان فیروزکــوه در جلســه هماهنگــی گرامــی داشــت 
هفتــه دولــت شــهیدان رجایــی و شــهید باهنــر را دو الگــوی بــزرگ 
ــرد و  ــف ک ــالمی توصی ــوری اس ــام جمه ــت در نظ ــاخص دول و ش
افــزود: ایمــان، اخــالق، خلــوص نیــت و منــش کاری ایــن دو 

ــاد  ــه ابع ــد ب ــرای همــه دولتمــردان اســت و بای ــی ب ــوار الگوی بزرگ
ــه  ــت پرداخت ــه دول ــن دو شــهید در هفت ــی ای شــخصیتی و فرهنگ

شــود.
ــون  ــرد: تاکن ــان ک ــوه خاطرنش ــت در فیروزک ــی دول ــده عال نماین
ــش و  ــاد آرام ــب ایج ــئولین موج ــردم و مس ــی م ــدت و همدل وح
ــد  ــم بای ــه ه ــت و در ادام ــده اس ــمنان ش ــی دش ــت و ناکام امنی
همیــن فضــا حاکــم باشــد. دولــت ســعی و تــالش دارد تــا بــه رغــم 
ــه اتمــام برســاند.  ــروژه هــای نیمــه تمــام را ب مشــکالت موجــود پ
ــادی افتتــاح گردیــد و امســال هــم  ــروژه هــای زی ســال گذشــته پ

ــد شــد. ــی خواه ــگ زن ــاح و کلن ــددی افتت ــای متع ــروژه ه پ
ــران گفــت: در  ــه مدی ــدار فیروزکــوه در توصیــه هــای خــود ب فرمان
ــت،  ــه دول ــا در هفت ــروژه ه ــاح پ ــل و افتت ــه تکمی ــه ب ــار توج کن

بایــد بــه کارهــای فرهنگــی هــم توجــه شــود. نیــاز اساســی کشــور 
ــروژه هــای  مســائل فرهنگــی اســت، در ســال گذشــته و امســال پ
ــالع  ــات اط ــن خدم ــد ای ــد، بای ــی ش ــگ زن ــاح و کلن ــادی افتت زی

رســانی شــود.
ــت:  ــتری گف ــر دادگس ــر وزی ــخنان اخی ــه س ــاره ب ــا اش ــری ب طاه
مدیــران بایــد در خصــوص مدیریــت هزینــه هــا مراقــب باشــند و از 

ــد.  ــر ضــروری، جلوگیــری کنن ــی غی ــه هــای اضاف هزین
فرمانــدار شهرســتان در پایــان افزودنــد: هفتــه دولــت فرصتــی اســت 
بــرای نمایــش خدمــات و اموراتــی کــه انجــام داده ایــد، امیدواریــم 
همــه در ایــن هفتــه حضــور فعــال داشــته باشــند تــا بتوانیــم هفتــه 

دولــت خوبــی را در خــور شــأن مــردم و نظــام نمایــش دهیــم.
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دفتر روابط عمومی شهرداری پذیرای انتقادات و پیشنهادات شماست.

تارنمای شهرداری فیروزکوه:

کانال تلگرام شهرداری فیروزکوه:

قهرمانی عباس شجاع با پیراهن شهرداری فیروزکوه در تایلند

تشريح اهم برنامه هاى يک سال آتى شوراى اسالمى شهر و شهردارى فيروزکوه

ــوه  ــد فیروزک ــالمی واح ــگاه آزاد اس ــد دانش ــجاع کارمن ــاس ش عب
بــوده کــه از ســال 13۶۴ فعالیت هــای حرفــه ای دوندگــی خویــش 
ــای  ــب مدال ه ــس از کس ــت پ ــده اس ــق ش ــرده و موف ــاز ک را آغ

رنگارنــگ در ســنوات گذشــته، ایــن بــار مــدال خوش رنــگ دیگــری 
ــر گــردن بیاویــزد. را ب

ــای  ــد: از مدت ه ــوه می گوی ــتان فیروزک ــام شهرس ــده بن ــن دون ای
ــد از  ــته و بع ــی داش ــه ورزش دو و میدان ــل ب ــوق و می ــدی ش مدی
ــه تــن کــردن لبــاس ورزشــی، بیــش از  ــا ب فراغــت از محــل کار، ب
ــدام جســمانی خویــش  هشــت ســاعت در روز را صــرف ورزیــدن ان

می کنــد.
نفر برتر در مسابقات بین المللی کشور تایلند

شــجاع گفــت: در مســابقات بین المللــی کشــور تایلنــد بــا حمایــت 
مالــی شــهرداری و شــورای اســالمی شــهر فیروزکــوه شــرکت کــردم 
ــا 50 ســال  ــه کســب مقــام نخســت در رده ســنی ۴0 ت و موفــق ب

شــدم.
ایــن ورزشــکار فیروزکوهــی افــزود: حــدود 1۲ هــزار شــرکت کننده 
در ایــن رده ســنی حضــور داشــتند کــه بــا تــوکل بــه خــدا، دعــای 
ــکاران  ــی ورزش ــت روان ــوه و حمای ــتان فیروزک ــردم شهرس ــر م خی

موفــق بــه درخشــیدن در جایــگاه نخســت ایــن رشــته شــدم.
شــجاع تصریــح کــرد: بــا قبــول هزینــه ســفر و تأمیــن مخــارج آن از 
جانــب شــهرداری و شــورای اســالمی فیروزکــوه از کشــور عزیمــت 

کــردم و وارد کــورس رقابــت شــدم.

لزوم حمایت از ورزشکاران فیروزکوهی
اینکــه حمایت هــای مســؤوالن شهرســتان  وی بــا اشــاره بــا 
ــد،  ــد ش ــکاران خواه ــی ورزش ــب دلگرم ــوه از ورزش موج فیروزک
ــورای  ــهرداری و ش ــؤولیت ش ــاس مس ــش و احس ــزود: ژرف اندی اف
ــم  ــی نصیب ــار توفیق ــن ب ــکاران، ای ــال ورزش ــهر در قب ــالمی ش اس
کــرد کــه توانســته باشــم بــا پیراهــن شــهرداری، عــالوه بــر طنیــن 
ــوه را  ــتان فیروزک ــام شهرس ــی، ن ــه بین الملل ــران در صحن ــام ای ن

ــم. ــرآوازه کن ــز پ نی
شــجاع در پایــان مراتــب قدردانــی خــود را از شــهرداری و شــورای 
اســالمی شــهر فیروزکــوه، دانشــگاه آزاد اســالمی واحــد فیروزکــوه 
ــته  ــنوات گذش ــه در س ــی ک ــی و دولت ــای خصوص ــه واحده و هم
ــد، اعــالم کــرد. ــات ســفرهای ورزشــی وی را فراهــم آورده ان مقدم

ــال های ۲01۲،۲01۴ و۲015  ــجاع در س ــاس ش ــت؛ عب ــی اس گفت
ــال های ۲01۲ و ۲01۴  ــرد و در س ــرکت ک ــی ش ــابقات دب در مس
ــه کســب  ــق ب ــال ۲015 موف ــام اول و در س ــه کســب مق ــق ب موف

ــن مســابقات شــد. ــام ســوم در ای مق
وی همچنیــن در مســابقات اوپــاپ قبــرس مقــام اول را کســب و در 
مســابقات آســیایی کــه در کشــور ژاپــن برگــزار شــد، نیــز خــوش 

درخشــید.

نیمــا ســراج رئیــس شــورای اســالمی شــهر فیروزکــوه در گفتگــو بــا 
ویــژه نامــه پیــام شــهر بــا اشــاره بــه اهــم برنامــه هــای یــک ســال 
آتــی شــورای اســالمی شــهر و شــهرداری فیروزکــوه اظهــار داشــت:  
از آنجــا کــه اعتبــار وعــده داده شــده اســتانی بــرای تکمیــل پــروژه 
ــادی  ــکالت اقتص ــل مش ــی، بدلی ــری فیروزکوه ــتاد امی ــدان اس می
ــوز محقــق  ــی ســالهای 9۴ و 95، هن ــی کشــور در مقطــع زمان فعل
نشــده اســت؛ شــورای اســالمی شــهر و شــهرداری فیروزکــوه ضمــن 
ــه  ــری موکــد خــود دراینخصــوص را ادام ــن شــرایط، پیگی درک ای
خواهــد داد و بــرای تامیــن اعتبــار مذکــور تــالش خواهــد نمــود تــا 

باقیمانــده پــروژه تکمیــل گــردد.
ــهر  ــورای اســالمی ش ــای جــدی ش ــه ه ــی از دغدغ ــت: یک وی گق

حــل معضــل ترافیــک درون شــهری میباشــد؛ تــالش بــرای تعامــل 
ــن،  ــطح اداری ممک ــر س ــگری در ه ــی و گردش ــراث فرهنگ ــا می ب
جهــت حــل مشــکل بازگشــایی مقــدار باقیمانــده مســیر 1۸ متــری 
ــل  ــه عم ــا زمین ــت ت ــد یاف ــه خواه ــری ادام ــهید مطه ــان ش خیاب
ــوم  ــگاه عل ــرف و دانش ــک ط ــهرداری از ی ــل ش ــدات متقاب ــه تعه ب
ــوه  ــان فیروزک ــت و درم ــبکه بهداش ــتی و ش ــهید بهش ــکی ش پزش
از طــرف دیگــر، درخصــوص تکمیــل عقــب نشــینی عرصــه داخــل 

ــان فراهــم شــود. طــرح شــبکه بهداشــت و درم
ــی  ــی مالیات ــده بده ــت عم ــه پرداخ ــت ب ــا عنای ــزود: ب ــراج اف س
ــالمی  ــورای اس ــن دوره ش ــهرداری در چهارمی ــته ش ــنوات گذش س
ــرم  ــرج شــهردار محت ــدس پ ــای مهن ــاب آق ــا همــت جن شــهر و ب
و مجموعــه پرســنل شــهرداری، موضــوع برخــورداری شــهرداری از 
بخشــودگی جرایــم تاخیــر و تســویه حســاب نهایــی بــه طــور جــدی 

پیگیــری خواهــد شــد.
ــی  ــی از بده ــت بخش ــه پرداخ ــه ب ــا توج ــن ب ــزود: همچنی وی اف
ــورای  ــن دوره ش ــته شــهرداری در چهارمی ــنوات گذش ــه ای س بیم
ــرج شــهردار  ــای مهنــدس پ ــاب آق ــا همــت جن اســالمی شــهر و ب
محتــرم و مجموعــه پرســنل شــهرداری، موضــوع توافــق و تقســیط 
بدهــی باقیمانــده و همچنیــن برخــورداری شــهرداری از بخشــودگی 
جرایــم تاخیــر و تســویه حســاب نهایــی بــه طــور جــدی پیگیــری 

خواهــد شــد.
ســراج بیــان کــرد: تکمیــل طرحهــای تهیــه شــده توســط مشــاورین 
درخصــوص بــام فیروزکــوه و دروازه نمادیــن ورودی شــهر و تــالش 

بــرای آغــاز اولیــن فــاز ایــن پــروژه هــا، از دیگــر برنامــه هاســت.
رئیــس شــورای اســالمی شــهر فیروزکــوه گفــت: شــهرداری 
فیروزکــوه بــر اســاس سیاســتگزاری چهارمین دوره شــورای اســالمی 
شــهر، علیرغــم مشــکالت شــدید درآمــدی و بدهــی هــای انباشــته 
ــع  ــد وس ــی را در ح ــی و عمل ــاعدت مال ــوده مس ــعی نم ــده، س ش
خــود، در بیشــتر برنامــه هــای مناســبتی شهرســتانی، خصوصــا در 
مباحــث فرهنگــی، مذهبــی، ورزشــی و ... داشــته باشــد و در تــداوم 

ــد مصمــم هســتیم. ــن رون ای
ــادی  ــه ش ــودن زمین ــم نم ــرای فراه ــالش ب ــرد: ت ــوان ک وی عن
شــهروندان، بــا برگــزاری جشــنها و مراســم در مناســبتهای مذهبــی 
ــعی  ــت و س ــد یاف ــه خواه ــهرداری ادام ــع ش ــد وس ــی، در ح و مل
خواهــد شــد اشــکاالت احتمالــی مراســم و جشــنهای قبلــی مرتفــع 

گــردد.
ســراج در پایــان بــا بیــان اینکــه آمــاده شــنیدن انتقــادات ســازنده 
هســتیم گفــت: از شــهروندان عزیــز بــه خاطــر اینکــه حمایــت خــود 
را از مجموعــه شــورای شــهر و شــهرداری دریــغ نمیکننــد ممنونــم 
و بابــت اشــکاالتی کــه هنــوز وجــود دارد و حتــی تــالش بــرای حــل 
ــد،  ــرای شــهروندان ایجــاد زحمــت بکن ــم ممکــن اســت ب ــا ه آنه
عذرخواهــی میکنــم و انتظــار داریــم بــا پرداخــت بــه موقــع عــوارض 
زمیــن و ســاختمان و خــودرو، شــهرداری و شــورای اســالمی شــهر 
را در تکمیــل طرحهــای شــهری یــاری کننــد و بــه ایــن ترتیــب در 

ارتقــای شــاخصهای شــهری، مشــارکت کننــد.

حل و فصل شدن پرونده 
تاریخی موقوفه پایانه شهرداری 

فیروزکوه

پایگاه  با  گفتگو  در  اسفندیار  عطااهلل  االسالم  حجت 
خبری دیمه نیوز اظهار داشت: اداره اوقاف و امور خیریه 
شهرستان فیروزکوه، در پی حل و فصل پرونده های مهم و 
جریانی موقوفات، موضوع موقوفه پایانه شهرداری فیروزکوه 
که وقف مسجد جامع شهر می باشد را طی سال های اخیر 

در دستور کار جدی خود قرار داده است.
ساله  سی  پیگیری  روند  در  موقوفه  این  گفت:  وی 
خود، در سال ۸۲ با رأی مختومه، از دادگستری فیروزکوه،  
شهرداری  به  را  اولیه  اعیانی  حق  ریال  میلیون  یکصد 
فیروزکوه اعطا نموده و بابت تصرفات پانزده ساله تا سال 
در همان رأی صادره ۴0 میلیون ریال تعیین  نهایتاً   ،۸۲

شد.
اسفندیار عنوان کرد: اداره اوقاف شهرستان فیروزکوه 
به دالیل نامعلوم این رأی را در آن زمان اجرا نکرد و طی 
سال های اخیر در پی به روز نمودن آن مبالغ، اقدامات و 
فیروزکوه  شهر  شهردار  و  اسالمی   شورای  با  را  جلساتی 
اداره  بوده،  کامل  آنان  استدالل  که  آنجایی  از  اما  داشته 
اوقاف شهرستان فیروزکوه در پی حل و فصل نمودن این 
پرونده تاریخی، جدیت بیشتری مبذول داشته تا با کسب 
اجازه از اداره کل و نهایتاً کارگروه حقوقی در سازمان اوقاف 
و امور خیریه، بیش از این، این پرونده مهم راکد نماند و 
عواید آن برای هزینه کرد در مسجد جامع شهر در جریان 

قرار بگیرد.
وی گفت: با موافقت کارگروه حقوقی سازمان اوقاف، 
با  و  فیروزکوه  شهر  شورای  دفتر  محل  در  جلسه ای  طی 
حضور تمامی اعضای محترم، شهردار، وکیل اداره اوقاف، 
اوقافی و سرپرست اداره طی صورت  کارشناس حقوقی و 
جلسه الزام آور و امضای تمامی حضار، بنا بر این شد  اداره 
اوقاف رأی مختومه سال 13۸۲ دادگستری را اجرا نموده 
و اجرت المثل ایام تصرف از ۸۲ تا 9۴ را با نظر کارشناس 
رسمی دادگستری، معین نماید و برای سالیان بعد از سال 
9۴ تنظیم اجاره از طرف اداره اوقاف شهرستان فیروزکوه، 

صورت پذیرد.
شهرستان  خیریه  امور  و  اوقاف  اداره  سرپرست 
شهرداری  جلسه  صورت  همین  در  داد:  ادامه  فیروزکوه 
فیروزکوه متعهد شده، برای جبران قسمتی از ما به التفات 
قیمت روز این موقوفه، موقوفه دیگری که متعلق به مسجد 
جامع شهر در منطقه چمن کلفور و در متراژ ۴500 متری 
می باشد با تغییر کاربری تجاری گردشگری در دستور کار 
قرار دهد و اگر احیاناً مشکلی به وجود آید نهایتاً با معرفی 
سه موقوفه دیگر  به ترتیب، و در هر زمانی که اداره اوقاف 

صالح می داند حقش محفوظ بماند.
وی بیان کرد: همچنین در راستای حل و فصل شدن 
شهرداری  و  اوقاف  اداره  مابین  فی  اختالف  و  مشکالت 
محترم، موضوع سرویس بهداشتی جدیداالحداث امام زاده 
در  و  است  شده  مطرح  جلسه  همین  در  نیز  ع  اسماعیل 
نهایت شورای شهر و شهرداری، عرصه این بنا را به مدت 
سرویس  بهره وری  اوقاف جهت  اداره  اختیار  در  سال   50
بهداشتی، واگذار نموده و برای تأمین هزینه های نگهداری 
)سوئیت(  اتاق  سه  آن  سوم  طبقه  در  که  پذیرفته  آن، 
این  انشعابات  حق  شد  متعهد  شهرداری  و  شود،  ساخته 

بَنا را صادر نماید.
رونمایی از پیراهن تیم فوتبال آفاق با 
حضور شهردار و اعضای شورای اسالمی 

مراسم رونمایی از پیراهن بازکنان تیم فوتبال آفاق برابر 
و  شهردار   ، آفاق  تیم  اندرکاران  دست  و  بازیکنان  حضور  با 
اعضای شورای اسالمی شهر و مدیر اداره ورزش و امور جوانان 
سالن  در   95 مرداد   ۴ مورخ  دوشنبه  روز  غروب  فیروزکوه 

جلسات فرمانداری برگزار شد

ارائه  از  پس  آقاق  باشگاه  عامل  مدیر  مراسم  این  در 
گزارشی از فعالیت تیم خود از از همکاری شایسته فرمانداری 

و شهرداری و شورای اسالمی شهرقدر دانی کرد.

در ادمه این مراسم پیراهن بازیکنان تیم آفاق به صورت 
نمادین به ورزشکاران اهداء گردید.

روی خط شورا
 ۲5 تخفیف  بر  مبنی  شهرداری  پیشنهاد  با  فیروزکوه  شهر  اسالمی  شورای  موافقت   *
درصدی عوارض به شهروندان به مناسبت هفته دولت و دفاع مقدس از تاریخ 1 شهریور 95 لغایت 10 

مهر 95
با حضور اعضای شورا شهر، شهردار و مهندس داداش زاده  برگزاری جلسات مشترک   *
مدیر برق منطقه ای در خصوص برقراری تعامالت و همکاری مناسب بین شهرداری و برق منطقه ای 
فیروزکوه در موضوعات متعدد از جمله جابه جایی پست های اداره برق که در اراضی شهرداری واقع 

شده است.
و  راه  اداره  رئیس  و  شهردار  شهر،  شورا  اعضای  حضور  با  مشترک  جلسات  برگزاری   *
شهرسازی در خصوص کمک به حل و فصل مسائل بین شهرداری و اداره راه و شهرسازی از جمله 
واگذاری اراضی دارای کاربری فضای سبز به شهرداری و مساعدت جهت آسفالت خیابان ۴5 متری در 

آینده نزدیک.

جهت  شهرداری  متعدد  مالی  مساعدت های  با  فیروزکوه  شهر  اسالمی  شورای  موافقت   *
فعالیت های فرهنگی مذهبی، هنری و ورزشی در سطح شهر.

پیگیری شورا شهر و شهرداری جهت تصویب طرح تفضیلی شهر فیروزکوه در کارگروه   *
استانی و اصرار بر اعمال نظارت مشترک 30 گا نه  شورا و شهرداری در طرح مذکور

تصویب بدو جه پی شن های شهرداری به مبلغ 11 و نیم میلیارد تومان و تفریق بودجه   *
سال 9۴ شهرداری در جلسات متعدد کمیسیون برنامه بودجه و عمران شهری و صحن شواری اسالمی 

شهر
پیگیری بحث واگذاری اراضی جنگلی ۲00 هکتاری سن گلی به شهرداری جهت استفاده   *
گردشگری و جلوگیری از اتالف منابع طبیعی و انفال مربوطه طی جلسات متعدد با مسئولین منابع 

طبیعی شهرستان.
رویکردی جدید در نام گذاری معابر، میادین و پارک های سطح شهر با محوریت برجسته   *

نمودن شهدای مدافع حرم و مفاخر شهرستان.

بزودی DVD حاوی تصاویر شهر، کلیپ مصاحبه اختصاصی با شهردار و اعضای شورای اسالمی به 
همراه تصاویر و کلیپ منتخب جشن های برگزار شده، در سطح شهر توزیع خواهد شد.

تحریریه: روابط عمومی شهرداری فیروزکوه


