
هم  را  فروردين  اّوِل  روز  مى خواهيد  شما  اگر  حال 

شرط  دهيد،  قرار  نوروز  و  »نو«  روز  خودتان  براى 

حركتى  و  كنيد  كارى  كه  است  اين  شرطش  دارد. 

اگر  كرديد،  عوض  را  خود  حال  اگر  دهيد،  انجام 

كنيد،  درخشان تر  را  خود  انسانى  گوهر  توانستيد 

حقيقتًا براى شما »نوروز« است.

مقام معظم رهبرى )مدظله(

شهر فيروزكوه با توجه به ظرفيت و پتانسيل موجود مى بايست به شهر زندگى ، شهر اخالق و شهر فرهنگ 
و ادب البته بيش از پيش ارتقاء يابد 

شهردار فیروزکوه:

گوشه اى از عملکرد شاخص 12 ماهه شهردارى و شوراى اسالمى شهر

ارتقاء درجه شهردارى فيروزكوه از 6 به 7
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بسیاری از نمایندگان هنوز تصمیمی درباره 
طرح اعاده اموال نامشروع مسئوالن نگرفته اند

2نماینده مجلس شورای اسالمی:

 اشتغال ۴ هزار و 2۵۰ نفر با اجرای 
طرح های اقتصادی فیروزکوه

2استاندار تهران:

نظام ما نظامی دینی و اسالمی است/ 
امروزه مسئولین ما شب و روز کار میکنند

2امام جمعه فیروزکوه:

معبر ۱۸ متری و زیرگذر با تالش های مستمر و همت 
شهردار و شورای اسالمی شهر تا پایان سال ۹۷ به 

اتمام برسد تا مشکالت ترافیکی شهر حل شود

2فرماندار فیروزکوه:

۴صفحه

۴صفحه

گاهنـامه داخلی

مهندس جعفر پرج در پیامی ضمن عرض سالم به همشهریان و مسافران عزیز 
و تبریک فرا رسیدن عید نوروز به برخی از اقدامات و پروژه های مهم در دست 

اجرا شهرداری اشاره نمودند.
متن پیام ایشان بدین شرح است:

نوروز نشانه آغاز  راهی جدید برای نیل به آرزوهای کهن است، آرزویی برای 
نیل به پیشرفت و عدالت و تنها تحقق این آرزوست که بهار را برای همیشه ی این 

سرزمین جاودانه ساخته است. 
است  مناسبی  فرصت  آرزوهاست  و  دلها  پیوند  و  نزدیکی  موسوم  که  نوروز 
که با یکدیگر عهد و پیمان ببندیم تا برای رسیدن به ایرانی آباد، توسعه یافته و 
تحقق یک زندگی توام با معنویت، آرامش و امید، لحظه ای از تالش و کوشش 

دست بر نداریم.
فرا رسیدن عید سعید نوروز فرصت یکتا و ارجمندی است تا فرخندگی این 

رویداد را با اعالم شاد باش و تبریک به شما عزیزان گرامی بداریم.
یکسال دیگر به لطف و مدد خداوندی و در پی همکاری و همدلی تمامی 
شهروندان عزیز و اعضای محترم شورای اسالمی شهر، پر بار و پر ثمر برای شهر 
فیروزکوه گذشت، ایامی که شادابی، امید و رضایت مندی عامه مردم در سایه 
شکوفایی عمران و آبادی با همراهی و حمایت مسئولین استان و شهرستان به 

منصه ظهور رسید.
امید داریم بتوانیم با پشتیبانی ها و همراهی های شهروندان گرامی در سال 
جدید طرحهای عمرانی و خدماتی دیگری را به بهره برداری برسانیم از جمله 
پروژه هایی همچون معبر 18 متری و حل مشکل ترافیکی سطح شهر، فضاسازی 
و زیباسازی میدان امیری فیروزکوهی، آسفالت خیابان شهید فامیلی و توسعه 
سرانه  ارتقاء  )ره(،  خمینی  امام  میدان  و  کوهسار  شهرک  انتهای  بین  شهری 
گذاری  سرمایه  های  پروژه  اندازی  راه  فیروزکوه،  زیباسازی شهر  و  سبز  فضای 
با حرکتی جهادی رضایت دو چندان مردم عزیز  و  و گردشگری درون شهری 

فیروزکوه را جلب نمائیم.
ها  ها،کمبود  نیاز  که  است  امانتی  بار  شهری،  مدیریت  سنگین  مسئولیت 
بجا  و  شایسته  پاسخگوئی  و  یکسو  از  شهر  آبادانی  و  عمران  آینده  اقتضائات  و 
و درخواست ها و توقعات فزاینده و متنوع شما مردم شریف از سوی دیگر آن 
را وزین تر می نماید، باید اعتراف کرد که شهر فیروزکوه با توجه به ظرفیت و 
پتانسیل موجود می بایست به شهر زندگی ، شهر اخالق و شهر فرهنگ و ادب 
البته بیش از پیش ارتقاء یابد که انشاءاهلل با برنامه ریزی و مساعی هوشمندانه و با 
استفاده از تجارب سنوات گذشته و فراهم ساختن فضا ها و امکانات مناسب برای 
شهروندان و توجه توأمان به مسائل و موضوعات فرهنگی و اجتماعی شهروندی ، 
همپای توسعه و عمران شهری در صدد هستیم تا با هم افزائی و مشارکت واقعی 
تمامی  نظریات رهگشای  از  استفاده  و  ادارات ذیربط  و  و همه جانبه سازمان ها 
دلسوزان شهری با کاهش کمبودها و محرومیت ها، فیروزکوه را به جایگاه واقعی 

خود برسانیم.
با ارج نهادن و سپاس از همکاری و همراهی همه عزیزان شورای  در پایان 
شهر و پرسنل خدوم شهرداری فیروزکوه، فرا رسیدن سال نو و نوروز باستانی را 
خدمت خانواده معزز و معظم شهدا و ایثارگران، مردم فهیم و قدرشناس فیروزکوه 
تبریک عرض می نمایم و برای همگان سالی پر بار و سرشار از موفقیت آرزومندم. 

باشد که در طلوع بهار دلهایمان آکنده از عطر محبت و دوستی گردد.

جعفر پرج - شهردار فیروزکوه

سخن شهردار

بسم اهلل الرحمن الرحیم
یا مقلب القلوب و االبصار ، یا مدبر اللیل و النهار ، یا محول الحول و االحوال ، حول حالنا الی 

احسن الحال
افتخار  و  نماییم  بزرگوار شهر فیروزکوه، تشکر و قدردانی می  و  از مردم فقید  از هر سخنی  قبل 
می کنیم که به عنوان عضو شورا در خدمت مردم شریف این شهر هستیم و بر این باوریم که آنچه در 
دوره پنجم شاخص و نقش آفرین تر از سایر موضوعات می تواند باشد، تجربه، خرد جمعی، همدلی و 
همراهی اعضاء برای ارائه طرح ها و برنامه های مناسب و در یک کلمه عزم جدی برای ساختن شهری 

زیبا و آباد است.
امیدواریم که با حضور همه شهروندان عزیز در عرصه اظهار نظر، انتقاد منصفانه و ارائه پیشنهادات 

خود، همراه ما در حل مسائل شهری و ارتقاء آن باشند. 
این جهت  به  نعمتهای فراوانــی برخوردار می شوند که  از  بهار  نو و  با فــرا رسیدن سال  مردم 
جشن عید نوروز برگزار می کنند و در برابر حصول این انعام به یکدیگر تبریک می گویند. یعنی آرزوی 
تداوم و ازدیاد انعام الهی برای یکدیگر می کنند در این میان نعمت بیداری و بصیرت سرآمد همه انعام 

الهی است که با بیدار شدن طبیعت ما نیز از خداوند منان آنرا مسئلت نماییم.
 اما در مورد مسایل شهری باید به همشهریان عزیز اعالم نماییم با ایجاد همدلی و هماهنگی بیشتر 

بین مسئولین  استانی و شهری سال آینده شاهد تحوالت عظیم شهری خواهند بود.
در آستانه این تغییر و تحول زمین و زمان، تحولی شگرف و روزگاری به طراوت بهار را برای مسافران 
خود  خدمتگزاران  بخش  امید  نقطه  همواره  که  فیروزکوه  شریف  و  نجیب  شهروندان  و  نوروزی  عزیز 

هستند، آرزومندیم.

پيام شوراى اسالمى شهر فيروزكوه به مناسبت فرا رسيدن بهار طبيعت

افتتاح سازمان حمل و نقل عمومى در شهر فيروزكوه

عزم و اراده مسئولين، كليدواژه حل مشکالت مسکن مهر
2صفحه

2صفحه
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سازمان حمل و نقل عمومی در 
فیروزکوه راه اندازی شد

به گزارش روابط عمومی شــهرداری فیروزکوه مهندس 
پرج اظهار داشــت : یکی از اهداف شــهرداری فیروزکوه برای 
پیشــرفت و ترقی این شهر ، برقراری و ایجاد سازمان حمل و 

نقل عمومی شهری و حومه بوده است .
ایشان با اشــاره به تالش های شهرداری فیروزکوه برای 
تحقق ایــن هدف افزود: بــا رایزنی ها و برنامــه ریزی انجام 
شــده، سازمان حمل و نقل عمومی در شهر فیروزکـــــوه راه 

انــــــــدازی شد تا بتوان برای این حوزه بهتر و تخصصی تر 
تصمیــم سازی کرد.

شهردار فیروزکوه  با اشــاره به نشست خود با مدیر کل 
امور شهری و شوراهای استانداری تهران تصریح کرد : در این 
دیدار چارت و ســاختار سازمانی جدید به شهرداری فیروزکوه 

ابالغ شده بود .
مهندس پرج خاطر نشــان کــرد : با ابــالغ این چارت 
سازمانی به شــهرداری فیروزکوه ، مشکالت حمل و نقل این 
شــهر هم مرتفع و استفاده از تسهیالت و خدمات قابل ارائه به 
سازمان های حمل و نقل عمومی و همگانی در سطح شهرها از 

سوی دولت میسر شد.
وی اظهار داشت : اساســنامه سازمان توسط استانداری 
ابالغ شــد، مقدمات شــکل گیری هیأت مدیره و مدیرعامل 
سازمان حمل و نقل شهری شــهرداری فیروزکوه با همکاری 
شورای اسالمی شــهر فیروزکوه و استانداری تهران در دستور 
کار شــهرداری این شــهر قرار گرفت و دهه فجر سال 1396 
بــا حضور معاونــت هماهنگی امور اقتصادی و توســعه منابع 
اســتانداری تهران این ســازمان افتتاح شد و مهندس مهدی 
باطبــی به عنــوان رئیس ســازمان حمل و نقل شــهرداری 

فیروزکوه، آغاز به کار نمود.

خبر

بسيارى از نمايندگان هنوز تصميمى 

درباره طرح اعاده اموال نامشروع مسئوالن 

نگرفته اند

و  مردم  خواست  به  توجه  عدم  نیکو،  میرزایی  قاسم 
دیکتاتوری و استبداد رژیم پهلوی را دو عامل اصلی قیام مردم 

دانست.

قاسم میرزایی نیکو نماینده مردم دماوند و فیروزکوه در 
مجلس شورای اسالمی و عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی 
با تأکید بر نقش مردم در فرآیند پیروزی و استمرار  مجلس 
بسیاری  دوم  جهانی  جنگ  از  بعد  گوید:  می  انقالب  حرکت 
و  شدند  تقسیم  انگلیس  و  آمریکا  بین  جهان  کشورهای  از 
عنوان  به  را  و شاه  عنوان مستعمره خود  به  را  ایران  آمریکا، 
ژاندارم منطقه انتخاب کرد و پس از آن، رژیم پهلوی به عنوان 
اجراکننده سیاست های آمریکا در منطقه، تمام تالش خود را 
برای جلب رضایت آنها انجام می داد و به همین سبب نیز تمام 
امکانات و منابع درونی کشور در اختیار آمریکا قرار گرفت و 

سرنوشت کشور توسط ایاالت متحده رقم می خورد.

وی می افزاید: عدم توجه به خواست مردم و دیکتاتوری 
را  طاغوت  رژیم  خود  قیام  با  مردم  تا  شد  سبب  استبداد  و 
سرنگون و انقالب اسالمی که نشأت گرفته از آزادی، رأی مردم 
باشد را شکل  براي عدالت و آزادی  حضور همه جانبه مردم 
استقالل،  شد  بلند  ملت  دل  از  که  شعاری  بهترین  و  بدهند 
آزادی و جمهوری اسالمی بود و مردم خودشان به اهمیت این 

موضوع رسیدند و ما باید پاسدار این شعارها باشیم.

نامشروع  اموال  اعاده  طرح  خصوص  در  داد:  ادامه  وی 
مسئوالن، مجلس در حال جمع آوری امضاء است و بحث های 

مختلفی در مورد آن وجود دارد.

گفتند:  موجود  قوانین  به  اشاره  با  ادامه  در  ایشان 
اموال  اعالم  آن  در  که  دارد  وجود  قوانین  از  مجموعه ای 
که  شود  مشخص  باید  و  گرفته  قرار  توجه  مورد  مسئوالن 
که  داریم  قانونی  همچنین  و  است  آمده   کجا  از  اموال  این 
از  پس  و  قبل  اموال  باید  می شوند،  مسئول  که  کسانی  تمام 

مسئولیت شان مورد ارزیابی قرار گیرد.

وی گفت: البته اختالفاتی در این زمینه وجود دارد که 
برخی معتقدند برای نمونه این طرح باید برای برخی از کسانی 
که سرمایه گذاری کرده اند نیز اجرایی شود، اما به نظر می رسد 

که اجرای این طرح صرفاً برای مسئوالن باید باشد.

ایشان افزودند: بسیاری از نمایندگان هنوز تصمیم جدی 
در این زمینه نگرفته اند که به این طرح رأی مثبت یا منفی 

دهند.

ایشان در پایان گفتند: اما به نظر می رسد اگر به سمت 
کنترل بهتر مسئوالن برود روندی بسیار مطلوب خواهد بود 

و ایرادی ندارد.

بودجه 15 ميليارد و 500 ميليون تومانى 
شهردارى فيروزكوه، بررسى، تصويب و ابالغ 

گرديد

زمان ایلکا ریاست شورای اسالمی شهر فیروزکوه گفت : بودجه 
سال 1397 شهرداری فیروزکوه به استناد مواد 25، 26 و 27 
بودجه  تنظیم  بخشنامه  مفاد  و  مالی شهرداریها  نامه  آیین  از 
دهیاری  و  شهرداریها  سازمان  ابالغی  شهرداریها   1397 سال 
تقدیم  مقرر  موعد  در  و  تنظیم  شهرداری  توسط  کشور  های 
شورای اسالمی شهر گردید که با برگزاری جلسات کارشناسی 
مشترک فیمابین شهرداری و اعضای شورای اسالمی شهر مفاد 
از   13 بند  استناد  به  و  مطرح  شهر  شورای  جلسه  در  بودجه 
ماده 67 قانون تشکیالت وظایف و انتخابات شوراهای اسالمی 
بعدی،  اقدامات  جهت  و  تصویب  شهرداران،  انتخاب  و  کشور 

ابالغ گردیده است.
وی درباره مشخصات بودجه سال 97 این شهرداری گفت: مبلغ 
بودجه شهرداری و سازمان حمل و نقل ترافیک شهرداری به 
این  بیشتر  و  است  تومان  میلیون   500 و  میلیارد   15 مبلغ 
بودجه برای هزینه در بخش های عمرانی و بقیه در سایر امور 

فرهنگی و جاری پیش بینی شده است.

خطیــب نمــاز جمعــه شهرســتان فیروزکــوه گفــت: مــا بــرای درک 
ــه  ــت و چ ــا گذش ــر م ــه ب ــالی ک ــل س ــالب و چه ــه انق ــر ده بهت
ــل از  ــم الزم اســت قب ــه دســت آوردی ــتاوردهای ارزشــمندی ب دس

ــم. ــیم و درک کنی ــالب را بشناس انق
ــن  ــر ای ــد ب ــا تاکی ــد ب ــری ارجمن حجــت االســالم والمســلمین امی
ــان داشــت: شــیطان  ــد بی ــرور کن ــد انســان را مغ ــادت نبای ــه عب ک
6000 ســال عبــادت خــدا را کــرد ولــی غــرور او را زمیــن زد؛ غــرور 

اولیــن عامــل ســقوط انســان اســت.
همچنیــن در ادامــه گفــت: انســان هــا بــا گنــاه کــردن محضــر امــام 
زمــان )عــج( را تــرک میکننــد؛ شــاه کلیــد ارتبــاط بــا خــدا تــرک 

گناهــان اســت.
ــار  ــر اظه ــه فج ــام اهلل ده ــه ای ــاره ب ــا اش ــه ب ــاز جمع ــب نم خطی
داشــت: مــا بــرای درک بهتــر دهــه انقــالب و چهــل ســالی کــه بــر 

ــم  ــه دســت آوردی ــا گذشــت و چــه دســتاوردهای ارزشــمندی ب م
ــه  ــر چ ــم. اگ ــیم و درک کنی ــالب را بشناس ــل از انق ــت قب الزم اس
ــا اسالمیســت، نمیتوانیــم در جامعــه امــروز ادعــا کنیــم  انقــالب م

ــا اسالمیســت. ــام اصــول و حــرکات م تم
ــدود  ــیار مح ــش، بس ــال پی ــل س ــا در چه ــان م ــزود: حاکم وی اف
ــد، در اســتبداد  ــه مشــارکت سیاســی نمیخواندن ــردم را ب ــد، م بودن
ــی و  ــن زدای ــد فرهنگــی نگاهشــان دی ــرار داشــتیم. در بع ــل ق کام
ــی  ــی حیای ــی و ب ــی حجاب ــج ب ــد تروی ــود و قص ــی ب ــب زدای مذه
ــن در کشــور  ــه دی ــود ک ــن ب ــر ای ــت ب ــای اول حاکمی داشــتند. بن

نباشــد.
امــام جمعــه ادامــه داد: دشــمنان مــا امــروز بــه دنبــال بــر انــدازی 
نظــام هســتند و برانــدازی دیــن، چــرا کــه نظــام مــا نظامــی دینــی 
ــن  ــه ی دی ــر پای ــام را ب ــای نظ ــا بن ــهدای م ــت؛ ش ــالمی اس و اس
ــم  ــام معظ ــتان مق ــاره انگش ــر اش ــا منتظ ــتند. م ــی دانس ــالم م اس

ــتیم. ــی( هس ــه العال رهبری )مدظل
وی در ادامــه تصریــح کــرد: جــای بســی تاســف اســت بــرای دســته 
ای کــه قصــد دارنــد تفکــر ســابق و طیــف شاهنشــاهی را بــر مرکــب 
بنشــانند؛ چــه فایــده ای بــرای مــا داشــت؟ غیــر از ایــن کــه مــردم 
ــن را  ــدازی دی ــد بران ــتند و قص ــا را کش ــدار م ــن دار و والیتم دی

داشــتند؟
ــود  ــن نب ــر ای ــد، اگ ــب و روز کار میکنن ــا ش ــئولین م ــروزه مس ام

ــات نداشــتند، چــرا کــه  ــرق و گاز و امکان ــا ب روســتاها و مناطــق م
در دوران طاغــوت وســط شــهر هــا رفاهــی وجــود نداشــت، شــاه و 
ــه  ــه طــوری ک ــد ب ــح مشــغول بودن ــه تفری ــواره ب ــواده اش هم خان

ــت. ــت نیس ــچ کاری در مملک ــگار هی ان
حجــت الســالم امیــری ارجمنــد در ادامــه بــه نقــل از امیرالمومنیــن 
تاکیــد بــر حفــظ آبــروی مومــن داشــت و گفــت: یکــی از بزرگتریــن 
ــروی کســی را  ــدارد آب ــن ماســت کــه کســی حــق ن دســتورات دی
بــا تهمــت و غیبــت و نســبت دادن از بیــن ببــرد، آبــروی مومــن از 
ــرده  ــروی کعبــه را پ ــر اســت، مگــر کســی میتواننــد آب کعبــه باالت
ــه  ــی ک ــن، کس ــی همی ــالمی یعن ــی اس ــبک زندگ ــد. س دری کن

آبــروی کســی را ببــرد مســلمان نیســت.
خطیــب نمــاز جمعــه بیــان داشــت: تمــام دنیــا علیــه اســالم فتنــه 
ــا تمــام هدفشــان  ــدارد، آنه ــد ن ــد؛ دشــمن ایمــان و تعه ــی کنن م
ــان  ــد و خودش ــم بیندازن ــان ه ــه ج ــردم را ب ــه م ــت ک ــن اس ای
ــه  ــانی ک ــرای کس ــات را ب ــق حی ــی ح ــا حت ــد؛ آنه ــروری کنن س
ــان  ــه فرم ــا ب ــر م ــل نیســتند؛ اگ ــف آنهاســت قائ عقایدشــان مخال
مقــام معظــم رهبــری )مدظلــه العالــی( گــوش فــرا دهیــم و اقتصــاد 
مقاومتــی را پیــاده کنیــم، بــر کشــورمان مســلط مــی مانیم؛ دشــمن 
نمــی خواهــد مــا مســلط باشــیم و اســتقالل داشــته باشــیم، چــرا که 

ــه ســوی آنهــا داشــته باشــیم. مــی خواهــد دســت نیــاز ب

بررسی ۱۰ طرح اقتصادی فیروزکوه در شورای برنامه ریزی استان/ اشتغال ۴ هزار و ۲۵۰ نفر با اجرای طرح های اقتصادی فیروزکوه

ــوه در  ــتان فیروزک ــه شهرس ــفر ب ــی در س ــین مقیم ــد حس محم
ــا شــهروندان شهرســتان فیروزکــوه کــه  ــات مردمــی ب جلســه مالق
ــر و  ــاز ظه ــه نم ــس از اقام ــوه و پ ــع شــهر فیروزک در مســجد جام
عصــر برگــزار شــد، گفــت: امــروز در جلســه شــورای برنامــه ریــزی 
ــرای حــل  ــا کمیتــه برنامــه ریــزی شهرســتان ب اســتان مشــترک ب
هــای  کارگــروه  در  اجتماعــی  و  اقتصادی،فرهنگــی  مشــکالت 

ــد. ــه ش ــی گرفت ــی تصمیمات تخصص
وی افــزود: موضوعــات اقتصــادی و کشــاورزی و نارســایی هــای ایــن 
بخــش هــا  توســط مدیــران شهرســتان مطــرح شــد و بــا همفکــری 

مدیــران اســتانی راهکارهایــی اتخــاذ شــد.
ــتان در  ــی شهرس ــای صنعت ــرح ه ــه ط ــان اینک ــا بی ــتاندار ب اس
کارگــروه اقتصــادی بررســی شــد تصریــح کــرد: 10 طــرح اقتصــادی 
بــزرگ در فیروزکــوه بــه دلیــل مشــکالتی بــا موانــع روبــه رو اســت 
ــاورزی،صنعتی و  ــروژه کش ــت پ ــرای هف ــادی ب ــروه اقتص در کارگ
ــا مشــکالتی  ــروژه نیــز ب گردشــگری تصمیــم گیــری شــد و ســه پ
در بخــش آب روبــه رو بودنــد کــه بایــد مجــوز آنهــا از وزارت نیــرو 

اخــذ شــود.
مقیمــی گفــت: بــا اجــرای طــرح هــای اقتصــادی فیروزکــوه چهــار 
هــزار و 250 نفــر بــه شــکل مســتقیم مشــغول بــه کار مــی شــوند 

کــه اجــرای آنهــا نیازمنــد پشــتیبانی و کمــک مســئوالن دارد.
ــه اینکــه تولیــد بایــد در راس امــور در اشــتغالزایی  ــا اشــاره ب وی ب
و توســعه اقتصــادی باشــد تصریــح کــرد: بــا اشــتغالزایی و مشــغول 
ــی  ــع م ــز مرتف ــی نی ــان بســیاری از معضــالت اجتماع شــدن جوان
ــی  ــل م ــا ح ــایی ه ــا نارس ــطح درآمده ــن س ــاال رفت ــا ب ــود و ب ش

شــود.
اســتاندار تهــران بــا تاکیــد بــر حمایــت از کارآفرینــان گفــت: دولــت 
ــذاری  ــد وارد ســرمایه گ ــل مشــکالت اقتصــادی نمــی توان ــه دلی ب
شــود ،ســرمایه گــذاری خارجــی نیــز نیازمنــد طــی مراحــل اســت 
و بــا ســرمایه گــذاری داخلــی مــی تــوان بــه توســعه دســت یافــت.

مقیمــی بــه تعطیلــی برخــی از واحدهــای صنعتــی و ســوله هــا در 
اطــراف شهرســتان فیروزکــوه اشــاره کــرد و افــزود: برخــی از ایــن 
ــت و  ــده اس ــف ش ــان متوق ــه تولیدش ــت ک ــال اس ــا 20 س واحده

ــت و پشــتیبانی اســت. ــدم حمای ــت آن ع عل
وی در ادامــه در جمــع مــردم فیروزکــوه بــه مســایل مطــرح شــده 
ــه  ــورای برنام ــتان در ش ــی شهرس ــی و فرهنگ ــروه اجتماع در کارگ
ریــزی اشــاره کــرد و گفــت: ســرانه آموزشــی در هــر کالس 18 نفــر 
اســت درحالیکــه در اســتان هــر کالس 29 نفــر بــه طــور میانگیــن 
دانــش آمــوز حضــور دارد و نشــان دهنــده ســرانه خــوب آموزشــی 

در فیروزکــوه اســت.
ــه  ــی از جمل ــس از احصــاء مشــکالت اجتماع ــه مقیمــی پ ــه گفت ب
فقر،حاشــیه نشــینی،طالق و اعتیــاد بایــد تصمیــم گیــری شــود تــا 

بــه ســوی جامعــه ایــده آل حرکــت کنیــم.

اســتاندار بــه ســرانه ورزشــی خــوب فیروزکــوه نیــز اشــاره و 
عنــوان کــرد: در فیروزکــوه الزم اســت در بخــش زیرســاخت هــای 
ــل آب و  ــه دلی ــود و ب ــذاری ش ــرمایه گ ــی س ــگری و صنعت گردش
ــذاران  ــرمایه گ ــرای س ــی ب ــت خوب ــوه ظرفی ــوب فیروزک ــوای خ ه

ــت. ــگری اس گردش
وی در پایــان گفــت: دولــت بــه تنهایــی نمــی توانــد بــه پیــش بــرود 
و نیــاز بــه راهنمایــی مــردم در شناســایی اولویــت هــای رســیدگی 
ــا  ــداران مــی تواننــد در جلســه ب ــم و فرمان در هــر شهرســتان داری
احزاب،گــروه ها،نخبــگان و علمــا شــهر را بــر اســاس شــاخص هــای 

توســعه بــه پیــش ببرنــد.
وي عنــوان کــرد:6.6 درصــد بیــکاري در فیروزکــوه وجــود دارد کــه 
نســبت بــه کل کشــور رقــم بســیار کمتــري اســت و بــا اجــراي طرح 
ــکاري در فیروزکــوه مرتفــع مي شــود و  هــاي اقتصــادي مشــکل بی
ــروژه هــاي گردشــگري  ــه یکــي از بزرگتریــن پ ــا اشــاره ب ایشــان ب
کشــور کــه در 15 کیلومتــري فیروزکــوه در حــال راه انــدازي اســت، 
ــوي  ــتان از س ــم شهرس ــاي مه ــروژه ه ــر پ ــد پیگی ــوان کرد:بای عن

فرمانــدار باشــید.
ــي در  ــار خوب ــزوده اعتب ــر ارزش اف ــات ب ــل مالی ــت: از مح وي گف
اختیــار دهیــاري هــا قــرار مــي گیــرد و در مســیر عمــران و آبــادي 

روســتاها بســیار اثرگــذار اســت.
اســتاندار تهــران در پایــان بــر ضــرورت همــکاري مدیــران در تامیــن 
ــد  ــا تاکی ــواده ه ــع مشــکالت اقتصــادي خان ــان و رف اشــتغال جوان
کــرد و افــزود: رهایــي از دغدغــه اقتصــاد و اشــتغال جوانــان موجــب 
ــه مســایل فرهنگــي و اجتماعــي بیشــتر  ــواده هــا ب مــي شــود خان

بپردازنــد.

كليد واژه  مسئولين  اراده  و  عزم 

حل مشکالت مسکن مهر

در  شهرسازی   و  راه  وزیر  معاون  مهرآبای  مهندس 
از سایت  های پروژه مسکونی مسکن  مهر  صدر هیئتی 
واقع  در دشت ناصر و  غرقاب دره »انتهای خیابان شهید 

فامیلی« بازید کرد.

قاسم میرزایی نیکو ،شهردار، اعضای شورای اسالمی 
بازیدها  در  را  وی  محلی  مسئولین  از  چند  تنی  و  شهر 

همراهی  می کردند.
سپس جلسه بررسی مسائل و مشکالت مسکن مهر 
معاون  مهرآبادی  دکتر  ریاست  به  فیروزکوه  شهرستان 
 ، مهر  مسکن  در  وزیر  مقام  قائم  و  وشهرسازی  راه  وزیر 
 ، اسالمی  شورای  مجلس  نماینده  نیکو  میرزایی  مهندس 
مهندس طاهری فرماندار شهرستان ، مهندس پرج شهردار 
فیروزکوه، معاونین اداره کل بنیاد مسکن و راه و شهرسازی 

استان و دیگر مسئولین شهرستانی برگزار شد.

ضمن  جلسه  این  در  نیز  فیروزکوه  شهردار  پرچ  جعفر 
عرض خیر مقدم به مهرآبادی و هیئت همراه به عدم تعیین  
تکلیف پرونده هایی  که به دلیل  رعایت نکردن موازین قانونی 
ساختمانی در سال 90  و 91  به کمیسیون ماده 100 ارجاع 
برای  زیر ساخت های ممکن  نبودن  فراهم  بودند،  داده شده 
واحد های تجاری اشاره کرد و خواستار رسیدگی به این موارد 

شد.

وی همچنین به ساخت و ایجاد ساختمان آتش نشانی 
در سایت دشت ناصر با رایزنی های فراوان و اهتمام نماینده 
مجلس و فرماندار صورت پذیرفت اشاره کرد و گفت: در این 
خصوص قطعه زمینی از جانب اداره راه و شهرسازی در اختیار  

این مجموعه قرار گرفت.

ایشان به جدول کشی و زیر سازی معابر  اصلی سایت 
غرقاب دره  در عرض کمتر از 20  روز اشاره کرد و گفت: این 
تخصیص  شک  بی  و  بوده   شهرداری  قوت  نقاط  از  موضوع 
قیر یارانه ای می تواند  یکی از عوامل تسریع کننده در روند 

آسفالت این معبر  باشد.

از  رضایت  ابراز  ضمن  مهرآبادی  دکتر  جلسه  ادامه  در 
وضعیت مسکن مهر شهرستان فیروزکوه نسبت به شهرستان 
بیان  مواردی  شده  مطرح  مشکالت  خصوص  در  دیگر  های 
آسفالت  و  زیرساخت  مقوله  در  مشکالت  عمده  که  نمودند 
معابر و خیابانها ، عدم وجود واحدهای تجاری در پروژه های 
مسکن مهر ، صدور سند مالکیت و پایان کار برای واحدهای 
مسکونی و موارد دیگر بوده که در خصوص هر یک از موارد 

باال دستورات الزم صادر گردید.

ادامه  دیگر  های  شهرستان  در  گفتند:  ادامه  در  ایشان 
پروژه تکمیل زیرساختهای مسکن مهر تا انتها به شهرداری ها 
واگذار گردید که الحمدهلل نتایج بسیار خوب و مطلوبی در بر 
ادامه عملیات زیرساختها  نیز  داشت. در شهرستان فیروزکوه 
از جمله اسفالت و جدول گذاری خیابانها و معابر تا اتمام کار 
از جمله  ادارات مربوطه  به شهرداری فیروزکوه واگذار گردد. 
بنیاد مسکن و راه وشهرسازی ظرف مدت یه هفته نسبت به 
برآورد هزینه های باقیمانده تا اتمام پروژه ها اقدام نمایند و 
پس از آن طی جلسه ای ادامه عملیات به شهرداری فیروزکوه 
تحویل گردد و در خصوص تخصیص بودجه طی برآوردهای 

انجام شده با شهرداری به توافق خواهیم رسید.

الزم به ذکر است شهرداری و شورای اسالمی شهر برابر 
گذاری  جدول  بازگشایی،  به  نسبت  گرفته  صورت  تفاهمات 
رفع  هدف  با  فامیلی  شهید  خیابان  انتهای  رفیوژ  و  طرفین 
مشکل شهروندان و اهالی مسکن مهر اقدام نموده است ولیکن 
متأسفانه عالرقم توافقات صورت گرفته اداره بنیاد مسکن در 
بابت  شهرداری  این  به  ای  یارانه  قیر  حواله  تحویل  خصوص 
تأمین هزینه های اجرای پروژه مذکور اقدامات الزم را صورت 
مسیر  این  تعهدات،  اجرای  از  پس  امیدواریم  و  است  نداده 

آسفالت شده و مشکالت مرتفع گردد.

معبر 1۸ مترى و زيرگذر با تالش هاى 
مستمر و همت شهردار و شوراى اسالمى شهر 

تا پايان سال 97 به اتمام برسد تا مشکالت 
ترافيکى شهر حل شود

 

فرماندار شهرستان فیروزکوه در جلسه ی شورای ترافیک 
شهرستان بیان داشت: تحوالت خوبی در سنوات گذشته انجام 
شده که باید با همکاری تداوم داشته باشد؛ مجموعه شهرداری 
تالش های ارزنده ای داشته اند و با جهت گیری صحیح  و 
به  بخشیدن  سرعت  شاهد  ها  بخشداری  و  فرمانداری  کمک 

این روند خواهیم بود.
وی در ادامه گفت: تخصیص جرایم راهنمایی و رانندگی 
نامه هایی که  باید محقق شود ، در پی موافقت  به شهرداری 

مبادله می شوند تخصیص ها باید تعلق بگیرند.
بحث  داشت:  اظهار  ادامه  در  یوسفی جمارانی  مهندس 
مربوط به  معبر 18 متری و زیرگذر با تالش های مستمر و 
همت شهردار و شورای اسالمی شهر تا پایان سال 97 به اتمام 

برسد تا مشکالت ترافیکی شهر حل شود.
هالل  ساختمان  مجاور  گرفتگی  آب  خصوص  در  وی 
احمر تصریح کرد: باید بازدید میدانی صورت گیرد و راهکار ها 

بررسی و با نظر کارشناسان اقدام به رفع معضل شود.
همچنین با اشاره به میدان امام رضا )ع( شهر فیروزکوه 
داد: در حال حاضر خطرات  ادامه  در محور جاده ی گدوگ 
و   است  مباحث  ترین  مهم  از  )ع(  رضا  امام  میدان  ترافیکی 
عدم استاندارد ترافیکی منطقه باید به زودی بررسی و برطرف 
از مشاورین صاحب صالحیت  بهره گیری  با  شود؛ شهرداری 
ترافیک  شورای  به  را  میدان  هندسی  اصالح  برای  فنی  نظر 
شهرستان ارایه دهد. فرماندار فیروزکوه در پایان اظهار داشت: 
زمانی که حادثه ای رخ میدهد مسئولین نباید از خود سلب 
مسئولیت کنند و انتظار است که با تالش و همکاری در صدد 

رفع مسائل و مشکالت برآیند.

در حفظ و نگهدارى اموال عمومى و فضاى سبز كوشا باشيم

خالصه اى از عملکرد 12 ماهه شهردارى فيروزكوه در قاب تصوير

بررسی بودجه سال 97 شهرداریبرگزاری مراسم درختکاری در هفته منابع طبیعی دیدار با پرستاران و تبریک روز پرستار

دیدار با امام جمعه شهرستان فیروزکوه پس از 
تکریم و معارفه و بیان مسائل شهرداری

برگزاری محفل انس با قرآن

دیدار با فرماندار شهرستان فیروزکوه پس از تکریم 
و معارفه و بیان مسائل شهرداری

برگزاری جشنواره غذای سالم

بازدید از محالت مختلف سطح شهر

شرکت در مراسم جشن انقالب مدارس
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مسابقات جام فجر برگزار شد
جعفر پرج شــهردار فیروزکوه در ایــن خصوص گفت  : 
مســابقات ورزشی در رشــته های مختلف و با مدیریت حسن 
نام آور مشــاور امور ورزش و جوانان شهردار فیروزکوه تحت نام 

جام  فجر در ایام اهلل دهه فجر برگزار شد. 
وی با ابراز رضایت از نحوه برگزاری مســابقات اضافه کرد: 
افراد و تیم های ورزشــی در این دوره از مسابقات با گروه بندی 
انجام شــده در فضایی با نظــارت داوران اداره ورزش و جوانان 
شهرســتان به رقابــت پرداختند و در پایان بــه تیم های برتر 

جوایزی اهداء شد.
ایشان ابراز امیدواری کرد که در دوره های بعدی مسابقات 

ورزشی با کیفیت و کمیت بهتری برگزار شود.
خالصه نتایج جام فجر:

دررشته شطرنج آقایان ابوالفضل تیموری، سعیددانایی فر 
ازشبکه بهداشت، داریوش فرخی ازمحیط زیست به ترتیب مقام 

اول تاسوم راکسب کردند.
دررشته تنیس روی میز آقایان بهروز ابوحمزه ازمخابرات، 
صادق یونســی ازراه آهن، یحیی عرب جوادی ازدانشگاه آزاد به 

ترتیب  مقام اول تاسوم راکسب کردند.
دررشــته والیبال تیم های دانشگاه آزاد ، شبکه بهداشت، 

شهرداری به ترتیب مقام اول تا سوم را کسب کردند.
دررشــته فوتســال تیم های گاز، خدمات درمان تامین 
اجتماعی،دانشگاه آزاد به ترتیب مقام اول تا سوم را کسب کردند.

بیمارستان امام خمینی و ناحیه مقاومت بسیج به ترتیب 
بعنوان تیمهای اخالق فوتسال و والیبال جام فجر شدند.

ولی باطبی از اداره گاز و علی بنار از دانشگاه آزاد اسالمی 
به ترتیب در رشــته های فوتســال و والیبال فنی ترین بازیکن 

جام  فجر شدند.
سرهنگ فاضلی فرماندهی محترم نیروی انتظامی بازیکن 

برتر جام فجر انتخاب شدند.
با سپاس ویژه از حمایت های شورای اسالمی شهر، اداره 
ورزش و جوانان شهرستان، انتظامات و نیروی انتظامی، مدیریت 
سالن های ورزشی و همه عزیزانی که همراه ما در این مسابقات 

بودند.

خبر

خاکبرداری و بازگشایی معبر پیام نور

الیروبی جوی و نهرهای سطح شهر

نصب چراغ چشمک زن وعالیم ترافیکی

راه اندازی پارک مدرسه امیر کبیر

اجرای پروژه ساختمان شماره 2 آتش نشانی در 
دشت ناصر

آغاز اجرای فاز دوم مجموعه خلیج فارس جنب 
شهرداری

برگزاری افتتاحیه همایش فیروزکوه و توسعه در 
هفته پژوهش

اجرای بلوار از میدان امام رضا )ع( تا ورودی امیریه

برپایی جمعه بازار

تکمیل پل و جدول کشی و آسفالت معبر 18 متری

جدول کشی معابر سطح شهر

نصب کفپوش در سطح شهر

رفع سد معبر

نصب عالئم ترافیکی در سطح شهر

آسفالت کوچه ها و معابر سطح شهر و لکه گیری 
آسفالت

برگزاری جشن ماه و مهر

با پرداخت به موقع عوارضات، شهردارى را در ارائه خدمات يارى رسانيد
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دفتر روابط عمومی شهرداری پذیرای انتقادات و پیشنهادات شماست.

تارنمای شهرداری فیروزکوه:

کانال تلگرام شهرداری فیروزکوه:

تحریریه: روابط عمومی شهرداری فیروزکوه

خبر

با ایثارگران

بازديد شهردار از عمليات برف روبى 
در سطح شهر فيروزكوه

هزمان با بارش نزوالت آسمانی از عملیات برف روبی معابر سطح 
شهر، با حضور شهردار فیروزکوه بازدید شد.

شهرداری  گفت:  خصوص  این  در  فیروزکوه  شهردار  پرج  جعفر 
از  یکی  و  شده  محسوب  شهری  هر  اجرایی  نهاد  ترین  اصلی  بعنوان 
وظایف ذاتی و فطری آن انجام امور مربوط به خدمات شهری و تمهید 

آرامش مورد نیاز شهروندان است.
اعالم سازمان هواشناسی در خصوص  با  ادامه داد: همزمان  وی 
آمادگی  کامل  بر  بر کشور عالوه  احاطه آن   و  بارشی   ورود سامانه 
ستاد بحران شهر فیروزکوه کلیه تجهیزات و ادوات برف روبی این نهاد 
اجرایی که از قبل برای چنین روزهایی پیش بینی شده بوده اند در 

حالت آماده باش قرار گرفتند.
رئیس ستاد مدیریت بحران شهر فیروزکوه با اشاره به اینکه در 
حدود 120 تن نمک در سطح کوچه  معابر سطح شهر پخش شده 
و  کوچه  زدگی   یخ  از  جلوگیری  و  پاشی  نمک  از  بعد  افزود:  است 
معابر برف روبی  توسط  ادوات سنگین در دستور کار قرار گرفت که  
نیروهای  محترم خدماتی  این نهاد تمامی سعی خویش را برای  جلب 

رضایت سکنه محترم کوچه و معابر به کار بستند.
شهردار فیروزکوه در پایان یادآور شد :در صورت عدم برف روبی و 
یا نمک پاشی حتما مراتب موضوع برای انجام وظیفه به واحد خدمات 

شهری توسط شهروندان گرامی اعالم شود.

شهردار فيروزكوه: 
طى حکمى از سوى وزير كشوردرجه 

شهردارى فيروزكوه از رتبه شش به هفت 
ارتقاء يافت

درجه  ارتقاء  کرد:  اظهار  پرج  جعفر  مهندس 
هفت  رتبه  به  شش  رتبه  از  فیروزکوه  شهرداری 
رسیده است.وی افزود: این توفیق در سایه عنایات 
و حمایت همه جانبه مدیریت عالی استان و در 
زحمتکش  پرسنل  روزافزون  تالش های  نتیجه 
و همدلی  همکاری  و  سازنده  تعامل  و  شهرداری 
اعضای شورای اسالمی شهر فیروزکوه بوده است.

پرج ادامه داد: شاخص ارتقاء درجه شهرداری های 
سال  سه  بودجه  تفریغ  درآمد،  جمعیت،  کشور 
توانایی های  قابلیت و  امکانات،  متوالی شهرداری، 
خدماتی و عمرانی در توسعه شهری و نیز موقعیت 

سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است.

ساز  زمینه  توفیق  این  کرد  امیدواری  اظهار  وی 
مطلوب تر  خدمات  ارائه  بیشتر،  خدمتگزاری 
عمرانی، شهری و افزایش رضایتمندی شهروندان 

شهر فیروزکوه باشد.

دارای 12  ایران  به ذکر است شهرداری در  الزم 
قدمت  شهرها،  بزرگی  میزان  به  که  است  درجه 
سایر  و  منابع  امکانات،  شهرداری،  تأسیس 
استانداردها در نظر گرفته می شود. و هر چه عدد 

بیشتر باشد، مطلوب تر است.

ماهیت  خصوص  در  اینترنتی  منابع  برخی 
در  نهاد  این  بندی  رتبه  چگونگی  و  شهرداری ها 
به  شهرداری  فعالیت های  نوشته اند:  چنین  ایران 
گردید.  آغاز  مشروطیت  از  پس  آن  جدید  شکل 
قانون بلدیه در دوره اول مجلس شورای ملی به 
تهران  شهرداری  رسید.  تصویب  به   1286 سال 
نخستین شهرداری بود که براساس قانون جدید 
تأسیس شد و تشکیالت آن تقریباً بالفاصله پس از 
تصویب قانون پایه گذاری شد. درجه شهرداریهای 

کشور در طیفی از 1 تا 12 قرار می گیرد.

دیدار شهردار فیروزکوه و اعضای 
شورای اسالمی با خانواده معظم 

شهداء و جانبازان

مهنــدس جعفــر پــرج شــهردار فیروزکوه به 
همراه اعضای شــورای اسالمی شــهر فیروزکوه، مدیر 
بنیاد شــهید و ایثارگران شهرستان و مشاور فرهنگی 
شــهرداری با تنی چند از خانواده شــهداء، جانبازان 
و ایثارگــران دیــدار و از نزدیک در جریان مســائل و 

مشکالت آنها قرار گرفتند. 
در این دیدار مهندس پرج شهردار فیروزکوه 
ضمن گرامیداشت یاد وخاطره شهدای واالمقام و 
تبریک دهه فجر، برای خانواده شهداء و جانبازان 
آرزوی ســالمتی وتوفیق روز افزون کرد و اظهار 
داشــت: عزت، امنیت و اقتدار کشور در منطقه 
و جهان مدیون مجاهدت ها، رشادت ها، صبر و 
استقامت خانواده های سرافراز شهداء و ایثارگران 
کشور است. شــهردار فیروزکوه در ادامه با بیان 
اینکه افتخار ما خدمت به مردم به ویژه خانواده 
معزز شهدا و ایثارگران است، بیان داشت: دیدار 
با خانواده معظم شهدا، جانبازان و ایثارگران برای 
مســئوالن روحیه بخش و موجب پشــتگرمی، 

تالش و فعالیت بیشتر است. 
وی، جانبازان را تاریخ زنده و گویای انقالب 
اســالمی و دفاع مقدس دانســت و با اشــاره به 
وظیفه مسئوالن در خدمت رسانی بهتر به جامعه 
ایثارگران افزود: هیچ پاداش وتقدیری نمی تواند 
کار بزرگ شهداء و جانبازان که همان بذل جان 
و نثار خون خویش در راه سرافرازی و اقتدار نظام 

جمهوری اسالمی ایران است را جبران نماید.

در پایان دیدار از این عزیزان تقدیر شد.

حضرت فاطمه )سالم اهلل علیها(:

یُوِجُب  الُمؤِمِن  َوجِه  فی  بشٌر 
لِصاِحِبِه الَجنََّة 

خوشرویی هنگام روبرو شدن با مومن ، 
بهشت را بر فرد خوشرو واجب می کند.

بحاراالنوار، ج75، ص401
--------------------------------------

طرح جمع آورى سگ هاى ولگرد كليد خورد

شهردار فیروزکوه در گفتگو با پیام شهر گفت: با توجه به مخالفت 
موافقت  عدم  و  حیوانات  و  زیست  محیط  حامی  تشکلهای  و  انجمن 
اتالف  طرح  اجرای  با  شهرستان  غذایی  امنیت  و  سالمت  کارگروه 
سگها  ای  گله  تردد  و  ازدیاد  شاهد  متاسفانه  صاحب،  بدون  سگهاي 

درسطح شهر هستیم. 

داشته  دربر  را  عمومی  نارضایتی  مهم  این  افزود:  پرج  مهندس 
شهرداریها  ناحیه  از  را  آنرا  مسئولیت  و  مشکل  رفع  مردم  عموم  و 

ودهیاریها دانسته اند .

وی گفت: حسب دستور العمل، شهرداری ناظر اجرای طرح بوده 
نگرانی  وجود  و  موجود  مشکالت  به  توجه  با  الوصف  مع  مجری،  نه 
سگ گزیدگی و انتشار بیماری، شهرداری فیروزکوه جهت رفع مشکل  
درسطح شهر و شهرستان پیش قدم شده و مقررگردید بخش خصوصی 
جمع  گیری،  زنده  به  نسبت  فیروزکوه  شهرداری  با  قرارداد  انعقاد  با 
این  قبال  در  و  اقدام  محصورشده  زمین  در  ونگهداری  هدایت  آوری، 

همکاری شهرداری بابت هرقالده مبلغی رابه مجری پرداخت نماید.
طرح  مرکزی  و  ارجمند  بخشهای  مسئولین  موافقت  درصورت   
مذکور با نظارت شهرداری فیروزکوه و با اخذ هزینه در سطح روستاها 

هم اجرا خواهد شد.

اجرای روشنایی بلوار کوهسارساماندهی پارک حرمبازسازی و نصب چمن مصنوعی

تسطیح معبر، جدولگذاری و احداث رفیوژ انتهای 
کوچه شهید فامیلی

تعویض و اجرای المان میدان امام علی )ع( در اجرای دیوار سنگی کنگرخانی
ورودی شهر


