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فیروزکوه
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دادســتان فیروزکوه خبر  داد؛
۱۰۹ هزار قلم نوشــیدنی فاســد از انبار یک کارخانه کشــف شــد پیشــاپیش فرارســیدن عید ســعید غدیر خم و روز خبر نگار را تبریک می گوییم

جام جم درباره لزوم حمایت از  پیام رسان های داخلی گزارش
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شاگرد آخر اقتصاد مقاومتی سال96 

؛ به مناسبت روز خبرنگار

تجدید میثاق با آرمان های شهدای گرانقدر

سرپرست شبکه بهداشت 
شهرستان:

کرونا جان  ۶  فیروزکوهی
 را گرفت

شهادت شهید صارمی 
آغازی بی پایان در عرصه 

خبرنگاری

 به مناسبت هفته عفاف و حجاب غالمرضا نیکدل، رئیس بنیاد شهید و امور 
فیروزکوه،  واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  مقام  قائم  ساالریه،  مهدی  ایثارگران، 
و  شهید  بنیاد  کارکنان  حضور  با  دانشگاه  مسجد  جماعت  امام  شجاع،  االسالم  حجت 
دانشگاه آزاد در یادمان مطهر شهدای گمنام با نثار گل و قرائت فاتحه به مقام شامخ شهدا 

ادای احترام کردند.  
 به گزارش جام جم در حاشیه این مراسم معنوی، غالمرضا نیکدل، رئیس بنیاد شهید و 
آرمان های  امور ایثارگران شهرستان فیروزکوه، گفت: هدف از این برنامه تجدید میثاق با 

شهدای گرانقدر در هفته عفاف و حجاب بود. 
  رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان فیروزکوه همچنین خاطرنشان کرد: یاد و 
خاطره شهدا تا ابد در دل  های مردم مومن و انقالبی شهرستان جاری خواهد بود و امروز 
بر تمامی زنان و دختران جوان الزم است که به پاسداشت حرمت خون شهیدان حجاب 
خود را نگه داشته و به سالمت اجتماعی جامعه کمک کنند؛ شهدای عزیز در بیان اهمیت 
آن می  باشد بیان داشتند که خواهرم سیاهی چادر تو از سرخی  حجاب برتر که چادر نماد 

خون من کوبنده تر است.

به مناسبت هفته عفاف و حجاب صورت گرفت؛

غلبه بر مشکالت با نگاه به درون و اتکا به نخبگان 

نماینده دماوند  و فیروزکوه در مجلس تاکید کرد؛
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یع شد 1200بسته معیشتی در فیروزکوه توز
ح مواسات و همدلی مومنانه؛ در راستای طر

2 ویژه ها

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران:
هدف بازگشایی مسیر لزور به بند پی توسعه اقتصادی منطقه است 
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عمومی  کتابخانه های  امور  با  آمده  عمل  به  هماهنگی  و  همکاری  با 
روستاهای  به  کتاب  اهداء  موضوع  سیار،  کتابخانه  توسط  شهرستان 

شهرستان  در دستور کار قرار دارد.
ارشاد اسالمی  و  اداره فرهنگ  روابط عمومی  از  به نقل  گزارش جام جم  به 

روستایی  به مناطق  کتاب  اهدای  شهرستان فیروزکوه  شایان ذکر است 
اقشار  بین  در  کتابخوانی  و  مطالعه  فرهنگ  ترویج  هدف  با  شهرستان 
محروم جامعه، کمک به اقشار کم درآمد و ضعیف که قادر به خرید کتاب 
رشد  و  کتابخوانی  شدن  نهادینه  و  شهروندان  مطالعه  افزایش  نیستند، 

کتابخوانی و همچنین توسعه خدمات فرهنگی در  کیفی شاخص  و  کمی 
روستاها در حال برگزاری است.   خاطر نشان می شود  اهداء کتاب توسط 
اتوبوس سیار امور کتابخانه و هر روز در یک روستا شامل موضوعات ادبی، 

روانشناسی، داستان، مذهبی و... که این بار در روستای دهین برگزار شد.

با هدف ترویج مطالعه بین اقشار محروم جامعه؛
اهدای کتاب در روستاهای فیروزکوه

بهره برداری و  حفاظت  واحد  سوی   از 
 از آب های سطحی؛

الیروبی و علف کنی کانال سیمین 
دشت فیروزکوه 

از  بهره برداری  دفتر  مدیر  شهریاری،  محمد 
منطقه ای  آب  شرکت  برقابی  و  آبی  تاسیسات 
تهران، از الیروبی و علف کنی کانال سیمین دشت 
 ۲۲ طول  به  بازه ای  در  و  تهران  استان  محدوده  در 
کیلومتر خبر داد و گفت: با توجه به انباشت رسوب 
و لجن در کف و رشد بوته و علف در بدنه کانال و 
آبگیری ۱۱  آبگذری کانال، امکان  به حداقل رسیدن 
منظور  به  که  را  استان  محدوده  در  موجود  دریچه 
ع پیش بینی  آبیاری حدود ۵۰۰ هکتار از باغات و مزار

شده بود، با سختی همراه ساخته بود.
بـه  افـزود:  ادامـه  در  شـهریاری  جام جـم  گـزارش  بـه 
منظـور بهره بـرداری بهینـه از کانـال یـاد شـده پـروژه 
الیروبی و علف کنی کانال سیمین دشت در دستور 
کار واحـد حفاظـت و بهره بـرداری از آب هـای سـطحی 
قـرار گرفـت و شـرکت پیمانـکار بهره بـرداری در بـازه 
مکانیکـی،  بیـل  از  اسـتفاده  بـا  و  ماهـه  یـک  زمانـی 
تراکتـور، گریـدر و نیـروی انسـانی و بـا تـالش بـی وقفـه 
عملیـات الیروبـی، لجن بـرداری، بوته کنی و علف زنی 
کانـال مزبـور حدفاصل بند انحرافی سـیمین دشـت 
و  انجـام   ) )روسـتای عمـارت  مـرز اسـتان  انتهـای  تـا 

آبگیـری دریچه هـا میسـر گردیـد.
وی در پایـان خاطـر نشـان کـرد: بهره بـرداری از کانـال 
مذکـور در سـال ۱۳۸۵ توسـط شـرکت آب منطقـه ای 
سـمنان آغاز و در سـال ۱۳۹۷ بر اسـاس  ابالغ شرکت 
و نگهـداری  بهره بـرداری  ایـران،  آب  مدیریـت منابـع 
از  ۱۱ دریچـه موجـود در اسـتان تهـران بـه شـرکت آب 

منطقـه ای تهـران تکلیـف گردیـده اسـت.

نماینده دماوند و فیروزکوه در مجلس: 
غلبه بر مشکالت با نگاه به درون 

و اتکا به نخبگان 

رسـولی نژاد، نماینـده مـردم دماونـد و فیروزکوه 
در مجلـس شـورای اسـالمی گفـت: از سـه مـاه 
اخیـر شناسـایی ۳۶۰ نخبـه، در دماوند، رودهن 
و  گرفـت  صـورت  مجـزا  به صـورت  فیروزکـوه   و 
۱۴ کارگـروه نیـز در ایـن راسـتا تشـکیل شـد، امـا 
بـا توجـه بـه شـدت گرفتـن کرونـا امـکان آغـاز به 

کار ایـن کارگروه هـا وجـود نداشـت.
بـر  افـزود:  رسـولی نژاد  جام جـم  گـزارش  بـه 
همیـن اسـاس، فعالیـت کارگروه هـا بـا اعضـای 
کمتـر از هفتـه آینـده آغـاز می شـود و از نظـرات 
مختلـف  حوزه هـای  در  اعضـا  پیشـنهادات  و 

شـد. خواهیـم  بهره منـد 
حـال  هـم  نمی کنیـم؛  سـپری  را  خوبـی  شـرایط 
دولـت بـه لحـاظ وضعیـت اعتبـاری و بودجـه ای 
و هـم حـال مردم به دلیل مشـکالت معیشـتی 
خوب نیسـت و مردم فشـار سـنگینی را تحمل 

می کننـد.
 وی افـزود: بـا وجـود تمـام مشـکالت موجـود، 
بیـرون  بـه  نـگاه  از  شهرسـتان  دو  هـر  در  بایـد 
خـودداری کـرده و بـا اتـکا بـه نخبـگان و نـگاه به 

درون بـر مشـکالت غلبـه کنیـم.
در بحـث اعتبـاری دوره هـای خوبـی را از دسـت 
و  همـکاری  بـا  و  نیسـتیم  امیـد  نـا  امـا  دادیـم، 
اتحاد، تحول الزم را در هر دو شهرسـتان ایجاد 

خواهیـم کـرد.
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ضمیمه رایگان روزنامه   در فیروزکوه

اقتصادی
 اجتماعی

شهادت شهید صارمی آغازی بی پایان در عرصه خبرنگاری
خبرنگاری جزو مشاغل 
زیان آور  و  سخت 
می شود  محسوب 
سایه  در  تنها  که 
عشق،  عالقه و قریحه 
محقق  خبرنگاری 
خبرنگاران  و  می شود 
قشری مهجور هستند 
رفع  برای  همواره  که 
مشکالت آحاد مختلف 

جامعه تالش می کنند و قلم می زنند.
آوران حقیقت و دیده بانان بصیرت و  خبرنگاران پیام 
هوشیاری در جامعه هستند و بدون شک اطالع رسانی 
دارد.  پرخطری   حال  عین  در  و  گرانبها  تبعات  و  آثار 
انجام  در  باید  عرصه  این  فعاالن  خاطر  همین  به 

وظیفه و رسالت اجتماعی خود احساس مسئولیت 
خبرنگاران  که  است  قرن  پنج  از  بیش  اکنون  کنند 
اطالع رسانی و آگاهی بخشی را رسالت و وظیفه خویش 
می دانند و همواره تالش می کنند تا به عنوان سفیران 
آگاهی بخشی  در  روح در جامعه  ارتقای  و پرچمداران 
و  اقتصادی   اجتماعی،  سیاسی،  مختلف  حوزه های 
ایفا  را  خود  نقش  ممکن  نحو  بهترین  به  فرهنگی 
و در قلب  کنار جهان  و  گوشه  نمایند. خبرنگاران در 
آرامش  و  بار  تلخ و شیرین و خشونت  همه حوادث 
بخش حضور دارند و تالش می کنند تا با ارسال خبرهای 
بموقع جهانیان را از آنچه در پیرامونشان می گذرد مطلع 
کنند و در این راه خطر مرگ،  زندان،  محاکمه و دادگاه را 
نیز به جان می خرند.   ریشه های این دغدغه خبرنگاران 
نگاه انسانی، باور به آزادی، اعتقاد به عدالت و تسلیم 
پرسیدن  و  دانستن  که  است  حقیقت  این  برابر  در 

آنان چون خواهان عدالتند با نگاه  حق مردم است.  
انسانی خود نمی توانند تبعیض را ببینند و سکوت 
کنند، گرسنگی کودکان رنج کشیده تکانشان ندهد، 
وضعیت اسفبار کودکان کار و زنان سرپرست خانوار 

آزارشان می دهد.
 خبرنگاران با اختالسگران و دزدان و مجریان تبعیض 
و ظلم سر ناسازگاری دارند و چون دانستن را حق مردم 
می دانند تالش می کنند تا کوچک ترین روزنه ای بیابند 
آنچه را می دانند در منظر  مردمان  و هر قدر مختصر 
قرار دهند.   خبرنگاران براستی وجدان بیدار جهان و 
زیرا همواره در بطن  زمان خویش هستند،  تصویرگر 
هر  فکری  و  فرهنگی  سالمت  و  دارند  حضور  جامعه 
از  ملتی، مرهون تالش شبانه روزی شان است. بیش 
یادبود شهادت خبرنگار »شهید  به  که  ۲ دهه است 
محمود صارمی«، ۱۷ مرداد روز خبرنگار نامگذاری شده 

است، مقرر شد این روز یادآور همه ارزش هایی باشد 
که خبرنگاران و بسیاری از فعاالن عرصه اطالع رسانی 
دست  از  آن  راه  در  را  خود  آزادی  یا  جان  که  کسانی  و 
همواره  که  هستند  انسان هایی  خبرنگاران  داده اند. 
زمانی  اما  می گویند  مردم  مشکالت  و  دغدغه ها  از 
ایجاد  خودشان  برای  دشواری هایی  یا  مشکالت  که 
شود، مشکالت آنها همیشه در اولویت های آخر قرار 
می گیرد،  گاهی هم آن قدر دغدغه های کاری و مسائل 
مادی گریبانگیر این قشر می شود که شاید اصاًل هیچ 
وقت نوبت به بیان و پیگیری مسائل خودشان نرسد.
دغدغه مندی  ترسیم  امنیت،  و  معیشت  آینده، 
خبرنگاران است،  مسائل معیشتی و مادی، حفظ شأن 
برای حفظ سالمت جان خبرنگاران  و بیمه  و منزلت 
مهم ترین دغدغه های این قشر محسوب می شود که 

در بی توجهی برخی مسئوالن گم شده است.

محمد مرادپور

سرپرست روزنامه
 جام جم در فیروزکوه                     

یادداشت

مهدی یوسفی جمارانی، فرماندار فیروزکوه، در گفت وگو با جام جم در خصوص 
اقدامات انجام شده در دوران شیوع ویروس کرونا اظهار داشت: از ابتدای 
شیوع این بیماری در کشور در فیروزکوه گام های مؤثر و چشمگیری در جهت 
آن در این شهرستان  آسیب پذیر و کاهش حداکثر شیوع  کمک به اقشار 

برداشته شده است.
مبارزه  راستای  در  دیگر  شهرهای  از  بسیاری  مانند  فیروزکوه  در  افزود:  وی 
آنها  با کرونا تصمیم هایی از سوی قرارگاه پدافند زیستی اتخاذ شد که پیرو 
اقداماتی از قبیل اجرای محدودیت های تردد درون و برون استانی به صورت 
بخصوص  گردشگری  راه های  نمودن  مسدود  تعطیالت،  ایام  در  و  دوره ای 
فروشگاه های  و  تجاری  مجتمع  های  روز،  بازار  تعطیلی  واشی،  تنگه  منطقه 
پرتردد، واحدهای صنعتی در خطر و همچنین عملیات ضدعفونی و گندزدایی 
معابر شهری و روستایی با بهره مندی از ظرفیت دهیاران و شوراهای اسالمی 

شهر و روستا انجام شد.
گرفته،  صورت  اقدامات  با  این که  بیان  با  فیروزکوه  شهرستان  فرماندار 
گفت:  شد،  محقق  فیروزکوه  آسیب پذیر  و  نیازمند  اقشار  اطالعاتی  بانک 
از  یک  هیچ  حمایت  تحت  که  افرادی  تا  شد  موجب  اطالعاتی  بانک  تهیه 

نهادهای حمایتی قرار نداشتند، بتوانند در بحران کرونا از کمک های مردمی و 
نهادهای حمایتی بهره مند شوند که در همین راستا با همکاری بخشداران، 
بخش  شهرستان  اجرایی  دستگاه های  دیگر  و  تابعه  روستاهای   دهیاران 

قابل مالحظه ای از مشکالت و موانع موجود برطرف شد.
یوسفی جمارانی، از تشکیل بیش از ۱۳ نسشت در قالب بررسی اثرات اقتصادی 
و اجتماعی کرونا و راه های پیشگیری با حضور مسؤوالن، خیران و سازمان های 
مردم نهاد خبر داد و تصریح کرد: خروجی این نشست ها، کمک های دولتی و 
مردمی با محوریت فرمانداری در قالب مصوبات ستاد کرونای استان تهران به 
مجموعه شبکه بهداشت و درمان شهرستان فیروزکوه بود. وی با اشاره به 
توزیع بیش از یک هزار و ۲۰۰ بسته کمک معیشتی با ارزش بیش از ۴.۵ میلیارد 
ریال به خانواده های فاقد هرگونه پوشش بیمه ای گفت: اقدامات خوبی در 
جهت فضاسازی محیط شهر و روستا انجام شده است که بر اساس مصوبه 

شورای تأمین تمام مراکز گردشگری تعطیل و در این 
خصوص نیز به مسافران و گردشگران اطالع رسانی 
شد.   فرماندار شهرستان فیروزکوه همچنین در پایان 

تأکید کرد: با توجه به آمار روزانه وزارت بهداشت، درمان 

و آموزش پزشکی این بیماری همچنان 
راستا،  همین  در  و  دارد  وجود 

مردم،  سوی  از  می رود  انتظار 
کارمندان  اصناف،  کسبه، 
دستورالعمل ها  کارگران  و 
بهداشتی  پروتکل های  و 

به  گذشته  همچون 
دقیق  صورت 

رعایت شود.

ح مواسات و همدلی مومنانه؛ در راستای طر

یع شد 1200بسته معیشتی در فیروزکوه توز



3 دادسـتان فیروزکـوه از کشـف ۱۰۹ هـزار قلـم نوشـیدنی فاسـد از انبـار 
کارخانـه ای در ایـن شهرسـتان خبـر داد.

تـداوم  در  داشـت:  اظهـار  رضایـی  عبـاس  جـم  جـام  گـزارش  بـه 
ح هـای نظارتـی بـر واحدهـای صنفـی، طـی گشـت مشـترکی بـا  طر

حضـور تعزیـرات حکومتـی، بازرسـان غـذا دارو و بهداشـت محیـط، 
اداره صمـت، اصنـاف، دامپزشـکی و اماکـن نیـروی انتظامـی از مراکـز 
تهیـه، توزیـع و عرضـه مـواد غذایـی و کارخانجات ایـن کارخانه کشـف 

. شـد

وی بـا بیـان این کـه در انبـار کارخانـه مذکـور ۳۰ هـزار لیتـر نوشـیدنی 
ایـن  جریـان  در  گفـت:  اسـت  رسـیده  کشـف  بـه  گذشـته  تاریـخ 
بازدیدهـا ۱۲۰ هـزار قلـم نوشـیدنی تاریـخ جلوتـر از زمـان تولیـد نیـز 
کشـف شـده اسـت. وی از ضبط کاالهای مکشـوفه خبر داد و عنوان 

داشـت: مـواد غذایـی فاسـد تهدیـدی بـرای سـالمتی شـهروندان 
محسـوب می شـود بـه گونـه ای کـه ممکـن اسـت بیماری هایـی از 
جملـه سـرطان معـده و مسـمومیت ها را در پـی داشـته باشـد و در 

ایـن زمینـه هیـچ گونـه چشـم پوشـی صـورت نخواهـد گرفـت.

خبر

آرمان های  با  میثاق  تجدید 
شهدای گرانقدر

به مناسبت هفته عفاف و حجاب غالمرضا نیکدل، 
رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، مهدی ساالریه، 
فیروزکوه،  واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  مقام  قائم 
مسجد  جماعت  امام  شجاع،  االسالم  حجت 
دانشگاه با حضور کارکنان بنیاد شهید و دانشگاه 
و  گل  نثار  با  گمنام  شهدای  مطهر  یادمان  در  آزاد 
احترام  ادای  شهدا  شامخ  مقام  به  فاتحه  قرائت 

کردند.  
 به گزارش جام جم در حاشیه این مراسم معنوی، 
امور  و  شهید  بنیاد  رئیس  نیکدل،  غالمرضا 
ایثارگران شهرستان فیروزکوه، گفت: هدف از این 
برنامه تجدید میثاق با آرمان های شهدای گرانقدر 
در هفته عفاف و حجاب بود.   رئیس بنیاد شهید 
همچنین  فیروزکوه  شهرستان  ایثارگران  امور  و 
خاطرنشان کرد: یاد و خاطره شهدا تا ابد در دل  های 
مردم مومن و انقالبی شهرستان جاری خواهد بود 
و امروز بر تمامی زنان و دختران جوان الزم است که 
به پاسداشت حرمت خون شهیدان حجاب خود 
را نگه داشته و به سالمت اجتماعی جامعه کمک 
کنند؛ شهدای عزیز در بیان اهمیت حجاب برتر که 
خواهرم  که  داشتند  بیان  می  باشد  آن  نماد  چادر 
تر  کوبنده  من  خون  سرخی  از  تو  چادر  سیاهی 
است. در ادامه مهدی ساالریه، قائم مقام دانشگاه 
آزاد اسالمی واحد فیروزکوه بیان داشت: همه ما در 
برابر ترویج فرهنگ ایثار و شهادت به هر شکل و 
روشی مسئول هستیم و تعامل بین دانشگاه و 
بنیاد شهید می تواند به تسریع بخشیدن به این 

امر مهم کمک کند.

اعضای  پشتکار  و  همت  سایه  در 
شورا صورت گرفت؛

کسب رتبه برتر شورای آموزش 
و پرورش فیروزکوه در تهران

 مهدی یوسفی جمارانی در حاشیه جلسه شورای  
آموزش و پرورش شهرستان فیروزکوه با اعالم این 
استان  پرورش  و  آموزش  کل  اداره  گفت:  مطلب 
و  آموزش  شورای  عملکرد،  میزان  اساس  بر  تهران 
پرورش شهرستان فیروزکوه را در سال 98  به عنوان 

رتبه برتر استانی معرفی نموده است.
به گزارش جام جم به نقل از روابط عمومی فرمانداری 
برگزاری  فیروزکوه  فرماندار  فیروزکوه،  شهرستان 
گیری  تصمیم  و  شورا  جلسات  منظم  و  مستمر 
صحیح مطابق با نیاز های آموزشی شهرستان را دلیل 
آموزش و  کسب این رتبه دانست و افزود: شورای 
آموزش  در  تصمیم گیری  مرجع  ترین  عالی  پرورش 
تصمیمات  بهترین  اتخاذ  با  که  است  پرورش  و 
زمینه توسعه کیفی و کمی تحصیلی دانش آموزان 
پرورش  و  آموزش  شورای  رئیس  می کند.  فراهم  را 
شهرستان  فیروزکوه افزود: این موفقیت در سایه 
آموزش و پرورش  همت و پشتکار اعضای شورای 
شهرستان فیروزکوه به دست آمده است و ضمن 
تبریک به همه اعضای این  شورا، اولیا، دانش آموزان 
و فرهنگیان فیروزکوهی امیدوار هستیم تا شورای 
آموزش و پرورش فیروزکوه بتواند بیش از گذشته 
چاره ساز مسائل و مشکالت آموزشی در  شهرستان 

باشد.

ح تعویض  ادامه عملیات اجرایی طر
جدول های فرسوده 

در راستای بهسازی و ساماندهی وضعیت جداول 
بردن  باال  و  سطحی  آب های  هدایت  شهر،  معابر 
ضریب ایمنی تردد، عملیات اجرایی بهسازی، ترمیم 
و  بلوارها  معابر،  در  فرسوده  جداول  تعویض  و 

مسیرهای پرتردد شهری در حال انجام است.
به گزارش جام جم ادامه این عملیات در سایر نقاط 
سطح شهر با توجه به نیاز سنجی و اولویت بندی 

صورت گرفته، ادامه خواهد داشت.

 پنج شنبه   16 مرداد 1399   شماره 5725

خبر

ضمیمه رایگان روزنامه  در فیروزکوه

دادستان فیروزکوه خبر  داد؛
۱۰۹ هزار قلم نوشیدنی فاسد از انبار یک کارخانه کشف شد

اقتصادی
 اجتماعی

خبرنگار  با  مصاحبه ای  طی  شهرستان  درمان  و  بهداشت  شبکه  سرپرست 
روزنامه جام جم  از ابتالی قطعی ۱۴۱ نفر از شهروندان به کرونا ویروس از ابتدای 

سال گذشته خبر و گفت: متاسفانه ۶ نفر از شهروندان نیز فوت نمودند.
دکتر مهدی رجب ترقی خاطر نشان کرد:  با توجه به شروع موج دوم شیوع و 
انتشار کرونا ویروس تا این لحظه ۱۱ مورد مشکوک به ابتال در بیمارستان امام 
خمینی » ره« شهرستان بستری می باشند.وی با اشاره به این که شاید در دوران 
شیوع کرونا ویروس موارد متعددی از مرگ و میر شهروندان ثبت شده باشد 
گفت: بعد از درگذشت یک فرد نیز آزمایشات قطعی تشخیص ابتال در مورد او 
انجام شده و در صورت به قطعیت رسیدن جز درگذشتگان کرونایی محسوب 
می شود که مرگ ۶ نفر بر اثر ابتال به کرونا در شهرستان تایید شد. دکتر رجب 
ترقی با عطف به بند فوق نیز اذعان داشت: ۱۰ نفر از شهروندان نیز فوت کردند 

و بعد از منفی شدن تست درگذشت آنها بر اثر کرونا ویروس از آمار فوت های 
از  همچنین  بهداشت  شبکه  سرپرست  شدند.  کسر  شهرستان  کرونایی 
مراجعه ۳۸۰ مورد مشکوک به ابتال از ابتدای اسفند سال گذشته به بیمارستان 
خبر داد و گفت: از میان مراجعان مشکوک به ابتال تست ۱۴۱ نفر مثبت و ۲۳۹ 
نفر منفی اعالم شدند.  باالترین مقام بهداشتی و درمانی شهرستان بدون اعالم 
مشخصات فردی فوت شدگان نیز گفت: از میان جانباختگان کرونا ویروس 
یک نفر اهل روستای مزداران ،۳ نفر ساکن محلی قدیمی تختی فیروزکوه، یک 

نفر روستای نام آور و  یک نفر نیز شهر ارجمند بوده است.
وی در پایان خاطر نشان کرد: رعایت بهداشت فردی ،استفاده از محلول های 
ضد عفونی ،رعایت فاصله اجتماعی و امتناع از حضور در تجمعات تا کشف و 

تولید انبوه واکسن همچنان تنها را مبارزه با این اپیدمی است.

سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان:

کرونا جان ۶ فیروزکوهی را گرفت

مرگ زن 2۸ ساله در مرغداری 
روستای سرانزا 

دیدار اعضای شورای بخش مرکزی 
با فرماندار فیروزکوه

در  فیروزکوه  شهرستان  انتظامی  فرمانده  عبدیان«،  بهزاد  »سرهنگ 
فوریت های  مرکز  به  گزارشی  اعالم  پی  در  کرد:  اظهار  جام جم  با  گفتگو 
زنی در روستای سرانزا فیروزکوه حین  بر فوت  پلیسی ۱۱۰ استان مبنی 
کار با دستگاه دان خوری در یک مرغداری بالفاصله تیم های امدادی و 
انتظامی در محل حاضر شدند. در بررسی های اولیه مشخص شد زنی 
۲۸ ساله حین کار با دستگاه دان خوری روسری و موی سرش به داخل 
دستگاه کشیده شده و باعث بروز حادثه دلخراش و جان باختن این 
قانونی  پزشکی  به  قضائی  اقدامات  برای  متوفی  جسد  می شود.  فرد 
منتقل شد و تحقیقات برای مشخص شدن علت دقیق حادثه ادامه 
دارد. از شهروندان خواهشمندیم قبل از شروع هر کاری رعایت اصول و 
نکات ایمنی را در سرلوحه کار خود قرار دهند تا ان شاءاهلل شاهد وقوع 

اینگونه حوادث نباشیم.

ح یاوران تولید در   کارگروه طر
فیروزکوه برگزار شد

کارگروه طرح یاوران تولید با حضور دکتر زند از مرکز تحقیقات کشاورزی 
و منابع طبیعی استان تهران و مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان 
جهاد کشاورزی استان تهران، رضا فرازی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان 
فیروزکوه و مسئوالن و همکاران مدیریت ترویج شهرستان فیروزکوه و 

دماوند در محل دفتر مدیریت جهاد کشاورزی برگزار شد.
و  مسائل  کارگروه  این  در  گفت:  طرح  این  خصوص  در  فرازی  رضا 
مشکالت بخش کشاورزی احصاء و جهت اتخاذ تصمیم به مدیریت 
ترویج سازمان و مرکز تحقیقات ارسال شد تا نسبت به رفع مشکل آن 
رسید گی شود. مدیر جهاد کشاورزی همچنین افزود: در همین راستا 
در بخش باغبانی با توجه به آفات موجود در باغات گردو و انار بررسی 
توسط کارشناسان مرکز تحقیقات برای بهبود عملکرد و مبارزه با آفات 

کرم گلوگاه انار و انتراکنوز گردو ضروری است.

اعضای شورای بخش مرکزی شهرستان با حضور در محل فرمانداری با 
مهدی یوسفی جمارانی دیدار و گفتگو کردند.

از روابط عمومی فرمانداری فیروزکوه، مهدی  به گزارش جام جم به نقل 
فیروزکوه،   مرکزی  بخش   شورای  اعضای  با  دیدار  در  جمارانی  یوسفی 
گفت: شوراهای اسالمی شهر و روستا با یک برنامه ریزی مدون برای ادامه 
توسعه و پیشرفت متوازن در سطح شهرستان تالش کنند.  فرماندار 
در  مهم  برنامه های  از  یکی  روستاها  توسعه  و  عمران  افزود:  فیروزکوه 
راستای سیاست های دولت است که انسجام و تالش شوراهای اسالمی 
در  راستای به ثمر نشستن اهداف پیش رو  ضروری است. وی بر لزوم 
تعامل هرچه بیشتر اعضای شوراهای اسالمی با مدیران دستگاه های 
اجرایی در جهت پیشبرد امور عمرانی و توسعه همه جانبه شهرستان 

تاکید کرد.

حلول عید والیت و امامت به شکرانه تکمیل 
دین و تتمیم نعمت عرشیان و فرشیان است
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ضمیمه رایگان روزنامه د  ر شهرستان فیروزکوه

حــــالی، نشد نصیبم از این رنج و زندگی     
  پیــــرى رسید غرق بطالت، پس از شباب

از درس و بحث مدرسه ام حــاصلی نشد   
امام خمینی - ره    کـــی می توان رسید به دریا از این سراب

خبرخبر

آموزش همگانی
ارائه  جهت  انتظامی  نیروی  اجتماعی   معاونت 
آموزش همگانی و معرفی خدمات انتظامی   نسبت 
در  پلیس،  آموزش همگانی  اپلیکیشن  به طراحی 
 www.police.ir سایت  آدرس  به  اینترنت  بستر 

اقدام کرده است.
شیوع  به  توجه  با  می توانند  محترم  همشهریان 
بیماری کرونا در سطح جامعه  و تعطیلی جلسات 
اپلیکیشن  این  برنامه های  و  مطالب  از   آموزشی 
جهت ارتقای سطح علمی خانواده بویژه نوجوانان 
به  ورود  از  پس  و  نمایند  استفاده  خود  وجوانان  
انتخاب و  را  آموزش همگانی  گزینه  آدرس اعالمی 

نصب کنند.

؛ به ریاست شهردار
جلسه شورای اداری شهرداری 

فیروزکوه برگزار شد

جلسه شورای اداری شهرداری به ریاست شهردار 
فیروزکوه و با حضور اعضای شورای اسالمی شهر و 

مسئوالن واحدهای مختلف شهرداری برگزار شد.
بررسی  هدف  با  نشست  این  جام جم  گزارش  به 
راهکار جهت تسریع  ارائه  و  اجرایی  و  اداری  موانع 
در روند تکمیل پروژه های عمرانی در دست اجرای 
شهرداری فیروزکوه و همچنین بررسی منابع مالی 
و راهکارهای تحقق درآمدهای پیش بینی شده بر 
جهت  جاری  سال  بودجه  سرفصل های  اساس 

تأمین هزینه کارهای عمرانی و خدماتی برگزار شد.
پروژه ها  اجرای  در  تسهیل  و  نظارت  تداوم  جهت 
به  نشست  این  شهروندان،  به  خدمات  ارائه  و 
صورت هفتگی در روزهای شنبه و بازدید از پروژه ها 

و سطح شهر در روزهای پنج شنبه برگزار می گردد.

مرکزی  بخش  شورای  رئیس 
فیروزکوه :

کمک  و  مواسات  ح  طر اجرای 
مومنانه  در فیروزکوه 

مرکزی  بخش  شورای  رئیس  نیک پناه،  منوچهر 
راستای  در  گفت:  جم   جام  خبرنگار  به  فیروزکوه، 
تاکیدات مقام معظم رهبری و فرمایشات ایشان 
ح مواسات  در هفته اخیر مبنی بر ادامه اجرای طر
اجرایی  ستاد  دفتر  همکاری  با  مومنانه  کمک  و 
فدک،  خیریه  موسسه  و  )ره(  خمینی  امام  فرمان 
غ ، 10000 ماسک و تعداد قابل توجهی  ۶۰۰ قطعه مر
محلول ضدعفونی کننده در شهرستان فیروزکوه 

تهیه و توزیع شد.
غ  مر تعداد  این  کرد:  نشان  خاطر  ادامه  در  وی 
بین  در  روستاها  همچنین  و  فیروزکوه  شهر  در 
شهروندان با اولویت قرار دادن افراد آسیب دیده 
از کرونا، توزیع گردید. نیک پناه با تاکید بر این که 
ادامه  همچنان  مرکزی  بخش  شورای  کمک های 
دارد، اذعان داشت: از ابتدای شیوع ویروس کرونا 
بخش مرکزی تالش کرد توزیع ماسک، تهیه مواد 
نیاز  مورد  غذایی  اقالم  تهیه  و  کننده  ضدعفونی 

خانوارها را در دستور کار خود داشته باشد.
کرد:  بیان  پایان  در  مرکزی  بخش  شورای  رئیس 
توزیع ماسک و اقالم بهداشتی به صورت متمرکز 
همانند اوایل شیوع ویروس کرونا انجام نمی شود 
ولی به صورت مستمر و محدود برای افراد نیازمند 

ادامه دارد.

پنج شنبه   16 مرداد  1399   شماره 5725

صاحب امتیاز :           
 سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران                                                 

سرپرست شهرستان فیروزکوه: محمد مراد پور

تحریریه شهرستانها:      021-44233511
 دفتر سرپرستی  شهرستان  فیروزکوه:  

76444148

معـاون هماهنگـی امـور عمرانـی اسـتانداری تهـران 
پـی  بنـد  بـه  لـزور  مسـیر  بازگشـایی  گفت:اولویـت 
در درجـه اول رونـق اقتصـادی در حـوزه کشـاورزی، 
تعامـالت  افزایـش  همچنیـن  و  گردشـگری 
اجتماعـی بیـن دو اسـتان بـوده و در مرحلـه بعـدی 
تاثیـر گـذاری در کاهـش بار ترافیکـی و تردد جاده ای 

اسـت. 
عمومـی  روابـط  از  نقـل  بـه  جام جـم  گـزارش  بـه   
فرمانداری شهرسـتان فیروزکوه، محمد تقی زاده در 
حاشـیه بازدیـد از مسـیر روسـتای لـزور شهرسـتان 
بابـل  شهرسـتان  بندپـی  منطقـه  بـه  فیرروزکـوه 
در گفتگـو بـا خبرنـگاران گفـت:  از آنجایـی کـه ایـن 
بیـن  ارتباطـی  راه  عنـوان  بـه  گذشـته  در  مسـیر 
اسـتان های مازنـدران و تهـران مـورد اسـتفاده قـرار 
می گرفـت و همچنیـن بـا توجـه بـه اهمیـت تاریخـی 
و تعامـالت اجتماعـی و فرهنگـی کـه وجـود داشـته 

مصوبـه  بـه  توجـه  بـا  هسـتیم  آن  صـدد  در  اسـت 
شـود. بازگشـایی  مسـیر  ایـن  وزیـران  هیـات 

 معـاون هماهنگـی امـور عمرانـی اسـتانداری تهـران 
اصلـی  عناصـر  از  یکـی  عنـوان  بـه  راه  کـرد:   تصریـح 
همیـن  در  و  می شـود  تلقـی  توسـعه  زیرسـاخت  و 
ج  راسـتا یکـی از اهـداف بازگشـایی ایـن مسـیر خـار
شـدن دو منطقـه لـزور در اسـتان تهـران و بندپـی 
می باشـد  بن بسـت  حالـت  از  مازنـدران  اسـتان  در 
کـه در صـورت تحقـق ایـن امـر شـاهد توسـعه ایـن 

منطقـه بـا سـرعت بیشـتری خواهیـم بـود.
در  مسـیر  ایـن  بازگشـایی  اولویـت  گفـت:  وی 
کشـاورزی  حـوزه  در  اقتصـادی  رونـق  اول  درجـه 
تعامـالت  افزایـش  همچنیـن  و  گردشـگری  و 
اجتماعـی بیـن دو اسـتان بـوده و در مرحلـه بعـدی 
بـار  کاهـش  در  بتوانـد  کـه  داریـم  را  انتظـار  ایـن 
تاثیرگـذار باشـد، بویـژه در مواقـع  تـردد  ترافیکـی و 

خاصـی کـه بـار ترافیک  در محورهای دیگر سـنگین 
اسـت می توانـد بـه عنـوان یـک راه کمکـی تردد هـای 
محلـی و حتـی بیـن اسـتانی را تسـهیل و روان کنـد.

 وی اظهـار داشـت: طـول ایـن مسـیر از مبـدا یعنـی 
روسـتای لـزور تـا مـرز بیـن اسـتان تهـران و مازندران 
ایـن  از  کیلومتـر   ۱۳ کـه  اسـت  کیلومتـر    20 حـدود 
تـردد  جهـت  در  و  شـده  اولیـه   بازگشـایی  مسـیر 
عشـایر و گردشـگران مـورد اسـتفاده قـرار می گیـرد.

 وی  بـا بیـان این کـه در مرحلـه اول تغییـر و تعریض 
دارد  قـرار  کار  دسـتور  در  فعلـی  مسـیر  از  نقاطـی 
افـزود: ظـرف ماه هـای  آینـده نسـبت بـه بازگشـایی 
طـول بـه  مانـده  باقـی  مسـیر  اولیـه   زیرسـازی   و 

اقـدام  تهـران  اسـتان  محـدوده  در  کیلومتـر   ۶
مسـیر  در  نیـز  شـرایط  همیـن  البتـه  شـد،  خواهـد 
نیـز  مازنـدران  اسـتان  اسـتحفاظی  حـوزه  ارتباطـی 

شـد. خواهـد  اعمـال 

ایـن  اعتبـار  تامیـن  کـرد:  خاطرنشـان  تقـی زاده   
پـروژه را نماینـدگان حـوزه انتخابیـه دو شهرسـتان 
در  تـا  کـرد  خواهنـد  پیگیـری  بابـل  و  فیروزکـوه 
بـا  امیدواریـم  و  گیـرد  قـرار  دولـت  سـنواتی  بودجـه 
ظرفیـت و امکانـات موجـود هـر دو اسـتان نسـبت 
مسـیر بازگشـایی  در  اساسـی  عملیـات  اجـرای   بـه 

 اقدام کنیم.
معـاون اسـتاندار تهـران بـا اشـاره بـه در نظـر گرفتن 
بـا  گفـت:  منطقـه  ایـن  گیاهـی  و  زیسـتی  شـرایط 
طبیعـت  آن کـه  بـدون  شـده  انجـام  مطالعـات 
منطقـه را دسـتخوش تحـول جـدی کنیـم بـه دنبال 
ایجـاد شـرایط توریسـتی و گردشـگری هسـتیم چـرا 
در  گردشـگری   و  کـه ظرفیت هـای موجـود طبیعـی 
رعایـت  بـا  می تـوان  و  مانـده  مفغـول  مناطـق  ایـن 
محدودیت هایـی موجـود  ایـن ظرفیـت را دراختیـار 

داد. قـرار  مـردم 

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران:

هدف بازگشایی مسیر لزور به بند پی توسعه اقتصادی منطقه است 


