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رئیــس اداره راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای فیروزکــوه اعــام کــرد؛
آمادگی کامل ۶ راهدارخانه فیروزکوه در فصل ســرما

4

جام جم درباره لزوم حمایت از  پیام رسان های داخلی گزارش

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی فیروزکوه :با حضور جمعی از مسئوالن صورت گرفت؛

مهلت ترخیص ویژه  برپایی 2 معارفه در فیروزکوه
موتورسیکلت های توقیفی

ع کرونا؛ معاون اداره ورزش فیروزکوه با اشاره به شیو

 نقش موثر قطعه سازی کروز 
در اشتغالزایی

سید احمد رسـولی نژاد، نایب رئیس اول کمیسـیون صنایع و معادن مجلس شـورای اسالمی  
از قطعه سازی کروز بازدید کرد.

بـه گـزارش خبرنـگار جـام جـم  دکتـر سـید احمـد رسـولی نژاد، نایـب رئیـس اول کمیسـیون صنایـع و معـادن 
مجلـس شـورای اسـالمی در حاشـیه بازدیـد از قطعه سـازی کـروز گفـت: از مدیران کـروز بـه دلیل اشـتغالزایی 
بـرای ۱۲ هـزار و ۶۰۰ نفـر از جوانـان ایـن کشـور تقدیـر و تشـکر می کنـم، قطعه سـازی کـروز توانسـته در بحـث 

اشـتغالزایی نقشـی موثـر را ایفـا کنـد.

ح کرد؛ نماینده دماوند و فیروزکوه در مجلس مطر

ین همت بزرگ تر
 »ماندن در خانه« است 
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کانون بازنشستگان شهرداری 
فیروزکوه فعال می شود 

شهردار خبر داد؛

2

فرماندار فیروزکوه اعام کرد؛

بهره برداری از پروژه های  روستایی
  با 2۸ میلیارد ریال اعتبار 

422
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یح شد؛ اقدامات دهیاری و شورای اسالمی تشر
 روستای»بادرود«؛ مأمن عاشقان و دلدادگان اهل بیت)ع(

4

جناب



چاه  حلقه  دو  گفت:  فیروزکوه  آب  منابع  امور  مدیر   مرادی نسب، 
، در مجموع به عمق ۳۶ متر و با دبی پنج و نیم لیتر برثانیه،  غیر مجاز
اراضی روستای طارس و اندور در محدوده عملکرد این امور پر و  در 

مسدود شد.
به گزارش جام جم با انجام این عملیات از خروج ۱۰۹ هزار متر مکعب 

آب از سفره های زیرزمینی دشت فیروزکوه جلوگیری شده است.

مجاز  غیر  چاه  حلقه   ۱۳ زمینی  زیر  آب های  بخش  در  و  جاری  ماه  در 
و  سطحی  آب های  بخش  در  اخطاریه   ۴۰ همچنین  و   شناسایی 

زیرزمینی صادر شده است.

مدیر امور منابع آب شهرستان خبر داد؛
انسداد 2 حلقه چاه غیرمجاز در فیروزکوه

برپایی 2 معارفه در فیروزکوه

جمعه  امام  عنوان  به  حیدری  حسن  االسالم  حجت 
فیروزکوه معرفی شد.

جمعه  امام  معارفه  و  تکریم  آیین  جام جم  گزارش  به 
فیروزکوه با حضور فرماندار شهرستان، معاونت شورای 
سیاستگذاری ائمه جمعه کشور، اعضای شورای تامین 
شهرستان در  محل فرمانداری برگزار شد. در این آیین 
جمعه  امام  عنوان  به  حیدری  حسن  االسالم  حجت 
حجت  خدمات  و  زحمات  از  و  شد  معرفی  فیروزکوه 
االسالم سید مهدی خلیل ارجمندی تقدیر به عمل 
آمد.همچنین مراسم معارفه مسئول دفتر امام جمعه 
به  فیروزکوه  شهرستان  جمعه  نماز  ستاد  رئیس  و 
ریاست امام جمعه و با حضور اعضای ستاد نماز جمعه 
فیروزکوه در دفتر امام جمعه شهرستان برگزار گردید. در 
این مراسم حجت االسالم حسن حیدری امام جمعه 
شهرستان از زحمات آقای حسن محبوبی راد مسئول 
دفتر و رئیس ستاد نماز جمعه سابق تقدیر و تشکر 
عنوان  به  شجاع  العابدین  زین  االسالم  حجت  کرد. 
مسئول دفتر امام جمعه و رئیس ستاد نماز جمعه 

شهرستان فیروزکوه معرفی شد.

شکســت تیــم فوتبــال نوجوانــان 
فیروزکوه  مقابل پرسپولیس تهران

تیم نوجوانان میعاد فیروزکوه در مجموعه ورزشی 
آزادگان فیروزکوه به دیدار مهمان نامی خود رفت.

اسفندیار  محمد  دیدار  این  در  میعاد  تیم  ترکیب 
،آرمین درویشی، رضا شرفی، مبین نجفی، پوریا ایلکا، 
مظفری،  معین  وطنی،  سهیل  قادری،  محمدرضا 
ابوالفضل تاج الدین، آیدین کتال و باربد کتال بوده 
اول  نیمه  در  میعاد  تیم  جام جم  گزارش  به  است. 
بدون گل مساوی شد اما در نیمه دوم سه برصفر از 

حریف خود شکست خورد. 

مهلت ترخیص ویژه  
موتورسیکلت های توقیفی

»رضا جهانی« رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی 
شهرستان فیروزکوه گفت: راهنمایی و رانندگی 
که  را  موتورسیکلت هایی  فیروزکوه  شهرستان 
از سال ۱۳۹۰ تا پایان سال ۱۳۹۸ توسط پلیس 
تسهیالت  ارائه  با  است  شده  توقیف  راهور 
جم  جام  گزارش  به  می نماید.  ترخیص  ویژه 
ترخیص  جهت  می توانند  متصرفان  و  مالکان 
 ۱۰+ پلیس  دفاتر  به  خود  موتورسیکلت های 
رانندگی  و  راهنمایی  پلیس  ترخیص  ستاد  با 
امور  تمام  تاریخ99/8/17  از  نمایند.  مراجعه 
مربوط به ترخیص وسایل نقلیه در دفاتر پلیس 
۱۰ انجام می گردد و ضرورتی جهت مراجعه به   +

پلیس راهور نمی باشد.

جلسه شورای آموزش  و پرورش 
فیروزکوه برگزار شد

پرورش  و  آموزش  شورای  جلسه  چهارمین 
ریاست فرماندار  به  شهرستان  در سال جار ی 
سیاسی  معاون  فیروزکوه،  شهردار  حضور  با  و 
فرماندار، مدیر آموزش و  پرورش و دیگر اعضای 
شورا در محل اداره آموزش و پرورش برگزار شد.

دبیر  سیر،  جلسه  این  در  جام جم  گزارش  به 
اهّم  از  گزارشی  پرورش  و  آموزش  شورای 
مدیریت  در  شده  گرفته  انجام  فعالیت های 
آموزش و پرورش شهرستان در ماه های گذشته 
و نتایج مصوبات جلسۀ قبل ارائه داد.  در ادامه 
اجرایی  دستگاه های  مشارکت  چون  مواردی 
تعیین  بوم،  ح  طر سازی  پیاده  در  شهرستان 
تکلیف وضعیت فضاهای آموزشی مازاد و تعیین 

تکلیف مدارس منحلۀ روستایی پیگیری شد. 

پنج شنبه  29 آبان   1399   شماره 5۸07

2
خبر

ضمیمه رایگان روزنامه   در فیروزکوه

خبر

 اجتماعی

از قطعه  و معادن مجلس شورای اسالمی   کمیسیون صنایع  اول  رئیس  نایب  احمد رسولی نژاد،  سید 
سازی کروز بازدید کرد.

معادن  و  صنایع  کمیسیون  اول  رئیس  نایب  رسولی نژاد،  احمد  سید  دکتر  جم  جام  خبرنگار  گزارش  به 
مجلس شورای اسالمی در حاشیه بازدید از قطعه سازی کروز گفت: از مدیران کروز به دلیل اشتغالزایی 
بحث  در  توانسته  کروز  قطعه سازی  می کنم،  تشکر  و  تقدیر  کشور  این  جوانان  از  نفر   ۶۰۰ و  هزار   ۱۲ برای 

اشتغالزایی نقشی موثر را ایفا کند.

بر  عالوه  صنایع  کمیسیون  در  این که  به  اشاره  با  مجلس  در  فیروزکوه  و  دماوند  شریف  مردم  نماینده 
کارگروه ها،  در  باید  کرد:  تصریح  می شود،  محسوب  ما  وظایف  جزو  نیز  میدانی  نظارت  قوانین،  تصویب 

کمیته ها و صحن کمیسیون پیگیر مشکالت صنعت باشیم و برای حل آن راهکارهای مدونی بیابیم.
، تسهیالت بانکی، گمرک و تعزیرات موضوعاتی است که بخش صنعت و  رسولی نژاد اظهار کرد: بحث ارز
البته سایر بخش ها با آن مواجه هستند و گاهی با مشکالتی روبه رو می شوند که باید با تقویت و ایجاد 

راهکارهای موثر بتوانیم شاهد شکوفایی تمامی بخش های تولیدی و صنعتی باشیم.
خودرو  صنعت  این که  بیان  با  اسالمی  شورای  مجلس  معادن  و  صنایع  کمیسیون  اول  رئیس  نایب 
 ، از ۴ میلیون نفر با اشتغالزایی مستقیم برای حدود یک میلیون نفر و به طور غیرمستقیم برای بیش 
خاطرنشان کرد: حق مردم است که بتوانند یک خودروی با کیفیت، به صرفه و با قیمت مناسب داشته 
باشند، از این رو حل مشکالت صنعت قطعه و خودروسازی باید بیش از گذشته از سوی قوای مقننه و 

مجریه مورد توجه قرار گیرد.

ح کرد؛ نماینده دماوند و فیروزکوه در مجلس مطر

 نقش موثر قطعه سازی کروز 
در اشتغالزایی

شهردار خبر داد؛

کانون بازنشستگان شهرداری 
فیروزکوه فعال می شود 

شهردار فیروزکوه از برنامه ریزی برای ایجاد کانون بازنشستگان شهرداری فیروزکوه به منظور حمایت 
مضاعف از این قشر خبر داد.

ج در نشست هم اندیشی با بازنشستگان شهرداری فیروزکوه اظهار داشت:  به گزارش جام جم  جعفر پر
اقدامات عمرانی و خدماتی که در شهر ایجاد و ارائه شده و بستر آسایش و رفاه شهروندان را فراهم 
سال   ۳۰ که  بوده  شهری  مدیریت  مجموعه  در  همکارانی  جدیت  و  همت  تالش،  سایه  در  است  کرده 

خدمت صادقانه در راستای توسعه و آبادانی شهر داشته اند.
در  عضویت  افزود:  می شود،  فعال  فیروزکوه  شهرداری  بازنشستگان  کانون  این که  به  اشاره  با  وی 
ارائه خدمات به  آن  از  از تأسیس میسر خواهد شد که هدف  کانون بازنشستگان شهرداری نیز پس 

بازنشستگان زحمتکش و خدوم شهرداری است.
شهردار فیروزکوه با تأکید بر تکریم بازنشستگان، ادامه داد: باید زمینه الزم برای بهره گیری از تجربیات 
پیشکسوتان فراهم شود تا بتوان با استفاده از علم و تجربه افرادی که تا دیروز در شرایط سخت و با 

حداقل امکانات پاسخگو بودند، روند توسعه و رشد شهر را سرعت بخشید.
حضور  برای  محلی  کردن  فراهم  بر  عالوه  بتواند  کانون  این  امیدوارم  کرد:  اظهار  مسئول  مقام  این 
برای  کند و فضایی  آنان فراهم  بیان درخواست ها و پیگیری مشکالت  برای  نیز  صاحبنظران، شرایطی 

افزایش انگیزه کارکنان و بازنشستگان و ارائه خدمات به این عزیزان در بخش های مختلف باشد.

جناب

جنابجناب

جنابجناب



3 منظور  به  آبان   26 فیروزکوه   پرورش  و  آموزش  مدیر  سیر،  فاطمه 
شرکت در برنامه برخط »صبح دانایی«، در اداره کتابخانه  های عمومی 

شهرستان حضور یافت.

به گزارش جام جم سیر در این برنامۀ برخط- که با  معرفی کتاب توسط 
عزیزانی از شهرستان های فیروزکوه، شمیرانات، بهارستان و پردیس 
هفته  تبریک  طباطبایی،  عالمه  جایگاه  گرامیداشت  با  شد-  برگزار 

کتاب و کتابخوانی و سپاس از همکاری و تعامالت  اداره  کتابخانه های 
عمومی شهرستان  با آموزش و پرورش، به معرفی و تبیین مطالب 

ارائه شده در کتاب »آموزش مهارت های زندگی«  خود پرداخت.

شایان ذکر است از فاطمه سیر کتاب هایی چون »نقش هنر در تربیت 
فرزندان«، »پرورش خالقیت«، »آموزش مهارت های زندگی« و »آموزش 

و پرورش در عصر جهانی شدن« به چاپ رسیده است.

معاون اداره ورزش فیروزکوه:
در  »مانـدن  همـت  بزرگ تریـن 

خانـه« اسـت 
بی وقفه  سرفه های  و  بریده  بریده  نفس های 
این  بود،  گرفته  را  کردنش  صحبت  یارای 
صحنه ها تصویری از جانبازان شیمیایی را برایم 
است  روزی  می گفت:چند  او  می کرد.  تداعی 
خانواده ام را ندیده ام، دلم  برای همکارانم تنگ 

شده است و آرزوی دیدنشان را دارم.
نفس هایش  تنگی  و  سرفه  صدای  شنیدن  با 

دلم راضی به گفت وگوی بیشتر با او نمی شود.
به خوب شدن خود فکر نمی کند،  او فقط  اما   
برساند  مردم  به  را  پیامش  است  حاضر  بلکه 
بیمارستان  پرسنل  هوای  بخواهد  آن ها  از  و 
امام خمینی )ره( فیروزکوه  را داشته باشند و با 
از منزل  بیرون  به  رفتن  و  سفرهای غیرضروری 

عرصه را بر جهادگران سالمت تنگ نکنند.
کیانی گفت: ابتال عالئمی مانند تب، سرفه های 
خشک، بدن درد شدید، سردرد و تنگی نفس، 
کار مرا به بستری کشاند و مدتی است در بخش 

مربوط به بیماران کرونایی بستری شده ام.
در  که  مدتی  تمام  »در  این که  بیان  با  وی 
بیمارستان بستری بودم با هیچ یک از اعضای 
بودم«،  مالقات ممنوع  نداشته  تماس  خانواده 
ترخیص  بیمارستان   از  بزودی  کرد:  تصریح 
خواهم شد و در منزل در اتاقی جداگانه قرنطینه 

می شوم.
معاون اداره ورزش ضمن تشکر از مسئوالن و 
فیروزکوه  )ره(  خمینی  امام  بیمارستان  کارکنان 

گفت:خسته نباشید! 
بس  کرده اید  خسته  را  خستگی  می دانم  گرچه 
تا مبادا شرمسار  از خودتان مایه می گذارید  که 
التیام  به  چشمشان  که  شوید  خانوده ای 
را  الیموتشان  قوت  که  است  کسی  دردهای 
و  پایداری  خسته  را  خستگی  می کند،  تامین 
و  در  و  می کنید  نامالیمات  برابر  در  استقامت 
دیوار بیمارستان از شما بابت این همه پایداری 

شرمسار است.
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مدیر آموزش و پرورش فیروزکوه در »صبح دانایی« حضور یافت
در اداره کتابخانه های عمومی شهرستان؛

اقتصادی
 اجتماعی

اقدام خداپسندانه جمعی از خانواده های 
معظم شهدای فیروزکوه

    توصیه های ایمنی در استفاده
 صحیح  از وسایل گاز سوز 

ح تسهیل گری برپایی نشست کارشناسی طـــر
 بازآفـــرینی بافت های فرسوده 

تملک 1۴ هزار متر مربع از اراضی مسیر پروژه معبر 1۸ متری

شهدای  معظم  خانواده های  از  جمعی 
خرید  جهت  فیروزکوه   شهرستان 
دستگاه سی تی اسکن بیمارستان 
امام خمینی )ره( به نیت  فرزندان 

شهیدشان مشارکت نمودند.
به گزارش جام جم غالمرضا نیکدل 
امور  و  شهید  بنیاد  رئیس 
شهرستان  ایثارگران 
در  فیروزکوه 
رابطه با این امر 
نه  ا پسند ا خد
توجه  با  گفت: 
تنها  نیاز  به 
ن  ستا ر بیما

به  )ره(   خمینی  امام  بیمارستان  یعنی  شهرستان 
دستگاه سی تی اسکن این روزها به کمک شورای 
خیرین سالمت و مردم شهرستان  و سازوکار شکل 
معظم  خانواده های  از  جمعی  همراهی  با  و  گرفته 
شهدا که همیشه در کار خیر پیشتاز هستند مبلغی  

را برای خرید دستگاه سی تی اسکن هدیه نمودند.
وطول  سالمتی  آرزوی  ضمن  ادامه  در  نیکدل 
مردم  عموم  برداری  والگو  شهدا  والدین  عمربرای 
را  سالمتی  عزیزان  این  زندگی  سیره  و  سبک  از 
ارزشمند  بسیار  را  آن  حفظ  و  نعمت  بزرگ ترین 
هرچه  امیدواریم  داشت:  اذعان  وی  دانست. 
توسط  بهداشتی  دستورالعمل های  زودتربارعایت 
مردم و صنوف طبق پروتکل های وزارت بهداشت به 

ریشه کنی ویروس کرونا نیز  دست یابیم. 

شهردار فیروزکوه گفت: معبر ۱۸ متری از پروژه های شاخص 
شهرستان تلقی شده و هدف از اجرای آن، کاهش بار و حجم 

ترافیکی خیابان پاسداران است.
و  متر  هزار   ۲ حداقل  طول  به  معبر  این  جام جم  گزارش  به 
عرض متوسط ۱۸ متر در مراحل پایانی احداث و بهره برداری 

است.
ج افزود: فاز عملیات اجرایی و پیگیری تملک اراضی  جعفر پر
آغاز شد که میزان این  از سال ۱۳۹۳  و رفع معارضین پروژه 

تملکات، بالغ بر ۱۴ هزار متر مربع برآورد می شود.
با برنامه ریزی به عمل آمده و علی رغم محدودیت های منابع 
مالی، درصدد هستیم این معبر را که مطالبه چندین ساله 
مردم شهرستان است، قبل از فرارسیدن فصل سرما مورد 

بهره برداری قرار دهیم.

از سال شروع پروژه تا امروز بالغ بر ۱۵ میلیارد تومان هزینه 
کرد این پروژه از باب تملک اراضی و اجرای عملیات عمرانی 
جهت  آن،  جزئیات  و  شده  تمام  هزینه   

ً
متعاقبا که  است 

اطالع رسانی خدمت شهروندان اعالم خواهد شد.

آتش نشانی فیروزکوه با اشاره به توصیه های  علی اکبر مومنی  مدیر ایستگاه 
ایمنی و استفاده از وسایل گازسوز گفت: حتما مسیر لوله های بخاری به سمت 
دیگر  علت  هر  یا  پرندگان  توسط  است  ممکن  چراکه  شود  چک  بام  پشت 
مسدود شده باشد و حتی المقدور از کالهک دودکش استفاه شود چراکه هوا 

در داخل آن بخوبی جریان دارد.  
طول شیلنگ و سایر گاز سوز نباید هیچگاه بیشتر از ۸۰سانتیمتر باشد و حتما 
باید  شیلنگ ها دارای بست باشند. از قراد دادن لوله بخاری در درون سطل آب 
جدا خودداری کنید زیرا این عمل سبب پخش شدن گاز سمی مونوکسید کربن 

در محیط می شود.
رنگ شعله زرد یا نارنجی نشان دهنده این است که ناخالصی هایی در مسیر گاز 
وجود دارد که سبب می شود عمل احتراق خوب صورت نگیرد. جهت اطمینان 
از خروج گاز مونوکسید کربن کافیست با دست خود لوله بخاری را لمس کنید.  
داغ بودن آن نشان دهنده خوب سوختن و سرد بودن آن نشان دهنده عدم 
کاردئونی و بخاری بدون  خروج گاز مونوکسید کربن می باشد. استفادها از لوله آ
کربن  مونوکسید  سمی  گاز  شدن  پخش  باعث  زیرا  نمی شود  توصیه  دودکش 

در محیط می شود.

ح تسهیل گری بازآفرینی بافت های فرسوده فیروزکوه و کارشناسان  در نشستی با حضور مسئوالن واحدهای شهرداری، مشاور طر
ح طر پیشبرد  در  تسریع  برای  الزم  تصمیم  کارشناسان،  توسط  شده  انجام  اقدامات  و  مطالعه  بررسی  و  ح  طر ضمن   مرتبط، 

 تسهیل گری بازآفرینی بافت های فرسوده فیروزکوه، اتخاذ شد.
به گزارش جام جم برابر ابالغیه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، شهر فیروزکوه بالغ بر ۶۰ هکتار بافت فرسوده دارد که عمده 

این بافت های فرسوده در محدوده خیابان تختی، محله مسجدسی و محله ۱۵ خرداد قرار دارد.
ح همچون صاحبان  دفتر تسهیل گری بازآفرینی بافت های فرسوده شهر فیروزکوه به عنوان پل ارتباطی شهرداری و ذی نفعان طر

امالک واقع در محدوده بافت های فرسوده فعالیت می نماید.
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ضمیمه رایگان روزنامه د  ر شهرستان فیروزکوه

آن کس که ره معرفت اهّلل پوید  
پيوسته ِز هر ذّره، خدا می جوید

تا هستِی خویشتن فراُمش نکند  
امام خمینی - رهخواهد که ِز ِشرك، عطر وحدت بوید

صاحب امتیاز :           
 سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران                                                 

سرپرست شهرستان فیروزکوه: محمد مراد پور

تحریریه شهرستانها:      021-44233511
 دفتر سرپرستی  شهرستان  فیروزکوه:  

76444148

پرتاژ ر

پنج شنبه   29 آبان   1399   شماره 5۸07

 ) ره   ( خمینی  امام  بیمارستان  در   19 کووید  به  مبتال  بیمار   3 اخیر  روز  چند  در   
فیروزکوه فوت شدند. 

به گزارش جام جم مدیر شبکه بهداشت و درمان فیروزکوه گفت:  متاسفانه در 
روزهای اخیر شاهد فوت 3 بیمار مبتال به کووید 19 و افزایش تعداد مبتالیان به 

کرونا در این شهرستان هستیم و هم اکنون 15 بیمار کرونایی در بیمارستان  امام 
خمینی )ره( بستری اند. 

مهدی رجب ترقی در این باره افزود:  بیماران با هرگونه عالئم تنفسی و گوارشی- 
کووید19  بیماری  به  ابتال  عالئم  رایج ترین  از  خشک  سرفه های  و  خستگی  تب- 
هستند و بعضی از بیماران ممکن است عالئم دیگری مثل سردرد و کوفتگی-

پزشک  به  باید  حتما  دارند  اسهال  یا  گلودرد  بینی-  آبریزش  بینی-  گرفتگی 
 مراجعه کنند.  وی گفت:  متاسفانه خوددرمانی و توجه نکردن مردم به رعایت 
شیوه نامه های بهداشتی  و قرار گرفتن این شهرستان در مسیر سه استان تهران   
افزایش  از این مسیر موجب  سمنان و مازندران و تردد غیر ضروری هموطنان 

تعداد مبتالیان در منطقه شده است.
حساسیت  با  خواست  مردم  از  فیروزکوه  درمان  و  بهداشت  شبکه  سرپرست 
بیشتر در رعایت پروتکل های بهداشتی عالوه بر تامین سالمت خود ؛ کادر درمان 

را برای ارائه خدمات به سایر بیماران یاری دهند. 

فوت 3 بیمار کرونایی در فیروزکوه

مدیر آموزش و پرورش فیروزکوه طی پیامی از مشارکت 
خیران در پویش مهربانی قدردانی کرد. متن پیام به شرح 

زیر است:
درود خالصانه و ارادتی خاضعانه محضر شما که مظهر 
با  که  کریمانی  باران هستید،  تبار  از  و  مهر و بخشش 
حمایت های بی شائبه و بی دریغ خود روشنی بخش 
بنده  فراوان  سپاس  هستید.  ایثار   و  مهرورزی  حریم 

در   و مناعت شما خوبان  به پاس شکرانه سخاوت  را 
مشارکت » پویش مهربانی« در راستای تهیه ۸۶ تبلت 
و گوشی همراه ویژه دانش آموزان نیازمند شهرستان 

پذیرا باشید.
 همواره دلتان شاد و در کنف حمایت الیزال مستدام 

باشید.
، سرپرست آموزش و پرورش فیروزکوه فاطمه سیر

بخش  روستایی  پروژه های  افتتاح  حاشیه  در  جمارانی  یوسفی  مهدی 
ارجمند  بخش  در  داشت:  اظهار  خبرنگاران  جمع  در  فیروزکوه  ارجمند 

شاهد افتتاح پروژه  مخزن ۲۰۰ متر مکعبی منبع آب شرب روستای زرمان 
با اعتباری بالغ بر ۶۰۰ میلیون تومان با مشارکت اهالی روستا بودیم.

به گزارش جام جم افتتاح و بهینه سازی شبکه برق روستاهای زرمان و 
به  مرتعداری  ح  طر سند  اعطای  و  ریال  ۲۰میلیارد  بر  بالغ  اعتباری  با  وزنا 

مساحت ۲هزار هکتار از دیگر پروژه های در این روستاها بود.
با  که  بود  ارجمند  بخش  بحران  مدیریت  سوله  افتتاح  مورد  آخرین 

اعتباری بالغ بر ۲ میلیارد ریال تجهیز و به بهره برداری رسید.

قدردانی از مشارکت خیران در »پویش مهربانی«

بهره برداری از پروژه های روستایی
 با 2۸ میلیارد ریال اعتبار 

روستای زیبای بادرود در ۱۷ کیلومتری شهر فیروزکوه و در۱۲۰ کیلومتری 
تهران قرار دارد.

این روستای دل انگیز و خوش آب و هوا همواره در فصل تابستان 
مقصد زائران و گردشگران فراوانی است.

 مقبره دو تن از امامزادگان محمد و محمود که از فرزندان حضرت شاه 
چراغ هستند در قسمت شمالی روستا واقع شده و روح معنوی به 

این آب وخاک بخشیده است. 
به گزارش جام جم آثار تاریخی موجود در این روستا نشان از قدمت 
تاریخی این دیار دارد. از جمله بناهای تاریخی این روستا گنبدی است 
که گویا در گذشته آتشکده بوده و بعدها با ورود اسالم به این منطقه 
با معماری اسالمی عجین شده است. از دیگر آثار تاریخی این منطقه 
می توان به مقبره خاتون قیامت، کوه چهل دختر، بقعه آقا سید علی، 

درخت چنار هزار ساله و همچنین درخت ارس ۸۰۰ ساله اشاره کرد.
در روستای با درود ۱۲۰ خانوار با ۲۰۹ نفر جمعیت ثابت سکونت دارند 
اما این میزان جمعیت همواره در فصل بهار و تابستان متغیر بوده و 
 به 

ً
به ۲۵۰ خانوار و جمعیت ۵۱۰ نفر می رسد. مردمان این روستا عمدتا

کار کشاورزی و دامداری مشغول هستند.
 محصوالت زراعی این روستا شامل گندم، جو ، عدس، سیب زمینی، 

یونجه و محصوالت باغی شامل گردو، سیب، زردآلو و هلو می باشد.
غ التحصیل مقاطع کارشناسی ، کارشناسی  اکثر جوانان این روستا فار
به  مناسب  شغل  نبود  دلیل  به  اغلب  و  هستند  دکتری  و  ارشد 
روستا  این  مردمان    . می باشند  مشغول  کشاورزی  و  دامداری  کار 
مفتخرند که در دوره ۸ سال دفاع مقدس ۷ شهید عالیقدر  را تقدیم 
تاریخی و مذهبی همه  این روستای  کنند.  نظام و میهن عزیزمان 
تاسوعا  روز  در  بویژه  محرم  ایام  در  دیرینه  سنت  اساس  بر  ساله 
میزبان بیش از 10 هزار  نفر جمعیت عزادار از شهرها و روستاهای 
همجوار است و این امر گواه دلدادگی این مردم مذهبی به حضرت 
سیدالشهدا بوده و این از سال های بسیار دور به یادگار مانده است. 
طی سال های اخیر از سوی دهیاری و شورای اسالمی روستای بادرود  
اقدامات موثری جهت توسعه و پیشرفت این روستا صورت گرفته 
است که دانستن آن خالی از لطف نیست . مهدی درویش متولی، 
دهیار این روستا در گفتگوی اختصاصی با جام جم عملکرد ۴ ساله 

دهیاری و شورای اسالمی این روستا را تشریح کرد: 
- پاکسازی و گودبرداری هر ساله مسیل وسط روستا

- پاکسازی و الیروبی ولوله گذاری قنات روستا با کمک اداره جهاد 
کشاورزی 

- اجرای دیوار حائل درحاشیه مسیل ورودی روستا
- اجرای ۷۰ درصدروکش آسفالت خیابان ها و کوچه های روستا

- اجرای طرح روشنایی فازشب از آرامگاه تا ورودی روستا
- اجرای طرح پوشش انهار دربافت مسکونی روستا با متراژ ۴ هزار 

مترمربع 
جهاد  اداره  کمک  با  زراعی  زمین های  انهار  پوشش  طرح  اجرای   -

کشاورزی به متراژ ۷۵۰ مترمربع
- آماده سازی زمین ورزشی در دو رشته فوتبال، والیبال و همچنین 

فضای بازی  برای بچه ها 
- تعویض پل های عابر پیاده و اتومبیل ونصب نرده جهت حفظ 

ایمنی
- تعویض کابل های روکش دار تیر برق به همت اداره برق شهرستان

- تهیه لوازم ورزشی شامل میز پینگ پنگ و فوتبال دستی با کمک 
اداره ورزش و جوانان

- فضاسازی محیط آرامگاه و مسقف نمودن قبور شهدا با کمک 
اداره بنیاد شهید و امور ایثارگران

- تعویض شبکه و لوله گذاری خیابان شهید موسی درویش متولی 
ومنطقه لوار با کمک اداره آبفای شهرستان

- نصب دوربین مداربسته در سراسر روستا
ع  - بهسازی، رفالژ و تسطیح راه های بین مزار

- آماده سازی و راه اندازی خانه بهداشت )با نام خانه قمر در محل 
دهیاری روستا با کمک شبکه بهداشت و درمان شهرستان 
- آماده سازی و نصب تابلوی  تمثال شهدا در ورودی روستا 

- توزیع ماسک و محلول ضدعفونی کننده به طور مداوم درمیان 
اهالی روستا

- ضدعفونی معابر و خیابان های روستا به صورت مکرر
منظور  به  روستا  به  گردشگران  و  مسافران  ورود  از  جلوگیری   -
شورای  و  دهیاری  همکاری  با  کرونا  بیماری  ازشیوع  جلوگیری 

اسالمی روستاهای جلیزجند،شهرآباد و دهین وهمچنین باهمیاری 
فرماندهی  بسیج حوزه دو روح اهلل 

- توزیع بسته های معیشتی وحمایتی با کمک شورای بخش مرکزی 
انجام شده توسط  اقدامات  از جمله  و سپاه پاسداران شهرستان 

دهیاری و شورای اسالمی روستای بادرود بوده است.
وی در ادامه با اشاره به مسائل و مشکالت روستای بادرود عنوان کرد: 
متاسفانه  عدم آنتن  دهی تلفن همراه و اینترنت، با توجه به فاصله 
۱۷ کیلومتری روستا از شهر فیروزکوه مشکالت بسیاری را برای اهالی 
ایجاد کرده است. دهیار بادرود افزود: علی رغم این که اجرای طرح 
تاسیسات فیبر نوری با هدف بهبود ارتباطات در مناطق روستایی 
انجام شده اما تاکنون مردم روستای بادرود از نعمت دسترسی و 
اتصال به اینترنت ثابت محروم  هستند.درویش متولی بر تعویض 
شبکه آب رسانی روستای بادرود تاکید کرد وگفت: این میزان شبکه 
آبرسانی جوابگوی نیاز اهالی روستا نیست بنابراین خواستار همت 
و همکاری اداره آبفای شهرستان برای رفع این مشکل هستیم.  وی 
با اشاره به اجرای ۷۰ درصدی پروژه روکش آسفالت روستای بادرود 
خاطرنشان کرد: با توجه به گذشت سه سال از اجرای این طرح تاکنون 
به دلیل عدم تامین منابع مالی جهت تسویه حساب با پیمانکار، این 

پروژه همچنان ناتمام  مانده است.
دهیار بادرود با تاکید برلزوم اجرای کامل پوشش انهار در این روستا 
بیان کرد: باتوجه به کمبود آب زراعی و بایرماندن بسیاری از زمین های 
کشاورزی می توان با ایجاد سد خاکی که مجوز آن از سوی اداره جهاد 
کشاورزی شهرستان صادرشده مشکل کم آبی این اراضی را با کمک 
ضرروت  بر  متولی  درویش  کرد.   مرتفع  فیروزکوه  شهر  آبفای  اداره 
افزایش بافت مسکونی این روستا تاکید داشت و اعالم کرد: با توجه 

به پیگیری های مکرر دهیاری و شورای اسالمی روستا مبنی برافزایش 
دربافت  موجود  زراعی  زمین های  کاربری  تغییر  یا  مسکونی  بافت 
تمامی  متاسفانه  کارشناسی،  گروه  در  امر  این  تایید  همچنین  و 
مصوبات از سوی اداره بنیاد مسکن استان تهران رد شده و تاکنون 
پس از گذشت ۱۶ سال از آخرین ابالغیه طرح  هادی روستا همچنان 

اهالی بالتکلیف مانده اند.
از اراضی زراعی این منطقه از سوی اداره  وی بابیان این که بسیاری 
منابع طبیعی به تصرف درآمده یادآورشد: زمین های زراعی که اداره 
منابع طبیعی جزو منابع ملی اعالم کرده متعلق به پدران و اجدادمان 
و  کشاورزی  فعالیت  به  اراضی  این  در  بسیاری  سال های  که  است 
باغداری پرداختند.  دهیار بادرود در پایان عدم تسطیح راه عشایری 
و همچنین عدم اجرای طرح مرتعداری را از دیگر مشکالت این روستا 
عنوان کرد و خواستار پیگیری وهماهنگی مسئوالن ذی ربط جهت 

رفع معضالت و مشکالت روستای بادرود شد.

رئیس اداره راهداری وحمل ونقل جاده ای فیروزکوه از آمادگی کامل ۶ راهدار خانه 
شهرستان با ذخیره سازی  حدود سه هزارتن نمک درفصل سرما خبر داد.

زمانی رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای فیروزکوه در گفتگوی اختصاصی 
با خبرنگار جام جم با اشاره به اقدامات صورت گرفته در حوزه راه و حمل ونقل 
جاده ای طی یک سال گذشته اظهار کرد: باتوجه به طوالنی بودن فصل سرما در 
فیروزکوه همواره یکی از دغدغه های این اداره  افزایش تعداد انبار های نمک در 
شهرستان بوده که خوشبختانه توانستیم این مهم را اجرایی کنیم. وی افزود: در 
سال گذشته و همچنین در۶ ماهه نخست امسال دو انبار نمک با اعتباری بالغ 

بر ۱۰ میلیارد ریال در منطقه گدوک و امین آباد فیروزکوه احداث کردیم.
این مقام مسئول خاطرنشان کرد: ذخیره سازی اولیه نمک دراین انبارها انجام 
شد و باید در طول فصل سرما نسبت به افزایش نمک  به این راهدارخانه ها 

تزریق گردد.
زمانی درادامه از افزایش تعداد ماشین آالت سنگین راهداری خبرداد و اعالم کرد: 
با کمک اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان تهران ۴ دستگاه خوردو 

سنگین شامل لودر، یک دستگاه بیل مکانیکی،دودستگاه خودروی کمک دار 
نیمه سنگین و یک دستگاه خودروی پیکاپ به ماشین آالت مجموعه راهداری 

اضافه شده است.
وی با اشاره به اجرای طرح روکش آسفالت محور فیروزکوه - سمنان اذعان کرد: 
تاکنون ۳ هزارو ۵۰۰ مترمربع از روکش آسفالت این محور انجام شد و همچنان  
روکش آسفالت ادامه دارد  و پیش بینی می شود اجرای این طرح تا ۳ هزار و ۵۰۰ 

متر مربع دیگر در این محور ادامه پیدا کند.
و  اصلی  محورهای  گسترده  سازی  وشانه  گیری  لکه  فیروزکوه  راهداری  رئیس 
روستایی شهرستان را از جمله اقدامات مهم این ارگان برشمرد و خاطرنشان 
شهرستان،  جاده های  ایمنی  ارتقاء  درراستای  فیروزکوه  راهداری  اداره   کرد: 
شانه سازی گسترده ای دربسیاری از محور های اصلی بویژه از منطقه امین آباد تا 

گدوک و همچنین محور سمنان انجام داده است. 
بویژه  برداری در تمامی مسیرهای دسترسی روستایی  ریزش  ادامه داد:  زمانی 

درمناطق روستایی سرخدشت ،لزور وزرمان نیز صورت گرفته است.
وی با اشاره به اقدامات اداره راهداری درخصوص زیباسازی محور فیروزکوه  بیان 
در  مستقر  نیوجرسی های  تمام  فیروزکوه  محوراصلی  زیباسازی  درراستای  کرد: 
محور بویژه از منطقه امین آباد تا هرانده، السم چشمه و همچنین رنگ آمیزی 

تابلوهای معیوب با اعتباری بالغ بر ۵ میلیارد ریال اجرا شده است.
روی  بر  آب هایی   گذشته  درسال های  کرد:  خاطرنشان  مسئول  مقام  این 
جاده های روستایی وشتان، آسور وبهان عبور می کرده که با همت اداره راهداری 
تبدیل به آبرو لوله ای با دهانه دو متر و به صورت کامل ایمن سازی شده است. 

زمانی با اشاره به احداث ۴ دستگاه راه فرار اضطراری در محور های پرخطر فیروزکوه 
تاکید کرد: در راستای ایمن سازی نقاط حادثه خیز و همچنین کاهش تصادفات 
جاده ای با تالش عوامل راهداری ۴ دستگاه راه فرار اضطراری در محدوده هرانده، 
امین آباد و دلیچایی ایجاد کردیم.  وی یادآورشد: خط کشی، روشنایی محور ها و 
همچنین نصب ۲ هزار تابلوی عالئم از دیگر اقدامات مهم این نهاد اجرایی در ۶ 

ماهه نخست سال بوده است.
رئیس اداره راهداری وحمل و نقل جاده ای فیروزکوه بابیان این که نمک پاشی 
می کند  وارد  لطمه  زیست  محیط  و  آسفالت  به  جاده ها  روی  بر  اندازه  از  بیش 
تصریح کرد:  متاسفانه نمک پاشی مستمر جاده ها در فصل سرما نه تنها موجب 
خرابی آسفالت وضرر و زیان وارده به طبیعت می شود بلکه بار مالی مضاعفی به 

دولت و درنهایت ملت تحمیل می کند .
آغاز فصل سرما و لغزندگی جاده ها  زمانی در پایان از مردم خواست باتوجه به 
با رعایت کامل مقررات ایمنی بویژه رعایت سرعت مطمئنه و به همراه داشتن 

وسایل و تجهیزات کامل زمستانی از جمله زنجیر چرخ راهی سفر شوند.

رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای فیروزکوه اعام کرد؛

آمادگی کامل ۶ راهدارخانه فیروزکوه در فصل سرما

اقدامات دهیاری و شورای اسامی تشریح شد؛
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