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دیدار مسئوالن شهرستان با 
رئیس حوزه علمیه  دارالسیاده 

فیروزکوه وشتان 

عبادت بدون والیت ، نوعی 
شیطنت است 

عبادیسیاسی  خطبه های  در  فیروزکوه  شهرستان  جمعه  امام 
و  است  بندگی  محور  والیت پذیری  گفت:  هفته  این  نمازجمعه 

عبادت بدون والیت، نوعی شیطنت است.
شدن  رانده  علت  کرد:  تصریح  حیدری  االسالم  حجت  جم  جام  گزارش  به 
شیطان، عدم پذیرش والیت ولی الهی بود؛ والیت فقیه امتداد والیت رسول 

اهلل و اهل بیت)ع( است. 
وی بیان داشت: روز مباهله، غدیر ثانی است؛ هیئات مذهبی در گرامیداشت 
بهترین  و  است  ازدواج  اسالم،  در  بنا  محبوب ترین  کنند؛  تالش  روز  این 

وساطت گری در امر ازدواج است.   و....

رئیس  بیمارستان امام خمینی)ره( اعالم کرد:با حضور فرماندار صورت گرفت:توسط شهردار و اعضای شورای شهر صورت گرفت؛

تجلیل از خبرنگاران و اصحاب 
رسانه 

 گلباران مزار شهدای سادات روستای 
وشتان 

 بخش ایزوله تنفسی بیمارستان
222 امام خمینی )ره( فیروزکوه تکمیل شد
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  ۸۰۰۸۰۰ رمان دیاری با قدمت  رمان دیاری با قدمت ز ز
کوهستان کوهستاندر دل   ساله ساله در دل  

با حضور نماینده مردم فیروزکوه و مسئوالن استانی صورت گرفت:

 افتتاح پروژه بهسازی معابر 
روستای وشتان و آبرسانی به روستاها

3
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ج شهردار  و اعضای شورای اسالمی شهر فیروزکوه در آخرین  جعفر پر
رسیدن  فرا  آستانه  در  و  شهر  شورای  پنجم  دوره  خبری  نشست 
هفدهم مرداد روز خبرنگار که با حضور مدیران و نمایندگان رسانه های 
هدیه،  و  لوح  اهدای  با  شهرستان  خبرنگاران  از  شد  برگزار  شهرستان 

تقدیر و تجلیل شدند.
 به گزارش جام جم در این مراسم ضمن ارائه گزارش عملکرد مجموعه 
به  گذشته،  سال های  در  شهر  اسالمی  شورای  و  شهری  مدیریت 

سواالت خبرنگاران پاسخ داده شد.

از  شهر  اسالمی  شورای  اعضای  و  شهردار  نشست  این  در  همچنین 
ج  همراهی و همکاری خبرنگاران شهرستان در زمینه اطالع رسانی و در
سال های  طول  در  فیروزکوه  شهر  اسالمی  شورای  و  شهرداری  اخبار 

گذشته تقدیر و تشکر کردند.

تجلیل از خبرنگاران و اصحاب رسانه 
توسط شهردار و اعضای شورای شهر صورت گرفت؛

اجتماعیاجتماعی2
اقتصادیاقتصادی

ضمیمه رایگان روزنامه د  ر فیروزکوهضمیمه رایگان روزنامه د  ر فیروزکوه

برگزاری نشست بررسی مسائل 
نــاصــر  دشــــــت  مـــشـــکـــات  و 

فیروزکوه با حضور فرماندار

مسکن  مشکالت  و  مسائل  بررسی  نشست 
مهر و دشت ناصر فیروزکوه با حضور رسولی 
در  دمــاونــد  و  فــیــروزکــوه  مـــردم  نماینده  نـــژاد 
 ، فــرمــانــدار مــهــری  اســالمــی،  مجلس شـــورای 
شهرستان،  جمعه  فــیــروزکــوه،امــام  شــهــردار 
اهــالــی  از  جمعی  و  فــیــروزکــوه  شــهــر  ــورای  ــ ش
الزمان  صاحب  مسجد  در  یاسین  آل  شهرک 

)عج( شهرک آل یاسین برگزار شد.
خصوص  در  نشست  ــن  ای در  ــت  اس گفتنی 
ناصر  دشــت  شهری  ساخت های  زیــر  تامین 
سرویس   ، معابر آسفالت   و  جــدول گــذاری  و 
های  کــالس  تشکیل  و  شهری  تاکسی  دهــی 

متوسطه دوره اول بحث و گفتگو شد.

با حضور فرماندار صورت گرفت: 
ســادات  شهدای  ــزار  م گلباران   

روستای وشتان 

ابوالقاسم مهری  گلزار شهدا با حضور  گلباران 
فیروزکوه  مردم  نماینده  شهرستان،   فرماندار 
و دماوند در مجلس شورای اسالمی، بخشدار 
معظم  خانواده  شهید،  بنیاد  رئیس  ارجمند، 
در  ــردم  مـ مختلف  ــاد  آحـ و  ــثــارگــران  ای و  شــهــدا 
برگزار  وشتان  روستای  ســادات  شهدای  گلزار 
اهــدای  و  فاتحه  قرائت  با  کنندگان  شرکت  و 
شاخه گل به مقام شامخ شهیدان ادای احترام 

کردند.

رئیس هال احمر فیروزکوه خبر داد:
واکــســیــنــه شـــدن امـــدادگـــران 
جمعیت هال احمر فیروزکوه 

در  فــیــروزکــوه،  شهرستان  احمر  هــالل  رئیس 
این خصوص گفت: تزریق مرحله اول واکسن 
کارکنان  نجاتگران،  و  امــدادگــران  بــرای  کرونا 
شعبه  هــالل احــمــر  جمعیت  خــبــرنــگــاران  و 
اداری این جمعیت ۶  فیروزکوه در ساختمان 

مرداد انجام شد.
،  افـــزود:  بــه گـــزارش جــام جــم اکــبــر اســفــنــدیــار
در  که  نجاتگرانی  و  امــدادگــران  مرحله  این  در 
اداری  کشیک  و  نــجــات  و  ــداد  امـ پــایــگــاه هــای 
باشگاه  اعضای  و  کارکنان  و  داشتند  حضور 
خبرنگاران جمعیت هالل احمر واکسن کرونا 
واکسیناسیون  دوم  مرحله  کردند؛  دریافت  را 

ماه آینده انجام خواهد شد.

ح اجتماعی محور نوجوانان استخبر ح مانا ، یک طر طر

بخش ایزوله تنفسی بیمارستان امام 
خمینی )ره( فیروزکوه تکمیل شد

افتتاح پروژه بهسازی معابر روستای وشتان  
و آبرسانی به روستاها

امام جمعه شهرستان فیروزکوه : 

عبادت بدون والیت، نوعی شیطنت است 
 قیمت نان در فیروزکوه به قیمت

 سابق است
  واژگونی خودروی سواری در گردنه بشم

 2 سرنشین  را به کام مرگ برد 

امام جمعه شهرستان فیروزکوه در خطبه های عبادی  سیاسی 
نمازجمعه این هفته گفت: والیت پذیری محور بندگی است و 

عبادت بدون والیت، نوعی شیطنت است.
به گزارش جام جم حجت االسالم حیدری تصریح کرد: علت 
رانده شدن شیطان، عدم پذیرش والیت ولی الهی بود؛ والیت 
فقیه امتداد والیت رسول اهلل و اهل بیت)ع( است. وی بیان 
در  مذهبی  هیئات  است؛  ثانی  غدیر  مباهله،  روز  داشت: 
گرامیداشت این روز تالش کنند؛ محبوب ترین بنا در اسالم، 
است.   ازدواج  امر  در  گری  وساطت  بهترین  و  است  ازدواج 
وی خاطر نشان کرد: پدران و مادران در ازدواج فرزندان خود 
مانع تراشی نکنند و ازدواج را تسهیل کنند تا خداوند متعال 
برکت بدهد؛ عقب انداختن ازدواج به خاطر مسائل اقتصادی 
صحیح نیست؛ خداوند در قرآن وعده داده است که ازدواج 

مایه برکت اموال انسان شود.

رئیـس اتحادیـه نانوایـان شهرسـتان فیروزکـوه در خصـوص 
اسـتاندار  گفـت:  شهرسـتان  ایـن  در  نـان  قیمـت  افزایـش 
اسـتان  در  نـان  خ  نـر اسـت  کـرده  اعـالم  تهـران  اسـتان 
فرمانـداران  عهـده  بـر  نـان  قیمـت  تعییـن  کـه  کـرده  تغییـر 
کارگـروه در هـر  بـا تشـکیل  کـه  و اتحادیه هـا گذاشـته شـده 

می گـردد. مشـخص  خ  نـر فرمانـداری 
خ های  بـه گـزارش جام جـم نیک پنـاه افـزود:  در حـال حاضر نر
تشـکیل  بـا  و  اسـت  بررسـی  درحـال  شهرسـتان  در  جدیـد 
شهرسـتان  در  نـان  قیمـت  خصـوص  در  زودی  بـه  کارگـروه 

می شـود. گیـری  تصمیـم 
نیکپنـاه خاطـر نشـان کـرد: در نتیجـه تـا زمـان تصمیـم گیـری 
شهرسـتان  در  نـان  قیمـت  در  تغییـری  خصـوص  ایـن  در 
سـابق  روال  مطابـق  همچنـان  قیمـت  و  نـدارد  وجـود 

. شـد می با

رئیـس پلیـس راه شهرسـتان فیروزکـوه، در ایـن خصـوص 
از  تخطـی  علـت  جـاده  لغـزش  و  بارندگـی  کـرد:  تصریـح 
راننـده  و  گشـته  سـواری  خـودروی  ایـن  مطمئنـه  سـرعت 
بـه دلیـل عـدم کنتـرل خـودرو از محـور منحـرف و سـپس 

شـد. واژگـون 
عوامـل  افـزود:  آقاجانـی  سـرهنگ  جام جـم  گـزارش  بـه 
حاضـر  محـل  در   

ً
سـریعا سـازی  رهـا  منظـور  بـه  امـدادی 

ایـن  ایـن خـودرو حامـل ۶ سرنشـین بـوده و طـی  شـدند؛ 
کردنـد. فـوت  سرنشـین ها  از  تـن   ۲ حادثـه 

سـرهنگ آقاجانـی در خصـوص فـوت شـدگان ایـن حادثـه 
فیروزکوهـی  غیـر  و  خانـم  شـدگان  فـوت  کـرد:  خاطرنشـان 
بیمارسـتان  بـه  مصدومـان  انتقـال  از  هسـتند؛بعد 
متاسـفانه ۲ نفر از آنها به علت شـدت جراحات وارده فوت 
و ۴ تـن دیگـر در حـال طـی نمـودن مراحـل درمانی هسـتند.

این پروژه با اعتباری بالغ بر ۴۰۰ میلیون تومان در روستای وشتان با حضور سید احمد 
رسولی نژاد نماینده مردم فیروزکوه و دماوند در مجلس شورای اسالمی ،  ابوالقاسم 
شهید  بنیاد  اداره  رئیس  و  ارجمند  بخشدار  فیروزکوه،  شهرستان  فرماندار  مهری 

شهرستان افتتاح و به بهره برداری رسید.
همچنین افتتاح پروژه های آبرسانی به روستاهای السم چشمه، سرانزا، طرود و مخرن 

شهید پاک فیروزکوه از دیگر برنامه هابوده است.
استان  شرق  آبفای  عامل  مدیر  محمدی،  تهران،  استان  آبفای  عامل  مدیر  بختیاری، 

تهران و جمعی از همکاران و مسئوالن هم در افتتاح پروژه آبرسانی  حضور داشتند .

شاهین فتحی مدیر عامل جمعیت هالل احمر استان 
نشست  فرو  بر  مبنی  گزارشی  کرد:  تصریح  تهران 
منطقه  در  آوار  ایجاد  و    مسکونی  ساختمان  از  بخشی 
عملیات  هماهنگی  و  کنترل  به  فیروزکوه  دشت  زرین 

هالل احمر استان تهران اعالم شد.

وی ادامه داد: بالفاصله یک تیم چهار نفره از پایگاه امداد 
و نجات امین آباد فیروزکوه به محل حادثه اعزام شدند 
و پس از رسیدن به محل حادثه مشخص شد، این فرو 
نشست در بخشی از یک خانه قدیمی بوده است که 
دو نفر از ساکنان آقا و خانم این منزل را به پایین و به 

زیر آوار کشانده است. فتحی بیان کرد: عملیات نجات 
و رها سازی از بین آوار با همکاری افراد محلی و عوامل 
امدادی دیگر دستگاه ها انجام و دو نفر محبوس پس 
جراحات  دلیل  به  که  یافتند  نجات  تالش  ساعاتی  از 
وارده، هر دو برای درمان بیمارستانی توسط آمبوالنس 

شدند.  منتقل  درمانی  مرکز  به  اورژانس  و  احمر  هالل 
تهران اضافه  احمر استان  مدیر عامل جمعیت هالل 
کرد: هموطنان می توانند در صورت مواجهه با حوادث 
و سوانح، باالخص در جاده ها و کوهستان، با شماره ۱۱۲ 

هالل احمر برای امدادرسانی تماس حاصل نمایند.

سید عبدالمجید حسینی رئیس بیمارستان امام خمینی )ره( 
فیروزکوه اظهار کرد: ما در حال حاضر ۳۰ بیمار در بخش ایزوله 
 بخش ایزوله تنفسی ما نزدیک به اشباع 

ً
تنفسی داریم؛ تقریبا

شده است، ۳۲ تخت و ۳۰ بیمارداریم.
رئیس بیمارستان امام خمینی )ره( فیروزکوه گفت: تشخیص 
خیلی  یابی  توالی  هزینه  دارد،  یابی  توالی  به  نیاز  دلتا  کرونای 
باال  ژنی  یابی  توالی  هزینه  چون  است؛   PCR تست  از  تر  گران 
انجام   را  کــار  ایــن  که در هر جایی  اســت بسیار سخت اســت 
دهند. حسینی خاطر نشان کرد: احتمال میدهیم موارد منفی 
کشوری  آمــار  یک  باشد؛  بیشتر  ویــروس  سویه  این  در   PCR
زالی  دکتر  اما  داد،  نظر  بتوان  خصوص  این  در  که   باشد  باید 
هم گفتند، احتمال میدهیم موارد منفی تست PCR این نوع 
ویروس بیشتر باشد؛ ممکن است تست افراد منفی باشد 

اما عالئم کاماًل کرونا است.

نجات دو زنده به گور در فرونشست  یک ساختمان  

شهرستان  ره  خمینی  امام  امداد  کمیته  رئیس  دهباشی،  عباس 
فیروزکوه، در این خصوص تصریح کرد: کمیته امداد امام خمینی )ره( به 
عنوان یک نهاد اجتماعی و به منظور وظایف و ماموریت ذاتی خود در 
یاری رساندن به نیازمندان و رفع نیازهای مختلف آنان برنامه وسیعی 
با  نیازمند  خانواده های  در  ازدواج  هزینه های  از  بخشی  تامین  برای 

رویکرد تحکیم و تقویت بنیان خانواده تدارک دیده است.
مناسبت  به  فیروزکوه  شهرستان  امداد  کمیته  افزود:  همچنین  وی 
عید سعید غدیر اقدام به اهداء شش فقره جهیزیه به شش نوعروس 
، اجاق گاز، جاروبرقی، ماشین لباسشویی  نمود که شامل یخچال فریزر
از شما همشهریان  کرد:  تاکید  پایان  تلویزیون است.  دهباشی در  و 
عزیز دعوت می شود درخصوص کمک به خانواده های نیازمند در هر 

زمینه ای با شماره تلفن ۷۶۴۰۰۰۰۵ ۰۲۱تماس حاصل فرمائید.

فرمانده انتظامی شهرستان فیروزکوه با اعالم این خبر تصریح کرد: ماموران 
کالنتری مرکزی در پی کار اطالعاتی شبانه روزی روی فعالیت سوداگران مرگ، 

از فعالیت عامالن تهیه و توزیع مواد مخدر در شهرستان مطلع شدند.
به گزارش جام جم سرهنگ حسن شاکری افزود: ماموران کالنتری مرکزی 
با همکاری پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان با کار اطالعاتی پیچیده 
ضمن  قضائی،  مراجع  با  الزم  هماهنگی های  انجام  از  پس  مستمر  و 
شناسایی افراد مورد نظر در شهرستان ، در چند عملیات غافلگیرانه اقدام 
به دستگیری چهار نفر از سوداگران مرگ و بازرسی از محل سکونت آنان 
بازرسی  در  این که  بیان  با  فیروزکوه  شهرستان  انتظامی  فرمانده  کردند. 
از محل، بیش از ۹۰ گرم مواد مخدر از نوع هروئین و شیشه کشف شد، 
قضائی  مراجع  به  مقدماتی  پرونده  تشکیل  از  پس  متهمان  کرد:  تصریح 

معرفی شدند.

یه در شهرستان فیروزکوه یع موادمخدر صنعتی در فیروزکوهاهدای ۶ فقره جهیز انهدام باند توز

کارشناس طرح مانا، در خصوص این طرح تصریح کرد:  
طرح مانا یک طرح اجتماعی محور نوجوانان است، که 
در سراسر ایران برگزار می شود؛ شهرستان فیروزکوه هم 

از این امر مستثنی نیست.
به گزارش جام جم ماندگار افزود: بچه های نوجوان ۱۸-

گروه های  اینجا جمع می کنیم و  با فراخوان  را  ۱۵ سال 
گروه ها  این  که  می شود  تشکیل  یک  هر  از  نفره   ۵-۶

اجتماعی از بچه هایی هستند که با یکسری مشکالت 
کرد:  خاطرنشان  همچنین  ماندگار  می شوند.  حاضر 
یکسری  می شود  برگزار  طرح  این  که  جلسه ای   ۱۳ در 
آموزش های اجتماع محور ارائه می شود؛ به این شکل 
را  اجتماعی  مهارت  فردی،  میان  مهارت  بچه ها  که 
می آموزند و این که چطور مسائل خود را متوجه شوند 
آن  که چطور  این  که در چه مساله ای مشکل دارند و 

ح مانا اذعان داشت:  مشکل را حل کنند. کارشناس طر
در این کارگاه ها با توجه به ابزارهای مختلف اعم از کاغذ 
آموزش ها را انجام  دیواری، روزنامه دیواری و غیره این 
می دهیم و بچه ها با مشارکت یکدیگر مسائل خود را 
بررسی می کنند و با راهنما و مدرس راهنمایی می شوند 
و در نهایت به حل مساله می رسند. وی تاکید کرد: در 
متوجه  که  می رسند  جایی  به  بچه ها  جلسه   ۱۳ پایان 

می شوند مساله چیست و باید چطور آن را حل کنند؛ 
از  یابد،  یا مدیری حضور  نیاز باشد مسئولی  اگر جایی 
مسئول مربوطه دعوت می کنیم که برای حل مشکل 
بچه ها اقدام نمایند. ماندگار همچنین اشاره داشت: 
استقبال  با  ساله  همه  مستمر  صورت  به  طرح  این 
مردم اجرا می شود و مختص هفته بهزیستی نیست؛ 
در شهرستان فیروزکوه دو بار این طرح اجرا شده است.

از  قسمتی  مالک  دهینی   علی  اینجانب   می رساند  اطالع  به 
به  دهین     یه  قر در  واقع  اصلی   98 سنگ  از  فرعی   167 ثبتی  پالک 

تعیین  متقاضی  گرآب    منطقه  دهین  روستای  فیروزکوه-  نشانی 
می باشم  الذکر  فوق  ثبتی  پالک  مجاورت  یا  داخل  در  یم  وحر بستر 
جاری  مقررات  و  ضوابط  اساس  بر  فیروزکوه  آب  امور  اعالم  وحسب 
امور  به  مشاعی  مالکان  کلیه  مراجعه  به  منوط  یم  حر و  بستر  تعیین 
تقاضا  مشاعی  مالکان  کلیه  از  لذا  می باشد  پرونده  وتکمیل  آب 
از  روز   10 مدت  ظرف  خود  مالکیت  مدارک  داشتن  دست  در  با  می شود 
آب فیروزکوه به نشانی فیروزکوه بلوار بسیج،  گهی امور  آ یخ انتشار  تار
روبه روی ترمینال مراجعه نمایند. بدیهی است عدم مراجعه مالکان 
منطقه  آب  شرکت  اقدامات  نافی  فوق  مقرر  مهلت  ظرف  مشاعی 
کلیه  برای  اعالمی  یم  حر وبستر  نبوده   ) فیروزکوه  آب  امور   ( تهران  ای 

مالکان مشاعی الزم الرعایه می باشد .

گهی آ
زهرا  خانم  وکیل  متوی  موسی  اینجانب   می رساند  اطالع  به 

ثبتی 912فرعی از سنگ  104اصلی  مرادزاده مالک قسمتی از پالک 
یه ارجمند   به نشانی فیروزکوه- شهر ارجمند خیابان امیری  واقع در قر

در  یم  وحر بستر  تعیین  متقاضی    3 پالک  سرچشمه  کوی  فیروزکوهی 
داخل ویا مجاورت پالک ثبتی فوق الذکر می باشم وحسب اعالم امور آب 
یم منوط به  فیروزکوه بر اساس ضوابط ومقررات جاری تعیین بستر وحر
مراجعه کلیه مالکان مشاعی به امور آب وتکمیل پرونده می باشد لذا از 
کلیه مالکان مشاعی تقاضا می شود با در دست داشتن مدارک مالکیت 
آب فیروزکوه به نشانی  گهی امور  آ یخ انتشار  خود ظرف مدت 10 روز از تار
فیروزکوه بلوار بسیج ، روبه روی ترمینال مراجعه نمایند . بدیهی است 
اقدامات  نافی  فوق  مقرر  مهلت  ظرف  مشاعی  مالکان  مراجعه  عدم 
یم  حر وبستر  نبوده   ) فیروزکوه  آب  امور   ( تهران  ای  منطقه  آب  شرکت 

اعالمی برای کلیه مالکان مشاعی الزم الرعایه می باشد .

گهی آ

1 استماع گزارش  عملکرد هیات مدیره و بازرس .

2 بررسی وتصویب صورت های مالی منتهی به سال 1399

3 تصویب برنامه وبودجه تعاونی مصرف برای سال مالی جدید 

4 اتخاذ تصمیم در خصوص افزایش سرمایه یا اخذ اعتبار از بانک ها

5      انتخــاب اعضــای اصلــی وعلــی البــدل هیئــت مدیــره  وبــازرس بــرای   
یــک دوره 

ســاختمان  ســازی  وبــاز  تخریــب  خصــوص  در  تصمیــم  اتخــاذ   6

تعاونــی  قدیمــی 

گهی دعوت مجمع عمومی  عادی سالیانه شرکت تعاونی  مصرف فرهنگیان فیروزکوه   آ

بدینوســیله بــه اطــاع کلیــه اعضــاء محتــرم می رســاند مجمــع عمومــی عــادی ســالیانه   نوبــت دوم شــرکت تعاونــی  مصــرف 
ــات  ــالن اجتماع ــل س خ 1400/5/24 درمح ــور ــنبه م ــح  روز یکش ــاعت 10 صب ــه راس   س ــوه  ک ــتان فیروزک ــان شهرس فرهنگی

اداره آمــوزش وپــرورش برگــزار می گــردد  حضــور بهــم رســانند.

رئیس هیات مدیره شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان شهرستان فیروزکوه 

نوبت دوم

   دستور جلسه :

یک شرکت حمل و نقل در جهت یک شرکت حمل و نقل در جهت 
تکمیل کادر به تکمیل کادر به 22 نفر نیروی زن و  نفر نیروی زن و 

مرد نیازمند است.مرد نیازمند است.

 جهت کسب اطالعات بیشتر  جهت کسب اطالعات بیشتر 
با شماره با شماره ۰9122127239۰9122127239 تماس  تماس 

حاصل نمایند.حاصل نمایند.



زرمان دیاری با قدمت زرمان دیاری با قدمت ۸۰۰۸۰۰ ساله در دل کوهستان ساله در دل کوهستان
شهرستان  غرب  شمال  روستای  آخرین  و  ومرتفع  ییاقی  زرمان،روستایی 
از  ــرز اســتــان مـــازنـــدران و در یکی  آبــریــز بــه خــاکــریــز م کــه در نقطه  فــیــروزکــوه 

سرچشمه های رودخانه حبله رود واقع شده است.
،جاده هراز )محور السم به السم( از شمال این روستا  جاده فیروزکوه به پلور

عبور می کند.
این روستا در دهستان دوبلوک بخش ارجمند شهرستان فیروزکوه و در ارتفاع 

2۷۷۷ متری از سطح دریا قرار دارد.

زرمان با جذابیت های طبیعی و تاریخی خود و به دلیل وجود کوه های بلند و 
مرتفع با آب وهوایی مطبوع و دلپذیر در بهار و تابستان و آب و هوایی سرد و 
برفی در فصل زمستان، همواره مقصد و مامن گردشگران و طبیعت دوستان 

بی شماری به ویژه از استان های همجوار می باشد.
ثار تاریخی و گردشگری فراوان همچون  آ این دیار کهن با قدمتی ۸00 ساله با 
به  می توان  منطقه  این  تاریخی  ثار  آ از  می درخشد.   کوهستان  دل  در  نگینی 
بقعه مبارک امامزاده سلطان محمدرضا  اشاره کرد که اهالی روستا معتقدند 

ایشان از نوادگان امام رضا  )ع( می باشد همچنین بقعه امام زاده عبداهلل ) ع(  
ثار میراث فرهنگی ثبت گردید را نام برد. در کنار بقعه   آ وتپه سام که بعنوان 
امام زاده سلطان محمد رضا مجموعه ای دوطبقه با حدود 1۵0 مترمربع زیربنا 

به عنوان زائرسرا ساخته شده است.
زمان  در  که  می شود  محسوب  روستا  این  تاریخی  ثار  آ دیگر  از  قدیمی  حمام 
قاجار ساخته شده و این اثر در ۷ مهر 13۸1 با شماره ثبت 633۸ به عنوان یکی 
ثار ملی ایران به ثبت رسیده است. مردم والیتمدار روستای زرمان مسلمان  از آ

پیرو مذهب شیعه جعفری هستند.  جمعیت این روستا شامل  ۷0 خانوار و 
 به فعالیت های زراعی ،دامداری 

ً
حدود۵۵0 نفر می باشد. مردم این خطه عمدتا

روستا  این  زراعــی  و  کشاورزی  عمده  محصوالت  ــد.  دارن اشتغال  کشاورزی  و 
شامل سیب زمینی، گندم، جو، عدس و گلپر می باشد.

همچنین رونق دامداری در این روستا شرایط تولید محصوالتی مانند گوشت، 
پشم و لبنیات را فراهم آورده است. محمد تقی عالیشاه ، نادر کیا، قدرت اهلل 

کیا زرمانی از اعضای شورای اسامی روستای زرمان می باشند.

ح ذیل می باشد: در سال های اخیر اقدامات و عملکرد موثر و چشمگیری از سوی شورای اسالمی دوره پنجم و دهیاری این روستا صورت گرفته که به شر

اعتبـار  ریـال  میلیـارد   6 بـا  روسـتا  آب  منبـع  مترمکعبـی   200 مخـزن   احـداث 

با مشارکت مردم روستا

ح لوله گذاری مسیر منبع آب شرب تا روستا اجرای طر

ح لوله گذاری در شرق و غرب روستا اجرای طر

ح فاز روشنایی در روستا  اجرای طر

آسـفالت بـه مسـاحت 2400 متـر مربـع )خیابان هـای  ح زیرسـازی و  اجـرای طـر

آویشـن 3 ،4 و پارکینـگ روسـتا(

ایجاد محل دپوی زباله

جدول گذاری خیابان آویشن3 و الیروبی کوچه ها

نصب تابلوی ورودی روستا

نامگذاری و نصب تابلو در کوچه های روستا

احداث دفتر شورا و دهیاری

نصب فیبر نوری و اینترنت فورجی

نصب 4 عدد دوربین در روستا

اصاح و بهینه سازی شبکه برق روستا

 ۸00 بـر  بالـغ  اعتبـاری  )بـا  بـرق  کابل هـای  تعویـض  بـرق،  تیرک هـای  تعویـض 

) تومـان  میلیـون 

ایجاد دیوار سنگی به متراژ 100 متر مربع داخل بافت روستا )خیابان آویشن ۸(

ایجاد دیوار بلوکی برای مالکین روستا

زیرسازی و جدول گذاری کوچه های حرم تا حرم

ع ایجاد پل بین جاده مزار

ایجاد سد بلوکی خیابان آویشن 4

ایجاد خانه ورزشی

احداث درمانگاه به نام سردار شهید سلیمانی

ایجاد خانه ورزشی 

نصب  گاردیل  جاده ورودی زرمان

سنگ چینی در آویشن 1 به متراژ 200 متر

نصب میله پرچم 

توزیع ماسک، دستکش و مواد ضدعفونی در میان اهالی روستا

روسـتای  اسـامی  شـورای  تاثیرگـذار  و  مهـم  عملکـرد  و  اقدامـات  جملـه  از 

زرمـان  در دوره پنجـم بـوده کـه  محقـق گردیـد والزم مـی دانیـم از آقـای مهـدی 

عالیشـاه دهیـار سـابق ایـن روسـتا تشـکر کنیـم.

در ادامـه اعضـای شـورای روسـتای زرمـان، نبـود زیـر سـاخت های گردشـگری 

نبـود  منطقـه،  در  موجـود  گردشـگری  پتانسـیل های  و  ظرفیت هـا  رغـم  علـی 

ع و کمبـود نهاده هـای دامـی را از عمـده  آب مـزار نانوایـی و عـدم سـاماندهی 

مشـکات ایـن روسـتا عنـوان کردنـد و خواسـتار نـگاه و توجه ویژه مسـئوالن 

شهرسـتان بـه ایـن منطقـه شـدند.

زحمـات  و  تـاش  از  قدردانـی  ضمـن  پایـان  در  زرمـان  روسـتای  شـورای  اعضـای 

بی شـائبه آقایان دکتر سـید احمد  رسـولی نژاد نماینده مردم فیروزکوه و دماوند 

فیروزکـوه،  فرمانـدار  مهـری  ابوالقاسـم  مهنـدس  اسـامی،  شـورای  مجلـس  در 

معـاون  و  ارجمنـد  سـابق  بخشـدار  کریمـی  دکتـر  فقیـد،  بخشـدار  زاده  حسـن 

سیاسـی اجتماعـی فعلـی فرمانداری فیروزکـوه، بور بوری بخشـدار فعلی ارجمند، 

از حمایت هـا ی بـی دریـغ مـردم باصفـا و خونگـرم روسـتای زرمـان کـه در راسـتای 

آبادانـی و توسـعه روسـتا همـواره همـراه و یاور شـورا بودند تقدیر و تشـکر کردند.

نادر کیا عضو شورای اسالمی جالل عالیشاه دهیار روستااحداث دیوار سنگی خیابان آویشن 1 محمد تقی عالیشاه عضو شورا ی 
اسالمی

تقدیر از محمد تقی عالیشاه تقدیر از نادر کیا

دو شنبه    11 مرداد 1400   شماره 6000

واکسیناسیون والدین شهدای باالی ۶۰ سال و جانبازان باالی ۵۰ درصد 
در فیروزکوه، کامل شده است.

انـــجـــام اســـت. ــال  ــال در حــ بــــاالی ۶۰ ســ واکــســیــنــاســیــون جـــانـــبـــازان 
واکسیناسیون افراد دارای بیماری های خاص اعم از خانواده های معظم 
شهدا و خانواده های گرانقدر جانبازان بدون درنظر گرفتن سن مجاز در 

شهرستان انجام شده است. واکسیناسیون جانبازان ۵۰ تا ۷۰ درصد ما 
کامل انجام شد. 

در حال حاضر لیست جانبازان ۲۵ تا ۵۰ درصد و جانبازان شیمیایی ما، 
به اداره کل و مرکز ارسال شده است. 

نوبت  در  و  گرفته  قــرار  بهداشت  وزارت  اختیار  در  عزیزان  این  اسامی 

و  بهداشت  و  برسد  واکسن ها  این که  محض  به  می باشند.  واکسن 
درمان به ما اعالم کند، ما به خانواده ها اطالع می دهیم که با مراجعه به 

مرکز بهداشت واکسن خود را دریافت نمایند. 
از خانواده معظم شهدا و جانبازان عزیز در شهرستان  تاکنون ۶۳ نفر 

فیروزکوه واکسینه شدند و بقیه بزرگواران در نوبت واکسن می باشند.

  خانواد ه های  شهدا و جانبازان در فیروزکوه واکسینه شدند
رئیس اداره بنیاد شهید و امور ایثارگران فیروزکوه:

اجتماعیاجتماعی
اقتصادیاقتصادی
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شهرستان  بهزیستی  اداره  رئیس 
فیروزکوه با اشاره به برنامه های این 
اداره در هفته بهزیستی خاطر نشان 
دغدغه ها  از  یکی  هفته  این  در  کرد: 
و مــطــالــبــات مــــردم شــهــرســتــان در 
حــــوزه شــنــوایــی ســنــجــی بـــا افــتــتــاح 
مرکز شنوایی سنجی برطرف گردید؛ 
به  بودند  مجبور  مردم  این  از  پیش 
با  کنند؛  مراجعه  همجوار  شهرهای 
ح  ح غربالگری طر توجه به این که طر
شنوایی نوزادان زیر یک سال را اجرا 
شده  مناسب سازی  اتاقی  می کنیم، 
در  تا  کردیم  تعریف  مکانی  نظر  از  را 
ح شنوایی سنجی فعالیت  قالب طر
کند؛ مناسب سازی و راه اندازی این 
تومان  میلیون   ۳۰-۳۵ بر  بالغ  مرکز 

هزینه برداشته است.
فیزیوتراپی  ــوزه  حـ بــه  ــاره  اشــ بــا  وی 
کــرد:  تصریح  شهرستان  در  فــعــال 
فیزیوتراپی  مرکز  یک  حاضر  حال  در 
آهن فعال است؛ یک  راه  در میدان 
ساختمان  در  هم  فیزیوتراپی  مرکز 
نوسازی  و  تجهیز  توسعه  و  تامین 
بــــرای  فــــــراخــــــوان  شــــــده اســــــت و 

فیزیوتراپ داده ایم تا دو مرکز 
در این حوزه در شهرستان 

داشــتــه بــاشــیــم؛ تــالش 
ــوده تــا مــردم  بــر ایـــن بـ

خدمات  شهرستان 
را  ایــــــن چـــنـــیـــنـــی 

شــهــرســتــان  در 
و  کنند  دریافت 
شــرایــط  ایـــن  در 
شــیــوع بــیــمــاری 

کرونا مجبور به مراجعه به شهرهای 
دیگر نباشند.

ح تــوزیــع  ــاره بـــه طـــر ــ عـــمـــوزاده بـــا اشـ
نیازمندان  خانواده  بین  گرم  گوشت 
اولین  کرد:  تاکید  بهزیستی  هفته  در 
حــدود  ح  طـــر ایـــن  ــرای  اجــ در  لیست 
۳۰ خــانــواده بــود کــه در اوایـــل هفته 
تا  انــجــام شــد؛  تــوزیــع  ایــن  بهزیستی 
آخر هفته بهزیستی نیز در نظر داریم 
آمــاده توزیع کنیم؛  را  کاال  تا ۱۵۰ سبد 
مهارت  حــوزه  در  آموزشی  وبینارهای 
غیره  و  گفتن  نــه  ــرس،  ــت اس ــی،  ــدگ زن
توسط موسساتی که با آنها همکاری 
و  بــرنــامــه ریــزی  ایـــن هفته  در  ــــم  داری
ح مشارکت  ح مــانــا طــر اجـــرا شــد؛ طــر
اجــتــمــاعــی نـــوجـــوان مـــی شـــود کـــه با 
اجراست؛  حال  در  پرورش  و  آموزش 
ازدواج،  آمــوزشــی در حــوزه  ح هــای  طــر

ــارت زنـــدگـــی  ــهــ ــره مــ ــ ــی ــ غ و 
ابـــتـــدای  از 

شـــــیـــــوع 
کرونا به 
صــورت 

رئیس  اســت.  شــده  پیگیری  مجازی 
فیروزکوه  شهرستان  بهزیستی  اداره 
در پایان اذعان داشت: یکی از موارد 
توسعه  شهرستان  در  اهمیت  قابل 
شــهــرســتــان  در  بــهــزیــســتــی  مـــراکـــز 
که دولت  ایجاد شده  است؛ فرصتی 
را  ــود  ــ خ مـــامـــوریـــت هـــای  از  بــخــشــی 
بــه مــراکــز خــصــوص واگــــذار می کند، 
شــاهــد  دیـــگـــر  ــای  ــان ه ــت ــرس ــه ش در 
خیلی  هستیم؛  مــراکــز  ایــن  توسعه 
می خواهند  کــه  جــوانــانــی  و  ــراد  ــ اف از 
ــد،  ــ ــردارن ــ ب گــــام  اشـــتـــغـــال  در حـــــوزه 
مــی تــوانــنــد مــراجــعــه کــنــنــد؛ در حــوزه 
فعالیت ها، فعالیت های زیادی داریم 
جمله  از  کنیم؛  واگـــذار  می توانیم  که 
نگهداری  خانه های  سالمندان،  خانه 
بچه های  نگهداری  شدید،  معلوالن 
ــز نـــگـــهـــداری  ــ ــراک ــی ســـرپـــرســـت، مــ ــ ب
غــیــره  و  روان  و  ــاب  ــصـ اعـ بـــیـــمـــاران 
دستورالعمل های خاص خود را دارد و 
با مجوزی که از بهزیستی استان تهران 
صادر می کنیم اجازه فعالیت خواهند 
پایدار  اشتغال  خانه ها  ح  طر داشــت؛ 
در شهرستان ایجاد می کند؛ می توانند 
از یــارانــه هــای دولــتــی اســتــفــاده کنند 
یک  نفع  بــه  تنها  توسعه  ایــن  و 
که  افـــرادی  بــود؛  نفر نخواهد 
مــی تــوانــنــد در ایـــن حــوزه 
بــردارنــد وارد این  قــدم 
ــد  ــ ــون ــ حــــــــــــوزه ش
تــــــــا شــــاهــــد 
ــه  ــ ــعـ ــ ــوسـ ــ تـ
ن  ستا شهر

باشیم.

رئیس اداره بهزیستی شهرستان فیروزکوه :

درخصوص برنامه های اداره بهزیستی فیروزکوه در هفته بهزیستی فیروزکوه  شهرستان  جوانان  و  ورزش  اداره  رئیس 
رشته های ورزشی المپیکی در فیروزکوه، گفت: رشته ورزشی والیبال، 
کشتی، تکواندو، هندبال، کاراته، فوتبال، شنا، ژیمناستیک، بوکس، 
جودو و … از رشته های ورزشی المپیکی فعال در شهرستان فیروزکوه 

می باشد.
اکثر  تقریبا  ما  کرد:  تصریح  علیپور  ابوالفضل  جام جم  گزارش  به 
این  را در شهرستان فیروزکوه داریم، مهم ترین  المپیکی  رشته های 
رشته ها برای مثال رشته ورزشی شنا است که در اکثر جاها ندارند اما 
ما این رشته را داریم؛ ما حدود بیست و خرده ای هیات ورزشی فعال 

داریم که حدود ۱۵ الی ۱۶ رشته المپیکی هستند.
علیپور درباره امکانات رشته های ورزشی و المپیکی شهرستان بیان 
در  آن  زیرساخت های  الحمداهلل  داریم  که  رشته ای  هر  ما  داشت: 
شهرستان وجود دارد، حتی میتوانیم این زیرساخت ها را اضافه هم 
کنیم مانند سالن برای رشته شنا، کشتی، یا مجوز فعالیت رشته های 
رزمی در سالن ها اما فیروزکوه چون شهرستانی است که جمعیت آن 
کم و پراکنده است به همین دلیل اگر ما تعداد رشته های ورزشی را 
بیشتر کنیم، با توجه به تجربه ای که در مناطقی با وضعیت مشابهه 
شهرستان فیروزکوه داشتیم، زمانی که تعداد رشته ها را بیشتر کردیم 

مشاهده کردیم که در اکثر رشته ها ضعیف شدیم.
وی افزود: ما در رشته ورزشی کشتی بهترین خانه کشتی را داریم که 
جوابگوی شهرستان است، در یکی از روستاهای شهرستان هم یک 
خانه کشتی دیگر داریم؛ در رشته فوتبال، یک زمین چمن و چند زمین 
خاکی داریم؛ در رشته های رزمی هم تشک های تاتامی، سالن هایی که 
نیم طبقه دارند و مناسب ورزش های رزمی باشند داریم؛ برای رشته 

شنا هم سالن داریم.

رشته  یک  برای  اختصاصی  سالن های  کم  تعداد  به  اشاره  با  علیپور 
ورزشی در شهرستان اظهار داشت:  به نظر بنده یکی از کمبود امکاناتی 
شهرستان  در  که  سالن هایی  که  است  این  داریم  شهرستان  در  که 
یک  برای  اختصاصی  سالن های  و  هستند  منظوره  چند  دارد  وجود 
رشته ورزشی کم داریم، یک سالن مختص کشتی یا یک سالن مختص 
زورخانه داریم اما برای مثال سالن مختص ورزش رزمی نداریم، چون 
چند  سالن های  ساختیم،  منظوره  چند  سالن  رفتیم  که  هرجایی 
منظوره معموال برای چند رشته باید استفاده شود و این موضوع برای 

یک رشته ای که بخواهد تخصصی کار کند سخت می شود.
وی خاطر نشان کرد: منطقه ما یک منطقه والیبال خیز است و در این 
زمینه استعداد زیاد داریم و بازیکنان این رشته معمواًل در سالن های 
چند منظوره والیبال تمرین می کنند، اما اگر یک سالن اختصاصی برای 

رشته والیبال داشته باشیم خیلی بهتر است.
.وی درباره مشکالت شهرستان فیروزکوه گفت: یکی از مشکالتی که 
ما در شهرستان فیروزکوه داریم این است که یک سالن چند هزار نفره 
نداریم که مختص مسابقات باشد و بخواهیم یک مسابقه ای را برگزار 
کنیم، سالن دانشگاه آزاد اسالمی واحد فیروزکوه هم هست اما این 
سالن چنین شرایطی را ندارد و چند هزار نفره نیست؛ اکثر شهرستان ها 

در این مرحله هستند که یک سالن چند هزار نفره بسازند.
فیروزکوه  کرد:  نشان  خاطر  فیروزکوه  جوانان  و  ورزش  اداره  رئیس 
شهرستانی است که در آن افراد با استعدادهای باالیی هستند، برای 
کشوری  مثال ما امسال در مسابقه دو و میدانی عناوین استانی و 
داشتیم. وی بیان داشت: امیرحسین اسفندیار که در تیم ملی والیبال 
فیروزکوهی   

ً
اصالتا رفتند،  المپیک  مسابقات  برای  هم  اآلن  و  است 

است اما چون اکثر جمعیت شهرستان ییالقی می باشند یک فرد که 

 فیروزکوهی است اما تابستان به شهرستان می آید و زمستان، 
ً
اصالتا

به دلیل امکانات شهرستان، در جایی دیگر زندگی می کند به همین 
فالن  که  می خوریم  مشکل  به  فدراسیون  در  مواقع  بعضی  دلیل 

ورزشکار اهل فیروزکوه است یا شهری که در آن زندگی می کند.
استعداد  ورزشی  زمینه  در  فیروزکوه  شهرستان  کرد:  عنوان  علیپور 
را  مشکالتی  جمعیت،  نبودن  متمرکز  و  پراکندگی  دلیل  به  اما  دارد 
برای بعضی ورزشکاران به وجود می آورد؛ ورزشکاران فیروزکوه در هر 
رشته ای که سرمایه گذاری و کار شده است خیلی سریع در استان و 

کشور نتیجه گرفته اند.
رئیس اداره ورزش و جوانان فیروزکوه گفت: یکی از مشکالت اساسی 
هم که در منطقه وجود دارد این است که از نظر اقتصادی برخوردار 
نمی باشد، این که تیم ها و ورزشکاران را ساپورت و حمایت مالی کنند؛ 
برای مثال ُکل شهرستان از فرمانداری، شهرداری و… نمی توانیم یک 
تیم فوتسال دسته دوم کشور را حمایت کنیم که در مسابقات شرکت 
کند، امسال هم که این تیم زیاد موفق نبوده بیشتر مشکالت آن به 

دلیل مسائل مالی بوده است.

کمبود سالن های ورزشی  ، برای برخی از رشته ها

مدیر آموزش و پرورش فیروزکوه طی مراسمی 

در نماز جمعه با حضور نماینده مردم شریف 
دمــاونــد و فــیــروزکــوه در مجلس، فــرمــانــدار و 
زحمات  از  فــیــروزکــوه  ناحیه  ســپــاه  فــرمــانــده 
فیروزکوه  جمعه  امام  حیدری،  حجت االسالم 
در اعتالی فرهنگی شهرستان، حضور موثر در 
آموزش  از  آموزش و پرورش، حمایت  شورای 
و پرورش و امر تعلیم و تربیت در تریبون های 

مختلف قدر دانی کرد.

مسئوالن شهرستان فیروزکوه به مناسبت 
با حضور در روستای وشتان  عید غدیر خم 
با آیت اهلل دریاباری رئیس حوزه علمیه امام 

صادق )ع( این روستا دیدار کردند.

به گزارش جام جم ابوالقاسم  مهری فرماندار 
با  همزمان  پنجشنبه  فیروزکوه  شهرستان 
عید غدیر خم به همراه  سید احمد رسولی 
نــژاد نماینده مــردم فــیــروزکــوه و دمــاونــد در 
امور  و  شهید  بنیاد  رئیس  نیکدل  مجلس، 
روستای  در  حضور  با  شهرستان  ایــثــارگــران 
اهلل  آیــت  بــا  روز  ایــن  تبریک  ضمن  وشــتــان 
ایــن حــوزه علمیه دیـــدار و  ــاری رئیس  ــاب دری

گفتگو کردند.

به مناسبت پنجم مرداد سالروز اولین اقامه نمازجمعه کشور بعد از پیروزی انقاب:

تقدیر از زحمات امام جمعه   فیروزکوه توسط آموزش و پرورش
دیدار مسئوالن شهرستان با رئیس حوزه علمیه  دارالسیاده وشتان فیروزکوه

پرتاژ ر



w w w . j a m e j a m d a i l y . i r     w w w . d a n e s h p a y a m . i r
ضمیمه رایگان روزنامه د  ر شهرستان فیروزکوه

ای یاد تو روح بخش جان درویش   
اى مهــــــــِر جماِل تو دواى دِل ریش

دل ها همه صیدهاى در بند تواند   
جوینده توست هر کسی در هر کیش

صاحب امتیاز :           
 سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران                                                 

سرپرست شهرستان فیروزکوه: محمد مراد پور

تحریریه شهرستانها:      021-44233511
 دفتر سرپرستی  شهرستان  فیروزکوه:  

76444148

دو شنبه    11 مرداد 1400   شماره 6000

امام خمینی )ره(

جدول گذاری و بهسازی معابر دهیار و اعضا شورا و روستا

تابلوی ورودی روستای زرمان یر سازی و جدول گذاری و احداث  ز

دیوار حائل
نصب تابلوی معابر و نامگذاری 

کوچه های روستای زرمان
الیروبی جوی ابتدای منبع برای 

کشاورزان
لوله گذاری آب شرب به غرب روستا نصب چراغ های روشنایی در سطح 

کوچه و خیابان

یک شب تابستانی پارکینگ روستای زرمان لوله گذاری آب یبای زرمان زمستان ز

  

زرمان یکی از روستا های استان تهران، شهرستان فیروزکوه بخش ارجمندزرمان یکی از روستا های استان تهران، شهرستان فیروزکوه بخش ارجمند
عملکرد شورای اسامی زرمان:عملکرد شورای اسامی زرمان:

ایجاد دیوار بلوکی یر بازسازی حمام قدیمی روستا ایجاد دیوار حائل و بهسازی وز
سازی کوچه ها

تعویض تیرهای برقمنبع آب یر سازی و جدول گذاری کوجه ها ز

ع احداث پل بین مزار افتتاح مخزن آب شرب روستاروستای زرمانبقعه امام زاده سلطان محمد رضا

محمدتقی عالیشاه عضو شورای اسالمی روستای زرمانمحمدتقی عالیشاه عضو شورای اسالمی روستای زرمان

ایجاد خانه ورزش ایجاد درمانگاه به نام سردار سلیمانی

تقدیر
از مردمان خوب وبا صفای روستای وزنا به ویژه از آقایان حاج عباسعلی اهلل قلی ، حاج بخشی آهنگر ، محمد آهنگر فرزند مرحوم  حاج آقا ، حاج حسین اهلل قلی  فرزند مرحوم لطفعلی بابت همکاری 

در خصوص اختصاص زمین های شخصی خویش برای جاگذاری لوله آب شرب با روستای زرمان داشته اند کمال تشکر را دارم .


