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ح  کرد؛ رئیــس آبفــای فیروزکــوه مطــر
ح ایجاد تاسیســات شــبکه فاضالب شــهری،  گام مهمی برای ارتقاء بهداشــت عمومی  طر

جام جم درباره لزوم حمایت از  پیام رسان های داخلی گزارش

رئیس اداره بهزیستی فیروزکوه خبر داد؛رئیس پلیس راه شرق استان تهران خبر داد؛رئیس بنیاد شهید  فیروزکوه اعالم کرد؛

ایجاد روشنایی برای  مزار شهدای 
بهشت سجاد ) ع( 

اهداء ۴۰  کاله ایمنی به موتورسواران 
بادرود و شهرآباد

تامین گوشی هوشمند برای 
دانش آموزان محروم فیروزکوهی

ح کرد؛  فرماندار فیروزکوه مطر

کلنگ زنی و افتتاح چند پروژه 
در روستای حصاربن 

گاز رسانی به محله سرخه روستای حصاربن، افتتاح زیر سازی  آیین افتتاح پروژه   
آسفالت، پروژه اینترنتG 4 و نصب فیبر نوری کلنگ زنی  پروژه  آبرسانی به روستای  
حصاربن صبح روز پنجشنبه با حضور مهدی یوسفی جمارانی فرماندار شهرستان فیروزکوه، 
، بخشدار مرکزی و دیگر  ، معاون عمرانی فرماندار معاون سیاسی اجتماعی و امنیتی فرماندار

مسئوالن برگزار شد. 

با حضور جمعی از مسئوالن صورت گرفت؛

شکی  گی پز یند ر نما ا ســتقر ا
 قانونــی از مطالبات 

ه  کو ز و م فیر د مر
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یاریگر کمیته امداد در اطعام 
نیازمندان باشیم

رئیس کمیته امداد فیروزکوه:
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روستایی با جاذبه های گردشگری منحصر به فرد؛
ین مقصد ســفر برای عاشقان طبیعت جلیزجند؛ بهتر

3

4



عظیم زاده مسئول روابط عمومی شهرداری فیروزکوه در گفتگویی با 
خبرنگار جام جم اظهار کرد: طبق ماده ۶۸۶ قانون مجازات اسالمی و 
گسترش فضای سبز اصالحی 88/4/20  ۱ و ۴ و ۶ قانون حفظ  و  ماده 
مجمع تشخیص مصلحت نظام، هرگونه هرس غیراصولی، امحا و قطع 

کردن درختان جرم محسوب می شود.
لذا از شهروندان محترم خواستاریم از هرگونه اقدام در محدوده قانونی 
و حریم شهر آن هم بدون مجوز قانونی از شهرداری، خودداری نمایند. 

درصورت مشاهده برخورد قانونی خواهد شد.

قطع  هرگونه  مشاهده  صورت  در  می توانند  محترم  شهروندان  ضمنا 
و  شهری  خدمات  مجموعه  به  را  مراتب  غیرمثمر  و  مثمر  درختان 
 ۱۳۷ و  و۷۶۴۴۲۱۱۴   ۷۶۴۴۲۸۹۸ شماره های  به  شهرداری  سبز  فضای 

اطالع رسانی نمایند.

اهداء ۴۰  کاله ایمنی به موتورســواران 
بادرود و شــهرآباد

 

استان  شرق  راه  پلیس  رئیس  کهریزی  سرهنگ 
از اهداء۴۰ عدد  تهران درگفتگو باخبرنگار جام جم 
کاله ایمنی دربین موتور سیکلت سواران روستای با 
درود و دهستان شهر آباد خبرداد و تصریح کرد:یکی 
راهنمایی  پلیس  اداره  راهبردی  برنامه های  از 
سازی  فرهنگ  ارتقاء  اسالمی  جمهوری  ورانندگی 
ترافیک یا همان انضباط ترافیکی است. در همین 
ونقل  حمل  و  راهداری  کل  اداره  همکاری  با  راستا 
ارتقاء  جاده ای استان تهران تصمیم گرفتیم طرح 
ایمنی راکبان موتور سوار را در روستاهایی که دارای 

فراوانی نرخ تصادفات هستند اجرایی کنیم. 
به گزارش جام جم کهریزی افزود: برهمین اساس با 
همکاری اداره راه وشهرسازی فیروزکوه ۴۰ عدد کاله 
ایمنی رایگان در بین راکبان موتورسوار روستاهای 

بادرود و شهرآباد فیروزکوه توزیع کردیم.
از  بیش  تاکنون  این که  بااعالم  انتظامی  مقام  این 
شرق  موتورسواران  درمیان  رایگان  ایمنی  کاله   ۲۰۰
استان توزیع شد خاطرنشان کرد:  پلیس راهنمایی 
و رانندگی نیروی انتظامی استان تهران درنظر دارد با 
کاله  رایگان  توزیع  راهداری طرح  کل  اداره  همکاری 
موتورسواران  درمیان  مستمر  صورت  به  را  ایمنی 
باتاکید  این استان اجرایی کند.  سرهنگ کهریزی 
کاهش  در  ایمنی  ازکاله  استفاده  موثر  برنقش 
میزان مرگ ومیر ناشی ازتصادفات جاده ای اذعان 
کشور  در  فوتی  تصادفات  از  درصد   ۶۵ علت  کرد: 
ضربه وارده به سر بوده است بنابراین پیش بینی 
ازکاله  استفاده  فرهنگ  شدن  نهادینه  با  می شود 
فوتی  تصادفات  درصدی   ۴۰ کاهش  شاهد  ایمنی 
جرحی  تصادفات  درصدی  کاهش۶۰  وهمچنین 

درمیان موتورسیکلت سواران باشیم.

در  پروژه  چند  افتتاح  و  زنی  کلنگ 
روستای حصاربن 

 

سرخه  محله  به  رسانی  گاز  پروژه  افتتاح  آیین 
روستای حصاربن، افتتاح زیر سازی آسفالت، پروژه 
پروژه   زنی   کلنگ  نوری  فیبر  نصب  و   4 Gاینترنت
آبرسانی به روستای  حصاربن صبح روز پنجشنبه با 
حضور مهدی یوسفی جمارانی فرماندار شهرستان 
امنیتی  و  اجتماعی  سیاسی  معاون  فیروزکوه، 
فرماندار، معاون عمرانی فرماندار، بخشدار مرکزی و 
دیگر مسئوالن برگزار شد. به گزارش جام جم پروژه 
گازر سانی  با اعتباری بالغ بر ۲ میلیارد ریال،  پروژه زیر 
سازی آسفالت به طول ۵۵۰۰ متر مربع از محل قیر 
یارانه ای و با مشارکت بنیاد مسکن انقالب اسالمی 
شهرستان فیروزکوه، پروژه اینترنت 4G و نصب فیبر 
نوری به طول ۲۱۰۰متر با هزینه ای بالغ بر ۳ میلیارد 

ریال به بهره برداری رسید. 
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ضمیمه رایگان روزنامه   در فیروزکوه

خبر

 اجتماعی

نقش موثر مدیران مدارس در کنار معلمان در ارتقای کیفیت فعالیت های 
آموزشی و پرورشی بسیار مهم و بسزا می باشد  و تحقق تمامی برنامه ها و 

فعالیت های آموزش و پرورش در دست مدیران توانمند و دلسوز است.
لذا باید بدانند که تمام دانش آموزان با چه شرایطی درس می خوانند و از نظر 

تحصیلی در چه جایگاهی قرار دارند.بر اساس این اطلس مشخص خواهد 
شد که دانش آموزان با استفاده از کدام روش شبکه آموزش تلویزیون )ویژه 
سی  حضوری،  آموزش  شاد،  سامانه  گوشی(،  و  تبلت  فاقد  آموزان  دانش 
آموزشی یا محتوای کاغذی و درس نامه ها دسترسی دارند، بدین  دی های 
ترتیب این اطلس ها در حال تهیه و تدوین توسط مدارس می باشد تا هیچ 
دانش آموزی از فرآیند آموزش جا نماند. وی خاطرنشان کرد: بر اساس تاکید 
مقام معظم رهبری )مدظله العالی( معلمان باید خودشان با توانمندی خود 

در راستای عزتمندی و ارتقای جایگاه خود گام بردارند.
لذا با توجه به اهمیت اطلس یادگیری ویژه تمامی دانش آموزان متناسب 
با امکانات موجود، تهیه اطلس آموزشی مدارس الزامی و نصب العین قرار 

گرفتن آن در محل دید ارباب رجوع و بازدید کنندگان ضروری است.
فاطمه سیر، سرپرست آموزش و پرورش فیروزکوه ضمن مهم و راهبردی 
دانستن نقش شورای مدرسه در اخذ بهترین تصمیم برای تعیین چگونگی 
فرآیند آموزش در شرایط کنونی گفت: طبق دستورالعمل های ابالغی اختیارات 
تصمیم  بهترین  جوانب،  تمام  بررسی  با  و  یافته  افزایش  مدرسه  شورای 

ادامه هم به  آموزش و پرورش فیروزکوه در  اتخاذ خواهد شد. سرپرست  
هفته پدافند غیر عامل با شعار مصونیت بخشی، تاب آوری و ایمن سازی 
برنامه های  اجرای  راستای  در  داشت:  اظهار  و  پرداخت  حیاتی  ساختارهای 
هفته پدافند غیر عامل با شعار مصونیت بخشی، تاب آوری و ایمن سازی 
ساختارهای حیاتی، رزمایش رخداد سایبری با همت دبیرخانه کمیته پدافند 
آموزش و پرورش فیروزکوه در حوزه فناوری اطالعات برگزار  غیر عامل اداره 
شد.  وی گفت: این رزمایش با نحوه برگزاری ستادی و با سناریوی رخدادی از 
دست رفتن سرور دیتا بر اثر تخریب صورت گرفت. مهم ترین نتایج حاصله  
از این رزمایش عبارتند از: اطمینان بخشی از پشتیبان گیری اطالعات ،وجود 
کارکنان  خدمات  ،نحوه  اندازی  راه  جهت  الزم  زمان  و  جایگزین  سیستم 
دستگاه در طول زمان قطعی ارتباط. فاطمه سیر همچنین  در خصوص هفته 
بسیج دانش آموزی و تقارن آن با هفته پدافند غیرعامل، گفت:  نمایشگاهی 
در محل اداره آموزش و پرورش فیروزکوه به همت و همکاری عزیزان کارگروه 
بسیج دانش آموزی و کارگروه پرورشی به مدت یک هفته )تا 13 آبان، روز ملی 

استکبارستیزی( ادامه داشت.

سرپرست آموزش و پرورش فیروزکوه:

تهیه و تدوین اطلس آموزشی در مدارس فیروزکوه  

روایت تالش و موفقیت باغدار نمونه فیروزکوهی؛

کشاورزی است تولیدات  گرو پیشرفت  خودکفایی و استقالل یک ملت، در 

پرتاژ ر

همواره خودکفایی واستقالل هرملتی درگرو پیشرفت 
تولیدات کشاورزی آن ملت است.

هر جامعه ای که بخواهد مستقل و آزاد زندگی کند باید 
به رشد وتوسعه بخش کشاوری و باغداری کشورش 

بیندیشد و در این راستاگامی عملی بردارد.
افزایش بهره وری و میانگین  در شرایط امروز کشور 
تولید در باغ ها از مهم ترین دغدغه ها در حوزه باغداری 
است که با استفاده از شیوه های نوین، مدرن و اصالح 

نژاد درختان امکانپذیر خواهد بود.
ایران  بومی  ای  میوه  عنوان  به  انار  اخیر  درسال های 
ارزآوری بسیارخوبی برای کشور به همراه داشته است.
این میوه بهشتی که به خاطر خواص بی نظیرش به 
دربسیاری  شده  نامگذاری  سالمت  جواهر  عنوان 

ازمناطق کشور تولید می شود.
کشور ایران با ۸۰ هزارهکتار سطح زیر کشت وتولید 
تولید  و  کشت  زیر  سطح  از  نیمی  انار  تن  هزار   ۷۵۰
این محصول را در جهان دارد و به عنوان بزرگ ترین 

صادرکننده اناردر دنیا شناخته می شود.
تولید  درایران  جهان  انار  از  نیمی  این که  به  توجه  با 
و  کیفیت  بهبود  درجهت  باید  بنابراین  می شود 

افزایش میزان برداشت اناردرکشور برنامه ریزی کنیم.
محمودآباد روستایی از توابع بخش مرکزی فیروزکوه 

محمود آباد روستایی با آب و هوای معتدل کوهستانی 
روستا  دراین  انار  کشت  اخیر  دهه های  در  که  است 
توسعه یافته و مردمان این روستا به صورت تجربی در 

پرورش انارهای مرغوب متبحرشده اند. 
و  تهران  روانه  روستا  این  از  انار  تن  صدها  ساالنه 

استان های همجوار می شود
نامی  صاحب  باغداران  ازجمله  ولیخانی  علی  آقای 
محمودآباد  درروستای  انار  تولید  درعرصه  که  است 
شهرستان فیروزکوه فعالیت می کند. طعم انارهای باغ 
این کشاورز محمودآبادی سال هاست که کام بسیاری 

از هموطنان را شیرین می کند.
وی ازجمله باغدارانی است که با سرمایه اندک و تنها با 
تکیه بر تالش و پشتکار خویش توانسته در سالیان 

متوالی عنوان باغدار نمونه استان را کسب نماید.
جام  خبرنگارروزنامه  با  گفتگو  در  نمونه  کشاورز  این 
جم دررابطه با چگونگی احداث باغ انار می گوید: از ۱۷ 
سالگی به دلیل عالقمندی به کار کشاورزی فعالیتم 
آغاز کردم. با توجه به شرایط اقلیمی  را در این عرصه 

برآن  انار  محصول  تولید  برای  منطقه  این  مناسب 
ادامه  حوزه  دراین  را  ام  کشاورزی  فعالیت  تا  شدم 
دهم. درابتدا زمینی را اجاره کردم و پس از تسطیح آن 
نهال هایی را که از شهر گرمسار خریداری کرده بودم در 
زمین زراعی خود کاشتم اما از آنجایی که این درختان 
را  انار  درختان  از  دیگری  نوع  نداشتند  را  الزم  بازدهی 
ازشهر یزد به این منطقه آوردم که درنوع خود دردنیا 
بی نظیر بوده و با توجه به سازگاری این نوع درخت با 
منطقه محمودآباد توانستم به محصول با کیفیت انار 

دست پیدا کنم.

چه ویژگی هایی باعث شد که به عنوان باغدار نمونه 
استان معرفی شوید؟

با تهیه زمین مناسب، آماده سازی زمین جهت اجرای 
ارگانیک،  کودهای  از  استفاده  سالم،  تغذیه  طرح، 
با  بموقع  آبیاری  و  درخت  تربیت  و  بهداشت  رعایت 
تولید ۱۱۷تن محصول انار درهرهکتار موفق به کسب 

عنوان باغدار نمونه استان درسالیان متوالی شدم.
درمورد ویژگی های درخت انار توضیح دهید.

تا 4 متر می رسد  آن  ارتفاع  انار درخت کوچکی است که 
 . است  کشت  قابل  کشور  مختلف  درمناطق  معموال 

می باشد  بدبو  ولی  اناری  قرمز  رنگ  به  انار  گل های 
پوستی  دارای  مختلف  اندازه های  با  کروی  آن  میوه 
قرمزرنگ یا زردرنگ است. نهال انار حداقل سه سال 
باردهی  به  بعد  به  چهارم  سال  از  و  دارد  رشد  به  نیاز 
کشور  نقاط  دراکثر  این که  رغم  علی  می رسد  مطلوبی 
قابل کشت است ولی در برخی مناطق بویژه منطقه 
محمودآباد فیروزکوه انار مرغوب تری به دست می آید.

چه نوع اناری در این منطقه تولید می شود؟
تولید  انارگلوباریک  نام  به  انار  نوعی  منطقه  دراین 
انواع  روی  بر  زنی  وقلمه  ازپیوندزنی  که  می شود 

انار  نوع  این  می آید  دست  به  انار  دیگر   نهال های 
دربرابر  وهمچنین  برخورداربوده  باالیی  کیفیت  از 

سرمامقاومت بسیاری دارد.
از چه نوع آبیاری برای این محصول استفاده می کنید؟

آبیاری  به  نیاز  انار  درخت  این که  به  توجه  با 
می تواند  قطره ای  آبیاری  بنابراین  دارد  مستمری 
نبود  به دلیل  اما متاسفانه  باشد  بسیار به صرفه 
آبیاری  آب،  برای احداث استخر  امکاناتی نظیر برق 
اکثر زمین های زراعی این منطقه به صورت غرقابی 

صورت می گیرد. 

بازار مصرف محصول انار شما کجاست؟
اما  بوده  داخلی  عمدتا  ما  محصول  مصرف  بازار 
خوشبختانه امسال می توانیم به کشورهای حاشیه 

خلیج فارس صادرات داشته باشیم.
عنوان  را  محمودآباد  منطقه  کشاورزان  مشکالت 

کنید.
زراعی  زمین  از  هکتار  هر  در  ساالنه  این که  به  توجه  با 
اما  می شود  برداشت  انار  تن   ۴ میزان  به  روستا  این 
متاسفانه به دلیل نبود صنایع تبدیلی در این منطقه 
انار به صورت تازه خوری و بقیه به  بیشتر محصوالت 
صورت سنتی به دون انار ورب انار تبدیل می شود چون 

فراوری و بسته بندی به صورت محلی وسنتی است.
بنابراین  می شود  روستاییان  عاید  کمی  سودآوری 
دورریز  از  می توان  تبدیلی  ازصنایع  استفاده  با 
برایجاد  وافزون  جلوگیری  زراعی  و  باغی  محصوالت 
منطقه  این  مردم  درآمد  سطح  افزایش  به  شغل 

روستایی کمک کرد.
درخواست شما از مسئوالن چیست؟

فیروزکوه  انارکاران  تعاونی  شرکت  این که  به  توجه  با 
آباد  محمود  روستای  در  که  است  سال   ۹ مدت  به 
اراضی  از  تاسیس شده است و در حدود ۱۵۰ هکتار 
دارد  قرار  تعاونی  شرکت  این  نظر  زیر  منطقه  این 
بنابراین حمایت مسئوالن از این اتحادیه و نیز عدم 
در  بزرگی  کمک  می تواند  ارگان ها  برخی  اندازی  سنگ 
جهت رفع مشکالت این تعاونی و همچنین توسعه 

کشاورزی این منطقه داشته باشد.
توصیه شما به جوانان چیست؟

ابتدا با تالش و پشتکار اهداف خود را دنبال کنند و 
از کوچک ترین امکانات برای تحقق آرزوهایشان بهره 
ببرند تا درنهایت به آنچه که شایسته یک جوان ایرانی 

است دست یابند.
؟ سخن آخر

زحمتکش  و  پرتالش  نماینده  نژاد  رسولی  ازآقای 
خاطر  به  فیروزکوه  و  دماوند  شهرستان های  مردم 
روستای  کشاورزان  از  شائبه  بی  حمایت های 
ایشان  کمک  با  امیدوارم  و  سپاسگزارم  محمودآباد 
برندسازی  با  بتوانیم  شهرستان  مسئوالن  دیگر  و 
درراستای  مهمی  گام  فیروزکوه  انار  محصول 
در  کیفیت  با  و  ارگانیک  محصول  این  شناساندن 

کشور و سایر نقاط دنیا برداریم.

امحا و قطع درختان جرم محسوب می شود

دیدار سرپرست آموزش و پرورش با 
روسای بانک صادرات و ملی

فیروزکوه  پرورش  و  آموزش  سرپرست  دیدار  در 
فضایی  در  که  ملی  و  صادرات  بانک  روسای  با 
صمیمانه برگزار گردید، سرپرست آموزش و پرورش 
و  رفاهی  مادی،  حمایت های  از  قدردانی  ضمن 
معیشتی این دو بانک )به نمایندگی از طرف جامعه 
از  بیش  توجه  خواستار  شهرستان(،  فرهنگیان 
پیش نسبت به بازنشستگان گرانسنگ فرهنگی، 
عزیزان  به  تسهیالت  اعطای  بستر  کردن  فراهم 
خودپرداز  دستگاه  نصب  و  بازنشسته  و  شاغل 
گزارش جام جم رؤسای این  اداره شد. به  در محل 
و  همکاری  تقویت  بر  تشکر،  ضمن  نیز  بانک  دو 
همراهی و پیگیری مطالبات از شعبه مرکزی بانک 
برای رفع دغدغه های فرهنگیان تاکید کرده و قول 

همکاری مساعد در این زمینه را لحاظ نمودند.

هر اقدام غیر مسلحانه ای که موجب کاهش آسیب پذیری 
اسناد  تجهیزات،  تاسیسات،  ساختمان ها،  انسانی،  نیروی 
مخرب  و  خصمانه  عملیات  مقابل  در  کشور  شریان های  و 

دشمن گردد، پدافند غیرعامل خوانده می شود. 
اقداماتی  مجموعه  غیرعامل،  پدافند  تر  ساده  بیان  به 
خسارات  جنگ،  بروز  صورت  در  تا  می شود  انجام  که  است 
اجرای  از  هدف  برسد.  خود  میزان  حداقل  به  احتمالی 
پذیری  آسیب  از  کاستن  غیرعامل  پدافند  ح های  طر
کشور  مهم  و  حساس  و  حیاتی  تجهیزات  و  انسانی  نیروی 
استمرار  و  دشمن  مخرب  و  خصمانه  حماقت   رغم  علی 
و  حیاتی  نیازهای  تامین  و  بنایی  زیر  خدمات  و  فعالیت ها 
است.  جنگ  از  ناشی  بحرانی  شرایط  در  کشور  اداره  تداوم 
به  می توان  غیرعامل  پدافند  از  ساده،  مثالی  عنوان  به 

و  مهم  تاسیسات  برای  سرپناه  ایجاد  و  اختفا   ، استتار
 استراتژیک اشاره کرد. در پدافند عامل فقط نیروهای مسلح

مسئولیت دارند.
نیروها،  نهادها،  تمام  غیرعامل  پدافند  در  که  حالی  در 
نقش  می توانند  عادی  مردم  حتی  و  صنایع  سازمان ها، 

مؤثری بر عهده گیرند.
مراکز  سازی  ایمن   : از عبارتند  عامل  غیر  پدافند  اهداف 
حیاتی، حساس و مهم، توسعه کمی و کیفی نیروی انسانی 
شرایط  در  کشور  حفظ  و  بقا  قابلیت  ارتقاء  متخصص، 
تقویت مولفه های  و  آستانه مقاومت ملی  افزایش  بحران، 
باور  ایجاد  و  سازی  فرهنگ  تهدیدات  مقابل  در  مقاومت 
آسیب  کاهش  در  عامل  غیر  پدافند  تاثیر  مورد  در  عمومی 
سازی  پایدار  و  توسعه  در  پایدار  امنیت  کسب  پذیری، 

، تحقیق  زیرساخت های حیاتی کشور
و  فناوری  و  علم  تولید  پژوهش،  و 
فرهنگ سازی و تبدیل آن به معارف 

با  مثبت  تعامل  و  کشور  دفاعی  چرخه  تکمیل  عمومی، 
رعایت  کردن  نهادینه  عامل،  غیر  پدافند  و  عامل  دفاع 
توسعه  ح های  طر در  عامل  غیر  پدافند  ضوابط  و  اصول 
منتهی به ایجاد مراکز طبقه بندی کاهش مجموعه آسیب 
از  ناشی  ملی  اقتدار  نمودن  نمایان  و  کشور  پذیری های 
حداقل  به  بازدارندگی،  مولفه های  از  یکی  عنوان  به  آن 
زیرساخت های  بر  دشمن  نظامی  تهدیدات  تاثیر  رساندن 
ظرفیت  کیفی  و  کمی  توسعه  مهم،  و  حساس  حیاتی، 
مهندسی بدنه   در  عامل  غیر  پدافند  اجرایی  توان   و 

کشور و اجرا.

پدافند غیرعامل چیست؟
یادداشت

محمد مرادپور

روزنامه نگار



مهـدی یوسـفی جمارانـی  در نشسـت بـا مدیـر بیمـه سـالمت شهرسـتان 
فیروزکـوه بـه مناسـبت سـالروز تاسـیس بیمـه همگانـی و سـالمت گفـت:  از 
آنجـا کـه واژه بیمـه حـس اطمینـان  خاطـر را بـه انسـان انتقـال می دهـد، ایـن 
رسـالت سـنگین  القـاي آرامـش فکـري بـه افـراد چـه در حـوزه سـالمت و چـه 
در کاهـش هزینه هـاي درمـان عمومـي مـردم برعهـده سـازمان هاي بیمـه  گـر 

می باشـد.
شهرسـتان  فرمانـداری  عمومـی  روابـط  از  نقـل  بـه  جـم  جـام  گـزارش  بـه 
فیروزکوه،فرمانـدار بـا بیـان این کـه  موضـوع سـالمت و درمـان در دولـت بـه 
طـور ویـژه در اولویـت اسـت افـزود: دولـت تدبیـر و امیـد در بحـث سـالمت 
بـه صـورت شـاخص عمـل نمـوده و تامیـن سـالمت جامعـه را بـا تامیـن سـاز 

و کارهـای اصولـی همـراه داشـته کـه یکـي از ایـن سـاز و کارهـا بیمـه سـالمت 
ح هاي تحول نظام سـالمت و بیمه همگاني  اسـت.  وی ادامه داد: اجراي طر
در  سـالمت  جایـگاه  بخوبـی  دولـت  کـه  اسـت  آن  دهنـده  نشـان  سـالمت 

جامعـه را شـناخته و اهمیـت بسـیاري بـراي آن قائـل اسـت.
وی اضافه کرد: شـیوع کرونا نشـان داد،اسـتفاده از سـامانه های الکترونیکی 
در همـه بخش هـا ضـروری اسـت، در همیـن راسـتا اسـتفاده از نسـخه های 
الکترونیکـی در بیمـه سـالمت مزایـای فراوانـی داشـته کـه عـالوه بـر اطمینـان 
از انجـام بهینـه کار و افزایـش سـرعت خدمت، می تواند زمینـه را برای تقویت 
پزشکان و کاهش مشکالت و خطاهای پزشکی و دارویی فراهم کند و این 

بـه نفع مردم اسـت. 

3 از پرداخت  عباس دهباشی،رئیس کمیته امداد شهرستان فیروزکوه 
۱۲۲ میلیون صدقه توسط مردم نیکوکار شهرستان فیروزکوه در شش 

ماهه نخست امسال خبر داد.
به گزارش جام جم در شش ماهه نخست امسال با مشارکت حامیان 
حمایت  تحت  خانوارهای  میان  گوشت  بسته   ۵۴۳ و  هزار  خیران  و 

توزیع شده است.
۱۵ هزار پرس غذای گرم، هشت هزار بسته ماسک و مواد ضدعفونی 
ارائه  کمک های  جمله  از  غذایی  مواد  حاوی  کاال  سبد   ۹۳۸ کننده، 
خیران  و  حامیان  مشارکت  با  حمایت  تحت  هدف  جامعه  به  شده 
تحت  خانوارهای  میان  امسال  نخست  ماهه  شش  در  فیروزکوهی 

حمایت توزیع شده است.
مبلغی  هر  با  توان  میزان  به  می شود   دعوت  نیکوکار  مردم  همه  از 

یاریگر کمیته امداد در اطعام نیازمندان باشند.
 شماره کارت جهت واریز کمک های مردمی 6037997950007741 به نام 

اکرام و محسنین فیروزکوه می باشد.

خبر

بازدید شهردار و رئیس   بنیاد 
شهید از گلزار شهدا

پرج شهردار فیروزکوه به همراه  نیکدل رئیس اداره 
ایثارگران شهرستان و جمعی  بنیاد شهید و امور 
و  فیروزکوه  شهدای  گلزار  از  مرتبط  کارشناسان  از 
محوطه مجموعه، برای بررسی اقدامات انجام شده 

در راستای ساماندهی گلزار شهدا بازدید کرد.
توسط  اعتبار  تخصیص  با  جام جم  گزارش  به 
شهرداری فیروزکوه با هدف حفظ میراث فرهنگی 
و  شهرستان  شهدای  مقام  گرامیداشت  و  شهر 
امکان  ایجاد  و  سرما  فصل  آسیب های  کاهش 
با  گلزار شهدا  برگزاری مراسمات مذهبی، محوطه 

نصب در و دیوار شیشه ای محصور شد.

تعمیر و بازسازی زیرمخزنی 
سطل های زباله شهر

ح  طـر خدمـات،  ارائـه  سـطح  ارتقـای  راسـتای  در 
سـطل های  زیرمخزنـی  بازسـازی  و  تعمیـر 
خدمـات  واحـد  توسـط  شـهر  سـطح  زبالـه 
حـال در  فیروزکـوه  شـهرداری   شـهری 

 انجام است.
عنـوان  بـه  زیرمخزنی هـا  جام جـم  گـزارش  بـه 
زیباسـازی  در  شـهری  مبلمـان  اجـزای  از  یکـی 
زبالـه  سـطل های  سـاماندهی  و  خیابان هـا 
این کـه  بـه  توجـه  بـا  و  دارنـد  نقـش  شـهری 
بـه دلیـل ضربـه خـوردن،  زیرمخزنی هـا  از  برخـی 
و  زبالـه  شـیرابه  شـدن  سـرازیر  زنگ زدگـی، 
نصـب  و  تعمیـر  بودنـد،  شـده  فرسـوده  غیـره 
در  زبالـه در سـطح شـهر  زیرمخزنی هـای سـطل 

گرفـت. قـرار  کار  دسـتور 
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خبر

ضمیمه رایگان روزنامه  در فیروزکوه

یاریگر کمیته امداد در اطعام نیازمندان باشیم

اقتصادی
 اجتماعی

فیروزکوه  و  دماوند  نماینده  دیدار 
با   مسئوالن به منظور پیگیری امور

شریف  مردم  نماینده  نژاد  رسولی  احمد  سید 
و  رئیس  با  فیروزکوه  و  دماوند  شهرستان های 
کشور،  ایثارگران  امور  و  شهید  بنیاد  معاونان 
مدیرعامل بانک ملی و معاون سیاسی وزیر کشور 
در خصوص؛ پیگیری مشکالت خانواده های شهدا، 
ایثارگران، رفع مشکالت  آزادگان و سایر  جانبازان، 
ادارات بنیاد شهید و امور ایثارگران، دو شهرستان، 
راه اندازی کارخانه گلوکز.حل مشکالت کارخانجات 
دو شهرستان.آخرین وضعیت تقسیمات کشوری 

در دو شهرستان دیدار و گفتگو کرد.

ایجاد روشنایی برای مزار شهدای 
بهشت سجاد ) ع( 

بهشت  شهدای  گلزار  ساماندهی  راستای  در 
به  شهدا  مطهر  مزار   روشنایی  سجاد)ع( فیروزکوه 

وسیله فانوس های برقی تامین شد.
به گزارش جام جم »غالمرضا نیکدل« رئیس بنیاد 
گلزار  از  بازدید  حاشیه  در  ایثارگران  امور  و  شهید 
عارفان  گاه  قبله  بایدبه  شهدا  گلزار  گفت:  شهدا 
اهل دل تبدیل شود. باعنایت به همین اهمیت 
مراحل بعدی ساماندهی گلزار شهدا به شایستگی 
شهیدپرور  مردم  و  شهدا  والدین  مبارک  وجود 

فیروزکوه در دست اقدام است.

برابــر اعــالم فرمانــده انتظامــی شهرســتان فیروزکــوه ســرهنگ ســتاد 
بهــزاد عبدیــان در پــی مراجعــه مــردی ۷۳ســاله، ســال گذشــته  بــه 

کالنتــری ایــن فرماندهــی   مبنــی بــر این کــه همســر ۴۸ ســاله اش، بــرای 
ج  شــده و مراجعــه نکــرده اســت لــذا ابتــدا  پیــاده روی  از منــزل خــار

پرونــده ای بــا موضــوع مفقودیــت تشــکیل گردیــد.
توجــه  بــا  پرونــده  افــزود:   انتظامــی  مقــام  ایــن  جام جــم  گــزارش  بــه 
گاهــی  بــه حساســیت موضــوع بــه صــورت ویــژه  در  اختیــار پلیــس آ

گرفــت. قــرار  شهرســتان 
اطالعاتــی  واقدامــات  بررســی ها  جریــان  در  داد:  ادامــه  عبدیــان 
بــه  و  بــوده  کــذب  مفقودیــت  موضــوع  گردیــد  مشــخص  وانتظامــی 
احتمــال زیــاد وی  توســط شــخص یــا اشــخاصی بــه قتــل رســیده اســت.

 عبدیــان افــزود : پــس از اقدامــات گســترده نهایتــا قاتــل ایــن پرونــده 
شناســایی گردیــد و مشــخص شــد کــه مقتــول توســط همســرش بــه 

دلیــل اختالفــات خانوادگــی بــه قتــل رســیده اســت
 لــذا پلیــس بــا هوشــیاری و درایــت الزم پــس از هماهنگــی قضایــی 
ــا حضــور قاتــل جســد مقتــول را  کــه در قســمتی از خانــه  بــه صــورت  ب
حرفــه ای بــا حصــار دو دیــوار مجــزا پنهــان گردیــده بــود کشــف کــرد 
بــه  . جســد متوفــی  برداشــته شــد  ایــن جنایــت هولنــاک  از  پــرده  و 
پزشــکی قانونــی بــرده شــد و قاتــل بــه همــراه پرونــده متشــکله بــه 

دادســرا اعــزام گردیــد.

دستبند پلیس فیروزکوه بر دستان قاتل

ح ایجاد تاسیسات شبکه فاضالب شهری  طر
 گام مهمی برای ارتقاء بهداشت عمومی 

یستی فیروزکوه خبر داد؛ رئیس اداره بهز

آموزان محروم فیروزکوهی گوشی هوشمند برای دانش  تامین 

با  اختصاصی  گفتگوی  در  شهرفیروزکوه  وفاضالب  آب  اداره  رئیس  احمدی، 
ح فاضالب شهری در فیروزکوه  خبرنگار جام جم با اشاره به ضرورت اجرای طر
توسعه  عوامل  مهم ترین  از  شهری  فاضالب  تاسیسات  ایجاد  داشت:  اظهار 
اهمیت  از  زیاد  بسیار  مزایای  داشتن  دلیل  به  که  می شود  محسوب  شهری 

ویژه ای برخوردار است. 
سطحی،  آب های  آلودگی  از  جلوگیری  مهم  این  اجرای  فواید  از  افزود:  وی 
فاضالب  بهداشتی  دفع  واسطه  به  جامعه  بهداشت  سطح  ارتقای  زیرزمینی، 

،رسیدن به توسعه پایدار و بهبود مسائل زیست محیطی می باشد.
ح فاضالب شهری در شهر فیروزکوه  این مقام مسئول بر ضرورت اجرای طر
تاکید کرد و گفت: در راستای اجرای تاسیسات فاضالب شهر فیروزکوه زمینی 
تملک  و  خریداری  خانه  تصفیه  احداث  جهت  مترمربع  هزار   ۲۲ مساحت  به 
شده است، همچنین اجرای خط انتقال این پروژه به طول ۱۳۰۰ متر با مبلغ 
پیمان اولیه و احتساب تعدیل ۵۰ میلیارد ریال با پیشرفت ۷۰ درصدی درحال 

انجام می باشد. 
احمدی یادآور شد: در سال گذشته در بخش اجرای شبکه فاضالب شهری 
پیمانکار با مبلغ پیمان حدود ۸۰ میلیارد ریال تعیین گردید اما متاسفانه با 
ح متوقف مانده  توجه به عدم صدور برخی مجوزات از سوی برخی ارگان ها طر

و این تاخیرات موجب تحمیل بار مالی مضاعف به این شرکت شده است.
ح نیازمند گشایش ردیف  رئیس اداره آبفای شهری تاکید کرد: تکمیل این طر
اعتباری ازمحل منابع ملی دولت و تخصیص اعتبار به مبلغ ۲ هزار میلیارد ریال 

می باشد.
احمدی در ادامه تصریح کرد: با توجه به این که دربخش تاسیسات آب شرب 
راستا  این  در  می باشد  موجود  آب  توزیع  شبکه  اصالح  و  بازسازی  به  نیاز  نیز 
فرسوده  شبکه  مربع  متر  هزار   ۳ اصالح  برای  اردیبهشت  دراواخر  پیمانکاری 
شهری با اعتبار ۷ میلیارد ریال مشخص گردید که متاسفانه اجرای این پروژه 
متوقف  مربوطه  دستگاه های  ازسوی  حفاری  مجوز  صدور  عدم  دلیل  به  نیز 
این  است.  شده  شرکت  این  به  زیان  و  ضرر  موجب  امر  واین  است  مانده 
فرسوده  شبکه  بازسازی  ح  طر اجرای  کرد:  خاطرنشان  مسئول  مقام 
فت فشار آب درشهر فیروزکوه بویژه در منطقه 

ُ
آب می تواند مشکل ا

مطهری وشهرک مخابرات را مرتفع سازد.
فیروزکوه  روستای  به ۱۵  آبرسانی  ح  طر به  اشاره  با  احمدی 
 ۱۵ شرب  آب  برتامین  عالوه  ح  طر این  اجرای  کرد:  اعالم 
فوایدی  )پشتکوه(  مرکزی  بخش  روستای 
به  فیروزکوه  شهر  برای 

همراه خواهد داشت.
تامین  به منظور  و  و روستایی  آبفای شهری  به یکپارچه سازی  با توجه  افزود:  وی 
طرح  نمرود،  سد  دست  پایین  پایدار  آبی  منابع  ازمحل  شهرفیروزکوه  شرب  آب 
اولیه بازنگری و نیازهای کلی مراکز جمعیتی واقع در محور فیروزکوه_طارم احصاء و 
طرح، بازنگری شد. پیش بینی می شود با اجرای این طرح در شهرستان تمام مراکز 

جمعیتی واقع در این محور از نعمت آب شرب بهره مند شوند. 
آبفای شهر فیروزکوه اذعان کرد: اجرای این طرح با ۴۳ کیلومتر خط  مدیر شرکت 

اصلی و ۳۰ کیلومتر خط انتقال فرعی به همراه مخازن بین راهی مشکل آب شرب 
این مناطق روستایی را مرتفع خواهد کرد.

وی در پایـان خطـاب بـه مسـئوالن شهرسـتان گفـت: بـرای توسـعه شـهر 
فاضـالب  و  آب  اداره  بـا  ارگان هـا  همـه  همـکاری  نیازمنـد  فیروزکـوه 

نزدیـک آینـده  در  بتوانیـم  تـا  هسـتیم   شهرسـتان 
 طـرح ایجـاد تاسیسـات فاضـالب شـهری و همچنیـن طـرح 

درون  فرسـوده  شـبکه  بازسـازی  و  اصـالح 
شـهری را اجرایـی و عملیاتی 

کنیم.

عموزاده، رئیس اداره بهزیستی شهرستان فیروزکوه در گفتگو با خبرنگار جام 
جم با اشاره به اهداء ۱۰ دستگاه گوشی هوشمند به دانش آموزان کم بضاعت 
حضور  ممنوعیت  از  پس  و  کرونا  بیماری  شیوع  درپی  کرد:  اظهار   شهرستان 
دانش آموزان در مدرسه، آموزش در فضای مجازی با استفاده از اپلیکیشن شاد 
دنبال شد و بسیاری از دانش آموزان با دسترسی به گوشی هوشمند و تبلت  
توانستند از این نرم افزار استفاده کنند اما متاسفانه برخی از دانش آموزان به 
آنالین  درکالس های  شرکت  از  تاکنون  امکانات  این  به  دسترسی  عدم  دلیل 

محروم ماندند.
وی ادامه داد: در هفته های اخیر ۱۰ متقاضی برای دریافت گوشی هوشمند به اداره 
بهزیستی مراجعه کردند که خوشبختانه با کمک خیران شهرستان توانستیم ۱۰ 

دستگاه گوشی هوشمند به دانش آموزان تحت حمایت تحویل دهیم. 
عموزاده از تامین ۳۰  گوشی هوشمند دیگر برای دانش آموزان محروم فیروزکوهی 
خبر داد و اعالم کرد: با همکاری اداره آموزش و پرورش شهرستان در شناسایی 
آموزان محروم به اداره بهزیستی مقرر شد با مشارکت خیران  و معرفی دانش 
۳۰ عدد گوشی هوشمند دیگر درروزهای آتی تحویل خانواده های دانش آموزان 

نیازمند گردد.
به  کامل  جهیزیه  سری   ۷ اعطاء  به  درادامه  بهزیستی  اداره  رئیس 

نوعروسان کم برخوردار فیروزکوهی اشاره کرد و گفت: 

اداره بهزیستی با همکاری سپاه پاسداران و مشارکت مردمی توانست ۷ سری 
جهیزیه کامل به جامعه هدف خود تحویل دهد.

عموزاده در ادامه خواستار مشارکت بخش خصوصی با این ارگان حمایتی جهت 
با توجه به شرایط  کمک به خانواده های نیازمند شهرستان شد و عنوان کرد: 
سخت معیشتی در کشور اداره مذکور در راستای حمایت از قشر آسیب پذیر 
در  که  کرد  برگزار  فیروزکوه  مالیات  اداره  رئیس  و  فرماندار  با  را  جلساتی  منطقه 
صنعتی  شرکت های  بویژه  خصوصی  بخش  مشارکت  از  گردید  مقرر  نهایت 

شهرستان در قالب کمک به نیازمندان استفاده کنیم.
وی افزود: با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری برحمایت از تولید و نامگذاری 
در  شهرستان  مالیات  اداره  راستا  درهمین  تولید  جهش  سال  نام  به  امسال 
نظردارد به شرکت های صنعتی که به ارگان های حمایتی  بهزیستی، کمیته امداد 

وآموزش و پرورش کمک می کنند تخفیفات مالیاتی ویژه ای تعلق گیرد.
این مقام مسئول تاکید کرد: با توجه به ضرورت ایجاد مراکز مشاوره در شهرستان 
اداره بهزیستی در نظر دارد جهت رفاه حال شهروندان ازمشاوران و روانشناسان 
حوزه خانواده، آسیب های اجتماعی و... که عالقمند به فعالیت در این منطقه 

هستند دعوت به کارکند.
مشاوره  امر  متقاضیان  از  همواره  اجرایی  نهاد  این  کرد:  خاطرنشان  عموزاده 
عزیزان  این  برای  فعالیت  مجوز  دریافت  جهت  کمکی  هیچ  از  و  کرده  حمایت 
دریغ نخواهد کرد.  وی درادامه با تاکید بر لزوم ایجاد و راه اندازی کمپ ترک اعتیاد 
در شهرستان فیروزکوه یادآورشد: در سال گذشته کمپ ترک اعتیاد فیروزکوه 
برحسب دستوردادستانی شهرستان به دلیل عدم رعایت استاندارد های الزم 
تعطیل و مقررگردید موسس این کمپ فعالیت خود را در مکانی دیگر در منطقه 
دشت کلفور فیروزکوه پی بگیرد که متاسفانه با توجه به شیوع بیماری کرونا و 
آن منطقه بار دیگر فعالیت این کمپ ترک  همچنین به دلیل گردشگر بودن 

اعتیاد متوقف شده است.
این مقام مسئول اذعان کرد: درجلسه ستاد مبارزه با موادمخدر شرق استان 
ح و بر رفع این مشکل درآینده نزدیک قول مساعد  تهران این موضوع مطر
اعتیاد  ترک  کمپ  اندازی  راه  و  ایجاد  که متقاضی  افرادی  از  عموزاده  شد.  داده 
ع وقت با حضور دراداره بهزیستی  درشهرستان هستند درخواست کرد دراسر
و همچنین معرفی مکان مناسب جهت ایجاد کمپ یاریگر این نهاد حمایتی 
در رابطه با رفع معضل مهم اعتیاد باشند. وی درپایان ضمن قدردانی از خیران 
شهرستان فیروزکوه خواستارحمایت وهمیاری هرچه بیشتر مردم خّیر ونیکوکار 

این شهرستان با اداره بهزیستی شد.

نمایندگی  استقرار  این که  بیان  با  فیروزکوه  فرماندار  جمارانی  یوسفی 
در  گفت:  بود،  شهرستان  این  مردم  مطالبات  از  یکي  قانونی  پزشکی 
گذشته تنها یک پزشک پاره وقت با پزشکی قانونی همکاری داشت 
در  دائم  پزشک  حضور  شاهد  ایقانی  دکتر  حضور  با  خوشبختانه  که 

شهرستان خواهیم بود.
شهرستان  فرمانداری  عمومی  روابط  از   نقل  به  جم   جام  گزارش  به 
فیروزکوه، مهدی یوسفی جمارانی در دیدار با مهدی فروزش مدیر کل 

پزشکی قانونی استان تهران گفت: پزشکی قانونی به عنوان یک مرجع 
صاحب صالحیت نقش مهمی را برای رسیدگی به امور قضایی و علمی 

ایفا می کند.
وی  افزود: در همین راستا شهرستان فیروزکوه به دلیل گردشگرپذیری 
و تردد باالی مسافران در مناسبت های مختلف، شاهد بروز تصادفات 
پزشکی  عملکرد  اهمیت  بر  که  می باشد  ترومایی  بیماران  و  جاده ای 

قانونی در حوزه های تخصصی و فنی افزوده است.

ح کرد؛  فرماندار فیروزکوه مطر
استقرار نمایندگی پزشکی قانونی از مطالبات مردم فیروزکوه 

بیمه سالمت یکی از مهم ترین ساز و کارهای دولت در تامین سالمت جامعه 
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ضمیمه رایگان روزنامه د  ر شهرستان فیروزکوه

موسی نشده، کلیم کی خواهی شد؟    
در طور رهش، مقیم کی خواهی شد؟

تا جلــــــــــوه حق، تو را ز خود نرهاند
امام خمینی - رهبا یار ازل، ندیــــــــم کی خواهی شد؟

صاحب امتیاز :           
 سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران                                                 

سرپرست شهرستان فیروزکوه: محمد مراد پور

تحریریه شهرستانها:      021-44233511
 دفتر سرپرستی  شهرستان  فیروزکوه:  

76444148

دوشنبه  12 آبان   1399   شماره 5793

گردشگری منحصر به فرد؛ روستایی با جاذبه های 

طبیعت عاشقان  برای  سفر  مقصد  ین  بهتر جلیزجند؛ 
پرتاژ ر

بـا  مرتفـع  و  ییالقـی  روسـتایی  فیروزکـوه،  جلیزجنـد 
جذابیت هـای طبیعـی و تاریخـی خـود همـواره توجـه 
بسـیاری را بـه خـود جلـب کـرده اسـت. مناظـر بکـر و 
منحصـر بـه فـرد ایـن روسـتا بهـار و تابسـتان بسـیار 
وجـود  بـه  گردشـگران  بـرای  را  نظیـری  بـی  و  دیدنـی 

اسـت.  آورده 
غربـی  شـمال  کیلومتـری  در۱۳  جلیزجنـد  روسـتای 
فیروزکـوه قـرار دارد. ارتفـاع ایـن روسـتا از سـطح دریـا 
گـرم  درفصـول  معتـدل  وهـوای  آب  متراسـت،   ۲۱۶۵

سـال بسـیار مطبـوع و در زمسـتان سـرد اسـت.
از جملـه جاذبه هـای گردشـگری جلیزجنـد، رودخانـه 
کـه  بـوده  آن  پیرامـون  سـارهای  چشـمه  و  واشـی 
بـه نوبـه خـود باعـث رشـد و گسـترش امـور زراعـی و 
ثـار تاریخی و فرهنگی  باغـداری شـده اسـت. از طرفی آ

موجـود در روسـتا خـود گـواه قدمـت آن اسـت.
ثـار تاریخـی می تـوان بـه آرامـگاه امامزاده هـای  ازایـن آ
رودخانـه  درحاشـیه  بـی  بـی  و  سـلیمان  معصـوم، 
و  روسـتا  شـمال  در  بانـی  دیـده  ج  بـر بقایـای  واشـی، 
در فاصلـه ۲۰۰ متـری تنگـه واشـی کـه مربـوط بـه قرون 

نهـم و دهـم هجـری اسـت، اشـاره کـرد.
حجاری هـای تنگـه واشـی مربـوط بـه دوران  فتحعلـی 
شـاه قاجـار در کمرکـش کـوه، گردشـگران بسـیاری را 
بـه خـود جلـب کـرده اسـت، در ایـن حجـاری نمایـش 
منظـره شـکارگاهی حیوانـات شـکاری و سـران لشـگر 

بسـیار تماشـایی اسـت. 
از جاذبه هـای دیگـر ایـن منطقـه قلعـه پشـت تندیـر 
واشـی اسـت کـه درغـرب تنگـه واشـی و بـر بـاالی کـوه 
قـرار دارد، ایـن قلعـه از قـرن چهـارم قبـل از میـالد تـا 

اواخـر دوره ایلخانـی مـورد اسـتفاده بـوده اسـت.
روسـتا  بافـت  امنیتـی،  و  اقلیمـی  شـرایط  خاطـر  بـه 
متمرکـز اسـت، جهـت سـاخت واحدهـای مسـکونی 
قدیمـی از مصالـح بومـی متناسـب بـا شـرایط اقلیمـی 
اسـتفاده شـده و ایـن واحدهـای مسـکونی در جهت 
تعـادل  و  گرمـا   ، نـور از  اسـتفاده  بـه منظـور  و  آفتـاب 
و  گل  نظیرسـنگ،  مصالحـی  بـا  محیطـی  زیسـت 

احـداث شـده اسـت. و چـوب  خشـت 
متاسـفانه هویـت سـنتی روسـتا در حـال تغییراسـت 

و سـاختمان های جدیـد متاثـر از معمـاری شـهری بـا 
اسـتفاده از مصالح تیرآهن، سـیمان، بلوک سـیمانی 

و گـچ احـداث می شـوند.
و  مسـلمان  جلیزجنـد  روسـتای  والیتمـدار  مـردم 
روسـتا  ایـن  هسـتند.  جعفـری  شـیعه  مذهـب  پیـرو 
در دوران ۸ سـال دفـاع مقـدس ۱۸ شـهید بـه میهـن 
سرشـماری  آخریـن  طبـق  کـرد.  تقدیـم  عزیزمـان  
شـده  انجـام   ۱۳۸۵ درسـال  کـه  مسـکن  و  نفـوس 
اسـت. شـده  اعـالم  نفـر   ۱۵۰۰ روسـتا  ایـن  جمعیـت 
زراعـی،  فعالیت هـای  بـه   

ً
عمدتـا روسـتا  ایـن  مـردم 

محصـوالت  دارنـد.  اشـتغال  باغـداری  و  دامـداری 
عمـده زراعـی و سـردرختی باغـات ایـن روسـتا شـامل 
گنـدم، جـو، یونجـه، سـیب زمینـی، گـردو، آلـو، زردآلـو 
شـرایط  دامـداری  رونـق  همچنیـن  می باشـد.  هلـو  و 
تولیـد محصوالتـی ماننـد گوشـت، پشـم و لبنیـات را 

اسـت. کـرده  فراهـم 

در سـال های اخیـر اقدامـات موثری از سـوی دهیاری 
راسـتای  در  جلیزجنـد  روسـتای  اسـالمی  شـورای  و 
توسـعه روسـتا بویژه درحوزه گردشـگری انجام شـده 

است.
اشـاره  بـا  جلیزجنـد  روسـتای  دهیـار  توکلـی  حسـن 
ایـن  اسـالمی  شـورای  و  دهیـاری  عملکـرد  بـه 
 ۹۵ آسـفالت  و  زیرسـازی  کـرد:  تصریـح  روسـتا 
دهیـاری،  کشـتی  خانـه  سـاخت  ازخیابان هـا،  درصـد 
پـارک،  سـاخت  مربوطـه،  سـالن  تجهیـز  و  تکمیـل 
خیابان هـای  سـنگفرش  آن،  وتجهیـز  تکمیـل 
آبشـار  سـاخت   ،۸ گلسـتان  و  کولکچـال۲   ، ولیعصـر
بـه  رسـانی  بـرق  روسـتا،  ورودی  در  شـهدا  یادمـان  و 
ایجـاد  و  سـاخت  واشـی،  تنگـه  گردشـگری  منطقـه 
چشـمه،   ۳۲ تعـداد  بـه  بهداشـتی  سـرویس های 
ایرانسـل  و  اول  همـراه  دکل هـای  نصـب  و  پیگیـری 
تنگـه  گردشـگری  منطقـه  و  جلیزجنـد  روسـتای  در 

واشـی، لولـه کشـی و آبرسـانی بـه منطقـه گردشـگری 
تنگـه واشـی، بهسـازی و جـدول کشـی و قالب بنـدی 
تعـدادی از نهرهـای کشـاورزی، نصـب دوربیـن مـدار 
بسـته در ورودی وخروجـی روسـتا، پیگیـری و تهیـه 
اجـرای  بـرای  شـرکت  چنـد  پیشـنهادی  ح هـای  طر
گیت هـای  طراحـی  و  روسـتا  ورودی  زیباسـازی  ح  طـر
شـبکه  مشـارکت  و  همـکاری  عوارضـی،  الکترونیـک 
بهداشـت  خانـه  سـاخت  در  درمـان  و  بهداشـت 
پـارک،  ایجـاد فضـای سـبز در وروری روسـتا،  روسـتا، 
خیابان هـا،  نامگـذاری  شـهدا،  مـزار  و  آرامسـتان 
الیروبـی   ، مسـیر در  تابلـو  نصـب  و  کوچه هـا 
، نهرها و جاده های کشـاورزی  مسـیل های سـیل گیر
در چندیـن مرحلـه، فنـس کشـی منبـع آب روسـتا و 
جایـگاه زبالـه روسـتا، همـکاری با منابـع طبیعی بابت 
ح توسـط اداره منابع  ح آبخیزداری و اجرای این طر طر
آبخیزداری، تهیه و توزیع سبد کاال در چندین مرحله 

قشـر  و  مسـتمندان  بیـن  سـاله  همـه  صـورت  بـه 
آسـیب پذیـر روسـتا، تهیـه و توزیـع مـواد ضدعفونـی 
روزه  همـه  کلرزنـی  و  بهداشـتی  ماسـک های  کننـده، 
فوتبـال،  ورزشـی  تیم هـای  بـه  کمـک  روسـتا،  در 
پیشکسـوتان فوتبـال و والیبـال بانـوان، همـکاری با 
تمـام ادارات و برگـزاری جلسـات مکـرر بـا مسـئوالن 
گردشـگری  مشـکالت  بررسـی  جهـت  شهرسـتان 
دام  حمـام  سـاخت  و  پیگیـری  جلیزجنـد،  روسـتای 
و  فیروزکـوه  شهرسـتان  عشـایر  امـور  همـکاری  بـا 
نصـب پنل هـای آفتابـی در خیـل عشـایر تنگـه واشـی 
همـکاری بـا هیـات امنـاء مسـاجد روسـتا در رابطـه بـا 
ایـام مذهبـی سـال و کمـک به مسـاجد روسـتا جهت 
موثرانجـام  اقدامـات  جملـه  از  تعمیـرات  و  بازسـازی 
اسـت.  بـوده  فیروزکـوه  جلیزجنـد  درروسـتای  شـده 
زیرسـاخت های  نبـود  درادامـه  جلیزجنـد  دهیـار 
مناسـب گردشـگری را یکـی از مهم تریـن مشـکالت 

روسـتا عنـوان کـرد و گفـت: متاسـفانه ناکارآمد بودن 
زیرسـاخت ها بویـژه شـبکه های ارتباطـی در محدوده 
مـورد مطالعـه و نامناسـب بـودن جـاده اصلی روسـتا 
از  باعبـور  و  منشـعب  _شـمال  تهـران  ازاتوبـان  کـه 
دهانـه  در  گردشـگران  اصلـی  مقـر  بـه  روسـتا  وسـط 
بـرای  را  بسـیاری  مشـکالت  می رسـد  واشـی  تنگـه 
افـزود:  توکلـی  اسـت.  کـرده  ایجـاد  خطـه  ایـن  اهالـی 
اقامتـی،  تسـهیالت  و  تجهیـزات  بـودن  نامناسـب 
خدماتـی و بهداشـتی بـرای گردشـگران، عـدم وجـود 
مدیریـت  بـرای  مسـئول  نبـود  و  گردشـگری  سـایت 
واحـد گردشـگری ازدیگـر معضـالت ایـن روستاسـت 
صـورت  اساسـی  اقـدام  آن  رفـع  بـه  نسـبت  بایـد  کـه 

گیـرد. 
وی بـا تاکیـد براین کـه نبـود فضـای سـبز و پارک هـای 
ایجـاد  گردشـگر  برجـذب  کاهنـده ای  اثـرات  عمومـی 
فضـای  نبـود  دلیـل  بـه  کـرد:  خاطرنشـان  می کنـد 
بـه  غیرمجـاز  ورود  بـا  گردشـگران  درروسـتا،  سـبز 
اراضـی زراعـی وباغـی و گاهـی تخریـب پوشـش گیاهـی 
آوردنـد. فراهـم  را  روسـتا  اهالـی  نارضایتـی  موجبـات 
الزم  اعتبـارات  تامیـن  خواسـتار  جلیزجنـد  دهیـار 
جهـت رفـع مشـکالت ترافیکـی روسـتا شـد و اعـالم 
کـرد: بـا توجـه بـه اسـتقبال فـراوان گردشـگران ازایـن 
دارد  نظـر  در  جلیزجنـد  روسـتای  دهیـاری  منطقـه، 
ونصـب  روسـتا  ورودی  سـردر  سـاخت  بـه  نسـبت 
درهمیـن  نمایـد.  اقـدام  عوارضـی  الکترونیـک  گیـت 
بـه  نسـبت  امرخواهشـمندیم  مسـئوالن  از  راسـتا 

گیـرد. الزمانجـام  اقدامـات  مهـم  ایـن  تحقـق 
تاکیـد  ایجـاد دیـوار حائـل در روسـتا  لـزوم  بـر  توکلـی 
مسـکن  بنیـاد   ۹۳ سـال  در  یادآورشـد:  و  کـرد 
حـد  حائـل  دیـوار  ایجـاد  بـر  فیروزکـوه  شهرسـتان 
فاصـل مسـجد جامـع تا محـل نانوایی بربـری خیابان 
امـا متاسـفانه  بـود  تنگـه واشـی قـول مسـاعد داده 
بـا توجـه بـه تـورم ایجـاد شـده و نبـود اعتبـارات الزم، 
اسـت. نشـده  عملیاتـی  پـروژه  ایـن  اجـرای  تاکنـون 

وی در پایـان خواسـتار بازنگـری واصـالح متـراژ اعـالم 
تغییـر  همچنیـن  و  رودخانـه  بسـتر  حریـم  شـده 

شـد. روسـتا  بافـت  داخـل  زمین هـای  کاربـری 
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