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تا زمان اعالم ممنوعیت توســط ســتاد ملی کرونا؛
جلوگیری از تردد مســافران در فیروزکوه امکان پذیر نیســت

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

رئیس اداره بهزیستی فیروزکوه :

یک هکتار از اراضی »هرانده« 
تش سوخت در آ

شهردار خبر داد؛
مشکل تصفیه خانه 

کشتارگاه سنتی فیروزکوه 
رفع می شود 

50 درصد تخفیف درمانی 
برای مددجویان و افراد 

دارای معلولیت 

 معاون فرماندار فیروزکوه از وقوع حریق در یک هکتار از اراضی 
پالک زرشکی هرانده خبر داد و اظهار داشت: این آتش سوزی 
بالفاصله با حضور عوامل مدیریت بحران فرمانداری، بخشداری مرکزی، 

منابع طبیعی و نیروی انتظامی مهار شد.
به گزارش جام جم حیدر قاسم زاده با بیان این که علت این آتش سوزی 
از همکاری و مشارکت عوامل مدیریت بحران  بررسی است،  در دست 
شهرستان قدردانی کرد و افزود: عامل انسانی مهم ترین دلیل این آتش 
در  که  است  بررسی  حال  در  آن  بودن  غیرعمد  یا  عمد  اما  است  سوزی 
کار  دستور  در  متخلفان  با  برخورد  برای  پیگیری ها  بودن  عمدی  صورت 

قرار می گیرد.

معاون فرماندار فیروزکوه اعالم کرد؛
، نیازمند  تغییر نگرش  توسعه پایدار

فرهنگی و اجتماعی 

ح کرد؛ فرماندار مطر

23

32

یست با احداث جاده لزور به بندپی مخالفت محیط ز
کرد؛ ح  یست فیروزکوه مطر رئیس اداره حفاظت محیط ز

4 ویژه ها

یادی از خاطرات  سال های دفاع مقدس و روزهای سخت اسارت؛

دیدار فرماندار با جمعی از آزادگان
3



اراضی پالک  از  از وقوع حریق در یک هکتار  معاون فرماندار فیروزکوه 
زرشکی هرانده خبر داد و اظهار داشت: این آتش سوزی بالفاصله با 
منابع  مرکزی،  بخشداری  فرمانداری،  بحران  مدیریت  عوامل  حضور 

طبیعی و نیروی انتظامی مهار شد.

به گزارش جام جم حیدرقاسم زاده با بیان این که علت این آتش سوزی 
در دست بررسی است، از همکاری و مشارکت عوامل مدیریت بحران 
این  دلیل  مهم ترین  انسانی  عامل  افزود:  و  کرد  قدردانی  شهرستان 
آتش سوزی است اما عمد یا غیرعمد بودن آن در حال بررسی است که 

در صورت عمدی بودن پیگیری ها برای برخورد با متخلفان در دستور 
کار قرار می گیرد.  وی با اشاره به فصل تابستان افزود: امیدوار هستیم 
مسافران با ورود به طبیعت و روشن کردن آتش، نسبت به خاموش 

کردن و اطفای کامل آن اقدام کنند.                          

تش سوخت یک هکتار از اراضی »هرانده« در آ

تا زمان اعالم ممنوعیت توسط ستاد 
ملی کرونا؛

جلوگیری از تردد مسافران در 
فیروزکوه امکان پذیر نیست

که  زمانی  تا  گفت:  فرماندار  سیاسی  معاون 
کرونا  ملی  ستاد  طریق  از  استانی  سفرهای 
تردد  از  جلوگیری  است  نشده  اعالم  ممنوع 

مسافران در شهرستان امکان پذیر نیست.
با  گفت:  کریمی  کامبیز  جام جم  گزارش  به 
ح موضوع الزام اجرای اقدامات پیشگیرانه  طر
کرونا  ویروس  اپیدمی  زنجیره  قطع  در 
تردد  از  جلوگیری  موضوع  داشت:  اظهار 
استناد  به  گردشگری  مناطق  در  شهروندان 
کرونا  ملی  ستاد  از  شده  صادر  دستورالعمل 
شهرستان  تأمین  شورای  کار  دستور  در 
حفظ  منظور  به  محدودیت ها  این  و  بوده 
بخشداری،  همکاری  با  شهروندان  سالمت 
شهرستان  در  انتظامی  نیروی  دهیاری ها، 
اعمال شده است. معاون سیاسی، اجتماعی 
که  زمانی  تا  داشت:  بیان  فرماندار  امنیتی  و 
کرونا  ملی  ستاد  طریق  از  استانی  سفرهای 
جلوگیری  موضوع  است  نشده  اعالم  ممنوع 
پذیر امکان  شهرستان  در  مسافران  تردد   از 

 نیست.
کریمی عنوان داشت: مبادی ورودی و خروجی 
بومی  غیر  افراد  تردد  عدم  منظور  به  روستاها 
آخر هفته توسط دهیاری ها به صورت  در ایام 
اپیدمی  زنجیره  قطع  راستای  در  اختیاری 
روستا  اهالی  سالمت  حفظ  و  کرونا  ویروس 

کنترل شود.

دیــدار نماینــده  دمـاوند و فیروزکوه  
در مجلــس بــا مدیــر عامل مخابــرات 

کشــور 

نژاد  رسولی  احمد  سید  جام جم  گزارش  به 
دماوند  شهرستان  های  شریف  مردم  نماینده 
در  ایران  مخابرات  مدیرعامل  با  فیروزکوه  و 
اجرای  اول،  ثابت و همراه  خصوص تلفن  های 
رفع  و  شبکه  بازسازی  و  تقویت  توسعه،  ح  طر
قطع  و  سرعت  ضعف  سرویس،  در  اختالل 
مکرر اینترنت و تقاضای اینترنت جدید کمبود 
ح طبقه بندی مشاغل  نیروی انسانی، اجرای طر
ایران  مخابرات  شرکت  خصوصی  بخش  برای 
دریافتی  های  و  معیشتی  وضعیت  بهبود  و 
در   ۱۱۸ پاسخگویی  استقالل  در  تسریع  آنان،  
شهرستان های دماوند و فیروزکوه،  تسریع در 
واگذاری تلفن ثابت به برخی از نقاط شهرها و 
و  دیدار  شهرستان  دو  روستاهای  از  تعدادی 

گفتگو کرد.

هر خانه، یک پایگاه سالمت
خانه  هر  ح  طر افتتاح  آیین  جام جم:  خبرنگار 
یک پایگاه سالمت با حضور سرپرست شبکه 
بهداشت و درمان، سرپرست مر کز بهداشت، 
ذی  ادارات  ،نمایندگان  محله  سالمت  رابطین 
زالی  دکتر  با  ویدئوکنفرانس  صورت  به  ربط 
امور  معاون  بهادری  دکتر  و  دانشگاه  رئیس 
در  هماهنگ  صورت  به  دانشگاه  بهداشتی 
تابعه  درمان  و  بهداشت  شبکه  های  تمامی 
برگزار  بهشتی  شهید  پزشکی  علوم  دانشگاه 

شد. 
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ضمیمه رایگان روزنامه   در فیروزکوه

خبر

اقتصادی
 اجتماعی

مستمری  پرداخت  از  فیروزکوه  بهزیستی  اداره  رئیس 
این  در  اجتماعی  و  توانبخشی  حوزه  پرونده   ۵۱۴ به 
شهرستان خبر داد و گفت: ۱۳۰ پرونده دیگر نیز در نوبت 

برقراری مستمری از سازمان بهزیستی هستند.
در  جام جم،  خبرنگار  با  گفتگو  در  عموزاده  اصغر  علی 
خصوص اقدامات حمایتی از جامعه هدف بهزیستی در 
فیروزکوه اظهار داشت: جامعه هدف بهزیستی و مردم 
خدمات  انجام  برای  فیروزکوه  شهرستان  ساکن  عادی 
فیزیوتراپی و کاردرمانی به شهرستان های مجاور و حتی 
دماوند،  شهرهای  که  می رفتند  همسایه  استان های 
سمنان و قائم شهر مقصد سکنه فیروزکوه برای انجام 
این فعالیت ها بود لذا بنا به حساسیت موضوع و کمک 
در  معلولیت  دارای  افراد  و  مددجویان  درمان  روند  به 
اداره بهزیستی ۲ مرکز   با مساعدت و مجوز  شهرستان 
خصوصی  بخش  توسط  شهر  از  نقطه  در ۲  فیزیوتراپی 

راه اندازی شد.
تحویل  ویژه  شرطی  با  مراکز  این  این که  بیان  با  وی 
مؤسسات ذیربط شده اند، گفت: برای این مراکز شرطی 
افراد  و  مددجویان  به  آن  اساس  بر  که  کردیم  لحاظ  را 
شوند معرفی  بهزیستی  توسط  که  معلولیت   دارای 
۵۰ درصد تخفیف ارائه می شود یا رایگان خدمات می گیرند 
با  و  شده  کامل  سازی  مناسب  شده  یاد  مکان های  و 
پراکندگی خاصی به جامعه هدف سازمان در فیروزکوه 

سرویس دهی می کنند.
را  توانبخشی  حوزه  بگیران  مستمری  تعداد  عموزاده 
بیان داشت: در حوزه اجتماعی  و  کرد  اعالم  ۴۰۰ پرونده 
نیز یکصد و ۱۴ پرونده مستمری دریافت می کنند و ۸۰ 
پرونده توانبخشی و ۵۰ پرونده نیز در حوزه اجتماعی در 
نوبت برقراری مستمری از سازمان بهزیستی قرار دارند 
که از همین جا از متصدیان این امر در مراجع فرادستی، 
تقاضای مساعدت نموده تا این افراد بتوانند از خدمت 

دریافت مستمری بهره مند شوند.  رئیس اداره بهزیستی 
زنان  قالب  در  همیار  گروه های  راه اندازی  از  فیروزکوه 
سرپرست خانوار خبر داد و بیان داشت: در این زمینه 
زنانه  لباس  فروش  و  خیاطی  آشپزی،  نفره   ۵ گروه های 
زنان  به  راه خدمت رسانی  در  را  ما  که  همیارانی هستند 
بابت  این  از  و  می کنند  مساعدت  خانوار  سرپرست 
قدردان زحمات آنها هستیم که به نوعی انجام خدمت ما 

را به عهده گرفته اند.
وی با تشریح خدمات مجتمع روستایی ولی اهلل قندالی 

اظهار داشت: خدمات بهزیستی  در روستای حصاربن، 
و  می یابد  توسعه  فیروزکوه  شهرستان  روستاهای  در 
به  ممکن  زمان  کمترین  در  را  هدف  جامعه  درصددیم 
خدمات بهزیستی متصل کنیم و از آنجا که تفکر اصلی 
بخش  مشارکت  با  است  اشتغال  ایجاد  ما  بنیادی  و 
راه اندازی  مکان  این  در  نیز  را  خیاطی  کارگاه  خصوصی 
کرده ایم که در این کارگاه ۱۳ خانوار فعال هستند که عالوه 
بر دریافت آموزش رایگان، فضایی برای فروش تضمینی 
محصوالت خود یافته اند و بزودی تحت پوشش بیمه 

تأمین اجتماعی نیز قرار می گیرند.
وی از پرداخت ۳۰ فقره تسهیالت اشتغالزایی به جامعه 
گذشته ۳۷  سال  در  گفت:  و  داد  خبر  بهزیستی  هدف 
پرونده اعطای تسهیالت اشتغالزایی تشکیل داده ایم که 
در حوزه مشارکت های مردمی ۳۰ پرونده منتج به دریافت 
بازدیدهای  و  پیگیرانه  نظارت های  با  و  شد  تسهیالت 
دوره ای از طرح های اشتغالزایی مشخص شد بیش از ۹۰ 
درصد تسهیالت، در جای خود مورد استفاده قرار گرفته 
و این نوید توسعه اشتغال در میان خانواده بهزیستی 

فیروزکوه است.
در  اجتماعی  اورژانس  فعالیت های  تشریح  با  عموزاده 
فیروزکوه بیان داشت: در دو سال ابتدایی شروع فعالیت 
نگاه  شد  فعال  سه  سطح  در  که  اجتماعی  اورژانس 
شهرستان عدم مراجعه بود، ولی به واسطه مهاجرپذیری 
منطقه در سال گذشته ۷۸ پرونده و در سه ماهه ابتدایی 
اداره  رئیس  است.  شده  تشکیل  پرونده   ۴۵ امسال 
نیرو  کمبود  به  اشاره  با  فیروزکوه  شهرستان  بهزیستی 
افزود:  اجتماعی  اورژانس  در  مناسب  نقلیه  وسیله  و 
در طول هفته بین ۶ تا ۱۰ تماس داریم که به واسطه در 
خانه ماندن مردم و افزایش خشونت های خانگی اغلب 
تماس های ما با این موضوع ارتباط دارد و مباحث اعتیاد، 
معلول  آزاری،  کودک  طالق،  خودکشی،  فراری،  دختران 
عناوین  دیگر  خانواده  بحران های  و  آزاری  همسر  آزاری، 
تماس های مردمی و امداد گرفتن از اورژانس اجتماعی 
قالب  در  روانشناسی  خدمات  انجام  به  وی  هستند. 
طرح »محب« اشاره کرد و گفت: در قالب طرح »محب« از 
روانشناسان و کارشناسان حوزه سالمت روان هنگام با 
کارشناسان شبکه بهداشت شهرستان کمک گرفته ایم 
و تماس های تلفنی برای افراد دارای معلولیت اعصاب و 
روان را ساماندهی کرده ایم و هشتصد بسته بهداشتی به 

جامعه هدف و نیازمندان فاقد پرونده تحویل داده ایم.

رئیس اداره بهزیستی فیروزکوه خبر داد؛

50 درصد تخفیف درمانی برای 
مددجویان و افراد دارای معلولیت 

جلسه شورای اداری شهرداری به ریاست شهردار 
فیروزکوه و با حضور رئیس شورای اسالمی شهر و 
مسئوالن واحدهای مختلف شهرداری برگزار شد.

بررسی  هدف  با  نشست  این  جام جم  گزارش  به 
موانع اداری و اجرایی و ارائه راهکار جهت تسریع 

در روند تکمیل پروژه  های عمرانی در دست اجرای 
شهرداری فیروزکوه و همچنین بررسی منابع مالی 
شده  بینی  پیش  درآمدهای  تحقق  راهکارهای  و 
بر اساس سرفصل  های بودجه سال جاری جهت 
برگزار  خدماتی  و  عمرانی  کارهای  هزینه  تأمین 

گفتنی است جهت تداوم نظارت و تسهیل  شد. 
شهروندان،  به  خدمات  ارائه  و  پروژه  ها  اجرای  در 
این نشست به صورت هفتگی در روزهای شنبه 
پنج  روزهای  در  پروژه  ها و سطح شهر  از  بازدید  و 

شنبه برگزار می گردد.

شورای اداری شهرداری فیروزکوه  تشکیل جلسه داد 



3 شدن  پیدا  از  فیروزکوه،  شهرستان  انتظامی  فرمانده   
گردشگران مفقود شده در روستای درده فیروزکوه خبر 

داد.
 به گزارش جام جم بهزاد عبدیان، گفت: یک اکیپ ۱۳نفره 
از گردشگران جهت تفریح و گردش به آبشار منطقه درده 

عزیمت می نمایند؛ در مسیر بازگشت ۲ نفر از گردشگران 
به دلیل نامعلومی مفقود می گردند که پس از جستجوی 
۲ ساعته توسط همراهان هیچ گونه نتیجه ای جهت یافتن 
افراد حاصل نمی گردد. فرمانده انتظامی فیروزکوه گفت: 
بنابراین یکی از گردشگران با مرکز فوریت های پلیس ۱۱۰ 

می نماید.   عنوان  را  مفقودیت  موضوع  و  حاصل  تماس 
یک   

ً
سریعا کرد:  خاطرنشان  ادامه  در  عبدیان  سرهنگ 

تیم از عوامل فرماندهی انتظامی شهرستان فیروزکوه به 
محل اعالمی اعزام و با همکاری تعدادی از اهالی پس از 
 در ساعت ۱ بامداد ۲ گردشگر 

ً
جستجوی ۵ ساعته نهایتا

از  داشت:  اذعان  پایان  در  وی  می شوند.   شناسایی 
از  پیشگیری  جهت  خواستاریم  مسئول  دستگاه های 
حوادث احتمالی و جلوگیری از ورود به مناطق گردشگری 
بدون مجوز، برنامه ریزی و نظارت های الزم صورت گیرد تا 

شاهد موارد دلخراش نباشیم .

خبر

تجلیل از خبرنگاران فیروزکوه

خبرنگار جام جم: سید حسن حسینی سرپرست 
اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان فیروزکوه 
به همراه کارشناسان اداره با حضور در دفتر روزنامه 
روز  مناسبت  به  شهرستان  فیروزکوه  جام جم 
خبرنگار ضمن تبریک این روز از خدمات و زحمات 

اصحاب رسانه تجلیل کرد.

مشکل تصفیه خانه کشتارگاه 
سنتی فیروزکوه رفع می شود 

جعفر پرج، شهردار فیروزکوه، در خصوص بررسی 
مشکالت زیست محیطی کشتارگاه سنتی فیروزکوه 
سنتی  کشتارگاه  خانه  تصفیه  مشکل  گفت: 
اولویت های  از  یکی  و  شد  خواهد  رفع  فیروزکوه 
شهر  اسالمی  شورای  و  شهرداری  مجموعه 
با اجرای  فیروزکوه، رفع مشکالت زیست محیطی 

طرح جامع مدیریت پسماند شهرستان است.
به گزارش جام جم شهردار فیروزکوه  اذعان داشت: 
با همکاری اداره محیط زیست و انجام اقدامات الزم 
توسط شهرداری و شورای اسالمی شهر، مشکل 
چندین ساله کشتارگاه سنتی فیروزکوه با احداث 
در  همچنین  پرج  شد.   خواهد  رفع  خانه  تصفیه 
ادامه در خصوص اجرای طرح جمع آوری سگ های 
بالصاحب و ساماندهی وضعیت محل دفن زباله 
کارگروه  مصوبات  پیرو  داشت:  بیان  پسماند  و 
شهرستان  و  تهران  استان  پسماند  مدیریت 
شهرداری  و  بخشداری ها  مشارکت  با  فیروزکوه، 
جامع  طرح  قالب  در  مشکالت  این  رفع  ارجمند، 
پیگیری  دست  در  شهرستان  پسماند  مدیریت 
است که در مرحله اول ساماندهی محل دفن زباله 

اجرایی شده است.
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ضمیمه رایگان روزنامه  در فیروزکوه

2 گردشگر مفقود شده در روستای درده پیدا شدند

اقتصادی
 اجتماعی

ح کرد؛ فرماندار مطر
، نیازمند  تغییر نگرش فرهنگی و اجتماعی  توسعه پایدار

و  هماهنگی  جلسه  در  فیروزکوه   فرماندار 
برنامه ریزی بزرگداشت هفته دولت اظهار داشت: 
بیان  برای  مناسبی  فرصت  همواره  هفته  این 
جمهوری  نظام  و  دولت  اقدامات  و  عملکردها 
پیشرفت  مسیر  در  حرکت  هدف  با  اسالمی 
برای  موقعیت  این  از  باید  که  است  توسعه  و 

تقویت همدلی میان مردم و حاکمیت بهره برد.
مهدی  فیروزکوه  جام جم   خبرنگار  گزارش   به 
یوسفی جمارانی با بیان این که دعوت و مشارکت 
دولت  هفته  در  مسئوالن  کنار  در  مردم  عمومی 
اقدامات  و  پروژه  کرد:  تصریح  است  ضروری 

از عمر انقالب  شاخص فراوانی در این چند دهه 
آنچه که می تواند  اسالمی صورت گرفته است اما 
با معنای توسعه در شرایط  را  اقدامات  این  تأثیر 
و  مردم  در  نگرش  تغییر  کند  پررنگ  زندگی 

مسئوالن است.
رشد  و  پیشرفت  با  توسعه  مفهوم  افزود:  وی 
بعد  در  متعالی  جنس  توسعه  و  است  متفاوت 
پیشرفت  اما  می باشد  اجتماعی  و  اقتصادی 
هم  رشد  و  می گیرد  دربر  را  اقتصادی  بعد  فقط 
تداوم وضع موجود است. یوسفی جمارانی بیان 
داشت: در همین راستا برای دستیابی به توسعه 

اجتماعی  و  فرهنگی  نگرش  تغییر  نیازمند  پایدار 
دولت  عهده  بر  هزینه ها  فقط  وقتی  هستیم؛ 
امر  این  و  شد  نخواهد  توسعه  به  منجر  باشد 
این  در  نفعان  ذی  تمامی  که  می دهد  خ  ر زمانی 
سهم  و  کنند  ایفا  نقش  و  برداشته  قدم  فرایند 
داشته باشند. فرماندار فیروزکوه عنوان داشت: 
اجرای برنامه ها و فعالیت های هفته دولت باید 
با  برنامه ها  و  انجام  منسجم  و  منظم  صورت  به 
کمیت و کیفیت بهتر و بیشتر نسبت به گذشته 

برگزار شود.

شهرستان های  پرورش  و  آموزش  مدیرکل 
استان تهران در جلسه شورای آموزش و پرورش 
شهرستان  داشت:  اظهار  فیروزکوه  شهرستان 
عملکرد  که  است  مناطقی  جمله  از  فیروزکوه 
برای  پرورش  و  آموزش  شورای  حوزه  در  آن 
منطقه   ۲۱ در  پرورش  و  آموزش  حقوق  استیفای 

شهرستان های استان تهران برتر بوده است.

اواخر  در  افزود:  صیدلو  محمد  جام جم  گزارش  به 
به  بزرگ  واقعه  و  اتفاق  یک  با  دنیا  گذشته  سال 
شد  مواجه  کرونا  ویروس  و   ۱۹ کووید  بیماری  نام 
به  مختلف  حوزه های  در  را  عدیده ای  مشکالت  و 
تأثیر  تحت  دنیا  همه  در  مناسبات  آورد،  وجود 
هم  ما  کشور  در  و  است  گرفته  قرار  موضوع  این 
سازمان ها و نهادهای مختلف بخصوص در حوزه 

آموزش و پرورش مشکالتی را به همراه داشت.
 مدیر کل آموزش و پرورش شهرستان های استان 
پیش  تحصیلی  سال  این که  بر  تاکید  با  تهران 
در  گفت:  شد  خواهد  آغاز  شهریور   ۱۵ از   

ً
حتما رو 

درگیر  است  ممکن  که  متنوعی  و  مختلف  شرایط 
متفاوت  تحصیلی  سال  شروع  نحوه  شویم  آن 
این  رفع  با  کشور  اگر شرایط  که  گونه ای  به  است، 
می توانیم  شد  تبدیل  سفید  حالت  به  معضل 
کالس ها را برگزار کنیم که در آن صورت کالس های 
حضوری خواهیم داشت و اگر شرایط زرد را تجربه 
کاهش  کالس  را در  آموزان  تراکم دانش  که  کنیم 
خواهیم داد تا این که آسیبی به سالمت بچه ها و 
 کار سختی است و 

ً
خانواده ها وارد نشود که قطعا

اگر شرایط قرمز باشد ممکن است نتوانیم سال 
تحصیلی را با کالس های حضوری آغاز کنیم.

سال  که  شرایطی  هر  در  داشت:  بیان  صیدلو 
وضعیت  به  نسبت  باید  کنیم  آغاز  را  تحصیلی 
آموزان دغدغه مند باشیم و مراقبت کنیم  دانش 
پرورش  و  آموزش  دسترس  از  آموزی  دانش  تا 

ج نشود با این نگاه که اول سال تحصیلی هر  خار
کدام از دانش آموزان با چه شیوه ای و با چه راهی 
پرورش  و  آموزش  و  دانایی  جریان  به  می توانند 
از  یک  هیچ  که  است  مهم  این  و  شوند  وصل 
در  وی  ندهیم.  قرار  غفلت  مورد  را  دانش آموزان 
مورد پیام رسانی که به طور اختصاصی در آموزش 
این  افزود: حقیقت موضوع  تولید شد  پرورش  و 
است که در یک بازه زمانی بسیار کوتاه این اتفاق 
آموزش و پرورش  افتاد که این افتخار بزرگی برای 
همکاران  نیز  آن  از  پس  که  می شود  محسوب 
حدی  تا  را  کالس ها  برگزاری  عدم  خالء  متعهدانه 

جبران کردند.
صیدلو عنوان داشت: پیام رسان شاد در حال به 
وزیر  رسان  پیام  این  طریق  از  و  است  رسانی  روز 
آموزش و پرورش هر هفته جلسه زنده و حضوری 
با ۷۰۰ رئیس آموزش و پرورش کشور جلسه برگزار 
 ۳۵۰۰ با  استاندار  حضور  با  آینده  هفته  و  می کند 
مدیر مدرسه به طور مستقیم با پیام رسان شاد 

برنامه زنده خواهیم داشت.

برتری شورای آموزش و پرورش فیروزکوه  بین 21 منطقه شهرستان های استان 

دیدار فرماندار با جمعی از آزادگان

مهدی یوسفی جمارانی، فرماندار فیروزکوه به 
همراه بخشدار ارجمند و رئیس بنیاد شهید و 
امور ایثارگران در نشستی صمیمی با جمعی از 
آزادگان سرافراز و فداکار ۸ سال دفاع مقدس 

دیدار و گفت و گو کرد.
به گزارش جام جم در این دیدار آزادگان بزرگوار 
سخت  روزهای  و  جنگ  ایام  خاطرات  بیان  به 
اذهان  در  را  روزها  آن  یاد  و  پرداخته  اسارت 
زنده کردند.  گفتنی است در پایان این دیدار  با 
آزادگان سرافراز  تجلیل  اهدای لوح سپاس  از 

به عمل آمد.

تجلیل دستگاه قضائی شهرستان 
از خبرنگاران 

رضایی  عباس  دکتر  دعوت  وبا   مراسمی  طی 
مراسم   شهرستان  العموم  مدعی  و  دادستان  
سالن کنفرانس  در  خبرنگاران  از  تجلیل 

دادگستری شهرستان برگزار شد.
رئیس  صابر،  اهلل  ولی  جام جم  گزارش  به 
دادگستری و عباس رضایی دادستان شهرستان 
طی این مراسم ضمن تشکر و قدردانی از زحمات 
حوزه  اخبار  انتشار  در  شهرستان  خبرنگاران 
رسانه ای  جامعه  تعامل  و  همراهی   ، قضایی 
اجتناب  اصلی  را  قضائی  دستگاه  با  شهرستان 
ناپذیر در راستای بسط قسط و عدالت  دانست 
و گفت: مر قانون فصل الخطاب  دادسرا و دادگاه 
شهرستان بوده و این مجموعه در برابر هر گونه 
تضییع  از  جلوگیری  برای  قانونی  بی  و  تخطی 

حقوق شهروندان کوتاه نخواهد آمد.



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

اال یــــا ایها الســـــــــاقی! برون بر حسرت دل ها  
    کــه جامت حل نماید یکسره اسرار مشــکل ها

بــــــه مــــی بـــــــر بند راه عقل را از خانقاه دل   
امام خمینی - ره  کــــه این دارالجنون هرگز نباشد جــاى عاقل ها

خبر
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صاحب امتیاز :           
 سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران                                                 

سرپرست شهرستان فیروزکوه: محمد مراد پور

تحریریه شهرستانها:      021-44233511
 دفتر سرپرستی  شهرستان  فیروزکوه:  

76444148

رئیس  اداره حفاظت محیط زیست شهرستان فیروزکوه 
ملی  طبیعی  اثر  جام جم  روزنامه  خبرنگار  با  گفتگو  در 
تنگه واشی در شرق استان تهران، درحوزه استحفاظی 
کیلومتری روستای  شهرستان فیروزکوه و در حدود ۹ 
قطب  و  ملی  طبیعی  اثر  تنها  عنوان  به  جلیزجند 
گردشگری استان محسوب می شود. بدیهی است هر 
گونه توسعه انسانی بدون توجه به توان اکولوژیکی و 
به  منجر  محیطی  زیست  اثرات  مطالعات  انجام  بدون 
تخریب و خسارت های جبران ناپذیری می شود که خود 
می تواند ارزش حفاظتی و گردشگری این اثر طبیعی ملی 

را تحت تاثیر قرار دهد. 
شاخص  گونه های  حضور  گفت:  ادامه  در  فیروزنیا   
حفاظتی در سطح ملی و جهانی همچون پلنگ، خرس 
و  کبک  میش،  و  قوچ  بز،  و  کل  گوش،  سیاه  قهوه ای، 
گونه های  از  گیاهی منحصر به فرد  همچنین پوشش 
بادام  کوهی،  سرو  یا  ارس  همچون  استپی  مرتعی 
کوهی و انواع گون و سایر گونه های با ارزش علوفه ای 
از ویژگی های منطقه است که در صورت احداث جاده 
و  حساس  بوم  زیست  این  ساختار  عنوانی  هر  تحت 

کارکرد اکولوژیکی آن را بشدت تحت تاثیر قرار می دهد.  
وی اضافه کرد: جذب گردشگر )بوم گرد طبیعی( که منجر 
به رشد اقتصادی منطقه می شود یکی دیگر از مهم ترین 
ظرفیت های طبیعی منطقه است که در صورت احداث 
اداره  آسیب جدی مواجه خواهد شد. رئیس   با  جاده 
حفاظت محیط زیست شهرستان فیروزکوه تاکید کرد: 
تخریب  به  منجر  قطعا  بندپی   به  لزور  جاده   احداث 
جمعیت  و  زیستگاه ها  بین  ارتباط  قطع  و  زیستگاه 
آمار  می تواند  طرفی  از  و  شده  وحش  حیات  گونه های 

تلفات و تصادفات جاده ای گونه ای با ارزش را باال ببرد.
فیروز نیا تصریح کرد: احداث جاده منجر به افزایش تردد 
جوامع غیر بومی بخصوص شکارچیان متخلف شده و 
دسترسی متخلفان را به زیستگاه های حساس افزایش 

می دهد.  
این که  بیان  با  فیروزکوه  زیست  محیط  اداره  رئیس  
تحت  مناطق  مجاورت  یا  داخل  در  توسعه  گونه  هر 
مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست، نیازمند انجام 
مطالعات ارزیابی توان اکولوژیکی، ارزیابی اثرات زیست 
اثرات استان و سازمان  ارزیابی  محیطی و تایید کمیته 
حفاظت محیط زیست است می گوید: بر اساس طرح 
مدیریت اثر طبیعی ملی تنگه واشی که توسط سازمان 
حفاظت محیط زیست انجام شده، محدوده های اطراف 
تنگه واشی از مهم ترین زیستگاه های منطقه بوده که 
تخریب و ایجاد هر گونه توسعه انسانی منجر به تخریب 
که  شده  منطقه  اکولوژیکی  ارزش  کاهش  و  زیستگاه 
همه ما به عنوان مسئول باید پاسخگوی نسل کنونی 

و آینده باشیم.

مخالفت محیط زیست با احداث جاده لزور به بندپی

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اعالم کرد؛

ع فیروزکوه  برداشت 310 تن کلزا از مزار
با حضور جمعی از مسئوالن صورت گرفت؛

تجلیل از خبرنگاران به همت سپاه و بسیج رسانه فیروزکوه 

ع  مدیر جهاد کشاورزی فیروزکوه از برداشت ۳۱۰ ُتن کلزا از مزار
به  روغنی  این مقدار دانه  از  گفت:  و  این شهرستان خبر داد 
دست آمده، بیش از ۶۰ تن روغن ارگانیک استحصال می شود.

رضا فرازی در گفتگو یی با خبرنگار  جا م جم  از برداشت ۳۱۰ تن 
ع فیروزکوه خبر داد و اظهار داشت: کشت دانه های  کلزا از مزار
کار  دستور  در  فیروزکوه  شهرستان  در   ۹۴ سال  از  کلزا  روغنی 
دولت  تضمینی  خرید  ح  طر شامل  کلزا  محصول  و  گرفته  قرار 
به  روغنی  دانه  مقدار  این  از  این که  به  اشاره  با  فرازی  است. 
دست آمده، بیش از ۶۰ تن روغن ارگانیک استحصال می شود 
مقدار  این  واردات  از  را  کشور  می تواند  محصول  این  افزود: 
محصول  این  کشت  فصل  گفت:  وی  کند.  نیاز  بی  روغن 
مقاومتی  اقتصاد  شاخص های  از  یکی  آن  تولید  که  راهبردی 
از اواسط شهریور شروع می شود و  است، در این شهرستان 
است.   جو  و  گندم  مانند  آن  برداشت  و  داشت  کاشت،  دوره 
مدیر جهاد کشاورزی فیروزکوه رقم کشت شده کلزا در سال 

زراعی ۹۹-۹۸ را »هیدرومل« اعالم کرد.

مرداد،   ۱۷ گرامیداشت  به مناسبت  خبرنگاران  از  تقدیر  مراسم 
شهرستان  رسانه  بسیج  کانون  و  سپاه  همت  به   ، خبرنگار روز 

فیروزکوه برگزار شد.
به گزارش جام جم در این مراسم که با حضور »سرهنگ درویش 
 " پور حسن  االسالم  »حجت  فیروزکوه،  سپاه  فرمانده  متولی« 
مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در ناحیه فیروزکوه، "سروان 
عرب"  "مهدی  و  فرماندهی  جانشین  منش"  حیدری  محمد 
مسئول کانون بسیج رسانه فیروزکوه برگزار شد از خبرنگاران و 
اصحاب رسانه با اهداء لوح سپاس، هدیه و کتاب چشم و چراغ 
فیروزکوه،  شهرستان های  شهدای  مادران  و  پدران  از  )روایتی 
نشست  این  در  گرفت.   صورت  تجلیل  پردیس(  و  دماوند 
همکاری  و  همراهی  از  فیروزکوه  شهرستان  سپاه  فرمانده 
ج اخبار این نهاد در طول  خبرنگاران در زمینه اطالع رسانی و در

سال تشکر کرد.
در این دیدار مدیران و خبرنگاران خبرگزاری صدا و سیما،روزنامه 
وبازتاب  فارس،   خبرگزاری   ، نیوز دیمه  خبری  پایگاه  جام جم 

حضور داشتند.

کمیته امداد،   آماده دریافت 
نذورات  در »احسان حسینی« 

رئیس کمیته امداد شهرستان فیروزکوه در گفتگو 
حسینی  احسان  ح  طر داشت:  اظهار  جام جم  با 
منظور  به  صفر  و  محرم  ماه  های  در  ساله  همه 
بین  خیران  و  مردمی  نذورات  توزیع  و  دریافت 
نیازمندان از سوی کمیته امداد امام خمینی )ره( 

شهرستان فیروزکوه اجرا می  شود.
این  اجرای  از  هدف  مهم ترین  افزود:  دهباشی 
نیکوکاری  احسان،  فرهنگ  روزافزون  ترویج  ح  طر
است.   جامعه  محرومان  به  رسانی  کمک   و 
مدیرکمیته امداد امام خمینی )ره( فیروزکوه بیان 
کرد: کمیته امداد این شهرستان با توجه به فضای 
معنوی حاکم بر جامعه در ماه  های محرم و صفر با 
بهره گیری از ظرفیت هیئت های مذهبی، مساجد، 
حسینیه  ها و مراکز نیکوکاری نسبت به دریافت و 
توزیع نذورات مردمی و خیرات بین نیازمندان در 
وی   می  کنند.   اقدام  حسینی  احسان  ح  طر قالب 
در  کرونا  ویروس  شیوع  به  توجه  با  کرد:  عنوان 
کشور و عدم برپایی هیئت عزاداری، کمیته امداد 
آماده دریافت نذورات مردمی و خیران به صورت 
سبد کاال بین نیازمندان شهرستان در قالب این 

ح است.  طر
از همه مردم  ابراز داشت: الزم می دانم  دهباشی  
کنم در ماه محرم وصفربه میزان  نیکوکار دعوت 
توان با هر مبلغی یاریگر ما در اطعام نیازمندان در 
ح اطعام حسینی باشند.  "شماره کارت جهت  طر
نام  به   6037997950007741 وصفر  محرم  نذر  واریز 

اکرام و محسنین فیروزکوه"

 آگهی 
ــد  ــان، فرزن ــور احس ــود پ ــب محم ــاند اینجان ــی رس ــاع م ــه اط ب
محمــد رضــا مالــک قســمتی از پــاک ثبتــی 456  فرعــی از ســنگ 
ــه نشــانی فیروزکــوه- دشــت کلفــور  5 اصلــی واقــع در قریــه کلفــور ب
ــی  ــاک ثبت ــاورت پ ــا مج ــم در داخــل ی ــن بســتر وحری متقاضــی تعیی
فــوق الذکــر مــی باشــم و حســب اعــام امــور آب فیروزکــوه بــر اســاس 
ضوابــط ومقــررات جــاری تعییــن بســتر و حریــم منــوط بــه مراجعــه کلیه 
مالکیــن مشــاعی بــه امــور آب وتکمیــل پرونــده مــی باشــد، لــذا از کلیــه 
مالکیــن مشــاعی تقاضــا مــی شــود بــا در دســت داشــتن مــدارک مالکیت 
خــود ظــرف مــدت 10 روز از تاریــخ انتشــار آگهــی امــور آب فیروزکــوه 
بــه نشــانی فیروزکــوه، بلــوار بســیج، روبــه روی ترمینــال مراجعــه نماینــد. 
بدیهــی اســت عــدم مراجعــه مالکیــن مشــاعی ظــرف مهلــت مقــرر فــوق 
ــوه(  ــور آب فیروزک ــران )ام ــه ای ته ــرکت آب منطق ــات ش ــی اقدام ناف
نبــوده و  بســتر حریــم اعامــی بــرای کلیــه مالکیــن مشــاعی الزم الرعایــه

 می باشد.


