فرمانــدار فیروزکــوه خبر داد؛
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پیام تبریک بخشدار مرکزی به مناسبت هفته نیروی انتظامی؛
جام جم درباره لزوم حمایت از پیام رسانهای داخلی گزارش

فرصتی بــرای تجلیل از
سبزپوشــان امنیت

3

ویژه ها

مدیر جهاد کشاورزی فیروزکوه؛

عکس :روژیار نعمتی

2

فیروزکوه  40درصد انار تهران
را تامین میکند

همزمان با روز روستا و عشایر ؛

كارگاه قالیبافی عشایری روستای طرود افتتاح شد
مدیر روابط عمومی شهرداری:

تعویــض تمثال شــهدا
در فیروزکوه

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه فیروزکوه:

2

4

رضا فرازی ،مدیر جهاد کشاورزی فیروزکوه به خبرنگار جام جم گفت ۳۰۰ :هکتار
از باغات مناطق جنوب غرب فیروزکوه به کشت انار اختصاص یافته است و
فیروزکوه با تامین  ۴۰درصد از انار مصرفی استان تهران؛ قطب تولید این محصول در استان
تهران محسوب میشود.
3

فرماندار فیروزکوه خبر داد؛

روستایی با مردمی مهمان نواز؛

انتقــال آب شــرب ســالم بــه
روستاهای«اهنز »و«شادمهن»
3

سفری به طبیعت بکر و
دل انگیز روستای پیرده

4

 80درصد موقوفات مربوط به
تعزیه اباعبداهلل الحسین (ع)
است

4

جناب آقای مهندس فرشاد فیروزنیا

رئیس محترم اداره حفاظت محیط زیست
شهرستان فیروزکوه

جناب آقای دکتر مهدی اسفندیار
با کمال مسرت و افتخار ،انتصاب جنابعالی به سمت
مدیر کل مالی و خزانه دار دانشگاه آزاد اسالمی واحد
تهران مرکز راکه طی حکمی توسط دکتر طهرانچی ریاست
دانشگاه ازاد اسالمی بوده و سمبل بارزی از توانایی
هاي ارزشمند ان عزیز فرهیخته وتالشهای خستگی
ناپذیر جنابعالی میباشد تبریک عرض مینمائیم .امید
است در سایه الطاف الهی در پیشبرداهداف عالی نظام
مقدس جمهوری اسالمی ایران و جامعه دانشگاهی
موفق و سربلند باشید

شعبان اسفندیار ،خانواده و فرزندان

بر خود فرض می دانیم تا قدردان
تالش خستگی ناپذیر واهتمام جدی
شما در حفاظت وحراست از محیط
زیست به ویژه برخورد جدی وقاطعانه
حضرتعالی با متخلفین صید شکار
وپیگیری رفع مسائل ومشکالت
زیست محیطی به ویژه رایزنی در
خصوص انتقال شرکت تولیدی
تامین ماسه وریختگری به جهت
آالیندگی بودن  ،ساماندهی فاضالب شهرک های صنعتی باشیم از
آنجائیکه مواهب الهی امانتی است در دستانمان برای آیندگان  ،از شما
به عنوان یک مسئول دست پاک که برای رضایت حق تعالی ورضایت
مردم وهمچنین برای احقاق حقوق مسلم شهروندان از هیچ تالشی
دریغ ننموده اید مراتب سپاس وقدردانی را از جنابعالی وکلیه
همکاران صدیق زحمتکش آن اداره اعالم می داریم .

جمعی از شهروندان فیروزکوه

2
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اجتماعی

ضمیمه رایگان روزنامه در فیروزکوه

دستگیری شکارچی غیر مجاز در فیروزکوه
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان فیروزکوه ،از دستگیری
شکارچی متخلف در این شهرستان خبرداد .
به گزارش جامجم فرشاد فیروزنیا» با اعالم این خبر گفت :ماموران اجرائی
سرمحیط بانی انزها در حین گشت و کنترل منطقه پناهگاه حیات وحش

خبر
رئیــس منابــع طبیعــی و آبخیــزداری
فیروزکوه :

رفع تصرف از اراضی ملی فیروزکوه
بهارزش۳میلیارد

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری
فیروزکوه از رفع تصرف  ۷۳هزار مترمربع از
اراضی ملی این شهرستان به ارزش  ۳میلیارد
تومان خبر داد.
به گزارش جام جم عباس قاسمی در جمع
خبرنگاران در خصوص رفع تصرف  ۷۳هزار
مترمربع از اراضی ملی فیروزکوه گفت :این
رفع تصرفها در پالکهای سائو بزرگ ،اندریه،
نجفدر ،نام آور ،طارس و غیره به ارزش
حدودی  ۳میلیارد تومان انجام شده است.
قاسمی افزود :این اراضی در اجرای احکام
قطعیت یافته قضائی شامل  ۸فقره کیفری،
 ۱فقره حقوقی و  ۱فقره در راستای تبعیت
از موازین مندرج در تبصره  ۱ذیل ماده ۵۵
قانون حفاظت از جنگلها و مراتع و با دستور
دادستان از ید متصرفان خارج و به دولت
بازگردانده شده است.
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری
فیروزکوه عنوان داشت :این رفع تصرفات با
حضور عوامل نیروی انتظامی و یگان حفاظت
منابع طبیعی شهرستان فیروزکوه به مرحله
اجرا درآمده و تمامی بناها ،مستحدثات و
فنس کشیهای ایجاد شده بر روی این
اراضی نیز مورد تخریب قرار گرفته است.

کاوه ده در شکارگاه محمودآباد موفق به دستگیری فرد متخلف شدند.
وی افزود :ازمتهم پرونده یک قبضه اسلحه کمرشکن با  13تیر فشنگ و
الشه یک قطعه کبک وحشی کشف وضبط شد که پرونده تخلف بعداز
انجام سیر قانونی به دادستانی شهرستان ارجاع میشود.

فیروزنیا همچنین بیان نمود :هیچ گونه مجوزی درخصوص صید و
شکار پرنده در استان تهران صادر نمی شود و از همشهریان گرامی
تقاضا میشود که در صورت مشاهده هرگونه تخلفی با شماره 76442125
تماس گرفته و موارد را اعالم نمایند .

خبر

همزمان با روز روستا و عشایر؛

كارگاه قالیبافی عشایری روستای طرود افتتاح شد

كارگاه قالی باقی عشایری روستای طرود با حضور فرماندار شهرستان
فیروزکوه ،مدیر کل روستایی و امور شوراها استانداری ،مدیرکل

عشایری استان تهران ،معاونان فرماندار ،بخشداران و دیگر مسئوالن
افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت.
به گزارش جامجم به نقل از روابط عمومی فرمانداری شهرستان
فیروزکوه ،در حاشیه این مراسم تعدادی سند روستایی به مالکان
اعطا شد .همچنین در این مراسم معصومه پرندوار مدیر کل امور
روستایی استانداری تهران طی سخنانی بیان داشت :همه ما در
خصوص اقداماتی که در زمینه روستاها انجام شده واقف هستیم
که سیما و منظر امروز روستاها هیچ شباهتی به روستاهای پیش از
انقالب ندارد.
پرندوار با اشاره به اینکه کارهای انجام شده در روستاها در یک
بخش عمرانی و یک بخش اقتصادی بوده است گفت :در موضوع
عمرانی سیما و منظر و خانه بهداشت و درمانی و  ۹۵درصد در حوزه
زیرساختها کار انجام شده چنانکه تحلیلگران توافق نظر دارند که
اوضاع روستاهای ایران به مراتب تغییرات شگرفی را داشته است.
وی بیان داشت :امروز با وجود تحریمها این اتفاقات رخ داده و نظام

در حوزه روستایی سخاوت به خرج داده و در فیروزکوه برای گازرسانی
اقدامات خوب و قابل تقدیری اتفاق افتاده و امروز در روستاها
زیباسازی و آسفالت و ساختمانهای چند منظوره دیده میشود.
مدیر کل روستایی و امور شوراهای استانداری تهران در ادامه بیان
داشت :بخش مهمی که همه دنیا در روستاها به دنبال آن هستند
اشتغال است چرا که وقتی توسعه پایدار روستایی را میگوئیم
فقط اشتغال نیست بلکه اقتصاد روستایی است و اشتغال یکی
از شاخههای اقتصاد محسوب میشود و وقتی میگوئیم اشتغال
تحول یافته منظورمان یک محصول تک رقمی نیست و باید بدانیم
که مشکالت کشوری بدون نگاه به حوزه روستایی حل نخواهد شد
چرا که روستا حوزه امن تولید موادغذایی و فرهنگ ساز محسوب
میشود.
پرندوار با اشاره به اقدامات خوبی که در روستاها صورت گرفته به
مقاوم سازی خانههای روستایی اشاره کرد و گفت :طی سه سال اخیر
 ۲۱هزار خانه روستایی مقاوم سازی شده است.

مدیر روابط عمومی شهرداری خبر داد؛

تعویض تمثال شهدا در فیروزکوه
مدیر روابط عمومی شهرداری فیروزکوه از
نصب و تعویض  154تابلوی تمثال شهدای
شهرستان فیروزکوه خبر داد.
به گزارش جامجم عظیم زاده گفت :در هفته
دفاع مقدس ،تعویض تمثال شهدای شهر
فیروزکوه آغاز شد و اجرای این طرح با نصب
 154تابلوی تمثال شهدا در سطح شهر

فیروزکوه به پایان رسید.
مدیر روابط عمومی شهرداری افزود :در
راستای ارج نهادن به شهدای واالمقام
هشت سال دفاع مقدس و مدافعان حرم
و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت ،بلوارهای
اصلی شهر با نصب و تعویض تابلوی تصاویر
شهدای این شهرستان و شهدای مدافع

حرم مزین شد.
وی اظهار کرد :در اجرای این طرح  154تابلو
شامل تمثال شهدا در مسیر بلوار  45متری
حد فاصل میدان امیری فیروزکوهی تا میدان
امام رضا (ع) و بلوار دشت ناصر نصب شد.
وی خاطرنشان کرد :برای اجرای این کار 22
تمثال شهید در شهرک آل یاسین 50 ،تمثال
شهید در بلوار امیری فیروزکوهی40 ،
تمثال شهید در بلوار  45متری از
میدان امام علی (ع) تا میدان
امام خمینی (ره) و  42تمثال
شهید از میدان امام خمینی
(ره) تا میدان امام رضا (ع)
نصب و تعویض شد.

واکسن آنفلوآنزا به خانوادههای
شهداوایثارگرانتزریقشد

با همکاری بنیاد شهید و امور ایثارگران فیروزکوه
و شبکه بهداشت و درمان شهرستان تعدادی از
والدین شهدای باالی  ٠٨سال و جانبازان شیمیایی
به صورت رایگان در برابر ویروس آنفلوآنزا در منازل
خودواکسینهشدند.
بهگزارشجامجمغالمرضانیکدلرئیسبنیادشهید
و امور ایثارگران شهرستان فیروزکوه گفت :در مرحله
اول اعضای خانواده شهدا که بیش از  ٠٨سال دارند
و جانبازانی که مجروحیت شیمیایی حاد دارند نیازی
برای مراجعه به مراکز درمانی ندارند چرا که بر اساس
برنامهریزی صورت گرفته واکسن آنفلوآنزادر منازل
آنها به این عزیزان تزریق خواهد شد .وی افزود :ضمن
تشکر از معاونت بهداشت و درمان بنیادشهید و
امور ایثارگران شهرستانهای استان تهران تالش
خواهیم کرد در مراحل بعدی تعداد واکسن بیشتری
برای خانوادههای شاهد و ایثارگر دریافت نمائیم.

تداومعملیاتاجراییبازگشایی
معبر  ۱۸متری

جعفر پرج شهردار فیروزکوه در گفتگوی تلفنی با
خبرنگار جام جم اظهار کرد :با توجه به احداث پل ۱۸
متری ،عملیات تکمیل مسیر دسترسی پل با توجه
بهبرنامهریزیصورتگرفتهبهصورتمستمر اجرایی
شده و در حال انجام است.
هدف اصلی اجرای این پروژه رفع گرههای ترافیکی
خیابان پاسداران و سهولت دسترسی در نقاط
ورودی و خروجی و توسعه فضایی و کالبدی شهر
است که عملیات اجرایی آن در سال  ۹۹در دستور کار
مدیریت شهری قرار گرفت.
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پنجمین مرحله رزمایش کمکهای مومنانه کلید خورد
سروان محمد حیدریمنش ،جانشین فرمانده سپاه شهرستان فیروزکوه
گفت :در این مرحله از کمکهای مومنانه  ۳۰۰بسته مواد غذایی با کمک
مجموعه بنیاد مستضعفین انقالب اسالمی و خیرین تهیه شد.
به گزارش جامجم این بستهها شامل مجموعهای از حبوبات ،روغن،
ماکارونی و غیره است .ارزش ریالی بستهها بالغ بر  ۳۵۰هزار تومان برای

خبر

پیام تبریک بخشدار مرکزی به
مناسبت هفته نیروی انتظامی؛

فرصتیبرایتجلیلاز سبزپوشان
امنیت

هر بسته است .این مرحله از کمکهای مومنانه را به واسطه ورود به ایام
شهادت نبی مکرم اسالم(ص) و کریم اهل بیت(ع) انجام میدهیم .در
کنار این کمکها در روز اربعین اطعام غذای گرم را در برنامه خود داشتیم.
تهیه و توزیع ده دستگاه تبلت با کمک ظرفیت خیرین شهرستان برای
دانشآموزان نیازمند منطقه نیز صورت پذیرفت .در ایام محرم باتوجه

به نبود امکانات مناسب درمانی در شهرستان و تجهیزاتی همچون
دستگاه  CTscanاز طریق هیئتهای مذهبی کمکهایی جمعآوری
شد که این کمبودها برطرف شود .با بانک اطالعاتی دقیق از اقشار
آسیبپذیر شهرستان کمکها به صورت برنامهریزی شده به دست کل
جامعه هدف در چند مرحله میرسد.

ضمیمه رایگان روزنامه در فیروزکوه

خبر

نصب دیوار شیشهای در گلزار شهدا
مشاور شهردار فیروزکوه در امور ایثارگران گفت :محصور کردن گلزار شهدا با نصب دیوار و در شیشهای با هدف حفظ میراث فرهنگی شهر
و گرامیداشت مقام شهدای شهرستان ،در حال انجام است.
به گزارش جامجم این مقام مسئول افزود :با تخصیص اعتبار توسط شهرداری فیروزکوه به منظور کاهش آسیبهای فصل سرما و ایجاد
امکان برگزاری مراسمات مذهبی ،محوطه گلزار شهدا با نصب در و دیوار شیشهای محصور خواهد شد.

فیروزکوه  40درصد انار تهران را تامین میکند
هفته نیروی انتظامی فرصت مغتنمی است
برای تجلیل از بزرگمردانی که بی تردید کار و
تالش خستگی ناپذیر و ایثار بیوقفه آنان
زمیـنه ساز استقرار سالمت اجتماعی و
امنیت جامعه اسالمی است.
سبز پوشانی که به فرموده مقام معظم
رهبری در خدمت مردم ،در کنار مردم و
پشتیبان آنان هستند و آحاد مردم نیز به
نیروی انتظامی افتخار میکنند و به آن اعتماد
دارند.
اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطره
شهداء و ایثـارگران نـاجا ،هفـته نیروی انتظامی
را به فرماندهی محترم انتظامی شهرستان
فیروزکوه بویژه روسای کالنتری و پرسنل
نیروی انتظامی ،پلیس راهنمایی و رانندگی
پلیس راه و سایر پلیسهای تخصصی در
بخش مرکزی تبریک و تهنیت عرض نموده
و از زحمات شبانه روزیشان تقدیر و تشکر
مینمایم
ّ
آرزومندم نیروی انتظامی در ظل توجهات
ولی عصر (عج) و تحت زعامت مقام عظمای
والیت (مدظله العالی) ،همواره در برقراری
نظم و امنیت موفق و سربلند باشد.

اجتماعی
اقتصادی

رضا فرازی ،مدیر جهاد کشاورزی فیروزکوه به خبرنگار جام جم گفت ۳۰۰ :هکتار از باغات مناطق جنوب غرب فیروزکوه به کشت
انار اختصاص یافته است و فیروزکوه با تامین  ۴۰درصد از انار مصرفی استان تهران؛ قطب تولید این محصول در استان تهران
محسوب میشود.
نبود سرمایه برای راه اندازی کارخانجات بستهبندی؛ فرآوری و احداث سردخانه جهت نگهداری انار از مهمترین دغدغههای
انارکاران فیروزکوهی است که نیازمند توجه و حمایت بیشتر مسئوالن مربوطه است.

آسیب کرونا به ورزش و ورزشکاران
ابوالفضل علیپور ،رئیس اداره ورزش و جوانان فیروزکوه در گفتگویی با خبرنگا ر جام جم گفت :مشکل تعمیرات ورزشی شهرستان را به
استان تهران ابالغ کردیم و ان شاءاهلل با تخصیص اعتبارات مشکالت برطرف خواهد شد.
وی افزود :با توجه به شیوع ویروس کرونا برنامهها و مسابقات ورزشی ما به صورت مختصر برگزار میشود ۹۰ .درصد اماکن ورزشی شهری
و روستایی مستهلک میباشند و نیاز به بازسازی و تعمیرات اساسی دارد .علیپور در ادامه گفت :با شیوع کرونا متاسفانه از اسفند تاکنون
هیچ درآمدی از اماکن دولتی که در اختیار ماست و حقوق پرسنل اداره ورزش شهرستان را تامین میکند نداشتیم.
هنوز دولت تسهیالتی چه در قالب وام یا غیره به صاحبان باشگاههای بدنسازی خصوصی اختصاص نداده است.

رئیس بنیاد شهید فیروزکوه:

سرافرازی ایران مدیون رشادت شهداست
غالمرضا نیکدل ،رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان فیروزکوه با والدین شهید واالمقام محمد طاهر سراج دیدار و دلجویی نمود.
به گزارش جامجم در حاشیه تزریق واکسن آنفلوآنزابه والدین شهدای گرانقدر ،رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران با والدین شهید واالمقام
محمد طاهر سراج دیدار و سپاسگزاری نمود .در این دیدار نیکدل گفت :امروز در دنیا سرافراز و سربلند هستیم و این سرافرازی به پاس
رشادتهای شهدای هشت سال دفاع مقدس ،شهدای انقالب اسالمی و شهدای مدافع حرم است .ما نیازمند هستیم که یادمان نرود چه
کسانی در چه شرایطی از جمهوری اسالمی و از این مردم عزیز دفاع و چه گوهر ارزشمندی را تقدیم انقالب کردند.

انتقال آب شرب سالم به
روستاهای«اهنز »و«شادمهن»

یوسفیجمارانی فرماندار شهرستان فیروزکوه به
خبرنگار جام جم گفت :امروز شاهد افتتاح چندین
پروژه آبرسانی و بهسازی راههای روستایی در بخش
ارجمند بودیم .در روستای شادمهن ،کانال هدایت
آبهای سطحی با اعتباری قریب به ۲۸۰میلیون تومان
بهبهرهبرداریرسید.
وی افزود :در همین روستا ،طرح انتقال آب شرب
روستا و احداث مخزن انجام شد .در روستای اهنز
هم بحث آبرسانی به شهرک شهید سلیمانی با
اعتباری بالغبر  ۸۰۰میلیون تومان بهرهبرداری شد؛
با بهرهبرداری از این دو پروژه ،بحث انتقال آب شرب
سالموبهداشتیبهروستاییانبهاتمامرسیدهاست.

باهم ،برای امنیت و سالمت

مسابقه نقاشی با موضوع سالمت روان در ایام
کرونابه مناسبت هفته ناجا و هفته سالمت با
همکاریفرماندهیانتظامیشهرستانفیروزکوه،
مرکز بهداشت و پایگاه سالمت اجتماعی هزار راه
نرفته با رعایت پروتکلهای بهداشتی در منطقه
مسجدسی بین کودکان و نوجوانان برگزار گردید.
به گزارش جامجم در پایان به تعدادی از نوجوانان
به رسم یادبود جوایزی اهدا گردید.

ضمیمه رایگان روزنامه در شهرستان فیروزکوه

صاحب امتیاز :
سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران
سرپرست شهرستان فیروزکوه :محمد مراد پور

تحریریه شهرستانها021-44233511 :
دفتر سرپرستی شهرستان فیروزکوه:
76444148

www.daneshpayam.ir
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 80درصد موقوفات مربوط به
تعزیهاباعبداهللالحسین(ع)

حجتاالسالم دکتر محمدخلیلی کالریجانی رئیس
اداره اوقاف و امورخیریه شهرستان فیروز کوه
فرهنگ وقف را باعث تحقق عدالت اجتماعی
در جامعه اسالمی دانست و گفت :اختصاص
عواید موقوفه براساس نیات واقفان خیراندیش
درکاهش فاصله طبقاتی آحادجامعه نقش بسزائی
دارد.
به گزارش خبرنگار جام جم  ،وی در نشست
برنامهریزی دهه وقف که در اداره اوقاف شهرستان
برگزار شد ،ضمن بیان برنامههای این دهه  ،به
تبیین برکات این صدقه جاریه پرداخت و اظهار کرد:
احساس مسئولیت درقبال اجرای امینانه نیات
واقفان و تعه د اجتماعی بهعنوان یکی از ابزارهای
تربیتی در عمل به فرهنگ وقف متبلور است.
دکتر خلیلی با اشاره به برنامههای ابالغی سازمان
اوقاف و امورخیریه به تشریح برنامههای دهه
وقف امسال پرداخت و بیان داشت :باتوجه به
شیوع ویروس کرونا  ،بهترین طرح ممکن درسال
جاری اجرای طرح احسان ماندگار(توزیع بستههای
حمایتی ویژه خانوادههای نیازمند) و در قالب
رزمایش کمکهای مومنانه است که باهمکاری
خوب وصمیمانه سپاه پاسداران انقالب اسالمی،
دفتر امام جمعه محترم  ،کمیته امداد و بهزیستی
شهرستان در آخر ماه صفرتوزیع شد .
رئیس اداره اوقاف شهرستان گفت :از دیگر
طر حهای حمایتی سازمان اوقاف درسال جاری که
درماههای قبل انجام شد طرح مهرتحصیلی و توزیع
پکهای تحصیلی در بین دانش آموزان نیازمندو کم
برخوردار ونیز توزیع بستههای حمایتی به تعداد420
بسته با مساعدت اداره کل اوقاف وامورخیریه
استان تهران در ماه مبارک رمضان به منظور شرکت
در طرح عظیم رزمایش مومنانه برای تحقق فرامین
مقاممعظم رهبری است .این مقام مسئول بیان
داشت :بیش از  80درصد ازنیات موقوفات واقفان
خیراندیش به تعزیهداری آقااباعبداهلل الحسین
علیه السالم در ماه محرم وصفر اختصاص دارد .

آن دل كه به ياد تو نباشد ،دل نيست
قلبى كه به عشقت نتپد جز ِگل نيست
آن كس كه ندارد به سر كوى تو ،راه
از زندگى بى ثمرش حاصل نيست

«همه با هم برای امنیت و سالمت»؛ شعار هفته ناجا

پیشگیری انتظامی و اجتماعی  -با اولویت سالمت و امنیت -از دیگر
اهداف کلی برنامههای هفته نیروی انتظامی در سال جاری است ،مردم
و پلیس در کنار یکدیگر میتوانند ،احساس امنیت جامعه را گسترش
دهند .روزهای هفته ناجا سال جاری باعنوان «حفظ ارزشها ،والیت
مداری ،پلیس در تراز انقالب اسالمی « آغاز میشود ،برنامههای روز
یکشنبه  27مهر با شعار « اقتدار توام با رأفت ،هوشمندی و خدمت
صادقانه» دنبال میشود و برای روز دوشنبه  28مهر شعار « مشارکت
عمومی ،پیشگیری اجتماعی و توسعه امنیت» برگزیده شده است.
عنوان روز سه شنبه  29مهر» امنیت اقتصادی ،کمک به تولید ،آسایش
عمومی» است ،روز چهارشنبه  30مهر نیز» آموزش همگانی ،نظم و
قانون مداری ،فرهنگ ترافیک» نامگذاری شده است برای پنجشنبه
اول آبان در روز شمار هفته ناجا ،شعار « مرزبانی ،ایثار وجوانمردی،
همگامی با مرزنشینان» و برای روز جمعه دوم آبان نیز عنوان « سالمت
خانواده ،فضای مجازی پاک ،جامعه امن» را برگزیده ایم.

فرماندار فیروزکوه خبر داد؛

بهینهسازی شبکه برق فشار ضعیف در روستاهای بخش مرکزی و ارجمند
مهدی یوسفی جمارانی در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اینکه در
سال پایانی کار دولت قرار داریم گفت :یکی از سیاستهای اصلی
دولت تدبیر و امید اتمام پروژههای نیمه تمام بوده و از این رو مدیران
شهرستان فیروزکوه همچنان پویا و پیگیر به دنبال تکمیل طر حها و
تحققبرنامههاست.
به گزارش جامجم به نقل از روابط عمومی فرمانداری شهرستان
فیروزکوه ،فرماندار شهرستان فیروزکوه گفت :در شرایط کنونی که
شیوع کرونا بسیاری از امور را مختل کرده ،هیچ کاری در شهرستان
راکد نمانده و تمام برنامهها روال خود را طی کردند که البته در این
برهه مشکالتی وجود داشت .وی با تقدیر از عملکرد شرکت توزیع
برق شهرستان گفت :در همین راستا با تالشهای صورت گرفته
اقدامات خوبی را در اصالح و بهینهسازی شبکه برق در سطح روستا
و شهر شاهد بودیم که میتوان به تامین برق روستای جدید سله بن
( چزکین) با اعتباری بالغ بر ۳۰۰میلیون تومان اشاره کرد.
وی افزود :از دیگر اقدامات مهم شرکت توزیع برق اصالح و بهینهسازی

شبکه فشار ضعیف روستاهای لزور ،شادمهن ،اهنز ،ورسخواران،
وزنا ،زرمان ،آسور ،اندریه ،بهان و طهنه در بخش ارجمند با اعتباری بالغ
بر ۴ونیم میلیارد تومان میباشد.
جمارانی ادامه داد :در بخش مرکزی نیز اصالح و بهینهسازی شبکه
فشار ضعیف روستاهای سیمین دشت ،حصار بن ،انزها ،دهگردان،
آتشان ،مهاباد ،درده ،پیرده ،مهن ،با اعتباری بالغ بر ۳میلیارد و
هفتصد میلیون تومان را شاهد هستیم .فرماندار فیروزکوه با اشاره به
توسعه خطوط  ۲۰مسیر روستای فرح آباد با نصب یک دستگاه  Ibsبا
اعتباری بالغ بر۹۰۰میلیون تومان در بخش مرکزی گفت :توسعه خط ۲۰
کیلو ولت مسیر امینآباد به انزها با اعتباری بالغ بر  ۶۰۰میلیون تومان
نیز اجرا شده است.
وی در حوزه شهری به توسعه حدود  ۲۰مسیر جاده قدیم مازندران
تا تامین ماسه با نصب یک دستگاه سکسیونر با اعتباری بالغ بر۸۰۰
میلیون تومان اشاره کرد و گفت :در شهرهای فیروزکوه و ارجمند
نیز اصالح و بهینهسازی شبکه فشار ضعیف با اعتباری بالغ بر۳و

نیم میلیارد تومان از مهمترین
اقدامات انجام شده است.

سفری به طبیعت بکر و دل انگیز روستای پیرده

رحیم شورانی  ،عضو شورا

محمد باهو  ،رئیس شورا

دامداری با تولید محصوالت دامی ،لبنیات و گوشتی
و واحدهای پرورش طیور با تولید مر غ و تخممر غ
رایج میباشد.
وی خاطرنشان کرد :روستای پیرده مفتخراست
در طول دوران دفاع مقدس ۸نفر از عزیزان و
بزرگمردان خود را تقدیم انقالب و میهن عزیزمان
کرده است .همچنین وجود  ۲ایثارگر ۱۲،جانباز و۶۷
رزمنده سندافتخار دیگری برای این روستابه حساب

میآید .دهیار پیرده در ادامه با اشاره به جاذبههای
طبیعی و تاریخی این روستا تصریح کرد :این روستا با
دارا بودن رودخانههای پرآب ،دریاچههای آب شیرین
و چشمههای معدنی متعدد از مناطق کوهستانی
و ییالقی استان تهران به شمار میآید .جاذبههای
طبیعی این منطقه  ،روستای پیرده را در زمره مناطق
خوش آب و هوای استان تهران قرارداده است که
بویژه در فصل گرم سال میزبان گردشگران بسیاری

از استانهای همجوار است.
آثار تاریخی و فرهنگی بسیاری در روستای پیرده
قراردارد که نشانگر قدمت تاریخی این منطقه است،
کاروانسراها ،نقش برجسته و رسوار که به دوران
قاجار برمی گردد همچنین قبرستانهای تاریخی و
کهن به همراه بقعه امامزادههای متعددی که دراین
روستا قرار دارد از جمله جاذبههای تاریخی روستای
پیرده به شمار میآیند.

حسن پرج دهیار روستای پیرده

روستای پیرده یکی از قدیمیترین وزیباترین
روستاهای شهرستان فیروزکوه است که باطبیعت
بکرو دست نخورده ،مردمان خونگرم ومهمان
نوازش میتواند مقصد خوبی برای گردشگران و
دوستداران طبیعت باشد.
روستای پیرده از توابع بخش مرکزی فیروزکوه و
در ۳۰کیلومتری شرق این شهرستان در دهستان
پشتکوه قرار دارد.
این روستا از سمت شمال به روستای مهن ازجنوب
به روستای درده ،ازشرق به امامزاده عبداهلل و از غرب
به شهر فیروزکوه منتهی میگردد.
این روستا درکنار روستاهای درده،کاوده وکدوده
واقع شده است .درباره پیرده در متون تاریخی آمده
است :پیرده شهرکی قدیمی و خوش آب و هواست
که میان فیروزکوه و هزار جریب و در ۱۸۳کیلومتری
تهران قرار دارد.
موقعیت طبیعی وداشتن دژهای استوار و
گذرگاههای خطرناک از این روستا پناهگاهی برای
مهاجمان و متجاوزان به طبرستان به وجود آورده
است که هنوز آثار برج و باروهای عظیم آن باقی
است.
حسن پرچ دهیار روستای پیرده در گفتگوی
اختصاصی با روزنامه جام جم بااشاره به ویژگیهای
جمعیتی و اقلیمی این روستا بیان داشت :بر اساس
سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵جمعیت
این روستا  ۲۷۲نفر و دارای  ۵۹خانوار بوده است.
این روستا به دلیل آب وهوای سرد و خشک در
فصل سرما و آب و هوای معتدل و مناسب در فصل
گرما همواره جمعیتی متغیر داشته است.
تعداد خانوار این روستا در فصل سرما  ۱۵خانوار
ودرفصل گرما  ۱۰۵خانوار میباشد .به لحاظ
تحصیالت بزرگان و ریش سفیدان روستا دارای
سواد قرآنی و دیگر افراد این روستا در رشتههایی
نظیر مهندسی ،پرستاری ،دبیری و همچنین به
عنوان کارمند نهادهای اجرایی مشغول فعالیت
هستند .منبع اصلی درآمد اهالی روستا از طریق کار
کشاورزی و دامپروری تامین میشود.
عمده محصوالت این روستا عبارتنداز :گندم ،جو ،
سیب زمینی ،گردو ،سیب ،گالبی و ...که به دو شیوه
صنعتی و سنتی در این منطقه کشت میشوند.
همچنین در این روستا فعالیت در واحدهای
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فرمانده نیروی انتظامی فیروزکوه عنوان کرد؛
سرهنگ عبدیان فرمانده انتظامی شهرستان فیروزکوه در جمع
خبرنگاران با بیان اینکه هفته نیروی انتظامی امسال با توجه به
تغییرات اجتماعی گسترده در عرصههای مختلف زندگی بشر و تاثیری
که این تغییرات برحوزه امنیت عمومی دارد ،همچنین ضرورت تالش
جمعی در پیشگیری از شیوع و غلبه بر ویروس منحوس کرونا موجب
شد تا شعار « با هم برای امنیت و سالمت « برای هفته ناجای امسال
انتخاب شود و امیدواریم با رشد آگاهیها و تبیین صحیح نقش ،سهم
و مسئولیتهای آحاد جامعه در حفظ ،ارتقاء و کیفی بخشی امنیت
و سالمت در جامعه ،گسترش نقش مشارکت جویانه و کنشگری
فعاالنه مردم ،نهادها ،دستگاهها و سازمانها را درطول سال شاهد
باشیم.
رویکرد نیروی انتظامی ترغیب هموطنان به رعایت قانون و فرهنگ
خودکنترلی و تشویق دیگران به رفتار قانونمند و همچنین تقویت
رابطه معنادار و متقابل مردم با پلیس در کنار تبیین نقش پلیس در

امام خمینی -

ره

پرچ با اعالم اینکه امکانات گردشگری در روستای
پیرده محدوداست اظهار امیدواری کرد :با توجه به
اینکه روستای پیرده از جمله مناطق گردشگری
روستایی به حساب میآید بر همین اساس در
سالهای اخیر رسیدگی به این امر در دستور کار
دهیاری و شورای اسالمی این روستا قرار گرفته
تا بتوانیم امکانات گردشگری این روستا را درحد
مطلوبی افزایش دهیم .وی بااشاره به اقدامات انجام

بررسی مشکالت روستاهای
بخش مرکزی و ارجمند با
حضور نماینده مجلس

سید احمد رسولی نژاد نماینده مردم شریف
شهرستانهای دماوند و فیروزکوه به همراه
فرماندار ،معاون فرماندار ،بخشداران { بخش
مرکزی و ارجمند } و مسئوالن ادارات ،از
روستاهای سرخدشت ،جلیل آباد و فرح آباد
به منظور بررسی مشکالت روستاهای مذکور
بازدید کردند.
در دیدارهای جداگانه شوراهای اسالمی و
دهیاران روستاهای سلمان ،سیمین دشت،
اندریه ،آسور ،لزور و اهنز با سید احمد رسولی
نژاد راجع به مسائل ذیل بحث و تبادلنظر
شد:
* ارائه گزارش عملکرد شوراها و دهیاران و
بررسی مشکالت باقی مانده روستاهای مذکور.
* افتتاح پروژههای آب آشامیدنی روستای
شادمهن و شهرک شهید سلیمانی روستای
اهنز.
* احداث دیوار حائل و بهسازی خیابان اصلی و
ورودی روستای شادمهن و....
* کلنگ احداث سالن ورزشی روستای اهنز.
* پاسخگویی به مکاتبات دریافتی همراه با
اعضای دفتر فیروزکوه.
مشکالت طر حهادی ،منابع آب ،برق ،راه ،گاز،
آب شرب ،کشاورزی ،مخابرات و اینترنت
روستای فرح آباد نیز بررسی شد.

رپرتاژ

شده سالهای اخیر در روستای پیرده عنوان کرد:
درختکاری در مزارشهدا،محوطه مسجد باب الحوائج
و میدان شهدا ساخت تابلوی شهدا و نصب آن در
مزار شهدا و در مسیر جاده روستا،نصب تابلوی خیر
مقدم دروروری روستا ،تکمیل دیوارساحلی ،مرمت
پل سرچشمه ،آسفالت و زیرسازی شهرک باغ
بهشت،قلعه و روبروی دهیاری ،احداث پارک کودک،
جابهجایی تیر برق و تعویض تمام تیربرقهادرداخل
روستاونصب فازشب ،خرید ونصب بیلبورددر۳
نقطه روستا ،نصب لوله ورنگ آمیزی و خریدپرچم
برای مراسم عزاداری ،جشن ومیالد
م مذهبی ،خرید
خریدسیستم صوتی جهت مراس 
سطل زباله به تعداد  ۱۰عدد ،ایجاد تانکر آب جهت
استفاده در مزارشهدا ،آماده سازی قبور در مزار ،راه
اندازی سرویسهای بهداستی برادران وخواهران
درامامزاده ،راه اندازی ولوله کشی آب در مزار شهدا،
راهاندازی نانوایی درروستا ،زیرسازی و جدول گذاری
معابر باالمحله ،نصب کابل اینترنت پرسرعت همراه
اول ،نصب  ۱۳عدد دوربینهای مداربسته در روستا،
حصارنمودن زمین ورزشی و آغاز اجرای عملیات
پروژگازرسانی به روستا ،از جمله اقدامات انجام شده
در روستای پیرده بوده است.
پرچ به برخی مشکالت موجود در این روستا اشاره
کرد و گفت :متاسفانه در سالهای اخیر به دلیل
نبود بستری مناسب جهت اشتغال جوانان شاهد
مهاجرت بسیاری از اهالی روستا بودیم که امیدواریم
باحمایت و همکاری مسئوالن امر تدبیر الزم در
راستای رفع این معضل اتخاذ گردد.
وی ادامه داد :بهسازی و ترمیم جاده روستایی
ازدیگر مطالبات مردم شریف روستای پیرده است
که باید هر چه سریعتر نسبت به رفع این مشکل
اقدام عملی صورت گیرد.
دهیار پیرده در خاتمه ضمن قدردانی از آقای سید
روح اهلل حسینی بخشدار مرکزی فیروزکوه و شورای
اسالمی این روستا بیان کرد :ما با اعضای شورای
اسالمی در تعامل خوبی هستیم و همواره سعی
مابراین بوده با همفکری همدیگر در مسیر توسعه
وآبادانی روستا قدم برداریم.
خدمات بسیاری در این سالها انجام شده که
امیدواریم با حمایت مسئوالن شهرستان شاهد
رشدو توسعه روزافزون روستای پیرده باشیم.

