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حمــل  ونقــل دریایــی بــا اختصــاص 
بیشــترین ســهم تجارت بین  المللی به 
خــود بــه لحــاظ ویژگیهای خــاص، نقش 
اساســی در اقتصــاد ملــی کشــورهای 
صاحب دریا و مرز آبی و همچنین کشور 
ما ایران دارد. نتایج نشــان داده اســت، 
کشورهایی که بنادر خود را به  روز کرده 
و با پیشرفت تکنولوژی حرکت کرده  اند، 
تبدیل به بنادر هــاب در منطقه و یا در 
سطح جهان شده، ضمن اینکه پرترافیک  

ترین بنادر نیز به حساب می آیند. 
اقتصاد کشورهای پیشــرو در حمل و

نقل دریایــی از جمله ســنگاپور و چین 
و... به سرعت پیشــرفت کرده بطوریکه 
شاید بتوان گفت این امکان وجود دارد 
که این قبیل کشــورها بتوانند بیش از 
پنجــاه درصد اقتصادشــان را بر صنعت 

حمل   ونقل دریایی متمرکز کنند.
 جهانی  شدن و داشتن سهم بیشتری 
از تجــارت جهانــی اقتصادی پویــا را به 

ارمغان خواهد آورد.
بررسی عوامل موثر در موقعیت خطوط 
کشــتیرانی شناخته شــده در سطح بین  
المللی نشان دهنده شناخت مدیران آن 
کشــور از اقتصاد جهانی و بهره  گیری از 
پتانسیل و سود سرشار خدمات است. 

در  ملــی کشــورها  مطلــوب  قوانیــن 
راســتای حمل  ونقــل گواه انســجام آن 

کشــور در میان دســت اند رکاران حمل  
ونقل و دیــدگاه اقتصادی و بهره  برداری 

از ظرفیت های موجود است.
 تشــریح چالشــهای موجــود در حمــل 
ونقل دریایی ایران نشان می دهد ناوگان 
توانمندیهــای  دارای  ایــران  کشــتیرانی 
خاص خــود اســت و می توان بــا برنامه 
 ریزی صحیــح و مدیریت کارآمد در ابعاد 
و  قانونــی  مســایل  همچــون  مختلفــی 
حقوقــی، گمرک و تعرفه، بیمه و با توجه 
بــه موضوع توســعه تجــارت پایــدار به 

قطب منطقه )خاورمیانه ( تبدیل شد.
 ولــی  بررســی ها و نظر کارشناســان 
بین المللــی  ســازمان های  و  اقتصــادی 
حاکــی از ادامه ســخت ترین بحران مالی 
جهانی در ۸۰ ســال گذشــته طی ســال 

۲۰۰۹ میالدی است. 
بر اســاس همین بررســی ها  میانگین 
صنعتــی  کشــورهای  اقتصــادی  رشــد 
پیشــرفته حــدود منفــی ســه درصــد 
پیش بینی شــده و رشــد اقتصاد جهان 
در این ســال به نظر صندوق بین المللی 
پول طی ســال۲۰۰۹ حدود ۲/۲ درصد 

برآورد شده است.
 بانــک جهانــی نیــز بــا کمــی اغــراق 
وضعیــت اقتصــادی فعلــی را مهم ترین 
بـــر  تـغـیـیـــر  اثـرگـذارتـریـــن  و 
بـازارهـای مـالـــی دنـیـای سرمایه داری 

می داند.
اقتصــادی  رشــد  آهنــگ  کاهــش 
کشورهای توســعه یافته در سال ۲۰۰۹ 
میالدی و اعالم ورشکستگی شرکت های 
و  ژاپــن  ماننــد  در کشــورهایی  بــزرگ 
ایــاالت متحده، اخــراج هــزاران کارگر و 
متخصــص و از بیــن رفتــن فرصت های 
شــغلی بی شــمار، رکــود بــازار مســکن 
در کشــورهای اروپایــی مانند اســپانیا، 
وقــوع بحرآن های مالی ریز و درشــت در 
صنایع باالدســت و پایین دســت و تحت 
تاثیــر قرارگرفتــن صنایع خــرد و کالن، 
رخــداد ســونامی اقتصــادی را گوشــزد 
می کنــد که منجــر به کاهــش معامالت 
تجــاری بین المللــی و در نتیجــه کاهش 

میزان حمــل کاال از طریق دریا و کاهش 
تقاضــا بــرای انواع کشــتی می شــودکه 
متعاقبــا بــروز رکود صنعــت حمل ونقل 
دریائــی در همه طیف هــای متنوع آن را 
به دنبــال دارد.  موضــوع حمل ونقــل به 
دلیــل تاثیرگــذاری آن بــر قیمــت تمام 
شده کاال در کشــورهای در حال توسعه 
جایــگاه واالیی یافته در چنین شــرایطی 
اعمال خواســته یــا ناخواســته هرگونه 
وقفــه یا ایجــاد هزینه هــای غیرضروری 
در چرخــه حمل ونقل دریائی کاال به نوبه 
خــود می توانــد منجر به حذف بســیاری 
از فعــاالن در بخــش واردات و صادرات 

ادامه داردشود.  

چالش های داخلی و خارجی حمل و نقل دریایی
خسرو آرام،  دکترای مدیریت کسب  و کار،  حمل و نقل  و توسعه پایدار  در ایران

مقاله 

والدت با سعادت حضرت معصومه )س( و روز دختر را تبریک می گوییم
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 ســیدعلی آقازاده، اســتاندار مرکزی 
در ســفر یکــروزه به شهرســتان ســاوه  
به همراه مهنــدس زندیه وکیلی معاون 
میرزایــی  دکتــر  اســتاندار،   عمرانــی 
فرمانــدار،  حــاج امینــی رئیس شــورای 
اسالمی  شــهر ساوه و ســایر مسئوالن 
اســتانی و شهرســتانی  از رونــد اجراي 
پــروژه کمربندي شــمال  ســاوه بازدید 

کردند.
آقــازاده در این بازدیــد از تالش های 
شــورای اسالمی شهر و شــهرداری ساوه 
جهت اجــرای این پــروژه عظیــم تقدیر 
کــرد و خواســتار رفع موانع آن توســط 

مسئوالن استانی شد.
وی بیان داشت: استانداری مرکزی نیز 
تالش خواهد کرد تا  قیر مورد نیاز برای 
تکمیل پروژه کمربندی شــمال ســاوه را 
تامیــن کند تا بتوانیم این پروژه مهم را 
در هفته دولت به بهره برداری برسانیم. 
حــاج امینی، رئیس شــورای اســالمی 
شــهر ســاوه در این بازدید ضمن بیان 
و  شــهر  اســالمی  شــورای  مشــکالت 
شهرداری ســاوه برای تکمیل این پروژه 
عظیم، گفــت: تکمیل کمربندی شــمال 
شــهر ســاوه به عنوان بزرگتریــن پروژه 
در بین شــهرداری های اســتان نیازمند 
حمایــت اســتاندار محترم و مســئوالن 
اســتانی است تا بتوانیم آن را در موعد 

مقرر به بهره برداری برسانیم.
وی در ادامه خواســتار رفع مشکالت 
ســاکنان 16۲۰ واحدی شــهرک علوی از 

استاندار مرکزی شد. 
حسینی  شــهردار ســاوه نیز از روند 
اجرای پروژه کمربندی شمال شهر ساوه، 
گفــت: تکمیل ایــن پــروژه نیازمند دو 
هزار تن قیر اســت که برای تامین این 
میــزان قیر در حال حاضر هفت میلیارد 

تومان اعتبار نیاز است .
وی بیــان داشــت: جهــت اجــرای این 
پــروژه تاکنــون حــدود ۲۰۰ هــزار متر 

مربــع از اراضی مســیر کمربندی تملک 
و آزادســازی شــده،  1۲ هزار متر طول 
جــدول گذاری صــورت گرفتــه و  حدود 
1۰۰ هزار متر مکعــب عملیات خاکریزی 

و خاکبرداری انجام شده است.
حسینی با بیان اینکه طول این پروژه 
از بلــوار آزادی تا شــهرک علــوی در فاز 
نخست آن حدود ۳ کیلومتر با عرض 6۰ 
متر اســت، افزود: با توجه به مشــکالت 
مالی شــهرداری و افزایــش روند قیمت 
قیر نیازمند مســاعدت استاندار محترم 
و سایر مســئوالن استانی و شهرستانی 
بــرای تکمیــل ایــن پــروژه هســتیم تا 
بتوانیــم این پروژه بــزرگ را که یکی از 
بزرگترین پــروژه ها در بیــن پروژه های 
شــهرداری های اســتان مرکزی است در 

هفته دولت به بهره برداری برسانیم.
وی تصریــح کرد: اجرای ایــن پروژه از 
نیازهای حیاتی شــهر ســاوه اســت زیرا  
ترافیــک ســنگین در میــدان آزادی و 
برخی خیابانهای مرکزی شــهر سالهاست 
که عــالوه بر کالفه کردن مردم، آســیب 
هــای جدی به زیرســاخت هــا  و مبلمان  

شهری ساوه وارد کرده است.
حســینی  اظهار داشت: سال گذشته 
مقرر گردید تا از محل اعتبارات استانی 
مبلــغ یک میلیارد  تومان جهت کمک به 
اجرای این پروژه اختصاص یابد اما فقط 

۳۰۰ میلیون آن محقق شد.
وی بــا بیان اینکه  تکمیــل کمربندی 
شــمال شــهر ســاوه نیازمنــد 1۰ تا 1۲ 
میلیــارد تومــان اعتبــار اســت، افزود: 
ایــن پروژه هم اینک  حــدود 6۰ درصد 
پیشــرفت فیزیکــی دارد و در صــورت 
تکمیل فاز نخســت آن در هفته دولت، 
بــه طــول 16  فازهــای دو و ســه آن  
کیلومتر در دســتور کار شــهرداری قرار 
دارد  تــا بــا تکمیل رینگ کامــل اطراف 
شــهر، شــهروندان از ترافیــک چندیــن 

ساله شهر ساوه رها شوند.

سید مهدی حسینی گفت:  متاسفانه 
امــروز بخش زیــادی از زیرســاخت های 
اصلی شهری در ساوه با نقصان و کمبود 
مواجه است که حق مردم ما این نیست.
وی ادامــه داد: ســاوه با وجود داشــتن 
مردمی متدین، نجیب و اصیل و سرمایه 
هــای مناســب در این شــهر، امروز یک 
شهر فرســوده و متروکه است که شاید 
برخی مردم نیز نســبت به آن بی تفاوت 
شــده اند و بی اعتمادی شــهروندان آن 
جهت سرمایه گذاری در این شهر موجب 
گردیــده تــا آنها پــول خــود را در دیگر 

شهرهای کشور سرمایه گذاری کنند.
مهندس حسینی با بیان اینکه امروز 
در گام نخســت زیبا ســازی شــهر ساوه 
مهم است، تصریح کرد: زیباسازی فضای 
شــهر موجب افزایش رغبــت مردم برای 
سرمایه گذاری در این شهر خواهد شد.  
وی اظهار داشــت: در گذشــته اقدامات 
خوبی  در شــهر صورت گرفته است اما 
هم اینک با کاســتی های زیاد در شــهر 
مواجــه هســتیم در حالــی کــه کســب 
رضایتمنــدی مــردم کــم توقع شــهر ما 

سخت نیست.
 شــهردار ســاوه با بیان اینکه همه ما 
مدیــران بایــد در جهت افزایش ســطح 
انتظــارات و توقعات مــردم تالش کنیم، 
گفت: همــکاری اداره برق شهرســتان با 
شهرداری موجب خواهد شد تا با تعامل 
در بخــش هــای مختلــف و اســتفاده از 
امتیــازات طرح هــای بزرگــی مانند طرح 
بازآفرینــی شــهری گام هــای بلندی در 
جهت توسعه زیرساخت های شهر ساوه 

برداریم.
وی یادآور شــد: دستگاه های خدمات 
رســان باید از ظرفیت یکدیگر در جهت 
توســعه شــهر بهــره مند شــوند تــا با 
افزایش توقــع و مطالبات مردم بتوانیم 
آهنــگ فعالیت هــای خــود را در جهت 

خدمت به آنان افزایش دهیم.
مهنــدس حســینی افــزود: در حــال 
حاضر بخش عمده ای از بدهی شهرداری 
به اداره برق بابــت هزینه برق پارک ها، 
بلوارهــا و میدان های شــهر اســت لذا  
اداره بــرق باید همــکاری الزم را در این 

زمینه با شهرداری داشته باشد.

استاندار:

فعالیت شورا و شهرداری ساوه در مدیریت خدمات  شهری
 قابل تقدیراست
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توســعه اجتماعی ،اقتصادی و ورزشــی 
هرجامعــه  به نوعی وابســته به توســعه 
فرهنگی آن جامعه اســت و به هر میزان 
که رشد و توســعه و ارتقاي سرمایه هاي 
فرهنگي داشــته باشــیم به همان میزان 
جامعــه اي بــه ســامان پویــا را خواهیــم 
داشــت. بنابراین  نقش و کارکرد سازمان 
ها و مراکز فرهنگي داراي اهمیت است. 

ســازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشــی  
شهرداری ساوه  نیز در این راستا  با شعار 
"هزینه کردن در روح وکالبد شــهر کاهش 
آســیب های اجتماعی را به همــراه دارد"، 

فعالیت خود را شروع کرد.
ســازمان  سرپرســت  کمالــی،  حمیــد 
فرهنگــی، اجتماعی و ورزشــی شــهرداری 
ســاوه در گفت وگــو با خبرنــگار جام جم 
ســاوه  با اشــاره به این مطلب که یکی از 
اهداف ســازمان ارتقای ســطح فرهنگ و 
افزایش مهارت شــهروندی اســت، افزود: 
در تالش هســتیم با حفظ انضباط و اخالق 
اجتماعــی و تقویــت هویت دینــی و ملی 
گام های موثری بــرای فراهم کردن زمینه 
مشارکت شــهروندان برداریم. زیرا زمانی  
می توان گفت جامعه ای ســالم اســت که 
نشاط و شادابی میان شهروندان آن وجود 
داشته باشدو احترام به ارزش ها نهادینه 

شود.
کمالــی خاطرنشــان کــرد: در راســتای 
فراهم ســازی زیرســاخت هــای فرهنگی، 
اجتماعی، ورزشی و ... گام هایی برداشته 
شد، اما هنر ما این است که از زیرساخت 
هایی که در گذشــته وجود داشته  و هم 
اکنون به دالیل مختلف اســتفاده کامل و 
صحیــح از آن  نمی شــود؛ بــا برنامه ریزی 
دقیق و اصالح ساختار، بهره برداری کنیم.

وی از اصــالح ســاختار به عنــوان یکی 
از رویکردهــای جدید ســازمان فرهنگی، 
اجتماعی و فرهنگی شــهرداری ســاوه یاد 
کرد و افزود: باید ضمن اصالح در ساختار، 
فرآیند هــا و زیرفرآیند هــای مجموعه را 
آمــاده کنیــم تــا فعالیت هــای فرهنگی، 
اجتماعــی  و ورزشــی در ســاوه شــتاب 

بیشتری گیرد .
سرپرست ســازمان فرهنگی، اجتماعی 

و  ورزشــی شــهرداری ســاوه توجــه بــه 
و  ســرمایه  افزایــش  اجتماعــی،  نشــاط 
اعتمــاد اجتماعی، توجه بــه حوزه معرفتی 
و دینــی،  اجــرای برنامــه فرهنگــی برای 
پاســخگویی به نیازهای مردم ، مشــارکت 
جویی، اعتمادســازی و رضایــت حداکثری 
شــهروندان را از رســالت هــای  ســازمان 
فرهنگی، اجتماعی  و ورزشــی شــهرداری 

ساوه برشمرد.
وی ادامــه داد: شــهر فرهنگی شــهری 
انســان مــدار، فضیلت گرا، اخــالق محور، 
دارای شــاخص هــای زیســت انســانی و 
فرهنگی، ســازگار بــا فرهنگ انســانی و 
ملی اســت کــه ارتقــای هویت شــهری و 
شهروندان، توجه به انسجام شهر، ارتقای 
امنیت و ســازگاری اجتماعی، اصالح سبک 
زندگی، ترویج ســالمت اجتماعی،توســعه 
نقــش  گســترش  شــهروندی،  آمــوزش 
نهادهای مردمی و محلی و توانمندســازی 
اقشار آســیب پذیر، توجه ویژه به ترویج 
امــور دینی و قرآنی، تقویت همبســتگی 
و انســجام و نشــاط اجتماعــی در میــان 
شــهروندان از برنامه های اساســی برای 
دســتیابی بــه اهــداف مدنظر به شــمار 

می رود.
کمالــی  جلب رضایت شــهروندان را از 
مهمترین رســالت های شــهرداری دانست 
و افزود: معیار همه فعالیت های سازمان 
فرهنگــی شــهرداری  بایــد رضایت مردم 
باشد. شهر متعلق به مردم است و از این 
منظر الگوی توسعه انسانی در شهر باید 

مبتنی بر رضایت اجتماعی باشد.
وی خاطرنشــان کــرد:در حوزه ورزشــی، 
اجتماعــی و فرهنگــی برنامــه ریــزی الزم 
صــورت  گرفتــه  تیــم های پایه ورزشــی 
کــه در حوزه هــای مختلــف  فعالیت آنها 
متوقف شــده بود مجــدد فعالیت خود را 
شــروع کرده اند و درهمین راستا مربیان 
هرتیم مشــخص شــده وتاکنون بیش از 
در  وجــوان  ۳۰۰ورزشــکارنونهال،نوجوان 

تیم های پایه حضور پیدا کرده اند. 
کمالی بیان کرد:تاثیر پذیری فرهنگ در 
سنین کودکی بیشتراســت چراکه کودک 
مثــل یک نهــال  اســت و اگر  درســنین 

کودکی  با آموزش آشــنا شود قطعا تحقق 
اهداف ما امکان پذیرتر خواهد بود .

وی افزود: همچنین  بیش از 5۰رشــته  
آموزشی در دســتور کار سازمان فرهنگی 
ورزشی شــهرداری ساوه قرار گرفته است  
وبــا تاســیس و راه انــدازی ســرای محله 

آفتاب این امر محقق خواهد گردید.
کمالــی  ادامــه داد:در خصــوص مناطق 
حاشیه نشین نیز جلساتی با ائمه جماعات  
این مناطق به منظور اســتفاده از ظرفیت 
های این منطقه ها  جهت ارتقای فرهنگی 
و اجتماعــی و ورزشــی برای ســاکنین آن 

برگزارشده است. 
کمالــی بیــان کرد:با توجه به پیشــینه 
تاریخــی ، مذهبــی و فرهنگی شهرســتان 
ســاوه ، برنامه ریــزی در راســتای ارتقــای  
رضایت مندی شهروندان از سوی سازمان 
فرهنگــی و ورزشــی شــهرداری ضــروری 
اســت.وی عنوان کرد: سازمان فرهنگی و 

ورزشی شــهرداری ســاوه در زمینه ایجاد 
رضایت شــهروندان با اجــرای برنامه های 
مختلف متناســب با مناسبت ها   از جمله  
قصه گویی ، کارگاه های آموزشــی،ورزش 
هــای همگانــی،ورزش  هــای صبحگاهــی 
گام های  موثری برداشــته اســت.به گونه 
ای کــه  از برنامه های مــاه مبارک رمضان 
این ســازمان  با عنوان شب های عاشقی 

بیش از 16هزار نفر استقبال کردند. 
وی ادامــه داد: توســعه همــه جانبــه 
و پایــدار زمانــی عملــی خواهد شــد که 
شــهروندان از نــوع خدمات اطــالع کامل 

ورضایت  داشته باشند.
این مســئول در شهرداری ساوه  تاکید 
کرد: یکــی از مهم تریــن اولویت های این 
ســازمان اجرای برنامه هایی اســت که در 
طول سال با اجرای آن ها روحیه ای شاداب 
در شــهروندان ایجاد شود ودر این زمینه 

مباحث آموزشی نیز مدنظر قرار دارد.

 سرپرست سازمان فرهنگی، اجتماعی  و ورزشی شهرداری ساوه مطرح کرد؛

رضایتمندی شهروندان؛ معیار فعالیت 
سازمان فرهنگی، اجتماعی و  ورزشی  شهرداری ساوه

سرپرست سازمان فرهنگی، اجتماعی  و ورزشی شهرداری تشریح کرد؛

ویژگی های شهر فرهنگی
شــهر فرهنگی شــهری انســان مدار، فضیلت گــرا، اخالق 
محور، دارای شــاخص های زیست انسانی و فرهنگی، سازگار 
با فرهنگ انســانی و ملی اســت که ارتقای هویت شــهری و 
شــهروندان، توجه به انسجام شهر، ارتقای امنیت و سازگاری 
اجتماعی، اصالح سبک زندگی، ترویج سالمت اجتماعی،توسعه 
آموزش شهروندی، گسترش نقش نهادهای مردمی و محلی و 
توانمندسازی اقشار آســیب پذیر، توجه ویژه به ترویج امور 
دینی و قرآنی، تقویت همبستگی، انسجام و نشاط اجتماعی 
در میان شــهروندان از برنامه های اساســی برای دســتیابی 
بــه اهداف مدنظر به شــمار می رود. به همیــن منظور یکی  
از مهم تریــن اولویت هــای این ســازمان اجــرای برنامه هایی 
اســت که در طول ســال با اجرای آن ها روحیه ای شــاداب در 
شــهروندان ایجاد شــودودر این زمینه مباحث آموزشــی نیز 

مدنظر قراردارد.
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مهدی چمران، عضو شــورای مرکزی 
جبهه مردمــی نیروهای انقالب در گفت 
وگو با خبرنگار جام جم ســاوه با اشــاره 
به شکل گیری  جمنا اظهار داشت: جبهه 
مردمی نیروهای انقالب اسالمی یا جمنا 
اصواًل ترکیبی از همــه گروه ها و احزاب 
هســتند که به میدان آمده اند. این جبهه 
مردمی تاکنون 22 حزب معرفی کرده اند و 
چند حزب جدید دیگر نیز عضو می شوند 
که با این اقدام گروه جمنا شکل می گیرد.

وی افــزود: تصمیمــات اجرایــی در 

شهرها و شهرســتان نیز اتخاذ شده و از 
ظرفیت افرادی هم که جزو احزاب نیستند 
ولی مورد اعتماد مردم  هســتند استفاده 

می کنیم، در این راســتا جذب نیروهای 
جوان مورد توجه ویژه است.

عضو شــورای مرکزی جبهه مردمی 
نیروهای انقــالب تصریح کرد: به همین 
دلیل شورای ائتالف شکل گرفت، وظایف 
احــزاب مشــخص و توســط گروه های 
سیاســی از همین احزاب مدیریت و اجرا 

می شود.
 چمران با اشــاره به شخصیت شهید 
چمران بیان کرد: شهید چمران شخصیت 
بی نظیر و برجسته ای است و برای جوانان 

بهترین الگو در هر مســیر و رشــته ای 
می تواند باشــد، شــهید چمــران دارای 
شــخصیت سیاســتمدار و تحلیل گرانه 
نه تنها در ایران بلکه در سطح جهان بود.

وی ادامه داد: متأسفانه در بعد فرهنگی 
خوب کار نکرده ایــم، امروز به جای اینکه 
شــخصیت چمران که یک شــخصیت 
واقعــی بود به عنوان الگو معرفی شــود، 
ورزشــکاران و بازیگران خارجی که یک 
شخصیت ساختگی هستند الگوی جوانان 

ما شده اند.

عضو  شورای مرکزی نیروهای انقالب بیان کرد؛

جدیدترین  برنامه های جبهه مردمی نیروهای انقالب اسالمی  در سال ۹۸ نماینده ساوه و زرندیه  در مجلس:
سالمت دستگاه قضایی سبب 
تقویت امید در جامعه می شود

 محمدرضا منصوری، نماینده ســاوه و زرندیه در 
مجلس در آئین تودیع و معارفه دادســتان عمومی 
و انقــالب شهرســتان زرندیه با اشــاره به ضرورت 
نظارت بر عملکرد مدیران اظهار داشــت: آمار باالی 
پرونده های قضایی اســتان مرکــزی با جمعیت آن 
هم خوانی ندارد و بیانگر این است که یا دستگاه های 
متولی به درستی وظایف خود را انجام نمی دهند و یا 

اینکه توانایی انجام وظیفه محوله را ندارند.
خبرنگار جام جم ساوه: وی افزود: نتیجه این 
عملکرد، زمینه ساز بروز قانون شکنی است. درحالی 
که اگر شاهد پاکدستی و ســالمت کاری جامعه و 
حســن انجام وظایف قانونی باشــیم قطعا هزینه 
ارتکاب جرم افزایش یافته و میزان تشکیل پرونده در 
دستگاه قضائی کاهش می یابد.نماینده مردم ساوه و 
زرندیه در مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: شاهد 
اتفاقات خوبی در برخورد با متخلفان و قانون شکنان 
در حوزه قضائی اســتان مرکزی هستیم و این مهم  
برکت در جامعه  را به همراه دارد.منصوری بیان کرد: 
قانون شــکن در هر پست و مقامی که باشد باید در 
برابر قانون تسلیم شود و با آنها برخورد شود تا زمینه 
ارتکاب فســاد کاهش یابد.وی ادامه داد: ســالمت 
دستگاه ها به ویژه دستگاه قضایی سبب تقویت امید 
در جامعه می شود. بنابراین ضروری است با مدیران 
متخلف برخورد شود که این  زمینه ساز خدمت رسانی 
بیشــتر به مردم اســت.در این آئین ضمن تقدیر از 
خدمات علیرضا ترابی در مدت زمان تصدی ســمت 
دادستان عمومی و انقالب شهرستان زرندیه، سعید 
اسکندری به عنوان دادســتان جدید این شهرستان 
معرفی شد.همچنین در مراسم مشابهی از خدمات 
ابوالفضل شریفی رئیس حوزه قضائی بخش نوبران 
تقدیر و محمد شــیری به عنوان رئیس جدید حوزه 

قضائی این بخش معرفی شد.

نخستین  جشنواره 
قصه گویــی با عنوان 
انار  شهر  قصه گویان 
مصطفی  حضــور  با 
شاعر  رحماندوســت 
و نویســنده کــودک 
به همت  نوجــوان  و 

ســازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شــهرداری ساوه  در 
محل سالن سلمان ســاوجی آغاز به کار کرد.این جشنواره با 
همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی، کانون پرورش فکری 
کودکان، مدیریت آموزش و پرورش و کانون فرهنگی هنری 
مســاجد شهرستان برپا شــد. در این مراسم همچنین جشن 
هفتادمین سالروز تولد مصطفی رحماندوست شاعر و نویسنده 
برجســته کودک و نوجوان برگزار شد.مصطفی رحماندوست 
که با عنوان عمو مصطفی نزد کودکان داخل و خارج از ایران 
شناخته می شود؛ بیش از هرچیز با شعرهای »صد دانه یاقوت« 
و »خوشا به حالت ای روستایی« نزد مخاطبان بزرگسالش به 

یاد می آید.

ســردار کیومرث عزیــزی، فرمانده 
انتظامــی اســتان مرکــزی در جمع 
از  بســیاری  گفــت:  خبرنــگاران 
ســالیان  طی  کــه  خصیصه هایــی 
تولید،  ســاختار  در  گذشــته  متمادی 
الگوهــای مصرف  و  توزیع  ســازمان 
جامعه شــکل گرفته، امروزه به صورت 
نقاط ضعف و دریچه های امید دشمن 

در تهاجم اقتصادی در آمده اند.
بــه گزارش  جام جم ســاوه وی با 
بیان اینکــه پدیده قاچاق به شــکل 
مستقیم و یا غیرمســتقیم در پاره ای 
از این زمینه ها دخالت داشــته اســت، 
افزود: پوشش دادن این نقاط ضعف و 
از میان برداشــتن آنها، بدون توجه به 
برنامه جامعه در پیشــگیری از قاچاق 

کاال و مبــارزه با این پدیــده ممکن 
نبــوده و نیروی انتظامی در راســتای 
وظایف سازمانی و در تحقق این مهم، 
برنامه ریزی جامعه ای را به ویژه در سال 
رونق تولید تدوین و اجرایی کرده است.

فرمانــده انتظامی اســتان مرکزی 
با اشــاره به تداوم طرح های عملیاتی 
پلیــس در مبــارزه با قاچــاق کاال و 
عملیات پلیس در شهرستان شازند در 
توقیف 3 محموله کاالی قاچاق ادامه 
داد: در این عملیات 18 دســتگاه لوازم 
برقی خانگی شــامل یخچال، ماشین 
لباس شویی،  ماشــین  ظرف شــویی، 
کولــرگازی و 5 تــن و 821 کیلوگرم 
پوشــاک قاچاق از 3 دستگاه خودروی 

کامیون کشف شد.

عزیزی با بیان دستگیری و معرفی 
3 راننــده خــودرو به مرجــع قضائی 
در ایــن عملیــات تصریح کــرد: در 
گرفته،  کارشناسی صورت  ارزیابی های 
ارزش کاالهای کشف شده در حدود 3 
میلیارد و 425 میلیون ریال برآورد شد.

اقدامات  با تأکید بر ضــرورت  وی 
توأمان فرهنگی، مبارزاتی و بهره گیری 
از ابزارهای اقتصادی میسر در کنترل و 
جایگزین کردن الگوهای غلط مصرف 
کاالهــای خارجــی در جامعــه اظهار 
با کار فرهنگی  داشــت: الزم اســت 
و تبلیغــی و به خدمــت گرفتن انواع 
ابزارها و رســانه ها و با ارائه نمونه های 
مستند، جامعه را از خطرات استفاده از 
کاالی خارجی آگاه ساخت و در تبیین 

با رویه های  ســازگاری الگوی مصرف 
اقتصاد مقاومتی فرهنگ ســازی کرد.

فرمانده انتظامی استان مرکزی تصریح 
کرد:  نیروی انتظامی نیز در برنامه ریزی 
جامعه خود در مبارزه با قاچاق کاال در 
تمام ساعات شبانه روز از طریق سامانه 
تلفنی 110 آمــاده دریافت گزارش ها و 
اطالعات شهروندان در هرگونه فعالیت 

افراد در زمینه کاالی قاچاق است.

فرمانده انتظامی استان مرکزی خبر داد؛

کشف 3 میلیارد و 425 میلیون ریال کاالی قاچاق در شازند

آغــاز بــه کارجشــنواره 
قصه گویی در ساوه

علیرضا ســلیمی، نماینده محالت و 
دلیجان در مجلس در گفت وگو با خبرنگار 

جام جم ساوه ، با اشاره به ضرورت برخورد 
انقالبی بــا غارتگــران بیت المال اظهار 
داشــت: برخورد با غارتگــران بیت المال 
عالوه بر اینکه در قانون بر آن تاکید شده،  
مطالبــه مقام معظم رهبــری و مردم از 
دولت است. وی افزود: برخورد با غارتگران 
و تاکید بر این مســئله در راستای عدالت 
اجتماعی و برخورد با کســانی است که 
حقوق مردم را رعایت نکرده و نســبت به 

بیت المال دست درازی می کنند و مصداق 
انقالبی بودن و انقالبی عمل کردن است، 
زیرا فضای کشــور در اثر این اختالس ها 
ملتهب بوده و فضای یاس و ناامیدی در 

کشور حاکم شده است.
نماینده مردم محــالت و دلیجان در 
مجلس شــورای اســالمی تصریح کرد: 
دغدغه اصلی دولتمردان و رئیس جمهور 
باید خدمت به مردم باشــد و این درحالی 

اســت که قطعا برخورد با کســانی که 
حقوق های نامتعــارف و ناعادالنه دریافت 
می کنند دلیل بر حساسیت سران  نسبت 
به بیت المال است. ســلیمی بیان کرد: 
از این رو برخــورد قاطعانه قوه قضائیه با 
غارتگران بیت المال ضروری بوده و مطالبه 
مردمی است. دولت هم باید جدی تر وارد 
عمل شود و با تشدید نظارت ها بخشی از 

مشکالت را برطرف کند.

 نماینده محالت و دلیجان در مجلس:

قوه قضائیه با غارتگران بیت المال با تمام قدرت برخورد کند

علی میرزایــی، فرماندار ســاوه در 
دیدار بــا دهیاران شهرســتان ســاوه 
افزود: دهیاری هــا از ظرفیت های موثر 
در توســعه و اجرای برنامه های مولد و 
اشــتغال زا هســتند و باید از توان آنها 

بهره برداری شود.
به گزارش جام جم ســاوه وی اظهار 
داشــت: دهیاران در واقع بازوان توانمند 
برای مدیران دستگاه های اجرایی تلقی 
تعامل موثر می توان  با  می شــوند که 
فعالیت های چشــمگیری در روستاهای 
شهرســتان ســاوه انجام داد و ضمن 
ایجاد اشــتغال و توســعه از مهاجرت 
ساکنان روستایی به شهر نیز جلوگیری 

کرد.میرزایــی گفت: پیــاده کردن ریز 
برنامــه های مربوط بــه گفتمان رونق 
تولیــد در مناطق روســتایی از اهداف 
عمده دولت تدبیر و امید است و در این 
راستا باید ضمن شناسایی ظرفیت هایی 
که در روستاها به خصوص در حوزه های 
گردشــگری، بــوم گردی، دامــداری و 
کشــاورزی وجود دارد نسبت به افزایش 
سطح اشتغال جوانان با اجرای طرح های 
دارای توجیه اقتصادی اقدام شود. وی با 
تاکید بر لزوم خلق ثروت در روســتاها 
اظهار داشت: یکی از دالیلی که جوانان 
با وجود اســتقرار امکانات زیرساختی در 
مناطق روستایی ماندگار نمی شوند، این 

اســت که خلق ثروت انجام نمی شود.
فرماندار ســاوه بر لزوم ســاده ســازی 
فرآیندهــای اداری بــرای روســتاییان 
متقاضی اجــرای طرح های اقتصادی و 
درآمدزا تاکید کــرد و گفت: فرآیندهای 
پیچیــده اداری در بســیاری از مــوارد 
روســتاییان را از ادامه راه اشــتغالزایی 
باز می دارد بنابراین الزم اســت مدیران 
اداری شهرستان  و  اجرایی  دستگاه های 
ساوه نســبت به تســهیل گری برای 

کارآفرینان روستایی تالش کنند.
میرزایــی همچنین ایجــاد امنیت 
پایدار در روستاها را یک ضرورت ارزیابی 
کرد و گفت: در این راســتا می توان با 

نصب دوربین های مداربسته در ورودی 
بازدارنده ای  اقدامات  روستاها  و خروجی 
انجام داد.در این نشســت بخشــداران 
مرکزی و نوبران ســاوه نیــز مواردی را 
مطرح و گزارشــی از فعالیت های انجام 

شده ارائه کردند.

فرماندار ساوه:       
   خلق ثروت در روستاها یک ضرورت است
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شــورای  رئیــس  حاج امینــی،  احمــد 
اســالمی شــهر ســاوه در گفت وگــو بــا 
خبرنگار جام جم ساوه، با اشاره به اینکه 
الیحه تیم داری از ســوی شهرداری ساوه 
منحل شده اســت اظهار داشت: سالمت 
جســم و روح مردم، جامعــه ای توانمند و 
دانــا به همــراه دارد و ایــن کار بر عهده 
اهالی ورزش اســت که جای تقدیر دارد. 
شــهرداری نیــز در این زمینه رســالت و 
وظایفی بر دوش دارد و باید درراســتای 
آن رســالت اقداماتــی انجــام دهــد. اما 
این رســالت بــه معنــای ورود بــه حوزه 
نیســت.  باشــگاه داری  و  قهرمان پــروری 
بلکه ایــن امور را بایــد بخش خصوصی 
شــهرداری  افــزود:  بگیــرد.وی  برعهــده 
باید درراســتای توســعه ورزش، تسهیل 
امــور مربوط بــه آن و ایجاد ســاختارهای 
الزم بــرای ورزش مانند ســاختن ســالن 
و باشــگاه ها در حد توان ســرمایه گذاری 

کند. 
حــاج امینی بیــان کــرد: در صورتیکه 
و  قهرمان پــروری  بخواهــد  شــهرداری 
باشــگاه داری انجام دهــد و یا در میدان، 
نقش یک ورزشــکار را ایفا کند، مسیری 

انحرافی را پیموده است.
رئیس شــورای شهر ساوه تصریح کرد: 
با توجه به سیاســت های شــورای شهر و 
تاکیدات شهردار ســاوه، تمام توان خود 
از ورزش همگانــی  بــر روی حمایــت  را 
و محــالت شــهر گذاشــته ایم و در کنار 
آن نیــز توجــه ویــژه ای به حــوزه ورزش 
و ســالمت کارکنان شــهرداری می شــود، 
اما مدیریت شــهری هیــچ تصمیمی برای 

تیم داری ندارد.
حاج امینــی ادامــه داد: نــه شــهرداری 
ســاوه در حوزه تیــم داری و خرید امتیاز 
تیم هــای ورزشــی برنامــه ای دارد و نــه 
شورای شهر، شــهرداری ملزم به این کار 
شــده که تنها بر حســب دستور شهردار 
در برخــی مقاطع برای کمک به برون رفت 

تیم های ورزشی شهر، کمک هایی به آنها 
داشته باشد و یا پاداش هایی را در ازای 

کسب موفقیت، به آنها اهدا کند.
وی عنــوان کــرد: برنامــه مــا تیم داری 
حرفه ای نیســت، زیرا همه شهرهایی که 
به این حــوزه ورود کرده اند اذعان دارند 
که هزینه کرد ســنگین بودجــه در حوزه 
ورزش قهرمانی و تیم داری، سبب غفلت 
آنها از پرداختن به ورزش همگانی شــده 

است.
رئیس شــورای شهر ســاوه خاطرنشان 
کرد: کارهای اولویت دار دیگری در شــهر 
وجــود دارد که بایــد به آنهــا بپردازیم، 
بنابرایــن به هیچ وجه با تیم داری موافق 

نیستیم .
   حاج امینــی افــزود: آمادگــی  داریــم 
تا امــور مربوط بــه ورزش را تســهیل و 
ورزشــکاران گرفتــار در پیــچ و خم های 
موجود را نجات دهیم. تصدی گری ورزش 
ورزشــکاران  باشــگاه ها،  برعهــده  بایــد 
و بخــش خصوصی باشــد، امــا کمک به 
ارائــه خدمــات  ورزشــکاران درراســتای 
بهتر بــه جامعه، وظیفه دولت و نهادهای 
عمومــی ماننــد شــهرداری ها اســت.وی 
تصریــح کــرد: در ایــن زمینــه کوتاهــی 
نمی کنیــم و تــالش می کنیم تــا آنچه را 
کــه به عنوان ســرمایه های عظیم ورزش 
در شــهر ساوه وجود دارد مانند فضاهای 
ورزشی و باشگاه ها، دراختیار ورزشکاران 
قــرار دهیم و بــه هنر و دانــش آنها در 
این زمینه اعتماد کنیم تا تصدی گری در 

ورزش را برعهده بگیرند.
رئیس شــورای شــهر ســاوه بــا تاکید 
بــر این که تیــم داری اولویت شــهرداری 
نیســت بیــان کــرد: دغدغه و خواســته 
امروز بسیاری از شهروندان نه در مناطق 
و شــهرهای کوچک بلکه در کالنشــهرها 
و  تفریحــی  نیــز وجــود زیرســاخت های 
فضای ســبز بوده، بنابراین رفع نیازهای 
مــردم در حوزه مدیریت شــهری اولویت 

شهرداری و شورای اسالمی ساوه است.
حاج امینی عنوان کرد: سازمان فرهنگی 
و ورزشی داریم و سالیانه بودجه ای به آن 
اختصاص داده می شــود که همه جوانان 
از خدمات آن استفاده کنند چراکه ارتقاء 
و توسعه زیرســاخت های ورزشی همواره 
مورد توجه شــورا و شــهرداری است و از 
سویی ما تنها یک رشته ورزشی در ساوه 
نداریم که دغدغه ما همین رشته باشد.

وی افــزود: در این خصوص انتقادهای 
بسیاری از ســوی جوانان و خانواده ها به 
عملکرد شــهرداری در رابطه با تک روی و 
توجه به یک رشته بوده است. برای حفظ 
تیــم فوتســال با کمک بخــش خصوصی 
تالش می کنیم، اما اینکه صرفا با بودجه 
مالــی شــهرداری فعالیــت کننــد امکان 
نــدارد و این الیحه توســط شــهرداری و 

شورای اسالمی منحل شده است.
رئیس شورای شهر ســاوه با اشاره به 
اینکه گاهی شایعاتی مبنی بر دودستگی 
بین اعضای شــورا و شهرداری وجود دارد 
خاطرنشــان کرد: بیــن اعضــا اختالفاتی 
در خصــوص برخی مصوبــات وجود دارد، 
اما دو دســتگی واختالفــی وجود ندارد و 
بــا قاطعیت اعــالم می کنم کــه طی چند 
ســال اخیر که ازفعالیت شــورا در ساوه 
می  گذرد، وحدت و همدلی که بین شورا 
دوره پنجــم وجود داشــته در هیچ دوره 
دیده نشده و دغدغه شورای دوره پنجم 

دغدغه مردم است.
حاج امینی  با اشــاره به مشکالت مالی 
شــهرداری ســاوه اظهار داشــت: با توجه 
بــه تنگناهای مالی، شــهرداری ســاوه در 
شــورای پنجــم تالش کــرده تــا طرح های 
نیمه تمام کامل شــود و شــهرداری قبل 
از اتمــام پروژه های ناتمام پروژه جدیدی 
را شروع نکند. وی افزود: شهرداری مثل 
خانواده اســت و خانواده بایــد به اندازه 
جیبــش خــرج کند. مــا به انــدازه میزان 
درآمدهای شــهرداری و کمک های دولتی، 
و  اولویت بنــدی  شناســایی،  را  نیازهــا 
ســپس هزینــه می کنیم، ســعی کردیم  
در اولویت بندی هــا، ضروریات را مد نظر 
قــرار دهیــم و نیازهــای ضــروری را جزو 

نخستین ها قرار دهیم.
رئیس شــورای اســالمی شــهر ســاوه 
تصریــح کــرد: پروژه های زیــادی از جمله 
بحث آســفالت و مــوارد دیگر را در حوزه 
مدیریت شهری در دســت اجرا داریم. با 
توجه به اینکه یکی از مهم ترین نیازهای 
هر شــهروند و یا مســافر ایمنی اســت، 
احداث کمربندی در اطراف هر شهر یکی 
از مســائل بنیادی خدماتــی بوده و الزم 

است مورد توجه قرار گیرد.
حــاج امینــی بیــان کــرد: عــدم وجود 
زیرساخت های مناســب و نبود کمربندی 
در اطراف شــهر ساوه طی سال های اخیر 
مشــکالت مهمی از قبیل میزان ترافیک 
باال، عبور و مرور وسایل نقلیه سنگین از 
محورهای اصلی شهر، افزایش تصادفات، 

کاهش سطح خدمات معابر شهری و بروز 
آلودگی هوا در شهر را سبب شده است.

وی ادامه داد: جلوگیری از ورود وسایل 
نقلیه سنگین به درون شهر طی سالیان 
متمادی، مطالبه مردم ســاوه بوده اســت 
و فقــدان آن هــر ســاله خســارات مالی 
و روحــی فــراوان بر شــهروندان تحمیل 
می کنــد. بنابرایــن تکمیــل کمربندی ها 
اساســی ترین  و  مهم تریــن  از  یکــی 

پروژه های شهر ساوه به  حساب می آید.
 رئیس شــورای اســالمی شــهر ساوه 
خاطرنشان کرد: بنابراین علمیات احداث 
کمربندی شــمالی ســاوه در دســتور کار 
شــهرداری ســاوه قرار گرفت. در صورتی 
کــه مشــکلی در تامیــن قیــر نداشــته 
باشــیم در هفتــه دولت بــه بهره برداری 
تــا  می رســد، همچنیــن تــالش داریــم 
ساختمان آتش نشانی در شهرک علوی و 
ساماندهی پیاده رو بلوار آزادی را هم در 

هفته دولت به بهره برداری برسانیم.
افزود: شهرســتان ســاوه  حاج امینــی 
به عنــوان قطب صنعتی کشــور از لحاظ 
خدمــات رفاهی شــرایط مطلوبــی ندارد، 
اما جــای تاســف دارد که برخــی به جای 
نیازهای اساســی شهرستان  شناســایی 
ســاوه، تمرکزشــان را تنهــا بــر روی یک 
رشته ورزشــی گذاشــته اند، در صورتی 
که  تیم داری وظیفه شــهرداری نیســت، 
چرا باید شهرســتان ساوه از فرهنگسرا، 
سینما، ســالن جلســات و زمین ورزشی 

استاندارد محروم باشد.
رئیس شــورای اســالمی شــهر ســاوه 
تصریح کرد: به همین منظور احداث تاالر 
شهر با مشــارکت بخش خصوصی شامل 
سالن جلسات، آمفی تئاتر، استخر، سالن 
کنفرانــس و رســتوران  در دســتور کار 
شــهرداری و شورای اســالمی شهر ساوه 
قــرار گرفته کــه جانمایــی آن در انتهای 

بلوار شهید آوینی مشخص شده است.

رئیس شورای اسالمی شهرساوه بیان کرد؛

 رفع نیاز مردم در مدیریت شهری؛ اولویت شهرداری

 و شورای اسالمی

رئیس شورای اسالمی شهرساوه:
شــهرداری باید در راستای 
تســهیل  ورزش،  توســعه 
امــور مربوط بــه آن و ایجاد 
بــرای  الزم  ســاختارهای 
ورزش مانند ســاختن سالن 
و باشــگاه ها در حــد تــوان 

سرمایه گذاری کند. 
شــهرداری  صورتیکــه  در 
و  قهرمان پــروری  بخواهــد 
باشگاه داری انجام دهد یا در 
میدان، نقش یک ورزشــکار 
را ایفا کند، مسیری انحرافی 

را پیموده است
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             خبر

رئیس کمیته امداد ساوه خبر داد؛
استقبال مردم ساوه از  حامیان 

طرح اکرام 

عباس محمد هزاوه، رئیس کمیته امداد ســاوه با 
بیان اینکه مردم ساوه از حامیان طرح اکرام استقبال 
کردند گفت: در 3 ماهه نخســت سالجاری 234 نفر 
حامی جدید طرح اکرام ایتام جذب شده است که این 
رقم نســبت به سال گذشته رشــدی 111 درصدی را 

نشان می دهد.
خبرنگار جام جم ساوه: وی افزود : با توجه 
بــه حضور حامیان جدید ,  جــذب درآمد طرح اکرام 
ایتــام با افزایش 108 درصدی بــه دو میلیارد و 474 
میلیون ریال رســیده اســت که متعاقب آن سرانه 
دریافتی هر یتیم از دویست و 4 هزار تومان در سال 
97 به چهارصد و 26 هزار تومان در سالجاری رسیده 

است. 
رئیس کمیته امداد ســاوه با تجلیل از مشــارکت 
خیران افزود : از شــهروندان عزیــز بدلیل توجه ویژه 
به نیازمندان خصوصا ایتام قدردانی و سپاســگزاری 

می کنیم.
 

 رئیس ســازمان حمل و نقل بار و مسافر 
شهرداری ساوه:

رانندگان اتوبوس ها ملزم به 
روشن کردن کولر در تابستان 

شدند

علــی آرمیده،  رئیس ســازمان حمل و نقل بار و 
مسافر شهرداری ســاوه اظهار کرد: با توجه به شروع 
فصــل گرما راننــدگان ملزم به روشــن کردن کولر 

اتوبوس ها هستند.
خبرنگار جام جم ساوه: وی تصریح کرد: با 
توجه به تخصیص بســته حمایتی به شرکت های 
پیمانــکار به تمامی اتوبوس هایــی که دارای کولر 
هستند، حداکثر تا دو هفته مهلت داده شده تا نسبت 
به بازسازی و استفاده از سیستم سرمایش در ساعات 
گرم روز اقدام کنند. رئیس سازمان حمل و نقل بار و 
مسافر شــهرداری ساوه افزود: پس از انقضای مهلت 
یاد شــده اقدامات قانونی برابر آییــن نامه به عمل 
خواهد آمد و تمامی مســئولیت های ناشــی از آن 

متوجه  شرکت پیمانکار و مدیر آن خواهد شد.
وی گفت: در سال گذشته شهرداری ساوه علیرغم 
محدودیت های شــدید مالی ناشــی از تغییر رویکرد 
دولــت در نحوه توزیع ارزش افزوده در برنامه ششــم 
توســعه از محل اعتبارات داخلی خود اقدام به خرید 

11 دستگاه اتوبوس کرد.

علــی مطهری، عضو کمیســیون 
فرهنگــی مجلس در جمع خبرنگاران   
با اشــاره به توضیحــات رئیس قوه 
در خصوص شفاف ســازی  قضاییــه 
این قوه، عنــوان کرد:  حســاب  های 
توضیحات رئیس قوه قضاییه مبنی بر 
اینکه درآمد و هزینه کرد حساب های 
قوه قضاییه در پایان هر سال به اطالع 
عموم می  رسد، رویکرد مثبتی است که 
اخیراً از سوی آقای رئیسی عنوان شد.

ری،  تهــران،  مــردم  نماینــده 
شمیرانات، اسالمشــهر و پردیس در 
مجلس شــورای اسالمی افزود: اساسًا 
از  ســوال مجلس و محمود صادقی 
قــوه قضاییه نیز همین مســئله بود 
که صورت هزینه کرد این حســاب ها 

و سود ناشــی از آن به مجلس اعالم 
شود که رئیس پیشــین قوه قضاییه 
این ســوال را برنتابید و آن را توهین 
بــه خود تلقی و علیــه آقای صادقی 
اعــالم جــرم کرد.عضو کمیســیون 
فرهنگی مجلس شــورای اســالمی 
ادامــه داد: نیت مجلــس این بود که 
هزینه کرد این حساب ها شفاف شود 
و قول رئیس قوه قضاییه برای شفاف 
ســازی در این حوزه جای تقدیر دارد.

گفتنی است ا خیراً رئیس قوه قضائیه 
درباره سرنوشــت 63 حساب بانکی و 
اینکه آیا این حساب ها تعیین تکلیف 
شده اســت یا خیر، گفت: 63 حساب 
عدد درســتی نبود که اعالم شد. این 
حساب ها یک امکانی بود تا در جایی 

که بودجه مصوب مشــکالت را حل 
اســتفاده  ارائه خدمات  برای  نمی کند 
شود.رئیســی افــزود: به دلیل همین 
ذهنیت هــا، ایــن حســاب ها را به 5 
حســاب تقلیل دادیم و در گام بعدی 
قصد داریم در پایان هر ســال درآمد و 
هزینه های این حســاب ها را به صورت 
شــفاف به اطالع عموم مردم برسانیم 
تاکنون هم  ایجاد شــود.  تا شفافیت 
این حســاب در اختیار رؤســای قوه 
البته در گذشته  قضائیه بوده اســت. 
چک ها بــا یک امضا صادر می شــد 
اما از روزی کــه به قوه قضائیه آمدم، 
قرار شــده چک ها با سه امضا وصول 
شود. رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: 
متأسفانه این موضوع یک مقدار جنبه 

سیاســی پیدا کرد. البته قطعًا آمادگی 
دارم درباره عملکرد این حســاب ها در 
دوره های گذشته نیز گزارش بدهم زیرا 
تمام مبالــغ صرف قوه قضائیه و ارائه 
خدمت به مردم شده است اما در عین 
حــال در دوره خودم، گزارش ســاالنه 
این حساب ها را به صورت شفاف ارائه 

می دهم.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس:

قول رئیس قوه قضاییه برای شفاف سازی جای تقدیر دارد

حجت االسالم مهدی طائب، رئیس 
شــورای قــرارگاه راهبــردی عمار در 
مســجد مقدس زاده ساوه به مناسبت 

شهادت امام جعفر صادق)ع( و سالگرد 
شــهدای هفتــم تیر گفت: شــهید 
بهشتی عالم عامل، عادل و بصیر بود 
امام خمینی)ره( بهشتی،  و به فرموده 

یک ملت بود.
وی افزود: به گفته شاهدان صحنه 
انفجار حزب جمهوری اسالمی، شهید 
بهشــتی لحظاتی قبل از انفجار گفته 

بود: بوی بهشت می آید.
این اســتاد حوزه و دانشگاه اظهار 

کرد: اگر منبرها امروز سیاســی نباشد 
که دیگر دینی نیســت باید در منبرها 
شــمر و یزید عصــر را رســوا کرد.

وی ادامه داد: وقتــی مردم در صحنه 
حاضر باشــند، خدا کاری می کند که 
ترامپ رئیس جمهــور ابرقدرت جهان، 
می کند  مجبور  را  ژاپن  نخســت وزیر 
نامه رســان شــود ولی رهبــر معظم 
انقــالب چنان بــا صالبــت برخورد 
می کند که نخســت وزیر ژاپن نامه را 

از روی میــز برمی دارد و در زیر پایش 
می گذارد.رئیس شــورای قرارگاه عمار 
بیان کرد: آمریکایی ها کشــتی نفتی 
ژاپنی و قطری را منفجر کردند تا آنها 
در ســازمان ملل بر ضد ایران شکایت 
کنند ولی آنها پــس از دیدار با رهبر 
معظم انقالب، شــجاعت مخالفت با 
آمریکا را پیدا کردند و از ایران شکایت 
نکردند. وی افــزود: وقتی خدا را یاری 

کنیم خدا هم ما را یاری می کند.

 شمر و یزید زمان باید در منبرها رسوا شوند رئیس شورای قرارگاه راهبردی عمار:

 معاون قضایی دادگستری ساوه:

راه اندازی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، در اولویت

سعید نمکی، وزیر بهداشت  درآیین 
افتتــاح پروژه های بهداشــتی ودرمانی 
شهرستان ســاوه در جمع خبرنگاران با 
اشــاره به افتتاح بیمارستان امام رضا)ع( 
آسیابک در شهر مامونیه اظهار داشت: 
بیمارستان  یک  رضا)ع(  امام  بیمارستان 
عمومی 32 تختخوابی است که دارای 
تمام نیازهای عمومی است، قرار است 
در راستای تکمیل برخی تجهیزات مورد 

نیاز این مرکز کمک هایی داشته باشیم.
ســاوه:  جم  جام  خبرنــگار 
وی افزود: به ســبب قرار داشــتن این 
بیمارستان در یک شــاه راه مواصالتی، 
و  اورژانس  اســت بخش هــای  قــرار 
تشخیص سی تی اسکن آن را تکمیل  
کنیم و در رابطه با طرح توســعه آینده 
بیمارســتان و افزایش تعداد تخت های 
آن به 64 تختخواب با پیشــرفت امور 
عمرانی پروژه اقدام کنیم. وزیر بهداشت 
با اشــاره به بازدید از طرح ملی بســیج 
کنترل فشــار خــون تصریح کــرد: با 
توجه به بازدید انجام شــده از این طرح، 
خوشــبختانه شــاهد عملکرد مطلوب 
شهرستان در این زمینه بودیم به گونه ای 
که شهرستان از اهداف پیش بینی شده 

جلوتر است.

نمکی با اشاره به کمبود تخت های 
بیمارستان در کشور بیان کرد: هم اکنون 
نزدیک به 5 هزار تخت بیمارستانی در 
حال آماده سازی برای بهره برداری است، 
اعتقاد داریم کمبود تخت به عنوان یک 
معضــل در نظام ســالمت وجود ندارد.

وی ادامــه داد: در قالب طــرح تحول 
نظام ســالمت تخت های بســیاری به 
تخت های موجود اضافه شــد، در دولت 
تدبیر و امید کل سال های بعد از انقالب 
تخت اضافه شده است، مشکل کنونی 
در زمینــه توزیع عادالنه و مناســب و 
این  از ظرفیت  مناســب  بهره بــرداری 
تخت ها اســت.  وزیر بهداشــت عنوان 
کرد: در کشــور تخت های زیادی ایجاد 
شــده که ضریب اشــغال زیر 30 درصد 
دارد، در حالی کــه در برخی مناطق در 

راهروی بیمارســتان ها بیمار بســتری 
می شــود، برهمین اســاس نخستین 
از تخت های  بهره وری حداکثری  برنامه 
موجود و جبــران کمبود تخت در نقاط 

کمتر برخوردار و محروم است.
نمکی خاطرنشان کرد: امروز یکی از 
بهترین سیستم های اورژانس جاده ای را 
در کشــور دارا هستیم و در حال حاضر 
به تعداد کافــی در تمام جاده ها به ویژه 
در زمــان مســافرات های عمومــی و 
ایام تعطیالت پایــگاه داریم و قطعا در 
پیک ترافیک جاده ای تعداد پایگاه های 
سیار را افزایش می دهیم. وی ادامه داد: 
خوشــبختانه یکــی از مدرن ترین و به 
اورژانس هــای جاده ای منطقه  روزترین 
را در شــرق مدیترانه به تایید ســازمان 

جهانی بهداشت در اختیار داریم. 

وزیر بهداشت در ساوه:

 ایران یکی از مدرن ترین اورژانس های منطقه را دارد

زارع مهرفر گذشــته به مناســبت 
هفته قوه قضاییه در جمع مردم ساوه 
با بیان اینکه راه اندازی دفاتر خدمات 
امور  اولویت  در  قضایــی  الکترونیک 
قرار دارد، اظهار کرد: در این خصوص 
صدور گواهی سو پیشینه و گسترش 
ابالغ های الکترونیک با هدف افزایش 

رضایتمندی مورد توجه است.
 جام جم ســاوه -وی در بخشــی 
دیگر از ســخنانش با اشاره به این که 
دســتگاه قضا با مروجین خشونت در 
فضای مجازی برخورد جدی می کند، 
اظهــار کرد:ترویج خشــونت از طریق 
فضای مجازی   موجب تشویش اذهان 

عمومی و بی اعتمادی در جامعه می 
شود. مهرفر بیان کرد: استفاده نادرست 
و افراطــی از فضای مجازی عالوه بر 
منجر  اجتماعی  آسیب های  گسترش 
بــه بروز اختالفات خانوادگی و  افتادن 

در دام ناهنجاریها می شود.
وی گفــت: با همت و تالش میان 

مسووالن می توانیم فضای مجازی را 
سالم سازی کنیم.

زارعی مهر فر خط قرمز دســتگاه 
قضایــی را امنیت دانســت و افزود: 
از ایــن رو با هرگونه اشــاعه و ترویج 
خشــونت در فضای مجازی  برخورد 

جدی خواهد شد.
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عبــداهلل ســالمی  مدیــر عامــل مجمع 
خیرین مدرســه ســاز ســاوه در گفت وگو 
بــا خبرنــگار جــام جــم ســاوه از خیریــن 
مدرسه ســاز به عنــوان بازوانــی توانمند 
در جامعــه یاد و خاطرنشــان کــرد: خیرین 
گران قدر مدرسه ســاز در تأمین فضاهای 
آموزشــی مورد نیاز این شهرستان نقشی 
مهــم دارنــد بــه گونــه ای که بیشــترین 
مــدارس توســط آنــان مرمت، نوســازی و 

احداث می شود 
 وی افزود:جامعه خّیرین مدرسه ســاز از 
پدیده های مبارِک انقالب اســالمی اســت 
که جهت بهره گیــری از ظرفیت های بدنه 
اجتماعــی و خّیریــن برای کمــک به وزارت 
تأمیــن  پــرورش در راســتای  آمــوزش و 
فضاهــای آموزشــی در ســال 77 شــکل 

گرفت. 
ســالمی بیان کرد:جامعه خیرین مدرسه 
ســاز که می توان آن را نمونــه موفقی از 
واگــذاری امور مردم به خود آنها دانســت 
توانســته اســت با جلــب اعتماد اقشــار 
مختلف خیریــن، بیــش از ۳۰ درصد نیاز 
کشور به فضاهای آموزشی را تامین کند.

وی ادامــه داد:امــروزه تعامل و همکاری 
ســازنده خیریــن نیــک اندیــش عرصــه  
مدرســه ســازی زیر چتــر مجامــع خیرین 
مدرسه ساز با نظام تعلیم و تربیت کشور، 
به جزء جدایي ناپذیر نظام آموزشي تبدیل 
شــده و این مجامــع در تمام اســتان هاي 
کشور، طی یک همکاری پایاپای و هدفمند 
با ادارات کل نوســازي مــدارس و آموزش 
و پــرورش اســتان ها، مأموریــت جــذب و 
شناســایي خیرین مدرسه ساز و استفاده 
از پتانســیل ها و توانمنــدی آنــان و نیــز 
تکریم از این انســان هاي بــزرگ را انجام 
مي دهند. ســالمی ادامه داد:خوشبختانه 
در ســال های اخیر، روند جذب نیکوکاران 
مدرسه ساز و نحوه مشارکت آنان در رشد 
و توسعه نظام تعلیم و تربیت اسالمي در 
قالبي تعریف شــده و ســازمان یافته قرار 
گرفته و نتایج ارزشمندي را در پي داشته 
که این تجربه ارزشــمند، مــي تواند چراغ 
راه آینــده این نهاد مردمي براي رســیدن 
به موفقیت هاي افزون تر باشــد. شــتاب 
فعالیت خیرین مدرســه ســاز نشــان مي 
دهد کــه ایــن مجموعه خیــر اندیش، به 
این مهم دست یافته و این خود موفقیتي 

بسیار مهم به شمار مي آید. 
وی  بیان کرد:تردیدی نیست که گرایش 
بیشتر نیکوکاران به مشــارکت در عرصه 
تعلیم و تربیت اسالمي و ساخت و توسعه 
فضاهاي آموزشــي و پرورشــي، ریشــه در 
اندیشــه، تفکــر و درک صحیــح آنــان از 

نقــش علــم و دانش و عنصــر »فرهنگ« 
در پیشــرفت و توســعه کشــور دارد.  از 
سویی حمایت بدنه دولتي از فعالیت هاي 
این نهــاد مردمي با حفــظ هویت مردمي 
آن تاکنــون رمز موفقیــت مجامع خیرین 

مدرسه ساز بوده است.
وی ادامــه داد: هــم اکنــون مشــارکت 
خیریــن در هوشمندســازي مــدارس یــا 
عنــوان  بــه  آموزشــي  تجهیــز فضاهــاي 
نیازهــاي نو پدید آشــکار شــده اســت و 
بــه همین دلیل یکــي دیگــر از اقدامات 
ضــروري براي اســتفاده بهینــه از ظرفیت 
خیرین در راســتاي اعتالي نظام آموزشــي، 
هدایــت خیریــن در جهــت رفــع نیازهاي 
جدیــد آموزش و پرورش اســت که نقش 
پررنگ تــری را بــرای آینــده  آنان ترســیم 

می نماید.
وی با بیان اینکه خیرین مدرسه ساز با 
ســاخت مدرســه در مناطق محروم به یک 
معــروف بــزرگ در جامعه عمــل می کنند، 
افزود: در قرآن کریم در بیش از 55۰ آیه 
ســفارش و تاکید به طلب علــم، فراگیری 
دانش و توسعه آن در جامعه شده که این 

خود بیانگر اهمیت علم در اسالم است.
حســن ذوالفقــاری نائب رئیــس مجمع 
خیرین مدرسه ساز ساوه نیز گفت:تولید 
علم در کشور رشد چشمگیر داشته و هر 
روز قله هــای بلنــد علم و دانــش در این 

کشور فتح می شود.
ذوالفقــاری  تصریــح کــرد: بســیاری از 
دانشــمندان، نخبگان و مســئولین کشور 
تحصیالت خود را در مدارس خیرساز انجام 
داده اند و به جایگاه های باال رســیده اند و 
این افتخاری بزرگ برای خیران مدرسه ساز 
اســت. وی با بیان اینکه ســاخت مدرسه 
متعلــق به دین اســالم و مذهــب خاصی 
نیســت، افزود: تمام ادیــان و مذاهب به 
این کار پســندیده که کمــک به تحصیل 
و فراگیــری علم ودانش اســت توجه ویژه 

دارند.
وی با اشــاره به اینکه آموزش و پرورش 
ســنگ بناي توســعه و پیشــرفت کشــور 
اســت، اظهار کــرد: هیچ جامعــه ای بدون 
توسعه علمی نمی تواند به توسعه پایدار 
که متضمن رفاه اجتماعی، فردی، سعادت، 
خوشــبختی، عــزت، ســربلندی، اقتدار و 

استقالل است، دست پیدا کند.
ذوالفقــاری  بــا بیان اینکــه دولت برای 
ساخت، توسعه و تجهیز مدارس اقدامات 
خوبی انجــام می دهد، افــزود: دولت نگاه 
ویژه ای به توســعه فضاهای آموزشی دارد 
اما بدون حمایت خیران در این مســیر به 

توفیقات بزرگ دست پیدا نمی کند.

وی ورود خیرین به حوزه مدرســه سازی 
را یک الگوی مناسب برای دستگاه اجرایی 
عنــوان کــرد و ادامــه داد: اگــر اقتصاد و 
فرهنگ کشــور هماننــد جریان مدرســه 
سازی پر رونق باشد دیگر شاهد مشکالتی 

از این دسته در کشور نخواهیم بود.
نائب رئیس مجمع خیرین مدرســه ساز 
ساوه  با تأکید بر اینکه باید یا یک برنامه 
ریزی بــرای شناســایی و جذب مشــارکت 
خیرین، ادارات و موسســه ها و بانک ها در 
حــوزه ســاخت و تجهیز مدارس اســتفاده 
شــود، تصریح کــرد: اســتفاده از ظرفیت 
ادارات در کنــار خیرین یــک اولویت مهم 
اســت که باید بــه آن توجه ویژه شــود و 
نهادها و دســتگاه های اجــرای هم به این 

حوزه توجه خاصی داشته باشند..
بــرای  وی ادامــه داد:ایــن شهرســتان 
ســومین ســال متوالی رتبه برتر اســتان 
مرکــزی در جــذب خیرین مدرسه ســاز را 

کســب کرده و همچنــان در این خصوص 
پیشتاز اســت که این مهم با همت واالی 
خیرین در امــر خیر مدرسه ســازی محقق 

شده است.
 ذوالفقــاری ادامــه داد:دانــش آموزان 
ســاوجي با کســب رتبه هاي مناســب در 
آزمون سراســري و نیــز المپیادهاي علمي 
اســتعداد سرشــار خود را اثبات کرده اند 
امــا براي تداوم این موفقیت ها و کســب 
جایگاه هاي درخشــان تر در ســطح کشور 
باید نســبت بــه تمهید زیرســاخت هایي 
چــون توســعه فضــاي آموزشــي و جذب 

نیروهاي کارآمد و با دانش اقدام شود.
در پایــان از همــکاری خــوب مدیر کل 
اداره نوســازی اســتان مرکزی جناب آقای 
مهندس محمدی و نماینده ایشان درساوه 
آقــای مهندس لنجابی و همکارانشــان در 
اجرای پروژه های آموزشی خیر ساز تشکر 

می کنیم.

عملکرد 5ساله مجمع خیرین 
مدرسه ساز ساوه

حــاج آقــا  ابراهیــم عســکریان وپسرشــان علیرضا عســکریان مجتمع نیــکان با 
۸میلیاردتومان،ساخت 4باب مدرسه ،یک سالن ورزشی چند منظوره ودوباب کارگاه
آقای محمدمیزبان ساخت مدرسه معلولین نورالهدی به ارزش 4میلیاردتومان  
آقای حاج حسن جراحی زاده ساخت یک مدرسه 1۳کالسه و یک سالن ورزشی

دکتر علی جراحی زاده ساخت 5باب  نماز خانه
آقای اکبریان احداث باب مدرســه در میدان  خلیج فارس تکمیل و بهره برداری از  

آن توسط  آقای عسکریان
آقای نجفی ساخت یک باب مدرسه در منطقه عباس آباد

حاج علی رجبی ساخت یک باب مدرسه 
حاج آقا اصالحچی  ساخت ۲باب مدرسه

ســاخت یک باب مدرسه بصورت مشارکتی توســط حاج حسن مهندسی و مرحومه 
خانم طهمورثی 

حاج آقا  ناصر ابطحی ساخت یک واحد آموزشی خیابان جمهوری
حاج آقاتقی باغبان  یک باب مدرسه  به ارزش یک میلیارد و 4۰۰میلیون تومان

حاج آقا رضا ذوالفقاری ساخت یک واحد آموزشی 1۲کالسه با ۲۰۰۰مترزیربنا
آقای حسین ذوالفقاری ساخت مجمع خیرین مدرسه سازبه منظور احترام به جایگاه 

خیرین وشادی روح پدرشان 
آقای مهندس جوادی پور ساخت یک باب هنرستان 

ساخت یک واحد آموزشی در روستای سقانلین به ارزش ۲5۰میلیون تومان توسط 
برادران اخوان 

بازسازی یک واحد آموزشی روستای عباس آباد با مشارکت مردم و شورای اسالمی 
روستا 

ساخت یک واحد آموزشی در شهرک علوی توسط حاج آقاروح اله رهبر
ساخت یک واحد آموزشی جنب پارک فرهنگ توسط حاج آقا رضاتهرانی

کمک های نقدی امسال 6۰میلیون تومان بوده
 اعضاءمجمع خیرین مدرســه ساز ســاوه:حاج آقا حسین اصالحچی رئیس مجمع،حاج 
اریــاال عبــداهلل ســالمی  مدیرعامل مجمع، حــاج آقا حســین ذوالفقــاری نائب رئیس 
مجمع،آقایان سید تقی نمازی،سید نصرت اله موسوی،صدقعلی صفا،مهندس جمشید 
رحیمی  مدیرشرکت کاوه فلوت،مهندس ابراهیم فراشیانی عضو مجمع وریاست محترم 
آموزش و پرورش ساوه،مهندس علیرضا نصیحت،مهندس سید محمد پرپوچی وسرکار 

خانم منوصری عضو مجمع و مدیر دبیرستان عصمتیه
گفتنی اســت حاج ابراهیم و پسرشــان حاج علیرضا عسکریان ســاخت 4باب واحد 

آموزشــی  به ارزش 1۰میلیاردتومان  در ســال جاری در دســتور کار 
خود قراردادند

خیرین مدرسه ساز،بازوان توانمند جامعه
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بعد از این دست من و دامن آن سرو بلند
که به باالی چمان از بن و بیخم برکند

حاجت مطرب و می نیست تو برقع بگشا
که به رقص آوردم آتش رویت چو سپند

حافظ

داوود تاجیــک، معــاون بهــره بــرداري و 
توســعه شــرکت آب و فاضــالب ســاوه در 
حاشــیه بازدید روحانیون از شــبکه توزیع 
آب شهرســتان ســاوه   با اشاره به ضرورت  
همــکاری ادارات در مدیریــت مصــرف آب 
اظهــار داشــت:نقش جامعــه روحانیــت در 
فرهنگســازي مدیریت مصرف آب نقشــي 
موثــر و برجســته اســت لــذا  از جامعــه 
روحانیــت به ویــژه ائمه جماعات مســاجد 
مي خواهیم نســبت به ایــن طرح و فرهنگ 
اصالح الگوي مصرف و مدیریت مصرف آب، 
اطالع رساني و آگاهي الزم را داشته باشند.

 خبرنگار جام جم ساوه: وي افزود: بخش 
اعظم آب مصرفي مربوط به حوزه کشــاورزي 
و صنعــت اســت روحانیــون نیــز بایــد بر 
اســتفاده صحیــح از منابع، عــدم حفر چاه 
غیرمجاز، اســتفاده از کنتور هوشمند براي 
چاههاي کشــاورزي و تغییر در الگوي کشت 
و شیوه هاي آبیاري در بین کشاورزان و چاه 
داران آگاهي بخشــي و اطالع رساني داشته 
باشند.معاون بهره برداري و توسعه شرکت 
آب و فاضالب ساوه تصریح کرد: براي آگاهي 
بخشــی  و اطالع رساني در زمینه طرح احیاء 
و تعادل بخشــي منابع آب باید همه تالش 
کنند تا فرهنگ استفاده صحیح و بهینه از 
آب و حتي ســایر منابــع در جامعه نهادینه 

شود. اطالع رســاني و آگاهي بخشي عمومي 
در راستاي ترویج و تبیین فرهنگ استفاده 
صحیــح از آب باید در فضاهاي آموزشــي، 
فرهنگــي، مذهبــي و اداري انجــام شــود.

تاجیــک بیان کرد:آبفاي ســاوه در راســتاي 
اجــراي ایــن وظیفــه و به منظــور افزایش 
کیفیــت آب آشــامیدني و رعایت مســائل 
ایمني و سالمت، اقدام به اصالح شبکه هاي 
اســت.وي   کــرده  در ســاوه  آب  فرســوده 
ادامــه داد: همچنین اهمیــت فعالیت هاي 
فرهنگي و رسانه اي در خصوص تشویق و 
ترغیب مردم به مصرف مناسب و به اندازه 
آب ضروری است در طول سال به خصوص 
ایــام هفتــه صرفــه جویي در مصــرف آب 
کــه اول تا هفتم تیرماه اســت، در تریبون 
هاي نمــاز جمعه، صدا و ســیما و همچنین 
اماکن مقدس ســخنراني ها و برنامه هایي 
برگزار مي شــود کــه نقش مهمــي در آگاه 
ســازي مردم به خصوص با توجه به مشکل 
جدي کمبود آب در کشــور دارد.معاون بهره 
برداري و توسعه شرکت آب و فاضالب ساوه 
خاطرنشان کرد: هر ســاله به سبب قدمت 
و فرسودگي شــبکه لوله کشي آب، بخشي 
از شــبکه آبرساني شهر ســاوه با توجه به 
تامین اعتبارات اصالح و بازســازي مي شود 
کــه کاهش قابــل مالحظه هدررفــت آب از 

نتایج اجراي این طرح است.
 وی افزود: متوســط مصرف روزانه آب ما 
۸۰۰لیتر در ثانیه است  ولي در اوج مصرف 
از جمله بحث شستشــوو ایــام عید حدود 

11۰۰لیتر در ثانیه است
معاون بهره برداري و توســعه شرکت آب 
و فاضالب ســاوه تصریح کرد: ۲۹حلقه چاه 
آب زیرزمینــي بــراي تامیــن آب داریم ولي 
خوشــبختانه به دلیل بارش هــاي اخیرهم 
اکنون 7۰درصد آب شــرب مورد نیاز ازآب  
ســطحي تامین مي شود ومابقي از چاه هاي 
زیر زمیني  تامین  مي شــود در حال حاضر 
برنامه ریــزي کردیم که چاه هــا را مدیریت 
کنیــم و بــه آنهــا اســتراحت دهیــم.  وی 
ادامه داد:بــا توجه به موقعیــت اقتصادی 
و کشاورزی این شــهر و همچنین با آگاهی 
از نیاز مبرم مردم شــهربه آب قابل شــرب 
طرح آبرســانی به شــهر ســاوه در اولویت 
دیگر گزینه هاقرار گرفت و با بررســی های 
عمل آمده بر روی ســد و پتانســیل موجود 
در خصــوص تامیــن آب شــرب،انتقال آب 
از این ســد به عنوان گزینــه برتر انتخاب 
شــد. تاجیــک بیــان کرد:ســاخت تصفیه 
خانه،ایســتگاه پمپاژ، خطوط انتقال  وخازن 
ذخیــره آب از جملــه پروژه هایی اســت که 
در راستای طرح آبرسانی به شهر ساوه اجرا 

شــد.معاون بهره برداري و توســعه شرکت 
آب و فاضالب ساوه خاطرنشان کرد:عملیات 
اجرایــی تصفیــه خانه آب ســاوه به عنوان 
قســمتی از طرح آبرسانی به شهردر زمینی 
به مســاحت هزارمتر در ۲مــدول موازی از 
ســال 1۳۸۸آغاز شــد و اکنون آمــاده بهره 
برداری است، این تصفیه خانه در محدوده 
پایین دســت ســد الغدیر واقع شــده  وبا 
هدف تامین آب در درازمدت شــهر ســاوه 

طراحی شده است.
تاجیــک بیــان کرد:همچنین اجــرای طرح 
فاضــالب ســاوه نیز بــه منظور جمــع آوری 
وتصفیــه فاضالب اصالح کیفیــت آن بوده 
بــه گونه ای کــه امکان اســتفاده دوباره از 
آن بوجودآمده ویا درصورت وارد شــدن به 
محیط زیســت،اکو سیســتم  محیط دریافت 
کننــده تغییــر نکنــد وی افزود:همزمــان 
نبودن اجرای شبکه های جمع آوری فاضالب 
با اجرای شبکه های آب رسانی و تاخیرزمانی 
زیــاد در این رابطه، شــهرهارا دچــار بحران 
های بنیادی زیســت محیطی نموده که برای 
جبــران آن باید در یک دوره زمانی فشــرده 
وکوتاه مدت با پشــت سرگذاشتن انبوهی 
از مشــکالت اجرایی،اقتصــادی وفرهنگــی 
با همکاری همه جانبه شــرایط رســیدن به 

اهداف طرح مهیا شد.

معاون بهره برداري و توسعه شرکت آب و فاضالب ساوه:

 احیاء و تعادل بخشي منابع آب نیازمند مشارکت همگانی است


