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ضمیمه رایگان روزنامه در شهرستان ساوه

رپرتاژ

رئیسسازمانفرهنگیشهرداریساوه:

برنامههایسازمانفرهنگیشهرداریپربارتر میشود

حمیــد کمالــی ،رئیــس ســازمان فرهنگی ،ورزشــی و اجتماعی شــهرداری
ســاوه در گفــت وگــو بــا خبرنگار جام جم در ســاوه ،با اشــاره بــه رویکرد
ســازمان فرهنگــی ،ورزشــی واجتماعــی شــهرداری ســاوه اظهارداشــت:
حــوزه فرهنگــی ،ورزشــی و اجتماعی شــهرداری ســاوه مجموعه بســیار
بزرگــی اســت که همــگان از اهمیت و جایــگاه آن مطلع هســتند و همه
بایــد بــرای ارتقــای ایــن جایــگاه تــاش کنیم لــذا برقــراری ارتباط بیشــتر
بــا فعــاالن فرهنگــی و دعــوت از ســایر دســتگاههای فرهنگــی فعــال در
ســطح شهرســاوه بــرای عملیاتــی کــردن برنامههــای ســازمان فرهنگی،
ورزشــی و اجتماعــی در اولویــت کاری ایــن ســازمان اســت .رئیــس
ســازمان فرهنگــی ،ورزشــی واجتماعــی شــهرداری شــهر ســاوه تصریــح
کــرد :یکــی از رســالتهای تشــکیل حــوزه اجتماعــی و فرهنگــی تغییــر
نگرش مدیریت شــهری نسبت به شــهر و شهروند است.
در این نگرش شــهر تنها یک کالبد فیزیکی شــامل خیابان ،ساختمان،
پــارک ،پــل و غیــره نیســت بلکــه شــهر یــک موجــود زنــده و پویاســت
کــه فرهنــگ ،روح آن بــه شــمار میآیــد و از ســوی دیگــر پیچیــده شــدن
مناســبات شــهر و شــهروندان ،ضــرورت ارتقــاء فرهنــگ شهرنشــینی را
بیش از پیش آشــکار مینماید.
لذا حضور شــهرداریها در عرصههای اجتماعی و فرهنگی جزء الینفک
وظایف آنهــا تلقی میگردد.
وی خاطرنشــان کــرد :شــهر ســاوه نیازمنــد برنامههــای امیدبخــش و
نشــاط آور است که بناداریم با ایجاد راستههای فرهنگی در بخشهای

دارای بافــت فرهنگــی ایــن پاتوقهــا را بــرای بهرهمنــدی شــهروندان
گسترش دهیم.
کمالــی مهمتریــن وظیفــه ذاتــی حــوزه اجتماعــی و فرهنگــی شــهرداری
ســاوه را افزایش ســرمایه اجتماعی دانست و تاکید کرد :این حوزه باید
بتواند دانش اجتماعی و فرهنگی شهروندان را ارتقا دهد و در راستای
افزایش اعتماد مردم به شــهرداری و نظام جمهوری اســامی گام بردارد
کــه بنــا داریم در ایــن مهــم از ظرفیت داخلــی و نظر کارشناســان نیز به
صورت مطلوبی اســتفاده کنیم.
وی افــزود :بااینکــه به دلیل شــیوع کرونا برنامههای هنــری و فرهنگی
به ســمت فضای مجازی هدایت شــده اســت اما فعاالن ایــن عرصه به
حضور در اجتماعها و اجرای برنامههای مردمی نیاز دارند که امیدواریم
بــا از بیــن رفتن کرونا فضای الزم بــرای اجرای عمومــی هنرمندان فراهم
شــود بنابرایــن رویکــرد برنامههــا باید به ســمتی ســوق پیدا کنــد ،که از
ظرفیتهایی که در اختیار داریم ،بهترین اســتفاده را داشــته باشــیم.
وی بــا اشــاره بــه برنامههــای ســازمان فرهنگــی ،ورزشــی واجتماعــی
شــهرداری ســاوه درهفته دفــاع مقدس اظهارداشــت :انتقــال و احیای
فرهنــگ ایثــار و شــهادت از ضرورتهــای جامعــه امروز اســت کــه همه
دســتگاهها باید نســبت به آن حساس باشند.
رئیــس ســازمان فرهنگــی ،ورزشــی واجتماعــی شــهرداری ســاوه
خاطرنشــان کرد:ســازمان فرهنگی ،ورزشــی واجتماعی شهرداری ساوه
ســعی کــرده در امــر ترویــج فرهنــگ ایثــار و شــهادت همــواره پیشــگام
باشــد زیرا ترویج فرهنگ ایثار و شهادت یکی از مهمترین رسالتهای
ســازمان فرهنگی ،ورزشــی واجتماعی شهرداری ساوه است.
وی افــزود :به مناســبت هفته دفاع مقدس که با شــور حســینی عجین
شــده اســت برنامههای سازمان فرهنگی شــهرداری در قالب حضور در
کوچههــای خانواده شــهدا و نصب بنربا موضــوع هفته دفاع مقدس و
شــور حســینی در تونل نور (رو به روی پارک طالقانی) برگزار شــد.
کمالــی بیان کرد:مجموعه ســازمان فرهنگی با حضور در کوچه خانواده
شــهدا ضمــن ســیاه پــوش کــردن کوچــه تجلیــل از پــدرو مــادر شــهید
وبرگزاری نوحه خوانی یادواره خاطره شهدا را گرامی داشت .وی افزود:
در فــاز دوم در بوســتانهای محلــه خانــواده شــهدا نیــز برنامههایــی با
حضور خانواده شــهدا برگزار شد.
کمالــی بیــان کــرد :افتتــاح اولیــن زورخانــه روبــاز در اســتان مرکــزی
وچهارمیــن زورخانــه در ســطح کشــور همزمــان باهفتــه دولــت در
شهرســتان ســاوه بــا حضــور شهردارســاوه ،معاونیــن ،رئیس ســازمان
فرهنگی،ورزشــی واجتماعی شــهرداری ومعاونین شــهرداری همزمان با
هفته دولت در ســاوه و صعود پرســنل ســازمان فرهنگی شــهرداری به

بلندتریــن قلــه شهرســتان ( نیچــه قــارا) بخشــی از برنامههای ســازمان
فرهنگی ،ورزشــی واجتماعی شــهرداری ساوه بود.
وی ادامــه داد :اجــرای کلیــپ بــا موضــوع محــرم دفــاع مقــدس در خانه
تاریخــی مقــدس زاد ســاوه بــود کــه خوشــبختانه بازتــاب خوبــی در
رســانههای سراســری بــه همــراه داشــت و از بیــن 160کلیــپ در نقــاط
مختلف کشــور مقام دوم کشــوری را به خود اختصاص داد.
وی خاطرنشــان کرد :در ایام محرم و صفر به صورت روزانه با مشــارکت

حــوزه علمیــه خواهــران (ویــژه خواهــران )در نقــاط مختلــف شــهر در
مســاجد به مدت  40روز پیش بینی ودر حال برگزاری اســت ،همچنین
بــه منظــور کاهــش آســیبهای اجتماعــی و تاثیــر آن بــر بنیــاد خانــواده
کارگاههــای آموزشــی در بوســتانهای شــهر بویــژه مناطــق آســیب پذیر
در حال برگزاری است.
وی ادامــه داد :در خصــوص فعالیــت ســازمان فرهنگــی در حــوزه
ورزشــی اعتقــاد دار یــم در بحــث ورزش عــاوه بــر تقویــت رشــتههای
ورزشــی اخــاق مــداری بایــد ســرلوحه ورزش باشــد در همیــن راســتا
کارگاههای آموزشــی ویژه اعضاء تیمهای مختلف ورزشــی در دانشــگاه
علمی کاربردی با حضور اســاتید باتجربه برگزار شــد.
رئیس ســازمان فرهنگی ،ورزشــی واجتماعی شــهرداری شــهر ســاوه
تصریح کرد :در رشــتههای مختلف ورزشــی از جمله فوتســال و والیبال
بــه صــورت آکادمــی در شهرســتان ســاوه در ردههــای مختلــف ســنی
نونهــاالن ،نوجوانــان ،جوانــان وبزرگســاالن را دار یــم و تیم فوتســال نیز
در رده ســنی جوانــان ونوجوانــان خوشــبختانه بــه ترتیــب موفــق بــه
کســب مقام ســوم وچهارم لیگ یک کشوری شد.
وی ادامــه داد :در رشــته والیبــال در ردههــای ســنی نونهــاالن،
نوجوانــان وبزرگســاالن در قالــب تیــم فعالیــت میکننــد ،در رشــته
والیبــال آقایــان نیــز بــرای اولیــن بــار در زیر گروه دســته دو کشــوری در
مســابقات حضور داشــتیم .کمالی بیان کرد :در هندبال نیز باتوجه به
اســتعدادهای ورزشــی که در شهرســتان وجــود دارد علیرغــم کمبودها
برای اولین بار در زیر گروه دســته دوم کشــوری نیز حضور پیدا کردیم .
کمالــی خاطرنشــان کــرد :در بحــث قصهگویــی ســازمان فرهنگــی،
ورزشی واجتماعی شهرداری ساوه کارنامه درخشانی دارد این سازمان
 40روز بــه صــورت مرتــب آموزش قصــه گویی ویژه کــودکان و نوجوانان
برگزار کرد در حالی که در ســایر نقاط کشــور این دورهها به ندرت برگزار
میشــود قطعا تداوم این فعالیت مســتلزم همکاری آموزش وپرورش
اســت.وی افــزود :تصمیم بر این اســت با پایان شــیوع کرونــا برنامهها
پربارتــر از گذشــته از لحــاظ تولیــد و محتوایــی در ســازمان فرهنگــی،
ورزشــی و اجتماعی شهرداری ســاوه داشته باشیم.
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درراستای حذف مدارس کانکسی و طرح آجر به آجر؛

آیین کلنگ زنی  3واحد آموزشی در زرندیه برگزار شد

مراســم کلنگزنــی  3واحــد آموزشــی در زرندیــه بــا حضــور سرپرســت
آمــوزش و پــرورش؛ معاونــان و خادمــان جبهــه منتظــران خورشــید
؛اعضای شورای اسالمی و اهالی روستای اسماعیل آباد برگزار گردید.
به گزارش جامجم احداث مدرســه  ۳کالســه روســتای اسماعیل آباد

توســط خانــواده خیــر نیک اندیــش مرحوم علــی محمد ترتیفــی زاده
تعهد داده شده است و مدارس روستاها ی راحت لو و قره دربند نیز
۲کالسه و به همت جبهه منتظران خورشید زیر نظر اداره کل نوسازی
و تجهیز مدارس استان مرکزی به بهرهبرداری میرسد.

اجتماعی
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ضمیمهرایگانروزنامهدرشهرستانساوه

خبر

دبیر اجرایی خانه کارگرساوه و زرندیه:

معاونخدماتشهریشهرداریساوه:

احداث شــهرک صنــوف مزاحم
برکات زیادی برای ساوه خواهد
داشت

مــددی ،معــاون خدمات شــهری شــهرداری
ســاوه در نخستین جلســه مشترک شهرک
صنــوف مزاحم کــه با حضور رئیس ســازمان
صنعــت ،معــدن و تجــارت شهرســتان،
حسینی از اعضای هیات مدیره اتاق اصناف
و جمعــی مدیــران شــهری برگــزار شــد ،بیــان
داشــت :بهر هبــرداری از این شــهرک عالوه بر
ایجــاد آرامــش در ســاوه موجــب جلوگیری از
تخریب پیادهروها و مبلمان شهری ،رفع سد
معبر و  ...میشود.
به گزارش ج امجم مددی با بیان اینکه انتقال
واحدهــای صنفــی آالینــده و مزاحــم ســاوه به
خارج ســطح شهر یک ضرورت است ،تصریح
کرد :هم اینک وجود مشاغل مزاحم در بافت
شــهری موجب آلودگیهای زیس ـتمحیطی،
صوتی و ترافیکی شدهاند.
جعفر گندمکار رئیسسازمانصنعت،معدن
و تجارت شهرســتان ســاوه نیز در این جلسه
گفت :انتقال شهرک صنوف مزاحم از ساوه از
سالهای دور یکی از دغدغههای شهروندان
بــوده کــه در دوره پنجــم فعالیــت مدیریــت
شهری این پروژه مهم به سرانجام رسیده و به
طور سنجیده در حال انجام میباشد.
وی ادامــه داد :همــه مســئوالن شهرســتان،
اتحادی ههــا و اتــاق اصنــاف بایــد ایــن فرصــت
خــوب بــرای شــهر را قــدر بداننــد و نهایــت
همکاری را با شهرداری جهت تحقق این مهم
داشتهباشند.
نکــه ســازمان صمــت
گندمــکار بــا بیــان ای 
شهرســتان آمــاده هرگونــه همــکاری در ایــن
زمینــه میباشــد ،افــزود :بــا توجه بــه اقدامات
خــوب انجام شــده در جهت زیباســازی شــهر
توســط شــهرداری ،ســاماندهی و مشــارکت
اصنــاف شــهر جهــت پرداخــت عــوارض خود
گامی بلند برای آبادانی و توســعه شهر خواهد
بود.

نمایشــگاه عکــس دفــاع
مقدسدر زرندیهبرگزار شد

«احمــد جوانمــرد» رئیــس اداره فرهنــگ
و ارشــاد اســامی زرندیــه در حاشــیه افتتــاح
نمایشگاه عکسدفاعمقدساظهار داشت:
در ایــن نمایشــگاه آ ثــار عکــس هنرمنــدان
شهرستان زرندیه در مورد ایام دفاع مقدس و
رشادتهای شهدا و زرمندگان در معرض دید
عمومعالقمندانقرار گرفتهاست.
سهــای ایــن نمایشــگاه
وی ادامــه داد :عک 
یادآور روزهای ایثار ،شهادت و از خودگذشتگی
رزمندگان اسالم در هشت سال دفاع مقدس
علیه جبهه کفر و رژیم بعثی اســت و میتواند
نســل امــروز و جوانــان را بــا حماســه مانــدگار
مردم و نیروهای مسلح آشنا کند.
جوانمرد افزود :این نمایشگاه از  ۳۱شهریور
بــه مــدت یــک هفتــه در  ۲نوبت صبــح و عصر
آمادهبازدیدعمومعالقمندانمیباشد.

شورای اسالمی کارخانجات به فراموشی سپرده شده است
داوود میرزایــی دبیر اجرایی خانه کارگر تشــکیالت ســاوه
و زرندیه در خصوص تجمعات کارگری اظهارداشــت:خالء
وجــود و فعالیــت تشــکلهای قــوی و توانمنــد کارگــری
نظیــر شــورای اســامی کار موجــب بــروز برخی مشــکالت
کارگــر و کارفرمایی در شهرســتان ســاوه بــه عنوان قطب
بزرگ صنعت کشــور شده است.
بــه گــزارش جامجــم میرزایــی تصریــح کــرد :شــورای
اســامی کار بــه عنوان یک نهاد قانونی و تشــکل قوی در
واحدهــای تولیدی بــاالی  ۳۵نفر نیروی کار باید تشــکیل
شــود و اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ملزم به تشکیل
و راهانــدازی ایــن تشــکل توانمنــد برخاســته از جامعــه
کارگــری اســت کــه مهمتریــن کارکــرد آن حل مشــکالت و
اختالفات بین کارگر و کارفرماســت.
میرزایــی افــزود :امــروزه عمدهترین چالشهــای کارگری
در فضــای کار و تولیــد نظیــر کارخانجــات بــزرگ پروفیــل
ســاوه ،گــروه صنعتــی شیشــه کاوه ،بوتان ،پــارس آمپول
و  ...نبود شــورای اسالمی کار است.
وی افــزود :در حال حاضر تنها هفت شــرکت از مجموع
صدها شــرکت مستقر در شهرستان ساوه دارای شورای
اســامی کار هســتند که ســابقه تشــکیل این شــوراها به
ســالهای نخســت پیــروزی انقــاب اســامی برمیگــردد
ولــی متاســفانه در طول ســه دهه اخیر شــورای اســامی

کارخانجات به فراموشــی سپرده شده است و این خالء،
مشــکالت عدیــدهای را پیــش روی کارگــران بــرای مطــر ح
کردن مطالبات آنها به وجود آورده اســت.
وی شــورای اســامی کار را حــق مســلم جامعــه کارگــری
دانســت و از پیگیــری خانــه کارگر برای تشــکیل شــورای
اســامی کار در کارخانجــات شهرســتان ســاوه خبــر داد
و گفــت :جــای بســی تاســف اســت کــه کارخانجاتــی کــه
زیرمجموعه وزارت کار و شســتا هســتند.
نظیــر شــرکتهای کاغذســازی کاوه ،پلیــکا نویــن،
گازلولــه ،رهــاورد تامیــن نیز از وجود شــورای اســامی کار
محرومند.
برخــورداری شــرکتهای زیرمجموعــه وزارت کار از
شــورای اســامی کار ضــرورت دوچنــدان دارد تــا الگویــی
بــرای کارخانجــات بخــش خصوصــی بــرای تشــکیل و
راهاندازی شورای اســامی کار باشند.
وی از کارفرما و کارگران خواست با رعایت قانون و حفظ
آرامش و تقویت تعامل در راستای حل مشکل بهوجود
آمــده بــا مداخلــه مســئوالن و مراجع ذیربط تــاش کنند،
چــرا که ایــن کارخانه که تقریبا حدود  ۲۵ســال از افتتاح
آن میگــذرد همواره جــزو یکی از شــرکتهای معتبر در
شــهر صنعتــی کاوه بوده اســت ،همچنین بــا توجه به
حساســیت کار ایــن کارخانــه کــه تامیــن اقــام مــورد

کشت پاییزه در  ۲۳هزار هکتار از اراضی زرندیه آغاز شد
احمد قرهبیگلو رئیس جهاد کشاورزی زرندیه در
جمع خبرنــگاران اظهار کرد :در ســال زراعی جاری
حــدود ســه هــزار هکتــار از اراضی شهرســتان زیر
کشــت گندم آبی ،حدود  ۱۳هزار هکتار زیرکشت
گندم دیم ۶۵۰۰ ،هکتار زراعت جو و  ۵۰۰هکتار زیر
کشت کلزا میرود.
بــه گزارش جا مجــم قرهبیگلو افــزود :توزیع بذور
گنــدم گواهــی شــده در هشــت عامــل توزیــع و
شرکتهای مورد تایید جهاد کشاورزی در شهرستان آغاز شده و همچنان ادامه دارد و
مشکلی از بابت تامین و توزیع بذور گندم و جو و کلزا در این شهرستان وجود ندارد .این
مقام مسئول در جهادکشاورزی زرندیه ادامه داد :در سال زراعی گذشته ،سطح زیر کشت
کلزا در شهرستان زرندیه حدود ۱۵۰هکتار بوده که پیش بینی میشود امسال این سطح
به بیش از  ۳۰۰هکتار برسد .وی بیان کرد :در سال جاری بذور اصالح شده خارجی و داخلی
کلــزا ،بــا قابلیــت تولید باال تهیه و تــدارک دیده شــده و از طرف عاملین فــروش در اختیار
کشاورزان قرار گرفته است.قرهبیگلو اظهار کرد :کلزا بهترین تناوب برای زراعت گندم و جو
است و عالوه بر مزایای اقتصادی میتواند در استمرار و پایداری تولید بسیار موثر باشد.
تناوب کشت کلزا موجب افزایش حاصلخیزی خاک ،کاهش جمعیت آفات و بیماریها و
علفهای هرز مزار ع و موجب افزایش  ۳۰درصدی تولید غالت میشود .قرهبیگلو تصریح
کرد :هم اکنون بیش از  ۹۰درصد روغنهای خوراکی کشور از خارج کشور وارد میشود و
سالیانه ارز قابل توجهی جهت تامین روغن خوراکی از کشور خارج میشود.

جناب آقای ابوالفضل باباشلو

ریاست محترم شورای اسالمی شهر غرق آباد
با نهایت تأســف درگذشــت مادر گرامیتان را به شــما و خانواده محترمتان تســلیت عرض نموده
از درگاه خداونــد متعــال مغفــرت و رحمــت بیمنتهایــش را بــرای آن مرحومــه و صبر جزیــل را برای
بازماندگان مسئلت مینماییم.
عباس کریمی سرپرست وخبرنگار روزنامههای سراسری در ساوه -زرندیه
لیال گراوند سرپرست خبرگزاری تسنیم ساوه وزرندیه -خبرنگار و مدیر اجرایی ویژه نامه جام جم در استان مرکزی

نیــاز شــرکتهای دارویی اســت جــزو یکــی از کارخانجات
مهم و اســتراتژیک در کشــور اســت کــه هماکنون حدود
نیمــی از نیــاز کارخانجــات دارویــی درخصــوص اقالمــی
نظیــر پوکههــای آمپــول ،ویــال ،کارپــول و قطره چــکان را
تامین میکند.
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ضمیمه رایگان روزنامه در شهرستان ساوه

رپرتاژ

بخشدار بخش مرکزیساوه:

توسعهزیرساختهایروستاییاز اولویتهایبخشداریاست
نیز برخورداری روســتائیان از فشــار مناسب آب شــرب اقدام شده است .وی
ادامه داد :سال گذشته بر اساس برنامه ریزی انجام شده نسبت به تقسیم
بنــدی روســتاهای بخــش مرکــزی بــه  10مســیر اقــدام شــد و از برخــی مدیران
دستگاههای اجرائی این شهرستان و دهیاران در قالب دهگردشی نسبت به
بازدید و بررســی موانع و رفع مشــکالت روستاهابه صورت میدانی اقدام شد.
بخشــدار بخــش مرکــزی ســاوه تصریــح کــرد :طــی یــک ســال اخیــر بازدیــد از
روســتاهامورد توجــه بوده دربرخی روســتاها متناســب با نیاز و نوع مشــکل
بیــش از  10بــار بازدیــد انجــام شــده و مصوبــات ده گردشــی پیگیــری و اکثــر
مصوبــات بــه نتیجه رســیده اســت و تعــدادی از مصوبــات از جملــه ترمیم و
مرمت راههای روســتایی که گاهی 30تا  40ســال قدمــت دارند به دلیل کمبود
اعتبارات مغفول مانده برای حل آنها پیگیر جذب اعتبار ات استانی هستیم.
گودرزی گفت :با توجه به بررسیهای انجام شده و گفته خود دهیاران بیش
از  60درصد از مشــکالت روســتاها در یک ســال اخیر مرتفع شــده اســت .وی
ادامــه داد :در روســتاهای ســاوه مهاجــرت معکــوس وجــود دارد و شــاهد
ســاخت و ســازهایی در ســطح روســتاها هســتیم کــه ایــن امــر لــزوم اجــرای
کیــوان گــودرزی بخشــدار ســاوه در گفــت وگــو بــا خبرنــگار جــام جــم در
طر حهــادی را دو چنــدان نمــوده اســت تــاش بــر این اســت روســتاهایی که
ســاو ه بــا اشــاره بــه رویکــرد بخشــداری بخــش مرکــزی ســاوه اظهارداشــت:
بیش از  20خانوار و باالی  50نفر جمعیت دارند طرحهادی در آنها اجرا شــود.
توســعه زیرســاختهای روســتائی به منظور آبادانی هدفمنــد از اولویتهای
بخشدار بخش مرکزی اظهار داشت :به منظور تسریع مشکالت روستاهای
بخشــداری ســاوه اســت بــه همیــن منظــور بــرای نخســتین بــار راهانــدازی
بخش مرکزی ساوه با هماهنگیهای به عمل آمده به صورت ماهیانه مدیرکل
بانــک اطالعــات جامــع از روســتاهای بخــش مرکــزی ســاوه دارای دهیــاری بــه
و معاونین محترم عمران شــهری و روســتائی بنیاد مســکن استان مرکزی در
عنــوان یــک ســند تحــول در دســتور کار ایــن بخشــداری قــرار گرفــت در ایــن
این شهرستان بر چگونگی و موانع احتمالی نظارت دارند و در جلساتی که در
تهــا ،توانمندیها ،مشــخصه روســتاها و نیز اســتقرار
بانــک اطالعاتــی ظرفی 
تیرماه با بنیاد مسکن برگزار شد مقرر شد تا بنیاد مسکن اراضی ملی داخل
دســتگاهها و امکانــات زیــر ســاختی ماننــد خانــه بهداشــت ،ایســتگاه آتش
طــرحهــادی روســتا را مدیریت و نظــارت کند و عدم تصرف این اراضی توســط
نشــانی ،نهضــت ،درمانــگاه شــبانه روزی و  ...به منظور تســریع در دســتیابی
افــراد لحــاظ شــود و نســبت بــه بازنگــری و بررســی طر حهادی،کاهــش حریم
عادالنــه روســتائیان جمــع آوری شــده اســت.
راههای روستایی ،اختصاص زمین در طرح ملی
وی افــزود :ضریــب پوشــش اینترنــت بــه
مســکن بــرای روســتائیان واجــد شــرایط ،اقدام
عنوان یک زیرســاخت مهم ارتباطی و توســعه
قضائی برای زمینهای متصرفی را در نظر گرفته
زیرســاختهای روســتایی دغدغه بخشــداری
و اجرائــی کند.وی افزود :دهیاران بخش مرکزی
بخش مرکزی ساوه بوده چرا که عالوه بر بهره
اغلب دهیاران عضو تعاونی دهیاران هستند و
مندی همگان به ویژه دانشآموزان از شــبکه بخشدار بخش مرکزی شهرستان ساوه:
در روستاهای ساوه مهاجرت معکوس وجود دارد و درآمدهای حاصل از ســود اجرای پروژههایی که
مجــازی ایــن مهــم تاثیــر بســزائی در مهاجرت
شاهد ساخت و سازهایی در سطح روستاها هستیم از محــل اجــرای پروژههای مختلف در روســتاها
معکــوس ،اشــتغال پایــدار روســتایی و رونــق
که این امر لزوم اجرای طر حهادی را دو چندان نموده کســب م یشــود بخــش عمــده ای از آن به این
اقتصــادی خواهد داشــت رایزنیهایــی دراین
است تالش بر این است روستاهایی که بیش از تعاونــی اختصــاص داده م یشــود .وی تصریــح
راســتا با دســتگاههای مربوطه بــرای رفع آن و
 20خانوار و باالی  50نفر جمعیت دارند طر حهادی کــرد :این شــرکت تعاونــی ،تنها شــرکت تعاونی
برخــورداری همــگان از افزایش ضریــب ،انجام
در آنها اجرا شود .برای نخستین بارراهاندازی بانک دهیــاری فعــال اســتان در بخش مرکزی ســاوه
شــده که پیگیری تا حصول نتیجــه ادامه دارد.
اطالعات جامع از روستاهای بخش مرکزی ساوه اســت ،در همیــن راســتا بــرای این کــه اعتبارات
گــودرزی بــا اشــاره بــه مشــکالت را ههــای
دارای دهیاری به عنوان یک سند تحول در دستور دهیــاری از تعاونــی خــارج نشــود و قدر ســهمی
مواصالتی روستاهای بخش مرکزی شهرستان
کار این بخشداری قرار گرفت در این بانک اطالعاتی از ســود حاصــل از پروژ ههــا به حســاب دهیاری
ســاوه خاطرنشــان کرد :عمده مشــکل کنونی
ظرفیتها ،توانمندیها ،مشخصه روستاها و نیز برگــردد ،برخــی از پروژ ههــا را این شــرکت تعاونی
روســتاهای بخش مرکزی شهرستان در حوزه
استقرار دستگاهها و امکانات زیر ساختی مانند خانه در چارچــوب قوانیــن و مقــررات بر عهــده دارد و
راه روســتائی اســت علــی رغــم توجــه بــه ایــن
بهداشت ،ایستگاه آتش نشانی ،نهضت ،درمانگاه اقدامــات فنی و مهندســی آنها انجام م یشــود
مهــم در یک ســال اخیــر اما همچنان بخشــی
تهــای فنــی الزم از طریق
شبانه روزی و ...به منظور تسریع در دستیابی عادالنه کــه در ایــن رابطه نظار 
از را ه هابــه صــورت شوســه و خاکــی و برخــی
واحد فنی دهیاریهای بخش صورت میپذیرد.
نیــز در گــذر زمــان فاقــد کیفیت الزم هســتند .روستائیان جمع آوری شده است
گــودرزی بیــان کرد :بــا پیگیریهای انجام شــده
بخشــدار بخــش مرکــزی شهرســتان ســاوه
یک قطعه زمین  5هکتاری از سوی بنیاد مسکن انقالب اسالمی تحویل این
تصریح کرد :به دلیل بارندگیهای مناسب امسال و سال گذشته و از سویی
شرکت تعاونی شده تا شاهد رونق بیشتر کارگاه تولید قطعات بتنی و فلزی
مناســب بــودن ظرفیــت ســد الغدیر آبرســانی از ســد مذکــور و مجتمعهای
در جاده نوبران باشیم ،تولید قطعات بتنی ،انواع کفپوش پلیمری و پرسی که
مختلــف انجــام خواهــد شــد بنابرایــن مشــکلی در تامیــن آب در روســتاهای
به صورت عمومی و تعاونی تولید میشود در استان مرکزی و سایر استانها
بخــش مرکــزی احســاس نم یشــود .گــودرزی با اشــاره بــه اصالح شــبکه برق
بــه فــروش میرسد،خوشــبختانه عــاوه بر ایجاد اشــتغال پایــدار تا حدودی
روســتایی گفــت :در یــک ســال اخیــر  90درصــد اصــاح شــبکه بــرق روســتاها
نیازمندیهای شهرستان در این حوزه را تامین کرده است.
لهــا که دچار
در قالــب جــا بــه جائی تیرهای چــراغ برق در معابر و نوســازی کاب 
فرســودگی بودنــد اصالح و انجام شــده اســت ،در حــال حاضر جــدول گذاری،
پیاده روسازی ،احداث فضای سبز ،پارک و آسفالت در قالب تقویت امکانات
برای روستاها با قوت ادامه دارد.
بخشــدار بخش مرکزی تصریح کرد :بر اســاس اعالم سرشماری نفوس و
مسکن سال  94 ،95روستا در این بخش شامل  4دهستان شاهسوند کندی،
طراز ناهید ،قره چای و نورعلی بیک با جمعیتی حدود  30هزار نفر وجود دارد ودر
بخش مرکزی  59روستا دارای شورای اسالمی و  56روستا دارای دهیاری است.
وی خاطرنشــان کــرد :در مــدت تصدی اینجانب در بخشــداری مرکزی ســاوه
تــاش بــرای بازنگری طر حهادی روســتاها کــه در اجرا مشــکالتی را برای حریم
راهها ایجاد کرده بود ،انجام شــده و نســبت به نظارت و مدیریت مســیلها و
منابــع آب با همــکاری و تعامل مدیران محترم دســتگاههای اجرایی مرتبط و
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بخشــدار مرکــزی خاطرنشــان کــرد :در یــک ســال اخیــر پروژههــای
عمرانــی روســتاهای بخش مرکزی ســاوه با ارزشــی بالغ بر ســه میلیارد و
 200میلیــون تومــان توســط تعاونیهــای دهیــاری در بخشهــای مختلف
(کفپــوش ،آســفالت ،جــدول گــذاری و لکــه گیــری) انجــام شــده اســت.
بخشــدار بخــش مرکــزی ادامه داد :ســاوه به عنــوان قطب تولیــد انار و
انــواع ســردرختی و کشــاورزی دارای جایگاه ویژه در کشــور بــوده همین
منظــور راهاندازی بزرگترین پایانه محصوالت کشــاورزی به خصوص انار
با قابلیتهای متعددی از جمله ســردخانه نگهداری تولیدات کشاورزی
در ســاوه جزو اولویتهای بخشــداری مرکزی ساوه بوده وخوشبختانه
روند اداری آن در حال انجام اســت.
وی افــزود :نصــب دوربیــن نظارتــی و کنتــرل تــردد نیــز بــر اســاس
قانــون ،پــس از بررســی در کمیتــه امنیتــی ایــن بخش بــا اعتبــار دهیاری
در ســاختمان دهیاریهــا انجــام میشــود و بــا توجــه بــه تقاضــای
روســتائیان در نصــب ایــن گونــه دوربینهــا در مبــادی ورودی و مراکــز
حســاس منــع قانونــی از لحــاظ تخصیــص اعتبــار از دهیــاری دارد امــا
از طریــق همیــاری (مشــارکت خیریــن) محدودیتــی وجــود نــدارد.
گــودرزی بیــان کــرد 46 :روســتای بخــش مرکــزی ســاوه فاقــد دهیــاری
هســتند در بیشــتر آنها عملیات زیرســاختی مانند اصالح شــبکه برق و
آب ،بهســازی و نوســازی راه روســتائی و تعیین تکلیف اراضی مســکونی
انجام شده است.
بخشــدار بخــش مرکــزی بــا اشــاره بــه ظرفیتهــای بخــش مرکــزی
شهرســتان ســاوه در حــوزه گردشــگری گفــت:در زمینــه رونق و توســعه
صنعــت گردشــگری در بخــش مرکزی ســاوه از جمله در روســتای یوالق
باتوجــه به ظرفیتهایی که این روســتا دارد میتواند در جذب گردشــگر
و توریســت موثــر باشــد در همیــن راســتا راهانــدازی مجتمــع خدماتــی و
رفاهــی چنــد منظــوره در ایــن منطقــه و همچنین  1/5هکتــار زمین برای
احداث پارک در این روســتا نیز پیش بینی شــده است.

وی افزود :در روســتای بندچای از توابع بخش مرکزی ســاوه نیز بوم
گردی اجرا شــده اســت و همچنین تبدیل منطقه گردشگری در محوطه
ســد الغدیــر و احیــای کاروانســرای بــاغ شــیخ در روســتای احمدآبــاد نیــز
برنامــه ریــزی شــده اســت،با پیگیریهــای انجام شــده ،کاروانســرای باغ
شــیخ ثبــت ملی شــده و در صــورت توافق با مالــک بنا ،اقدامــات قانونی
واگــذاری ایــن ابنیــه انجــام خواهد شــد .بخشــدار بخــش مرکــزی اضافه
کــرد :بــا توجه به ســرانه جمعیتی و اجرای امور تخصصی و کارشناســی در
مجموعــه وزارت کشــور و تقســیمات کشــوری ارتقــای روســتای یل آباد
به شــهر انجام شــده و از طریق وزارت کشــور به دولت تقدیم شده تا در
صورت موافقت هیات محترم دولت دومین شــهر بخش مرکزی شــکل
قانونی بیابد.
وی افــزود :درارتبــاط بــا حادثه خیــز بودن راه ورودی روســتای یل آباد
اداره راه و شهرســازی مکلف شــده طرح اصالح هندســی (راه دسترســی
ورودی ایــن روســتا) را پیگیــری کرده تا نســبت به حذف پیــچ خطرناک و
ایجاد جاده ای مســتقیم در قالب (الحاق به طرح) انجام شــود.
وی جدول گذاری به طول  7000متر طول در روستاهای دارای دهیاری،
حــدود  50هــزار متــر مکعــب آســفالت ریــزی معابــر 2500 ،متــر مکعــب
پیادهرو سازی جمعا (با اعتباری بالغ بر  35میلیارد ریال) ،اصالح معابر،
فضای ســبز ،احداث ساختمان دهیاری ،گورســتان ،سرفصل فرهنگی و
آتش نشــانی اعتباری بالغ بر  100میلیارد ریال ،بازســازی و مرمت مدارس
برخــی روســتاهای بخــش مرکــزی ،شناســایی خیریــن محتــرم در جهــت
مدرسه سازی در روستاها.
همــکاری و تعامــل بــا نهادهــای حمایتــی کمیتــه امــداد و بهزیســتی
در امــور روســتاها ،پیگیری جــذب اعتبارات الزم جهت بازســازی پلهای
روســتاهای الالئیــن و ســرخده کــه از ســیل  98خســارت دیــده بودنــد،
برگزاری جشــن عید امامت و والیت ،عید ســعید غدیر خم در تعدادی از
روســتاهای بخــش مرکزی،پیگیری احداث و راهانــدازی کتابخانه عمومی
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در شــهر آوه و روســتای یــل آباد،جــذب اعتبــارات عمرانــی جهت احداث
پــارک و بلــوار اصلــی شــهر آوه از کمیتــه برنامهریــزی شهرســتان،جذب
اعتبــارات عمرانــی جهــت احــداث پــارک و بلوار اصلــی شــهر آوه از کمیته
برنامهریــزی شهرســتان،ارتباط موثــر و تعامــل ســازنده بــا ائمــه محتــرم
جمعــه شــهرهای ســاوه و آوه،همــکاری الزم بــا اداره فرهنــگ و ارشــاد
اســامی،پیگیری ســاخت ســولههای ورزشــی در روســتاهای الوســجرد
و احمدآباد،بهســازی شــبکههای فرســوده آب روســتایی،اختصاص
اعتبارات الزم جهت روشــنایی و شــبکه آب و بهســازی معابر روستاهای
فاقــد دهیــاری از محــل اعتبــارات مــورد نظر،اقدامــات موثــر در مقابلــه
بــا شــیوع ویــروس کرونــا از قبیــل ضد عفونــی نمــودن تمام روســتاهای
بخــش مرکزی توزیع ماســک و محلــول ضدعفونی در بیــن اهالی محترم
روســتاهای بخش کــه این مهم تداوم دارد ،ایجــاد و راهاندازی خانههای
هالل در روســتاهای مورد نظر جمعیت هالل احمر اســتان و شهرستان
بخشــی از اقدامــات انجــام شــده ســال گذشــته در روســتاهای بخــش
مرکزی شهرســتان ساوه بوده است.
بخشــدار مرکــزی ادامه داد :یکــی از مهمترین برنامههای بخشــداری
طــی یــک ســال اخیــر جلوگیری از ســاخت و ســازهای غیــر مجاز بــوده با
این اقدام در ســال  98از طریق کمیســیون ماده  99قانون شهرداریها
و بررســی ســاخت و ســازهای غیرمجــاز  245پرونــده تکمیل و به اســتان
ارجاع شــده اســت و بــرای 104مورد پرونــده رای صادر و  37رای اجرا شــد
وهمچنیــن  611پروانــه ســاختمانی داخل حریم روســتا صــادر و درآمدی
بالــغ بــر یــک و نیــم میلیــارد تومان ( شــامل صنعتــی ،مســکونی ،تجاری،
دیوارکشی و  )...ایجاد گردید.
وی افزود :در  14روستای دیگر نیز حدود  3میلیارد و  600میلیون تومان
در این سرفصلها هزینه شده که در  21روستای دیگر بخش مرکزی دو
میلیارد و  800میلیون تومان در بخشهای مذکور هزینه عمرانی صورت
پذیرفته است.
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رپرتاژ

مدیرکل کتابخانههای عمومی استان مرکزی مطر ح کرد؛

کتابخانههای عمومی ،نیازمند همدلی و همکاری مردم و مسئوالن

مهــدی ثامنــی مدیــرکل کتابخانههای عمومی اســتان
مرکزی در گفت وگو با خبرنگار جام جم در ســاوه با اشــاره
بــه ضرورت ترویج کتابخوانی در جامعه اظهارداشــت:باید
ایــن مســاله را مدنظر داشــت کــه در یک جامعه توســعه
یافتــه عمــوم مــردم خــارج از مشــکالت و دغدغ ههــای
روزمــره در برنامــه زندگــی روزانــه ،باید کتــاب وکتابخوانی را
در کنــار ســبد غذایی خانواده قراردهنــد وفرصتی نیز برای
کتابخوانی در نظر داشته باشند.
وی افــزود :بــرای دســتیابی بــه اهــداف بــزرگ در حوزه
کتابخوانی نیازمند همیاری و همکاری و همدلی هســتیم
و همه باهم در جهت ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی
باید تالش کنیم.
مدیر کل کتابخانههای عمومی اســتان مرکزی تصریح
کــرد:ادارات و ســازمانهای وابســته به رســانههای جمعی
نقــش مهمــی در ترویــج فرهنــگ کتابخوانــی دارنــد و
میتوانند از پتانسیل کتابخانههای عمومی در برنامههای
خود اســتفاده نمایند تا چشــم و گوش مردم با واژه کتاب
بیشتر آشنا شود.
وی افزود:در وضعیت کنونی ،دسترســی به کتابها در
کتابخانههای استان مرکزی هزینه بر نبوده و شهروندان
متحمل هزینه زیادی نخواهند شد با عضویت ساالنه  5تا
 10هزارتومــان میتواننــد محیط آرام و با نشــاط در کتابخانه
عمومــی را تجربــه کننــد .عــاوه بر ایــن که امانــت کتابها
نیــز به صورت رایگان اســت ،ســالنهای مطالعه و بخش
نشــریات ،مرجــع و کــودک نیــز در خدمــت رســانی و ترویج
فرهنگ مطالعه و کتابخوانی جهت استفاده مراجعان در
دسترس هستند.
دکتــر ثامنــی بیان کــرد :ادارات و ســازمانهای وابســته
مالــی در کنــار تخصیــص بودج ههــای کالن ،در کنــار همه
مــوارد و هزین ههــای جــاری خــوددر خصــوص کتــاب و
کتابخوانــی نیــز بــه مــوازات و مســاوات دیگــر موضوعات،
اختصاص بودجه کافی را در نظر داشته باشند.
وی افزود :اداره کل کتابخانههای عمومی استان مرکزی
بــا جدیــت و همــت فراوان نســبت بــه گســترش فرهنگ
مطالعه و کتابخوانی بیش از پیش در حال خدمت رسانی
بــه مردم اســت کــه در همیــن راســتا ،راهانــدازی کتابخانه
ســیار بــا هــدف دسترســی آســان عموم مــردم حتــی درب
منازل و ارائه خدمات کتابخانه ای بخشــی از خدمات ارائه
شده از سوی کتابخانههای عمومی استان مرکزی است.
مدیــر کل کتابخان ههــای عمومــی اســتان مرکــزی
خاطرنشــان کــرد :بــه همیــن منظــور در راســتای ترویــج
فرهنــگ کتابخوانی و اهمیت جایــگاه کتابخوانی اداره کل

کتابخان ههــای عمومــی اســتان مرکــزی در حــال پیگیــری
تاســیس کتابخانههای مرکزی در شــهرهای بزرگ اســتان
اســت که البته نیاز به همراهی مسئوالن دارد و حضور هر
چــه بیشــتر خیریــن کتابخانه ســاز انگیزه دو چنــدان برای
ترویج کتابخوانی خواهد بود.
وی ادامه داد :همچنین انجمن خیرین کتابخانه ساز
در برخی شــهرهای اســتان تشکیل شده و از عموم مردم
جهت حضور در این عرصه از فعالیتهای خدا پسندانه
دعوت م یشــودکودکان ونوجوانان که قطعا آینده ســازان
این استان و کشور عزیزمان هستند ،با مطالعه و آگاهی و
عالقمندی در بســتر کتابخانهها ،با جستجوگری در میان
بهــا و مقــاالت  ،توانمندتــر و آگاهانــه تــر از همیشــه
کتا 
در زندگــی خــود و در سرنوشــت ایــن مرزوبــوم تاثیــر گــذار
خواهند بود.
وی درخصــوص جوابگــو بــودن کتابخانههای عمومی
در اراک وشهرستانها ،اظهارداشت:جهت ترویج فرهنگ
مطالعه و احســاس نیاز مراجعه به کتابخانه باید نهادینه
شــود ،از طرفی دیگــر در نظر گرفتن مطالعه در ســامانهها
و رســانههای دیجیتــال نیــز مورد نظر اســت لذا در پاســخ
بــه ســوال شــما و بــا نــگاه بــه دو موضــوع فــوق م یتــوان
گفت کتابخانهها در شــرایط فعلی جوابگوی خواستههای
مراجعین هستند اما با توجه به اینکه نسل آینده در این
خصــوص مطالبــه گری بیشــتری خواهــد کرد بایــد همگی
باتالش برای آنها بستر کتابخوانی و مطالعه را در دو زمینه
مجازی و فیزیکی فراهم نمائیم که این موارد از طرف اداره
کل کتابخانههای عموی با جدیت در حال پیگیری و انجام
است.
وی در جــواب ایــن ســوال کــه براســاس شــاخصهای
جمعیتــی در اســتان مرکــزی وشهرســتانهای اســتان آیــا
کتابخان ههــای موجــود جوابگو اســت ،گفــت:در وضعیت
فعلــی کتابخان ههــا ،با بررســی آماری صورت گرفته نســبت
سرانه کتاب استاندارد به سرانه کتاب عملیاتی  1.98به 0.81
میباشــد و همینطور نسبت ســرانه زیربنای استاندارد به
زیر بنای عملیاتی  5.34به  2.10میباشد که برای جبران این
فاصله ،همیاری مســئوالن و حضور خیرین و عموم مردم
را میطلبــد و بــا خدمتگــزاری اداره کتابخان ههــای عمومــی
اســتان بــه انجــام این امــور و رســیدن بــه اســتانداردهای
واقعی ،این امر محقق گردد.
عملکرد کتابخانههای عمومی استان مرکزی را چگونه
ارزیابــی میکنید اگربخواهید نمره ای بدهیــد چه نمره ای
هست؟
در وضــع موجــود و بــا توضیحــات قبلــی گفتــه شــده
عملکــرد کتابخانههای عمومــی در ترویج فرهنگ مطالعه
و کتابخوانــی درجــه خــوب را از نظــر مــن داراســت و تمــام
تالش همکاران و کتابداران این اســتان برای رضایتمندی
مراجعین است ،اما اگر در مطابقتهای آماری و و مقایسه
اســتانداردهای بینالمللــی ارزیابی کنیم با درجه متوســط
و ضعیــف روبــرو هســتم ،نکتــه قابــل تامل این اســت که
همواره پیشــرفت و رســیدن به هدف در مرحلــه اول نیاز
به انگیزه و عالقمندی و ســپس با پرســش و مطالبهگری
آغاز میشود و با پشتکار و همت فراوان به انجام میرسد.
امیــدوار هســتیم کــه متقاضیــان کتــاب و کتابخوانــی در

ورودی کتابخان ههــا صــف بکشــند یــا در نوبــت دهــی
ســالنهای مطالعه با کمبود وقت مواجه شویم  .هرچند
در تــاش هســتیم فضای فیزیکــی و ســامانههای مجازی
برای چنین روزی که خیلی دیر نیست ،آماده گردد.
وی در خصــوص وضعیــت کتابخان ههــای عمومــی
شهرســتان ســاوه گفــت:در بازدی دهــای اینجانب از شــهر
ســاوه و کتابخان ههــای موجــود ،این امر مشــهود اســت و
خوشــبختانه مراجعیــن و اعضــا خواســتههای متعــددی
داشتند که از سال گذشته تا امروز در بازدیدهای اینجانب
و همــکاران اداره کل کتابخان ههــای اســتان مرکــزی و
شهرستان ساوه جهت مرتفع شدن آنها اقداماتی صورت
گرفته است :
پیگیری درخواست اعضا برای نصب کمدهای سالنمطالعــه بــرای اعضــا کــه مجوزهــای آن اخذ شــده و تامین
اعتبار گردیده است
 بررسی امنیت کتابخانهها بخصوص كتابخانه عالمهعســگری و ایمــن ســازی محیــط اطــراف آن ،کــه در حــال
اجراست
پیشــنهاد نصب دســتگاههای وندینگ فروشگاهی(اتوماتیک) در کتابخانهها
 اســتقرار كتابخانه ســیار در یكی از میادین یا مراكز پرتردد شهر جهت ایستگاه مبادله كتاب
 پیشنهاد ایجاد كتابخانه در آوه و یل آباد توسط ادارهكتابخانهها به مناطق مربوطه
پیگیــری زمین كتابخانه مركزی ســاوه و امور مربوطهجهت ساخت و ساز
پیشــنهاد ایجــاد كتابخان ههــای مشــاركتی توســطخیرین گرامی و ارگانهای دولتی و خصوصی
تشكیل انجمن خیرین كتابخانه ساز ساوهتاسیس کتابخانه شهرک علویتاسیس کتابخانه شهرصنعتی کاوهدر شهرستان ساوه در دستور کار قرار دارد.
مدیــرکل کتابخان ههــای عمومــی اســتان مرکــزی
تصریــح کــرد :در خصــوص تاســیس کتابخان ههــای جدید
کــه الزم اســت به اطالع همگان برســد این اســت که نهاد
کتابخان ههــای عمومــی کشــور کــه اداره کل کتابخان ههــای
عمومــی اســتان مرکــزی نماینــده آن نهــاد در اســتان
میباشــد بــرای ایجــاد کتابخانههای جدید ،ناظــر بر رعایت
اســتانداردهای تخصصــی کتابخانه ای اســت و اختصاص
زمیــن و ســاخت و ســاز آن برعهــده ســازمانهای مربوطه
اســت و پــس از تحویــل مــکان مــورد نظــر کــه بــا شــرایط
تخصصی کتابخانه ای ســاخته شــده باشــد ،این اداره کل
بــه عنــوان بهر هبــردار بــه تجهیــز و تکمیل فضاهــای مورد
اســتفاده مراجعــان و تامین کتب و به روزرســانی آنها و در
ادامــه به اداره این مجموعه جهــت رضایت مندی اعضا و
مراجعین خواهد پرداخت که تامین هزینههای زیادی را تا
سالیان طوالنی بر عهده خواهد داشت .
آیاتسهیالتیبهخاطر شیوعکرونابهکتابخانههااختصاص
داده شد؟
در این روزها که با شــیوع کرونــا فعالیتها رنگ و بوی
جدیــدی بــه خود گرفته اســت ضمن آرزوی ســامتی برای
خواننــدگان عزیــز ،بــه اطــاع میرســانم در این ایــام عالوه

تهــای محدود شــده فیزیکــی به همــراه رعایت
بــر فعالی 
دقیق پروتکلهای بهداشتی ستاد کرونا و بخشنامههای
بهداشــتی تخصصــی بــرای کتابخان ههــا کــه از طــرف نهــاد
کتابخان ههــای کشــور صــادر شــده اســت ،کتابخان ههــا در
فضای مجازی فعالیت گســترده ای در شبکههای معرفی
شــده اینترنتــی دارنــد و ترویــج کتابخوانــی از طریــق ایــن
کانالها صورت میپذیرد و اعضا با مســئوالن و کتابداران
در ارتبــاط هســتند از جملــه فعالیتهای آنهــا میتوان به
معرفــی کتــاب ،برگــزاری نشس ـتهای مجــازی کتابخــوان،
لهــای ادبــی در ســامانههای ویدئــو کنفرانــس بــه
محف 
صــورت پخــش زنــده بــا حضــور نویســندگان و اهالــی قلم
اســتانی و کشــوری ،مســابقات کتابخوانــی و برگــزاری
مراسمهای مناسبتی و .....اشاره نمود.
از طــرف اداره کل نهــاد کتابخان ههــای عمومــی کشــور
جهــت آماده ســازی و اجــرای فعالیتهای فــوق اقدامات
قابــل تقدیــری ماننــد تامیــن تجهیــزات بهداشــتی و
همچنین بسترسازی مناســب برای برنامههای مجازی ...
صورت گرفته است.
محمــد اشــرفیان رئیــس کتابخانههای عمومی ســاوه
نیزگفت:دومیــن جلســه انجمــن کتابخان ههــای عمومــی
شهرستان ساوه در سال جاری به صورت ویدیو کنفرانس
بــا مدیــرکل کتابخانههای عمومی اســتان مرکزی در محل
فرمانــداری ســاوه بــه منظــور بررســی مشــکالت موجــود
کتابخانههای عمومی ،برنامههای آتی و همچنین عملکرد
مالی کتابخانهها با حضور فرماندار ساوه و اعضای انجمن
کتابخان ههــای عمومــی ســاوه برگزارشــد.وی افزود:نصــب
کمــد اعضــا ،در کتابخانهها،دیــوار کشــی کتابخانــه عالمــه
عسگری با مشارکت شــهرداری ،خرید یک دستگاه وانت
جهــت امور اداری کتابخانهها ،اســتقرار کتابخانه ســیار در
یکی از مراکز پر ترددشهر به عنوان ایستگاه مبادله کتاب،
پیگیــری احداث کتابخانــه در آوه و یــل آباد،باز پس گیری
زمیــن کتابخانــه مرکــزی توســط فرمانــداری و دادگســتری
شهرستان،پیگیری احداث کتابخانه مشارکتی با همکاری
آقای رسالت و تسویه بدهی نیم درصد سهم کتابخانهها
از ســوی شهرداری ساوه برای ســالهای 97و99بخشی از
مصوبات انجمن کتابخانههای عمومی شهرســتان ساوه
بود.رئیس کتابخانههای عمومی شهرستان ساوه تصریح
کرد:در حال حاضر 7کتابخانه در شهر ساوه فعالیت دارند
عالوه بر کتابخانههای موجود احداث 10کتابخانه دیگر در
شهرساوه ضروری است ودر مجموع شهرستان ساوه با
احتساب روستاهای آن نیاز به 22کتابخانه دارد.

ضمیمه رایگان روزنامه در شهرستان ساوه

سهشنبه  15مهر  1399شماره 5774

عمارت حاکم از بناهای شکوهمند شهرستان ساوه است
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فرماندار ساوه در آیین افتتاح نمایشگاه صنایع دستی در عمارت حاکم عنوان کرد؛
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دارالحکومه ساوه و زرندیه مورد بهرهبرداری قرار میگرفت.
وی افــزود :عمــارت حاکــم بــه عنوان یــک بنای کوشــک با قدمت تیمــوری و
معمــاری ایلخانــی بــه عنــوان قدیمــی ترین بنــای قلعه عبــداهلل آباد محســوب
میگردد.ایــن بنــا دارای الحاقــات و بازســازیهایی در دور ههــای صفویه،قاجــار و
پهلــوی از نظــر ســازه و معماری بوده و مرمت و بازســازی عهد حاضر بر حســب
دوره صفویــه انجــام شــده اســت .مجتبی محبــی امیر حســینی بیــان کرد:بنای
اصلی عمارت در دو طبقه بازیر بنای ۵۳۰مترمربع شامل ایوانهای بلند در ضلع
شــمالی و جنوبی،چهارصفــه و حــوض خانــه در مرکز واتاقهای شــاه نشــین در
شرق و غرب چهار صفه قرارگرفته است.در این بنا وجود مقرنس کم نظیر ایوان
جنوبی،یزدیبندیباالیچهار صفه،کاربندی،رسمیبندی،کتیبههایگچیضلع
شــمالی به همراه شمســه گل انداز آجری و آجر کاریهای قدیمی ضمن چشــم
نوازی هنر ایرانی را به رخ میکشد.
فرماندار ســاوه نیز در این مراســم ،گفت :ســاوه از مناطق باستانی و تاریخی
کشــور محســوب میشود به طوری که بیشــترین آثار تاریخی به ثبت رسیده در
اســتان مرکزی متعلق به این شهرســتان است که نشان از قدمت تاریخی این
دیار دارد.

مدیر عمارت تاریخی حاکم در آیین افتتاح نمایشــگاه صنایع دســتی گفت:
هنرمندان حوزه صنایع دســتی ســاوه در قالب  ۱۹غرفه تولیدات و آثار خود را به
مدت  ۲روز و با رعایت پروتکلهای بهداشتی در معرض نمایش گذاشتند.
به گزارش جامجم مجتبی امیرحسینی اظهار داشت :بانوانی که در زمینههای
فــرش ،گلیم و نمدبافــی ،میناکاری روی فلزات ،خیاطی ،عروســک بافی و طراحی
لوگو سر رشته دارند در این نمایشگاه با آثار خود حضور دارند .
وی گفت :در این نمایشگاه بخش عکس با همکاری انجمن عکاسان ساوه
برای بازدید عالقمندان تدارک دیده شده و مردم میتوانند از بخشهای مختلف
عمارت حاکم از قبیل شاه نشینها ،ایوان و حمام این بنای تاریخی دیدن کنند.
مجتبــی محبــی امیرحســینی افــزود :ایــن نمایشــگاه بــا مشــارکت اداره میراث
فرهنگی و صنایع دستی شهرستان ساوه ،موسسات خیریه ،سازمانهای مردم
نهاد ،کمیسیون امور بانوان و هنرمندان محلی و انجمن عکاسان اداره فرهنگ
و ارشــاد اسالمی شهرستان ،در معرض دید عالقمندان قرار دارد.وی ادامه داد:
بازدید از غرفههای صنایع دستی ،بازدید از قدیمیترین بخش عمارت ،بازدید از
شاه نشینها ،مقرنس ایوان جنوبی و یزدی بندی گچی از برنامههای جانبی این
نمایشگاهاست.
مدیر عمارت تاریخی حاکم مدیر عمارت تاریخی حاکم خاطرنشــان کرد:این
عمارت در نخســتین سالهای قرن نهم هجری قمری توسط سلسله خاندان
خلــج ســاوه بــر روی آ ثــار بنــای قدیمــی تــری احــداث گردیــده مدتها بــه عنوان

عمارت حاکم در نخستین سالهای قرن نهم هجری قمری
توسط سلسله خاندان خلج ساوه بر روی آثار بنای قدیمی تری
احداث گردیده مدتها به عنوان دارالحکومه ساوه و زرندیه
مورد بهرهبرداری قرار میگرفت.
عمارت حاکم به عنوان یک بنای کوشک با قدمت تیموری و
معماری ایلخانی به عنوان قدیمی ترین بنای قلعه عبداهلل آباد
محسوب میگردد.این بنا دارای الحاقات و بازسازیهایی در
دورههای صفویه،قاجار و پهلوی از نظر سازه و معماری بوده و
مرمت و بازسازی عهد حاضر بر حسب دوره صفویه انجام شده
است.بنای اصلی عمارت در دو طبقه بازیر بنای ۵۳۰مترمربع
شامل ایوانهای بلند در ضلع شمالی و جنوبی،چهارصفه و
حوض خانه در مرکز و اتاقهای شاه نشین در شرق و غرب
چهار صفه قرار گرفته است.در این بنا وجود مقرنس کم نظیر
ایوان جنوبی ،یزدی بندی باالی چهار صفه ،کاربندی ،رسمی
بندی ،کتیبههای گچی ضلع شمالی به همراه شمسه گل انداز
آجری و آجر کاریهای قدیمی ضمن چشم نوازی هنر ایرانی را
به رخ میکشد
«علی میرزایی» افزود :همه باید برای حفظ هویت تاریخی و گردشگری ساوه
تالش کنیم که یکی از این راهکارها برگزاری نمایشگاههای مختلف مانند صنایع
دستی و معرفی توانمندی و ظرفیت هنرمندان است تا نسل جوان را با پیشینه
تاریخی این شهرستان آشنا کند.
وی تاکیــد کــرد :صنایع دســتی از هنرهای ماندگار و اصیل اســت که عالوه بر
بازتاب تاریخ شهرســتان ،میتواند زمینه ســاز ایجاد اشــتغال به خصوص برای

بانوان باشد .فرماندار ساوه گفت :عمارت حاکم از بناهای شکوهمند و تاریخی
شهرســتان ســاوه است و حال که نمایشگاه صنایع دستی در این مکان برگزار
شده است ،فرصتی مناسب برای شهروندان محسوب میشود تا ضمن بازدید
از نمایشــگاه ،این بنای تاریخی را که با تالشهای زیاد بازســازی شده است هم
ببینند.میرزایی با اشاره به ظرفیتهای باالی هنرمندان ساوجی در حوزه صنایع
دستی و سایر هنرها ،بر ضرورت توجه ارگانهای مسئول برای توسعه اشتغال
و تولیدات این حوزه و حمایت از هنرمندان با رفع مشــکالتی که بر ســر راه آنان
وجود دارد ،تاکید کرد.
امام جمعه ســاوه نیز با قدردانی از دســت اندرکاران برگزاری این نمایشــگاه،
تهــای بالقــوه و فراوانــی در حــوزه صنایــع دســتی و گردشــگری
گفــت :ظرفی 
شهرســتان وجــود دارد کــه در صــورت تــاش برای فعال ســازی آنهــا ،میتوانیم
شــکوفایی اســتعدادهای نهفتــه و معرفی هویــت تاریخی این دیــار پرقدمت را
محقــق کنیم .حجت االســام «ســیدابراهیم حســینی» افــزود :یکــی از بارزترین
جلوههای تاریخی ســرزمین ایران ،هنرهای دســتی و صنایع خلق شــده توســط
هنرمنــدان اســت کــه در نوع خود نمــادی برای تبیین قدمــت و فرهنگ میهن
اســامی محســوب م یشــود.وی گفــت :باید بــا جریان ســازی و تالش مســتمر
نســبت به توســعه روزافزون و پایدار صنایع دســتی در شهرستان ســاوه اقدام
شــود کــه یکــی از این اقدامــات در قالب برگزاری نمایشــگاههای صنایع دســتی
است.
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بخشدار بخش نوبران:

ظرفیتهای گردشگری و تفریحی نوبران تقویت شود

یوســف حیــدری بخشــدار نوبــران بــا اشــاره بــه ظرفیــت
روســتایی بخــش نوبــران اظهارداشــت :مناظــر روســتایی
تهــای بی همتــای میراث فرهنگی کشــورها
از جملــه ثرو 
محســوب م یشــود که باید نســبت به حفاظت و برقراری
ارتباط با جوامع آن توجه بیشتری شود.
بــه گزارش جامجم ،حیدری افزود :بخش نوبران علیرغم
تهــای گردشــگری،
برخــورداری از طبیعــت زیبــا و ظرفی 
کشــاورزی و دامپروری از چرخه توســعه عقب مانده است
و بالطبــع هرچقــدر از مرکــز اســتان و شــهرها بــه ســمت
روســتاها فاصلــه بگیریــم ســطح خدمــات رفاهــی وزندگی
کاهش مییابد.
تهــای
حیــدری بیــان کرد:شناســایی و معرفــی ظرفی 
گردشــگری و تاریخی روســتاها ،ســرمایه گــذاری و افزایش
تهــای صنایع دســتی و
امکانــات رفاهــی ،توجــه بــه ظرفی 
منابــع غنــی گیاهــان دارویــی در راســتای ایجــاد اشــتغال
روســتایی میتواند به عنوان قدمی اساســی برای توســعه
و پیشرفت روستاها ی این بخش مورد توجه قرار گیرد.
وی بیان کرد :نوبران بزرگان و علمای بســیاری دارد و این
خطــه مهــد پرورش مشــاهیر و مفاخر اســت و باید تالش
تهــا بــرای توســعه متــوازن و تربیــت
کــرد از همــه ظرفی 

مشاهیر در حوزههای گوناگون استفاده شود.
وی ادامــه داد :اقتصاد بخش نوبران و معیشــت مردم از
طریق اشتغال در حوزه کشاورزی و دامداری است.
وی بــا اشــاره بــه اســتقرار دو شــهرک صنعتــی غرقآبــاد و
نوبــران در ایــن بخــش اظهــار کــرد :شــهرکهای صنعتــی
غرقآباد و نوبران به دلیل برخی مشکالت زیرساختی نظیر
برق ،تلفن و  ....نتوانســته اند بخشــی از اشتغال بخش را
به این نقاط صنعتی هدایت کنند.
نکــه تقویــت
بخشــدار بخــش نوبــران بــا تاکیــد برای 
گردشگری چاره بازگرداندن نوبران به محور توسعه ،افزود:
نشــهرها منجر بــه محرومیت نقاط
توســعه نامتوازن کال 
گردشگری از مزیتها و ظرفیتهای بالقوه شده است.
وی بــا بیــان اینکه بخــش نوبــران از نقــاط دارای ظرفیت
باالی گردشگری و تفریحی است ،خاطر نشان کرد :منطقه
نوبران پایلوت تاریخی به شمار میرود و وجود  ۲۷محوطه
و تپــه تاریخــی نشــان از تمــدن و فرهنــگ بــاالی این خطه
سرسبز و تفرجگاه بکر استان مرکزی دارد.
این مقام مسئول با بیان اینکه منطقه نوبران کشاورزی
و صنعتــی و بــه عنــوان پیشــانی اســتان مرکــزی در غــرب
کشــور اســت ،ادامه داد :ظرفیت کشاورزی این منطقه که

بــه عنوان شــکوفههای بــادام نامیده شــده اســت مزیتی
اســت تا بتوان همه ســاله برای نوبران یک رویداد ملی در
قالب جشنواره تعریف کرد و گامی در جهت معرفی هرچه
بیشتر این خطه از ایران اسالمی برداشت.
مدیــر کل میــراث فرهنگــی ،صنایع دســتی و گردشــگری
نکــه تقویت گردشــگری چاره
اســتان مرکــزی با تاکیــد برای 
بازگردانــدن نوبــران بــه محــور توســعه ،افــزود :توســعه
نامتوازن کالنشهرها منجر به محرومیت نقاط گردشگری
از مزیتها و ظرفیتهای بالقوه شده است.
وی بــه ظرفیــت بــاالی نیــروی انســانی در بخــش نوبــران
اشــاره کــرد و افــزود :رونــق شــهرکهای صنعتــی بخــش
نوبــران میتواند برای حجم قابل توجهی از جوانان جویای
کار اشتغال ایجاد کند.
یوســف حیــدری ،جابجایــی تیرهــای بــرق به دلیــل انجام
عملیات ســاخت و ساز در روستاها ،رفع مشکل اینترنت
و آنتــن دهــی تلفــن همــراه را از دیگــر مطالبات مــردم این
بخش دانســت و افزود :افزایش حریم روســتا بــا واگذاری
زمین از ســوی بنیاد مسکن برای احداث مسکن جوانان
و ارتقای زیرساختهای روستایی از دیگر مطالبات است.
وی پــروژه جــدول زیرســازی و آســفالت روســتای کـ ّـرهبــر،

پارکینگ عمومی روســتای سنگســتان ،پروژه ســنگفرش
روســتای دمورچــی ،پــروژه جــدول زیرســازی و آســفالت
روســتاهای کردخــور ،غــازم آبــاد و بیــوران ،بهر هبــرداری از
ســاختمان دهیــاری بــا اعتبــار  7۰میلیون ،احــداث کانال
ســنگی و جدول گذاری و زیر ســازی با  ۴۴۰میلیون تومان،
جدولگذاری روستای چالفخره با اعتبار  120میلیون تومان،
ساخت کانال سنگی باغچه غاز با ۱۱۰میلیون ،سنگ فرش
و آسفالت آنچه قلعه با اعتباری با لغ بر 240میلیون تومان،
عقب نشــینی وســاخت کانال ســنگی آنچه قلعه ســنگ
فــرش و آســفالت  ۲۴۰میلیــون ،عقــب نشــینی و ســاخت
کانال ســنگی روســتای مقصود آبــاد با اعتبــار 270میلیون
تومان،دیــوار ســاحلی  ۲۴۰میلیــون و آســفالت روســتای
ســتق و جوشــقان نیــز هــر کــدام بــا اعتبــار  ۳۰۰میلیــون
آســفالت بخشــی از اقدامــات انجــام شــده طــی یک ســال
گذشته در نوبران بوده است.
بخشدار بخش نوبران تصریح کرد :شبکه دومداره فشار
متوســط منطقــه گــزل دره نوبــران بــه طــول 39کیلومتر با
مبلغی بالغ بر 110میلیارد ریال و اصالح ولتاژ در سال جاری
بــا حضور فرماندار ســاوه ،نماینده مردم ســاوه وزرندیه در
مجلس شورای اسالمی و مسئوالن محلی اجرا شد.

