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سیدلقمان حســینی، رئیس جمعیت هالل احمر 
ساوه به مناسبت فرارسیدن هفته ایمنی در برابر زلزله 
و کاهش اثرات طبیعی )۲ لغایت ۸ دی ماه ۱۳۹۸( در 
نشستی با خبرنگاران در ساوه، هدف از فعالیت های 
هــالل احمر را افزایش ضریب ایمنــی و تاب آوری 
جامعه بیان کرد و افزود: پیشــگیری از بروز سوانح و 
حوادث از طریق آموزش و توانمندسازی جامعه برای 
کاهش خسارات و ارائه خدمات بشر دوستانه ازدیگر 

اهداف است.
خبرنگار جام جم ســاوه: وی رویکرد هالل 
احمر در راســتای حرکت به سمت جامعه تاب آور را 
مورد تاکید قرار داد و افزود: راه اندازی کانون های هالل 
روســتایی از جمله اقدامات جمعیت هالل احمر در 
راســتای توانمندسازی روستاییان و دغدغه مند کردن 

آنان برای پیشگیری و مقابله با حوادث است.
حســینی به افزایش ســرمایه های اجتماعی به 
عنوان رویکــرد دیگر هالل احمــر در ارائه خدمات 
بشردوستانه اشاره کرد و افزود: گسترش سرمایه های 
اجتماعی و فعالیت های داوطلبانه نیازمند مشــارکت 
همه دستگاه های اجرایی و آحاد مختلف مردم است.

وی تصریح کرد: گســترش ســرمایه های اجتماعی 
موجــب ایجاد جامعه ای شــاد و پویــا و مردمی با 
نشــاط خواهد شد و زمینه ساز افزایش حس اعتماد، 
صداقت، سالمت نفس، همبســتگی و ... می شود.

رئیس جمعیت هالل احمر ســاوه در ادامه، به برخی 
فعالیت های صورت گرفته در سال جاری اشاره کرد و 
افزود: برگزاری رزمایش بزرگ سازمان های امدادی در 
طرح نوروز ۹۸ با هدف ارتقای آمادگی، تهیه و توزیع 
۲۵۰ سبد غذایی در مناطق محروم با مشارکت خیرین، 
اجرای طرح ایمنی و ســالمت مسافرین نوروزی در 
جهت کاهش تلفات جاده ای، اجرای طرح کمپین نه 

به تصادفات جاده ای، جمع آوری و ارسال کمک های 
مردمی به ارزش بالغ بر ۸۸۰ میلیون تومان به سیل 
زدگان گلستان، لرســتان و خوزستان و اعزام کاروان 
سالمت از جمله این فعالیت ها بوده است.وی افزود: 
برگزاری کارگاه پیشگیری از اعتیاد، حضور داوطلبان 
هالل احمر در اردوهای جهادی روستایی، اجرای طرح 
دادرس و کسب مقام اول و دوم استانی و مانور زلزله، 
اجرای طرح غنی سازی اوقات فراغت برای جمعیتی 
بالغ بر پنــج هزار و ۲۰۰ نفر، اجــرای کمپین نه به 
آتش سوزی مراتع از دیگر فعالیت هاست.حسینی در 
ادامه با اشاره به امدادرسانی به ۱۱۵ فقره تصادف در 
سالجاری توسط امدادگران هالل احمر گفت: در این 
سوانح به ۲۹۰ نفر خدمات امدادی ارائه شد که از این 
میزان ۱۲۰ نفر به مراکز درمانی اعزام شدند و  ۱۰۷ نفر 
بصورت سرپایی درمان شدند و برای  ۱۵ فقره اسکان 
اضطراری و برای ۱۲ نفر رهاســازی از خودرو صورت 
گرفــت.وی همچنین به برگــزاری بازآموزی فصلی 
نجاتگران در راستای ارتقای توانمندی و آمادگی آنان 
اشــاره کرد و افزود: در سال جاری آموزش کمک های 
اولیه برای ۱۷۳۷ برگزار و  ۱۰ مانور آموزشی نیز اجرا 

شده است.
در پایان نشست خبری از خبرنگاران با اهدای لوح 

تقدیر و بسته های کمک های اولیه تجلیل شد.

رئیس جمعیت هالل احمر ساوه: 
رویکرد جمعیت هالل احمر ساوه  حرکت 

به سمت جامعه تاب آور است



 شنبه  7 دی 1398
2www.jamejamdaily.ir  شماره 5561 www.daneshpayam.ir

رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل بار 
و مســافر شهرداری ســاوه گفت: پیگیری 
بــرای رفع مســائل و مشــکالت مربوط به 
حوزه حمــل و نقل بــار و مباحث درآمدی 
این بخش در ســاوه، در دستور کار قرار 

دارد.
علــی اصغــر آرمیــده در گفــت وگو با 
خبرنگارجام جم ساوه با اشاره به برنامه ها 
ی ســازمان حمل ونقل شــهرداری ســاوه 
گفت:بــا هماهنگی ســران ســه قوه طرح 
ســهمیه بنــدی بنزین اعالم  شــد ما هم 
بــه عنوان بدنــه اجرایی دولت مســئول 
اجــرای ایــن طــرح در حــوزه کاری خــود 
هســتیم،بازخوردهایی به همراه داشــت 
که بیشــتر این بازخوردها مربوط به عدم 

اطالع رسانی صحیح وبه موقع بود.
طــرح  اجــرای  زمــان  افــزود:از  وی 
نظارت هــای ســازمان حمــل و نقل شــهر 
بارومسافرشــهرداری ساوه بصورت مرتب 
در جلســات ســتاد تنظیــم بــازار که به 
ریاست معاون اســتاندار و فرماندارساوه 
تشــکیل شــده و همچنین ستاد سوخت 
اســتان حضور داشــتیم خوشــبختانه تا 
کنــون تخلــف کتبی مبنــی بــر افزایش 
نرخ کرایه  تاکســی های حــوزه حمل وتقل 

نداشتیم.
مهندس آرمیده بیان کرد:ما دوبرخورد 
در صورت تخلف برای رانندگان داریم یک 
برخورد بصورت کتبی است که به تعزیرات 
کتبــی اعالم می کنیــم و یک برخــورد به 
صورت تلفنی است که شهروندان اقدام 
می کنند در ایــن خصوص برخورد ما فقط 

در حد یک تذکربه راننده است.
وی خاطرنشــان کرد:علــی رغــم اینکه 
بــا اختصــاص 400لیتــر بــرای رانندگان 
تاکســی های داخل شهر داشتیم وبیشتر 
از این مصرف سوخت دارند شاید بیشتر 
از 200هزارتومــان بایــد از جیــب خــود 
پرداخــت کنند وتخلفی نداشــتیم و این 
نشان از بزرگواری رانندگان است،ضروری 
اســت بســته های حمایتی برای رانندگان 

لحاظ شود.
آرمیــده گفت:ســهمیه بنــدی بنزیــن 

برای بخش های مختلف اعالم شــده برای 
خودروهای شــخصی تک ســوز60لیتر در 
هرماه با قیمت 1500تومان وبرای دوگانه 

سوز30لیتر اعالم شده است.
وی ادامــه داد:برای تاکســی های درون 
شــهری برای تک ســوزها400لیتر و برای 
دوگانــه ســوز200لیتر ،بــرای وانت تک 
ســوزها 300لیتــر وبرای دوگانه ســوزها 

60لیترپیش بینی شده است.
120لیتــر،  داد:آمبوالنــس  ادامــه  وی 
موتورســیکلت 25لیتــر، آژانس به مدت 
دومــاه پیــش بینــی شــده اســت برای 
تاکســی های بین شــهری 750لیتر برای 
تک ســوزها و برای دوگانه سوزها ماهانه 

450لیتر اعال م شده است.
رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل بار 
و مسافر شهرداری ساوه تصریح کرد:برای 
آژانس های داخل شــهر عالوه بر سهمیه 
اعال م شده 300هزار تومان مابه التفاوت 

ماهیانه سوخت  به حساب آنها واریز 
می شــود، برای ســرویس های مدارس  
نیزکه در ســامانه ســپند ثبت نام کردند 
تومــان  180هــزار  ســوز ها  تــک  بــرای 
مابه التفــاوت ســوخت و بــرای دوگانــه 
ســوز120هزار تومان به حسابشان واریز 

می شود.
وی ادامه داد:برای اســنپ نیزبراساس 
پیمایش ســهمیه ســوخت آنها افزایش 
می یابددر صورتی که پیمایش آنها بیش 
از 200لیتــر در هــر مــاه باشــد حداکثر 
450هــزار تومــان بــرای ســوخت وبرای 
دوگانــه ســوز 270هزارتومــان افزایش 

می یابد.
وی افــزود: بــه منظــور رعایــت حــال 
تخلفــات  از  جلوگیــری  و  شــهروندان 
رانندگان دو تیم بازرســی بصورت ســیار 
امــام)رع(  بازرســی درخیابان  وایســتگاه 
9/30جوابگــوی  ســاعت6/30لغایت  از 

شکایت مردمی هستند.
رئیس ســازمان مدیریــت حمل و نقل 
بار و مســافر شــهرداری ســاوه افزود: در 
راســتای جلوگیــری از ایجــاد ترافیک در 
مرکز شــهر ســاوه، به یک بارانــداز نیاز 

اســت تا بار انداز را از مرکز شهر انتقال 
دهیم.

وی بیــان کــرد: عالوه بر حــوزه حمل و 
نقل مســافر، بایســتی به مســائل حوزه 
حمل و نقل بار ســاوه بیشتر توجه شود 
و ایــن مهــم در دســتور کار قــرار دارد.

رئیــس ســازمان مدیریــت حمــل و نقل 
بار و مســافر شهرداری ســاوه با اشاره به 
ضرورت بهسازی ناوگان اتوبوسرانی این 
شهر خاطر نشان کرد: هزینه بازسازی هر 
اتوبوس حمل و نقل درون شهری در حال 

حاضر حدود 260 میلیون تومان است.
آرمیــده ادامــه داد: هــم اکنــون 48 
دســتگاه تاکســی زیر مدل 80 در شــهر 
ســاوه به حمل و نقل مســافران مشغول 
هســتند و طبق بــرآورد، در حــال حاضر 
73 درصد ناوگان تاکســیرانی این شــهر 

فرسوده است.
بنزیــن  مــورد وضعیــت  آرمیــده  در 
مسافربرهای شخصی، گفت: مسافربرهای 

شخصی از آنجایی که ساماندهی ندارند، 
نمی تــوان ســهمیه ای بــرای آنهــا تعیین 
کرد. وی با بیان اینکه بر اســاس قانون، 
مدیریــت حمل ونقــل عمومــی در داخل 
شهرها بر عهده شهرداری ها است، گفت: 
برای مســافربرهای شخصی سهمیه ای در 
نظر گرفته نشده اما تاکسی های اینترنتی 
ســهمیه دارند و مســافربرهای شــخصی 
می تواننــد در این شــرکت های اینترنتی 

فعالیت کنند.
وی بــا تاکیــد بر اینکه برای پیوســتن 
و ثبت نــام مســافرکش های شــخصی در 
شرکت های اینترنتی مسیر هموار است، 
افزود: اگر رانندگان مسافربر های شخصی 
عضــو  اینترنتــی  شــرکت های  ایــن  در 
شــوند عالوه بر اینکه موضوع جابه جایی 
مسافران ســاماندهی می شود؛ رانندگان 
نیــز می تواننــد از ســهمیه شــرکت های 
مســافربر اینترنتی اســتفاده کنند و در 

نهایت قیمت ها افزایش پیدا نمی کند.

رئیس سازمان مدیریت حمل ونقل بار و مسافر شهرداری ساوه:

حوزه حمل و نقل بار ساوه باید بیشتر از گذشته مورد
توجه قرارگیرد

))قابل توجه شهروندان محترم ساوجی((
بدینوســیله به استحضار شــهروندان محترم ســاوجی می رساند با 
عنایت به طرح ســهمیه بندی ســوخت واحتمال افزایش کرایه توســط 
برخــی از راننــدگان تاکســی ها،آژانس ها وســرویس مدارس،متمنــی 
اســت شــهروندان محترم در صورت برخورد با دریافــت هرگونه کرایه 
اضافــه مــازاد بــر کرایه های مصوب ســال جــاری موضوع را با شــماره 
تلفن های 42235200 و42220855واحد بازرســی ســازمان از ساعت 
6/30بامدادتا21/30اطالع رســانی فرمایند.ضمنا در ساعات یاد شده 
کیوســک واحد بازرســی ســازمان در میدان حضرت امــام مقابل اداره 

مخابرات آماده دریافت شکایات شهروندان محترم می باشد.
سازمان مدیریت حمل ونقل بار ومسافرشهرداری ساوه

جناب آقای براتی
مسئول محترم واحد بازرسی سازمان حمل ونقل بار ومسافر شهرداری 

ساوه:
موضوع:تخلفات رانندگان تاکسی وآژانس وسرویس مدارس

باســالم،باعنایت به طرح سهمیه بندی بنزین واحتمال افزایش قیمت 
کرایه هــا توســط برخــی از تاکســی ها و آژانس هــا وســرویس مدارس 
بدینوسیله ضمن نظارت هرچه بیشتر وبا دقت نظر نسبت به این موضوع 
درصورت مشاهده ویا دریافت هرگونه شکایتی توسط شهروندان گرامی 
مبنی بر دریافت اضافه مراتب را ســریعا به ســازمان منعکس فرمایید.
الزم بــه ذکر اســت با توجه به اینکــه افزایش هرگونه کرایــه به بهانه 
افزایش هزینه ســوخت منجربه نارضایتی شــهروندان می گردد لذا نظر 
به اهمیت موضوع در راســتای صیانت از حقوق شهروند، هرگونه تخلف 
دراین خصوص بدون هیچگونه اغماضی جهت صدور رای قضائی به اداره 
تعزیرات حکومتی گزارش خواهد گردید ضمنا تصویر نامه فوق با مدیران 
خطوط تاکسی،مدیران آژانس های تحت نظارت سازمان وشرکت های فعال 

در حوزه سروریس مدارس ابالغ گردد.
علی اصغر آرمیده

رئیس سازمان حمل ونقل بار ومسافر شهرداری ساوه
رونوشــت:معاون محتــرم اســتاندار و فرماندارســاوه، اداره تعزیــرات 

حکومتی،گندمکار ریاست، معاون محترم خدمات شهرداری ساوه
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 دکتر خسرو آرام، مدیرعامل موسسه فرهنگی هنری چندمنظوره »چشمه سار اندیشه وهنر«:

 عدالت اجتماعی از منظر نهج البالغه
بخش دوم

 امــام علی علیه الســالم عمده ترین 
و مهم تریــن وظیفه کارگزاران حکومتی 
را برقــراری عدالت اجتماعــی در بالد و 
شهرها دانســته و می فرماید: »و آنچه 
بیشتر دیده والیان بدان روشن است، 
برقــراری عدالــت در شــهرها و میــان 

رعیت، دوستی پدیدشدن است« (.
     بعــد از حاکــم و رهبــر جامعــه، 
کارگــزاران حکومتــی مثــل وزرا، والیان 
و اســتانداران، فرمانداران، شهرداران، 
نظامیــان، مدیــران و کارمنــدان نقش 
عدالــت  برقــراری  و  اجــرا  در  کلیــدی 
اجتماعی دارنــد. در این زمینه، حضرت 

سفارش هایی دارد.
     بــه نظــر امام علی علیه الســالم، 
عدالــت کارگزاران حکومتــی از اهمیت 

واال و بی بدیلی برخوردار می باشد.
متعــدد،  مــوارد  در  حضــرت       
كارگــزاران حكومتــی را از ظلم و بی 
عدالتی برحذر داشــته و آن را غیرقابل 

تحمل تلقی نموده است
     حضــرت بــه زیادبــن ابیــه، نایب 
عبــداهلل بن عبــاس در بصــره ـ که از 
جانب امام علی علیه الســالم در اهواز 
و فارس و کرمان حکومت داشــت ـ می 
نویســد: »و همانا من به خدا ســوگند 
می خــورم، ســوگندی راســت. اگر مرا 
خبر رســد کــه تو در فیی ء مســلمانان 
اندك یا بســیار خیانت کــرده ای، چنان 
بر تو ســخت گیرم که انــدك مال مانی 
و درمانــده بــه هزینه عیــال، و خوار و 

پریشان حال، و السالم« 
     در جــای دیگــر، در نامــه ای بــه 
مصقله بن هبیره شیبانی، که از جانب 
امام عامل اردشیر خّره بود، می نویسد: 
»از تو به من خبری رســیده اســت. اگر 
چنــان کرده باشــی، خــدای خــود را به 
خشــم آورده و امام خویش را نافرمانی 
کرده باشــی. تــو غنیمت مســلمانان را 
که نیزه ها و اسب هاشــان گرد آورده، و 
ریخته شدن خون هاشان فراهم آورده، 
بــه عرب هایی که خویشــاوندان تواند، 
و تــو را گزیده اند، پخــش می کنی! به 
خدایــی کــه دانه را کفیــده و جاندار را 
آفریده، اگر این سخن راست باشد، نزد 
من رتبــت خود را فرود آورده باشــی و 

میزان خویش را سبک کرده. 
پس حــق پــروردگارت را خــوار مکن 
و دنیای خــود را به نابــودی دینت آباد 
مگردان که از جمله زیان کاران باشــی. 
بــدان! مســلمانانی که نزد تــو و ما به 
ســر می برند، حقشــان از این غنیمت 
یکسان اســت، برای گرفتن آن نزد من 
می آیند. حق خود را می گیرند و بازمی 

گردند« 
     حضــرت همــواره كارگــزاران 
حكومتی را به رفتار عادالنه و منصفانه با 

مردم توصیه و سفارش می نمود
     امــام علیه الســالم در نامه ای به 
یکی از مأموران جمع آوری مالیات، او را 

به برخورد درســت، منصفانه و عادالنه 
با مــردم توصیه کــرده و می نویســد: 
»پــس داد مــردم را از خــود بدهید و 
در برآوردن حاجت های آنان شــکیبایی 
ورزید، که شــما رعایــت را گنجورانید و 
امــت را وکیــالن و امامان را ســفیران. 
حاجت کســی را روا ناکــرده مگذارید، و 
او را از آنچه مطلوب اوســت بازمدارید 
و برای گرفتن ـ خراج، پوشش زمستانی 
و تابســتانی ـ رعیــت ـ را مفروشــید و 
چارپایــی که بــدان کار کنند و بنده ای 
را ـ که در اختیار دارند ـ و برای درهمی 

کسی را تازیانه مزنی«

     دلیــل اهمیت این مطلب روشــن 
اســت؛ زیرا عدالت اجتماعی مهم ترین 
بعــد عدالــت بــوده و اجــرای آن بدون 
مجریان و کارگــزاران عادل امکان پذیر 

نمی باشد.
     بنابرایــن، عدالت اجتماعی جایگاه 
بس مهم و واالیی نزد حضرت داشــت، 
به گونــه ای که از جملــه بنیادی ترین 
اصــول سیاســی و حکومتــی امام علی 
علیــه الســالم را تشــکیل مــی داد که 
بدون فهم آن نمی توان درك درســتی 
از دولت ایشان ارائه نمود. با این حال، 
نباید عدالت اجتماعی را در اندیشــه و 
ســیره امام علی علیه السالم صرفا یک 

امر اخالقی به شمار آورد. 
بلکــه باید آن را پایــه ای ترین اصل 
مدیریت سیاســی و اجتماعی ســاختار 
کــرد؛  قلمــداد  وی  سیاســی  قــدرت 
همچنان که جرج جــرداق در این زمینه 
می نویســد: »عدالت از نظر وی مذهب 
دیگــران  از  کــه  نیســت  ای  و شــیوه 
آموختــه باشــد )گرچه پــس از وی این 
شــیوه خود مکتبــی شــد( و برنامه ای 
نیســت که سیاســت فرمان روایی آن 
را ایجاب کرده باشــد )اگرچه جزء تجزیه 
ناپذیر آن به شــمار مــی رفت( هرچند 
او ایــن راه را رفــت و در دل هــای همه 
پــاکان جهان برای همیشــه جای گرفت، 
بلکه عدالت در مکتب اخالقی و معنوی 
او اصلــی اســت که بــا اصــول دیگری 
پیوند دارد و سرشــتی است که ممکن 
نیســت او خود را بر ضــد آن وادارد... 
و چنــان اســت کــه گویی ایــن عدالت 
خواهی، ماده تشکیل دهنده ساختمان 
جســمانی او و خونی اســت که در قلب 
و عروقش می جوشــد و جانی است که 

زندگی اش بدان بسته است« 

مزایای برقراری عدالت اجتماعی
     1. جلوگیری از شورش های مردمی

یکی از اولویت ها و اهداف اساســی 
و حیاتــی حکومت ها تأمیــن امنیت می 
باشــد. امــروزه ثبات و امنیــت یکی از 
مهــم ترین عناصــر قدرت یک کشــور 

تلقی می شود.
     بــه نظــر امیرالمؤمنین علی علیه 

برقراری عدالت  مزایای  از  یكی  السالم، 
اجتماعی این اســت كه باعث رضایت 
مندی مردم از حكومت و جلوگیری از 
شورش های مردمی شــده و در نتیجه، 
ثبات و امنیت كشــور تضمین خواهد 

شد
     امام علی علیه الســالم به زیادبن 
ابیه والی فارس می فرماید: »عدالت را 
به کار گیر و از بی انصافی و بی عدالتی 
بر حذر بــاش که بی انصافــی کردن با 
مردم آنان را آواره می کند و بی عدالتی 

به قیام مسلحانه وامی دارد« 
     به راســتی وقتی ما عوامل شــکل 
گیری انقالب ها و شورش های مردمی را 
بررســی می کنیم، پی می بریم که مهم 
ترین و اساسی ترین عوامل انقالب ها و 
شورش های مردمی، وجود بی عدالتی ها 
و نابرابری هــا می باشــد. نمونــه فعلی 
آن، شــکل گیــری شــورش های مردمی 
در کشــورهای عربــی از جملــه مصــر، 
تونــس، بحرین، یمن، لیبی، عربســتان 
و... می باشد که مردم از بی عدالتی ها 
به ســتوه آمــده اند و حاضرنــد به هر 
قیمتی که شده حکومت را ساقط نموده 
و حکومــت دلخواه خویــش را جایگزین 

کنند.

     2. عدالت، وسیله گشایش
اجرای عدالت اجتماعی موجب تفرج و 
گشایشــی برای عموم مــردم جامعه می 

شود.
     امام علی علیه السالم می فرماید: 
»به خدا سوگند، بیت المال تاراج شده 
را هــر کجا که بیابم بــه صاحبان اصلی 
آن بازمــی گردانم، گرچه بــا آن ازدواج 
کرده یا کنیزانی خریده باشــند؛ زیرا در 
عدالت، گشــایش برای عموم است. آن 
کس که عدالت بــر او گران آید، تحمل 

ستم بر او سخت تر است«.
     از بیانات فوق اســتنباط می شود 
که عدالــت انعطاف ناپذیر بوده و مدارا 
و مصلحت اندیشــی در آن جایز نیست 
و باید عدالت بی چون و چرا اجرا گردد؛ 

زیرا اجــرای عدالت باعث می شــود که 
عــده زیاد و عمــوم و توده های مردم از 
نتیجه آن مســتفیض شــوند، در حالی 
کــه از بــی عدالتــی و ســتم، تنها عده 
ای انــدك، آن هم به ظاهــر، از آن بهره 
مند می شــوند. آنها نیز وقتی نتوانند 
عدالــت را تحمل کننــد، اگر روزی مورد 
ظلم واقع شــوند، به طریــق اولی نمی 
تواننــد ظلــم و ســتم را تحمــل کنند. 
ازایــن رو، عدالــت به نفع این دســته 
نیز می باشد. یعنی آنهایی که با اجرای 
عدالت مخالفند، غافلند از اینکه وقتی 
بــی عدالتــی و ظلــم در جامعــه ترویج 
گردد، یک روز بــی عدالتی گریبان آنان 
را نیز خواهد گرفت، آن وقت است که 
از مخالفــت بــا اجرای عدالت پشــیمان 

خواهند شد.

عدالت، موجب امیدواری
عدالــت اجتماعــی موجــب امیدواری 
مردم و یــأس و ناامیدی دشــمنان می 
شود. امام علی علیه السالم در نامه ای 
به محمدبن ابوبکــر فرماندار مصر می 
نویسد: »با مردم فروتن باش. نرمخو و 
مهربان باش، گشاده رو و خندان باش. 
در نگاه هایــت و در نیــم نــگاه و خیره 
شــدن به مردم، به تساوی رفتار کن تا 
بزرگان در ســتمکاری تو طمع نکنند، و 
ناتوان ها در عدالت تو مأیوس نگردند«

     در اینجــا حضــرت بــه فرمانــدار 
بصــره توصیه مــی کند کــه رفتارهای 
شــما با مردم باید عادالنه باشــد، حتی 
نگاه کردن به مردم نیز باید براســاس 
عدالــت باشــد؛ زیــرا اجــرای عدالت و 
رفتارهــای عادالنه کارگــزاران حکومتی 
موجب می شــود کــه مردم نســبت به 
حکومــت دلگرم شــده و بــه حکومت و 
آینــده آن بــا دید امیدوارانــه و مثبت 
بنگرنــد و در نتیجــه، اقتــدار حکومت 
بیشتر شده و دشمن نخواهد توانست 
از طریــق توطئه ها و دسیســه ها مردم 
را علیه حکومت شــورانده و حکومت را 

تضعیف کند.
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گرانی دست از سرمردم        
برنمی دارد

مدت هاســت موضــوع گرانی ها به مشــکل 
اصلی مردم تبدیل شــده، مردم شاهد تغییر مداوم 
قیمت ها و فشار بیشتر معیشــتی هستند با این 
وجــود اواخرآبانماه۹۸ اصالح قیمــت بنزین کلید 
خورد تا دوباره نگرانی ها از افزایش قیمت کاالها و 
خدمات مورد اســتفاده مردم با شدت قابل توجهی 
افزایش پیدا کند. افزایش قیمت بنزین ســهمیه 
بندی تا ۱۵۰۰ تومان و آزاد تا ۳۰۰۰ تومان، هرچند 
اثرات تورمی مستقیمی به شکل محسوس ندارد 
اما تاثیر روانی آن موجب شــد بســیاری از کاالها 
کــه حتی ارتباطی با بنزیــن ندارند هم با افزایش 
قیمت رو به رو شــود. با وجود همه این تاکیدات، 
گزارش هــای دریافتی و واقعیت هــای موجود در 
بازار نشــان می دهد قیمت برخــی کاالها در بازار 
یافته اســت.هنوز دو هفته  افزایش  ۱۰تا۲۰درصد 
از ســخنان مســئوالن بلند پایه دولت نگذشــته 
که این گرانی هــا به وجود آمده، آیــا دولتمردان 
نســبت به وعده ای که می دهند یا نسبت به توان 
خودشان اطالع کافی ندارند؟رحمانی، وزیر صنعت، 
معدن و تجارت درخصوص تشــدید بازرســی ها 
در هفته جاری نســبت به هفته قبل از ســهمیه 
بندی بنزین گفت: »شــاهد افزایش ۲۰۰ درصدی 
تشــکیل پرونده تخلفات از طرف بازرسانمان بوده 
ایم  براساس گفته خودتان مگر قرار نبود قیمت ها 
تغییری نکند؟ متاسفانه دولتمردان با این رویه که 
وعده هــای زیادی می دهند اما محقق نمی شــود 
بیش از پیش به ســرمایه اجتماعی خود و اعتماد 
عمومی آسیب می زنند.دولت از  طرفی از بی پولی 
و تنگدســتی در اجرای پروژه های کالن اقتصادی 
می گوید از آن طرف حقوق های نجومی و ســربه 
فلک کشیده این دوگانگی را چه کسی باید جواب 
دهد مردم کدام حرف را قبول کنند؟متاسفانه تدبیر 
مناســبی برای حل معضل تــورم آنگونه که باید 
اتخاذ نمی شود دولت نه رویکرد بلندمدت خود در 
حوزه پولی را اصالح کرده و نه در حال حاضر توان 
مقابله با گرانی ها را دارد، در این میان تنها اقشاری 
که از تورم آســیب می بینند مردم هستندگویا قرار 
نیســت گرانی دست از سر مردم بردارد. ما جز این 
مردم ســرمایه ای نداریم و اگر با مــردم صادقانه 
صحبــت نکنیم و بخواهیم همــه چیز را قربانی 
سیاسی کاری های خود بکنیم نتیجه اش می شود؛ 

نا امیدی، بی عدالتی و به هم ریختگی.
لیال گراوند، خبرنگار

یادداشت 

ســردار پاســدار »محمدحســین آل 
اسحاق« در آیین یادواره شهدای دانشجو 
شهرستان ساوه که در دانشگاه آزاد برگزار 
شد، افزود: خون شــهیدان عرصه علم و 
دانش، سندارزشــی برای اثبات استقامت 

نظام اسالمی در برابر دشمنان است.
خبرنــگار جام جم ســاوه:وی 
اظهار داشت: دانشجویان شهید با بینش 
واالی خود نسبت به حفظ اسالم و کیان 
میهــن بی تفاوت نماندند و زندگی خود را 
وقف آزادگی ملت کردند.معاون هماهنگی 

سازمان پدافند غیرعامل کشور گفت: باور 
قلبی شهدای واالمقام این بود که آرامش 
نه در ماندن بلکــه در حضور موثر برای 
دفاع از ارزش ها و نظام اســالمی است و 
به همیــن خاطر جان خــود را در راه خدا 
فدا کردند.سردار آل اسحاق با بیان اینکه 
شــهدا مایه اقتدار و بقای نظام اسالمی 
هســتند، افزود: آنان با خدای خود معامله 
ای ارزشــمند کردند و باالترین مدال را از 

خالق هستی دریافت کردند.
وی افــزود:در اوایل انقالب دشــمنان 

قصد نابودی نظام اســالمی و بازگشــت 
به این ســرزمین را داشــتند اما به برکت 
آنان  توطئه های  رزمنــدگان  جانفشــانی 
نقش برآب شد.ســردار آل اسحاق افزود: 
ایران اســالمی به برکت خون پاک شهدا 
در عرصه هــای مختلف دفاعی و فناوری 
به دســتاوردهای عظیمی رسیده که مایه 
افتخار اســت.وی همچنین وصیت نامه 
شــهدا و تاکید آنان را بر اموری چون ادا 
کردن فریضه نمــاز الگویی برای جوانان 
کنونی دانســت که راه نجات و به کمال 

رســیدن انسان است.در این آیین معنوی 
عالوه بر تشییع نمادین پیکر یک شهید 
گمنــام، از خانواده ۲ شــهید به نام های 
»مهدی ناصــری« و »هــادی ناصری« 

تجلیل شد.

شهدای دانشجو سرمایه ارزشمند جبهه مقاومت اند

 علی میرزایی، فرماندار ســاوه در  
نشست کمیســیون اجرایی آیین نامه 
مدیریت ایمنی حمل و نقل و ســوانح 
رانندگی که در فرمانداری ساوه برگزار 
شــد اجرایی شــدن مصوبــات حوزه 
ترافیک برون شــهری در زمان مقرر 

ضروری است
ســاوه:  جم  جام  خبرنگار 
فرماندار ســاوه: نیز بر اجرایی شــدن 
مصوبات حوزه ترافیک برون شــهری 
در زمان مقــرر تاکید کــرد و گفت: 
تحقق مصوبات جلســات کمیسیون 
اجرایی آیین نامه مدیریت ایمنی حمل 
و نقل و ســوانح رانندگی آمار حوادث 
را به طرز  ایــن شهرســتان  جاده ای 

چشمگیری کاهش می دهد.
میرزایی اظهار داشــت: اعتبار الزم 
بــه منظور اجــرای پروژه های اولویت 
ساوه  راه های شهرســتان  حوزه  داردر 
تامین شده است  و  تاکنون عملیات 
ابتدای  زیرسازی و ایمنی ۱۰ کیلومتر 
محور قدیم ســاوه و همدان به عنوان 
یکی از نقاط حادثه خیز و از طرح های 
اولویت دار شهرستان، انجام شده است 
و سایر مراحل نیز باید در کوتاهترین 
زمــان ممکــن عملیاتی شــود.وی 
خواســتار نصب عالیــم راهنمایی و 
رانندگی، خط کشــی، هوشمندسازی 
در  نقــاط حادثه خیــز و محورهای 
مواصالتی شهرســتان ســاوه شد و 

گفت: به دلیــل عوارض باالی اتوبان 
ســاوه همــدان جای محــور قدیم و  
آزادراه ساوه همدان عوض شده است 
و امروز محور قدیــم به عنوان محور 
اصلی و اتوبان بــه یک محور فرعی 
تبدیل شــده اســت و میزان استفاده 
وســایط نقلیه ســنگین از این آزادراه 

کاهش یافته است.
میرزایی ممنوعیت تردد کامیون و 
خودروهای ســنگین  در تعطیالت و 
آخر هفته از محور قدیم ساوه همدان 
را در کاهش تصادفات  موثر دانســت 
و از پلیس راه و راهداری خواستار شد 
تا با اجرای این طرح مانع بروز سوانح 
رانندگی ناشــی از برخورد کامیون با 

ســایر خودروها شوند.وی بیان داشت: 
شــمار پایگاه های امــدادی در محور 
ســاوه همدان به دلیــل حجم باالی 
تردد و تلفات جاده ای کافی نیســت 
و نبــود پایگاه جــاده ای کافی و نیز 
کمبــود امدادگر و خودروی امدادی در 
محورهای مواصالتی این شهرســتان 
توجیه پذیر نیست و انتظار می رود این 

نقص در آینده نزدیک برطرف شود.

کمیته  مدیرکل  نژاد«  موسي  »قنبر 
امــداد اســتان مرکزی در نشســت با 
خبرنگاران شهرستان ساوه که در کمیته 
امداد ساوه، برگزارشد، اظهار داشت: براي 
به ثمر نشســتن این حجم از اشتغال، 
6۵۰ میلیــارد ریال از محــل اعتبارات 
قرض الحســنه صرف شــده و میزان 
پرونده هاي ایجاد شــده نیز ۱۵ درصد 

بیشتر از پیش بیني ها بود.
خبرنگار جام جم ســاوه: وي 
اظهار داشت: 4۰۰ فرصت شغلي امسال 
ســهم کمیته امداد امــام خمیني )ره( 
شهرستان ســاوه بود که تاکنون ۲۷۱ 
شــغل با اعتباري افزون بر ۹۰ میلیارد 
ریال محقق شــده اســت.به گفته این 
مســوول،حدود یک هزار و 4۰۰ میلیارد 
ریال حجــم منابع اعتباري کمیته امداد 
امام خمیني )ره( اســتان مرکزي است 
کــه از این رقم، ۱4۰ میلیــارد ریال به 
شهرستان ساوه تخصیص یافت.موسي 
نژاد گفــت: مدیران کمیتــه امداد امام 
خمیني )ره( اســتان مرکزي به صورت 

منظم به همه شهرســتان ها سفر مي 
کنند تا اثربخشي برنامه هاي اجرا شده 
در ســطح خانوارهاي تحت پوشش را 
رصد کننــد و روز جاري ۱۵۰ خانواده در 
شهر و روستاهاي ساوه مورد ارزیابي قرار 
مي گیرند.  وي ادامه داد: ساوه به دلیل 
خاص  مشــکالت  مهاجرپذیري  وجهه 
خود را دارد و خانوارها از کمترین سرمایه 

اجتماعي بهره مند هستند.
 به همین دلیل براي کمک به این 
اقشار عالوه بر برنامه هاي در دست اجرا، 
از ظرفیت خیران نیز کمک گرفته مي 
شود. موسي نژاد گفت: تاکنون عملیات 
اجرایي براي بازسازي منازل آسیب دیده 
6۰۰ مددجوي تحت پوشش آغاز شده و 
از این تعداد ۸۰ واحد نیز تحویل شــده 
اســت. مدیر کمیته امداد امام خمیني 
)ره( اســتان مرکزي گفت: طرح پویش 
۲۰ هزار حامي براي فرزندان خانوارهاي 
نیازمند در اســتان مرکزي در چهار ماه 

پایاني سال در دستور کار است.
موسي نژاد در مورد طرح اکرام و ایتام 

محسنین، گفت: از ابتداي سال تا پایان 
آبان، کمک هاي مردمي نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته با ۳4 درصد افزایش 
به ۱۲۰ میلیارد ریال رسید.وي ادامه داد: 
شمار مراکز نیکوکاري استان مرکزي نیز 
به ۸۱ باب رســیده که سبب رشد ۲۲4 
درصدي درآمدهاي این محل شده است.

به گفته وي، درآمد صندوق هاي صدقات 
استان مرکزي در هشت ماه امسال، به 
6۵ میلیارد ریال افزایش یافته که نشان 
از اعتقادات دیني قوي مردم استان دارد.

مدیر کمیتــه امداد امام خمیني )ره( 
شهرستان ســاوه نیز گفت: ۱۲6 نفر از 
مددجویان به واســطه دفاتر کاریابي از 
ابتداي ســال تا پایان آبان داراي شغل 
شــدند.عباس محمدي هــزاوه گفت: 
امســال ۱۱۲ فقــره وام اشــتغال ۵۰۰ 
میلیــون ریالــي نیز بــراي کارآفریني 

مددجویان ساوجي پرداخت شد.
وي گفــت: درآمــد صندوق هــاي 
صدقات شهرستان ساوه از آغاز سال تا 
پایان آبــان، ۱۰ میلیارد و ۱4۹ میلیون 

ریال بوده و هر شــهروند ساوجي بطور 
متوسط بیش از چهار هزار و ۵۰۰ ریال 
صدقه داده اســت.به گفته او، در طرح 
شــجره طیبه نیز ۲۰ تن انار از ســوي 
باغداران بــه کمیته امداد ســاوه اهدا 
شــد.محمدی مدیر کمیته امداد ساوه 
نیز در این مراسم از هدف گذاری ایجاد 
لیســت مرکز نیکوکاری تا پایان سال 
در ســاوه خبر داد و گفت: خوشبختانه 
با حمایت مسئولین و مشارکت خیران 
عزیز تاکنون چهارده مرکز به بهره برداری 
رسیده اســت و امیدواریم تا پایان سال 
این مراکز به بیســت عدد افزایش پیدا 

کند.

مدیر کمیته امداد ساوه:

چهاردهمین مرکز نیکوکاری در ساوه افتتاح شد

اجرایی شدن مصوبات حوزه ترافیک برون شهری در زمان مقرر ضروری است

 به حکایت محتویات پرونده9809988110300644وشــماره  بایگانی980940که دراین شعبه دادگاه تحت رسیدگی می باشد اعالم 
گردیده خانم اعظم کشــاورز فرزند اصغر از چهل سال پیش غایب وناپدید شده وهیچگونه خبری از نامبرده در دست نیست لذا 
بدین وســیله ضمن اعالم مراتب از کلیه کســانی که خبری از غایب یاد شده دارند دعوت می شود اطالعات خود را به نحو مقتضی در 
اختیاراین دادگاه قرار دهند تا حقی از کســی تضییع نگردد. این آگهی ســه نوبت متوالی هریک ماه در اجرای ماده 1023قانون مدنی  
دریکی از روزنامه های محلی منتشــرمی گردد.بدیهی است چنانچه یک سال ازتاریخ اولین اعالن )نشر آگهی(حیات غایب ثابت نشود 

حکم موت فرضی او صادر خواهد شد.     
حسن عبداللهی-رئیس شعبه پنجم دادگاه حقوقی ساوه

مدیردفتر دادگاه حقوقی شعبه پنجم دادگاه عمومی)حقوقی(دادگستری شهرستان ساوه-معصومه ناصری

نوبت دوم

 محمــد امیــن مــن 
داری مرد می شــی  داری قد 
می کشــی و من دارم لحظه 
هاي  مرد شدنت را می بینم.

تو دنیای آدم بزرگ ها خیلی 
خبری نیست پسرم  خیلی زود بزرگ نشو .دلم 
می خواد تا می تونی از دنیای سادگی و بچگی 
کیف کنی.لحظه هاي  قد کشیدنت را میبینم و 

زندگی می کنم .تولدت مبارک عزیز دلم. 
تنها آرزوم اینه که چشــات همیشه بخنده و 
خدا ازت راضی باشه از طرف  پدر ومادرت
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همزمان با هفته کتاب؛

همایش  »حال خوش خواندن« برای  اولین بار 
در ساوه برگزار شد

محمد اشرفیان رئیس کتابخانه های 
عمومی شهرســتان ساوه در گفت وگو 
بــا خبرنگار جام جم ســاوه گفت:توجه 
بــه فرهنگ کتابخوانی  وگرامیداشــت 
هفته کتاب فرصت مناسبی در اختیار 
کتابــداران کتابخانه هــای عمومی قرار 
می دهــد تا بــرای نشــان دادن جایگاه 
ویژه کتاب و کتابخانه، تالش مضاعفی 
انجــام دهنــد و برنامه هــای فرهنگی 
ویــژه ای برای مخاطبــان کتابخانه ها به 

اجرا در آورند.
 اشــرفیان در ادامــه بــا اشــاره به 
همایــش  حــال خــوش خوانــدن« به 
مناســبت هفتــه کتــاب که در ســالن 
ســلمان ســاوجی با حضور مســئولین 
رحماندوســت  ومصطفــی  شهرســتان 
شاعر ونویســنده کشــور گفت: لذت 
بردن از مطالعه یک حس درونی است 
که احســاس نیاز به کتــاب و مطالعه، 
تجلی بخــش آن اســت و بــرای ایجــاد 

حس نیاز به مطالعه در عموم، نیازمند 
همکاری دستگاه های متولی و فرهنگی 

در این زمینه هستیم.
 وی خاطرنشــان کــرد: کتابخانه هــا 
از دیرباز در پیشــرفت و رشــد جامعه 

توانمندی  داشــتند.  بســزایی  نقــش 
هر کشور بر اســاس جایگاه علمی آن 
بررسی می شود و انسان های اهل علم 

همیشه نقش تأثیرگذاری دارند. 
عمومــی  کتابخانه هــای  رئیــس   
شهرستان ساوه ادامه داد:جامعه  اهل 
مطالعه جامعه ای ســالم اســت. اگر در 
جامعــه ای میزان آســیب های اجتماعی 
باال باشــد به این معنا است که مردم 
آن جامعــه اهــل مطالعه نیســتند. در 
جامعه  کتابخوان، بزهکاری و جرم کمتر 
مشــاهده می شــود و در نتیجه میزان 
زندانیــان آن کشــور به مراتــب کمتر 
است. با ترویج کتابخوانی می توانیم با 
آسیب های اجتماعی به صورت اصولی  

مقابله کنیم.
وی  احــداث کتابخانــه و توجــه بــه 
از  یکــی  تنهــا  را  فیزیکــی  فضاهــای 
ابزارهــای ترویــج مطالعــه دانســت و 
گفت: شایســته اســت کتابــداران در 

معرفی کتــاب و ترویــج کتابخوانی در 
جامعه به صورت اثرگذار نقش آفرینی 

کنند.
وی بــر ضــرورت اســتفاده بهتــر از 
فضاهــای موجود کتابخانه هــا تأکید و 
تصریح کرد: شایســته است با توسعه 
کتابخوانی الکترونیکی و  اســتفاده از 
بســترهای موجود در فضاهای مجازی،   
دسترســی افراد جامعــه را به کتاب و 

اطالعات تسهیل کنیم.
اشــرفیان ادامه داد: امیدواریم این 
هفته با شور و نشــاط بیشتری برگزار 
شــود. ما کتــاب را بــه عنــوان فصل 
وحدت در میان اقــوام مختلف ایرانی 
تلقی می کنیــم. همچنین هفته کتاب 

با چهلمین سال انقالب اسالمی تالقی 
دارد. 

کــودك  ویــژه  کتابخــوان  نشســت 
اشــتراك گــذاری کتاب  هــای خوانــده 
شــده، جمــع خوانی،برگزاری مســابقه 
نقاشــی با موضــوع کتــاب و کتابخانه، 
مســابقه انشــاء وخاطره نویسی، قصه 
از  آمــوزان  دانــش  بازدیــد  گویــی، 
کتابخانه های عمومی شهرســتان ساوه 
وبرگزاری نمایشــگاه کتاب به مناسبت 
هفتــه کتــاب بخشــی از برنامه هــای 

هفته کتــاب وکتابخوانی کتابخانه های 
عمومی شهرستان ساوه در سال جاری 

بود.
گفتنی است چهارمین جلسه انجمن 
شهرســتان  عمومــی  کتابخانه هــای 
ســاوه بــا حضــور معــاون اســتاندار 
وفرماندارساوه ومدیرکل کتابخانه های 
عمومــی اســتان در محــل فرمانداری 

ساوه تشکیل شد. 
فرمانــدار ســاوه در ایــن نشســت 
بــر ســوق دادن افــراد بــه کتابخوانی 
تاکیــد کرد و گفت: ســوق دادن بیش 
از پیــش همه اقشــار خصوصا جوانان 
و نوجوانان ســاوجی به سمت کتاب و 
کتابخوانی، باعث توســعه، پیشرفت و 

سعادت در جامعه خواهد شد.
وی با اشــاره به اینکه فرهنگ کتاب 
و کتابخوانــی را باید از ســنین پایین 
در کــودکان نهادینه کرد افــزود: باید 
بــا برگــزاری مســابقات کتابخوانــی و 
همچنین برگــزاری کارگاه های تخصصی 

بین افراد ایجاد انگیزه کنیم.
میرزایــی بــا تاکید بر اینکــه تامین 
و تجهیز و به روزرســانی کتابخانه های 
ســاوه، نوبــران و غــرق آبــاد باید در 

دســتور کار قــرار بگیــرد تصریح کرد: 
از خیریــن عزیــز و همچنین ســرمایه 
گذاران محتــرم برای فعالیــت در این 
زمینه در این شهرســتان دعوت بعمل 

می آید.
در پایــان مجیــد رســتگاري گوهــر 
مدیرکل کتابخانه هاي عمومي اســتان 
مرکــزي  هــم از توجــه و فعالیتهــای  
فرماندار و اعضــاء انجمن کتابخانه در 
راستای ارتقاء سطح کتاب و کتابخوانی 

در شهرستان ساوه قدردانی نمود.
دراین جلسه محمد اشرفیان رئیس 
کتابخانه های عمومی شهرســتان ساوه 
نیز     گزارشــی را از برنامه های هفته 
کتــاب کــه در شهرســتان ســاوه اجرا 

شده بود ارائه دادند.
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 درختــان پســته کــه ســال قبــل به 
علل مشــکالتی چون خشکســالی و قرار 
گرفتن در ســال کــم محصولی با کاهش 
تولید روبه رو شــدند امسال با توجه به 
بارندگی های صورت گرفته و قرار گرفتن 
در سال پرمحصولی، نسبت به سال قبل 

محصول دهی باالیی خواهند داشت.
محمــود بارانــی رئیس هیــات مدیره 
تعاونی  تولید کنندگان پســته اســتان 
مرکــزی  در بازدیــد اســتاندار اســتان 
مرکزی از منطقه ســلطان احمدلو در جمع 
یــادگار  اظهارداشت:پســته  خبرنــگاران 
ایران کهن ومحصول اســتراتژیک ایران 

کهن است. 
خبرنگار جام جم ســاوه:وی ادامه داد: 
ایران اولیــن تولیدکننده و صادر کننده 
معتبر پســته در جهان به شــمار می رود 
و پســته آن به لحــاظ دارا بــودن طعم و 
مزه بی نظیر، دارای مشــتریان ویژه ای در 

بازارهای جهانی است.
 بارانــی گفــت: پســته  از محصوالت 
صادراتــی اســت که ســهم بســزایی در 
درآمدهــای غیرنفتــی دارد بــه نحوی که  
می توانــد نقــش ســازنده ای در تجارت 

جهانی داشته باشد.
وی سطح زیر کشت باغات پسته استان 
مرکــزی را بالغ بر 12 هــزار هکتار اعالم 
کرد و گفت: استان مرکزی رتبه 6کشوری 
در باغات پسته را به خود اختصاص داده 
اســت که از این میزان 8 هزار هکتار در 

شهرستان زرندیه قرار دارد.
تعاونــی  مدیــره  هیــات  رئیــس 
تولیدکننــدگان پســته اســتان مرکــزی 
افزود: ســال گذشته و برای نخستین بار 
مجوز تولید محصول ارگانیک پســته در 
کشور برای اینجانب صادر شد و در حال 
حاضر تولیدات ما دارای مجوز محصوالت 

ارگانیک در جهان می باشد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه در تولیــد 
محصوالت ارگانیک از ســموم شیمیایی 
اســتفاده نمــی شــود و این امــر تاثیر 
مثبتی بر سالمت انسان دارد، بیان کرد: 
تولیدات ارگانیک ســبب تامین سالمت 
غذایی و ســالم تولید شــدن محصوالت 

کشاورزی می شود.
وی بــه وجــود پنج هــزارو 300 هکتار 
بــاغ پســته در دشــت ســلطان احمدلو 
شهرســتان زرندیه اشــاره کــرد و افزود: 
از این میــزان 200 هکتار بــاغ ارگانیک 
پســته می باشــد که تصمیــم داریم طی 
یکــدوره زمانــی پنــج ســاله در صــورت 
فراهم شــدن شــرایط، تمامی این باغات 
را ارگانیــک کنیم.  رئیــس هیات مدیره 
تعاونی  تولید کنندگان پســته اســتان 
مرکزی تصریح کرد:باید باغ های پســته را 
به سمت و ســوی مکانیزاسیون هدایت 
کــرد و با باغداری علمی و مجهز به دانش 

روز به تولید پسته اقدام کرد.   
    مهندس بارانــی با بیان اینکه روند 
کاشــت و داشــت و برداشــت، مکانیــزه 

اســت گفت : پســته های برداشت شده 
در زرندیه فرآوری و بســته بندی شــده 
و هشــتاد درصــد تولیــدات بــه دلیــل 
ارگانیک بودن به کشورهای اتحادیه اروپا 
و آمریکا صادر می شــود. وی خاطرنشــان 
کرد:ارگانیک بودن پســته زرندیه مزیت 
محصول تولیدی این شهرستان است که 
مشتاقان بســیاری در نقاط مختلف جهان 
بویژه بازارهای اروپایــی دارد و نگاه آنان 
را بــه خود جلب کرده اســت بــه گونه ای 

که بســیاری از کشورهای اروپایی قبل از 
برداشت پســته زرندیه، اقدام به پیش 

خرید این محصول می کنند.
تعاونــی  مدیــره  هیئــت  رئیــس 
تولیدکننــدگان پســته اســتان مرکــزی 
از صــادرات حــدود 90 درصدی پســته 
تولیدی زرندیه به نقاط مختلف جهان خبر 
داد و افزود: این میزان صادرات پسته از 
شهرســتان زرندیه به کشورهای اروپایی 
موجب افزایش ارزآوری به میزان ساالنه 
بالــغ بــر 270 میلیون دالر برای کشــور 
می شــود.وی از ایجاد اشتغال برای بیش 
از ســه هزار نفر متاثر از کشــت پسته 
در زرندیه خبر داد و افزود: باغات پسته 
این شهرســتان در 20 الی 25 سال اخیر 

بــا رعایــت ضوابط فنــی و ارقــام اصالح 
شــده احداث شــده و همه عملیات بعد 
از برداشــت اعم از فرآوری، پوست کنی، 
ســورت بندی،  بســته بندی و غیــره  در 
واحدهای فرآوری مستقر در باغات پسته 

انجام می شود.
وی خاطرنشــان کــرد: وجــود تعاونــی 
تولیدکننــدگان پســته اســتان مرکــزی 
زرندیــه  در  پســته  صادراتــی  وپایانــه 
نقــش مهمــی در رونق تولیــد و اقتصاد 

کشــور دارد ومزایای شهرستان زرندیه را 
دوچندان کرده است 

بارانــی ادامــه داد: در بازدیــدی کــه 
اســتاندار اســتان مرکــزی جنــاب آقای 
مهندس آقازاده،فرمانــدار زرندیه جناب 
آقــای دکتــر فدایــی وهیــات همــراه از 
منطقه ســلطان احمد لوبازدید داشــتند 
ضمن خسته نباشــید به تولیدکنندگان 
وباغــداران این منطقه بر حل مشــکالت 
باغــدارا ن این منطقه از جمله جمع آوری 
آب های ســطحی با احداث بندهای خاکی 
تاکیــد داشــتند و قــرار بر این شــد در 
هفته هــای آتی باهمکاری هیات رئیســه 
تعاونی جلسات متعددی  به منظور مرتفع 
نمودن مشــکالت پیــش روی باغــداران 

تشــکیل شــود . وی افزود: قــرار براین 
شــد که که هماهنگی جلسات باهمکاری 
فرماندار زرندیه جناب آقای دکتر فدایی 
انجام شــود کــه جــا دارد از زحمات آقای 
دکتر فرماندار زرندیه که  پیگیر دغدغه 

باغداران هستند،تشکر کنیم .
این پســته کار نمونه کشــوری گفت: 
در حال حاضر پســته یکــی از مهم ترین 
اقــالم تولیــدی و صادراتــی محصــوالت 
کشاورزی است که سطح زیرکشت آن در 
کشــور بیش از 465 هزارهکتار با تولید 
حدود 300 هزار تن در ســال اســت که 
عالوه بر مصارف داخلی و ایجاد اشــتغال 
مولد، ساالنه بالغ بر یک میلیارد دالر ارز 
حاصــل از صادرات این محصول با ارزش 

می باشد.
وی ادامــه داد:تامیــن آب بــه عنــوان 
یکــی از مهمتریــن مباحــث در خصوص 
فعالیتهای باغداری بخصوص پسته کاران 
است، لذا با انجام مطالعات و بررسی های 
دقیق موفق شدیم تا طرح جامعی را جهت 
مدیریت منابع آبی مورد نیاز تهیه کنیم.
وی خاطرنشــان کرد:پســته شهرستان 
زرندیــه یکــی از مرغوبترین پســته های 
تولیــدی کشــور و حتی جهان اســت، به 
نحوی که بخشی از تولیدات این محصول 
ســاالنه بــه کشــورهای اروپایــی صــادر 
می شــود.وی  اظهار داشــت: شهرســتان 
زرندیــه از جملــه مهمتریــن و بهتریــن 
مناطق کشور براي کشت محصول پسته 
است که در چند سال اخیر باعث توجه و 
تمایل کشــاورزان به کشت این محصول 
شده اســت.رئیس هیات مدیره تعاونی 
تولیدکنندگان پســته اســتان مرکزی با 
بیــان اینکه کشــاورزان این شهرســتان 
محصوالتی سالم مطابق با استانداردهای 
جهانــی تولیــد می کننــد، گفت: پســته 
تولیدی زرندیه شــامل ارقام کله قوچی، 

فندقی، اکبری و احمدآقایی می باشد.
شهرستان زرندیه آب و هوای مناسب 
و  دارد  را  پســته  پــرورش  نیــاز  مــورد 
همچنین مشکل سرمازدگی و گرما زدگی 

در این منطقه وجود ندارد.
وی مسافت کم زرندیه با فرودگاه امام 
و ســرعت در انتقال محصول پســته به 
فرودگاه و کشــورهای خارجــی را از جمله 
مزیت های پســته در شهرســتان زرندیه 

دانست.
محصــوالت  تولیــد  ضــرورت  بــر  وی 
ارگانیــک تاکیــد کــرد و گفــت: مصرف 
بــه  درازمــدت  در  شــیمیایی  کودهــای 
ضرر کشــاورز اســت چرا که استفاده از 
آن فرســایش خــاك را بدنبال داشــته و 
در نهایــت منجــر به کاهش عمــر باغات 

می شود.
وی گفــت: محصــول ارگانیــک نه تنها 
منجــر به کاهــش و افت محصــول نمی 
شــود، بلکــه باعــث بــاال رفتــن کیفیت 
محصول، ســالم بــودن و افزایش ارزش 

محصول می شود.

رئیس هیات مدیره تعاونی  تولید کنندگان پسته استان مرکزی:

80 درصد تولیدات پسته زرندیه  به کشورهای اتحادیه
 اروپا و آمریکا صادر می شود
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رئیس کمیسیون حمل و نقل  شورای اسالمی شهر ساوه:

   فرهنگ استفاده از ناوگان  حمل ونقل شهری در جامعه نهادینه شود

»هیــچ چیــز  از خدمــت صادقانــه و 
عالمانه مسئوالن، مردم را خوشحال نمی 

کند.« ) رهبر معظم انقالب(
علی بســطام رئیس کمیســیون حمل 
و نقل  شــورای اســالمی شهر در جلسه 
درون  تاکســیرانان  مشــکالت  بررســی 
شهری ساوه که با حضور رئیس سازمان 
حمــل و نقل بار و مســافر شــهرداری و 
جمعــی از راننــدگان مورد بررســی قرار 
گرفت، با اشاره به لزوم محرومیت زدایي 
از چهــره نــاوگان حمــل و نقــل عمومي 
و توانمندســازي اقشــار آســیب پذیــر 
جهت اســتفاده از حمــل و نقل مطمئن، 
اظهار کــرد: در تمامي تصمیــم گیري ها 
و برنامه ریزي هــا، بایــد قشــر ضعیــف 
جامعه را  در نظر داشته باشیم و امکان 
استفاده تمام شهروندان از شبکه حمل 

و نقل یکپارچه را فراهم کنیم.
خبرنگار جام جم ساوه: وي با تأکید بر 
این که انتقال درست، دقیق و به موقع 
اطالعات بــه شــهروندان و ارائه گزارش 
عملکــرد مجموعه از طریــق گفت و گو با 
رســانه ها از اهمیت ویــژه اي برخوردار 
اســت، اضافــه کرد: مســئوالن شــهري 
باید تمام موضوعات از جمله مســائل و 
مشــکالتي را که با آنها رو به رو هستند 
با مردم شــهر در میــان بگذارند، چرا که 
شهروندان صاحبان اصلي شهر هستند 
و بایــد از آنچه در شهرشــان اتفاق مي 
افتد، آگاه باشــند و رســانه ها به عنوان 
نماینــدگان افکار عمومــي، در تحکیم و 
تقویــت ایــن ارتباط بیشــترین نقش را 

دارند.
* »آلودگی هــوا« و »آلودگی صوتی«؛ 

2چالش اصلی ساوه
بســطام با اشــاره به این که توســعه 
حمــل و نقل عمومی، مهــم ترین راهکار 
کاهــش دو چالــش اصلــی، پیــش روي 
شهر ســاوه و شهروندان ســاوجی یعني 
»آلودگي هوا« و »آلودگي صوتي« است، 
اظهــار کرد: مهم تریــن رویکرد مدیریت 
شــهري، توســعه و تقویت حمــل و نقل 
عمومي  اســت و بــه این منظــور، تمام 
تــالش خــود را در جهت ارتقــاء و بهبود 
خدمــات حمــل و نقلي بــه کار خواهیم 

گرفت.
وی تصریح کرد: موضوع فرهنگ سازي، 
موضوعي زمان بر است که نیاز به تدبیر 
دارد و براي اصالح و ارتقاي فرهنگ رفت 
و آمد در ساوه نیاز به زمان بیشتر دارد 

و باید صبر و حوصله داشته باشیم.
وي بــا تأکیــد بــر تأثیر نــاوگان حمل 
و نقــل شــهري بر ســیما و منظر شــهر، 
اضافه کرد: از ایســتگاه هاي اتوبوس و 
پایانه هــاي تاکســي گرفته تا خط کشــي 
خیابان هــا و تابلوهــاي ترافیکي، در زیبا 
کردن یا زشت نمودن چهره شهر اثرگذار 
هستند و مبلمان شهري از جمله امکانات 
و تجهیزات ترافیکي، عالوه بر آراستگي، 
پاکیزگــي و زیبایي، باید به نوعي طراحي 
شــوند که اقشــار آســیب پذیر جامعه 
اعم از ســالمندان، کــودکان، جانبازان و 
معلوالن نیز به راحتی، امکان اســتفاده 
از خدمات حمل و نقلی را داشته باشند.
بسطام گفت: اصالح و مهندسی معابر 
برای همه شــهروندان بویژه سالمندان، 
مدیریــت زیرســاخت  های حمــل و نقل، 
تــردد ایمــن شــهروندان، اســتفاده از 
حمل و نقل پــاك، مدیریت بهره  برداری، 
نگهداشــت مرکز کنترل ترافیک شــهر 
و دوربین های شــهر از وظایف  ســازمان 
نقــل  و  حمــل  مهندســی  و  مدیریــت 

شهرداری است.
وی بیان کرد: همچنین مدیریت، تهیه 
و نصــب عالئــم راهنمایــی و رانندگــی، 
اماکــن  و  مســیر  هدایــت  تابلوهــای 
تاریخــی و مذهبــی، انجــام مطالعات در 
حوزه های حمل و نقل و هوشمندســازی 
بــار ترافیکــی، مدیریــت توقفگاه هــای 
و  شــهر  پارکینگ هــای  و  حاشــیه ای 
اطالع رســانی به موقــع و مســتمر وضع 
ترافیکــی شــهر از وظایف این ســازمان 
بــوده و هدف نهایــی کنتــرل و کاهش 

ترافیک شهری است.
وی توسعه، تجهیز و نوسازی تجهیزات 
و زیرساخت های حمل و نقل درون شهری 
را از اولویت های اساسی شهرداری ساوه 
دانســت و گفت:  در راســتای توســعه 
شــهری، بــه مقولــه حمل و نقــل و رفع 

ترافیک اهتمام جدی باید شود.
وی مشــکالت و ضعف هــای موجوددر 
حمــل ونقــل شــهری ســاوه رااینگونــه 
عنــوان کرد:ترافیک زیاد در مرکز شــهر 
و ســختی تــردد در آنها،نبــود آگهــی و 
آموزش هــای الزم شــهروندی در حیطــه 
حمل و نقل و ترافیک درون شهری،تعدد 
مسافربرهای شــخصی، استفاده بیشتر 
مردم از وســیله نقلیه شخصی بصورت 
تــک سرنشین،سیســتم دســتی اخــذ 
کرایــه اتوبوس های هنگام پیاده شــده 
مشــکالتی بــرای خانم ها ایجــاد می کند 
و بدلیــل اینکه مســافران هنگام پیاده 
شــدن کرایه را پرداخت می کنند؛خانم ها 
بایــد تا پیاده شــدن تمــام آقایان صبر 
کننــد و ایــن موضــوع موجــب ایجــاد 
اســت،  شــده  ای  عدیــده  تنش هــای 
اســتفاده ننمــودن برخــی آژانس هــا از 
تاکســیمتر و... که ســازمان حمل ونقل 
شهری ساوه نسبت به حل این مشکالت 

باید اقدامات اساسی انجام دهد.
نقــل  و  کرد:حمــل  خاطرنشــان  وی 

عمومــی   زمانــی می توانــد موفق عمل 
کندکه براســاس استاندارد حمل و نقل 
عمومــی،  75 درصــد مــردم از حمــل و 
نقل عمومی اســتفاده کنند، این درحالی 
اســت که مجموع جابجایی روزانه ما  در 
ســاوه 64هزار و 500 مورد است یعنی 
حــدود 30 درصد از حمل و نقل عمومی 
استفاده می کنند که علت استقبال کم 
از حمل و نقل عمومی بخشــی مربوط به 
ســازمان حمل و نقل اســت که خدمات 
ارائه شده مناسب نبوده و بخشی از آن 
مربوط به فرهنگ سازی است و برای این 
مهم حمایت و همکاری همه دســتگاه ها 
به ویژه آمــوزش و پرورش مهــم و موثر 

است.
 وی ادامه داد:یکی از مشــکالت عمده 
حــوزه حمل و نقــل  فرســودگی ناوگان 
بوده است، در این زمینه دو برنامه برای 
بازســازی و اضافه کردن  داشــتیم و در 
این باب پیگیــری و اقدامات دیگری نیز 
خواهیم داشــت که اوضــاع حمل ونقل 
شهری از وضعیت موجود نیز بهتر گردد.

 علی بســطام خاطرنشان کرد: به لحاظ 
تعداد ناوگان حــوزه حمل و نقل عمومی 
ســاوه  تصوری که در شــهروندان ساوه 
وجود دارد این است که تعداد تاکسی ها 
و اتوبوس ها در این شــهر زیاد اســت، 
اما براساس شاخص و استاندارد جهانی 
نه تنها زیاد نیســت بلکه مناســب هم 
نیست، روزانه 62 هزار و 500 نفر جا به 
جایی مســافر داریم که حــدود 32 هزار 
و 500 نفر آنها توســط تاکســی جا به جا 
می شــود و مابقی توســط اتوبوس، این 
درحالی اســت که جمعیت شــهری ساوه 

225 هزار نفر است.
نقــل  و  حمــل  افزود:ســازمان  وی   
به عنوان دســتگاه متولــی باید کیفیت 
خدمــات را باال ببرد که آموزش رانندگان 
یکی از برنامه های حمل و نقل باید باشد 
زیرا اخالق مداری همواره مورد توجه این 
سازمان در انتخاب راننده ها باید مدنظر 
قرار بگیــرد. رئیس کمیســیون حمل و 
نقل  شــورای اسالمی شــهر عمر ناوگان 
حدود 9 سال است و باید نوسازی شود 
ولــی مشــکل منابع درآمدی اســت، اگر 
در گذشــته ســاالنه تعــدادی از ناوگان 
نوسازی می شد شاید امروز این مشکل 
برطرف شده بود.وی اظهار داشت: برخی 
از اتوبوس هــا بــه علت فرســودگی در 
هنــگام حرکــت صداهای گوشخراشــی 
تولیــد می کنند ضمن اینکــه در گرمای 
تابســتان و فصــل ســرما نیــز امکانات 
گرمایشــی و سرمایشــی آنهــا چنــدان 
مناســب نیست که نســبت به حل این 
مشــکل نیز بایــد اقدامات چشــمگیری 
در حــوزه رفع مشــکل فنــی این بخش 
از نــاوگان حمل ونقــل اقداماتی صورت 
پذیــرد.  وی افزود:تعــداد اتوبوس های 
شهر ساوه ناکافی است و یکی از دالیل 
تاخیر مسافران در ایستگاه ها نیز همین 

امر است. 

وی افــزود: در پایان ســاعات اداری و 
یــا هنگام تعطیلی مدارس شــاهد حجم 
زیادی از مسافران هستیم که در انتظار 
اتوبوس های درون شــهری هســتند که 
باعث تراکم مسافر در درون این وسایل 

نقلیه و تنگنای مسافران می شود.
به گفته بســطام، با اینکه مشــکالت 
و کاســتی های موجود از دالیل استفاده 
نکــردن برخــی از شــهروندان از ناوگان 
اتوبوســرانی درون شــهری اســت امــا 
مشــکل دیگری که وجــود دارد،  نهادینه 
نشدن فرهنگ اســتفاده از این ناوگان 

در جامعه می باشد. 
بسطام افزود: با توجه به کمبود نیروی 
انسانی در حوزه بازرسی سازمان حمل و 
نقل بار و مسافر شهرداری و حجم وظایف 
نیروهــای موجود،  شــهروندان می توانند 
بهترین بازرس باشــند بــه همین دلیل 
از مردم درخواســت می شــود کــه برای 
ارتقــای خدمات  دهی ناوگان حمل و نقل 
عمومی و تامین حقوق شهروندان، با این 

سازمان همکاری داشته باشند.
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هرگزم نقش تو از لوح دل و جان نرود
هرگز از یاد من آن سرو خرامان نرود

از دماغ من سرگشته خیال دهنت
به جفای فلک و غصه دوران نرود

حافظ

 ابوالفضل   شــهباز مدیرعامل آبفای 
ســاوه  در گفت وگو با خبرنگار جام جم 
ساوه، با اشــاره به یازدهمین جشنواره 
نخســتین واژه )آب( اظهارداشت:امروز 
متاسفانه به دوران سازگاری با کم آبی 
رســیده ایم کــه باید با فرهنگ ســازی 
بــرای کاهش آثار ســوء مصــرف اقدام 

کنیم.
شــهباز ضــرورت ترویج و گســترش 
آمــوزش همگانی مدیریــت مصرف آب 

و همکاری ســایر ارگانهــای فرهنگی در 
این خصوص را خواســتار شــد وگفت: 
بایــد آب را بــرای آینــدگان نگهداریم 
زیرا امانتی در دســت ماست که باید با 
مصرف درســت آن را برای آیندگان هم 

نگهداریم.
تصریــح  ســاوه  آبفــای  مدیرعامــل 
کــرد: اگــر بتوانیــم در کــودکان رفتار 
درســت را یاد دهیــم و روی اهمیت و 
مصــرف اصولی منابع آبــی کار کنیم تا 
این رفتارها نهادینه شــود بســیاری از 
مشــکالت آینده نیز برطرف می شود و 
شــاهد اصالح رفتارهای جامعه خواهیم 

بود.
وی اظهارداشــت: جشنواره نخستین 
کــه  اســت  کارهایــی  از  )آب(  واژه 
توانســته دانش آمــوزان را با فرهنگ 
درســت مصرف آب آشنا کند و با ادامه 
برنامه های فرهنگــی امیدواریم زمینه 
کاهــش مصرف در مدارس و خانواده ها 

مهیا شود.
هدف از این برنامه ها فرهنگ سازی 
برای اصالح الگوی مصرف اســت لذا در 

راســتای سیاست های شرکت مهندسی 
آب وفاضــالب اســتان مرکــزی راوبــط 
عمومی شرکت آب وفاضالب شهرستان 
ســاوه  اقدام بــه برگــزاری یازدهمین 
بــرای  جشــنواره نخســتین واژه )آب( 
دانــش آمــوزان مقطــع  ابتدایــی در 
شــهر های ســاوه،غرق آباد،نوبران وآوه 

نموده است.
 شــهباز ادامه داد:ایــن طرح تا کنون 
برای 2500دانش آمــوز مقطع ابتدایی 
در تاریخ 98/8/18 همزمان با سراسر 
کشور با نواختن زنگ آب در شهرستان 
ســاوه نیــز اجــرا شــد.وی افــزود: اگر 
بخواهیم کشورمان آباد شود باید نحوه 
مصرف و مدیریت آب را جدی بگیریم و 
چون تاثیر پذیری کودکان باالست الزم 
اســت آموزش ها و فرهنگ سازی را از 

سنین کودکی آغاز کنیم.
مدیرعامل آبفای ســاوه تصریح کرد: 
برنامه هــا بصــورت مســتمر در  ایــن 
طــول ســال اجرا می شــود وبراســاس 
آموزش های اجرا شــده برای هرمدرسه 
همیارآب انتخاب می شود که با مطالعه 

عــالوه بــر افزایــش آگاهــی خــود به 
دانش آمــوزان نیز آموزش های الزم در 
خصوص مصرف بهینه از آب را خواهد 
داد.اجــرای برنامه های شــاد نمایشــی 
و ســرود، شعر، دکلمه،مســابقه توسط 
دانش آموزان ارائه برشــور با مضامین 
روش هــای بهینه مصــرف آب  از دیگر 
برنامه هــای جشــن فراگیری نخســتین 
واژه الفبای فارســی آب در شهرســتان  

بود.

همزمان با سراسر کشور؛

یازدهمین جشنواره »نخستین واژه« در ساوه برگزار شد


