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گـسـتـــرش هـمـــکاری های منطقه ای 
در زمینــه یکسان ســازی امــور خدمات 
ایمنی، تجســس و نجات، زیست محیطی 
و جلوگیــری از آلودگــی آب ها، کانتینری 
محــدوده  در  حمل ونقــل  شــدن 
خلیج فارس، توســعه مناطق آزاد تجاری 
و ایجاد شــبکه بنــدری در ایــن مناطق، 
افزایــش حمل ونقــل کاال در دریای خزر 
توســط ناوگان ملی کشور یا ناوگان بخش 
خصوصــی تحت پرچم جمهوری اســامی 
ایـــران، تشویق برنامه ریزی حمل ونقل 
کارخانــه به کارخانه به جای بندر به بندر، 
گســترش امکانات صــادرات مجدد کاال، 
ادامه روند افزایش امکانات و تجهیزات 
بارگیــری و تخلیــه و جابه جائــی کانتینر 
در بنــادر بازرگانــی کشــور، گســترش 
حمل ونقل چند وجهی. ترکیبی و برقراری 
تناسب بین شاخه های مختلف حمل ونقل 
در جابه جایــی کاال، ایجاد خدمات ارزش 
افزوده پشتیبانی بـه عـنـــوان یـــک زیر 
مجموعه ســامانه تولید شامل حمل ونقل 
و توزیــع کاال، انبار کردن، بســته بندی و 
برچســب زنی و آماده سازی برای توزیع، 
ارایه خدمات اطـاع رسـانـــی و ردگـیری 
کاالهــا بــه مشــتریان در حمل ونقــل. 
ادامه خصوصی ســازی و جلب مشارکت 
در  خارجــی  و  داخلــی  ســرمایه های 
فعالیت های مختلــف حمل ونقل دریائی، 

بازنگری مقــررات و دســتورالعمل ها و 
ضوابــط مربوط به تشــکیل شــرکت های 
کارگزاری و حمل ونقل دریایی، بازنگری 
و تدوین جدید و تصویب قانون دریایی

در ایــن بیــن تهدیداتی نیز به شــرح 
زیر برای صنعت حمل و نقل کشور وجود 

دارد:
عدم انعطاف پذیری قوانین و مقررات 
حاکــم بــر بخــش جهــت رقابت بــا بنادر 
منطقــه، ضعف و ناهماهنگی شــبکه های 
پســکرانه های و فاصله بین بنادر اصلی 
و مراکــز صنعتی مهم و عــدم وجود آزاد 

راه های متصل به بنادر بزرگ.
بنــادر به طــور یکنواخــت به واســطه 
تکامل بازار، خدمات، فناوری و نیروهای 
قانون گذار در حال تغییر شکل هستند. 
ایــن نیروها در طی قرن ها به وجود آمده 
و راه هــای تــازه ای بایــد در قبــال آن ها 

یافت. 
در اقتصاد جهانی، شــرکت های زیادی 
در تکاپــوی جهانــی بــرای داده هایــی با 
حداقل هزینه هستند و این باعث رقابت 
محصوالت از مرحله ورودی تا نهایی شده 
ولذا یکپارچگی بنادر در ســامانه تولید و 

توزیع ضروری شده است. 
در زیــر ســاخت فیزیکــی بنــادر باید 
اطمینــان حاصل کرد که عاوه بر آمادگی 
الزم بــرای دسترســی بــه عوامــل حمل 

دریایــی و پســکرانه، همچنیــن آمادگی 
دریافت، ارســال و جابه جایی محموله ها 

با هزینه های متعارف وجود دارد.
چارچــوب مقــررات بنــادر نیــز بایــد 
اســتفاده موثــر از حیــث هزینه هــای 
زیرســاخت و ماشین آالت را ارتقاء داده، 
در  را  کارکنــان  توســط  تصمیم گیــری 
ســطوح مربوطه تشویق کرده و ذی نفعان 
جهــت  برنامه ریــزی  بــرای  را  بنــدر 

سرمایه گذاری های آتی قادر سازد.
در نو ســازی بنــادر دولتــی سیاســت  
گذاران نباید فقط روی حـجـــم بـیـش تر 
کاال یا بزرگ تر شــدن ابعاد کشــتی های 
مــورد پذیــرش و عمیق تر کــردن عمق 
بنـدر متمرکز شوند بلکه باید به فناوری 
و خدمــات جدیــد رژیم هــای حقوقــی 
پاسخ گوی نیازهای بازار آینده را مدنظر 

قرار دهند.

چالش های داخلی وخارجی حمل ونقل دریایی
خسروآرام، دکترای مدیریت کسب وکار،بیزینس،حمل ونقل وتوسعه پایدار درایران
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حجت االسام ســید ابراهیم 
حســینی امــام جمعه ســاوه در 
آییــن افتتــاح مرکز نیکــوکاری 
مهرآفرین)در مسجد سیدالشهدا 
شهرک علوی با اشاره به ضرورت 
ترویج فرهنگ مشارکت در امور 
خیریه اظهارداشت: همه مؤمنان 
محسن هســتند و رفتار ایمانی 
آن هــا بــا احســان و نیکــوکاری 
آمیخته شده و این احسان الزمه 
حیات و زنده بودن انسان است. 
وی افــزود: بایــد احســان در 
همــه زمینه هــا و امور انســانی 
وارد شود  ولی با توجه به شرایط 
کنونی و معیشــت مردم، بیشتر 
احسان باید در عرصه اقتصادی 
نمایان شــود  بنابرایــن افرادی 
شاید تحت پوشش کمیته امداد 
نیســتند اما به صــورت مقطعی 
نیازمنــد هســتند، نبایــد ایــن 
افــراد را از امدادرســانی محروم 
محــات  نیکــوکاری  کرد.مراکــز 
مــی تواننــد دراین خصــوص با 
واقعــی  نیازمنــدان  شناســایی 
رفــع  جهــت  در  منطقــه  آن  در 
محرومیت نقش بسزایی داشته 

باشند.
امام جمعه ســاوه تصریح کرد: 
اگر مراکز نیکوکاری در مساعدت 
به نیازمندان توانمند شوند، می 
توانند شــعاع بیشــتری را تحت 

پوشــش خود قــرار دهنــد، هر 
جــا که کارهــا با محوریــت مردم 
انجام شــده اســت در آنجا رشد 
و پیشــرفت را شــاهد هستیم  
لــذا فعالیــت مراکز نیکــوکاری 
موجــب  مســاجد  محوریــت  بــا 
مانــدگاری آن می شــود و مردم 
نیز با اطمینان بیشــتری به این 

مراکز کمک می کنند.
عباس محمدی، رئیس کمیته 
امداد ســاوه نیز در این مراسم 
بــا اشــاره بــه رویکــرد فعالیت 
مراکــز نیکــوکاری اظهارداشــت: 
حــل مشــکات مناطــق محروم، 
و  نیکوکاری  توسعه شــبکه های 
جذب کمک هــای خیرین دغدغه 
مســئوالن کمیته امداد اســت. 
در واقع  افتتاح مراکز نیکوکاری 
راهی برای رفع برخی مشــکات 
در امر امدادرسانی به نیازمندان 

است.
وی افــزود: تــا کنــون 8مرکز 
نیکــوکاری درشهرســتان ســاوه 
افتتاح شــده و براســاس برنامه 
ریزی هــای انجــام شــده تاش 
برایــن اســت تاپایــان امســال 
20مرکز نیکوکاری در شهرستان 
افتتاح شــود. کمیته امــداد در 
تاش اســت با افتتاح این مراکز 
خدمت رســانی بــه نیازمندان را 

تسریع کند.

رئیــس کمیتــه امداد ســاوه 
تصریح کــرد: ابــزار و روش های 
توسعه کارهای خیر فراهم است 
و کمیته امــداد تاش می کند با 
توســعه مراکز نیکوکاری، حضور 
مردم در انجام کار خیر پررنگ تر 
باشــد باید کار مردم توسط خود 
مــردم انجــام شــود و هــدف از 
تشــکیل مراکــز نیکــوکاری نیز 
این اســت که با کمک خیرین و 
ســاکنین محات در قالب مراکز 
راســتای  در  گامــی  نیکــوکاری 
توانمندســازی محات برداشــته 

شود.
کرد:تــاش  بیــان  محمــدی   
برایــن اســت که بیشــتر مراکز 
مســاجدفعالیت  در  نیکــوکاری 
کــه  کنندچــرا  شــروع  را  خــود 
اعتقــاد داریــم  محــور فعالیت 
مساجد فقط بعد مذهبی نیست 
بلکه مــی توانند در حــوزه های 
اجتماعــی و اقتصادی جهت رفع 
راهگشــا باشــند.وی خاطرنشان 
کرد: راه انــدازی مراکز نیکوکاری 
در مساجد به گسترش کمک در 
محات می انجامد؛ در این مراکز 
عــاوه بر حفظ و صیانت اطاعات 
نیازمنــدان به صــورت محرمانه، 
نقاط ضعف و قــوت و فرصت ها 
و تهدیدهــای محلــه شناســایی 

می شود 

محورهــای  داد:  ادامــه  وی 
فعالیــت مرکز نیکــوکاري تأمین 
کمــک معیشــت، ارائــه خدمات 
فرهنگي و کمک هزینه تحصیلي 
به دانــش آموزان، بهداشــت و 
درمان، احداث و تعمیر مسکن و 
جذب مشارکت هاي خیران محله 
براي نیازمندان اساسي فعالیت 

هاي این مرکز نیکوکاري است.
حمیــد ســرلک،  رئیس هیات 
امنای مرکــز نیکوکاری مهرآفرین 
نیز در این آیین گفت: اهداف و 
چشم انداز مرکز نیکوکاری  مهر 
آفرین، رســیدن به روزی اســت 
که هیچ کس احساس درماندگی 
و تنهایــی نکنــد امیــدوارم بــا 
فعالیــت ایــن مرکــز در محلــه 
شــهرک شــریعتی زمینه ســازی 
کاهش فقر از سطح این منطقه 

فراهم شود.
وی افــزود: این مرکــز  تاش 
خود را بر مبنای مشارکت مردمی 
در امــور نیکــوکاری کارآفرینــی 
اجتماعی بنا کرده اســت،در این 
هدف گــذاری تاش می شــود تا 
ظرفیت های نیکوکاری در جامعه 
گردآوری و جذب شده و در جهت 
آســیب زدایی  و  توانمندســازی 
گروه هــای هــدف بــه کار گرفته 
شود،  حمید ســرلک خاطرنشان 
کرد:وجــود مراکز نیکــوکاری می 

تواند تاثیر بســزایی در کاهش 
مخاطره فضاهای پرخطر اجتماعی 
داشــته و در نهایت به افزایش 
ســرمایه های اجتماعی و ظرفیت 
توانمندی هــای جامعــه افزایش 

پیدا کند.
وی  خاطرنشــان کــرد: مراکــز 
با هدف نهادینه سازی  نیکوکاری 
فرهنگ احســان و نیکوکاری به 
صورت محلــه محور، شناســایی 
خیران و نیازمندان واقعی محله 
و ارائه خدمت بــه نیازمندان از 
طریــق کمک های مردمی در محل 
ســکونت و گســترش ارتباطات 
بیــن مــردم در محلــه آغــاز به 
کار کردنــد تــا امــکان فعالیــت 
داوطلبانــه مردمی بــرای خدمت 
رســانی به نیازمنــدان را فراهم 
کنند. مرکز نیکوکاری مهرآفرین 
نیــز در تــاش اســت در کنــار 
تحقق این امور در جهت تقویت 
برنامه های فرهنگی و همچنین 
کمــک جهیزیــه و هزینــه درمان  
با کمک ســاکنین محله  حضوری 

پررنگ داشته باشد. 
نیکــوکاری  مرکــز  رئیــس 
مهرآفرین بیان کرد: فاطمه چرمی  
از دیگر اعضــای مرکز نیکوکاری 
هستند دوستان زیادی بصورت 
غیرمســتقیم نیــز با ایــن مرکز 

همکاری دارند.

   مرکز نیکوکاری »مهرآفرین« در ساوه افتتاح شد
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محمدجواد آذری جهرمــی، وزیر ارتباطات 
بررســی  جلســه  در  اطاعــات  فنــاوری  و 
مخابرات شهرســتان ساوه  زیرســاخت های 
با اشــاره به ضرورت توسعه زیرساخت های 
مخابرات در این شهرســتان اظهار داشــت: 
ظرف ســه ماه آینده تلفن ثابت شهرک های 
جدیــد ســاوه، تقویــت آنتن دهی ســایت 
همــراه اول و ایرانســل  همچنیــن تقویت 
آنتــن دهی 8 کیلومتری ساوه-ســلفچگان 
نیز باید تا ســه ماه آینده تکمیل و گزارش 
آن هــم اعام شــود. وی افزود: دو ســایت 
تلفن همراه و ایرانســل نیز باید تا سه ماه 
آینده در ســاوه انجام شــود و ســه سایت 
دیگر نیز باید ارتقا پیدا کند.وزیر ارتباطات 
و فناوری اطاعات تصریح کرد: پوشش  دهی 
تمام نقاط کور شهرستان  ساوه باید برطرف 
شــود، هرچند با مشــکات بودجه ای مواجه 

هستیم.
آذری جهرمــی بیــان کــرد: افزایــش ارز 
شــوک بزرگی بود، ما برخــاف دیگر ادارات، 
بــا افزایــش ارز کاالیــی گــران نکردیــم و 
دســت در جیب مردم نکرده و سعی کردیم 
بروکراســی اداری را کم کنیم.وی ادامه داد:  
به جای جــذب نیرو ارائه خدمــات به مردم 
اولویت وزارتخانه بــوده و با وجود اینکه 2 
هزار بازنشســته داشــتیم ولی جذب نیرو 

نداشته ایم.
ارتباطــات  وزارت  داد:  ادامــه   جهرمــی 
هزینه هــای مربوط به تاســیس ســایت که 
حــدود 30 میلیــارد ریــال اســت را تامین 
می کنــد، اما زمین و برق آن را باید اســتان 
تامیــن کنــد تا در ســه ماه آینــده به بهره 
برداری برسد . وی افزود: وزارت ارتباطات با 
4 هزار و 200 میلیارد تومان اعتبار با حجم 
زیادی از فعالیت ها مواجه اســت، برهمین 
اســاس  اقدام بــه کنترل هزینه ها شــده، 
زیــرا  اینکــه بخواهیم در هر شــهری اداره 

ارتباطات ایجاد کنیم هزینه های زیادی دارد 
و با منطق اقتصادی کنونی کشور همخوانی 
ندارد، بنده نمی توانم دست در جیب مردم 
و بیت المال کنم و به بروکراسی دامن بزنم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطاعات تصریح کرد: 
براســاس مصوبه مجلس باید 15 درصد از 
حجــم وزارتخانه را کاهــش دهیم، برهمین 
اســاس نمی توانم اعتبار توسعه روستایی 
را در قالب هزینه های جاری برای تاســیس 
دفاتر و کارمند هزینه کنم.آذری جهرمی بیان 
کرد: در صورت برطرف شــدن مشکات، در 
آینده امکان ایجــاد نمایندگی وزارتخانه در 
ساوه قابل تحقق است اما در شرایط کنونی 
درخواســت توقف  این مسأله را داریم، زیرا 
باید اولویت را توسعه زیرساخت ها، ارتقای 
دسترســی مردم به شــبکه ملــی اطاعات 
و غیــره قــرار دهیم.ســید علــی آقــازاده  
اســتاندار مرکزی نیز اظهارداشــت:صنعت 
مســتقر در این دو شهرســتان بــه عنوان 
مزیت برتــر نیازمنــد امکانات زیرســاختی 
همچــون آب، برق و مخابرات اســت و باید 
بــرای توســعه صنعــت و اقتصــاد در این 
مناطق زیرساخت های مورد نیاز تامین شود 
تا مشکلی در سرمایه گذاری سرمایه گذاران 
بروز نکنــد.وی بــا تاکید بر اینکــه ارتقای 
اداره مخابرات ســاوه به مدیریت شهرستان 
از جمله ضرورت هاست تا نیازهای مخابراتی 
با تفویض اختیار کامل در سطح شهرستان 
انجام شــود، افزود: تاسیس اداره ارتباطات 
و فنــاوری ارتباطات در ســاوه نیــز از جمله 
درخواست های مدیریت اســتان و مطالبات 

مردم است.
»علی میرزایی«،فرماندار ساوه نیز افزود:  
ساوه با پنج استان کشور همسایه است و 
شــریان ارتباطی مهم کشــور محسوب می 
شــود و در حوزه کشاورزی، باغی و دامی نیز 
صاحب رتبه است و برای پیشبرد اقدامات 

توســعه ای نیــاز دارد کــه زیرســاخت های 
فناوری وارتباطاتی قوی تری را داشته باشد.

وی ادامــه داد: بــا توجــه بــه نــرخ باالی 
رشــد جمعیت ســاوه و تاش انبوه سازان 
برای گســترش تاسیسات و ســازه ها، الزم 
اســت زیرســاخت های فنــاوری و مخابراتی 
متناسب با توسعه جمعیتی صورت بگیرد و 
مشکات کنونی در  شهرک های جدید این 
شهرســتان حل شــود.فرماندار ساوه اظهار 
داشــت:  افزایش شمار تلفن سیار و نصب 
بی تی ای به خصوص در ایرانســل و همراه 
اول با توجه به بلندمرتبه سازی و نقاط کور 
در ســاوه از خواسته های مهم مردم است.
محمدرضا منصوری، نماینده مردم ســاوه و 
زرندیه در مجلس بیان کرد: گرچه در برخی 
حوزه های زیرســاختی ارتباطی کشور نقص 
وجــود دارد، امــا تحریم ها بیشــترین تاثیر 
خــود را به حوزه ارتباطات وارد کرده اســت.

وی بــا بیان اینکه شهرســتان های ســاوه و 
با توجه به برخورداری شهرســتان ســاوه از 
عنــوان فرمانداری ویــژه باید نــگاه ویژه و 

خاص را در اختیار داشته باشد.
منصوری تصریح کــرد: باوجود ویژه بودن 
فرمانداری ساوه و زرندیه، اما ضعف ساختار 
شهرســتان ها  در  ارتباطــات  وزارت  اداری 
مشــهود اســت. زیــر ســاخت فیبــر نوری 
وجــود دارد، امــا بودجه الزم جهــت ارتقای 
ســخت افزایــش تخصیص نیافته اســت.

نماینــده مردم ســاوه و زرندیــه در مجلس 
شــورای اســامی بــا اشــاره به تــاش در 
جهت رفع برخــی محرومیت هــا در در این 
دو شهرســتان، گفت: در روســتاهای ساوه 
و زرندیــه محدودیت هــای زیــادی در حوزه 

سخت افزاری ارتباطی وجود دارد.
مدیــرکل ارتباطــات و فنــاوری اطاعــات 
اســتان مرکزی گفت: به منظور رفع مشکل 
آنتــن دهــی اپراتورهــای تلفن همــراه در 

برخــی از جــاده های این اســتان بــه ویژه 
شهرستان ســاوه برنامه ی جدی در دستور 
کار اســت.»الدن مهدوی هــزاوه«  افزود: در 
شــهرهای ســاوه و نوبران الزم است تعداد 
شماره های تلفن های ثابت افزایش یابد و 
این مهم از تعهدات شرکت مخابرات است.

مدیرکل   ارتباطات و فناوری اطاعات استان 
مرکزی الدن مهدوی بیان کرد: محور زرندیه- 
اخترآباد نیز مرز سه استان مرکزی، البرز و 
قزوین اســت و تامین زیرســاخت ارتباطی 

نیازمند تعامل سه جانبه است.
حســین مجیــدی رئیــس اداره مخابرات 
ساوه درجمع خبرنگاران با اشاره به عملکرد 
اداره مخابــرات ســاوه گفت:عملکــرد حوزه 
مخابرات درمرکز اســتان وشهرستان ساوه 
از حیــث ارائــه  پوشــش دهــی و درآمدی 
مــورد  تایید وزارت فنــاوری ارتباطات بوده 
ولــی به دلیــل قطــب صنعتی ونرخ رشــد 
جمعیتی باال نیازمند توجه بیشتری درحوزه 
خدمات ارتباطی وتســریع در پوشش دهی 
زیرســاخت هــای مخابراتــی اســت رئیس 
اداره مخابرات ساوه تصریح کرد:درخصوص 
دیتا،اینترنت وموبایل بطور کلی بســتر ها 
باعــث  ارتقای  باند می شــود کــه بتوانیم 
ازخارج کشــور وارد شده و بتوانیم درداخل 
توزیــع کنیم.مجیدی بیــان کرد:پویش کل 
روســتاهای ســاوه-زرندیه از حیث تقویت 
زیرساخت های مخابراتی انجام شده درحال 
نیاز ســنجی هستیم،پوشــش دهی تلفن 
درمســکن مهر،غــرق آباد واوه انجام شــده 
تقریبا دو ســوم انجام شده مشکل دربحث 
سرعت اســت که بخشــی از آن بحث مالی 

است. 
وی افزود:ســاوه شــهری توسعه یافته از 
نظر ساختارشهری وجمعیتی است انتظارمی 
رودتوســعه ارتباطــات متناســب بــا رشــد 

جمعیت این شهر باشد.

وزیر ارتباطات در ساوه:

مشکل آنتن دهی جاده ها و خطوط ثابت شهرک های ساوه رفع می شود

سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری 
رئیس جمهور در ســاوه در بازدید چند 
واحد صنعتی دانش بنیان با اشــاره به 
توسعه شــرکت های دانش بنیان اظهار 
کرد: علت رکــود در برخی شــرکت های 
و  بــوده  تحریــم  دانش بنیــان شــرایط 
خوشــبختانه وضعیــت این شــرکت ها 

نسبت به سال 96 بهتر شده است.
وی افزود: برنامه هایی برای مقابله با 

تحریم  پیش بینی شــده که امیدواریم 
بــا ایــن برنامه هــا بتوانیــم گام هــای 
مؤثری در مســیر برطرف کردن مشکل 
تحریم در کشــور برداریم.ســتاری بیان 
کــرد: برنامه های وســیعی در توســعه 
شرکت های دارویی و مواد اولیه دارویی 
و همچنین حوزه دام و طیور در دســت 
اقدام داریم کــه می تواند در حوزه های 

مختلف در کشور مفید باشد.

 معاون علمی و فناوری رئیس جمهور 
عنوان کــرد: هم اکنون 4500 شــرکت 
دانش بنیــان در کشــور داریــم کــه تا 
پایان سال  افزایش 30درصدی را برای 

آنها متصور هستیم.
وی خاطرنشان کرد: با فروش 90هزار 
میلیارد تومان  شرکت های دانش بنیان، 
بیش از 3000 فرصت شغلی به صورت 

مستقیم در کشور ایجاد شده است.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور در ساوه:             

 فعالیت شرکت های دانش بنیان تا پایان سال ۳۰درصد افزایش می یابد
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»غدیر«، روز اکمال دین است
 حســین  محمودی فــر رییــس اداره فرهنگ 
و ارشــاد اسالمی  شهرستان ســاوه از اجرای برنامه 
کتابت غدیر خبر داد و بیان داشت: این برنامه مورخ 
98/5/28 درمحل میدان غدیرستاد مردمی جشنهای 

غدیر برگزار شد.
خبرنگار جام جم ســاوه:رئیس اداره ارشاد 
ســاوه ابراز داشــت: واقعه غدیر از ابعــاد مختلف و 
ازجهات متفاوت دارای درخشــندگی خاص در تاریخ 
اســالم اســت و جای هیچ تردیدی نیست که روز 
نزول و ابــالغ امرمهم و خطیر والیت که روز اکمال 
دیــن و رضایت پروردگار محســوب می گردد دارای 
اهمیت بســزایی در میان مســلمین می باشد. وی 
افزود: انتصــاب امام علی)ع( به مقام والیت در غدیر 
خم از موضوعات مهم تاریخ اســالم است.وی اظهار 
داشــت: واقعه غدیر بیانگر انتصاب امام علی)ع( به 
مقام والیت و بقای رســالت پیامبر)ص( و دوام دوره 
الهی آن حضرت در تجلی گاه وجود مبارک حضرت 
علی)ع( بوده است.محمودی فر تصریح کرد: در این 
برنامه تعدادی از اساتید خوشنویسی احادیث غدیر را 

کتابت و به بازدید کنندگان اهداء نمودند.

جناب آقای عبداهلل سالمی
 انتخاب شما را به عنوان رئیس 

شورای اسالمی شهرساوه 
تبریک عرض نموده، توفیقات 
روز افزون شما را از خداوند 

متعال خواستاریم.
عباس کریمی، سرپرست   و 
لیال گراوند  مدیر اجرایی 
روزنامه جام جم در ساوه

خبر

ابراهیم فراشــیانی« در جمع اصحاب 
رســانه افزود: دانش آموختگان بومی در 
رشــته های روانشناسی مشــاوره، علوم 
تربیتی و آموزش ابتدایی مشــمول این 

طرح هستند.
 جام جم ســاوه- وی ادامــه داد: این 
نیروهای آموزشــی از طریــق گزینش و 
مصاحبه برای ســال تحصیلی پیش رو 
جذب گزینش شــده و حقوق آنان نیز در 
قالب قراردادی که با مدارس غیرانتفاعی 

پرداخت می شود. 
به گفته این مسئول شهرستان ساوه 
در مقطــع ابتدایی با کمبــود 292 معلم 
مواجه اســت اما با احتساب سایر مقاطع 
تحصیلی در مجموع ۴5۰ کالس درس 

این شهرســتان نیاز به تامیــن نیروی 
آموزشی دارد.رئیس اداره آموزش و پرورش 
ساوه گفت: با اینکه جمعیت دانش آموزی 
این شهرستان به احتساب  پیش دبستانی 
ها بیش از 5۴ هزار نفر اســت اما از نظر 
فضای آموزشی و شمار کادر آموزشی در 
رتبه دوم استان مرکزی قرار دارد.فراشیانی 
گفت: چهار مدرسه جدید در آستانه سال 
تحصیلی نو در نقاط مختلف شهر ساوه 
بهره برداری می شود.وی اظهار داشت: 95 
باب مدرسه ثابت صبح، سه باب مدرسه 
نوبت عصرکار و ۱22 مدرسه چرخشی در 
ساوه فعال اســت که این شرایط ممکن 
اســت به افت تحصیلــی دانش آموزان 
منجر شــود، از این رو با اهتمام خیران و 

اداره نوسازی مدارس تالش می شود که 
فضاهای آموزشی توسعه یابد.

رئیس اداره آموزش و پرورش ســاوه 
خاطرنشــان کــرد: در آزمون سراســری 
دانشــگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور 
8۱ دانش آموزان ساوجی موفق به کسب 
رتبه های زیرسه رقمی شــدند در حالی 
که ســال گذشــته ۶۳ دانش آموز این 
شاخص را از آن خود کردند.فراشیانی در 
خصوص اجرای برنامه هدایت تحصیلی 
در شهرســتان ساوه  گفت: تجمیع دانش 
آموزان در برخی رشته های تحصیلی مایه 
نگرانی اســت به همین دلیل در راستای 
اجرای مفاد ســند توسعه آموزشی کشور،  
تالش هایی برای ایجاد توازن رشــته ای 

انجام شده اســت.وی، از اهتمام دولت و 
اختصاص اعتبار برای نوســازی و توسعه 
زیرســاخت های مدارس مناطق حاشیه 
نشین ساوه با هدف کاستن از بار آسیب 
های اجتماعــی قدردانی کرد و گفت: در 
زمینه تامین تجهیــزات و بهبود فضای 
آموزشی فعالیت های قابل توجهی انجام 

شد و این روند در سال تحصیلی جاری 

علی میرزایی، در مراســم جشــن غدیر وتجلیل از 
داوطلبــان جمعیت هالل احمر شهرســتان ســاوه با 
اشــاره به اهمیت عید غدیر اظهارداشــت:درس های 
غدیربصیرت و شناخت جامعه بشری بود، غدیر تنها یک 
واقعه تاریخی، یک روایت و یک پدیده ثبت شده نیست 

بلکه یک روز بزرگ برای جهان اسالم است.
فرماندار ساوه  جام جم ســاوه:  خبرنگار 
تصریح کرد: یک شیعه واقعی در همه ادوار تاریخی 
باید هوشیار و نسبت به وقایع زمان خود بیدار باشد به 
عبارتی یک شیعه وقایع باید زمان شناس و وقایع زمان 
خود را بشناسد از افتخارات ما شیعیان است که در عصر 

ما از نعمت امامت والیت برخوردار هستیم.
 میرزایــی بیان کرد: یکــی از نهادهای قابل اعتماد 
مردم و ایران باوجود اینکه شــعاع آن جهانی است ولی 
بصورت محلی نیز امروز حضوری پر رنگ دارد وشــاید 
بتــوان گفت هیچ نهاد غیر دولتی دیده نشــده فارغ از 

نژاد ومذهب در جهت اهداف انسانی و نوعدوستی مانند 
جمعیت هالل احمر فعال باشد.

فرماندارســاوه تصریح کرد: انتظار می رود با توجه به 
اینکه قشر جمعیت هالل احمر بیشتر جوانان هستند 
برنامه های بهتری با هدف تعالی وتوانمند سازی جوانان 
در طول سال بصورت مستمر داشته باشد سید. لقمان 
حسینی  رئیس جمعیت هالل احمر ساوه گفت:جمعیت 
هالل احمر به عنوان مردمی ترین نهاد کشور توانسته 
اســت با اعتماد و پشــتیبانی مردمی و نیز برخوردار از 
نیروهــای داوطلب به عنوان بــازوان قوی حمایتی در 
تحقق ماموریت های خود به نحو احسن انجام وظیفه 
کند.حســینی افزود: توانمندسازی مردم در هنگام وقوع 
بالیا آمادگــی را برای مدیریت حوادث دوچندان می کند 
از این رو سیاســت هالل احمر آموزش و توانمندسازی 
آحاد مختلف مردم در طول ســال است.وی در ادامه با 
اشــاره به اجرای طرح دادرس جمعیت هالل احمر ساوه 

با همکاری اداره آمــوزش و پرورش اظهار کرد: هر تیم 
دادرس متشــکل از ۱۴ نفر است که بعد از آزمون درون  
مدرسه تیم هر مدرسه به مرحله شهرستانی راه پیدا کرد 
و بعد از انجام رقابت در مرحله شهرســتانی یک تیم از 
دختران و یک تیم از پسران منتخب و به عنوان نماینده 
شهرســتان به مرحله استانی راه پیدا کردند و در نهایت 
رتبه اول پسران و مقام دوم دختران به شهرستان ساوه 
رسید.در این مراسم از دادرسان برتر جمعیت هالل احمر 

ساوه با اهدای لوح تقدیر و هدایایی تجلیل شد.

فرماندار ساوه:

 برنامه های جمعیت هالل احمر در جهت توانمندسازی تداوم داشته باشد

با وجود کاهــش قیمت دالر در بازار 
در کشــورمان   قیمت ها  افزایــش  آزاد 
همچنان  ادامه دارد مواد غذایی از جمله 
کاالهایی هستند که قیمت آنها افزایش 
یافته و این افزایش قیمت هر روز ادامه 
دارد.قدرت خرید مردم از دست رفته، نرخ 
بیکاری افزایش یافته، پس اندازها رو به 
اتمام است و چشــم اندازی برای بهبود 
شرایط وجود ندارد.این سوال مطرح است 
که هموطنان چگونه زندگی می کنند، 
چه می خورند وچه می پوشند؟پاسخ به 
این سؤاالت بســته به طبقه اجتماعی 
خانوارها متفاوت است. زندگی کارگرانی 
کــه زیــر دو میلیون تومان دســتمزد 
می گیرند با زندگی کســانی که درآمد 
آنهــا پنج یا ده میلیــون تومان در ماه 

است تفاوت زیادی دارد. 
کیلویی چند اســت تبدیل شده به 
دانه ای چند است؟هفت عدد پیاز، شش 
عــدد ســیب زمینی و مقــداری آلو که 
ارزان ترین میوه مغازه اســت خرید یک 

خانم را تشــکل می دهد. . میوه فروشان 
اقدام به درجه بندی میوه های باقی مانده 
می کنند. میوه های ســالم و بدون لک 
در یــک طبقه و میوه هــای دارای لک 
و زدگی در طبقــه دیگر قرار می گیرند. 
مقداری میوه و ســبزیجات که کیفیت 
بســیار پائینی دارند و خریــداری پیدا 
نخواهند کرد در این میان باقی می ماند 
که دور ریخته نمی شــوند. بیرون مغازه 
جایی برای آنها تعبیه شــده؛ می توان 
آنها را با نصف قیمت یا گاهی بیســت 
درصــد قیمت خرید.هنگامی که هوا رو 
به تاریکی می رود مشــتریان دیگری از 
راه می رســند که قادر به پرداخت پول 
نیســتند. آنچه باقی مانده در واقع زباله 
اســت و صاحب میوه فروشــی چاره ای 
جــز دور ریختن آنها نــدارد. آنها که در 
شــیفت شــب می آیند اجــازه دارند تا 
باقی مانده ها را به صورت رایگان به خانه 
ببرند.قیمت هــا در ایــران هنوز تثبیت 
نشــده اند.  واز سویی  تولیدی ها بخاطر 

اینکه ریزش مشــتری نداشــته باشند 
سیاست جدیدی  در پیش گرفته  برای 
جلوگیری از افزایــش قیمت ها تا جای 
ممکــن با کاهش انــدازه، حجم و وزن 
محصوالت تالش می کنند که قیمت ها 
را به صــورت موقت ثابــت نگه دارند.

کــودکان، زنان و فروشــندگان کنجکاو 
اولین کسانی هســتند که متوجه این 
تغییرات می شود. کودکان معتقد هستند 
اندازه خوراکی های محبوب آنها کوچک 
شده است. بســتنی ها کوچک شده، از 
وزن بسته های مواد غذایی کاسته شده 
است و داخل پاکت های چیپس، پفک و 
تخمه بیشــتر با هوا پر می شود تا ماده 

خوراکی.

مواد پروتئینی دیگر مواد ارزشــمند 
غذایی است که از سفره ایرانیان کم یا 
حذف شده اســت. این مسئله در آینده 
مشکالت زیادی برای سالمت یک نسل 

از جامعه ایران به وجود خواهد آورد.
جوادپاکدامــن رئیــس اتحادیه مواد 
مواد پروتئینی ساوه گفت: باوجود اینکه 
کشتار ما در شهرستان ساوه نسبت به 
دیگر شــهرها باال بوده ولی متاســفانه 
امــروز به یــک پنجم کاهــش یافته 
وقطعا در شهرهای دیگر نیز کمتر شده 
به گونه ای که شــاهد تعطیلی بیشتر 
قصابی های شــهر هستیم با این حال  
برای افکار عمومی عادی شــده و سکه  
هم افسارگسیخته تر از ارز شده. افزایش 
عجیب قیمت مسکن و اقالم ضروری 
زندگی را هم برای خیلی ها سخت کرده 
اســت و عجیب اینکه در این وضعیت 
آشفته کسی نیست توضیح درستی به 

مردم بدهد. این قصه سر دراز دارد.
لیال گراوند- خبرنگار

این قصه سر دراز دارد

تبریک
رئیس آموزش وپرورش ساوه:

۱۰۰ نیروی آموزشی جذب آموزش و پرورش ساوه شدند
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اولیــن جشــنواره فرهنگی ورزشــی 
دا»نکوداشــت مقام مادر«  با حضور 4 
تیم در رشــته های مختلف ورزشی در 
آوه برگزار شــد این جشنواره با حضور 
گســترده بانــوان و دختــران بــا هدف 
ایجاد شور، نشــاط و شادابی و آشنایی 
با آئیــن هــا، ســنت ها و فرهنگ غنی 

مردم شهرستان ساوه صورت گرفت.
شــورای  رئیــس  شــمس  علیرضــا 
اسامی شهر آوه در این مراسم گفت: 
شادی و نشــاط از ضرورت های زندگی 
امروز اســت و تولید و گســترش این 
مهم باید در اولویت نهادهای اجتماعی 

و فرهنگی و ورزشی قرار گیرد. 
خبرنــگار جام جــم ســاوه: وی افزود: 
شــادی نه تنها فعالیــت فرد را بلکه بر 
آگاهــی او مــی افزایــد و خاقیت های 
فرد را تقویت می کند، در واقع نشــاط 
اجتماعــی تاثیر مســتقیمی روی خلق و 
خوی افراد می گذارد، حس نوعدوستی 
را در جامعه گســترش می دهد و روابط 

اجتماعی را تسهیل می کند. 
رئیــس شــورای اســامی شــهر آوه 
تصریــح کــرد: در جهانی کــه تغییر در 
ســبک زندگــی و کم شــدن فعالیتهای 
بدنــی تا حدی بــه یک تهدیــد تبدیل 
شــده است، توسعه ورزش را می توان 
ابزاری مناســب برای افزایش سامت، 
آســیبهای  کاهــش  و  مــردم  شــادی 
اجتماعــی تلقــی کرد.در همین راســتا 
جشــنواره های ورزشــی به عنوان ابزار 
مناســبی اســت کــه در کنــار آگاهــی 

بخشی و مشوق مردم به ورزش شرایط 
افزایش امیدواری و نشــاط اجتماعی را 
مهیــا و در بعــدی دیگر اســتعدادهای 

نهفته را بهتر معرفی می کند.
وی ادامــه داد:یکــی از برنامه هــای 
اصلی شورای اسامی شهر و شهرداری 
آوه ، توجــه به ســامت جامعه و ایجاد 
نشــاط در بین تمام اقشار جامعه است 
کــه برنامه هــای ورزش همگانی نیز در 

همین راستا برگزار می شود.
شــمس خاطــر نشــان کــرد: ضمــن 
کارکنــان  و  مســئوالن  از  قدردانــی 
ســازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشــی 
شهرستان ساوه انتظار می رود همکاری 
با مجموعه شــهرداری و شورای اسامی 
شــهرآوه داشــته باشــند  تــا اقشــار 
مختلــف جامعــه، بخصــوص جوانان از 
نشــاط و ســامتی بیشــتری برخــوردار 

شوند.
وی ادامــه داد: مــا نیــز در شــورای 
اســامی شــهر آوه تمام تاشمان را در 
این راستا انجام می دهیم و امیدواریم 
عمومــی  مشــارکت  افزایــش  شــاهد 

باشیم.
دانــش  اگــر  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
مدیریتــی در حوزه فرهنگــی اجتماعی 
شــهر تامین شود به مراتب بسیاری از 
مشکات این حوزه برطرف خواهد شد.

وی ادامه داد: مجموعه شــورای دوره 
پنجــم شــهر آوه   معتقد اســت بحث 
مدیریت تخصصی در سازمان فرهنگی 
اجتماعی شــهرداری آوه اصل قرارگیرد 
به همین دلیل تاش شــده از ظرفیت 
جوانان نخبه شــهر آوه  اســتفاده و در 
سرلوحه شورای اســامی شهرآوه قرار 

بگیرد.
 شمس بیان کرد:    طرح تجاری سازی 
امامــزاده محمد،واگــذاری  در روبــروی 
زمینهــای بنیــاد مســکن بــه جوانهای 
بضاعت،تکمیــل  وبــی  خانــه  فاقــد 
کتابخانه.پیگیــری  شــهر،ایجاد  پــارک 
درمانگاه شبانه روزی،اصاح طرح هادی 
شهری،ساخت دبیرستان دخترانه،مجوز 
چاه ســوم برای شرب شــهری بخشی از 
برنامــه هــای در حال پیگیری  شــورای 

اسامی شهر آوه اســت. در پایان این 
جشــنواره از نفرات برتر در رشته های 
، هفــت ســنگ مهارتــی , لی لــی , دال 
پــان , تیروکمان ســنتی , چوب کشــی 
و طنــاب کشــی ،تجلیــل بعمــل آمــد.  
برگزاری جشــنواره غذا و صنایع دستی 
نیز از دیگر برنامه های این جشــنواره 
بود.گفتنی اســت این جشنواره اولین 
محلــی  بومــی  هــای  بــازی  جشــنواره 

ســاوه  شهرســتان  روســتایی  بانــوان 
تحت عنوان جشــنواره دا به مناســبت 
گرامیداشــت مقــام مــادر بــا همکاری 
هیئــت ورزش روســتایی و بــازی های 
بومــی محلی اســتان مرکــزی و هیئت 
بخشداری، شهرداری  فرمانداری،  ساوه، 
و شورای اســامی  شــهر آوه دوشنبه 
28 مــرداد با شــرکت 4 تیم در ســالن 

ورزشی شهیدمیر آوه برگزار شد.

اولین جشنواره بازی های بومی محلی بانوان روستایی ساوه 
در شهرآوه برگزارشد
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محمدرضــا عقلی،  مدیرعامل وســرمایه 
گذار واحد تولیدی پرتو سرام آرین)تولید 
سرامیک( در جلسه ستاد اقتصادمقاومتی 
که با حضور نماینده مردم ســاوه وزرندیه 
در مجلــس واســتاندار اســتان مرکزی در 
بخشــداری نوبران  برگزارشــد، با اشاره به 
ضرورت تحقق شــعار ســال رونــق تولید 
اظهارداشــت: تصمیمــات عجوالنه ســبب 
افزایش مشــکات می شــود و بسیاری از 
برنامــه هــا باعث از دســت رفتن بــازار و 
صادرات می شــود و در کنار آن تهیه مواد 
اولیه از خارج به معضلی برای ســازندگان 

تبدیل شده است. 
وی افزود:در این شرایط بانک ها باید به 
کمک بخش خصوصی تولید کننده بیایند 
و در این زمــان دیون با بهره های آنچنانی 
معنایــی جــز شکســت تولید و صــادرات 

نخواهد داشت. 
مدیرعامــل واحــد تولیدی پرتو ســرام 
آرین تصریح کرد:نقش و تاثیر ســازندگان 
و صنعتگــران در رونــق تولیــد و بهبــود 
وضعیت اقتصادی کشور بر کسی پوشیده 
نیســت، به شــرط آنکــه در بعــد کاهش 
هزینه  ها و تسهیات بانکی ترتیبی اتخاذ 
شــود کــه در راســتای حمایــت از تولیــد 

داخلی باشد.
عقلی بیان کرد: خواسته های صنعتگران 
و  نیســت  فراقانونــی  تولیدکننــدگان  و 
می توان با تســهیل شرایط و وضع قوانین 
حامی از تولید، یک ســری از آنان را حل و 

فصل کرد. 
وی ادامه داد: حل مشــکات کنونی تنها 
با مدیریــت هماهنگ، همدلی و یکســان 

ســازی قانــون میســر خواهــد شــد و در 
ایــن زمینه بطور قطع بایــد نظرات فعاالن 
اقتصادی را شنید و مطابق آن برنامه ریزی 

کرد. 
مدیرعامــل شــرکت پرتــو ســرام آرین 
خاطرنشــان کرد: کج ســلیقگی و کندی در 
نظام اداری معضلی است که فعاالن بخش 
خصوصی بــا آن مواجه اند واین مســئله 
باعث شــده کــه بســیاری از صنعتگران و 

تولیدکنندگان زمین گیر شوند.
وی افزود:برای ســرمایه گذارانی که در 
مناطق کمتر توســعه یافته سرمایه گذاری 
خواهنــد کــرد قرار بــر این بود 13ســال 
معــاف ازمالیــات باشــند واینکــه دولــت 
هرگونــه همکاری با ارائه تســهیات ارزان 
قیمت را برای حمایت از ســرمایه گذار در 
این مناطق فراهم کند ولی متاسفانه این 

وعده ها فقط در قالب شعاری بیش نبود
مدیرعامــل شــرکت پرتــو ســرام آرین 
تصریح کرد:شرکت های شهرصنعتی مکلف 
اســت قبل از فــروش زمین به ســرمایه 
گــذاری توپوگرافی زمین را مشــخص کند 
که آیــا این زمین مســتعد برای ســرمایه 
گــذاری بــا توجه به نــوع تولید هــر واحد 

صنعتی را دارد یا خیر؟
عقلی بیان کرد: از ســویی شــهرک های 
شــهر صنعتــی مکلف اســت زیر ســاخت 
هــای الزم از جملــه آب، بــرق، گازجــدول 
گذاری ومســطح بودن زمین را انجام دهد 
ایــن در حالی اســت بانــرخ 30هزارتومان 
دادند ولی بــاالی 60هزارتومــان برای من 
هزینــه در برداشــت، زیرســاختی که قرار 
بود با 200هزارتومان انجام شــود وحدود 

یــک   ونیــم  درصد از ســرمایه ســرمایه 
گذار صرف زیر ســاخت ها شود ولی باالی 
30درصــد شــد به گونــه ای که تــا کنون 
بیش از 3/5میلیارد هزینه زیرســاخت ها 

شده است.
وی ادامه داد:بــرآورد ما برای راه اندازی 
فاز یک ده و نیم میلیــارد تومان بود ولی 
هم اکنون بیــش از 22میلیاردتومان نیاز 
اســت، زمان برای سرمایه گذار خیلی مهم 
اســت زیر ســاخت ها باید در دوماه انجام 

می شد ولی باالی 7ماه طول کشید 
مدیرعامــل  شــرکت پرتــو ســرام آرین 
خاطرنشــان کــرد: متاســفانه هیــچ زمین 
مسطحی در غرق آباد برای راه اندازی واحد 
های تولیــدی وجــود ندارد،گرفتن نامه از 
محیط زیســت ویا دســتگاه هــای خدماتی 
وظیفه ســرمایه گــذار نیســت، بهتر بود  
زمیــن متــری 60هــزار تومــان  را به جای 
30هــزار تومــان که لطف در حق ســرمایه 
گذار می دانند در اختیار سرمایه گذارقرار 
می دادند تا اینکه ســرمایه گذار80ماه از 
زمانــش را  بــرای خــاک بــرداری و گرفتن 
مجوز از محیط زیست اختصاص نداده بود 
،اگروعده های تو خالی مسئولین نبود زمین 
رایگان از منابع طبیعی می گرفتیم هزینه 
کرد هم مشکلی نداشتیم متاسفانه ظاهرا 
زمین شــهر صنعتی غرق آبــاد رانش دارد 
آب در زمین ما پیدا شده بود خودم  کانال 
کشــی و زهکشــی  انجام دادم که مســیر 
آب از داخل سالن شرکت جدا باشد واین 
وظیفه شهرک های صنعتی است که قبل 
از واگــذاری توپوگرافی زمین را مشــخص 
کند. وی افزود:برای پســت 2/5کیلو وات 

باید 175میلیون پرداخت کنم و یک ونیم 
میلیارد تومــان برای ترانس و کابل هزینه 
پرداخت کنــم ولی به دولــت تعهد بدهم 
که  می تواند ســرمایه گذارهــای دیگر از 
آن اســتفاده کند در واقع به دولت هدیه 

بدهم و هیچ ادعایی هم نداشته باشم.
مدیرعامــل شــرکت پرتــو ســرام آرین 
تصریح کرد:راه انــدازی این واحد تولیدی 
کا با ســرمایه شــخص خودم بــود ولی به 
دلیــل هزینه باال در تامین زیر ســاخت ها 
نیاز بــه دو و نیم میلیاردتومــان دارم  به 
گفته بانک الزمه برخورداری از تســهیات 
این اســت که طــرح 70 درصد پیشــرفت 
فیزیکی داشته باشد و اینکه پروانه بهره 
برداری داشته باشــید روند گرفتن پروانه 
زمانبراست باید اول مجوز تاسیس داشته 
باشــیم درحالیکه من هنــوز در تامین زیر 
ســاخت ها با مشکل مواجه هستم. عقلی 
بیان کرد: برای اســتفاده از کنتور سه فاز 
باید 6میلیون به حساب شرکت های شهر 
صنعتی پرداخت کنم  که یک کنتور موقت 
ســه ماه در اختیار ما قرار بدهند به ازای 
مصــرف هر کیلــو وات چون تجاری اســت 
بایــد 175هزار تومان به حســاب شــهرک 
هــای صنعتــی  پرداخت کنیــم  وهمچنین 
به دستگاه های خدماتی  هم بابت گرفتن 

این خدمات باید پول واریز کنیم.
وی ادامه داد:اگر منطقه صنعتی اســت 
دیگر تجاری چیســت کجای قانون نوشــته 
از به بســم اهلل که استارت آن زده نشده 
و تولید نداشــته هزینه ها بصورت تجاری 

محاسبه شود
مدیرعامــل شــرکت پرتــو ســرام آرین 
خاطرنشــان کرد:تمــام ســفته هــای ما در 
اختیار بانک اســت در خواست تنفس یک 
ســال دادیم گفتند قانون نیست در ازای 
وام ندادن دولت به من سرمایه گذار کمک 
کنند که ســفته ها واخواه نکند االن دوتا 
از ســفته های من را واخواه زدند با ســود 
21 درصد  سرمایه گذاری مثل من که االن 
هیــچ درآمدی ندارد  پرداخت  107میلیون 

سود فاجعه است.  

مدیرعامل واحد تولیدی »پرتو سرام آرین«:

دولت به وعده های خود در حمایت از صنعت  عمل کند
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معاون اســتاندار و فرماندار ســاوه در 
آییــن افتتاح پروژه های  شــهرنوبران در 
هفته دولت اظهارداشت: به برکت انقاب 
اسامی در تمام روســتاها حتی دورترین 
نقــاط خدمــات عمرانی و زیربنایــی انجام 
شده است و مردم از برکات نظام اسامی 

بهره مند شدند. 
علــی میرزایــی افــزود: حجــم خدمات 
انجام شــده در طول عمر با برکت انقاب 
اســامی بــا دوران قبل از انقــاب قابل 
مقایسه نیست. مردم به عنوان پشتوانه 
نظام اســامی شایســته بهترین خدمات 

هستند. 
خبرنگار جام جم ســاوه: فرماندارســاوه 
تصریح کرد:جمهوری اســامی ایران یکی 
از کشورهای تاثیرگذار در منطقه و جهان 

در همه تصمیمات  مهم است
وی ادامــه داد:دشــمن ســعی کــرد  با 
ابزارهــای مختلــف بــا ایجاد گلــوگاه های 
اقتصــادی  بیــن مــردم، نظــام، دولت و 

مسئولین مشکل ایجاد کند 
یونــس حیــدری بخشــدار ســاوه نیز 
در ایــن آییــن گفت:چهــل ســال از عمر 
پربرکت نظــام مقدس جمهوری اســامی 
ایران گذشته ودر طول این سالها شاهد 
کارنامه پرباری از دســتاوردهای بیشماری 

هستیم که در تمامی دولتها وجود داشته 
و در نهایــت در ســبد نظام محاســبه می 
شــود. حیدری بیان کرد: شــهرنوبران نیز 
در هفتــه دولــت از لحاظ حجــم اعتبارات 
وپروژه هایی به ثمر رسانده که این قطعا 
حاصل تعامــل ارکان مدیریتی، دســتگاه 
های اجرایی و مدیران این شهربوده است 
وی ادامــه داد:ســنگ فرش روســتای 
دمورچــی بــا اعتبار110میلیــون تومــان  
،جدولگذاری، زیرسازی و آسفالت روستای 
کره بــر بــا اعتبــار 300 میلیــون تومان 
،افتتاح پارکینگ روســتای سنگســتان با 
اعتبار ده میلیون تومــان ، جدولگذاری- 
آسفالت  روستای کرد خورسفلی با اعتبار 
،جدولگذاری،آســفالت  تومان  15میلیون 
روســتای علیدرزی با اعتبار130 میلیون 
تومان ،جدولگذاری و آســفالت  روســتای 
میلیــون   125 اعتبــار  بــا  آبــاد  غــازم 
تومان ،ســنگ فرش روســتای خــرم آباد 
120میلیــون  تومــان ،افتتاح غســالخانه  
روســتای سنگستان با اعتبار 32 میلیون 
تومان ،آســفالت و جدولگذاری روســتای 
بیــوران با اعتبــار 310میلیون تومان  که 
جمعــا میزان اعتبار تخصیص داده شــده 
به پروژه هــای هفته دولت یک میلیارد و 
377میلیون  تومان  بوده است. بخشدار 

نوبــران بیان کرد:همچنین گازرســانی به 
روســتاهای مــرق، مرقکان ســیاله،صفی 
آباد،جمشیدآباد، قباجیک وارجرود افتتاح 
وبه بهره برداری رســید بابهــره برداری از 
اجرای عملیات گازرسانی به این روستاها 
در مجموع 265خانوار از نعمت گاز طبیعی 

بهره مند می شوند 
حیدری بیان کرد: بــرای اجرای عملیات 
گازرســانی به این هفت روستا در مجموع 
390 انشــعاب بــا اعتبــاری بالــغ بــر 29 
میلیارد و 828 میلیون ریال هزینه شــده 

است. 
وی بیــان کــرد: برخورداری ایــن تعداد 
روستا از گاز طبیعی منجر به صرفه جویی 
ســاالنه 780 هــزار لیتــر فــرآورده  نفتی 
خواهد شــد. حیدری با اشــاره بــه پروژه 
های در دست اجرا اظهارداشت:تخصیص 
286میلیون  تومان جهت احداث ساختمان 
دهیاری وزیرسازی و سنگ فرش دهیاری 
روســتای جلکبر،500میلیون تومان جهت 
جدولگذاری، زیرســازی، آســفالت و کانل 
ســنگی دفع آبهــای ســطحی،50میلیون 
روســتای  حایــل  دیــوار  جهــت  تومــان 
مر،اختصــاص 60میلیــون جهــت احداث 
تخصیــص  بالقلــو،  روســتای  کانــال 
109میلیــون تومــان به روســتای باغچه 

قاز به منظور کانال کشــی و420میلیون 
تومان بابت آســفالت وزیر سازی روستای 
خانقــا و هم چنین واگــذاری 400میلیون 
تومان بابت زیرسازی روستای یاتان پیش 

بینی شده است.

در آئین افتتاح پروژه های شهر نوبران مطرح شد؛

پروژه های عمرانی هفته دولت در نوبران 
افتتاح شد
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روی بنمای و وجود خودم از یاد ببر
خرمن سوختگان را همه گو باد ببر

ما چو دادیم دل و دیده به طوفان بال
گو بیا سیل غم و خانه ز بنیاد ببر

حافظ

شــهردار ساوه گفت: با توجه به مشرف 
بودن اراضی شــمال ســاوه به درون شهر 
در هنــگام وقوع ســیاب هــای احتمالی، 
کمربندی شــمال مــی توانــد بعنوان یک 

سیل بند ایمن از شهر محافظت کند.
خبرنگار جام جم ســاوه: مهندس ســید 
مهدی حســینی شهردار ســاوه در جلسه 
ســتاد مدیریــت بحــران شــهرداری که با 
حضور  عباســعلی نظیری معاون مدیر کل 
مدیریت بحران اســتان مرکزی برگزار شد 
با بیان این مطلب که اقدامات پیشگیرانه 
مــی تواند موجب نجات یک شــهر شــود، 
افزود: ســاوه به دلیل شــرایط ویژه دارای 
ظرفیت های خطر پذیری باالیی اســت لذا 
باید ســتاد مدیریت بحــران در آن با حفظ 
آمادگی و هوشــیاری مراقب باشد تا دچار 

غافلگیری نشود.
رئیــس ســتاد مدیریــت بحران شــهر 
ساوه با بیان اینکه  ستاد مدیریت بحران 
شهرداری تاکنون با وجود مشکات مالی از 
این امر مهم غافل نشده است و اقدامات 
الزم را در حد توان به عمل آورده اســت، 
اظهار داشــت:  با توجه به اینکه جمعیت 
شــهر ســاوه بــه حــدود 233 هــزار نفر 
رســیده و بر اســاس اســتاندارد باید به 
ازای هر 50 هزار نفر یک ایســتگاه آتش 
نشــانی در شهر تاسیس شــود، مدیریت 

شــهری ســاوه اقدام به احداث چهارمین 
ایســتگاه آتش نشــانی در شــهرک علوی 
نموده و بــا بهره برداری از این ایســتگاه 
در هفتــه دولت تمامی تــوان خود را برای 

تجهیز آن بکار خواهد گرفت.
وی تصریح کــرد: همچنین بــا توجه به 
کاهــش منابع مالــی شــهرداری  به دلیل 
اجــرای قانــون تجمیــع مالیات بــر ارزش 
افــزوده، نیازمند اعتبارات اســتانی جهت 
اقدامــات پیشــگیرانه در نقــاط مختلــف 
شــهر به ویــژه مناطق حاشــیه نشــین و 
نوســازی تجهیزات و ماشــین آالت آتش 
نشــانی هســتیم زیرا هم اینک میانگین 
عمر ماشــین آالت آتش نشانی شهرداری 
به باالی 15 سال رســیده و نوسازی  این 
بخش نیازمند تجدید نظر جدی و حمایت 

اعتبارات استانی و ملی است.
مهندس حســینی در بخــش دیگری از 
ســخنانش گفت: با توجه بــه وجود بیش 
از 105 کیلومتــر معبــر خاکــی در شــهر 
ساوه طی ســال گذشته شــهرداری ساوه 
توانست با به کار گیری تمامی ظرفیت ها 
در راســتای اجرای  طرح  بازآفرینی شهری 
حدود 55 کیلومتــر از معابر خاکی مناطق 
حاشیه شــهر را زیرســازی، جدول گذاری 
و آســفالت کند که نتیجه ایــن اقدامات 
انجــام شــده نقــش مهمــی را در کاهش 
خسارات سیل در بهار امسال را به همراه 

داشت. 
وی بــا بیــان اینکه  اگر این بســتر در 
مناطق حاشیه نشین شهر فراهم نمی شد، 
سیاب های اخیر خسارات زیادی را به این 
مناطق وارد می کرد، اظهار داشت: در بهار 
امســال بحــران طبیعی ســیاب را تجربه 
کردیم و در پی آن نقاط آسیب پذیر شهر 
بــه خوبی شناســایی شــد و علیرغم غیر 
منتظره بــودن توانســتیم آن را به خوبی 

مدیریت کنیم.
شهردار ســاوه ادامه داد: ســاوه دارای 
ظرفیــت بحران هایی مانند ســیل، گرمای 
هوا، ســرما و یخ زدگی، زلزله و ...  را دارد 
و الزم اســت تا با ارائــه آموزش های الزم 
در گام نخســت در جهت پیشگیری تاش 

کنیم .
وی یــادآور شــد: بــا توجــه بــه وقوع 
زلزله هــای مخرب  در اســتان کرمانشــاه، 
شهرداری ســاوه نیز ضمن شناسایی نقاط 
آســیب پذیر شــهر بــه لحاظ اســتحکام 
ســاختمان ها، تمامی تاش خــود را برای 
جلوگیــری از ســاخت و ســازهای غیرمجاز 
و هدایــت آنها به مســیر قانونــی به کار 
گرفته اســت.رئیس ستاد مدیریت بحران 
شــهر ســاوه افزود: بــا توجه به مشــرف 
بودن اراضی شــمال ســاوه به درون شهر،  
بیشــترین خطــر از ایــن ناحیــه شــهر را 
تهدیــد می کرد امــا با احــداث کمربندی 
شمال، این پروژه به عنوان یک سیل بند 
ایمن از شهر ساوه محافظت خواهد کرد. 

مهندس حســینی در بخــش دیگری از 
ســخنانش از جمع آوری تمام سرعت گیر 
ها در ســطح شــهر خبر داد و تصریح کرد: 
در ســرعت عمل یک خودروی آتش نشانی 
و امدادی در زمان بحران و بروز حادثه در 
محله ها و یا حتی هســته مرکزی شهر که 
جان یک شهروند و یا اموال شهروندان در 
آن به خطر افتاده اســت، وجود این موانع 
و ســرعت گیرها می تواند ســتاد مدیریت 
بحــران را در ارائه خدمات و امدادرســانی 

به شهروندان با مشکل مواجه سازد.
وی ابــراز داشــت: این جلســه با هدف 
ارائه گزارش عملکرد از سوی کارگروه های 
مختلف ســتاد مدیریت بحران شهرداری و 
ارائه برنامه و راهکارهای آینده با توجه به 
نزدیک شــدن به فصل بارندگی ها برگزار 

گردیــد و از این پس  بایــد تمامی نهرها، 
مســیل ها، کانال هــا و ... الیروبی و  رفع 
موانع  شــوند و در صورت نیاز کانال های 

جدید احداث شود.
شــهردار ســاوه ضمن تاکید بر آموزش 
شــهروندی در بحــث بحران یادآور شــد: 
هــر آنچــه را کــه مــردم در مــورد بحران 
باید بدانند، الزم اســت تــا در روش های 
مختلــف به آنان ارائــه  و خاء های موجود 

در آموزش رفع شود.
وی در بخــش دیگــری از ســخنانش به 
پیش بینــی محل های اســکان موقت در 
مواقع بحــران هــای احتمالی اشــاره کرد 
افــزود: معاونیــن، مدیــران مناطــق و  و 
ســازمان ها  بایــد ضمن پیــش بینی این 
اماکن و معرفی آنها به استان، تمامی نقاط 
آسیب پذیر  شهر را رصد و گزارش کنند.
'گفتنی است همزمان با هفته دولت با 
حضور ســیدعلی آقازاده استانداراستان 
مرکزی ودیگر مســئولین ساختمان شماره 
4آتش نشــانی شهرداری ســاوه واقع در 
شــهرک علــوی  بامســاحت 780مترمربع 
در زمینــی بــه مســاحت 2000مترمربــع 
در خردادمــاه ســال 97آغــاز وبــا صــرف 
دومیلیاردتومان اعتبــار به روش قرارداد 
پیمان امانی  اجرا ودر شــهریروماه ســال 

جاری به پایان رسید.

شهردار ساوه:

کمربندی شمال مانند یک سیل بند ایمن از ساوه 
محافظت می کند


