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دکتر »مهدی مصری«، سرپرســت دانشکده علوم 
پزشکی ساوه در نشســت خبری  با اشاره به ضرورت 
رعایت پروتکل های بهداشــتی اظهار داشت: به عنوان 
ســتاد کرونا پیشنهاداتی را به فرماندار ساوه که ریاست 
قرارگاه پدافند زیستی را برعهده دارد، ارائه خواهیم کرد 
و اگر شرایط ابتال به این بیماری در ساوه شتاب داشته 
باشــد، احتمال دارد تا پایان هفته برخی محدودیت ها 

اعمال شود.
به گــزارش جام جم وی اظهار داشــت: مهم ترین 
راهکارهای پیشگیری از ابتال به کرونا همچنان استفاده 
از ماســک، رعایت فاصله  گذاری اجتماعی و شست و 

شوی مرتب دست ها است.
سرپرست دانشکده علوم پزشکی ساوه همچنین بر 
ضرورت محافظت از افراد ســالمند و دارای اضافه وزن 
و بیماری هــای زمینه ای ماننــد دیابت و قلب و عروق 
تاکید کرد و گفت: اخیرا مواردی از ابتالی کودکان نیز 
مشاهده شده و الزم است تدابیر هوشمندانه ای در این 

رابطه اعمال شود.
وی تاکید کرد: این که گفته می شــود گرما باعث از 
بین رفتن یا کاهش شــدت کرونا می شود، باوری غلط 
است و تجربه اوج گیری بیماری در استان های جنوبی 

با وجود دمای باالی هوا موید این مطلب است.
 دکتــر مصری اظهار داشــت: مــردم از حضور در 
جلســات، تجمعات و مراسم مختلف که شدت واگیری 
بیمــاری را افزایش می دهد پرهیز کنند و حداکثر زمان 

حضور در این گونه مراکز باید یک ساعت باشد.
وی افزود: همچنان امن ترین نقاط برای محافظت 
از افــراد در برابر کرونا، ماندن در منازل اســت که به 

خصوص برای افراد بیمار به شدت توصیه می شود.
وی خواســتار آن شد که مردم ساوه از مهمانی های 
دسته جمعی، رفتن به تفرجگاه ها به صورت خانوادگی 
و مراکز شلوغ پرهیز کنند زیرا هیچ تضمینی نیست که 

افراد حاضر در این اماکن سالم از آن خارج شوند.
سرپرست دانشکده علوم پزشکی ساوه با بیان این که 
در شرایط کنونی ناگزیر باید بین مرگ و زندگی دست 
به انتخاب بزنیم، هشدار داد: هر مرکز، صنف و شرکتی 
که پروتکل های بهداشتی را رعایت نکنند، پلمب خواهند 
شد و در روزهای اخیر نیز برخی از اماکن متخلف اعمال 
قانون شده اند که یکی از آن ها پلمب تاالری بود که به 
دلیل رعایت نکــردن پروتکل ها از فعالیت آن ممانعت 
شد.وی گفت: از افرادی که عالمت ابتال به کرونا دارند 
در آزمایشگاه تازه تاسیس شهر نمونه گیری خواهیم کرد 
و بزودی محل آزمایشگاه را از درمانگاه مصطفی خمینی 

به خیابان وزیری منتقل می کنیم.
 وی حتی از احتمال اجباری شدن استفاده از ماسک 
در ســاوه در صورتی که وضعیــت ابتال به نقطه پیک 
برســد، خبر داد. به گفته این مسئول، بسیاری از افراد 
زیر ۵۰ ســال با آن که هیچ عالئمی ندارند ناقل سالم 
کرونا هستند و ممکن اســت با تردد در محیط شهر و 
خانواده، ویروس را به ســایر افراد جامعه و خانواده خود 
نیز انتقال دهند.مصری اظهار کرد: تالش برای ارتقای 
دانشکده به دانشــگاه و آوردن تخصص های مختلف 
پزشکی به این شهر در قالب توافقاتی با وزارت بهداشت 

و استانداری مرکزی در حال انجام است.

 سرپرست دانشکده علوم پزشکی ساوه خبر داد؛

احتمال  اعمال محدودیت  بیشتر برای مقابله با کرونا
با تالش ماموران پلیس آگاهی؛

سارقان گله در زرندیه دستگیر شدند

 سردار »حســن مفخمی شهرســتانی«، فرمانده 
انتظامی اســتان مرکزی در گفتگو با جام جم گفت: 
مدتی قبل در پی شــکایت چند نفر از شــهروندان 
اراکی مبنی بــر کالهبرداری فردی از آنان با وعده 
فعالیت پرســود در فضای مجازی، بررسی موضوع 
توســط تیمی از کارشناســان پلیس فتا اســتان به 

صورت ویژه آغاز شد.
وی بیان کــرد: در بازجویی های انجام شــده از 
مالباختگان مشــخص شــد که فرد کالهبردار برای 
جذب اعتماد مشــتریان خود، مبالغی نیز در ابتدا به 
حســاب آن ها واریز کرده که پس از گذشــت مدت 

این فرد قطع می شود. زمانی پرداختی های 
فرمانــده انتظامی اســتان مرکــزی ادامه داد: با 
اقدامــات اطالعاتــی، متهم پرونده دســتگیر و در 

بازجویی های تخصصی پلیس، مشــخص شــد این 
فردســایتی را بــه منظــور جلب اعتماد مشــتریان 
خود با عنوان خرید و فــروش ارز دیجیتال طراحی 
کرده اما مبالغ دریافتی را در ســایت های غیرمجاز 
استفاده می کند. مفخمی شهرستانی افزود: متهم در 
رونــد بازجویی های صورت گرفتــه به کالهبرداری 
از ۲۳ نفر از شــهروندان اراکی بــه مبلغ ۷۰ میلیارد 
ریال اعتراف کرد و پس از تشــکیل پرونده تحویل 
مقام قضایی شــد. وی تاکید کــرد: خرید و فروش 
ارز در فضای مجازی ممنوع اســت و شــهروندان 
باید بــه تبلیغــات اغفال کننده در فضــای مجازی 
بویژه شــبکه های اجتماعی که با عناوینی همچون 
ســرمایه گذاری، کســب درآمدهای میلیونی و سایر 

نکنند. توجه  موارد، 

فرمانده انتظامی استان مطرح کرد؛

دستگیری کالهبردار ۷0 میلیاردی در اراک

سرهنگ »روح الدین یوسفوند«، فرمانده انتظامی 
زرندیــه در جمع خبرنگاران  گفت: با تالش ماموران 
پلیــس آگاهی، ۲ ســارق که چندی پیــش اقدام به 
ســرقت چنــد راس گوســفند از گلــه ای در منطقه 

خشکرود کردند، شناسایی و دستگیر شدند.
به گزارش جام جم یوســفوند افزود: قبل گزارشی 
از سرقت چند راس دام از یک گله گوسفند در حومه 
شهر خشــکرود در تاریکی شب به مرکز فوریت های 
پلیس 11۰ اعالم شد.فرمانده انتظامی زرندیه تصریج 
کرد:: تیمی از ماموران انتظامی برای بررسی موضوع 
به محل اعزام شــدند و بنا بــر اظهارات چوپان گله، 
۲ سرنشــین یک دســتگاه خودروی وانــت بعد از 
بستن دســت و پای او، پنج راس گوسفند را سرقت 
کرده و متواری می شــوند.وی گفت: با ارجاع پرونده 

این ســرقت به پلیس آگاهی شهرســتان، تحقیقات 
تخصصــی آغاز شــد و کارآگاهان پلیــس در روند 
رســیدگی به این پرونده، ســرنخ هایی از سارقان به 
دست آورند.فرمانده انتظامی شهرستان زرندیه اظهار 
کرد: با تکمیل تحقیقات پلیس، ســارقان شناسایی و 
دستگیر و با دستور قضائی و صدور قرار قانونی روانه 

زندان شدند.

با حضور معاون ستاد اجرایی فرمان امام؛
 بزرگ ترین مجتمع پرورش شتر در پرندک به بهره برداری رسید
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2 اقتصادی

ضمیمه رایگان روزنامه د  ر  شهرستان ساوه

مدیرعامل آبفای استان مرکزی در نشست خبری هفته صرفه جویی در مصرف آب و برق:

 ظرفیت منابع آبي استان با مدیریت مصرف پاسخگوي نیاز مردم خواهد بود

در دومیــن روز از هفته صرفه جویي 
در مصرف آب و برق با عنوان مدیریت 
مصــرف آب و بــرق، افــکار عمومي و 
رســانه، نشســت خبــري مدیرعامــل 
شرکت آب وفاضالب استان مرکزي با 
اصحاب رسانه در محل سالن جلسات 

این شرکت برگزار گردید.
      به گزارش جام جم به نقل از روابط 
عمومي شــرکت آب وفاضالب اســتان 
مرکزي در این نشست خبري مهندس 
مدیرعامــل   عرفاني نســب  یوســف 
شــرکت در جمع اصحاب رسانه ضمن 
ارائه گزارشي از اقدامات، فعالیت ها 
و وضعیــت تاسیســات آب و فاضالب 
در شــهرها و روســتاهاي اســتان، به 
پرســش های مطــرح شــده از ســوي 

خبرنگاران پاسخ داد .
     مهندس  عرفاني نســب  با اشــاره 
بــه این که نزدیــك به 3 دهه اســت 
که متولیان آب کشــورهفته اول تیر 
را به عنــوان هفته صرفــه جویي در 
مصــرف آب نامگــذاري کــرده انــد و 
از ســال گذشــته به منظور همدلي و 
هماهنگــي در ارکان وزارت نیــرو و 
یکپارچه سازي فعالیت ها، این هفته با 
نام هفتــه صرفه جویي در مصرف آب 
و برق نامگذاري شــده اســت افزود: 
بــا اختصاص هفتــه اي به نــام هفته 
صرفه جویي، تمــام نگاه ها و توجهات 
در کشــور به موضوع آب و برق جلب 
می شــود و طــي ایــن هفتــه از طریق 
برنامه هــا و فعالیت هــای فرهنگــي و 
آموزشــي شــرکت های تابعــه وزارت 
نیرو در سراسر کشور اقشار مختلف 
جامعه بــا حساســیت ها و دغدغه های 
بخــش آب و بــرق آشــنا  شــده و در 
فراخوانــي عمومي، بــه گام نهادن در 
مســیربهینه سازي و مدیریت مصرف 

دعوت می شوند. 
    وي با اشــاره بــه میزان مصرف آب 
در اســتان مرکزي با توجه به شــرایط 
شــیوع بیمــاري کرونا بیــان نمود: از 
اواخر ســال گذشــته و اوایل ســال 
جاري به واســطه شــیوع این بیماري، 

مصرف آب در اســتان، بیشــتر شده 
و تقریبا شــاهد افزایش 10درصدي 
میزان مصرف روزانه آب در مقایسه 
با ســال گذشــته می باشــیم کــه این 
افزایش مصرف بــا توجه به افزایش 
روزهــاي  در  مصــرف  درصــدي   15
پایانــي ســال گذشــته و آغــاز فصل 
گرما در سال جدید فشار مضاعفي به 
مجموعه آب و فاضالب وارد مي کند تا 

بتواند تقاضاي مردم را پاسخ دهد. 
      مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب 
اســتان مرکــزي  بــه نقــش پرســنل 
زحمتکــش شــرکت آب و فاضالب در 
کنــار مجموعه بهداشــت و درمان که 
در خــط مقدم مبارزه بــا بیماري کرونا 
هســتند در تامین بهداشــت عمومي 
جامعــه  اشــاره نمــود و تصریح کرد: 
چنانچــه مشــترکان عزیــز مدیریــت 
مصرف آب را مورد توجه قرار دهند، 
ظرفیت منابع آبي اســتان پاســخگوي 

نیاز مردم خواهد بود.
      وي به مصرف 70درصد آب تولیدي 
استان  توسط51/5 درصد مشترکان 
اشاره نمود  و از مشترکین پرمصرف 
در  صرفه جویــي  نمــود،  درخواســت 
مصــرف آب  را جــدي بگیرنــد تا هم 
با مشــکل کمبود آب مواجه نشویم و 
هم حق دیگران در برخورداري از آب 

شرب ضایع نگردد. 
       مهنــدس عرفاني نســب از تولید 
و توزیــع ســاالنه 150 میلیــون متر 
مکعب آب، براي 630هزار مشــترك 
آب شــهري و روســتایي اســتان خبر 

داد.
     مدیرعامــل شــرکت آب و فاضالب 
اســتان مرکزي با اشــاره بــه موضوع 
و  آب  شــرکت های  ســازي  یکپارچــه 
فاضالب شهري و روستایي از ابتداي 
ســال جاري بیان داشت: بي شك این 
رویداد جدید باعــث افزایش کمي و 
کیفي خدمات به مشترکین در شهرها 

و روستاها مي شود.
      وي افزود: مجموعا 3۴ شهر و ۸53 
روستاي استان خدمات آب و فاضالب 

را دریافــت مي کنند کــه 100 درصد 
جمعیــت شــهري و ۸6 درصد جمعیت 

روستایي را شامل می گردد.
     مهنــدس عرفاني نســب با اشــاره 
به این که ۲50 روســتا تحت پوشش 
خدمــات شــرکت آب و فاضــالب نمي 
باشــند که از این تعداد، 30 روستا، 
پرجمعیت محســوب می شوند  تصریح 
کرد: چنانچه این 30 روســتا همکاري 
الزم را جهــت تحت پوشــش درآمدن 
داشته باشــند، جمعیت تحت پوشش 
خدمات آب و فاضالب در روســتاهاي 

استان  به ۹5 درصد خواهد رسید.
     وي بــا اشــاره بــه پاییــن بــودن 
و  آب  خدمــات  ارایــه  تعرفه هــای 
فاضــالب براي مشــترکین روســتاها 
نســبت به شــهرها، اظهــار امیدواري 
کــرد روســتاهاي غیر تحت پوشــش، 
همکاري الزم را در این رابطه داشته 
باشــند که بتوان به آنهــا نیز خدمات 

ارایه نمود.
   مدیرعامــل شــرکت آبفــاي اســتان 
مرکزي عنوان کرد : در ســال گذشته 
حدود هــزار میلیارد ریــال اعتبارات 
دولتــي بــراي شــرکت آب و فاضالب 
تعیین شــده بود که فقــط ۲۸ درصد 
آن تخصیــص یافت که بــا این میزان 
توانســتیم حــدود 55 پــروژه را در 

شــهرها  و روستاهاي استان  به اتمام 
برسانیم.

وي مهم تریــن پروژه های بهره  برداري 
شــده در ســال گذشــته را در حوزه 
شــهري ایســتگاه های پمپاژ محالت و 
دلیجان و در حوزه روســتایي، مجتمع 
آبرســاني شمال شرق آشــتیان و فاز 
اول مجتمع سردار سپهبد شهید حاج 

قاسم سلیماني عنوان کرد.
     مهنــدس عرفانــي نســب اظهــار 
داشت: در سال جاري هم پروژه های 
زیــادي تعریــف شــده کــه از جملــه 
مهم ترین آن اجراي پروژه آبرســاني 
به 65 روســتاي اســتان می باشد که 
قرار اســت در هفته سوم آبان و در 
قالب پویش، هرهفته ،الف، ب،ایران 
با حضــور وزیر نیرو بــه بهره برداري 

برسد.
    وي بــه  15 پــروژه آب و فاضــالب 
در حــوزه شــهري در قالــب  پویش، 
هرهفته، الف، ب، ایران  اشاره نمود 
و تصریــح کرد: در صــورت تخصیص 
اعتبارات  می تــوان امیدوار بود این 
پروژه ها نیز در ســفر وزیــر نیرو در 

آبان به بهره برداري برسد.
      مدیرعامل شرکت آب و فاضالب در 
خصوص وضعیت اجراي طرح فاضالب 
در اســتان مرکزي بیان داشــت: هم 
اکنــون ۸ شــهر بزرگ اســتان داراي 
سیســتم فاضالب شــهري هستند که 
حــدود 6۹ درصد جمعیت شــهري را 

تحت پوشش قرار داده است.
      وي مهم تریــن برنامــه در حــوزه 
فاضــالب در ســال جــاري را تکمیــل 
فاز ســوم تصفیه خانــه فاضالب اراك 
و همچنیــن اجــراي تصفیــه خانه های 
فاضالب در شــهر های شــازند و خمین 
عنــوان کــرد. مهندس عرفاني نســب  
 6 بــه  آبرســاني ســیار  از  همچنیــن 
روســتاي اســتان  به علت  عدم وجود 
منبــع پایــدار و با کیفیــت آب حتي تا 
شعاع 10 کیلومتري این روستا ها خبر 
داد و تصریــح کرد: بــا توجه به بهبود 
شرایط جوي و اقدامات انجام شده طي 
سال هاي گذشــته، تعداد روستاهایي 
که به صورت  سیار آبرساني می شدند 
کاهش  یافته و از تعداد  150 روستا 
کــه در تابســتان  ســال ۹7 بــا تانکر 
آبرســاني می شــدند به 6 روســتا  در 
سال ۹۹ رسیده است. وي از مطالبات 
شــرکت  ایــن  ریالــي  میلیــارد   350
خبــر داد و بیان نمــود: از این مقدار 
حــدود 150 میلیارد ریــال آن مربوط 
بــه مشــترکین خانگي و  حــدود ۲10 
میلیــارد ریال نیز مربوط بــه نهادهاي 
اداري، ســازماني ،صنعتي، نظامي و... 

می باشد.

 در سال جاري هم پروژه های 
زیادي تعریف شده که از جمله 
پــروژه  اجــراي  آن  مهم تریــن 
آبرساني به 65 روستاي استان 
می باشد که قرار است در هفته 
ســوم آبان و در قالــب پویش 
هرهفتــه، الــف، ب، ایــران با 
حضور وزیر نیرو به بهره رداري 

برسد

سرپرست مرکز مدیریت حوادث ساوه خبر داد؛
۱۹ مصدوم در برخورد کامیون با اتوبوس در ساوه 

سرپرست مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی ساوه گفت: برخورد یک دستگاه کامیون خاور 
با اتوبوس در آزادراه ساوه به همدان بامداد چهارشنبه، 1۹ مصدوم بر جای گذاشت.

به گزارش جام جم به نقل از ایرنا احمدعلی امینی گفت: این حادثه در ساعت ۳:۳۰ بامداد به مرکز 
پیام اورژانس اطالع رسانی شد. وی محل وقوع حادثه را کیلومتر ۳۲ اتوبان ساوه به همدان عنوان کرد و 

گفت: نیروهای اورژانس با حضور در محل اقدامات امدادی را آغاز کردند. سرپرست اورژانس ساوه افزود: 
نیروهای عملیاتی پایگاه  های اورژانس 11۵ سیلیجرد، شهر صنعتی، غرق آباد، نوبران و شهری ۳ به محل 
اعزام و کار تریاژ و اقدامات اولیه پیش بیمارستانی را انجام دادند. امینی گفت: 1۹ مصدوم این حادثه پس 

از انتقال به مرکز درمانی شهید مدرس ساوه، تحت مراقبت های درمانی قرار دارند. 
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خبر خبر

رئیس آموزش و پرورش شهرســتان 
ســاوه اظهار کــرد: فضاهای آموزشــی 
و نیــروی انســانی ۲ اولویــت مهم در 
شهرستان ســاوه بوده که نیازمند توجه 

ویژه مسئوالن است.
به گزارش جام جم ابراهیم فراشــیانی 
بیان کــرد: براســاس آمارها در ســال 
 ۹11 و  هــزار   ۵۰ تحصیلــی ۹۷-۹۸ ، 
دانش آمــوز و امســال ۵۲ هــزار و ۳۰۵ 
دانش آمــوز به جــز پیش دبســتانی در 
سطح مدارس شهرســتان ساوه مشغول  
تحصیل بودند. مدیــر آموزش و پرورش 
شهرستان ساوه افزود: با توجه به صنعتی 
و مهاجرپذیر بودن شهرســتان ساوه هر 
ساله در تعداد دانش آموزان شاهد افزایش 
آمار هستیم که باید امکانات الزم در این 
زمینه نیز فراهم شــود. فراشیانی گفت: 
براساس ســند تحول بنیادین در مقطع 
ابتدایی باید دوره اول و دوم داشته باشیم 
اما به دلیل کمبودها در شهرســتان ساوه 
این هدف محقق نشده است.وی عنوان 
کرد: در مناطق حاشــیه با تراکم باالی 
دانش آموزی مواجه هستیم به طوری که 
۵۰۰ دانش آمــوز در 1۳ کالس تحصیل 
می کننــد و این امر نیازمند ســاماندهی 
است. آموزش و پرورش شهرستان ساوه 
خاطرنشــان کرد: با توجه به شیوع کرونا 
امســال در مــدارس غیرانتفاعی ریزش 
خواهیم داشت و باید مدیریت الزم در این 
راستا صورت گیرد. فراشیانی ادامه داد: در 
مقطع متوسطه دوم پسرانه شرایط خوبی 
در زمینه رشــته های تحصیلی داریم اما 
در مدارس دخترانه ۳۷ درصد هنرســتان 
و مابقی در مدارس نظری هستند.وی بر 
تامین اعتبارات الزم و فضای آموزشــی 
برای ساخت مدارس با همکاری خیرین 

تاکید کرد.

رئیس آموزش و پرورش 
ساوه تاکید کرد؛

ضرورت  افزایش امکانات  
آموزشی در مدارس

سردار »حســین مفخمی شهرستانی«، 
فرمانده انتظامی اســتان گفت: 6۲ دستگاه 
از دیجیتال قاچاق در یک شرکت صنعتی 
کشف شد که ارزش تقریبی این دستگاه ها 
سه میلیارد و 1۰۰ میلیون ریال برآورد شده 

است.  
به گــزارش جام جم به نقــل از پایگاه 
خبری پلیس مفخمی افزود: ماموران پلیس 
آگاهی شهرستان ساوه در انجام تحقیقاتی 
نســبت به اســتفاده غیرمجاز از تعدادی 
دســتگاه اســتخراج ارز دیجیتال در یک 
شرکت صنعتی در سطح شهرستان مطلع 
شــدند. وی ادامه داد: پس از بررسی دقیق 
موضوع و شناسایی شرکت، ماموران پلیس 
آگاهی به همراه نماینــده اداره برق از این 
شرکت بازرسی و 6۲ دستگاه استخراج ارز 
دیجیتال قاچاق را کشف و توقیف نمودند. 
این مقام انتظامی اضافه کرد: فرد دستگیر 
شــده در این عملیات با تشکیل پرونده به 

مرجع قضائی معرفی شد.

جام  مربیــان  از  تجلیل 
باشگاه های کتابخوانی ساوه

  حسین محمودی فر رییس اداره فرهنگ 
و ارشاد اسالمی شهرستان ساوه در مراسم 
تجلیل از مربیان جام باشگاه های کتابخوانی 
ضمن تجلیل از تالش ها و زحمات مربیان 
و تســهیلگران جام باشگاه های کتابخوانی 
عنوان داشت: متأســفانه عادت به مطالعه 
در همه ســطوح اجتماعی رشد همه جانبه 
نداشــته و هنوز عده ای از خواندن ســر باز 
می زنند که باید در پیشــگیری از توسعه و 
گســترش بیشتر این آفت به منظور رشد و 

اعتالی فرهنگ عمومی تالش شود.
 به گــزارش جــام جم  وی بــا بیان 
این که پــرورش و تغذیه فکری کودکان و 
نوجوانان از اهــم وظایف والدین و مربیان 
به شــمار می رود گفــت: پدران،مادران و 
مربیان به عنوان الگوهای رفتاری فرزندان 
باید خودشان اهل مطالعه باشند هم خوب 
کتــاب بخوانند و هــم کتاب های خوب را 
مطالعه کنند و عمال آینده سازان جامعه را 
به کتابخوانی خالقانه و انتقادی برانگیزانند.  
درپایــان با اهداء لوح و هدیه از تالش های 
مربیان جام باشــگاه های کتابخوانی تقدیر 

گردید.

استان  انتظامی  فرمانده 
مرکزی:

کشف 62 ماینر قاچاق در 
یک شرکت صنعتی

معاون ســتاد اجرایــی فرمــان امام و 
مدیرعامــل گروه اقتصــادی تدبیر در آیین 
افتتاح بزرگ ترین مجتمع پرورش شتر  اظهار 
کرد: در این مزرعه ۴۰۰ نفر شتر نگهداری 

می شود.
به گــزارش جام جم»عــارف نوروزی« 
افزود: این مجتمع در زمینی به وسعت یک 
هــزار و ۲۰۰ هکتار با تامیــن علوفه بدون 
نیاز به آبیاری از طریق کشــت دیم و مرتع 

مصنوعی احداث شده است.
وی افزود: با راه اندازی این مجموعه 1۲۰ 

شغل مستقیم ایجاد می شود.
مدیرعامل گــروه اقتصادی تدبیر گفت: 
با توجه به امکاناتی که ستاد اجرایی فرمان 
امام فراهم کرده، به افرادی که می خواهند در 
زمینه پرورش شتر فعالیت کنند، مبلغ ۴۰۰ 

میلیون ریال تسهیالت پرداخت خواهد شد.
معاون اقتصادی ستاد اجرایی فرمان امام 
ادامه داد: ستاد اجرایی در استان های مرکزی، 
سیســتان  و بلوچستان و خراسان جنوبی در 

حال ســرمایه گذاری بر روی پرورش شتر و 
ایجاد اشتغال از این راه است.

وی با اشاره به ظرفیت بکر استان مرکزی 
و پرندک، گفت: این منطقه در حال تبدیل 
شدن به بیابان بود و حدود ۲ سال در آن  هیچ  
فعالیتی در زمینه کشاورزی انجام نمی شد اما 
اکنون در این مجموعه محصوالتی از قبیل 
جو، گندم و خارشــتر بدون آبیاری کشــت 
می شود که باعث اســتقبال مردم محلی و 
توسعه ۲ هزار هکتاری کشت دیم با حمایت 

ستاد اجرایی فرمان امام شد.
نوروزی اظهار کرد: ستاد اجرایی فرمان 

امام امســال بیش از 6۰ هــزار طرح خرد و 
خانگی را در کشور اجرا می کند که پیش بینی 
می شود زمینه ایجاد 1۸۰ هزار شغل جدید در 

مناطق محروم کشور را فراهم نماید.
مدیرعامل شرکت گسترش توسعه گری 
پردیس نیز در این مراسم گفت: با توجه به 
شوری آب منطقه و ایجاد مشکالتی برای 
کشت محصوالت دیم در سال های اخیر، با 
مطالعات انجام شده کشت محصول جو دیم 
را آغاز کردیم و میزان شــوری آب را نیز تا 

حدی کاهش دادیم.
»مقداد همتی« افزود:در سال اول با توجه 
به نزوالت جوی، 1۸۰ تن محصول برداشت 
نمودیم اما از بذر آن برای توســعه و وسعت 
بیشتر استفاده کردیم.به گفته او، سال گذشته 
۵6۰ هکتار از اراضی پرندک به صورت دیم 
زیر کشــت گندم و جــو رفت.همتی افزود: 
پیش بینی می کنیم با ســرمایه گذاری ستاد 
اجرایی فرمان امام بتوانیم ظرفیت پروار شتر 

را به ۳۵ میلیون نفر در سال برسانیم.

با حضور معاون ستاد اجرایی فرمان امام؛
 بزرگ ترین مجتمع پرورش شتر در پرندک به بهره برداری رسید

ساوه  شــهردار  حسینی«،  »سیدمهدی 
در جلســه پدافند غیرعامل شهرداری ساوه 
اظهار داشت: شــیوع ویروس کرونا موجب 
شــد تا یک بحران جــدی را در مدیریت 

شهری تجربه کنیم. 
شهردار ساوه در گفتگو با جام جم اضافه 
کــرد: همزمان با شــیوع ویــروس کرونا، 
شهرداری و شــورای اسالمی شهر در این 
عرصه حضور داشتند و تالش های موثری 
برای مقابله و پیشــگیری از شــیوع هرچه 

بیشتر این بیماری صورت گرفته  است.
 حسینی گفت: طبق ارزیابی های انجام 
شــده، کرونا  بــه طور مســتقیم به درآمد 
شهرداری حدود ۴۳۰ میلیارد ریال خسارت 
وارد کرد و درآمدها در اسفند 1۳۹۸ نسبت به 
مدت مشابه سال قبل محقق نشد و بعضی 
از فعالیت هــا نیز تعطیل شــد. وی تصریح 
کرد: همچنین برخــی هزینه های تحمیل 
شده به شهرداری ساوه برای انجام اقدامات 
پیشــگیرانه که در بودجه نیــز پیش بینی 
نشــده بود بار سنگینی بر این نهاد تحمیل 
کرد. شهردار ساوه اظهار داشت: با توجه به 
وجود زیرساخت های پیش بینی شده، زمینه 
بــرای ارائه خدمات به صورت غیرحضوری 
از ابتدای تیر امسال فراهم شد و بزودی از 
آن رونمایی خواهد شد. وی افزود: ویروس 
کرونا هنوز مهار نشده و خطر شیوع آن در 
صورت بی توجهی به مســائل بهداشتی و 

پروتکل ها همچنان وجــود دارد؛ از این رو 
باید باجدی انگاشــتن خطر و فعالیت های 
آگاهــی بخش و آموزش های شــهروندی 
مردم را متوجه شرایط کنیم.حسینی گفت: 
ماســک و تجهیزات ایمنی برای کارکنان 
شهرداری بویژه کارگران سازمان پسماند و 
فضای سبز در این مدت تامین شد تا آسیبی 

متوجه کارکنان نشود.
وی افــزود: اقدامات پدافند غیرعامل در 
راستای مصون سازی شهر و شهروندان و 
حفاظت از دارایی های عمومی در بخش های 
کالبدی،  زیرساختی و نیروی انسانی ساکن 
در شــهر است.حسینی اظهار کرد: به دلیل 
اهمیت پدافند غیرعامل، شــهرداری ساوه 
نسبت به تهیه طرح جامع در این خصوص 
اقدام نموده تا نقشه راهی برای ایمن سازی 
شــهر از تهدیدات احتمالی و پیشگیری در 

مواقع بحرانی تهیه شود.

شهردار خبر داد؛

خسارت 430 میلیاردی کرونا به شهرداری ساوه

رئیس میراث فرهنگی ساوه اعالم کرد؛
شروع مرمت مجموعه تاریخی بازار ساوه 

رضــا ایاز، رئیــس میــراث فرهنگی، 
صنایع دســتی و گردشگری ساوه در جمع 
خبرنگاران در ساوه با اشاره به آغاز عملیات 
اجرائی مرمت بنای تاریخی قیزقلعه اظهار 
کرد: برای اجرای ایــن طرح )تکمیل پله 
سازی محوطه این بنا( ۴۰۰ میلیون ریال 
اعتبــار می خواهد و در یــک ماهه انجام 

خواهد شد.
 بــه گزارش جام جم وی بنای تاریخی 
قیز قلعه را یکی از آثار شــگفت انگیز در 
مجاورت روســتای قیز قلعه از توابع ساوه 

دانســت و اظهار کرد: بنــای مذکور از دو 
بخش اصلی دژ دفاعی و قصر تشکیل شده 
که در مجموع حدود ســه هزار متر مربع 

مساحت دارد.
رئیس میراث فرهنگی، صنایع دســتی 
و گردشــگری ســاوه با اشــاره به مرمت 
مجموعه تاریخی بازار ساوه نیز بیان کرد: 
بــرای اجرای عملیات طــرح مذکور ۳۰۰ 
میلیون ریال اعتبار در سال جاری مشخص 
شده که شرح خدمات بخشی از آن معروف 
به داالن حاج ملک  تا چند روز آینده تهیه 

خواهد شد.
ایاز از اجرای عملیات مرمت در آستان 
مقدس امامزاده فضل بن سلیمان با صرف 
۳۰۰ میلیون ریال از محل مشارکت اداره 
اوقاف و امور خیریه ساوه و خیران خبر داد 
و گفت: این مهم در حال اجرا اســت. وی 
از تخصیص ۲ میلیارد ریال اعتبار از محل 
اعتبارات عمرانی برای مرمت اثر تاریخی 
مســجد جامع خبر داد و افزود: هم اکنون 
در حال آماده کردن شرح خدمات هستیم و 
عملیات اجرائی مرمت بزودی آغاز می شود.

رئیس منابع طبیعی ساوه:
140 هکتار از مراتع ساوه 

در آتش سوخت
پوریا حســن پور، رئیس منابع طبیعی 
و آبخیزداری شهرســتان ساوه در گفتگو  
بــا جام جم اظهــار کــرد: 1۴۰ هکتار از 
عرصه های مرتعی مناطق کوهستانی این 
شهرستان طعمه آتش شد و از بین رفت. 
وی افزود: خبــر این حریق در منطقه 
روســتاهای کوهپایه واقــع در ارتفاعات 
یوالق و در پالک های منزلک و چرمک 
دریافت شد که بالفاصله نیروهای یگان 
حفاظــت منابــع طبیعی، آتش نشــانی، 
نیروهای مردمی و دهیاری ها و شوراهای 
این روســتاها، ســپاه، همیاران طبیعت 
در منطقــه وقــوع حریق حضــور یافته 
 و تالش بــرای اطفای حریق گســترده 

را آغاز کردند.

3 اجتماعی
اقتصادی

ضمیمه رایگان روزنامه د  ر  شهرستان ساوه

امام جمعه ساوه:
نمایندگان مجلس هزینه های شخصی را به نفع بیت المال کاهش دهند

دعوت به همکاری 
 شــرکت ســازه گســتر جهت تکمیــل کادر 

خــود دعــوت بــه همــکاری مــی کند.
ــال  ــل 6س ــابداری، حداق ــانس حس لیس

ــابقه کار س
مسلط  به نرم افزار سپیدار و شماران
 محل کار: شهر ک صنعتی مامونیه
 تماس: 45251112-14- 086

فکس: 086-45251116

حجت االسالم ســید ابراهیم حسینی، امام جمعه ســاوه که از طریق 
شبکه های اجتماعی در فضای مجازی با مردم سخن می گفت، خطاب به 
نمایندگان مجلس گفت: تابلوها و عکس های یادگاری مهم نیست و آنچه 

اهمیت دارد عملکرد نمایندگان برای اثبات شیفتگی آنان به خدمت است. 

به گزارش جام جم حســینی افزود: شــما نمایندگان باید هزینه های 
شخصی تان را از جمله هزینه های دفتر و سایر امور خود را که گاهی ۵۰۰ 
میلیون تا یک میلیارد تومان گفته می شود به نفع بیت المال کاهش دهید چرا 

که شما به عنوان نمایندگان انقالبی وارد مجلس شده اید.



الف-اتوبوس درون شهری

کرایه پیشنهادی کرایه نقدی برای سال 1399 کرایه پیشنهادی با کارت 
شهروندی در سال 1399

درصد پیشنهادی برای 
افزایش کرایه نقدی

درصد پیشنهادی برای 
کرایه با کارت شهروندی

کرایه نقدی سال 1398 
به ریال

کرایه با کارت شهروندی 1398
 ریال

ردیف

700 5500 17 ۲۲ 6000 ۴500 1

افزایش کرایه برای خطوط روستایی دوبرابر قیمت های پیشنهادی در سال ۹۹پیشنهاد می گردد.  افزایش کرایه برای خطوط شهر صنعتی کاوه با کارت شهروندی در سال 13۹۸از10۹00ریال به 13300ریال ونقدی از 15000ریال به 
۲0000ریال در سال 13۹۹ پیشنهاد می گردد. کرایه مینی بوس با ارائه کارت شهروندی در سال 3۹۹ با ۲0درصد افزایش نسبت به سال 13۹۸مبلغ ۹000ریال پیشنهاد می گردد. همچنین کرایه مینی بوس با پرداخت به صورت نقدی 

در سال 13۹۹ با ۴0درصد افزایش نسبت به سال 13۹۸ مبلغ 1۴000ریال پیشنهاد می گردد
ب- تاکسی درون شهری

کرایه سال ۱3۹۹ به ریال افزایش  کرایه سال ۱3۹8 به ریال نام خط ردیف

35000)خیابان1۲( ۴0000)مسکونی( 35 درصد ۲5000ریال)خیابان 1۲(، مسکونی 30000ریال میدان مدرس –شهر صنعتی کاوه  ا

۲0000ریال ----------- ------------------ میدان امام- آرامستان ۲

----------- -------------------- میدان حضرت امام- شهرك دانشگاهی 3

۲0000ریال ----------- ---------------------- میدان حضرت امام- بیمارستان شهید چمران ۴

۲0000ریال -------------- ------------------ میدان حضرت امام شهرك علوی 5

15000ریال    ۲5 درصد 1۲000 سایر خطوط 6

توضیحات بند ب:افزایش خط شهرصنعتی به این دلیل که سایر خطوط  یك نوبت اضافه در سال ۹7 افزایش قیمت برای یکپارچه سازی کرایه داشتند ولی خط شهر صنعتی هیچگونه افزایشی نداشته به همین 
دلیل افزایش این خط %10بیشتر از سایر خطوط بوده-برای خطوط جدید آرامستان، شهرك دانشگاهی، شهرك علوی وبیمارستان شهید چمران که طول خط آن بین 6تا ۸کیلومتر می باشد کرایه هر نفر ۲0000ریال 

پیشنهاد شده است.-سایر خطوط نیز باتوجه به افزایش بهای قطعات یدکی وسایر هزینه ها %۲5لحاظ گردیده است .از کودکان 5سال وباالتر کرایه دریافت می گردد.

ج-تاکسی تلفنی ها

کرایه سال ۱3۹۹ افزایش کرایه سال ۱3۹8 نوع ومیزان خدمات ردیف

60000ریال %۲0 50000ریال جابجایی مسافر تا 5کیلومتر 1

13000 %۲0 هرکیلومتر 11000ریال مازاد بر 5کیلومتر ۲

 توضیحات بند ج- از ساعت ۲3تا 5صبح قیمت های فوق 10درصد افزوده می گردد-در مسیرهای غیر آسفالت میزان کرایه بنابر توافق مسافر با تاکسی دار می باشد –در مسیرهای برگشت یك دوم کرایه اخذ
 می گردد-کرایه ساعتی)صرفا برای توقف ها در هنگام ارائه خدمات(به ازای هر ساعت 1۲0000ریال اخذ می گردد

فواصل خطوط از مبداء تا مقصد تاکسی سال ۱3۹۹

کرایه-ریال فاصله-متر مقصد مبداء ردیف

15000 3300 خیابان طالقانی میدان حضرت امام خمینی 1

15000 ۲۸00 خیابان کارگر میدان حضرت امام خمینی ۲

15000 ۴000 شهرك فجر میدان حضرت امام خمینی 3

15000 3700 خیابان بسیج یك ودو  میدان حضرت امام خمینی ۴

۲0000 5000 شهرك علوی میدان حضرت امام خمینی 5

15000 3300 خیابان شهید آوینی میدان حضرت امام خمینی 6

15000 ۲700 میدان آزادی میدان حضرت امام خمینی 7

15000 ۴000 خیابان امیر کبیر میدان حضرت امام خمینی ۸

۲0000 6000 بیمارستان شهید چمران میدان حضرت امام خمینی ۹

15000 3100 پایانه مسافر بری-میدان میوه وتره بار میدان حضرت امام خمینی 10

۲0000 ۸000 آرامستان بهشت رضوان میدان حضرت امام خمینی 11

۲0000 7000 شهرك دانشگاهی میدان حضرت امام خمینی 1۲

35000-۴0000 1۲000-16000 شهرصنعتی خ 1۲شهر صنعتی کاوه میدان مدرس 13

علی اصغر آرمیده  - رئیس سازمان حمل و نقل ساوه

شنبه 7 تیر  1399   شماره 5690
ضمیمه رایگان روزنامه د  ر شهرستان ساوه 4

سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری ساوهسازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری ساوه



مدیر عامل سازمان حمل ونقل  بار ومسافر شهرداری ساوه خبر داد؛

عدم استقبال رانندگان تاکسی  از نرم افزار پرداخت کرایه

تاثیــر شــیوع ویروس کرونــا بر اقتصــاد حمل و 
نقل عمومی بویژه در شــهر های بزرگ کامال مشــهود 
اســت، حمــل و نقــل عمومــی ســاوه  نیــز در این 
عرصــه از شــیوع کرونــا تاثیر گرفت و موجب شــد 
تــا با همه گیــری کرونا تنها راه ارتــزاق رانندگان و 

دســت اندرکاران حمل و نقل عمومی بسته شود.
بــا توجه بــه این کــه مهم تریــن دغدغه شــورا و 
شــهرداری این شهر حفظ سالمت شــهروندان بوده 
اســت و کاهش اســتفاده از حمل و نقل عمومی در 
این شرایط از ضروریات می باشد حمل و نقل عمومی  
وناوگان اتوبوس از ۲۴ اسفند سال گذشته بعد از  
۲ مــاه تعطیلی از 6 خرداد ســال جاری بعد ازتقریبا 
70روز فعالیــت خود را شــروع کرد،اما باید به این 
موضوع نیــز توجه نمــود که راننــدگان اتوبوس ها 
و دســت اندرکاران حمــل و نقــل شــهری نباید در 
 چنبــره کرونــا بــا مشــکالت معیشــتی و اقتصــادی 

مواجه شوند.
نقــل  و  حمــل  ســازمان  مدیرعامــل  آرمیــده، 
شــهرداری ســاوه در گفتگو بــا خبرنگار جــام جم با 
بیــان این کــه  برای حفظ ســالمت شــهروندان باید 
تقاضــا بــرای ســفر های درون شــهری را کاهــش 
داد، اضافــه کرد: کاهش تقاضای ســفر با اتوبوس 
مستلزم سیاســت  گذاری عمومی کشــور در حمایت 
از اقشــار آسیب پذیر و کم درآمد همچون کارگران 
اســت که این موضــوع در حیطــه وظایــف مجموعه 

نیست. مدیریت شهری 
وی با اذعــان به این کــه تعطیلی خطــوط اتوبوس 
راننــدگان اتوبــوس را بــا مشــکالتی مواجــه کرده 
اســت، تصریــح کــرد: اگرچه ایــن معضل بــه علت 
شــیوع بیماری و خارج از کنترل شــورا و شهرداری 
بوده اســت، اما به هر صورت در نتیجه تعطیلی کار 
اتوبوس ها و شــرایطی کــه پیش آمــده، رانندگان 
اتوبــوس که تنها منبع درآمــد و تامین معاش آن ها 
این شــغل بوده، با مشــکل روبه رو شــدند و امید 
اســت دولت در این زمینه اقدامات حمایتی از این 

اقشار انجام دهد.
آرمیــده  بــا اعــالم این کــه عملیات شــبانه روزی 
ضدعفونــی کــردن اتوبوس های شهرســتان ســاوه  
با دقت انجام شــده و ادامه دارد، گفــت:  عملیات 
دارای  ســطوح  اتوبوس هــا،  کــردن  ضدعفونــی 
تماس مشــترك از جمله کف، درها، دســتگیره ها و 

صندلی ها به طور شــبانه روزی ضدعفونی می شود.
وی افزود:از شهروندان عزیز نیز تقاضا می کنیم 
کــه هنــگام اســتفاده از اتوبــوس ضمــن رعایــت 
بهداشــت فــردی از ملزومــات بهداشــتی همچــون 
ماســك و دستکش استفاده کرده و در صورت بروز 
عالئم ســرماخوردگی، تا جای ممکن از وســایل حمل 

نکنند. استفاده  عمومی  ونقل 

وی ادامه داد: تســهیالت حمایتی کرونا )پرداخت 
وام( از ســوی وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی 
بــرای نــاوگان حمــل و نقــل عمومــی و تاکســی ها 
مبلــغ 60میلیــون ریــال با نــرخ ســود 1۲ درصد 
پیش  بینــی شــده کــه از طریــق ارســال پیامك به 
افرادی که مشــمول دریافت وام شده اند پرداخت 
می شــود،همچنین ۲0میلیون ریال با سود۴ درصد 
از سوی اتحادیه تاکســیرانی کشورپیش بینی شده 
که از طریق بانك سینا پرداخت  می شود، سهمیه ای 
برای  حمل و نقل شهرســتان ســاوه  نیز پیش بینی 
ســعی شــده   به رانندگانی که مســتعد این حمایت 

هستند، اختصاص داده شود.
وی افزود:حــدود 50 بســته حمایتی مواد غذایی 
نیز با همکاری شــورا و شــهرداری ساوه و همچنین 
نهادهــای حمایتــی به مدیریــت خانــم هدایتی بین 
راننــدگان حــوزه حمــل ونقــل توزیع شــد دراین 
اقدام نیز اولویت با رانندگانی بود که مســتعد این 

هستند.  حمایت 
مدیرعامــل حــوزه حمل و نقل شــهرداری ســاوه 

خاطرنشــان کــرد: طــی چنــد ســال اخیــر شــاهد 
راه انــدازی پرداخت های الکترونیك در حمل و نقل 
عمومــی  و تاکســی ها هســتیم که این طــرح نیز در 
ابتدا مانند هر طرح دیگری با اما و اگرهای بسیاری 
همراه بــود اما امروزه و پس از گذراندن آزمون و 
خطاهای فراوان در اجرا با موفقیت نسبی این طرح 
مواجه هســتیم که این خود می تواند تاثیر بسزایی 
در کاهش درگیری ها میان مســافران و راننده های 
تاکســی بر ســر پرداخت مبلغ کرایه تاکسی داشته 

باشد. 
وی ادامــه داد: طرح پرداخــت الکترونیك کرایه 
در نــاوگان حمل ونقل عمومی از ســال 13۸5 آغاز 
شــد و با توجه به پیشرفت فناوری و سرعت آن در 
دستور کار تاکســیرانی های شهری قرار گرفت تا با 
عملیاتی  شــدن آن بتواند خدمات مطلوبی در ســطح 
تاکسیرانی شــهری به شهروندان و رانندگان ارائه 
کنــد. مهندس آرمیده خاطرنشــان کرد: تمام تالش 
مــا این اســت که با ایجاد شــرایط الزم، این  امکان 
را برای شــهروندان فراهم آوریــم که بدون ایجاد 
زحمــت بتواننــد از این فناوری نویــن بهره ببرند و 

نیاز به کارت دیگری نباشد.
وی افــزود: یکــی دیگــر از مزیت هــای پرداخت 

آنالین )نصب اپلیکیشــن( دسترسی آسان به تمام 
تراکنش هــا اســت، به گونــه ای کــه می تــوان تمام 
هزینه هایــی را که بابت تاکســی ها صــورت گرفته 

مورد بررسی قرار داد.
از  اســتفاده  نحــوه  آســان  بــودن  افــزود:  وی 
اپلیکیشــن های موجود برای پرداخت کرایه تاکسی 
را می تــوان از دیگــر مزایای این طــرح عنوان کرد، 
چراکــه نحــوه اســتفاده از اپلیکیشــن های موجــود 
برای پرداخت کرایه تاکســی به قدری راحت اســت 
کــه تمــام افــراد در هر رده ســنی و با هــر میزان 
تحصیــالت بــه آســانی می توانند ایــن کار را انجام 
دهنــد. همچنیــن باید یادآور شــد انجــام این نوع 
پرداخــت در کوتاه تریــن زمان ممکن نیــز از دیگر 

مزایای این اپلیکیشــن محسوب می شود.
وی گفت:نصب اپلیکیشــن پولــك در حوزه حمل 
ونقل ســاوه نیز همچون  شــهرهای دیگر اجرا شده 
ولــی  علی رغم اســتقبال رانندگان شــهرهای دیگر  
در شهرســتان ســاوه با عــدم اســتقبال رانندگان 
مواجه شدیم هرچند هیچ هزینه ای برای رانندگان 

نداشــته و نصب آن به صورت رایگان است.
وی افــزود: پرداخــت از طریق  نــرم افزار پولك 
یکــی از روش های متنــوع پرداخت ُخرد بوده که به 
دلیل ســهولت در پرداخت و خدمــات متنوع جانبی، 

به ســرعت در حال فراگیر شدن است.
مدیــر عامــل ســازمان حمــل ونقــل شــهرداری 
ســاوه بازســازی اتوبوس های غیرفعــال در ناوگان 
اتوبوســرانی را بهتریــن جایگزیــن خریــد اتوبوس 
دانســت و تصریح کرد: بازســازی هــر اتوبوس در 
حدود 300 میلیون تومان هزینه داشــته و رعایت 
شاخصه های زیســت محیطی و نصب تجهیزات جانبی 
نظیــر کولــر در این بازســازی ها لحاظ می شــود.وی 
از بازســازی ۲0 دســتگاه اتوبــوس تا پایان ســال 
خبر داد و خاطرنشــان کرد: بازســازی ۲0 دســتگاه 
اتوبوس نســبت بــه خرید هزینــه  معقول تری برای 
شــهرداری در پــی خواهد داشــت و تا 6 ســال نیز 

ناوگان فعالیت کند. می تواند در 
مدیرعامل سازمان حمل ونقل ومسافر شهرداری 
ســاوه تصریح کرد:  نوســازی ناوگان اتوبوســرانی 
عــالوه بــر بهینه ســازی مصــرف ســوخت و کاهش 
آالیندگــی، رضایتمنــدی شــهروندان را بــه همراه 
خواهد  داشــت و شاهد افزایش ســفرهای درون 
شــهری با اتوبوس  خواهیم بود.وی افزود:همچنین 
دولــت در ســال جــاری  1۲5هزارتاکســی جهــت 

بازســازی در سراسر کشوربه بازار تزریق می کند.

مدیر عامل حمل و نقل شــهرداری ساوه 
بازســازی اتوبوس های غیرفعال در ناوگان 
اتوبوســرانی را بهتریــن جایگزیــن خریــد 
اتوبوس دانســت و تصریح کرد: بازســازی 
هــر اتوبوس در حدود 300 میلیون تومان 
شــاخصه های  رعایــت  و  داشــته  هزینــه 
زیست محیطی و نصب تجهیزات جانبی نظیر 
کولر در این بازســازی ها لحاظ می شود . وی 
از بازسازی ۲0 دســتگاه اتوبوس تا پایان 
ســال خبر داد و خاطرنشــان کرد: بازسازی 
۲0 دســتگاه اتوبــوس نســبت بــه خریــد 
هزینــه  معقول تری برای شــهرداری در پی 
خواهد داشت و تا 6 سال نیز می تواند در 

ناوگان فعالیت کند
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بدهکار عنوان حساب

61،000،000 برنامه ریزي توسه شهري-طرح مطالعاتي-جهت مسایل شهري-پروژه مطالعاني شهري)نقشه برداري( 1

37،۲50،000 بر نامه ریزي توسعه شهري-طرح:تملك اراضي وامالك مورد نیاز توسعه وعمران شهري-پروژه نگهداري وتعمیر موتور خلج آباد ۲

536،3۹0،3۸۸ برنامه ریزي توسعه شهري-طرح:تملك اراضي وامالك مورد نیازتوسعه وعمران شهري-پروژه تملك اراضي مورد نیاز اجراي طرح 3

۲5،165،000 برنامه هدایت ودفع آبهاي سطحي داخل شهري-طرح احداث کانالهاي دفع آبهاي سطحي-پروژه اجراي آبیاري قطره اي ولوله کشي آن ۴

330،7۴0،000 برنامه هدایت ودفع آبهاي سطحي داخل شهري- طرح حفر چاه در معابر داخل شهري-هدایت وانتقال آبهاي سطحي به فضاي سبز 5

 7۴۸،۹0۲.000 برنامه بهبود عبور ومرورشهرها - طرح:زیرسازي وجدول گذاري وآسفالت-پروژه جدول گذاري سطح شهر 6

۸33،056،600 برنامه بهبود عبورومرور شهرها-طرح:زیرسازي وجدول گذاري وآسفالت-پروژه زیرسازي وآسفالت معابر اصلي وسطح شهر 7

۲3،۹۴۲،000 برنامه بهبود عبورومرور شهرها - طرح:زیرسازي و جدول گذاري وآسفالت-پروژه زیرسازي وآسفالت ورودي شهر ۸

۹53،7۸۲،5000 برنامه بهبود عبورومرور شهرها - طرح:زیرسازي و جدول گذاري وآسفالت-پروژه  جدولگذاري وزیر سازي سایت مسکن مهر ۹

303،7۸۲،500 برنامه بهبود عبورومرور شهرها- طرح:زیرسازي و جدول گذاري وآسفالت-پروژه ساماندهي ورفیوژبلوارولیعصر 10

57،7۴0،000 برنامه بهبود عبورومرور شهرهاطرح:زیرسازي و جدول گذاري وآسفالت-طرح:بهبود ترافیك-پروژه خط کشي معابر خرید پرچم -چراغ وتابلو 11

۲۸،3۴۴،۲۸0
برنامه ایجاد تاسیسات حفاظتي شهرها-طرح:احداث تکمیل وتجهیزات ساختمان مرکزي وایستگاههاي آتش نشاني 

پروژه احداث ایستگاه  آتش  نشاني جدید وخرید  ملزومات
1۲

۲۹۹،۸۴5،000 برنامه بهبود محیط شهري، طرح:احداث مراکز انباشت وبازیافت زباله- پروژه پسماند 13

۹07،51۴،500
برنامه بهبود محیط شهري:ایجاد پارك،نگهداري وتجهیز پارکها وفضاي سبز سطح شهر-پروژه خرید گل وگیاه وملزومات جهت استفاده

1۴ پارکها،بلوار و میادین سطح شهر

۲۹۴،71۸،000 برنامه بهبود محیط شهري:ایجاد پارك،نگهداري وتجهیز پارکها وفضاي سبز سطح شهر-پروژه احداث فضاي سبز ودرختکاري 15

737،33۴،۲۸0 برنامه ایجاد مکان وفضاي ورزشي،فرهنگي،توریستي و احداث کتابخانه 16

۴،500،000
برنامه ایجاد سایر تاسیسات و تسهیالت شهري-طرح:خرید،احداث،تکمیل وتوسعه ساختمانهاي اداري-پروژه احداث  ونگهداري ساختمان اداري

17 وشهري

۸0،3۲7،076 برنامه ایجاد سایرتاسیسات وتسهیالت شهري -طر ح:خرید،احداث،تکمیل وتوسعه ساختمانهاي اداري-پروژه نگهداري ساختمان کشتارگاه وخرید 1۸

6۲،۲56،000
برنامه ایجاد سایر تاسیسات و تسهیالت شهري-طرح:تکمیل،احداث،تکمیل وتوسعه ساختمانهاي اداري-نگهداري غسالخانه 

ومزار شهدا وساماندهي گلزار
1۹

6۹،05۲،500 برنامه ایجاد سایر تاسیسات و تسهیالت شهري-طرح:تکمیل،احداث،تکمیل وتوسعه ساختمانهاي اداري-پروژه سوله بحران ۲0

1،05۸،65۹،516 برنامه ایجاد تاسیسات درآمد زا-طرح:خرید ماشین آالت عمراني وتعمیرات اساسي-پروژه خرید وتعمیر لوازم یدکي ۲1

537،۴۴1،7۸3 برنامه ایجاد تاسیسات درآمد زا-طرح احداث آسفالت و تجهیزات مربوط- پروژه تکمیل و راه اندازي کارخانه آسفالت ۲۲

1۲7،5۹5،000 برنامه ایجاد تاسیسات درآمد زا-طرح :خرید ماشین آالت عمراني و تعمیرات اساسي -لوازم مورد نیازاجراي طرح عمراني ۲3

1،۴۸۴،۸۸۸،۹6۴ هزینه های پیش بیني نشده ودیون عمراني-طرح هزینه های پیش بیني  نشده ودیون عمراني ۲۴

۹،65۴،۲70،3۸7 جمع کل

گزارش خدمات عمراني  شهرداري زاویه شش ماهه دوم سال ۱3۹8
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 گزارش خدمات اداری شهرداری زاویه
 شش ماهه دوم سال ۱3۹8

گردش بدهکار نام تفضیلی ردیف

۴،۲13،665،۲۹۹ حقوق ومزایای پرسنل اداری 1

61،۸53.۴3 ماموریت وهزینه سفر داخل کشور ۲

1۸،۸76،5۴5 حمل و نقل و پست وتلگراف و تلفن و فکس 3

۲0،۲00،000 کرایه ماشین آالت ووسایط نقلیه ۴

۴۸0،000 نگهداری وتعمیرات وسایل اداری 5

70،6۲0،۴۴6 نگهداری وتعمیرات ماشین آالت ووسایط نقلیه 6

15۴،770،000 هزینه چاپ)اوراق-دفاتر-نشریات-آگهی 
وعکس( 7

16۴،۲17،000 هزینه جشن وپذیریی وسوگواری وافطاری ۸

105،00،000 هزینه آموزشی کارکنان ۹

۴۸3،000
هزینه های بانکی کارمزد-بهای دسته چك-اوراق 

بهادر-انتقال وجوه-وحواله بانکی 10

106،37۴،3۲۸ حق الجلسه-الوکاله-التدریس-الزحمه-
الترجمه-المشاوره-حسابرسی( وتهیه کتاب 11

76،1۲6،۲۸0 سایر خدمات قراردادی 1۲

60،000،000 حق الزحمه حسابرسی 13

1۹،076،000 هزینه بیمه داراییهای ثابت 1۴

1۴1،500،000 بیمه مسئولیت مدنی 15

76،100،000 هزینه های رفاهی 16

۴3،۹71،000 سوخت دستگاههای حرارتی 17

63،365،۹50 سوخت ماشین آالت ووسایط نقلیه 1۸

۲۲،۹01،000 بهای برق مصرفی 1۹

6۴0،000 خرید لوازم جزیی ساختمان ۲0

۴1،۸75،000 خرید لوازم مصرفی اداری ۲1

۲11،151،000 خرید لوازم یدکی ماشین آالت وسایط نقلیه ۲۲

6،۸00،0،00000 خرید بذر ونهال وسم ولوازم باغبانی ۲3

۲5،050،000 سایرلوازم فنی وتجهیزات عمده اداری ۲۴

1،5۹0،000 لوازم مصرف نشدنی اداری ۲5

55۹،۹۴1،600 تامین اعتبارات بودجه شورای شهر ۲6

۲6،000،000 سایرکمکها وپرداختها به بخش عمومی ۲7

۹،000،000 هدایا پرداختهای تشویقی ۲۸

5۲،۲۸۹،537 جرایم وهزینه های دیرکرد ۲۹

۴۸۹،۴۸0،307 حق سنوات ماههای کاری خاتمه خدما ت کارکنان 30

533،31۸،73۲ دیون با محل 31

7،376،716،067 جمع کل

گزارش درآمدی شهرداری
 زاویه شش ماهه دوم سال ۱3۹8

گردش بستانکار نام تفضیلی

۲35،6۴0،730 عوارض سطح شهر

7۹5،65۴،071 عوارض برپروانه های ساختمان

1،۸66،713،710 عوارض برمازاد تراکم

۸3۲،316،۹00 عوارض بر تفکیك اراضی وساختمانی

۴۹،6۹۸،55۹ عوارض توسعه ایستگاههای آتش نشانی

۲1،۲53،376 نوسازی

۲۸7،35۸،607 عوارض سالیانه خودرو سواری

۹۸،7۹6،3۲۹ عوارض بر پروانه کسب وپیشه وحق صدور پروانه

۲۸0،000،000 عوارض بر تولید یا فروش محصوالت تولیدی

17،010،700 سایرموارد

70،۸75،000 عوارض حذف پارکینگ

17،36۹،776،15۴ سهم شهرداری از عوارض وصولی متمرکز-تبصره یك ماه 6قانون 
تجمیع

۲۹۲،700،000 حق آسفالت ولکه گیری وترمیم حفاری

۴0،۸۸7،۴۸6 حق کارشناسی وفروش نقشه ها

۹7۹،55۲،۲3۴ درآمد حاصل از فروش وجمع آوری زباله

5،71۴،716 درآمدحاصل از آگهی های تجارتی

۴۲۹،۴3۹،۹55 درآمد حاصل از خدمات شهری

13۴،۹۲5،3۲0 درآمدکشتارگاه

61،600،000 درآمد غسالخانه وگورستان

15،000،000 درآمدحاصل از سایر تاسیسات شهرداری

۹،000،000 درآمد حصل از وجوه سپرده های شهرداری

۲۸۲،35۴،۴33 درآمد حاصل از کرایه ماشین آالت ووسائط نقلیه

۴5،۴17،3۸7 درآمد حاصل از بازارهای روز و هفتگی

1،۲۴6،۸51،67۹ جریمه کمیسیون ماده صد

6،000،000 حق امتیاز تاکسی

673،117،1۲0 درآمد حاصل از تغییر کاربری ها

1،7۸5،۸۸۴،000 فروش اموال غیر منقول

۲7،۹33،53۸،۴66 جمع کل

گزارش خدمات شهری شهرداری زاویه شش ماهه دوم سال ۱3۹8

گردش بدهکار نام تفضیلی ردیف

1،۴1۲،05۴56۴ حقوق ومزایای پرسنل شهری 1

5،3۸،0۹7 ماموریت و هزینه سفر داخل کشور ۲

۲0،5۴00،0000 نگهداری وتعمیرات ماشین آالت و وسایط نقلیه 3

6،31۸،۲3۴،۹00 هزینه واگذاری خدمات شهری و اداری ۴

7۸،۸01 ،۲۲6 هزینه بیمه داراییهای ثابت 5

31،۹10،000 سوخت ماشین آالت و  وسائط نقلیه 6

3۹،066،000 بهای برق مصرفی 7

361،۹۲0،000 لوازم یدکی ماشین آالت وسائط نقلیه ۸

۴۹،3۸0،000 لوازم تنظیف ۹

۹۴6،۴15،0710 حق سنوات ماههای کاری خاتمه خدمت کارکنان 10

70،۹۲1 ،710 دیون با محل 11

۹،51۹،1۴1،570 جمع کل
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رابطه شهروندی با مدیریت شهری از جمله 
موضوعات مهمی اســت که در حوزه مدیریت 
شهری در جهان مورد توجه قرار گرفته است. 
شــهرها از جمله مراکز ســکونتی هستند که 
بــرای ایفای نقش  های متعدد بــه افرادی در 
عرصه های سیاســی و اجتماعی نیــاز دارند. 
نقش دادن به افراِد متفاوت عرصه شهری از 
جمله دولت، مردم، نهادهای مدنی و قانون گذار 
باعث ایجــاد وظایف متقابل و دو ســویه بین 
شهروندان و اداره  کنندگان امور در راستای 
رســیدن به حقوق شهروندی، در سطح ملی و 
محلی شده  اســت. شوراهای اسالمی شهر از 
نهادهای مدنی حاکمیت است که وظیفه تحقق 
حقوق شهروندی را در حوزه شهر و استان بر 

عهده دارد.
جام جم گفــت وگویی با علی بســطام عضو 
شورای  اسالمی دروه پنجم  شهر ساوه انجام 

داده که در ادامه می خوانید: 
اگر درباره عملکرد شــورای دوره پنجم 

سوال شودچه پاسخی دارید؟
درود و ســالم می فرســتم بــه روح بلند و 
ملکوتی امام راحل معمار کبیر انقالب اسالمی 
وارواح پاك ومطهر شهدا وشهدای مدافع حرم  
و روح مطهر ســردار دل ها شهیدسپهبد حاج 
قاسم سلیمانی و با آرزوی صحت و سالمتی و 
طول عمر باعزت برای مقام عظمای والیت رهبر 

معظم جمهوری اسالمی ایران.
 بهترین مرجــع  برای قضــاوت برعملکرد 
رضایت مردم عزیزاز خدمات مااســت وبنده 
به عنوان کوچك ترین خدمتگزار مردم شریف 
والیت مدارســاوه در جایگاهــی نیســتم کــه 
بخواهم عملکرد همکاران را قضاوت کنم فقط 
به نکاتی  بســنده  می کنم که همکاران عزیز 
در شورای شهر از همه  ظرفیت های موجود به 
شکل شایسته  برای خدمت رسانی به مردم 

دریغ نکرده اند.
 وی افــزود:  عملکــرد ایــن دوره شــورا 

به چندین مولفه  از جملــه میزان درآمد و 
بودجه پیشنهادی ساالنه، شرایط اقتصادی 
و تورم زمانی و همچنین ضرورت و اولویت 
طرح های مختلف و چندین مولفه تاثیر گذار 
دیگر بستگی دارد.بنابراین  با وجود شرایط 
غیرهمســان اقتصــادی خروجــی متفــاوت 
خواهد شــد امــا اعتقاد بنده این اســت  با 
درآمدی که شهرداری در دوره پنجم شورای 
اســالمی داشته و با توجه به کاهش شدید 
منابع درآمدی   بویژه در مورد درآمد حاصل 
از محــل مالیات بر ارزش افزوده که طی دو 
سال گذشته حدود  50 درصد کاهش یافته 
ولی با این وجود کارهای بزرگی انجام شده 
است.بسطام  اضافه کرد: مسئله مهمی که 
باید مــورد توجه قرار گیرد این اســت که  
درآمد شهرداری بشدت کاهش پیدا کرده  
در مقابل هزینه های جاری مجموعه مدیریت 
شــهری  مثل حقوق پرسنل،قیمت خدمات 
شــهری، افزایــش هزینه هــای نگهــداری، 
حامل های انرژی، سرویس وقطعات  ماشین 
آالت و همچنین قیر وسیمان که جزء کاالهای 
اساسی عمرانی شــهرداری است افزایش 
باورنکردنــی داشــته ولــی علــی رغم همه 
مشکالت شهرداری وشــورای اسالمی شهر 
ســاوه در دوره پنجم تالش کرده با کاهش 
برخــی هزینه های جانبی خدمت رســانی به 
مردم متوقف نشود. وی ادامه داد: طرح های 
بزرگی از قبیل  احداث کمربندی شمال ساوه 
از آرزوهای دیرینه همشهریان عزیز بود که  
با عملیاتی شدن  این پروژه گام  بزرگی در 
راســتای رفع ترافیك شهری  نیز برداشته 
شــد،  خریــد زمین وایجاد مکانــی در خارج 
از شــهر برای صنوف مزاحم که امیدواریم  
در آینده ای نزدیك شــاهد علمیاتی شــدن 
آن باشــیم  نیزاقدامی در راســتای کاهش 
آلودگی صوتی و هوا و مبلمان شــهری بوده 
است.عضو شورای اسالمی دوره پنجم شهر 
ساوه تصریح کرد:ایجاد بلوار های استاندارد 
توسعه  فضای روشــنایی و نور در شب در 
بلوار های شــهر جهــت ارتقاءامنیت و رونق 
پیاده رویی در شــب، پــروژه مرمت و احیاء 
گذر چهارسوق جنب مسجد انقالب،احداث 
و تعریــض وبازگشــایی معابــر شــهر مثل 
بلــوار دری، اعراب، جمهوری، انتهای خیابان 
بهزیســتی، ابتــدای منبــع آب)بــاغ ذره( 
ونامگذاری آن به نام شهیدسپهبد حاج قاسم 
سلیمانی،ایجاد واحداث شهرك بازیافت که 
یکی از اولویت های مجموعه مدیریت شهری 

در کل کشور بوده در راستای آبادانی شهر 
بودکه قبال مغفول مانده بود ولی خوشبختانه 

عملیاتی شد.
خرید 11 دســتگاه اتوبوس صفر کیلومتر 
و پیوســتن به نــاوگان حمل و نقــل عمومی، 
آســفالت و جدولگذاری در سطح شهر بویژه 
درمناطق  حاشیه شهر به مسافت ۸0 کیلومتر 
کــه در اصل یك نهضت آســفالت بود. عضو 
شــورای اسالمی شهر ســاوه خاطرنشان کرد: 
نگاه ویژه شورای اسالمی شهر ساوه در  دوره 
پنجم تمرکــز بــر زیبایی های بصری شــهر و 
مبلمان شهری است که شادابی، نشاط، پویایی 

و سرزندگی را  رابه همراه داشته باشد. 
 اجــرای  ایــن طرح در دوره پنجم شــورای 

اســالمی  جزء طرح های ماندگار و ارزشمندی 
اســت که  همه همشهریان و حتی مسافرانی 
که از شــهر ساوه تردد داشــتند و یا میزبان 
آن ها بودیم بر این مســاله اذعان داشته اند، 
اقدامات ذکر شده  چکیده ای از فعالیت  شورا 
و شهرداری ساوه  بود انشاءاهلل تا پایان سال 
جاری چندین پروژه  از جمله احداث کمربندی 
شــرق و جنوب به طــول 11 کیلومتر که یکی 
از مهم ترین پروژه های شهرداری است انجام 
شود و با اجرای این طرح شاهد  کاهش تردد 
کامیون هــا از مرکز شــهر و هدایت آن ها   به 
جاده هــای اصلی خواهیم بــود و بار ترافیکی 
شــهر نیــز کاهــش خواهــد یافــت، احداث 
اســتخر بانــوان در پارك فــدك و اختصاص 
بخش ویــژه ای تحت عنوان پــارك بانوان که 

خواسته دیرینه و بحق  بانوان محترم  شمال 
شــهر ســاوه می باشــد، آغاز عملیات اجرایی 
مجموعه فرهنگــی، تفریحی و تجاری قاســم 
آباد و  همچنین نوســازی و استانداردســازی 
بلوار های خیابان شریعتی، کمربندی اصفهان، 
بلوار میدان آزادی تا میدان شهید سلیمانی، 
احداث چندین پارك محله ای در حاشیه شهر 
ومرکز شهرازبرنامه های شورا وشهرداری در 
دوره پنجم شورای اسالمی شهر ساوه خواهد 

بود.
نقش و اهمیت مدیریت شــهری در 

ارتقاء حقوق شهروندی چیست؟
از مسائل و موضوعات مهمی که در حوزه 
مطالعــات شــهری و برنامه ریزی شــهری در 
ســطح جهانی مطرح شــده است بحث مربوط 
به رابطه حقوق شهروندی و مدیریت شهری 
اســت. شــهرها به عنوان مراکز ســکونتی 
دارای کالبد و کارکردهای متفاوتی هستند، 
شکل گیری عناصر کالبدی در شهرها و ایفای 
نقش هــای متعدد نیز به وســیله بازیگران 
عرصه سیاسی و اجتماعی رقم می خورد. وی 
افزود: شکل بندی و نقش دادن به بازیگران 
متفاوت عرصه شهری از جمله دولت، مردم، 
نهادهــای مدنــی و قانون گذار باعث شــده 
است تا وظایف و تکالیف متقابل و دو سویه 
بین شــهروندان و اداره کننــدگان امور در 
سطوح ملی و محلی پدید آید. شهر، شهروند 
و مدیریــت شــهری مفاهیمی هســتند که 
ارتباط بسیار تنگاتنگ و نزدیکی با یکدیگر 
دارند. وی افزود: قوانین و مقررات شهری 
را می تــوان به عنوان یکی از مهم ترین نقاط 
اتصال بین مدیریت شــهری و شــهروندان 
قلمداد نمود. به تعبیر بهتر بازیگران عناصر 
اصلــی مدیریت شــهری در پرتــو قوانین و 
مقررات شــهری ضمن تعریــف نقش برای 
خود و ســایر اعضــا می توانند شــهروندان 
را در اداره امــور مشــارکت دهند و مفهوم 
شــهروندی و حقوق شــان را محقق سازند.

بسطام خاطرنشان کرد:از دید شهری موضوع 
حقوق شهروندی، روابط مردم شهر، حقوق و 
تکالیــف آنــان در برابر یکدیگــر و اصول و 
هدف هــا و وظایف و روش انجام آن اســت.

در واقع حقوق شــهروندی آمیخته اســت با 
وظایف و مسئولیت های شهروندان در قبال 
یکدیگر،شهر و دولت یا قوای حاکم و مملکت 
و همچنیــن حقوق و امتیازاتی که وظیفه آن 
حقوق بر عهده مدیران شــهری،دولت یا به 

طور کلی قوای حاکم می باشد.

مسئله مهمی که باید مورد توجه قرار 
گیرد این اســت که  درآمد شــهرداری 
بشــدت کاهش پیدا کرده و  در مقابل 
هزینه هــای جــاری مجموعــه مدیریــت 
شــهری  مثــل حقوق پرســنل،افزایش 
قیمــت خدمــات شــهری، هزینه هــای 
نگهداری، حامل های انرژی ســرویس و 
قطعات  ماشــین آالت و همچنین قیر و 
سیمان که جزء کاالهای اساسی عمرانی 
باورنکردنی  شهرداری اســت افزایش 
داشــته ولــی بــا وجــود این کــه همــه 
مشکالت شــهرداری وشــورای اسالمی 
شــهر ســاوه در دوره پنجم تالش کرده 
جانبــی  هزینه هــای  برخــی  باکاهــش 

خدمت رسانی به مردم متوقف نشود
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