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حســن صادقی معاون دبیرکل تشکیالت  خانه کارگر 
کشــور در همایش بزرگ سالروز تصویب قانون کار که در 
خانه کارگر ســاوه با اشاره به ضرورت  بازنگری در   قانون 
کاراظهارداشــت: ما مخالف اصالح نیستیم  در صورتیکه  
همه  مولفه های حقوق بین الملل کار در آن رعایت شــده 
باشد تا هیچ شرکت پیمانکاری به خود اجازه ندهد نیروی 
انســانی  را معامله و به اســارت بگیرد بنابراین ما موافق 

اصالح هستیم ولی مخالف اضرارهستیم
خبرنگار جام جم ساوه: وی افزود: این اصالح باید 
از فصل ششــم که قلب قانون کار است آغاز شود زیرا این 
مهم در قالب تقویت نهادهای مدنی و  تشکل های کارگری 
و بهبود شرایط روابط کار است که باید بیش از این اهمیت 
داده  و مورد توجه واقع شــود. معاون دبیرکل تشــکیالت  
خانه کارگر کشــور تصریح کرد: فرضیه های اصالح قانون 
کار باید بتواند مولفه های حقوق انسانی و تمامی حوزه های 
اشتغال  و اشتغال های فضای مجاری و استارت تاپ ها  که 
شکل گرفته اند و قادر به دیدن آنها نیستیم، را مدنظر قرار 
دهد. معاون دبیرکل تشکیالت  خانه کارگر کشور بیان کرد: 
اصالحی که بتواند به اخراج آسان کارگر از واحدهای تولیدی 
و صنعتی بیانجامد و هر کارفرمایی هر میزان حقوق و با 
حذف بیمه و به گمان خودشان توافقی به کارگر بدهد، این 

اصالح به نفع جامعه کارگری نیســت .صادقی بیان کرد: 
جهان در حال نو شــدن اســت و دنیا به تاسی از آن باید 
دچار تحول شــده و تغییری رو به جلو و پیشــرفت داشته 
باشدصادقی گفت: برخی ها مدعیان فرار سرمایه را ناشی از 
عدم اصالح قانون کار می دانند در حالی که کارگر سرمایه 
است و اگر قرار اســت سرمایه سیال شود باید نیروی کار 
به تاســی از آن سیال شود.وی افزود: ما نمی توانیم نیروی 
کار را ببندیم. وی اظهار کرد: فرضیه های اصالح قانون کار 
باید بتواند مولفه های حقوق انســانی و تمامی حوزه های 
اشــتغال  و اشــتغال های فضای مجاری و استارت تاپ ها 
و... که شــکل گرفته اند و قادر به دیدن آنها نیســتیم، را 
مدنظر قرار دهد. معاون دبیرکل تشــکیالت  خانه کارگر 
کشور بیان کرد: اصالحی که بتواند به اخراج آسان کارگر از 
واحدهای تولیدی و صنعتی بیانجامد و هر کارفرمایی هر 
میزان حقوق و با حذف بیمه و به گمان خودشان توافقی 
به کارگر بدهد، این اصالح به نفع جامعه کارگری نیســت. 
معاون دبیرکل تشکیالت  خانه کارگر کشور با اشاره به این 
که اساس تشکیالت خانه کارگر دفاع از حقوق کارگر است، 
افزود: خانه کارگر صدای طبقه کارگر اســت و همواره امام 
راحل و مقام معظم رهبری تاکید بر منافع این قشر باید در 
اولویت باشــد.وی ادامه داد: برخی واحدهای بزرگ که جزء 
صنایع مادر به شــمار می رفتند به بخش خصوصی واگذار 
شــدند و این امر ضربه سنگینی بر پیکره سرمایه، تولید، 
اقتصاد و اشتغال وارد کرد زیرا بدون در نظر گرفتن اهلیت 
صنعتی صورت گرفته بود.. معاون دبیرکل تشکیالت  خانه 
کارگر کشــور بیان کرد: خصوصی سازی نباید  در مسیر 
رواج بی بند و باری و هرج و مرج اقتصادی باشــد بلکه باید 
در قالب توجه به بخش تعاون باشد.صادقی گفت: بخش 
خصوصی می تواند در قالب هلدینــگ، یک مجموعه را 

جهت اشتغال با تولید انواع کاالها و محصوالت و صادرات 
مرغوب به رونق اقتصاد بیش از پیش کمک کند.وی افزود: 
متاسفانه بیشتر خصوصی ســازی های اتفاق افتاده نوعی 
رهاسازی اســت که نمونه های آن را می توانیم در حمل 
و نقل آبادان، حمل و نقل سوســنگرد و خرمشهر مشاهده 

کنیم.
صادقــی بیان کرد: هم اکنون حــدود 7 درصد اقتصاد 
کشور مربوط به تعاون اســت این در حالی است که باید 
حدود 30 درصد اقتصاد منوط به فعالیت این بخش باشد.

وی با اشاره به وقایع اخیر گفت: جامعه کارگری اغتشاشات 
اخیر را محکوم کرده و خسارت به اموال عمومی را نادرست 
می داند.فرماندار ســاوه نیز  با اشــاره به این که حمایت از 
چرخه تولید در قالب حمایت از قانون کار امکان پذیر است، 
افزود: از ابتدای امســال تاکنون در ساوه هیچ گونه تجمع 

کارگری وجود نداشته است.
میرزایی اظهار کرد: این در حالی اســت که ساوه دارای 
بزرگ ترین شهر صنعتی کشور و یکی از قطب های صنعتی 
به شمار می رود و برغم این که برخی واحدهای تولیدی و 
صنعتی دارای مشکالتی هستند با کمترین تعدیل نیروی 

انسانی مواجه بوده است.
وی بیان کرد: تحریم های ظالمانه دشمنان علیه ایران 
اسالمی را می توانیم با همت بلند کارگران و کارفرمایان به 
فرصت تبدیل کنیم.دبیر اجرائی خانه کارگر شهرستان های 
ســاوه و زرندیه نیز ضمن گرامیداشت 29 آبان ماه سالروز 
تصویب قانون کار گفــت: قانون کار به دالیل واهی مورد 
حمله و هجمه قرار می گیرد، قانونی که برای جامعه کارگری 
قانون حداقلی ها است.وی اظهار کرد: خروج کارگاه های زیر 
10 نفــر از شــمول قانون به بهانه تغییــر قانون، نه تنها 
منفعتی برای کارگر نداشــت، بلکه باعث بیکاری کارگران 

نیز شد و با تکرار این اشــتباه باز در قانون مناطق ویژه و 
آزاد بخشــی از حقوق جامعه کارگری را تضییع کردند.دبیر 
اجرائی خانه کارگر شهرستان های ساوه و زرندیه با اشاره به 
این که خصوصی ســازی های بی رویه از دیگر دغدغه های 
جامعه کارگری اســت، گفت: متاسفانه واگذاری به بخش 
خصوصی بدون در نظر داشتن اهلیت صنعتی  و از طریق 
رانت ضربه مهلکی به اقتصاد و اشــتغال وارد کرده است.

زرندیه افزود: متاسفانه با البی دست پنهان پشت پرده یک 
شبه، سرمایه گذار بدون اهلیت صنعتی صاحب یک شرکت 
بزرگ می شــود که توانایی مدیریــت آن و ورود به عرصه 
اقتصاد و رقابت در عرصه تولید را ندارد.وی با اشاره به این 
که معیشــت اساس جامعه کارگری است، گفت: متاسفانه 
کارگران به دلیل عملکرد اقتصادی بد دولتمردان در بخش 
اقتصاد و تحریم های ظالمانه و خود تحریمی های داخلی 
دچار مشــکل عدیده در گذران زندگی شده اند.دبیر اجرایی 
خانه کارگر شهرســتان های ساوه و زرندیه با اشاره به این 
که امروزه کارگران با دریافت حقوق 12 تا 15 میلیون ریالی 
از عهده اداره زندگی بــر نمی آیند، افزود: فرزندان کارگر به 
دلیل عدم توانایی در پرداخت هزینه های تحصیل، ازدواج و 

فرزندپروری از آنها صرف نظر می کنند.

معاون دبیرکل تشکیالت  خانه کارگر کشور :

  موافق اصالح هستیم، اما با اضرار  مخالفیم 
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سخن شهردار
ســام و درود خداونــد بر رســول مهر و 
محبــت حضرت محمــد)ص( و خاندان پاک و 
مطهــرش و درود بــی پایان بــه روح ملکوتی 
حضرت امام خمینی)ره( و خلف شایسته اش 
مقام معظــم رهبری)مدظله العالی( و درود و 
ســام به ارواح طیبه شهدای اسام باالخص 
شهدای شهر غرق آباد آنان که با لبیک گفتن 
به ندای امــام راحل)ره( تداوم بخش نهضت 
عزت آفرین ایران اســامی شــدند و ســام 
و تحیات فراوان به حضور شــما شهروندان 
فهیــم و بافرهنــگ غــرق آباد.همانطــور که 
استحضار دارید از ابتدای سال 96 با اجرایی 
شدن قانون برنامه ششــم توسعه و تغییر 
در نحــوه توزیــع اعتبارات مالیــات بر ارزش 
افــزوده این شــهرداری با کاهــش حدود 60 
درصدی در آمد از ایــن محل مواجه گردید.

با عنایت به اینکه عمده ترین منبع درآمدی 
شــهرداریهای کوچــک نظیر شــهرداری غرق 
آبــاد از این محل می باشــد لذا این کاهش 
درآمــدی هر چند باعث کندی در روند اجرای 
پروژه ها گردید اما اتخاذ تدابیری چون صرفه 
جویــی اولویــت بنــدی برنامه ها و ســعی و 
تاش شبانه روزی همکاران خدوم شهرداری 
و مســاعدت هــا و همراهی اعضــای محترم 
شورای اسامی شــهر که همیشه یار و یاور 
شــهرداری بودند و همچنین شما شهروندان 
عزیــز منجر به جبــران بخشــی از کمبود ها 
گردیــد. لذا ما تمام توان خود را در راســتای 
عمران و آبادانی شهر بکار گرفته تا در همه 
زمینه ها خواســته های بحق شما را به حول 
و قوه الهی  فراهم ســازیم.بر حسب وظیفه 
الزم میدانیــم از همراهــی و همــکاری امام 
جمعه محترم شــهر و همه مسئولین دلسوز 
باالخص استاندار ارجمند و همکاران پرتاش 
ایشان در مجموعه استانداری و نیز نماینده 
محترم مردم شــریف شهرســتانهای ساوه و 
زرندیه در مجلس، معاون محترم اســتاندار 
و فرماندارعزیــز و بــا درایتمــان و معاونین 
گرانقدرایشــان  و بخشــدار گرامی، خانواده 
هــای محتــرم شــهدا و ایثارگــران و اعضای 
محترم شــورای اســامی شــهر و همــکاران 
خوبمان در شهرداری و شما همشهریان عزیز 
و بزرگوار، تقدیر و تشکر نموده و  همچنان در 
ادامه خدمت  منتظر یاری سبزتان هستیم.                                                                                                                                           
     حسین نفیس قدیرلی - شهردار غرق  آباد 

- ارســال پیامک در مناســبتهای مختلف 
ملی و مذهبی.

- ایجاد جایگاه برای برگزاری مراسمات)22 

بهمــن، ایــام محــرم ،روز قــدس ، 13 آبان 
و...( 

- طراحــی و تهیــه پــاکارد و آذین بندی 
سطح شهر )نصب ریسه ، پرچم، پارچه رنگی 
، پاکارد و...(- برگزاری جشــن نیمه شعبان 
در خیابان شــهید رجائی.- مساعدت جهت 
راه انــدازی و افتتاح مکان جدید موسســه 
قرآنی شــهر غرق آباد.- برگزاری مســابقات 
آشپزی،ورزشی در رشته های مختلف و اهداء 
جوایز به نفرات برتر.- عطر پاشی و گلباران 
مزار شهدا مصادف با دهه فجر، هفته دفاع 
مقدس، پنج شنبه آخر سال و..- هماهنگی 
و برنامه ریزی جهت اسکان مسافرین نوروزی 
و در راه مانــدگان .-اعزام زائران مرقد امام 
)ره( توسط سه دستگاه مینی بوس با همکار 
ی پایــگاه مقاومت بســیج.-برعهده گرفتن 
اسپانسری تیم فوتســال شهر غر ق آباد.- 
تهیه و چیدن ســفره هفت سین در میدان 
اصلی شهر.- تهیه بروشــور معرفی شهر و 
استقبال از مســافرین نوروزی - مساعدت 
به اشــخاص نیازمند تحت پوشش نهادهای 
حمایتی از جمله کمیته امداد، بهزیستی و... 
)معافیــت از پرداخت عوارض شــهرداری(- 
برگــزاری مراســم انس با قــرآن و دعوت از 
قاری ممتاز کشــوری به مناسبت ماه مبارک 
رمضــان.- برگزاری مراســم تودیع و معارفه 
شورای اســامی دوره چهارم و پنجم شهر و 
تقدیر از اعضاء محترم شورای دوره چهارم.-

برگزاری مراسم یادواره شهدا و سوگواری به 
مناسبت ارتحال ملکوتی امام خمینی)ره(.- 
برگزاری جشنواره مســابقات شوی سواره و 
زیبایی اســب در شــهر غرق آباد.-برگزاری 
نماز جماعت و ســخنرانی در محل شهرداری 
با حضور امام جمعه محترم .-اهداء هدایای 
نقدی بــه فرزندان برتر کارکنان شــهرداری 
جهت تشویق آنان در عرصه علم و دانش.-

پاکســازی حاشیه جاده های شــهر با حضور  
مســئولین و شــهردار و کارکنان شــهرداری  
مصادف با روز هوای پاک.-مســاعدت جهت 
تهیه لــوازم اداری حوزه علمیــه خواهران.-

مســاعدت به چند تن از ورزشــکاران جهت 
تهیه لباس و هزینه شــرکت در مســابقات 
پرس ســینه کشــوری.-تهیه لوح ســپاس 
جهــت تقدیر از پرســنل و اهــداء هدایا در 
مناســباتی همچــون روز کارمنــد، روزآتش 
نشــان، والدت امام علی)ع( و حضرت فاطمه 
الزهرا )س(.-تقدیر از بازنشستگان لشگری 
و اعــزام به امامزاده نوح بالقلــو برای زیارت 
و برگــزاری نمــاز جماعت.-برگزاری مراســم 
تشــییع و تدفین شــهدای گمنــام در پارک 
شاهد.-برگزاری مسابقات تفریحی و ورزشی 
در ســایت پروازی بهاران.- تهیه بروشور و 
بسته آموزشــی و پیام شهروندی در جشن 

انقاب.-

آســفالت معابرخیابانهای نســترن، بدر ، 
عرفان، جمهوری اســامی، اســتاد شهریار، 
شــهید شــریفلو، احد، خیبر، شهید رجایی، 
شهید باهنر، نســیم ، شهید نعمتی، طاهر، 
شــهدای نکونــام، شــهید بیگلری، ارشــاد، 

بیهقــی، گلها، معلم شــمالی، معلم جنوبی، 
دانشجو، ایثارگران به متراژ34500مترمربع 
-لکــه گیــری معابــر خیابانهــای شــهید 
مطهــری، بعثت، تربیــت ، شــهریار، جانباز، 

فرهنگ، امام خمینی ، مروارید، معلم،
مفتح، میدان امام شــهید باهنر،  شهید 
صابر، سبان، شهید بیگلری، معین نعمتی، 
فارابی، جامی  ،بهارستان، دانش، سید زاده 
قمــی، فروردین ، قــدس ، صاحب الزمان و 
خمســه ای لکه گیری دوربرگردان ایثارگران 
بــه متــراژ 2400متــر مربع-جدولگــذاری 
خیابان های نســترن، معلم ، شــهید آذری ، 
مسکن مهر، رســالت، فرهنگ، شهید باهنر 
، گلها ، گلبرگ، جمهوری اســامی ، شــهید 
بیگلری ، توحید، بلوار امین ،نظامی، ارشاد 
و جنــت و کوچــه اللــه ، خیابانهای شــهید 
بهشتی و منشــعبات، سرچشمه،ایثارگران، 
نغمه، نوید، ســنایی، دوربرگردان ایثارگران، 
حافــظ و شــهید باهنــر بــه متــراژ 6200 
خیابانهــای  معابــر  ســازی  مترطول-زیــر 
نســترن ، بدر، عرفــان، جمهوری اســامی، 
اســتاد شــهریار ، شــهید شــریفلو ، احد ، 
خیبر، شــهید رجایی، شــهیدباهنر، نسیم، 
شهید نعمتی، طاهر، شهدای نکونام، شهید 
راه  ،رازی،  ،دانشــور  بیگلری،ارشــاد،طوس 
دسترســی بــه منبع آب ، جانباز ،  مســکن 
مهر، معلم شــمالی ، معلم جنوبی، دانشجو، 
ایثارگران، ســنایی ،  دوربرگردان ایثارگران، 
خیابــان شــهید بهشــتی 5،7،9، ســهند و 
ملــت  بــه متراژ42هزارمتــر مربع-اجــرای 
کفپوش پیاده روهای خیابــان امام خمینی 
)ره(  بلــوار شــهید چمــران و پارک شــاهد 
، روبــروی اداره آب و تأمیــن اجتماعــی به 
متراژ 3500-پروژه بهسازی خیابان شهدای 
محراب شــامل  اجــرای عملیات زیر ســازی 
، جدولگــذاری ، آســفالت و  ایجــاد فضــای 
و  مربع-ســاماندهی  متــر   22500 ســبز 

بهســازی پارکها احداث سرویس بهداشتی 
پارک شــاهد و ســاماندهی نماز خانه پارک 
شاهد  به متراژ60مترمربع-اجرای عملیات 
زیر ســازی، جدولگذاری ، آسفالت و  ایجاد 
فضای سبز پروژه بهســازی خیابان شهدای 
محراب  بــه متــراژ 60متر-تفکیک اراضی  
بــه متــراژ 10500مترمربع،تهیــه و پخش 
آسفالت تراشه در خیابانهای دهقان، شهید 
بهشتی، پیروزی، زارع-ســاماندهی خیابان 
سرچشمه )قنات مرکزی شهر(شامل احداث 
چهار طاقی ســنتی مظهر قنات کهنه کهریز، 
احداث فضای سبز حاشــیه قنات به متراژ 
3300 متــر مربع-احــداث دیــوار ســاحلی 
خیابان شهید بهشتی )جاده بالقلو( به متراژ 
1300متــر مکعب و طول 250متر- تکمیل 
مجتمــع تجــاری ورزشــی از جملــه  تکمیل  
زیــر زمیــن تامرحله ســفید کاری ، ســفت 
کاری طبقــه همکف به متــراژ 445مترمربع 
-احــداث ســالن اجتماعات  در ســاختمان 
فندانســیون  اجــرای  شــامل  شــهرداری 
متــراژ 370متــر  بــه  فلــزی   اســکلت  و 
مربع-ســنگکاری کانال شــهید بهشــتی و 
کفســازی  خیابان سرچشمه و کانال شهید 
مــرادی و پله های خیابان پارک شــاهد  به 
متراژ 1500متــر مکعــب  کانــال شــهید 
بهشتی و 1700متر مربع خیابان سرچشمه 
-احداث باالبر ویژه معلوالن جهت مناســب 
سازی ورودی ساختمان  شــهرداری -اجرای 
آبیاری بارانــی بلوار امام خمینی حد فاصل 
خیابان مولوی تا شــهید بهشــتی و آبیاری 
قطره ای گلزار شــهدا و شــهدای محراب به 
متراژ 21000متر مربع-احداث پل فلزی بر 
روی دیوار ســاحلی خیابان شهید مدرس ، 
پلهای خیابان نصر و کارگر ، توحید، شهدای 
محراب ، تعاون ، سرچشمه و خیام به متراژ 
300متر مربع-احداث دوربرگردان در بلوار 

ایثارگران )کمربندی همدان(.
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دانشــمندان تعاریف متعدد و مختلفی 
را بــرای عدالت اجتماعــی ذکر نموده اند 
که در ذیــل، به برخی از آنها اشــاره می 

شود:
 1. وقتــی افاطون از عدالت اجتماعی 
سخن می راند، مقصودش »جامعه با نظم 

خوب و هم آهنگی در کل« می باشد 
  2. شــهید مطهــری در تعریف عدالت 
اجتماعی می نویســد: »عدالت اجتماعی 

یعنی: برقراری عدالت در میان مردم« .
  3. آیــت الّل مصباح عدالت اجتماعی 
را این گونه تعریف نموده است: »عدالت 
در مفهــوم اجتماعی یعنی: دادن حق هر 

صاحب حقی«.

امام  از منظر  تعریف عدالت اجتماعی 
علی )ع(

امام علی علیه السام عدالت اجتماعی 
را بــه معنای تدبیر عمومــی گرفته و می 
فرمایــد:  عدالــت، تدبیــر عمومی مردم 
اســت، در حالی که بخشش، گروه خاصی 

را شامل است.
  اگــر ما ایــن تعریــف و معنایی را که 
حضرت از عدالــت اجتماعی ارائه دادند، 
در کنــار تعاریــف دیگــر حضــرت بــرای 
عدالــت قــرار دهیم می توانیــم عدالت 
اجتماعــی را از منظــر امــام علــی علیــه 
السام این گونه تعریف نماییم: عدالت 
اجتماعــی عبارت اســت از تدبیر جامعه 
و امــور مردم، به گونــه ای که هر چیزی 
در جای خویش قرار گرفته و حق کســی 

ضایع نگردد.
ما مباحث ایــن تحقیق را بر محور این 

تعریف دنبال خواهیم کرد.

جایگاه عدالــت اجتماعی  از دیدگاه 
حضرت علی )ع(

عدالــت  الســام  علیــه  علــی  امــام 
اجتماعــی را مهــم تریــن وظیفــه انبیا و 
اولیا و فلســفه تشکیل حکومت اسامی 
دانســته و آن قــدر آن را حایــز اهمیت 
مــی داند که بــه عنوان یکی از ســتون 
چهارگانه ایمان معرفی نموده اســت. در 
ذیل، با شــمه ای از دیدگاه های حضرت 
دربــاره جایگاه و اهمیت عدالت اجتماعی 

آشنا می شویم.
     

1. ارزش حکومــت، در گــرو عدالت 
اجتماعی

امــام علــی علیــه الســام حکومت را 
بــی ارزش دانســته و آن را حتــی از یک 
کفــش کهنــه نیز کــم اهمیت تــر تلقی 
نموده اســت؛ اما حکومت زمانی ارزش و 
اهمیت پیدا می کند که وسیله و ابزاری 
برای اجرای عدالــت اجتماعی قرار گیرد. 
در این صــورت، ارزش آن بــه حدی می 
رســد که ریختن خــون در راه آن حال و 
بلکه اجر و پــاداش عظیم اخروی خواهد 

داشت.
     حضــرت علــی علیــه الســام مــی 
فرمایــد: »به خدا ســوگند، همین کفش 

بــی ارزش نــزد مــن از حکومت بر شــما 
محبوب تر اســت، مگر اینکه حقی با آن 

به پا دارم و یاباطلی را دفع نمایم« 
     شــهید مطهــری در ایــن زمینه می 
فرمایــد: »همین حکومــت و زعامت، در 
مســیر اصلــی و واقعــی اش، یعنــی به 
عنوان وســیله ای بــرای اجــرای عدالت 
و احقــاق حق و خدمت بــه اجتماع، فوق 
العاده مقدس است و مانع دست یافتن 
حریــف و رقیب فرصت طلب و اســتفاده 
جو مــی گردد؛ شمشــیر زدن بــرای حفظ 
و نگــه داری اش از دســتبرد چپاولگران 

دریغ نمی ورزد« 
     بنابرایــن، حکومــت و قــدرت ذاتــا 
ارزشــمند نبوده، بلکــه ارزش و اهمیت 
آن به واســطه برقــراری عدالت اجتماعی 
اســت. اگر هــدف آن، برقــراری عدالت 
اجتماعی باشــد باارزش بــوده و در غیر 
ایــن صــورت، ارزش و اهمیتــی نخواهد 

داشت.
  اصًا فلسفه عینیت دین با سیاست 
و اینکــه حاکم باید از طــرف خدا تعیین 
گــردد و یکــی از شــئون انبیا تشــکیل 
حکومت تلقی شــده و ائّمه اطهار علیهم 
الســام به عنوان حاکمان بعد از پیامبر 
صلی الل علیه و آله منصوب شــده اند 
و اینکــه در عصر غیبــت باید ولّی فقیه 
جامــع الشــرایط و عــادل حکومــت را به 
عهده گیرد، همه اینها برای این است که 

عدالت اجتماعی در جامعه برقرار گردد.
از  دیگــری  قســمت  در       حضــرت 
بیاناتــش هــدف اصلی ظهــور ولی عصر 
)عج( را برقراری حکومت عادالنه دانســته 
و مــی فرمایــد: »آگاه باشــید! فردایــی 
که شــما را از آن هیچ شــناختی نیست، 
زمامــداری حاکمیت پیدا می کند که غیر 
از خانــدان حکومــت های امروزی اســت 
)حضــرت مهــدی علیه الســام(. عمال و 
کارگزاران حکومت ها را بر اعمال بدشان 
کیفــر خواهــد داد، زمین میــوه های دل 
خود )معادن طا و نقره( را برای او بیرون 
مــی ریــزد، و کلیدهایــش را بــه او مــی 
ســپارد، او روش عادالنه در حکومت حق 
را به شما می نمایاند، و کتاب خداوسنت 
پیامبر صلی الل علیــه و آله را که تاآن 

روز متروک مانده اند، زنده می کند« 
     از جمات فوق اســتنباط می شــود 
کــه یکــی از بــرکات حکومــت عادالنــه، 
فراوانــی نعمت می باشــد و از آن رو که 
در زمــان ظهــور امام زمان )عــج( عدالت 
واقعــی برقــرار می گــردد، نعمــت ها به 
حدی فراوان می شود که در جامعه هیچ 

فقیری یافت نخواهد شد.
     بنابرایــن، امــام علی علیه الســام 
سیاســتی را مــورد توجه قــرار می دهد 
که در آن رســتگاری و پرهیزگاری توسعه 
یابــد و بنیــان آن بر عدالت باشــد. »بر 
این اســاس، در نــگاه او هســته اصلی 
سیاســت عدالــت اســت؛ سیاســتی که 
فضیلــت گرایانــه به انســان و تعامات 
نــه  و  نگــرد  مــی  جامعــه  در  انســانی 

سیاســتی که عبارت از تشخیص هدف و 
تحصیل هر نوع وســیله برای وصول به 

آن باشد«.

     2. عدالت، با فضیلت ترین عمل
حضــرت علــی علیــه الســام عدالت 
اجتماعــی را برترین عمــل، و رهبر عادل 
را بهتریــن و شایســته تریــن بنــدگان 
خداونــد شــمرده و مــی فرمایــد: »پس 
بدان که برترین بندگان خدا در پیشگاه 
او رهبــر عــادل اســت که خــود هدایت 
شده و دیگران را هدایت می کند، سنت 
شــناخته شــده را بــر پــا دارد، و بدعت 
ناشــناخته را بمیراند. ســنت ها روشــن 
و نشانه هایش آشــکار است، بدعت ها 

آشکار و نشانه های آن بر پاست«.

 3. عدالت، محبوب ترین عمل
حضــرت در نامه ای به مالک اشــتر، او 
را به برقراری عدالت توصیه و ســفارش 
کــرده و مــی فرمایــد: »و بایــد از کارها 
آن را بیشــتر دوســت بــداری کــه نه از 
حق بگــذرد و نه فرو مانــد و عدالت آن 
فراگیرتر بود«.     یعنی در امور اجتماعی 
مــردم و زمامــداری آنها باید ســرلوحه و 
معیار سیاســت گذاری ها، خط مشی ها، 
برنامه ریــزی ها، رفتارهــا، قضاوت ها و 

داوری ها و... برقراری عدالت باشد.

     4. انعطاف ناپذیر بودن عدالت
امام علــی علیــه الســام معتقد بود 
در اجــرای عدالــت نباید مســامحه گر و 
انعطــاف پذیر بود، بلکه بایــد عدالت را 
به طور صحیح و کامل اجرا نمود. ســیره 
عملی حضــرت نیز گواه این مدعاســت؛ 
امام علی علیه الســام در هیچ شرایطی 
حاضــر نبود خــاف عدالت رفتــار نماید. 
حضــرت می فرمایــد: »به خدا ســوگند، 
بــرادرم عقیــل را دیــدم کــه به شــدت 
تهیدســت شــده و از مــن درخواســت 
داشــت تــا یک مــن از گندم هــای بیت 

المال را به او ببخشم. 

کودکانــش را دیــدم که از گرســنگی 
موهایشــان ژولیــده، و رنگشــان تیــره 

شده، گویا با نیل رنگ شده بودند. 
پی در پی مرا دیدار و درخواســت خود 
را تکــرار می کرد. چون بــه گفته های او 
گوش دادم، پنداشــت که دین خود را به 
او واگذار مــی کنم، و با رفتار دلخواه او، 
از راه و رســم عادالنه خود دســت برمی 
دارم. روزی آهنــی را در آتش گداخته به 
جســمش نزدیک کردم تا او را بیازمایم، 
پــس چونــان بیمــار از درد فریــاد زد و 
نزدیــک بود از حرارت آن بســوزد. به او 
گفتــم: ای عقیــل، گریه کننــدگان بر تو 
بگرینــد! از حــرارت آهنــی مــی نالی که 
انســانی بــه بازیچــه آن را گرم ســاخته 
است، اما مرا به آتش دوزخی می خوانی 
کــه خــدای جبارش با خشــم خــود آن را 
گداختــه اســت؟ تو از حــرارت ناچیز می 

نالی و من از حرارت آتش الهی ننالم؟«
     در جای دیگر، به عبدالل بن زمعة ـ 
که از شیعیان و پیروان آن حضرت بود و 
در خافت امام نزد او آمد و مالی از بیت 
المال خواســت ـ فرمود: »این مال نه از 
آِن من اســت و نه از آن تو. بلکه فیی ء 
اســت، و از آِن همه مســلمانان، و برای 
بــه خدمت گرفتن شمشــیِر آنان. اگر تو 
در جنگ با آنان یار باشــی چون ایشــان، 
از مــال برخوردار باشــی، وگرنه آنچه به 

دست آورند، نبایددیگران بخورند«.
     عــده ای از فرصت طلبان مســلمان 
نما بــر حضرت خرده گرفتند که چرا بیت 
المــال را مســاوی بخشــیده، حــال آنکه 
باید بین بزرگان و اشــراف و فقرا امتیاز 

و تفاوت قایل شود. 
امام علی علیه الســام در پاسخ آنان 
فرمود: »مرا فرمــان می دهید تا پیروزی 
را بجویــم به ســتم کردن دربــاره آن که 
والی اویم؟ به خدا کــه، نپذیرم تا جهان 
سرآید، و ستاره ای در آسمان پی ستاره 
ای برآید«     بنابراین، حضرت حاضر نبود 
به هیچ وجه از اجرای عدالت کوتاه آمده 

و در اجرای آن سستی و مسامحه کند.

 دکتر خسرو آرام، مدیرعامل موسسه فرهنگی هنری چندمنظوره »چشمه سار اندیشه وهنر«:

ش اول عدالت اجتماعی از منظر نهج البالغه
بخ
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ــال  ــه فوتس ــر کمیت ــد دبی بازدی
ــی  ــات فیزیوتراپ ــران  از امکان ای

ــاوه  س

دکتر آرش جباری مســئول کمیته مســابقات 
و دبیر ســازمان لیگ فوتســال ایران در بازدید از 
مرکز فیزیوتراپی حضرت رقیه)س( ساوه  درمانگر 
وفیزیوتراپ دو تیم مطرح ســن ایچ و شــهرداری 
ســاوه گفت:  امکانات موجود در شهرستان ساوه 
، بستر درمان مناسب مصدومان ورزشی را فراهم 
آورده اســت و موجب آمادگی بازیکنان تیم های 

فوتسال این شهر شده است.
 خبرنگار جام جم ساوه: وی افزود:  علم 
ورزش بســیار گسترده است و آماده سازی قبل از 
فصل مسابقات و درمان مناسب مصدومان بعد از 

مسابقه، تاثیر بسزایی در حفظ توان تیم ها دارد.

 راه انــدازی ثبــت ورود 
و خــروج  در پارکینــگ 
ــط  ــاوه توس ــهرداری س ش

ــد ــزار اندروی ــرم اف ن
  رضــا مصباحــی مدیر امالک و مســتغالت 
شــهرداری ساوه با اعالم خبر راه اندازی ثبت ورود 
و خروج در پارکینگ شــهرداری ســاوه توسط نرم 
افزار اندروید گفت: این نرم افزار توسط بهره بردار 
پارکینگ راه اندازی شــده و قابلیت محاسبه زمان 
ورود و خروج خودروها را با اســتفاده از کارت های 
NFC  و چاپ بارکد و همچنین قابلیت پرداخت 
به صورت نقدی از طریق کارت های عضو شتاب 

دارا می باشد.
خبرنگارجام جم ساوه:  به گفته وی،  این 
نرم افزار بــه منظور جلوگیــری از تضییع حق و 
حقوق شهروندان، احترام به مراجعان  و تسریع در 
ارائه خدمات راه اندازی و به کار گرفته شده است.

خبر

علی میرزایی فرماندارســاوه با اشاره به 
وقوع ســیل در منطقه عباس آباد جنوبی 
شهر ســاوه اظهار کرد: با توجه به طغیان 
رودخانه از سمت روستای یوالق و باالدست، 
سیلی در منطقه عباس آباد جنوبی ساوه رخ 
داد که با توجه به ساخته شدن برخی منازل 
شــهروندان در مسیر رودخانه مشکالتی را 

بوجود آورد.
 خبرنگارجام جم ســاوه: وی افزود: 
بالفاصله پس از جاری شــدن ســیل در 
این منطقه ســتاد بحران تشکیل شد و با 
ابالع دســتور به دست اندرکاران و با حضور 
نیروهای عملیاتی و امدادی، اقدامات الزم 

برای کنترل سیالب انجام گرفت. 

فرماندار ســاوه تصریح کــرد: در حال 
حاضر سیل مدیریت شده و مشکلی وجود 
ندارد ضمن اینکه قرار اســت طی روزهای 
آتی با بررسی های بیشــتر اقدام به ایجاد 
یک بند کنیم تا حرکت آب را به مســیری 
مشخص منحرف کنیم و در غیر این صورت 

تمهیدات دیگری اتخاذ خواهد شد.

به لحــاظ تحصیالتی  قاضی دادگاه 
در زمینه فقه و حقــوق دارای تخصص 
است و برای همین، در موضوعات فنی از 
قبیل امور پزشکی از پیمانکاری، سوانح، 
تصادفات و بســیاری از موضوعات دیگر، 
نیاز به نظر یک فرد خبره یا کارشــناس 

برای روشن شدن موضوع وجود دارد.
 به همین دلیل در بسیاری از دعاوی، 
قاضی دادگاه با ارجاع موضوع به کارشناس 
رسمی دادگستری، نظر تخصصی وی را 
در خصوص آن موضوع می گیرد تا بتواند 
بهتر در خصوص دعوای طرح شده، حکم 
صادر کند. اما نظر کارشناســی چگونه 
صــادر می شــود و چقدر ایــن نظر در 

تصمیم دادگاه موثر است؟
تصمیماتی که دادگاه در رابطه با یک 
دعــوا اتخاذ می کند، بــه دو نوع حکم و 
قرار تقسیم می شود. بر اساس ماده  299 

قانون آیین دادرســی مدنی، چنانچه رای 
دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به 
طور جزیی یا کلی باشد، حکم و در غیر 
این صورت قرار نامیده می شــود. هرگاه 
دادگاه تشخیص دهد که دعوا دارای جنبه 
فنی و تخصصی بوده  و الزم اســت به 
کارشناس ارجاع شود، »قرار کارشناسی« 

صادر می کند.
ارجــاع دعاوی  قــرار  در خصــوص 
به کارشناســی مــی توان اظهــار کرد: 
گستردگی علوم و پیشــرفت غیر قابل 
تصور شاخه های مختلف علم و گرایش 
هر چــه بیشــتر به تخصصی شــدن 
رشــته های علمی، بهره گیری از نظرات 
کارشناســان متخصص توسط مسئوالن 
قضایــی را اجتناب ناپذیر کرده اســت و 
در این راســتا قوه قضاییه بــا برگزاری 
آزمون های مختلف بــه برگزیدن افرادی 

اقدام می کند کــه دارای تخصص کافی 
و توانایی الزم جهــت ارایه نظرات قابل 

اطمینان و اعتماد هستند.
ضمناً مــی توان افزود کــه  قضات 
نیــز در پرونده های مختلف با مراجعه به 
کتاب هایی که مشــخصات و تخصص 
هر کارشــناس در آن درج شده است، به 
قیــد قرعه نظرات کارشناســی را جهت 
اتخاذ تصمیمات قضایی بکار  کمک در 
می گیرند. این مهم در مواد 257 الی 265 
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی 
و انقــالب در امــور مدنــی و همچنین 
مــواد 128، 129، 130، 155، 156، 157، 
 614  ،166  ،165  ،163  ،162  ،161  ،159
و 615 قانون آیین دادرسی کیفری و سایر 
قوانین مورد اشاره قرار گرفته و به قضات 
اجازه داده شده است که در موارد مختلف 
از نظرات اهل فن، خبره و متخصص در 

بهره برداری  مطروحه  پرونده های  پیشبرد 
کنند.در پاســخ به اینکــه معموال کدام 
دســته از دعاوی  به کارشناســی ارجاع 
می شــود و اینکه در چه مــواردی، قرار 
رجوع به کارشناســی صادر می شود، می 
توان افزود: معمواًل آن دسته از دعاوی به 
کارشناسی ارجاع می شود که قاضی خارج 
از علم حقوقی و فقهی و اطالعات عرفی 
که نسبت به برخی مســایل دارد، فاقد 
شــناخت الزم در آن زمینه باشــد که در 
این مورد ضروری اســت با توجه به اجازه 
ناشــی از قوانین، به کارشــناس مرتبط، 
موضــوع را ارجاع و برابــر قانون با توجه 
به مسئولیت هایی که در این زمینه برای 
کارشناسان نیز پیش بینی شده است، در 
فرجه قانونی اطالعات الزم را از آنان اخذ 

کند.
پرویز کریمی

مقالهداوری
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فرماندار ساوه:
 در حال مدیریت سیل و رفع خطر هستیم

آگهی  مزایده
مجتمع کشت وصنعت کوثرساوه وابسته به بنیاد تعاون زندانیان کشور در نظر دارد یکدستگاه پژو جی ال ایکس آی مدل 1383 را از طریق مزایده عمومی به 
فروش برساند.لذا متقاضیان واجد شرایط می توانند از تاریخ درج آگهی به مدت 7روز کاری جهت بازدید ودریافت فرم شرکت در مزایده به دفتر اداری مجتمع 
کوثر ساوه واقع در خیابان شریعتی-شریعتی 24 -طبقه  دوم آزمایشگاه ایرانیان یا به کیلومتر 30جاده قدیم ساوه به همدان رو به روستای قیطانیه سمت راست 

مجتمع کشت وصنعت کوثر مراجعه ویا با شماره تلفن های 
                                           09196193430-42244236-086 دفتر اداری مجتمع تماس حاصل نمایند

ضمنا هزینه اگهی بعهده برنده مزایده می باشد                                                              مجتمع کشت وصنعت کوثر

مادرها فرشته های زمینی هر وقت 
آنهــا هیچوقت  تلخــی رفتن  بروند 
فراموش نمی شــودو جای خالی آنها 

همیشه احساس می شود

 جناب آقای چاپلقی  خبرنگار 
محترم شهرداری شهرساوه 

درگذشت مادر گرامیتان را تسلیت عرض 
می کنیم و از خداوند متعال برای آن بانوی 
مومنــه طلب مغفرت و برای شــما و ســایر 
بازماندگان صبر جمیل واجر جزیل مسئلت 

داریم

عباس کریمی سرپرست، لیال گراوند 
مدیر اجرایی روزنامه جام جم و سرپرست 

دفتر خبرگزاری تسنیم  ساوه- زرندیه

فرمانده ســپاه ناحیه ساوه در حاشــیه برگزاری این 
رزمایش به خبرنگاران گفت: رزمایش با شــعار 40 سال 
مردم یــاری، امنیت و خدمــت از روز 23 آبان آغاز و به 

پایان رسید.
خبرنگار جام جم ساوه: سرهنگ پاسدار »حجت اهلل 
دســتجانی« اظهار داشت: در این رزمایش پنج گردان از 
بسیجیان شهرستان ســاوه، آمادگی و اقتدار خود را به 
نمایش گذاشتند.وی افزود: هدف از برگزاری این رزمایش 
عالوه بر ارتقــای آمادگی برای مقابله بــا ناآرامی ها و 

دفــاع از کوی و برزن، افزایش توان رزمی برای مقابله با 
اغتشاشات و تقویت روحیه معنوی بسیجیان بود.

دستجانی گفت: اخالص، فداکاری و عشق به اسالم 
از مشخصات بارز بسیجیان است و این نهاد فرزند خلف 
انقالب اسالمی محســوب می شود که در همه صحنه 
ها حضوری پررنگ داشــته و دارد.فرمانده سپاه ساوه با 
تبریک میالد پیامبر اسالم )ص(، گفت:همزمان با اجرای 
این رزمایش برنامه های متعددی در هفته وحدت و میالد 

نبی اسالم ) ص (برگزار شد.

رزمایش اقتدار بسیجیان ساوه برگزار شد

تسلیت
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اجتماعی  سرپرست ســازمان فرهنگی، 
و ورزشــی شــهرداری ســاوه گفت: توزیع 
عادالنه برنامه ها در محات مختلف شــهر 
با رویکرد توجه به محات کم برخوردار، در 
دستور کار ســازمان فرهنگی، اجتماعی و 

ورزشی شهرداری ساوه قرار دارد.
حمید کمالــی در گفت وگو بــا خبرنگار 
جام جم ساوه، با اشاره به رویکرد سازمان 
فرهنگــی، اجتماعی و ورزشــی شــهرداری 
ســاوه اظهار داشــت: فرهنگ شــهروندی 
و آموزش هــای زندگــی شــهروندی، محور 
ماموریت های فرهنگی شــهرداری  اصلــی 
ســاوه اســت، بنابراین ســرمایه گذاری در 
این بحــث، صرفًا »هزینه« نیســت، بلکه 
زمینه ای برای ارتقای ســرمایه اجتماعی و 

کاهش  هزینه های مدیریت شهری است.
کمالی کمک به ارتقای فرهنگی عمومی 
را از دیگــر برنامه های ســازمان فرهنگی، 
اجتماعی و ورزشــی شــهرداری عنوان کرد 
و گفت: یکی از اهــداف مهمی که در این 
ســازمان دنبال می کنیم، ارتقای فرهنگ 
عمومــی و فرهنــگ شــهروندی در جامعه 
است. در واقع در تمام برنامه هایی که اجرا 
می شــود نگاهمان به این موضوع است و 
ســعی بر این داریم با زبــان هنر، فرهنگ 
شــهروندی را به مخاطبیــن انتقال دهیم.

سرپرســت ســازمان فرهنگی، اجتماعی و 
ورزشی شــهرداری ســاوه خاطرنشان کرد: 
شــهرداری ها بــه تنهایــی نمی تواننــد در 

زمینه گســترش فرهنگ شهروندی اقدام 
کننــد و نیازمند همکاری ســایر نهادها و 
مشــارکت مردم نیــز هســتند. از این رو 
چنانچــه همه دســتگاه های متولــی حوزه 
فرهنــگ با یکدیگــر تعامــل و هم افزایی 
داشــته باشــند و از توان خود در مســیر 
ارتقای ســرمایه اجتماعی و ترویج فرهنگ 
ایرانی-اســامی بهره بگیرند، تاثیرگذاری 

بیشتری را در جامعه شاهد خواهیم بود.
کمالی بیان کرد: در حال حاضر از ســوی 
این ســازمان، توجــه و تمرکز نســبت به 
برنامه های ورزشی بیشتر شده به موازات 
آن نیــز اقدامــات و کارهــای فرهنگــی و 
اجتماعی متنوع تر از گذشته ادامه دارد. 

اجتماعی  سرپرست ســازمان فرهنگی، 
و ورزشــی شــهرداری ســاوه عنــوان کرد: 
در همیــن رابطه در مســابقات لیگ برتر 
فوتســال جوانــان و نوجوانان کشــور که 
اخیرا برگزار شــد، تیم جوانان شــهرداری 
ساوه مقام سوم و تیم نوجوانان نیز مقام 

چهارم را به خود اختصاص داد.
وی در بخش دیگر ســخنان خــود ابراز 
کــرد: توزیع عادالنه برنامــه های فرهنگی 
و هنــری در محات مختلف شــهر، رویکرد 
ســازمان فرهنگــی، اجتماعــی و ورزشــی 
شــهرداری ســاوه اســت. در ایــن راســتا 
برنامه های تفریحی، فراغتی و نشاط بخش 
شهروندان، اجرای ویژه  برنامه های مختلف 
در بوستان ها و فضاهای عمومی در محات 

شهر و به خصوص محات محروم در طول 
سال در دستور کار است.

اجتماعی  سرپرست ســازمان فرهنگی، 
و ورزشــی شــهرداری ســاوه تصریــح کرد: 
طی شــش ماه نخست سال جاری، برگزاری 
جشن بزرگ نیمه شعبان با اجرای خواننده 
کشــوری علی لهراســبی، کمدین محبوب 
جــواد انصافــی و هنرنمایــی هنرمنــدان 
ســاوجی، برگــزاری برنامه های مــاه مبارک 
رمضــان بــا عنوان شــب هــای عاشــقی، 
برگزاری دوره های آموزشی در قالب قصه 
گویــی، تئاتــر، ورزش هــای زورخانــه ای، 
برنامــه های ترویجی فرهنــگ کتابخوانی، 
برنامه های ورزشــی و کوهپیمایی، برنامه 
هایی در راســتای تحکیم نهــاد خانواده و 
ارتقای رضایتمندی شــهروندان و با هدف 
حفظ ســامتی و شادابی جســمی و روحی 
مخاطبان، بخشــی از برنامه های ســازمان 
فرهنگی، اجتماعی و ورزشــی شهرداری در 

مناسبت های مختلف بوده است.
کمالی بیــان کرد: همچنین در راســتای 
غنی ســازی اوقــات فراغت خانــواده های 
ســازمان  تابســتان،  فصــل  در  ســاوجی 
فرهنگــی، اجتماعی و ورزشــی شــهرداری 
اقدام به برگزاری جشــن های تابستانه با 
عنوان شــب های تابســتان با برنامه های 
شــاد و متنوع با رویکرد فرهنگی آموزشی 
همچون بازی های حرکتی ادراکی کودکان، 
قصــه گویــی، نمایــش خــاق، مســابقه، 
موســیقی بومــی محلــی، شــعر خوانــی، 

استعداد پروری جوانان و... کرد.
ویــژه  قرآنــی  برگــزاری مســابقات  وی 
کارمنــدان و بازنشســتگان شــهرداری در 
رشــته های مختلف قرآنی، برگزاری کارگاه 
دومیــن  برگــزاری  آموزشــی،  ســمینار  و 
جشــنواره فرهنگی ورزشــی کانــون های 
مساجد در رشــته های فوتسال، والیبال، 
شطرنج، شــنا، دوچرخه سواری، بدمینتون، 
دو و میدانی، طناب کشــی، هفت ســنگ 
و آمادگی جســمانی بانوان، افتتاح ســرای 
محله بــا بیش از 60 نوع آموزش، برگزاری 
دوره آموزشــی و تدریس مــواد قانونی در 
حوزه اماک برای شــهروندان و مسئولین، 
بهینــه ســازی و تســهیل در امــور اداری 
مرتبط با شهرداری جهت رفاه هرچه بیشتر 
شهروندان ساوجی، اجرای برنامه های شاد 
و آموزشــی ویــژه کــودکان و نوجوانان به 

مناســبت ســالروز اولین نماز جمعه، دوره 
آموزشی فرهنگ صحیح آپارتمان نشینی، 
جشــن ســالروز ازدواج آســمانی حضــرت 
علی)ع( و حضرت زهرا)س( و جشــن بزرگ 
عید قربــان و غدیر را از دیگر برنامه های 
سازمان فرهنگی، هنری ورزشی شهرداری 
ســاوه در شــش ماه نخســت ســال جاری 

عنوان کرد.
اجتماعی  سرپرست ســازمان فرهنگی، 
و ورزشــی شــهرداری ســاوه تصریــح کرد: 
جشــنواره انار نیز بــه منظور شناســایی 
ظرفیــت های شهرســتان ســاوه 22 و 24 

آبان ماه سال جاری برگزارمی شود.

سرپرست سازمان فرهنگي، اجتماعی  وورزشي شهرداري ساوه: 

توزیع عادالنه برنامه ها در محالت مختلف؛ رویکرد سازمان 
فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری ساوه
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مبلغ نام تفصيليردیف 

1,562,089,399حقوق و مزایایي پرسنل شهری 1

30,000,000پاداش و عيدی 2

5,056,270ماموریت وهزینه سفر داخل کشور3

18,200,000کرایه ماشين آالت ووسائط نقليه4

74,500,000نگهداری وتعميرات ماشين آالت ووسایط نقليه5

4,880,271,520هزینه واگذاری خدمات شهری واداری6

34,360,547هزینه بيمه دارایيهای ثابت7

14,425,000سوخت ماشين آالت ووسائط نقليه8

63,497,000بهای برق مصرفي9

174,880,000لوازم یدکي ماشين آالت وسائط نقليه10

337,607,035دیون با محل11

7,194,886,771 جمع کل 

1398گزارش خدمات شهری شهرداری زاویه شش ماهه اول سال 

22،458،771،416                                       جمع کل

98 ماه اول 6عملکرد 97 ماه اول 6عملکرد 
1,381,597,6127,194,886,771هزینه خدمات شهری 

550,000,000

1,550,000,000

2,550,000,000

3,550,000,000

4,550,000,000

5,550,000,000

6,550,000,000

7,550,000,000

98ماه اول 6عملکرد 97ماه اول 6عملکرد 

1,381,597,612

7,194,886,771

هزینه خدمات شهری  

هزینه خدمات شهری  

98 ماه اول 6عملکرد 97 ماه اول 6عملکرد 
6,301,449,09610,646,317,503کمک های اعطایی دولت 

1,200,000,000

2,200,000,000

3,200,000,000

4,200,000,000

5,200,000,000

6,200,000,000

7,200,000,000

8,200,000,000

9,200,000,000

10,200,000,000

11,200,000,000

98ماه اول 6عملکرد 97ماه اول 6عملکرد 

6,301,449,096

10,646,317,503

کمک های اعطایی دولت  

97ماه اول 6عملکرد 
98ماه اول 6عملکرد 

98 ماه اول 6عملکرد 97 ماه اول 6عملکرد 
3,757,569,86712,366,245,349درآمدوصول عوارضات 

550,000,000

2,550,000,000

4,550,000,000

6,550,000,000

8,550,000,000

10,550,000,000

12,550,000,000

98ماه اول 6عملکرد 97ماه اول 6عملکرد 

3,757,569,867

12,366,245,349

درآمدوصول عوارضات 

درآمدوصول عوارضات 

 گزارش عملکرد 6 ماهه  اول سال جاری شهرداری شهر  زاویه

مبلغ نام تفصيليردیف 
157,910,796عوارض سطح شهر1
2,871,669,422عوارض برپروانه ها ي ساختماني2
750,029,915عوارض برمازاد تراکم3
329,530,006عوارض برتفکيک اراضي و ساختماني4
1,200,000عوارض بر بالکن و پيش امدگي 5
45,666,750عوارض توسعه ایستگاههاي اتش نشاني6
56,972,210نوسازي7
130,710,531عوارض ساليانه خودروهاي سواري8
43,258,475عوارض بر پروانه کسب وپيشه وحق صدور پروانه9
190,091,743عوارض بر توليد یا فروش محصوالت توليدي10
4,000,000عوارض فخاري وسایر مصالح ساختماني11
37,013,243سایر موارد12
10,092,526,067 قانون تجميع عوارض6تبصره یک ماده -سهم شهرداري از عوارض وصولي متمرکز13
48,333,000حق آسفالت ولکه گيري وترميم حفاري14
30,742,844حق کارشناسي وفروش نقشه ها15
488,460,233درآمد حاصل از فروش وجمع آوري زباله 16
1,800,000درآمد حاصل از آگهي هاي تجارتي 17
658,000درآمد حاصل از ارائه خدمات آموزشي18
279,226,330درآمد حاصل از خدمات شهري19
185,382,569درآمد کشتارگاه 20
43,000,000درامد غسالخانه وگورستان21
100,000,000درآمد حاصل از فروش محصوالت کارخانه آسفالت 22
27,522,936درآمد حاصل از سایر تاسيسات شهرداري 23
4,000,000درآمد حاصل از وجوه سپرده هاي شهرداري24
529,253,603درآمد حاصل از کرایه ماشين االت ووسائط نقليه25
69,661,743درآمد حاصل از بازارهاي روز وهفتگي26
40,000,000سایر موارد27
920,000,000سایر اعانات وکمک از اشخاص وسازمانهاي خصوصي28
514,951,000جریمه کميسيون ماده صد29
3,000,000حق امتياز تاکسي30
4,462,200,000فروش اموال غير منقول 31

1398گزارش درآمدی شهرداری زاویه شش ماهه اول سال 

سخن شهردار شهرزاویه
به نام خداوند متعال و با ســام و درود بر روان پاک شــهدای اســام ،انقاب وامام  شــهیدان وآرزوی طول عمر مقام عظمای والیت وسعادت وسربلندی مردم 

شریف والیتمدارشهر زاویه
خدا را شاکرم که در سال رونق تولید،توفیق راه اینجانب بود وافتخارخدمتگزاری مردم زاویه در سایه اعتماد وپشتیبانی اعضای گرانقدرشورای اسامی شهرکه 
با کوله باری از علم وتخصص وتجربه پای در راه خدمت به مردم شــریف نهاده اند،حاصل اینجانب گردید وبه شــکرانه خداوند متعال و در ســایه الطاف خاصه 

حضرتش در همین مدت کوتاه گامهایی هرچند کوچک در راستای رضایتمندی شهروندان برداشته شد.
نوســازی وســاماندهی بلوار ولیعصر)عج(،ایجاد محوطه بازی کودکان در بوستان مهر،انجام عملیات مخلوط ریزی، جدولگذاری وآسفالت مسیر دسترسی مسکن 
مهر ،خیابانهای سطح شهر،پیگیری وتهیه  نقشه اصاح هندسی وترافیکی ورودی زاویه ومیدان عاشورا،پیگیری وآغاز عملیات تکمیل کتابخانه عمومی شهر وآغاز 
عملیات تفکیک از مبداء پسماندهای شهری وساماندهی سایت پسماند شهر زاویه بخشی از اقدامات انجام شده در شش ماهه امسال در شهر زاویه بوده است.

امید اســت با لطف باریتعالی وحمایت مســئولین ونیز همت وتاش زحمتکشان شــهرداری زاویه در آینده نه چندان دور شاهدپیشرفت و آبادانی روز افزون 
مهندس علی ضیایی، شهردار شهر زاویهشهرعزیزمان در کلیه زمینه ها باشیم.  
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هزینه خدمات عمرانی  

هزینه خدمات عمرانی  

مبلغ نام تفصيليردیف 
3,472,825,524 حقوق ومزایای پرسنل اداری 1
57,079,348 ماموریت وهزینه سفر داخل کشور2
24,733,610 حمل ونقل وپست وتلگراف وتلفن و فاکس3
21,495,000 کرایه ماشين آالت ووسائط نقليه4
24,215,000 نگهداری وتعميرات جزیي ساختمان وتاسيسات 5
35,850,000 نگهداری وتعميرات ماشين آالت ووسایط نقليه6
106,625,000 (آگهي و عکس - نشریات-دفاتر-اوراق )هزینه چاپ 7
77,024,000 هزینه جشن وپذیرایي وسوگواری وافطاری8
26,078,101 انتقال وجوه وحواله بانکي- اوراق بهادار- بهای دسته چک- هزینه های بانکي کارمزد9
9,739,250 وتهيه مطالب آموزشي(المشاوره حسابرسي-الترجمه-الزحمه-التدریس-الواکاله-الجلسه)حق10
73,721,036 سایر خدمات قراردادی11
6,813,730 هزینه بيمه دارایيهای ثابت12
43,032,000 هزینه های رفاهي13
3,673,000 سوخت دستگاههای حرارتي14
29,978,825 سوخت ماشين آالت ووسائط نقليه15
81,902,000 بهای برق مصرفي16
15,405,000 خرید لوازم جزیي ساختمان17
11,945,000 خریدلوازم مصرفي اداری18
80,420,000 لوازم یدکي ماشين آالت وسائط نقليه19
14,650,000 سایر لوازم فني تجهيزات عمده اداری 20
277,497,000 تامين اعتبارات بودجه شورای شهر21
3,000,000 کمک به موسسات خصوصي واشخاص22
32,000,000 هدایا وپرداختهای تشویقي23
40,235,664 جرایم وهزینه های دیر کرد24
305,925,576 دیون با محل25

 4,875,863,664 جمع کل 

1398گزارش خدمات اداری شهرداری زاویه شش ماهه اول سال 

مبلغ عنوان حسابردیف 
23,000,000(تقشه برداري)پروژه مطالعاتي شهري- طرح مطالعاتي جهت مسائل شهري - برنامه ریزي توسعه شهري 1
8,000,000پروژه نگهداري وتعمير موتور خلج آباد- تملك اراضي و امالك مورد نياز توسعه و عمران شهري : طرح - برنامه ریزي توسعه شهري 2
12,600,000پروژه جدول گذاري سطح شهر- زیر سازي و جدول گذاري و آسفالت : طرح - برنامه بهبود عبور و مرور شهرها 4
52,900,000پروژه زیر سازي وآسفالت معابر اصلي وسطح شهر- زیر سازي و جدول گذاري و آسفالت : طرح - برنامه بهبود عبور و مرور شهرها 5
256,250,000پروژه جدولگذاري وزیرسازي سایت مسکن مهر- زیر سازي و جدول گذاري و آسفالت : طرح - برنامه بهبود عبور و مرور شهرها 6
1,483,630,175پروژه ساماندهي ورفيوژ بلوار وليعصر- زیر سازي و جدول گذاري و آسفالت : طرح - برنامه بهبود عبور و مرور شهرها 7
6,850,000چراغ وتابلو -پروزه خط کشي معابر خریدپرچم  - بهبود ترافيك  : طرح - برنامه بهبود عبور و مرور شهرها 8
28,570,000پروژه احداث ایستگاه آتش نشاني جدید وخرید ملزومات- احداث تکميل و تجهيزات ساختمان مرکزي و استگاههاي آتش نشاني : طرح - برنامه ایجاد تاسيسات حفاظتي شهرها 9
174,169,500پروژه خرید گل وگياه وملزومات جهت استفاده پارکها ،بلوار وميادین سطح شهر- ایجاد پارك ، نگهداري وتجهيز پارکها وفضاي سبز سطح شهر - برنامه بهبود محيط شهري 10
98,317,500پروژه احداث  ونگهداري ساختمان اداري وشهري - خرید ، احداث ، تکميل و توسعه ساختمانهاي اداري  : طرح - برنامه ایجاد سایر تاسيسات و تسهيالت شهري 11
21,416,400پروژه نگهداري ساختمان کشتارکاه و خرید - خرید ، احداث ، تکميل و توسعه ساختمانهاي اداري  : طرح - برنامه ایجاد سایر تاسيسات و تسهيالت شهري 12
23,050,000نگهداري غسالخانه ومزار شهدا وساماندهي گلزار- خرید ، احداث ، تکميل و توسعه ساختمانهاي اداري  : طرح - برنامه ایجاد سایر تاسيسات و تسهيالت شهري 13
429,860,000پروژه خرید وتعمير لوازم یدکي - خرید ماشين آالت عمراني و تعميرات اساسي : طرح - برنامه ایجاد تاسيسات درآمد زا  14
110,050,450پروزه تکميل وراه اندازي کارخانه آسفالت- طرح احداث  کارخانه آسفالت و تجهيزت مربوطه  - برنامه ایجاد تاسيسات درآمد زا  15
7,500,000لوازم مورد نياز اجراي طرح عمراني- خرید ماشين آالت عمراني و تعميرات اساسي : طرح - برنامه ایجاد تاسيسات درآمد زا  16
5,544,759,614-  طرح هزینه هاي پيش بيني نشده و دیون عمراني - هزینه هاي پيش بيني نشده و دیون عمراني 17

8,280,923,639 جمع کل 

1398گزارش خدمات عمرانی شهرداری زاویه شش ماهه اول سال 

مهندس علی اکرب نجاری دکرت حمید حسینیحاج علی نقی تنهامهندس نوراله میرگلوی بیاتمهندس امین اله وکیلی، رئیس شورا

اعضای  محرتم شورای اسالمی شهر زاویه

آغاز عملیات تفکیک از مبداء پسماندهای شهری در شهر زاویه



صاحب امتیاز :           
 سازمان صدا و سیمای جمهوری 
اسالمی ایران                                                 

سرپرست شهرستان ساوه: 
عباس کریمی

مدیر اجرایی:لیال گراوند

تحریریه شهرستانها:            
021-44233511

دفتر سرپرستی شهرستان های 
  ساوه -زرندیه086-42230020

چاپخانه:بهمن اراک
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مژده ای دل که دگر باد صبا باز آمد
هدهد خوش خبر از طرف صبا باز آمد
برکش ای مرغ سحر نغمه داوودی باز

که سلیمان گل از باد هوا باز آمد
حافظ

استقرار شوراهای اسالمی یکی از حرکت های اساسی 
در جهت تحقق حاکمیت اداره ملت بر سرنوشت  خویش 
بوده اســت. شــوراها تجلی گاه اراده ملت برای مشارکت 
در توســعه  همه جانبه کشــورند و می توانند با بررسی 
مشکالت و تنگناها و ادامه راهبردهای علمی منطقه ای، 
هماهنگ با شــرایط محیطی و فرهنگی و استعداد های 
محلی با رعایت زیر ســاخت های اجتماعی ،آداب و رسوم 
فرهنگی و هنجارهای اجتماعی در تصمیم گیری ها نقش 
بسزایی داشته باشند. آفرینش و ابتکار ، مولود خرد جمعی 
است و از این رو در جامعه ای که نظام شورایی حاکمیت 
دارد اسباب شکوفایی و پیشرفت در عرصه های مختلف 
اجتماعی و اقتصادی مهیا خواهد شد لذا باید بکوشیم در راه 
تصمیم گیری جمعی و شورایی براساس قانون و مقررات 

حرکت کنیم  و مسیر رشدرا بپیماییم.
 هر کدام از ما اعتماد شــما عزیزان بــه خود را برای 
همیشه چون نگینی گرانبها در خانه دل جا داده و اطمینان 
شمارا به خویشــتن جزو افتخارات خود می پنداریم و به 
شکرانه الطاف خداوندی در خدمت گزاری تا سر حد توان 
می کوشیم تا امانت های گرانقدر شما را پاسداری کنیم.

شــورای اسالمی دوره پنجم شــهرغرق آباد  این فرصت 
ارزشمند را غنیمت شمرده  و معتقد است برای برون رفت 
از روزمره گی ها و رفتار های سلیقه ای ، تنظیم سند چشم 
انداز شــهر،الزم و اجتناب ناپذیر است با تدوین سند چشم 
انداز که از اولین روزهای شــروع به کار شورای دوره پنجم 
در دستور کار قرار گرفته  است و همه برنامه های عمرانی 
، اجتماعی، فرهنگی ، رفاهی و زیست محیطی براساس 
این سند راهبردی طراحی و اجرا خواهد گردید در این میان 
شورای اسالمی شهر غرق آباددر مدت مسئولیت، نهایت 
تالش خود را برای رشــد همه جانبه شهر و شهروندان به 
کار خواهد بست  چرا که ما معتقدیم برای حل مشکالت 
موجود در شــهر باید عزمی عمومی در مردم و مسئولین 
شــهر ایجاد گــردد و  باید همدلی بین مردم و شــورای 
شهر بیش از گذشــته تجلی یابد بر این اساس از عموم 
شهروندان بویژه صاحبنظران، متخصصان ،دانش آموختگان 
و عالقمندان دعوت می نماید با ارائه پیشــنهادات سازنده 
،تبلور واقعی مشارکت در مدیریت و برنامه ریزی شهرمان 
را به تصویر بکشــند. ما به راهنمایی و کمک همه شما 
شهروندان گرامی نیازمندیم. ضمن راهنمایی، ما را از دعای 

خیر خود بی نصیب نگذارید. 
در پایان از مردم فهیم و شــریف  غرق آباد  و اعضای 
محترم شورای اسالمی شهر و شهردار محترم ،که در تمام 
عرصه های اجتماعی و فرهنگی و  عمرانی با تمام وجود 
حضور داشته  و دارند صمیمانه تقدیر و تشکر بعمل می 

آوریم
ابوالفضل باباشلو رئیس شورای اسالمی شهر 

غرق آباد

-رنگ آمیزی جداول و المانهای سطح شهر.
-خرید تجهیزات تخصصی جهت واحد آتش نشانی.-

خرید ونصب  المان پرنده میدان والیت.      
     -خرید و نصب چراغ در خیابان سرچشمه و خیابان 

شهید باهنر.
-بهســازی محوطه پارک یاس.-اجرای جداسازی آب 

شرب از آبیاری فضای سبز.
-اجرای آبیاری قطره ای بلوار امام و گلزار شهداء.-نصب 

چراغ چشمک زن در بلوار امام وایثارگران.

-در راســتای کاهش مصرف انرژی ،تعویض المپهای 
پرمصرف پارکها به کم مصرف.

-خرید و نصب عالیم ترافیکی در بلوار ایثارگران.
-ساماندهی نماز خانه و احداث سرویس بهداشتی پارک 

شاهد -خرید لوازم  و تجهیزات  غسالخانه .
-برف روبی خیابانها و بازگشــایی مســیرها.- نصب 

سرعت گیر در سطح شهر.
- نصب المان شهدا در خیابان معلم شمالی .- خرید و 
نصب کفپوش پلیمری در پارک گلزار. - خرید و نصب نرده 

سیمانی در بلوار امام خمینی )ره(.

- تهیه و توزیع نهال بین شهروندان در روز درختکاری
.- نصب آبخوری پارک شاهد. -کاشت نهال در سطح 

شهر 
- جمع آوری سگهای ولگرد ناقل بیماری.- 

صــدور و تمدید احکام کارگزینی پرســنل کارمندی و 
کارگری.- تمدید قرارداد کارکنان شرکتی

.-پیگیــری  و انجام امور بازنشســتگی هفت نفر از 
نیروهای شهرداری که به افتخار بازنشستگی نائل گردیده 

اند
.-پیگیری جهت ارتقاء گروه پرسنل.

-  پیگیری ارتقاء شغلی دو نفر از کارکنان .-پیگیری و 
تقدیر ازنیروهای آتش نشانی مصادف با روز آتش نشان .

-پیگیــری مزایای رفاهی پرســنل و بازنشســتگان. 
-پیگیری جهت تقدیر از بازنشستگان شهرداری.

-پیگیری و نصب نرم افزار دبیرخانه و بایگانی.-صدور 
احــکام مرخصی و مأموریت .-پیگیری جهت انعقاد بیمه 

عمر و حوادث کارکنان.
-کنترل حضور و غیاب پرسنل و اعالم کارکرد ماهانه 

جهت محاسبه و پرداخت حقوق و دستمزد.
-تعداد مکاتبات اداری) 20552 نامه رسیده و فرستاده( 

  
سخن رئیس شورا

عملکرد واحد خدمات شهری

عملکرد واحد امور اداری و کارگزینی

عملکرد واحد شهرسازی 

رئیس شورای اسامی شهرغرق آباد:

تالش شورای اسالمی شهر غرق آباد برای رشد همه جانبه شهر و شهروندان است

 درآمد
وصولی مبلغ  

 1/7/59 تاریخ از
95/19/57 لغایت  

وصولی مبلغ  
 1/1/57 تاریخ از

95/19/57 لغایت  

وصولی مبلغ  
 1/1/59 تاریخ از

95/19/59 لغایت  

وصولی مبلغ  
 1/7/59 تاریخ از

95/19/59 لغایت  

 عنوان

 از ناشی های درآمد 8.105.512.318 12.065.803.684 13.608.350.392 33.779.666.394
عمومی عوارض  

 از ناشی های درآمد 4.530.396.000 11.722.142.920 3.493.000.000 19.745.538.920
اختصاصی عوارض  

 درآمد و خدمات بهای 683.548.308 3.089.474.057 3.992.164.102 7.765.186.467
 انتفاعی مؤسسات های

 شهرداری
 از حاصل درآمدهای 1.270.299.768 4.116.946.949 3.235.430.722 8.622.677.439

 اموال و وجوه
 شهرداری

 دولت اعطائی کمکهای 6.601.895.097 2.587.146.652 3.175.641.689 12.364.683.438
دولتی سازمانهای و  

 و هدایا و اعانات 380.277.513 1.679.576.238 4.698.758.800 6.758.612.551
 داراییها

اعتبار تأمین منابع سایر 335.500.000 176.335.000 651.325.000 1.613.160.000  
 جمع 21.907.429.004 35.437.425.500 32.854.670.705 90.199.525.209

 

هزینه های عمرانی

شده انجام های هزینه  مبلغ   
 لغایت 1/7/59 تاریخ از 

95/19/57  

شده انجام های هزینه  مبلغ   
 لغایت 1/1/57 تاریخ از 

95/19/57  

شده انجام های هزینه  مبلغ   
 لغایت 1/1/59 تاریخ از 

95/19/59  

شده انجام های هزینه  مبلغ  
 لغایت 1/7/59 تاریخ از

95/19/59  

 عنوان

شهری توسعه ریزی برنامه 922.598.634 759.626.499 2.566.375.882 4.548.601.015  
 و عبور بهبود و نقل و حمل 8.983.582.996 14.462.709.327 5.510.697.337 28.956.989.660

شهری مرور  
 حفاظتی تأسیسات ایجاد 518.197.120 1.882.999.705 62.483.100 2.463.679.925

 شهرها
شهری محیط بهبود 2.292.086.344 4.761.997.742 4.588.672.142 11.642.756.228  

شهری محیط بهبود 11.880.000 280.593.940 6.076.000 298.549.940  
 و سایرتأسیسات ایجاد 282.876.389 483.995.370 234.165.000 1.001.036.759

شهری تسهیالت  
 آمد در تأسیسات ایجاد برنامه 1.453.565.175 2.109.384.680 2.764.254.141 6.327.203.996

 زا
عمرانی دیون 168.186.477 49.620.188 5.774.974.422 5.992.781.087  

 جمع 14.632.973.135 24.790.927.451 21.507.698.024 61.231.598.610
 

 

 

 

 

 

 

صادره ساختمانی های پروانه خالف عدم گواهی صدور  ساختمانی پروانه مهلت تمدید  بنا افزایش  نوسازی و تخریب  نقشه تغییر   
زمانی دوره -تجاری تجاری مسکونی 

 مسکونی
 دیوارکشی

1/7/95-
29/12/95 

16 - 1 2 8 5 2 3 - 

1/1/96-
29/12/96 

45 1 1 8 22 5 2 7 8 

1/1/97-
29/12/97 

44 4 7 15 22 28 5 4 8 

 61 61 2 88 57 25 9 5 105 جمع
 

 رای تعداد
 صادره

 پرونده تعداد
 مطرح های

 شده

 لساتج تعداد
  کمیسیون

 ماده نظر تجدید
 صد

 رای تعداد
 صادره

 پرونده تعداد
 مطرح های

 شده

 جلسات تعداد
 ماده کمیسیون
 صد

زمانی دوره  

5 5 1 16 16 2 1/7/95-
29/12/95 

3 3 1 25 25 3 1/1/96-
29/12/96 

- - - 17 17 2 1/1/97-
29/12/97 

 جمع 7 58 58 2 8 8
 

 اقدامات تعداد توضیحات
 و مزارع سوزی آتش در حریق اطفاء

مورد 831)  باغات ) 
197 

 
 
 
 

حریق اطفاء  
 
 
 
 
 

  ضایعات سوزی آتش در حریق اطفاء
مورد81) ) 

 و منزل و انبار سوزی آتش در حریق اطفاء
مورد 52) وغیره کارخانه ) 

مورد 4 بحران مدیریت و معابر گرفتگی آب  
مورد 85)   سایر ) 

و تصادف ، خودرو سوزی آتش نجات و امداد 58 ...  
 هالل روز نشان، آتش روز بسیج، هفته

مقدس دفاع هفته و احمر  
نشانی آتش مانور برگزاری 5  

 بهمن، 55 آبان، 83 ، سال آخر چهارشنبه
و قدس روز ... 

مراسمات در کامل باش آماده 6  

کپسول انواع شارژ 35 -  
 همکاری با منطقه کشاورزان به آموزش
 آباد غرق جهادکشاورزی محترم اداره

 حضرت دبستان آموزان دانش به آموزش،
 بسته تهیه و  نیکو حبیب حاج و معصومه

 آموزشی

حریق اطفاء طریقه آموزش 3  
 
 

 

عملکرد واحد آتشنشانی

 رای تعداد
 صادره

 پرونده تعداد
 مطرح های

 شده

 لساتج تعداد
  کمیسیون

 ماده نظر تجدید
 صد

 رای تعداد
 صادره

 پرونده تعداد
 مطرح های

 شده

 جلسات تعداد
 ماده کمیسیون
 صد

زمانی دوره  

5 5 1 16 16 2 1/7/95-
29/12/95 

3 3 1 25 25 3 1/1/96-
29/12/96 

- - - 17 17 2 1/1/97-
29/12/97 

 جمع 7 58 58 2 8 8
 

عملکرد واحد موتوری


