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سخنگوی دانشکده علوم پزشکی ساوه: 

روند واکسیناسیون و کاهش مرگ و میر  در ساوه  امیدوار کننده است

رئیس آموزش و پرورش ساوه خبر داد:

استفاده    از ظرفیت های 
موجود برای ارتقای علمی 

دانش  آموزان
فلوت دماوند 

به روزترین کارخانه تولید شیشه در منطقه 

قائم مقام شرکت روناک دارو:
مردم به شایعات در خصوص داروهای کووید 19 توجه نکنند

رئیس اسبق شورای اسالمی شهر اراک:

 شورا نقش نظارتی دارد 
نه تحمیل پیمانکار

شهردار زاویه: 

شهر زاویه می تواند الگوی شهر خالق باشد

دورنمای انرژی
است  آیــنــده  راه  ــراغ  چـ تــاریــخ  کــه  همانطور 
دورنــمــای انـــرژی نیز بــرا ســاس پیشینه آن 
قابل تصور است. در گذشته نه چندان دور 
این  کــه  بــود  صنعتی  انــقــاب  شاهد  جهان 
و  صنعت  به  را  بشر  عظیم  و  تاریخی  اتفاق 
انرژی بی حد و حصر نیازمند نمود. وابستگی 
وابستگی  همانند  ــرژی  ان به  جهان  اقتصاد 
یک اتومبیل شخصی به بنزین یا یک وسیله 

برقی به انرژی الکتریکی گردید. 
به  دســتــیــابــی  مسیر  و  انــــرژی  حــامــل هــای 
جزو  کشور ها  حیاتی  شــاهــرگ  همانند  آن 
نتیجه  در  و  استراتژیک  اصـــول  مهم ترین 
امنیت ملی آن قرار گرفت.هم اکنون امنیت 
ــرژی از  ــ ــرژی شــامــل تــامــیــن مــنــابــع امـــن ان ــ ان
کشور  و  مــصــرف  محل  تــا  اســتــخــراج  نقطع 
رهبران  اصلی  دغدغه های  از  و  بوده  مقصد 
غیر  و  صنعتی  کشور  هــر  سیاستمداران  و 

صنعتی محسوب می گردد.
قلب  در  گرفتن  ــرار  ق علت  بــه  ایـــران  کشور 
منابع انرژی فسیلی،خورشیدی و همچنین 
در مسیر حمل و نقل انرژی جهان از اهمیت 

بسیار ارزشمندی برخوردار می باشد. 
بــدیــهــی اســـت ایـــن مــوضــوع مــی تــوانــد هم 
بــه عــنــوان یــک فرصت بــی نظیر و هــم یک 
چــالــش بـــزرگ از جــانــب اقــتــصــاد جــهــانــی و 
سیاست های کشورهای صنعتی نیازمند به 
استراتژی«  بنابراین  گــردد.  محسوب  انــرژی 
نهاد  در  فرصت ها«باید  به  تهدید ها  تبدیل 
سیاست گذاری ها و برنامه ریزی های کشور 
ــرار داشــتــه بــاشــد و امــا چالش  عــزیــزمــان قـ
از  پیچیده تر  و  فراگیرتر  بسیار  انــرژی  جهانی 
می باشد. منطقه ای  و  محلی  چــالــش هــای 
بخصوص این که مسائل بسیار مهمی نظیر 
محیط زیست،تغییرات آب و هوایی،آلودگی 
و سایر مواردی که از سوخت و تبدیل انرژی 
حاصل می شود به مساله پایان پذیری منابع 

نفت،گاز و غیر اضافه گردیده است.
 گروهی از دانشمندان بحران انرژی را ناشی 
انــرژی  منابع  پــذیــری  پــایــان  و  آن  کمبود  از 
مناسبی  جایگزین  هنوز  و  دانسته  فسیلی 
در چشم انداز آن پیش بینی نمی کنند.  آنها 
داروی همه دردها را در انرژی فراوان و ارزان 

نظریه  این  برخاف  دیگر  می جویند.گروهی 
همه گرفتاری های روزگارما را از انرژی،نابرابری 
انسان ها را به نحو غیر معقولی افزایش داده 
و در میان فقیر و غنی فاصله افکنده و راه 
انــرژی  سرانه  و  مصرف  کاهش  تنها  را  چــاره 
می دانند. چالش بزرگ انرژی را اگر نخواهیم 
بحران بنامیم به طور قطع به خطا رفته ایم. 
ارائه یک راه حل منطقی که بتواند انسان و 
نجات  بحران  ایــن  از  ــوام  ت را  زیست  محیط 
بخشد موضوعی است که کل جهان را در بر 
گرفته است. تنها یک راه حل فراگیر و جهانی 
است که می تواند راه گشای آن قرار گیرد این 
راه حل می تواند با کنار گذاشتن شعار »رفاه 
از  براساس یکی  با مصرف بیشتر«و  بیشتر 

اصول زیر بنا شود:
ــازده انـــرژی تــوام بــا استفاده از  ــزایــش بـ 1-اف
ایجاد توسعه  بــرای  پذیر  انــرژی هــای تجدید 

پایدار
ایجاد  بــرای  ــرژی  ان سرانه  مصرف  2-کاهش 

عدالت. 
موسسه آموزش عالی  انرژی
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شــرکــت رونـــاک دارو بــه عــنــوان یکی 
بنیان  دانــش  دارویـــی  شرکت های  از 
در ساوه که در زمینه طراحی و تولید 
دارد،  فعالیت  استراتژیک  داروهـــای 
موفق شده تمامی مراحل تولید دارو 
رمدسیویر در داخل را سپری و مجوز 

تولید آن را اخذ کند.
شرکت روناک، تاسیس شده 

سرمایه  از  بهره مندی  با  شرکت  این 
انــســانــی خـــود، طــی دو دهــه گذشته 
دارو   50 از  بیش  انــدازی  راه  به  موفق 
شغلی  فرصت   1000 از  بیش  ایــجــاد  و 

مستقیم شده است.
یک  عنوان  به  رونــاک  فعالیت  دامنه 
محصوالت  پیشگام  کــنــنــده  تــولــیــد 
ــران  ای محلی  بـــازار  در  فقط  عــمــومــی، 
نــمــی شــود. در واقــــع، طیف  خــاصــه 
هم  آن  مــحــصــوالت  از  گـــســـتـــرده ای 
اکــنــون در آســیــا و آفــریــقــا بــه فــروش 

جهانی می رسد
ــائـــم مـــقـــام مـــدیـــر عـــامـــل شــرکــت  قـ
دانش بنیان روناک دارو در گفت وگو 
بــا جــام  جــم گــفــت:بــاتــوجــه بــه شیوع 
گسترده بیماری کرونا در ایران وجهان 
شرکت روناک دارو توانست همسو با 
کمپانی های بزرگ دنیا در جهت تامین 
و  بـــردارد  ۱۹قـــدم  کووید  بیماران  نیاز 
ردمدسیویر  تولید  بــا  خوشبختانه 
خود  از  درخشانی  کارنامه  توانست 
در کشور وجهان به معرض نمایش 

بگذارد.
ــای  ــت راس در  همچنین  افــــــزود:  وی 
کمک بــه بــیــمــاران مبتا بــه کــرونــا در 
ــاک دارو و  رونـ ــراردادی بین  ــ قـ کــشــور 
شرکت واکسن  سازی رازی برای تولید 
منعقد  ســال  پــایــان  تــا  دز  ۲۰میلیون 
از  آن  بالینی  ســـوم  مرحله  کــه  شـــده 
مرحله  تایید  با  شده  شروع  شهریور 
سوم بالینی تعهد داریم تا پایان سال 

۲۰میلیون روانه بازار کنیم
قائم مقام شرکت روناک دارو تصریح 
روناک  شرکت  خود  براین  عاوه  کرد: 
دارو درحال تاش است تا با راه اندازی 

تولید  زمــیــنــه  در  دیــگــر  یــک خــط 
واکسن کووید ۱۹ در کشور با 

همکاری یکی ازشرکت های 
دانش بنیاد داخلی با برند 

روناک روانه بازار کند
قــائــم مــقــام مــدیــر عامل 

شـــرکـــت دانــــــش بــنــیــان 
رونــاک دارو همچنین در 

واکـــنـــش به 

اظهارات یکی از اعضا ستاد مقابله با 
کرونا در بخشی از سخنان خود گفته 
است که »هزینه داروهــای کرونا چند 
اما  است  شده  واکسن  واردات  برابر 
اجازه خرید واکسن ندادند چون فکر 

می کردند گران است. 
ج رمدسیویر  ما ۷۲۰ میلیون یورو خر
ج واکسن  کردیم و این پول را باید خر

می کردیم«.
وی بیان کرد: به نظر می رسد اطاعات 
نادرستی در اختیار این مقام مسئول 
قرار گرفته و براساس اطاعات غلطی 
را  بــرخــی مباحثی  کــه داشــتــه اســـت، 
ح کردند که به هیچ وجه صحت  مطر

ندارد.
 قائم مقام شرکت روناک دارو تصریح 
کرد:تاکنون برای روناک دارو که سهم 
داشته  رمدسیویر  تولید  در  بسزایی 
است، تنها ۳۰ میلیون یورو ارز نیمایی 
یافته  اخــتــصــاص  ــی،  ــتـ دولـ ارز  نـــه  و 
ــرای سایر  ــ اســـت و مـــی تـــوان گــفــت ب
مجموع  در  نیز  دارویـــی  شرکت های 
یافته  تخصیص  ارز  یــورو  میلیون   ۳۰
و تقریبا قریب به ۲۰ میلیون یورو نیز 
خارجی  نــوع  از  محصول  ایــن  واردات 
بــه کــشــور انــجــام شـــده اســـت کــه در 
حداکثر  یافته  تخصیص  ارز  مجموع، 

۸۰ میلیون یورو خواهد شد. 
 وی افــزود:بــایــد دیـــد بــر مــبــنــای چه 
ــام کــرد  ــ ــن مــســئــول اع ــی ایـ اطــاعــات
اختصاص  ارز  یـــورو  میلیون   ۷۲۰ کــه 
سوی  از  موضوع  ایــن  و  اســت  یافته 
ــاز رد مــی شــود و  ــ شــرکــت هــای داروس
ابــتــدا باید  کــه در  ــدارد. چــرا  ــ ن صحت 
رمدسیویر،  داروی  تولید  بــرای  گفت 
ارز  صرفا  و  نمی گیرد  تعلق  دولتی  ارز 
نیمایی بدان تعلق می گیرد و این که 
ارز  ــورو  ی میلیون   ۷۲۰ مــی شــود  گفته 
داده  تخصیص  تولید  ــرای  بـ دولــتــی 
شده، از پایه غلط است چرا که به هیچ 
دارو  ایــن  تولید  بــرای  دولتی  ارز  وجــه 

تخصیص داده نشده است.
این که در چرخه مبارزه  بر  تاکید  با  او 
ــا بــیــمــاری کــوویــد ۱۹ دو  ب
منبع مالی و هزینه ای 
شــــــامــــــل مـــنـــابـــع 
هزینه کردی  مــالــی 
حــــــــــــــوزه  در 
»پــیــشــگــیــری« و 
»درمان« در کشور 
گفت:  دارد،  وجــود 
در  هـــزیـــنـــه 
حـــــــــــوزه 

یکی  واکــســن  تامین  کــه  پیشگیری 
بــه شــمــار مـــی رود  آن  از مــولــفــه هــای 
جــداگــانــه بـــوده و بــودجــه ای کــه بــرای 
به  ارتباطی  می شود  گرفته  نظر  در  آن 
منابع مالی در حوزه درمانی ندارد. چرا 
پیشگیری  داروی  یــک  واکــســن،  کــه 
کننده است و به عنوان داروی درمان 
این بیماری بکار برده نمی شود. باید 
صــورت  کارشناسی  و  دقــیــق  بــررســی 
حوزه  در  که  هزینه هایی  آیــا  که  گیرد 
پیشگیری صورت گرفته درست بوده 

است یا خیر؟

اثربخشی  با  ارتباط  در  داد:  ادامــه  وی 
اظــهــارنــظــر  ــده  ــن ب شــخــص  دارو  ایـــن 
تحقیقات  بــه  تــوجــه  بــا  ــی  ول نمی کنم 
جدید   علمی  مــقــاالت  در  و  مــیــدانــی 
رسیده  چــاپ  بــه  آمریکا  در  اخــیــرا  کــه 
ولی  شــده  تایید  دارو  ایــن  اثربخشی 
مصرف این دارو دارای شرایط ویژه ای 
است باید در زمان و موقعیت ویژه ای 
به بیمار تزریق شود تا اثربخشی خود 
۸۰درصــد  در  معموال  بدهد،  نشان  را 
ــا  ــرون ــاران بـــدحـــال مــبــتــا بـــه ک ــمـ ــیـ بـ
اثربخش نبوده و اثر بخشی خود را از 

دست می دهد.
ــه شــرکــت  ــه ایــــن کــ ــ ب ــا اشـــــــاره  ــ ب وی 
داروسازی دانش بنیان روناک دارو به 
داخلی  تولیدی  شرکت  اولین  عنوان 
داروی  نــهــایــی  مــحــصــول  تــوانــســت 
را در خــرداد سال گذشته  رمدسیویر 
تولید و روانــه بــازار کند، اظهار کــرد: با 
گسترده  شیوع  از  چندماه  گذشت 
آن ووهــــان کشور  ــون  ــان ک ــه  ک ــا  ــرون ک
چین بود، مشخص شد که این دارو 
ــاز  ــرگــذار اســت و ایــن واحـــد داروسـ اث
پس از گذشت چندماه کار تحقیقاتی، 
دارو  ایــن  فرموالسیون  خصوص  در 
موفق شد داروی نهایی را تولید کند. 

 

وی خاطرنشان کرد:تاش می کنیم با 
توجه به تحقیقاتی که انجام میدهیم 
زمینه  در  جدیدی  داروی  درصورتیکه 
کووید ۱۹ برای بهبود در جهان کشف 
شــده خــانــواده رونــاک دارو هم راستا 
تحقیقات خود را انجام دهد درتحقیق 
دارو  ایـــن  ــه  ب دارو  رونــــاک  وتــوســعــه 

برسیم .
که  برخطوطی  کــرد:عــاوه  بیان  ملکی 
تولید  ــط  ،۴خ داریـــم  دارو  تولید  ــرای  ب
خــطــوط  ضــدســرطــان  ــد  ــدی ج داروی 
تــزریــقــی و خــطــوط جــامــدات دارویـــی 
پــایــان سال  تــا  کــه  برنامه داریـــم  را در 
عقد  همچنین  و  می شود  انــدازی  راه 
ــرارداد خــارجــی بــرای راه انـــدازی خط   ــ ق
پیش  نیز  جدید  بهداشت  و  آرایشی 

بینی شده .
نیز  دیگر  مجزا  خط  یک  گفت:  ملکی 
برای کووید در دست اقدام است که 

تاپایان سال به بهره برداری می رسد.
رونـــــــاک دارو  ــرکـــت  ــام شـ ــقـ مـ ــم  ــائـ قـ
همواره  تولید  بحث  کرد:  خاطرنشان 
در کشور یک موضوع مهم بوده طی 
رهبری  معظم  مقام  گذشته  ســال   4
حمایت  ــرای  ب ــژه ای  ویـ تاکید  و  توجه 
تولید داخلی داشته و صنعت دارو نیز 
مستثنی از صنعت نیست اتفاقا یکی 
است  کشور  در  پیشرفته  صنایع  از 
چرا که جای پای دولت و دخالت های 
آن دیـــده شـــده. وی  کمتر در  دولـــت 
ادامه داد: وجود خود دولت درعرصه 
صنعت دارویی مشکل ساز است در 
دولتی  دارویی  کپمانی های  صورتی که 
به بخش خصوصی واگذار شود قطعا 
کمک های خوبی در این صنعت رقم 
خواهد خورد و شاهد رقابت سالم  تری 
دولت  داد:  ادامـــه  وی  ــود.  ب خواهیم 
ــی  ــ بــه پــیــشــرفــت شــرکــت هــای داروی
دولتی توجه ویژه نمی کند بلکه سعی 
می کنند با رقابت های ناسالم اهداف 
بخش  اگربه  قطعا  کند  دنبال  را  خود 
خصوصی واگذارشود اثربخشی بهتری 

خواهدداشت.
وی فعالیت رقبای ناهمسان دارویی، 
ــی،  ــتـ دولـ شـــبـــه  شـــرکـــت هـــای  ورود 
مشارکت دولت و بخش خصوصی در 
انجام فرآیند و عدم تفویض اختیارات، 
قــیــمــت گــذاری، مــشــکــات بــیــمــه ای، 
قابل  سوبسید،  و  دولتی  ارز  و  یارانه 
داروهــا،  برخی  کیفیت  نبودن  رقابت 
ــره وری پــایــیــن نسبت بــه رقــبــا و  ــهـ بـ
ارزیابی ریسک در زنجیره تأمین را نیز 
در  دارو  صنعت  چالش های  دیگر  از 

ایران عنوان کرد.
حمایت  بزرگترین  کـــرد:  بیان  ملکی 
دارویی  صنعت  از  حاکمیت  و  دولت 
زیــرا  کــه دخــالــت نکنند  ــت  ــن اسـ ایـ
که  هــر صنعتی  ــرده  ــ ک ــابــت  ث تــجــربــه 
ــورد حــمــایــت حــاکــمــیــت نــبــاشــد  ــ ــ م
موفق تر بوده و این حمایت ها بیشتر 
محدودکننده بوده تا توسعه دهنده 

باشد.
وی ادامه داد: عاوه بر برنامه ریزی های 
ــل، یــکــی از مــوانــعــی که  ــ غــلــط در داخ
دیگر  بلکه  دارویــــی  صنعت  تنها  نــه 
صنایع هم تحت شعاع خود قرار داده 
که  اســت  ظالمانه  تحریم های  بحث 
۴۰سال کشور درگیر کرده و متاسفانه 
کمرشکن بود  اخیر بسیار  در ۴سال 
به خاطر تبادالت ارزی که وجود دارد، 
ــرده  ک مشکل  ــار  دچــ را  صنعت  ــل  ک
است امیدواریم دولت جدید بتواندبا 
راحــــل هــــای مــنــاســب ایــــن مـــوانـــع را 
برطرف کند قطعارشد چشمگیری در 

این زمینه خواهیم داشت.
از راهکارهایی که  وی ادامه داد: یکی 
امروز صنعت دارویی ما از آن محروم 
نیاز  وایجاد  برنامه ریزی  بحث  اســت، 
است  ــی  دارویـ جامعه  نیاز  معرفی  و 
ــت اســـت اگر  کــه ایـــن از وظــایــف دولـ
برنامه ریزی های  دارو  و  غــذا  سازمان 
و  باشد  داشته  زمینه  درایـــن  بهتری 
کنندگان  تولید  بــا  بیشتر  همکاری 
مجبور  کننده  تولید  کــه  گــونــه ای  بــه 
تر  باکیفیت  داروی  این که  ــرای  ب کند 
مــردم  اختیار  در  مناسب  ــان  زم در  و 
هم  کننده  تولیده  قطعا  بگیرد  ــرار  ق
زمینه  در  را  ــود  خـ بــرنــامــه  ــد  ــوان مــی ت
تــولــیــد و پــیــشــرفــت و دســتــیــابــی به 
ایجاد  تکنولوژی  و  دنیا  روز  داروهــای 
وهم  کننده  تولید  بــرای  هــم  کــه  کند 
باشد.  دسترس  قابل  مصرف کننده 
وی ادامه داد: امیدواریم با مهره چینی 
بــهــداشــت،  وزارت  کابینه  در  خـــوب 
ــی جــدیــد کــمــک کنند  ــ مــعــاون دارویـ
به  بتوانند  دارویــی  تولیدکنندگان  تا 
که  کند  پیدا  دســت  جدید  داروهـــای 
مردم در حوزه دارویی دغدغه نداشته 
دارو  مــعــاون  تمیزی  حجت  بــاشــنــد. 
ســاوه  پزشکی  علوم  دانشکده  غــذا 
رمدسیویر  داروی  تاثیر  خصوص  در 
ــار نــظــر در  ــهـ ــام جـــم گـــفـــت: اظـ ــ بـــه ج
تاثیر هر نوع دارویــی زمانبر  خصوص 
با یک دوره مصرف  بــوده و نمی توان 
آن داد  کوتاه نظر قطعی در خصوص 
بحث  در  نظر  اظــهــار  دیگر  سویی  از 

از سازمان وزارت  دارویــی چیزی فراتر 
بهداشت ودرمـــان اســت چــرا که نیاز 
به مطالعات بسیار زیادی دارد وسالها 
در  قطعی  نظر  بتوان  که  می برد  زمــان 

خصوص تاثیر آن داد.
ــیــر  ــاث ت ــوص  ــ ــص ــ خ در  افــــــــــزود:  وی 
ــا تــوجــه به  رمــدســیــویــر بــر کــوویــد 19بـ
و  بــود  ناشناخته  بیماری  ایــن  این که 
نمی توان  بــوده  مختلف  ابعاد  دارای 
که  دارو  ایــن  مــصــرف  تاثیر  مـــورد  در 
نگذشته  آن  مصرف  از  زیـــادی  زمــان 
کمیته  کووید 19  بــرای  کــرد،  اظهارنظر 
خصوص  در  و  ــده  شـ تشکیل  فــنــی 
ــن نوع  داروهـــایـــی کــه بـــرای درمـــان ای
مصرف  و  تولید  مرحله  در  بــیــمــاری 
اســت ارزیــابــی می شود در ایــن مدت 
چند مورد دارویی که احتمال می رفت 
داشته  تاثیر   19 کــوویــد  ــان  درمـ بـــرای 
باشد از چرخه درمان به دلیل بی تاثیر 

ج شدند. بودن آنها خار
داروی  ــی  ــ ولـ کــــــرد:  ــان  ــیـ بـ ــزی  ــی ــی ــم ت
رمدسیویر در حال تولید بوده و مواد 
اولیه آن وارد می شود پس نمی شود 
تاثیر این دارو را نادیده گرفت ترامپ 
آمریکا باوجود  رئیس جمهور سابق  
ــا شـــدنـــد تــاثــیــر  ــرونـ ــر کـ ــیـ ــه درگـ ــن کـ ایـ
رمدسیویر تایید کردند، قطعا اگر این 
شرایط  به  باتوجه  نداشت  تاثیر  دارو 
تامین  بــرای  دولــت  کشور  اقتصادی 

مواد اولیه آن هزینه نمی کرد.
انتظار داریــم،  از مــردم  وی ادامــه داد: 
برخی  ســوی  از  که  نظرهایی  اظهار  به 
ح  ــراد در خـــصـــوص داروهــــــا مــطــر ــ ــ اف
که  طــور  همان  نکنند  توجه  می شود 
اگر فرد مشکل حقوقی داشته باشد 
در  می کنند  مراجعه  آن  فــن  اهــل  بــه 
آن  ــن  ــه اهـــل ف ــم ب خــصــوص دارو ه
مراجعه کنند، وقتی دارویــی وارد بازار 
چرا  بود  تایید  مــورد  می شود  مصرف 
کــه هــر دارویــــی قــبــل از ایــن کــه وارد 
چرخه درمان شود تحقیقات مختلفی 
است  گرفته  صــورت  آن  خصوص  در 
 80 تــا  رمدسیور  داروی  اســت  گفتنی 
درصد در بهبود بیماران مبتا به کرونا 
موثر بود این محصول با اتکا به پیش 
زمینه تکنولوژی تولید داروهــای ضد 
ویروس در شرکت، بافاصله در واحد 
این  تولید  روی  بر  توسعه  و  تحقیق 
از  پس  و  آغــاز  را  فعالیت ها  محصول 
سه ماه کار تحقیقاتی و مطالعاتی به 
رمدسیور  داروی  تولید  فرموالسیون 

رسید.

دانشکده  غذا  دارو  معاون 

ــاوه در  ــ ــ ــوم پـــزشـــکـــی س ــلـ عـ

رمدسیویر  تاثیر  خــصــوص 

بر کووید 19باتوجه به این که 

بود  ناشناخته  بیماری  این 

بوده  مختلف  ابعاد  دارای  و 

تــاثــیــر  ــورد  ــ مـ در  نـــمـــی تـــوان 

کــه زمــان  ایــن دارو  مــصــرف 

زیادی از مصرف آن نگذشته 

کووید  ــرای  ب ــرد،  ک اظهارنظر 

19کمیته فنی تشکیل شده 

که  داروهــایــی  خصوص  ودر 

برای درمان این نوع بیماری 

مصرف  و  تولید  مرحله  در 

است ارزیابی می شود 

قائم مقام شرکت روناک دارو:

مردم به شایعات در خصوص داروهای کووید 19 توجه نکنند

پرتاژ ر
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3 خبر

خبرخبر

ــاه  ــگـ ــانـ ــاح درمـ ــتـ ــتـ افـ
مــامــونــیــه بـــا دســتــور 

رئیس جمهوری
فـــرمـــانـــدار شــهــرســتــان زرنـــدیـــه هفتم 
ــویــش  خ ــر  ــ ــت دفــ مـــحـــل  در  شـــهـــریـــور 
کارمند  روز  و  دولـــت  هفته  بمناسبت 
فرهنگ  اداره  رئیس  جوانمرد  احمد  از 
با  اداره  این  و  پرسنل  ارشــاد اسامی  و 

اهدای لوح وهدایایی تقدیر نمود.
این  در  سلیمانی  جــم  جــام  ــزارش  گــ بــه 
نشست ضمن گرامیداشت یادوخاطره 
دولت  هفته  باهنر،  و  رجایی  شهیدان 
با  وی  گــفــت.  تــبــریــک  را  کــارمــنــد  روز  و 
پرسنل  خالصانه  تاش های  از  قدردانی 
اداره فرهنگ و ارشاد اسامی، این اداره 
قابلیت های  با  ارزشمند  مجموعه ای  را 
افـــزود: پرسنل  و  فـــراوان معرفی نموده 
کنار اصحاب فرهنگ وهنر  این اداره در 
شهرستان همواره نقش بسیار مهمی 
آسیب های اجتماعی داشته  در کاهش 
و دارند.فرماندار زرندیه این اداره را متولی 
اصلی هنر و هنرمندان در جامعه دانسته 
و ادامه داد: الحق و االنصاف که این اداره 
به  رســیــدگــی  و  ساماندهی  راســتــای  در 
اصحاب فرهنگ وهنر خوب عمل کرده 

است. 

از ابتدای سال ۱۴۰۰ تاکنون؛
در  غیرمجاز  چاه  حلقه   ۱۴

ساوه مسدود شد
ــع آب ســـــاوه اظــهــار  ــاب مـــدیـــر امـــــور مــن
بسبار  آب  مــنــابــع  از  حــفــاظــت  داشــــت: 
مهم و اساسی است که الزم است تمام 
اهتمام  آن  به  ارگــان هــای ذیربط نسبت 

جدی داشته باشند.
بــه گـــزارش جــام جــم بیان کــرد: مــامــوران 
حمایت  بــا  ســـاوه  آب  منابع  امـــور  اداره 
همه جانبه فرماندهی نیروی انتظامی و 
همچنین عوامل مستقر در کانتری های 
عمل  بــه  هماهنگی های  و  شهرستان 
عملیات  یــک  در  قضایی  مقام  بــا  آمـــده 
ــده در راســـتـــای انــجــام  ــزی شـ ــه ری ــام ــرن ب
احــکــام  ــرای  ــ ــ اج در  و  قــانــونــی  ــایـــف  وظـ
قضایی صادره در ساوه مبادرت به پر و 
حلقه  هفت  نمودن  مسلوب المنفعه 
چاه غیرمجاز کردند.مدیر امور منابع آب 
شهرستان ساوه افزود: این چاه ها بدون 
تــوجــه بــه مــوازیــن قــانــونــی تــوســط افــراد 
خاطی و فرصت طلب حفر شده بودند 
و بــا انــجــام ایــن عملیات از بــهــره بــرداری 
از منابع  هــزار متر مکعب  از ۷۵۶  بیش 
شد.  جلوگیری  ــال  س در  زیرزمینی  آب 
امیرحسینی عنوان کرد: از ابتدای امسال 
تاکنون در مجموع ۱۴ حلقه چاه غیرمجاز 
فرم  و  شــده  شناسایی  چاه های  شامل 
پنج در شهرستان پر و مسلوب المنفعه 
متر  ــزار  ــ ه مــجــمــوع ۸۶۴  در  کــه  گــردیــد 
در  ــی  ــویـ ــه جـ ــرفـ صـ ســـــال  در  مــکــعــب 
بهره برداری از منابع آب زیرزمینی به عمل 

آمده است.

به مناسبت هفته دولت:

فرماندار از پرسنل فرهنگ 
و ارشاد زرندیه تقدیر کرد

»ســیــد عــلــی آقــــــازاده« در پــایــان ســفــر به 
شهرستان زرندیه که با هدف افتتاح و آغاز 
ح صنعتی، عمرانی  عملیات اجرایی چند طر
و خدماتی انجام شد، اظهار داشت: افتتاح 
بخشداری زاویه پس از مصوب شدن این 
مهم ترین  از  یکی  دولت  هیات  در  مساله 
پس  که  بود  زرندیه  شهرستان  پروژه های 
از سال ها پیگیری و مطالبه مردم این شهر 
به نتیجه رسید و امیدواریم در پیشرفت و 

آبادانی منطقه موثر باشد.
ح توسعه  ــر بــه گفته اســتــانــدار مــرکــزی، ط
ــوارد  مـ دیــگــر  از  ــدک  ــرن پ صنعتی  شــهــرک 
که  بــود  زرنــدیــه  در  دولـــت  هفته  افتتاحی 
ارتقای  شامل  تومان  میلیارد   ۲۵ اعتبار  با 
و  آب  و  فــاضــاب  گــازرســانــی،  شبکه های 
صنعتی  توسعه  در  مــوثــر  عــوامــل  از  ــرق  ب

محسوب می شود.
دولت  هفته  مناسبت  به  گفت:  ــازاده  آقـ  
میلیارد   ۶۳۵ از  بیش  اعتبار  بــا  پـــروژه   ۲۶
یورو  میلیون   ۴۵ و  داخلی  اعتبار  تومان 
رسید.  بهره برداری  به  ارزی  گذاری  سرمایه 
وی ادامه داد: با افتتاح این پروژه یک هزار 
و  مستقیم  طــور  بــه  شغلی  فرصت   ۷۰۰ و 
که  می شود  ایجاد  زرندیه  در  غیرمستقیم 
گامی موثر در راستای توسعه اقتصادی و 

صنعتی به شمار می رود.
ــاره بــه مشکات  ــازاده در ادامــــه بــا اشــ ــ آقـ
ــرق در  قطعی بـــرق، عــنــوان کـــرد: مــصــرف ب
روزهای گرم به میزان هر یک درجه افزایش 
دما، ۲ تا سه هزار مگاوات افزایش می یابد 
تولید  در  محدودیت  دلیل  به  طرفی  از  و 
شاهد قطعی برق در بخش های صنعتی و 

خانگی هستیم.

توزیع  عــامــالن  دستگیری 
ــواد مـــخـــدر صــنــعــتــی در  ــ مـ

زرندیه 
از  زرنــدیــه  شهرستان  انتظامی  فــرمــانــده   
عامان  از  نفر   2 دستگیری  و  شناسایی 
سابقه دار تهیه و توزیع مواد مخدر صنعتی 
در  هــروئــیــن  و  شیشه  گـــرم   301 کــشــف  و 
بازرسی از مخفیگاه آنان خبر داد. سرهنگ 
در  داشـــت:  بیان  یوسفوند«  ــن  ــدی »روح ال
از سوی شهروندان مبنی  پی اعام خبری 
بر نگهداری و فروش مواد مخدر صنعتی، 
از سوی 2 نفر از افراد سابقه دار در یکی از 
صورت  به  موضوع  شهرستان،  محله های 
مواد  با  مبارزه  پلیس  کار  دستور  در  ویــژه 

مخدر این شهرستان قرار گرفت. 
مــواد مخدر  با  افــزود: مأموران مبارزه   وی 
شهرستان پس از اطمینان از صحت خبر 
این  مخفیگاه  بــه  قــضــائــی،  هماهنگی  بــا 
از  پس  و  وارد  مخدر  مــواد  توزیع کنندگان 
موفق  فــرد،  این  فعالیت  محل  از  بازرسی 
بــه کــشــف 301گـــــرم هــروئــیــن و شــیــشــه و 

دستگیری افراد مورد نظر شدند. 

ــــمــــی  ــی ــراهــ ــ ــت االســـــــــــام حـــســـیـــن اب ــ ــج ــ ح
فرهنگ  ــورای  ــ ش جلسه  درهــفــتــادونــهــمــیــن 
مقام  فرمایشات  به  اشــاره  با  زرندیه،  عمومی 
ــت  ــای دول ــض ــا اع ب ــری در دیــــدار  ــب معظم ره
دوران  در  کــه  مــســئــوالنــی  گــفــت:  ســیــزدهــم 
انجام  خطایی  یــا  کــوتــاهــی  خـــود  مسئولیت 
بــازخــواســت  بـــوده و  بــایــد پاسخگو  داده انــــد 

شوند.
است  اسامی  جمهوری  ما  نظام  افـــزود:  وی 
و حفظ جمهوریت و اعتماد و امید مــردم به 
نظام باید اولویت اول مسئوالن نظام باشد و 
مسئوالن نظام باید به وعده هایی که می دهند 
وعــده ای  نباید  هرگز  و  بپوشانند  عمل  جامه 
بدهند که از توان آنها خارج باشد و در صورتی 

که وعده ای دادند ونتوانستند آن را عنلی کنند 
از مــردم عذرخواهی  شجاعت به خرج داده و 
کنند. امام جمعه زرندیه تصریح کرد: مسئوالن 
هرکجا از توکل به خدا غافل شده و به غیر خدا 

توکل کردند متضرر شدند.
وارشــاد  فرهنگ  اداره  رئیس  احمدجوانمرد 
ــر شـــــورای فــرهــنــگ عمومی  ــی اســـامـــی و دب

جلسه  این  ابتدای  در  هم  زرندیه  شهرستان 
رفتن  ابین  از  جلسه،  دستور  تشریح  ضمن 
یکی  را  دولــت  کارکنان  و  مسئوالن  در  انگیزه 
از عوامل فعالیت جدی و جهادی در بسیاری 
از ظرفیت  از بخش ها دانست. وی استفاده 
تــقــویــت جبهه رســانــه ای،  فــضــای مـــجـــازی، 
انعکاس و برجسته سازی نقاط قوت موجود 
اقــدامــات  و  ادارات  عمومی  روابـــط  تقویت  بــا 
انقابی، جهادی و قاطع را از راهکارهای احیاء 
و تقویت اعتماد و امید مردم به نظام دانست. 
تشکیل تیم خدمت در شهرستان و تقویت 
دفتر رسیدگی به شکایات فرمانداری مصوبات 
جلسه ۷۹ شورای فرهنگ عمومی شهرستان 

زرندیه بود.

امام جمعه زرندیه:
حفظ جمهوریت، اعتماد و امید مردم  اولویت مسئوالن نظام است

دانــــشــــکــــده  »ســــخــــنــــگــــوی   
عــلــوم پــزشــکــی در گــفــت وگــو با 
خبرنگاران از شهروندان ساوجی 
و اهــل زرنــدیــه درخــواســت کرد 
کــه در صــورتــی کــه نــوبــت تزریق 
است،  رسیده  فــرا  آنها  واکسن 
مراجعه  شــده  تعیین  مــراکــز  بــه 
کرونا  برابر ویــروس  در  را  و خود 

ایمن کنند.
مبتا  فــرد   ۲۶۴ حــاضــر  حــال  در 
بــیــمــارســتــان هــای  کــرونــا در  بــه 
با  ــری هــســتــنــد و  ــت ــس ســـــاوه ب
ــه وضــعــیــت فـــوق قرمز  تــوجــه ب

ــت  اس الزم  شـــهـــرســـتـــان،  ایــــن 
شــهــرونــدان هــمــچــنــان رعــایــت 
مدنظر  را  بــهــداشــتــی  ــن  ــوازیـ مـ
شتاب  با  بتوانیم  تا  دهند  قــرار 
بخشی به فرایند واکسیناسیون 
ــن پیک  از ای و هــمــراهــی مـــردم، 

سخت عبور کنیم. 
بـــه گــــــزارش جـــام جـــم مــحــمــود 
ــال مــیــزان  ــ کــریــمــی در عــیــن ح
بهداشتی  پروتکل های  رعایت 
درصد   ۳۵ را  شهرستان  این  در 
عــنــوان کـــرد و افــــزود: ســـاوه در 
ــنـــدی کــرونــایــی  آخـــریـــن رنـــگ بـ

، در شـــرایـــط فـــوق قــرمــز  کـــشـــور
حــاضــر  ــال  ــ حـ در  و  دارد  قــــــرار 
شهر،  بیمارستان های  بر  عاوه 
ــای خـــدمـــات رســانــی  ــقـ بــــرای ارتـ
بیمارستان  ــک  ی مــبــتــایــان  ــه  ب
است.  شده  ایجاد  نیز  صحرایی 
و  ــم  ــ ــراس ــ م کــــــرد:  ــوان  ــ ــن ــ ع وی 
سبب  خانوادگی  دورهــمــی هــای 
کرونا  به  مبتایان  آمــار  افزایش 
در ســاوه شــده اســت و در  این 
اصناف  و  مــردم  از  برخی  شرایط 
رعــایــت  بـــه  نــســبــت  ــوجــه الزم  ت
ندارند  بهداشتی  پروتکل های 

ــهــا حــتــی بـــه تــذکــر  آن از  ــی  ــرخ و ب
ــورد قــضــایــی نــیــز تــوجــه  ــرخـ یـــا بـ
از  داد:  ادامـــه  کریمی  نمی کنند. 
شــهــرونــدان درخــواســت داریــم 
به  عزیزانشان  فــوت  صــورت  در 
برگزاری  از  کــرونــا،  به  ابتا  دلیل 
ــرا  مـــراســـم خـــــــودداری کــنــنــد زیـ
ــاالی شــیــوه  ــ ــدرت بـ ــ ــا تـــوجـــه قـ بـ
ــا، نــزدیــکــان  ــت گــونــه ویــــروس دل
بود  خــواهــنــد  نــاقــل  نیز  متوفی 
مــراســم  در  شــرکــت کــنــنــدگــان  و 
خطر  معرض  در  ختم  و  تشییع 

ابتا قرار خواهند گرفت.

سخنگوی دانشکده علوم پزشکی ساوه:

روند واکسیناسیون و کاهش موارد مرگ و میر در ساوه

ــاوه گفت:  ــ بــخــشــدار مـــرکـــزی س
کــمــیــتــه  در  مــنــاســبــی  ــه  ــ ــودج ــ ب
بــرنــامــه ریــزی شــهــرســتــان ســاوه 
ــاری و  ــرای رســیــدگــی بــه امـــور جـ بـ
ــه ای روســـتـــاهـــای بخش  ــع ــوس ت
اما  اســت  شــده  تصویب  مرکزی 
ــن رقــم  ــ ــن اســــت کـــه ای ــ مــهــم ای

تخصیص یابد.
به گزارش جام جم کیوان گودرزی 
مانند  اقــدامــاتــی  داد:  خــبــر  راد 
ــی و  ــت ــداش ــه ــای ب ــاخـــت هـ ــرسـ زیـ
فــاضــاب هــم در اولــویــت بعدی 
ــد و بــا تــوجــه بــه این که  ــراردارنـ قـ
حــدود سه روســتــای ایــن بخش 
از نــعــمــت گـــاز طــبــیــعــی مــحــروم 
هستند، تاش می کنیم از محل 
همچنین  و  ــال  امــس ــارات  ــب ــت اع
ــرای  ــافــتــه بـ ــع تــخــصــیــص ی ــاب مــن
مـــحـــرومـــیـــت زدایـــی نــســبــت به 
مناطق  در  ــاز  گـ شبکه  تکمیل 

مذکور اقدام کنیم. 

مــورد  در  ــاوه  س مــرکــزی  بخشدار 
ــه که  ــن وضــعــیــت پـــل هــفــت ده
مسیر ارتباطی بیش از ۱۱ روستای 
ــه مـــرکـــز شــهــرســتــان اســــت و  بـ
در ســیــاب فـــروردیـــن ســـال ۹۸ 
ــار داشــــت:  ــهـ ــب شــــد، اظـ ــری ــخ ت
تــکــمــیــل ایــــن پـــــروژه در انــتــظــار 
تزریق منابع مالی است. به گفته 
برنامه ریزی  کمیته  ســوی  از  او، 
ــرای  اســتــان مــرکــزی اعــتــبــاراتــی ب

هفت  پل  بازسازی  روند  تکمیل 
ــه تــعــیــیــن شـــده اســـت که  ــن ده
ماشین  شرکت  مدیریت  با  باید 
پیمانکار  بــعــنــوان  اراک  ــازی  ســ
راد  گـــودرزی  پـــروژه هزینه شــود. 
افـــزود: ســازه ایــن پل در شرکت 
و  تکمیل  اراک  مــاشــیــن ســازی 
آماده نصب است و اکنون منتظر 
تخصیص اعتبار برای تکمیل آن 
مورد  اعتبار  گفت:  وی  هستیم. 

از ســوی شرکت  پـــروژه  ایــن  نیاز 
آب منطقه ای و سازمان مدیریت 
از محل  ــزی اســتــان  ریـ بــرنــامــه  و 
منابع استانی و شهرستان ساوه 
کرده اند  مشخص  تکمیل  بــرای 
که امیدوارم امسال بودجه مورد 
نیاز تخصیص و این پل تکمیل و 

بهره برداری شود. 
همچنین  ساوه  مرکزی  بخشدار 
آغاز به کار شوراهای روستایی  از 
ایــن بخش و دهــیــاران منصوب 
و  داد  خــبــر  شــشــم  دوره  شـــده 
دارای  روســتــا   ۴۲ اکــنــون  گــفــت: 

شورا هستند. 
گــودرزی راد افــزود: ۲۰ روستا هم 
در بخش مرکزی شورا ندارند اما 
دارای دهیار هستند و ۵۴ روستا 
هــم از وجـــود شـــورای دهــیــار بی 
بهره هستند که امور آنها توسط 
و  شــورای بخش مرکزی پیگیری 

رفع و رجوع می شود.

                     بخشدار مرکزی ساوه:
تامین آب، راه سازی و برق رسانی روستا اولویت بخش مرکزی ساوه است

آب و فاضاب استان مرکزی به عنوان  شرکت 
دستگاه اجرایی برتر در گروه زیربنایی و توسعه 
زیرساخت و رتبه اول درمجموع شاخص های 

عمومی و اختصاصی شناخته شد.

بــیــســت و چــهــارمــیــن جــشــنــواره اســتــانــی  در 
شهید رجایی در سال ۱۴۰۰ که با هدف تجلیل 
آب  شرکت  شــد،  بــرگــزار  برتر  دستگاه های  از 
دستگاه  به عنوان  مرکزی  استان  فاضاب  و 

توسعه  و  زیــربــنــایــی  ــروه  ــ گ در  ــر  ــرت ب ــرایـــی  اجـ
زیرساخت و رتبه اول درمجموع شاخص های 

عمومی و اختصاصی شناخته شد.

تجلیل استاندار از مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان مرکزی
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فرماندار ساوه در جلسه شورای آموزش و پرورش با اشاره 
آموزش باید به  آموزشی گفت: فضای  بر تقویت ساختار 
صورتی باشد که اولیا به مدارس اطمینان داشته باشند 
و  دبیران  است،  مدرسه  آموزشی  مکان  امن ترین  چون 
کادر مدارس مطمئن ترین افراد برای ارائه آموزش های الزم 
هستند، سیاست آموزش و پرورش هم باید این باشد تا 
دانش آموزان در داخل مدارس آموزش های الزم را ببینند. 

آموزش های  افزود:  میرزایی  علی  جام جم  گزارش  به 
مدرسه ای آموزش های ماندگاری هستند که بعدها نیز در 
تحصیل و زندگی دانش آموزان کاربرد پیدا می کند بر این 
اساس اولیا مدرسه برای موفقیت جوانانی که آینده کشور 

در دست آنهاست از هیچ کوششی فروگذار نشوند.
فرماندار ساوه تصریح کرد: نباید اجازه بدهیم دانش آموزان 
به دلیل فقر مالی از کورس رقابت خارج شوند به همین 
منطور آموزش و پرورش عاوه بر استفاده از ظرفیت های 
علمی خود از ظرفیت خیران برای ارتقای سطح علمی همه 
دانش آموزان استفاده کند، بخش اعظمی از دانش آموزان 
به دلیل مشکات مالی توان شرکت در موسسات آزاد را  

از  با استفاده  با تمام توان  آموزش و پرورش باید  ندارند. 
ظرفیت های آموزش وپرورش و ظرفیت خیران با برگزاری 
آموزشی  منابع  کردن  فراهم  و  کنکور  تقویتی  کاس های 
این خا را پر کند  که همه دانش آموزان بتوانند به مدارج 
عالی دست پیدا کنند. میرزایی گفت: همه در برابر نسل 
کشف  پروش  و  آموزش  وظیفه  هستیم  مسئول  آینده 
استعداد های پنهان است بنابراین باید جریانی در آموزش 

و پرورش برای استعدادها کشف شود.
پرورش  و  آموزش  رسالت  کرد:  تصریح  ساوه  فرماندار 
است،  جامعه  به  ماهر  انسانی  نیروی  تربیت  و  تامین 
کیفیت  بردن  باال  و  آموزشی  فضاهای  بهبود  بر  بنابراین 
از  باید  رابطه  این  در  شود  تاش  دانش آموزان  تحصیلی 
آموزش  افزود:  وی  کرد.  استفاده  آمده  دست  به  تجارب 
و پرورش از ظرفیت بسیار باالیی در توسعه همه جانبه 
کشور برخوردار است و باید از این ظرفیت به منظور تحقق 
اهداف واالی نظام بهره برد.میرزایی گفت: به منظور ارتقای 
از ظرفیت های مردمی  یابد  آموزش و پرورش  کارکردهای 
و خیران استفاده کرد تا بسیاری از کمبودهای این حوزه 

ساوه  پرورش  و  آموزش  رئیس  فراشیانی  شود.  برطرف 
گفت: آموزش و پرورش از همه ظرفیت های موجود برای 
ارتقای علمی دانش آموزان استفاده خواهد کرد. وی افزود: 
در راستای بهره مندی همه دانش آموزان از خدمات عالی 
آموزشی با مشارکت خیران منابع کنکور و نرم و افزارهای 
برای  رایگان  بصورت  اسدی  سرای  پژوهش  در  آموزشی 

دانش آموزش فراهم شده است.
به  توجه  با  کرد:  تصریح  ساوه  پرورش  و  آموزش  رئیس   
مطالبه عمومی و انتظار والدین و دانش آموزان، آموزش و 
پرورش خود را مکلف می داند آنان را در برداشتن گام آخر 
یاری کند زیرا انتخاب رشته دقیق و اصولی یکی از برگ های 
خوشبختانه  است،  سراسری  کنکور  داوطلبان  برنده 
آموزش و پرورش ساوه طی سال های اخیر با استفاده از 
انتخاب  مشاوره های  ارائه  با  خود  آموزشی  کادر  ظرفیت 
رشته بخش اعظمی از دغدغه های خانواده را پایان داده 

است.
در  شرکت  آموزان،  دانش  از  برخی  این که  به  اشاره  با  وی 
عامل  را  خوب  مشاوره  و  موسسات  درس  کاس های 

موفقیت خود در کنکور می دانند، اظهار کرد: باید ساختار 
دست  تا  شود،  تقویت  آموزشی  فضاهای  در  آموزشی 
عدالت  و  شده  کوتاه  آموزشی  موسسات  سودجویی 
پرورش  و  آموزش  گفت:  فراشیانی  شود.  حاکم  آموزشی 
فرصت  مطلوب  آموزش های  ارائه  با  تا  می کند  تاش 
فراهم  را  دانش آموزان  همه  برای  آموزش  برابر  دسترسی 
کند و تحقق این امر به مشارکت همه جانبه بخش های 

مختلف دولت نیازمند است. 
فراشیانی تصریح کرد: مدیران و معلمان پرتاش مدارس 
و  دولتی  مدارس  اعم  ساوه  شهرستان  دوم  متوسطه 
غیر دولتی با تاش شبانه روزی خود و با توجه به شرایط 
با  مدارس،  بودن  حضوری  غیر  و  کرونا  ویروس  شیوع 
را  رقم  این  توانستند  شده  انجام  دقیق  برنامه ریزی های 
کنند بلکه شاهد  گذشته حفظ  تنها نسبت به سال  نه 
این  در  هستیم.  نیز   ۱۴۰۰ سال  در  آمار  این  افزایش 
نشست ضمن بیان پیشنهادات از سوی مدیران مدارس 
رتبه های  از دانش آموزان  کنکور.  برتر  رتبه  ودانش آموزان 

برتر و مدیران این مدارس تحلیل شد.

رئیس آموزش و پرورش ساوه خبر داد:

استفاده از ظرفیت های موجود برای ارتقای علمی دانش آموزان

اطالعیه
کلیه حقابه بران محدوده شبکه آبیاری دشت ساوه 

و  آب  ذخیره  جهت  گرفته  صورت  برنامه ریزی  به  توجه  با  می رساند  عزیزان  کلیه  اطالع  به  بدینوسیله 

آینده امکان توزیع آب  محدودیت ذخیره آب سد الغدیر به جهت ذخیره الزم برای حفظ باغات در سال 

جهت کشت محصوالت پاییزه )نیمسال اول سال زراعی1400-1401( در شبکه آبیاری وجود ندارد، بنابراین 

از کلیه آب بران محدوده شبکه آبیاری ساوه اعم از حقابه بران انهار سنتی، نوآباد و سایر کشاورزان محدوه 

شبکه آبیاری ساوه استدعا دارد از کشت هر گونه محصول خودداری نمایند، در غیر این صورت شرکت 

سهامی آب منطقه ای مرکزی تعهدی مبنی بر تامین آب کشت پاییزه را نداشته و مسئولیت تامین آب را از 

خود سلب می نماید.

روابط عمومی شرکت سهامی آب منطقه ای مرکزی
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ین کارخانه تولید شیشه در منطقه  فلوت دماوند به روز تر  
با   1361 ســـال  در  ــاوه  کـ شــیــشــه  صنعتی  ــروه  گـ
خانگی  شــیــشــه ای  ظـــروف  ــواع  انـ تامین  ــدف  ه
را با تاسیس کارخانه بلور شیشه  فعالیت خود 

آغاز کرد. در شهر صنعتی کاوه 
فــعــالــیــت هــای   1379 ــال  سـ در  ســـازمـــان  ــن  ایـ  
داده  گسترش  شیشه  تولید  زمینه  در  را  خود 
را  فلوت  ایــران  آینه  و  تخت  شیشه  کارخانه  و 
شیشه های  تولید  بــه  ــروع  ش و  کــرد  ــدازی  ــ راه ان
شیشه  ساخت  فــن  آوری هــای  آخرین  با  فلوت 

نمود. 
روی  گداخته  شیشه  واسطه  به  محصول  ایــن 
مجموعه  این  می آید.  بدست  مایع  قلع  بستر 
عنوان  به  تجربه  سال   35 از  بیش  با  اکنون  هم 
بخش  در  بلور  و  شیشه  تولید کننده  بزرگترین 
شناخته  منطقه  و  ــران  ایـ کــشــور  در  خصوصی 
مـــی شـــود.  در حـــال حــاضــر فــعــالــیــت هــای ایــن 
بلور  شــامــل  کــار  و  کسب  حــوزه  چــهــار  در  گــروه 
مــواد  تخت،  شیشه های  شیشه ای،  ظــروف  یــا 
پتروشیمی  صــنــایــع  و  شــیــشــه  صــنــعــت  ــه  ــی اول

می گردند.   دسته بندی 
خــود  کــارخــانــجــات  کـــاوه  شیشه  صنعتی  گـــروه 
انسانی  نیروی  بر  تکیه  با  ج،  خــار و  داخــل  در  را 
تمامی  در  متخصص  کــارشــنــاســان  همکاری  و 
بین المللی  استانداردهای  با  مطابق  رشته ها 
در  را  ایـــرانـــی  مــحــصــوالت  ــداث و صــاحــیــت  ــ اح

جهان بنیان نهاده است و با اجرای این پروژه 
کــاوه  صنعتی  شهر  در  دمــاونــد  فــلــوت  جــدیــد 
گروه  در  محصوالت  این  تولید  خطوط  )ساوه( 
افزایش خواهد  4خط   3خط به  از  کاوه  صنعتی 

یافت.
ــره  دربـــــاره صنعت  ــات مـــدیـ ــی ــیــس ه رئ ــام  ــی پ

می باشد: چنین  شیشه 
سریع  بــســیــار  شیشه  صنعت  در  »تــغــیــیــرات 
آینده  در  نیز  ــادی  زی تغییرات  بسا  چــه  اســت. 
گــروه  در  شــود.  ایــجــاد  صنعت  ایــن  در  نــزدیــك 
و  بــرنــامــه ریــزی هــا  تــمــام  کـــاوه  شیشه  صنعتی 
در  مطلوب  کیفیت  ــاس  اس بــر  بــایــد  اقــدامــات 
نیل  برای  باشد.  مشتریان  رضایتمندی  جهت 
توجه  کانون  در  باید  زیــر  اصــول  هــدف  ایــن  به 

گیرد: قرار  تمام همکاران 
مطلوب کیفیت  به  دستیابی   -

مشتریان به  مناسب  خدمات رسانی   -
رشــد  و  کـــار  جــهــت  مــســاعــد  محیطی  ــجــاد  ای  -

کارکنان
اجتماعی مسئولیت های  به  تعهد   -

بر  عـــاوه  مــطــلــوب،  کیفیت  بــه  رســیــدن  الزمـــه 
در  مستمر  سرمایه گذاری  فوق،  اصول  رعایت 
توسعه منابع انسانی و تکنولوژی می باشد. ما 
دست  به  زمانی  را  نتایج  بهترین  که  داریم  باور 
و  رهبری  در  تنها  نه  را  سازمانمان  که  می آوریم 

توانمند  نیز  بهره وری  در  بلکه  سیاست گذاری 
سازیم.

 ” “تغییر اســت  ثابت  جهان  در  که  چیزی  تنها 
ــی بــاز  ــ اســــت. مـــا افــتــخــار مــی کــنــیــم کـــه بـــا روی
و  نـــمـــوده  اســتــقــبــال  تــغــیــیــرات  از  گـــشـــاده  و 
مدیریت  را  تــغــیــیــرات  ــود،  خـ کـــار  و  کــســب  در 

می نماییم.«
خــیــران   از  عــســگــریــان  خــانــواده  اســت  گفتنی 
بـــوده  ــاوه  ــ ــاز در شــهــرســتــان سـ ــ مـــدرســـه س
هنرستان  آمــوزشــی،  مــرکــز  چندین  وتــاکــنــون 
ــوزان  ــ ــش آم ــ دان اخــتــیــار  در  ورزشـــــی  ــالـــن  وسـ
بخش  تکمیل  اســــت.   گــرفــتــه  ــرار  قـ ســاوجــی 
مدرس  بیمارستان  پزشکی  تجهیزات  اعظم 
از  نــیــز  ــا  کــرون دوره  در  تــوجــه  قــابــل  ــات  ــدم وخ
دیــگــراقــدامــات خـــانـــواده عــســکــریــان در امــور 
هزینه  کمک  همچنین  اســـت.   بـــوده  خیریه 
آســتــانــه اعــیــاد قــربــان  200/000/000تـــومـــانـــی در 
جهیزیه  ســرویــس  مـــورد   ۲۶ ــدای  اهـ  ، غــدیــر و 
ــان کــمــیــتــه امـــــداد شــهــرســتــان  ــویـ ــه مـــددجـ بـ
ســـاوه، اهـــدا، 75دســتــگــاه کــولــرآبــی، بــه ارزش 
جهت  لوازم التحریر  تهیه  و  120/000/000تــومــان 
جدید  سال  آستانه  در  نیازمند  دانــش آمــوزان 
بخشی  تومان   150/000/000 ارزش  به  تحصیلی 
کــاوه  صنعتی  گــروه  خیرخواهانه  اقــدامــات  از 

فلوت در امسال بوده است.

شهر  در  دماوند  فلوت  شیشه  شرکت 
صنعتی کاوه در زمینی به مساحت 15هکتار 
و با پیشرفت فیزیکی 85% در آذر امسال به 

بهره برداری می رسد.
و  دانش  از  استفاده  با  صنعتی  واحد  این 
کاوه  صنعتی  گروه  کارشناسان  تخصص 
احداث شد و با راه اندازی این واحد صنعتی 
نفر  صدها  و  متمرکز  بصورت  نفر   350 برای 
به صورت غیر متمرکز فرصت شغلی فراهم 
صنعتی  واحد  این  تولید  ظرفیت  می شود. 
که  می باشد  فلوت  شیشه  روز  در  600تن 
تولیدی  متر  15میلی  2الی  ضخامت  از 
صادر  مختلف  کشورهای  به  کارخانه  این 
می شود. در ساخت این واحد تولیدی سعی 
شده از پیشرفته ترین ماشین آالت روز دنیا 
کارخانه  بروزترین  ان شاهلل  شود  استفاده 

تولید شیشه در منطقه خواهد بود
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شهر می تواند الگویی خالق باشد
پرتاژ ر

 

دوره  ششمین  اعضای  از  می دانم  فرض  خود  بر 
مجدد  اعتماد  با  که  زاویه،  شهر  اسامی  شورای 
الیق  را  بنده  خود،  قاطع  رای  با  و  اینجانب  به 
زاویه دانسته و  خدمتگزاری به مردم شریف شهر 
شهردار  عنوان  به   ، دیگر دوره ای  برای  را  اینجانب 
انی  قدر  و  تشکر  کمال  نمودند،  معرفی  و  انتخاب 
باری  ایزد  عنایات  پرتو  در  امیدوارم  باشم،  داشته  را 
اسامی  شورای  اعضای  همراهی  و  همدلی  با  و  تعالی 
شهروندان،  تمامی  همگامی  و  مشارکت  با  نیز  و  شهر 

بادیگر از این ،آزمون بزرگ و خطیر سربلند بیرون آییم.
اسامی  شورای  پنجم  دوره  اعضای  از  همچنین 
حمید  نجاری،  اکبر  علی  وکیلی،  امین ا...    ، شهر
تنها  نقی  علی  حاج  و  میرگلوبیات  نورا..  حسینی، 
راهنمایی ها  سایه  در  قبل  دوره  موفقیت  که 
و همراهی های ایشان بدست آمده است، قدردانی می نماییم. امیدوارم خداوند 
متعال این عزیزان را در ظل توجهات خود سالم و سربلند داشته و بر توفیقات 

آنان بیافزاید.
در دهه های اخیر با توسعه اقتصاد صنعتی، جمعیت شهرنشینی رو به افزایش 
سرفصل  که  کرده  حاکم  را  خاصی  اقتصادی  و  فرهنگی  اجتماعی،  شرایط  و  نهاده 

همه آن ها، جایگزینی مفهوم شهروندی به جای شهرنشینی است.
در  شریک  و  سهیم  را  خود  جامعه  افراد  همه   ، امروز پیشرفته  شهرهای  در 
مدیریت شهر می دانند و به نوعی در مسیر توسعه شهر تاش می کنند و تعامل 
نزدیک شهروندان با مدیران شهری، شرایط مناسب و افزایش کیفیت زندگی را 

ایجاد می کند. 
با اتکا به پیشینه فرهنگ و تمدن خود، می تواند الگوی شهر خاق  زاویه ،  شهر 
ثار تاریخی به تنهایی می تواند نماد وسعت اخاق، همکاری  باشد. وجود پرشمار آ
آیین های  که  چند  هر  باشد.  اسامی  ایران  از  کهن  خطه  این  مردم  همزیستی  و 
ایثار  عطر  اما  افزوده،  شهر  این  تمدن  و  فرهنگ  غنای  بر  محرم  مذهبی  و  سنتی 
از جان  تا مرز  کوچه این شهر پراکنده شده است، روح نوع دوستی  کوچه  که در 

گذشتن را در کالبد شهرمان می دمد.
شهروندان،  مشارکت  و  می کند  پیدا  توسعه  تعاملی  مدیریت  با  خاق،  شهر 
آموزش های فردی توسعه پیدا  را توسعه می دهد و هر چقدر  برنامه ریزی  فرآیند 

کند، رسیدن به اهداف نیز آسان تر و نزدیک تر می شود.
و  اجتماعی  بخش  در  سرمایه گذاری  و  فرهنگی  برنامه ریزی  که  است  آن  حقیقت 
ایفا  عمرانی  سرمایه  با  مقایسه  در  مهم تری  بسیار  نقش  شهر  یک  در  فرهنگی 
می کند و ثابت شده است که در نظام مدیریت شهری، هر چه سرمایه فرهنگی 
و اجتماعی افزایش یابد، موجب تقلیل هزینه های اجرایی و عمرانی نیز می شود. 
بر همین اساس باید در کنار کارهای عمرانی و زیباسازی فضای شهری به مسأله 
صورت  در  زیرا  کرد؛  توجه  مناسب  برنامه ریزی  با  آن  ارتقای  و  شهروندی  فرهنگ 
آن  منافع  از  و  پرداخته  گردشگر  و  توریست  جذب  به  می توان  هدف  این  تحقق 
برخوردار شد. امیدواریم در سایه توجهات الهی و حمایت مسئوالن و همراهی و 
همدلی شما همشهریان مهربان و دلسوز در آینده شاهد خدمات بیشتر و بهتر 

و شکوفایی هر چه تمام تر شهرمان باشیم.

پیام شهردار زاویه
من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق

ــاره بـــه اقـــدامـــات  ــ ــه بـــا اشـ ــ ــردار زاویـ ــهـ شـ
سال  اول  مــاهــه  شــش  در  شــده  انــجــام 
امسال  ابتدای  از  گفت:  جم  جام  به   1400
مورد  و  ارزشمند  مهم،  بسیار  پروژه های 
شهری  مدیریت  توسعه  جهت  در  نیاز 
زاویه  شهر  در  شهری  ساخت های  زیر  و 

افتتاح وبه بهره برداری رسید.
افــزود:  ضیایی  علی  جــام جــم  گـــزارش  بــه 
هــمــزمــان بـــا هــفــتــه دولــــت و بـــا حــضــور 
مسئوالن  از  جمعی  و  مــرکــزی  اســتــانــدار 
استانی و شهرستانی فعالیت بخشداری 
و  آغــاز  زرنــدیــه  شهرستان  توابع  از  ــه  زاوی

سرپرست بخشداری معرفی شد.
کاشت  کــرد:  تصریح  زاویــه  شهر  شهردار 
ــیــا در  ــل روئ گـــل  ــه  ــوت ب ــزار  ــ ه از دو  بــیــش 
جهت  ــت  ــام س رو  پـــیـــاده  بــاغــچــه هــای 
افزایش نشاط، تقدیر از فعاالن جمع آوری 
و  عتبات  دربــازســازی  مردمی  کمک های 
عتبات  بازسازی  رئیس  حضور  با  عالیات 
خوشبختانه  کـــه  شــهــرســتــان  ــیــات  عــال
جــمــع آوری  در  زرنــدیــه  شهرستان  سهم 
کمک های مردمی در بازسازی عتبات جز 
بوده ،  استان  در  پیشرو  شهرستان های 

به  زاویـــه  شهرستان  پزشکان  از  تقدیر 
آزادگــان  با  دیــدار  پزشک،  روز  مناسبت 
ســالــروز  مناسبت  بــه  ــه  زاویـ شهرستان 
امور  دفتر  مدیرکل  بازدید  آزادگــان،  ورود 
شهری استانداری از پروژه های شهرداری 
زاویه،به پایان رساندن عملیات سرامیک 
،  اجــرای سقف  کــاری و سفید کــاری دیــوار
ــرا تــاســیــســات و  ــلــه، اجــ کــــاذب، نــصــب پ
سیستم گرمایش کتابخانه های عمومی ، 
بلند   پـــایـــه  روشـــنـــایـــی هـــای  راه انـــــــــدازی 
بوستان شاهد شهر زاویه، این بوستان 
اصلی  و  بــزرگ تــریــن  حــاضــر  حـــال  در  کــه 
ترین بوستان شهری زاویه است، شرایط 
همین  در  نبوده  زاویــه  مــردم  زیبنده  آن 
ــرای  ــا شـــهـــرداری بــرنــامــه جــامــعــی ب راســت
کرده  بینی  پیش  آن  بهسازی  و  بازسازی 
راه اندازی روشنایی  ادامه داد:  است.وی 
ــون والــمــان هــای  ــی ــوراس پــایــه چــراغــی دک
ــه هــای  ــای پ روی  ــر  بـ ــده  ــ نــصــب ش ــوری  ــ نـ
ــــه،  زاوی شــهــر  سلیمانی  ســــردار  ــدان  ــی م
سنگفرش پیاده راه سامت شهر زاویه، 
ــرداری رســمــی از پـــروژه پــیــاده راه  ــهــره ب ب
 ، استاندار حضور  با  زاویــه  شهر  سامت 

نشست بــا اســتــانــدار اســتــان مــرکــزی به 
افتتاح  شهری،  محدوده  توسعه  منظور 
امام  میدان  ح  طر از  رسمی  بهره برداری  و 
و  محلی  مسئوالن  حضور  با  زاویــه  شهر 
زرندیه  و  ســاوه  مــردم  نماینده  و  استانی 
زاویــه  شهر  اسامی  شــورای  مجلس  در 
و  تفاهم نامه  انعقاد  آیین  همچنین  و 
تجهیز مبلمان بوستان سام در راستای 
ایجاد  و  شهری  زیست  محیط  بهسازی 
ــت اســـتـــراحـــت و  ــه ــب ج ــاس ــن فـــضـــای م
تکمیل  به  اقدام  زاویه  شهرداری  تفریح، 
نموده  سام  بوستان  مبلمان  از  بخشی 
مــیــز و  ــن عــمــلــیــات، دو دســتــگــاه  ایـ در 
صندلی پذیرایی بتونی، یک دستگاه میز  
آالچیق  دستگاه  یک  شطرنج،  صندلی  و 
بتونی و سه عدد سطل زباله در محوطه 

نصب گردید. 
ــاه  ــگـ ــانـ ح تـــوســـعـــه درمـ ــر ــ کـــلـــنـــگ زنـــی طـ
شبانه  روزی شهر زاویه با حضور نماینده 
شورای  مجلس  در  زرندیه  و  ساوه  مردم 
شــهــرداری  اقــدامــات  از  بخشی  اســامــی 
بوده  امسال  اول  ماهه  شش  در  ــه  زاوی

است.

عملکرد شهرداری زاویه در شش ماه اول سال 1400

علی ضیایی شهردار زاویه
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ضمن گرامیداشت یاد و خاطره و تجدید پیمان با آرمان های امام راحل 
از مردم عزیز و بزرگوار شهر زاویه که با اعتماد برای رسیدن به پیشرفت 
از  می کنم.  قدردانی  کردند،  شرکت  شور  پر  انتخابات  در  شهر  آبادانی  و 
شهردار زاویه علی ضیایی و همکاران  در شهرداری زاویه که در راستای 
توسعه و آبادانی این شهر قدم های مثبتی برداشته اند، تشکر و قدردانی 

می نماییم. 
که  اند  فعالیت  مشغول  مختلف  جایگاه های  در  افراد  جامعه ای  هر  در 
هستند.  نیز  پاسخگو  و  مسئول  خود  فعالیت  و  وظیفه  حیطه  در  البته 
و  این میان مسئوالن و مدیران جوامع مسئولیت دوچندانی دارند  در 
جایگاهی  که  چرا  باشند،  خود  عملکرد  پاسخگوی  دیگران  از  بیش  باید 
که در آن قرار دارند، به تعبیر امام خمینی)ره( از سوی مردم به امانت به 
باید به صاحبان اصلی این  آنها تفویض شده است. در واقع مسئوالن 

انقاب پاسخگو باشند و گزارش عملکرد بدهند.
 همانطور که در این 4 دهه از عمر انقاب اسامی شاهد بوده ایم، ملت 
و  امام  کنار  در  و  گذشته  خود  داشته های  تمام  از  وجود  همه  با  ایران 
رهبری برای این نظام مقدس سنگ تمام گذاشته است.از بدو پیروزی 
والیت  انقاب،  از  مردم  گوناگون  اقشار  شرایط،  سخت ترین  در  انقاب 
را در  و خاک خود با جان و مالشان دفاع کردند و بهترین فرزندان خود 
مملکت  این  به  که  خورده ای  قسم  دشمنان  تا  گذاشتند  اخاص  طبق 
آن صف بسته بودند، نتوانند  چشم شوم طمع داشتند و برای نابودی 
قدمی به پیش بردارند و با شکست مفتضحانه به النه های خود بخزند.
 امروز بر ما خدمتگزاران مردم واجب است با تمام وجود و عاشقانه در 
آنان است  خدمت چنین ملتی باشیم و هرگونه خدمتی را که شایسته 

انجام دهیم.
مردم  نمایندگان  عنوان  به  شهر  اسامی  شورای  اعضای  دیگر  و  بنده   
باید  داریم،  قرار  جایگاه  این  در  آنها  خالصانه  رای  هزاران  واسطه  به  که 
مشکات و ضعف های جامعه را به هر نحو ممکن به گوش مسئوالن 
برسانیم و تا زمانی که در گوشه ای از شهر مشکل و ضعفی وجود دارد، 
 ، شهر شورای  اعضای  عنوان  به  ما  وظیفه  اصلی ترین  ننشینیم.  پای  از 
شهری  امور  تمام  بر  موثر  و  جدی  نظارت  و  مردم  به  منت  بی  خدمت 

است.
طریق  از  موضوع  باید  دارد  وجود  کاستی ای  و  کمی  جامعه  در  چنانچه   
مراجع ذیربط تا حصول نتیجه پیگیری شود. در دوره فعلی شورای شهر 
انتخاب شهردار الیقی بودیم که وظیفه خطیر و  شاهد نظارت اصولی و 
مهمی بود که خداوند توسط این مردم عزیز بر دوش فرزندان این ملت 

گذاشته است.
 ما الگو گرفته از امام خود هستیم که فرمودند خادم این مردم باشید، 
الگو گرفته از رهبرمان هستیم که فرمودند هر چه به این مردم خدمت 
کنید کم است و الگو گرفته از امیرمومنان)ع( هستیم که به استانداران 
و کارگزاران خود فرمودند ارتباط خود را در تمام شرایط با مردم حفظ کنید 

و شبانه روز در خدمت بیچارگان و یتیمان بودند.
قدمت،  به  توجه  با  و  خاص  جغرافیای  موقعیت  با  زاویه  شهر  امروز 
اسامی  انقاب  در  که  بزرگی  سهم  و  تمدن  تاریخ،  فرهنگ،  مذهب، 
وطن  به  ایثارگران  و  جانبازان  و  شهدا  تقدیم  و  مقدس  دفاع  دوران  و 

در  زاویه  برجسته  شخصیت های  و  نخبگان  وجود  با  و  داشته  اسامی 
کشور زمینه های مساعدی برای رشد و شکوفایی بیش از پیش دارد.

و  توان  تمام  از  کارگیری  به  با  زاویه  شهر  ششم  دوره  شهرداری  و  شورا   
نمود.  خواهد  ارائه  شهری  مدیریت  از  جدیدی  تعریف  خود  پتانسیل 
مذهبی  تاریخی،  دینی،  مختلف  ابعاد  در  شهر  این  مجدد  معرفی  قطعا 
شهر  سبز  فضای  زیباسازی  شهروندان،  زندگی  ارتقای  و  بهبود  غیره،  و 

شهرداری  ومجموعه  ششم  دردوره  اسامی  شورا  اقدامات  اولویت  در 
می باشد. 

حضرت  توجهات  ضل  در  را  ما  می نمایم  مسالت  منان  خداوند  از 
بقیة اهلل االعظم از جمله خدمت گزاران صدیق به نظام مقدس جمهوری 

اسامی ایران قرار دهد.
سید رضا طباطبایی رئیس شورای اسالمی زاویه

    مسئوالن باید به صاحبان اصلی این انقالب پاسخگو باشند

رئیس شورای اسالمی شهر زاویه:
پرتاژ ر

 



ضمیمه رایگان روزنامه د  ر شهرستان ساوه

فخر است براى من، فقیِر تو شدن 
از خویش گسستن و اسیِر تو شدن

طــــــــــوفان زده باى قهرت بودن 
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صاحب امتیاز: 
سازمان صد  ا و سیمای جمهوری اسالمی ایران       

سرپرست شهرستان ساوه: عباس کریمی
 مدیر اجرایی : لیال گراوند چاپخانه: بهمن اراک

تحریریه شهرستانها: 021-44233511 
دفتر سرپرستی شهرستان های ساوه-زرندیه: 

 086-42230020

رئیس شورای اسامی شهر اراک در دوره پنجم در 
گفتگو با جام جم با اشاره به مشکات در عملکرد 
شورای  سابق  عضو  این  گفت:  کشور  شوراهای 
شوراهای  مشکل  اولین  کرد:  بیان  اراک  شهر 
زمان  از  چون  که  است  موضوع  همین  شهر 
دوره  اولین  تشکیل  تا  شوراها  قانون  تصویب 
شوراهای شهر چندین سال فاصله بود و در این 
کشور  وزارت  به  شوراها  قانونی  اختیارات  فاصله 
مقابله  نوع  یک  بود  شده  تفویض  استانداری ها  و 
عمرانی  معاون  و  شوراها  بین  اختیارات  تداخل  و 
مدیر  مردان  و  بوده ایم  مواجه  استانداری ها 
به  حاضر  و  نمی تابیدند  بر  را  شوراها  استانداری ها 
عدم مداخله در اختیارات قانونی شوراها نیستند.

قانونا  که  تصمیماتی  مهم ترین  داد:  ادامه  افاکی 
معاون  وسیله  به  شود  گرفته  شوراها  در  باید 
و  کمیته ها  مهم ترین  و  می شود  گرفته  عمرانی 
در  گیری  تصمیم  جهت  عالی  کمیسیون های 
عمرانی  اقتصادی  اجتماعی  مسایل  با  ارتباط 
بسیاری  ودر  شوراها  از  ج  خار در  شهر  بهداشتی 
وبه  می گیرد  شکل  شورا  از  نمایندگی  بدون  موارد 
گرفته  ندید  شوراها  مصوبات  و  فعالیت ها  راحتی 

می شود.
شهردار  چندباره  تغییر  دالیل  به  اشاره  با  افاکی 
مشکات  این  کرد:  اظهار  اخیر  سال های  در  اراک 
بلکه  نیست  اراک  پنجم  شورای  به  مربوط 
و  کم  کشور  در  شوراها  همه  که  است  مشکاتی 

بیش با آنها مواجه هستند.
تاریخ  ما  کشور  در  شهر  شوراهای  داد:  ادامه  وی   
مشروطیت  انقاب  از  وبعد  دارد  ساله  صد  یک 
امور  اداره  کشور  سراسر  در  شهر  انجمن های 
شهرها را بر عهده گرفتند اما چگونگی این امر طی 
یکسان  شده  سپری  آن  آغاز  از  که  سال  صد  یک 
است،  داشته  فراوانی  فرودهای  و  فراز  و  نبوده 
انقاب  از  پس  شوراها  برای  اهمیت  بیشترین 
ایران  اساسی  قانون  و  است  شده  قایل  اسامی 
واداره  گیری  تصمیم  ارکان  جمله  از  را  شوراها 
تصویب  رقم  به  اما  است  نموده  اعام  کشور 
قانون مربوط به شوراها به دالیل مختلف شوراها 
تشکیل نگردید و اداره امور شهرها به قائم مقامی 
انجام  استانداری ها  وسیله  به  شوراها  طرق  از 
شهر  شوراهای  دوره  اولین  بالخره  تا  پذیرفت 
تشکیل شد در حالیکه میزان اختیارات و دخالت 
قانون  ترتیبات  شان  و  حد  در  شهر  امور  در  آنها 

اساسی کشورمان در این خصوص نبود.  
نه  شود  انتخاب  مردم  توسط  مستقیما  شهردار   *

شورا
کرد: در  به تجربیات جهانی تصریح  با اشاره  افاکی 
حال حاضر در بسیاری از کشورهای پیشرفته مثل 
بوسیله  شهردار  انتخاب  ژاپن  و  اتریش  فرانسه 
شورا  اعضای  انتخاب  با  زمان  هم  و  شهروندان 
صورت می گیرد و شهردار وامدار مردم شهر است 
آنها در مواردی باج  نه اعضای شورا که بخواهد به 

و اجازه دخالت در وظایفش را دهد.
درصدد  اراک  ادوار  شورا های  همه  وی  نظر  به 
خدمت به شهر اراک بوده اند و  نهایت تاش خود 
مستندات  و  آمار  اساس  بر  اما  اند  بسته  بکار  را 
شورای پنجم موفق ترین شورا در همه ادوار بوده 

است.
این  کرد:  بیان  اراک  شهر  شورای  سابق  عضو 
وضعیت  که  افتاد  اتفاق  زمانی  در  موفقیت 
به علت  انقاب اسامی  از  از بعد  کشور  اقتصادی 
کشور  در  غلط  سیاست های  از  بعضی  و  تحریم ها 
در بدترین وضع قرار داشت از طرفی در سال دوم 
شدید  بسیار  سیل  شاهد  پنجم  شورای  فعالیت 
سال  اواسط  در  آن  بدنبال  و  بودیم  سابقه  بی  و 
شورای  کار  شروع  در  شدیم  کرونا  با  مواجه  سوم 
رها  خود  بحال  تقریبا  شهرداری  پروژه های  پنجم 
علم  شریعتی  پل های  روزی  این که  و  بود  شده 
بهره برداری برسد  به  روزی  الهدی ورزش مقاومت 
بودید  شاهد  که  همانطور  ولی  بود  باور  قابل  غیر 
انجام  به  پروژه ها  این  همه  پنجم  شورای  دوره  در 
رسید و پارک بانوان برای اولین بار در اراک احداث 

و راه اندازی شد.

علت  به  که  اراک  شهرداری  بدهی های  افزود:  وی 
و به شدت  با جریمه  عدم پرداخت اقساط مواجه 
افزایش می یافت به بانک ها و دیگر نهادها تصفیه 
پنجم  شورای  موفقیت  بهترین  نظرم  به  اما  شد 
متاسفانه  که  بود  متری   ۵۸ پروژه  تکلیف  تعیین 

ساکن  شهروندان  قانونی  حق  سال   ۱۶ قریب 
ح در مورد فروش یا ساخت اماک  منطقه این طر
برنامه  یا  ح  طر آن که  بدون  بود  شده  سلب  شون 
گرفته  صورت  پروژه  این  شروع  جهت  در  جدی 
آرای شهروندان اراکی شکل  باشد شورای پنجم با 
گرفته بود و وظیفه داشت به خواست و نظر مردم 
این  و  نماید  توجه  ح  طر این  لغو  بر  مبنی  اراک 

وظیفه را انجام داد.
افاکی گفت: شورای پنجم اراک که اکثریت اعضای 
متهم  همواره  بودند  امید  لیست  به  متعلق  آن 
سیاسی  ابدا  حالیکه  در  بودند  بودن  سیاسی  به 
تصمیم  در  شورا   امید  فراکسیون  و  نکردند  عمل 
شهری  مختلف  موضوعات  تصویب  و  گیری ها 

هیچگاه به منافع سیاسی فکر نکردند
عضو  سه  که  شورا  اقلیت  فراکسیون  اعضای  اما 
شورا بودند همواره با یکدیگر هم رای و یکدست 
آنها  نکته  این  به  توجه  با  می توان  که  کردند  عمل 
اگر  داد:  ادامه  وی  آورد.  حساب  به  سیاسی  را 
دوره  این  در  مقررات  خاف  بر  یا  اشتباه  مواردی 
شهرداری  اجرایی  امور  در  اعضا  دخالت های  مثل 
به  قبلی  دوره های  در  اوال  ایم  بوده  شاهد  را 
دوما  افتاده  اتفاق  پنجم  شورای  از  بیشتر  مراتب 
و  نوشت  اعضا  از  بعضی  پای  به  باید  را  موارد  این 
رئیس اسبق شورای  کل شورا بسط داد.  به  نباید 
اسامی شهر اراک اظهار کرد: یکی از انتقاداتی که از 
شهردارهای  از  استفاده  است  شده  پنجم  شورای 
متعدد در طی چهار سال فعالیت خود بوده است 
در حالیکه اینطور نبوده است و شورای پنجم فقط 
در  و  نمود  خود  شهردار  برکناری  به  اقدام  یکبار 
منتخب  شهردار  کار  به  شروع  تا  کشور  جای  همه 
از مدیران بومی شهرداری بعنوان سرپرست  یکی 
می گیرد  قرار  شهرداری  راس  در  موقت  بطور  و 
مدتی  اراک  پنجم  شورای  در  که  کسانی  اسامی 
بعنوان سرپرست یا شهردار بوده اند بدین ترتیب 
و  شفیعی  بیگ،  شالی  تاجران،  بیاتیان،  می باشد؛ 

بیاتیان. مجددا 
ح داد: بیاتیان در شروع ودر ماه های پایانی  وی شر
انتخاب  سرپرست  بعنوان  پنجم  شورای  فعالیت 

شدند.
شناخته  شهرداران  از  استفاده  به  اشاره  با  افاکی 
فردی  که  تاجران  داود  کرد:  تصریح  کشوری  شده 
شهردار  اولین  بودند  کشور  در  شده  شناخته 
بلکه  نشدند  برکنار  که  بودند  پنجم  دوره  در  اراک 
بازنشستگان  گیری  بکار  منع  قانون  مشمول 
شدند و طبق این قانون باید کنار می رفتند و شورا 
اجباری  خداحافظی  از  بعد  نکرد  برکنار  را  ایشان 
ایشان شالی بیگ تا معرفی شهردار جدید بعنوان 
جدید  منتخب  شهردار  شدند،  انتخاب  سرپرست 
وجود  با  ایشان  متاسفانه  که  بودند  شفیعی  هم 
با  ضعیفی  تعامل  داشتند  که  موفقی  عملکرد 

با  مرتبط  دولتی  نهادهای  از  بعضی  و  شورا 
شهرداری داشتند که در ماه های پایانی 

و  استیضاح  پنجم  شورای  فعالیت 
بار  برای  بیاتیان  تا  شدند  برکنار 

اراک  شهرداری  سرپرستی  دوم 
پنجم  شورای  کار  پایان  تا  را 

اتفاقا  که  بگیرند  عهده  به 

عملکرد بسیار موفقی داشتند.
مناصب  این  تمام  این که  بیان  با  وی  افزود:  وی 
اثرات  می ماند  آنچه  و  است  رفتنی  پست ها  و 
کارهای ماست که باید در پیشگاه خداوند و مردم 
که  کسانی  حال  به  خوشا  گفت:  باشیم،  پاسخگو 
همه  از  کردند.  جمع  نیکی  به  را  خود  آخرت  پوشه 
کردند  همکاری  شوراها  دوره  این  با  که  کسانی 
استان  شورای  در  ما  تاش  تمام  می کنم.  قدردانی 
بر این بود که از حداکثر ظرفیت شوراها برای حل 

مشکات مردم استفاده کنیم.
در  قدم  مهمترین  و  اولین  را  شهردار  انتخاب  وی 
منتخبان  از  و  دانست  شوراها  استقال  مسیر 
شهردار  انتخاب  برای  خواست  شوراها  جدید 
مشورت کنند اما تحت تاثیر هیچ شخص و گروهی 
شهردار  انتخاب  در  را  قافیه  اگر  چون  نباشند، 
موقعیت  در  شورا  سال،  چهار  پایان  تا  ببازند 

ضعف خواهد بود.
ششم  دوره  از  را  خود  پیشنهادات  از  یکی  وی 
پیگیری  در  جدیت  را  اراک  شهر  اسامی  شورای 
کرد  اعام  شهرداری  عیان  سازی  شفاف  سامانه 
در  می رفت  انتظار  که  آنطور  سامانه  این  گفت:  و 
قراردادها  و  معامات  تمام  نمودن  شفاف  جهت 
نبودن  علنی  و  شفاف  که  آنچه  هر  و  تهاترها  و 
بود  گردد  استفاده  سو  موجب  است  ممکن  آن 
این  نشد  کامل  اما  شد  آغاز  پنجم  شورای  در  که 
اتفاق قدم بزرگی در سالم سازی شهرداری خواهد 
مدیران  اتفاق  به  قریب  اکثریت  افزود:  وی  بود. 
چهار  این  در  که  آنچه  اساس  بر  اراک  شهرداری 
سال از نزدیک مواجه بودم افرادی سالم و دلسوز 
و زحمتکش بودند. عضو سابق شورای شهر اراک 
رویه  وحدت  من  دیگر  توصیه  کرد:  خاطرنشان 
بین  تعامل  ایجاد  در  سعی  و  شورا  عملکرد  در 
خدمت  نهادهای  سایر  و  استانداری  با  شهرداری 
در  است  شهرداری  فعالیت های  با  مرتبط  رسان 
شهر  در  مفیدی  و  بزرگ  پروژه  هیچ  اینصورت  غیر 

به انجام نخواهد رسید

شهر  اسامی  شــورای  اسبق  رئیس 
اراک

بــر طــبــق قـــانـــون، اعــضــای شــورا 
امــــور اجــرایــی  حـــق دخـــالـــت در 
دلیل  به  ولی  ندارند  را  شهرداری 
شهردار  برکناری  و  انتخاب  حــق 

در امور اجرایی دخالت می کنند.
مهم ترین  ایــن کــه  بــیــان  بــا  وی 
تصویب  کنار  در  شوراها  وظایف 
ــر عــمــلــکــرد  ــارت بـ ــظـ ــه و نـ ــودجـ بـ
شهرداری انتخاب شهردار است، 
نفر  چند  ــات  اوقـ اکــثــر  در  افـــزود: 
ــت جـــــذاب و  بـــــرای تـــصـــدی پــس
قدرتمند شهردار کاندید هستند 
اعضای  نظرات  باید  راه  ایــن  ودر 
همینجا  واز  کنند  جلب  را  شــورا 
شروع می کنند به قول دادن های 
اینقدر  و  شــورا  اعضای  به  بسیار 
جــایــگــاه شــهــردار رفــیــع و جــذاب 
استعفای  ــواردی  مـ در  کــه  اســت 
جهت  پیشاپیش  را  خــودشــان 
نــظــر عــضــو شــــورا تقدیم  جــلــب 
کـــرده انــد  اعــضــای شـــورا بــعــدا به 
ــای  ــت ه ــال ــان اجـــــازه دخ ــودشـ خـ
امـــور  در  مختلفی  قــانــونــی  غــیــر 
ــات یا  ــاب ــص ــت ــرداری مــثــل ان ــهــ شــ
تحمیل  و  پیمانکاران   انتخاب 
تخصص  بدون  انسانی  نیروهای 
به پیکره شهرداری که به همین 
نیروهای  دوبرابر  از  بیش  دالیل 

الزم خود کارمند دارد.

رئیس اسبق شورای اسالمی شهر اراک:

 شورا نقش نظارتی دارد نه تحمیل پیمانکار
پرتاژ ر

 


