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رئیس اداره ورزش و امور جوانان ساوه مطرح کرد؛

سخنگویشورایاسالمیشهر اراکتاکید کرد؛

آســیب جدی بــه باشــگاههای ورزشــی
بهدلیلشیوع کرونا

ایجاد بارقه امید به آیندهای درخشان
در اراک

صفحه 3

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی ساوه:

نمایشگاه پدافند غیرعامل برگزارشد
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معاون قضاییدادستانی کشور :

صفحه 8

رئیسشورایاسالمیساوه:

کارخانجــات صفــا از ســرمایههای
عظیم کشور است
صفحه 2

تکمیــل پروژ ههــای نیمهتمام؛
اولویت شــورای اســامی شــهر
در دوره پنجم

بهرهبرداریاز اولینبیمارستانتخصصی
دامپزشکیاستاندر ساوه
فرماندار ساوه:
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صفحه 7

شهردار ساوه تشریح کرد؛

سیاست جدید شهرداری در نحوه توزیع تراکم ساختمانی

ســید مهدی حســینی ،شــهردار ســاوه در جمع شورای معاونان شــهرداری با
اشــاره بــه مشــکالت کمبــود مســکن وخدمات رفاهــی مردم اظهار داشــت:
همــگام بــا رشــد روزافــزون جمعیت و توســعه شهرنشــینی ،مردم همــواره با
مشــكالتی از جمله كمبود مسكن و سایر خدمات رفاهی روبه رو هستند كه
همین امر خود به نوعی افزایش تخلفات ســاختمانی شهرها را در پی داشته
اســت و گاهــی پیامدهــای ناشــی از عــدم نظــارت كافی بر ســاخت و ســازهای
شهری رو به افزایش است.
به گزارش جامجم حســینی افزود :یقینا رعایت اصول ســاخت و ســاز ،زمینه
ســاز توســعه زیرســاختها و عمــران و آبادانــی شــهر را در تمامــی زمینهها در
بردارد و از سویی دیگر رعایت نكردن ضوابط و مقررات ساخت و ساز شهری
توسعه شهرها را با چالشهایی مواجه کرده است.
وی افــزود :در ســاوه هــم اکنــون کم توجهی نســبت به مــاده  34قانون نظام
مهندســی و کنتــرل ســاختمان موجــب تحمیــل شــدن هزین ههــای زیــادی از
جمله عدم تعادل در چهره کالبدی و کاهش ضریب ایمنی شهروندان بر این
شهر شده و عمال مسئولیت عدم اجرای صحیح نقشههای پروانه ،مشخصا
متوجه کسی نمیشود در حالی که در قانون نظام مهندسی ساختمان تمامی
مسئولیت اجرایی ساختمان بر عهده مجری اعم از حقیقی یا حقوقی است.

شهردار ساوه خاطرنشان کرد :بنابراین با توجه به حجم زیاد درخواستهای
انبو هســازی در ســطح شــهر و از ســوی دیگــر بــاال بــودن آمــار رای قلــع بنــای
کمیســیون مــاده  100در ســال جــاری و ســنوات گذشــته و همچنیــن ضــرورت
افزایش ایمنی و کیفیت ساخت در ساختمانها ،شهرداری ساوه در راستای
اجــرای مــاده  ۳۴قانــون نظام مهندســی ســاختمان از ابتدای خرداد ســال 99
فروش تراکم جهت انبوه سازی با تعداد طبقات بیش از پنج طبقه و بیشتر و
با ســطح زی ربنای بیش از  ۸۰۰متر مربع را الزاما در زمان درخواســت پروانه از
طرف مالک باید با معرفی سازنده ذیصالح اعم از شخصیت حقیقی یا حقوقی
از جامعه فنی و مهندسی کشور همراه باشد.
وی افــزود :در همیــن راســتا مقــرر شــد از مــورخ  ۳۱خــرداد ســال جــاری تمــام
سازندگان و متقاضیان اخذ پروانه ساخت که زیربنای مورد درخواست آنها از
پنج طبقه و بیشتر یا بیش از  ۸۰۰مترمربع میباشد دستور نقشه آنها فقط با
درخواســت رســمی مجری ذیصالح که توســط مالک معرفی میشود و پس از
ارائه نقشــه و صدور پروانه مســئولیت تمام موارد فنی و تخلفات ســاختمانی
بــر عهــده مجــری میباشــد و ضمنا مالــکان و متقاضیان فاقــد صالحیت فنی
مجاز به استفاده از تراکم مذکور نمیباشند.
شــهردار ســاوه تصریــح کرد :لــذا در مدت زمان ســه ماه اســفند ،فروردین و
اردیبهشت تمامی سرمایهگذاران و انبوهسازان گرامی باید با هماهنگی نظام
مهندســی ســاختمان استان و شهرداری ساوه ،ظرفیت زیربنای احداثی خود
را در ســال  ۹۹اعالم و نســبت به معرفی ســازنده ذیصالح در زمان درخواســت
پروانه اقدام نمایند .مهندس حســینی در ادامه بر اجرای دقیق و کارشناســی
در کمیســیونهای مختلف از جمله کمیســیون ماده  ،100کمیســیون بند  ۲۰و
ماده  ۷۷تاکید کرد و یادآور شد :پروندههای مطرح شده در این کمیسیونها
باید پس از بررسی دقیق ،کامل و کارشناسی تکمیل و ارسال شوند.
* عــدم افزایــش تعرف ههــای عــوارض ســاخت و ســاز در ســاوه شــهرداری را بــا
کسری  50میلیارد تومانی بودجه مواجه کرده است
وی ابــراز داشــت :هــم اکنــون پروژ ههــا و کارهــای بزرگــی توســط شــهرداری در
حال انجام اســت که مســکوت ماندن برخی از آنها در این شرایط بحران مالی
یشــود لذا الزم اســت اقداماتــی مانند ممیزی،
موجــب آســیب به مجموعه م 

وصول عوارضات و بهای خدمات تسریع شوند.
نکــه در حــوزه مدیریت پســماند نیــز اصناف و
مهنــدس حســینی بــا بیــان ای 
گرو ههــای پرهزینــه شــهر بــا ارائــه راهکارهــای قانونــی و بــا هماهنگــی شــورا و
مســئوالن شهرســتان بــا توجه به بحران مالی شــهرداری بایــد بهای خدمات
خود را پرداخت کنند.
وی تصریح کرد :در شرایط فعلی به دلیل وضعیت اقتصادی ،تورم و کاهش
ســهم ســاوه از ارزش افزوده شهرســتان ،درآمد شهرداری ســاوه فوق العاده
پایین بوده ولی هزینهها به صورت لحظهای در حال افزایش است به طوری
کــه شــهرداری بــه طــور میانگین ماهانــه حــدود  ۱۰میلیارد تومــان هزینههای
جــاری در بحــث پرداخــت حقــوق و مزایــا دارد و بایــد در ازای ایــن هزینههــای
جاری  ۱۰میلیارد تومان نیز اعتبار عمرانی داشته باشد.
شــهردار ســاوه خاطرنشــان ســاخت :بر این اساس الزم اســت تا برای وصول
عوارض اصناف اقدام نموده تا حقوق شــهرداری در این شــرایط سخت برای
اداره شهر گرفته شود.
وی اضافــه کــرد :بنابرایــن در شــرایط موجود چــارهای جز ایجاد درآمــد نداریم
زیرا امســال به علت عدم افزایش تعرفههای عوارض ســاخت و ســاز در شهر
علیرغــم افزایــش زیــاد قیمــت مســکن در ســال  ۹۹بــا کســری  ۵۰میلیــاردی
بودجه مواجه شده ایم و این در حالی است که این درآمد میتوانست صرف
اجرای پروژهها و پیشرفت شهر شود.
وی افزود :با توجه به کســری بودجه در حال حاضر تعرفه عوارض ســاخت و
ســاز در ســال  ۱۴۰۰تهیه و آماده ارائه به شورای اسالمی شهر است.شهرداری
نیــز بایــد ضمــن توجــه به درآمــد از این محــل به توســعه متوازن شــهر توجه
نماید لذا باید با بررســی فروش تراکم در نقاط مختلف شــهر ،فروش تراکم در
هسته مرکزی شهر را محدود و کنترل نماییم.
وی با اشــاره به بودجه پیش بینی شــده  248میلیارد تومانی شهرداری ساوه
در سال جاری ،اظهار داشت :امیدواریم با توجه به شرایط سخت اقتصادی و
وضعیت درآمدی نامطلوب شــهرداری بتوانیم ایــن بودجه را محقق کنیم اما
با توجه به وضعیت موجود نیازمند اخذ تسهیالت از یکی از بانکهای شهر
هستیم که مراحل اولیه آن در حال انجام میباشد.
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ضمیمه رایگان روزنامه در شهرستان ساوه

معاون قضایی دادستانی کشور:

ســعید عمرانی ،معاون قضایی دادســتان کل کشــور
و عضــو قــرارگاه جهش تولیــد در بازدید از کارخانجات
پروفیــل ســاوه و نــورد و لولــه صفــا بــا اشــاره بــه
ضــرورت حمایتهــای دســتگاهها از تولید واشــتغال
اظهــار داشــت :در راســتای ســرمایهگذاری مشــروع
و رونــق تولیــد در واحدهــای صنعتــی و تولیــدی در
کنــار آنهــا قــرار داریــم و تمــام مــوارد رصــد میشــود و
هــر دســتگاهی کــه وظیفــه خــود را بــه درســتی انجــام
ندهــد ،دســتگاه قضایی بــه عنوان حامــی صنعتگران
وارد عمــل خواهــد شــد و نخواهیــم گذاشــت تولید و
اشــتغال دچار مشکل شود.
بــه تورم و گرانــی و نگرانیهای به وجود آمده در حوزه
اقتصــاد اظهار داشــت :یکی از کارکردهــای تولید ،رفع
یــاس و نامیدی از جامعه اســت و با رونق بخشهای
تولیــدی قطعــا آینــده روشــنی پیــش روی کشــور قــرار
خواهد گرفت.
معاون دادســتانی کشــور تصریح کــرد :صنعتگران با
شــناخت دقیــق از وضعیــت بازار و شــرایط اقتصادی،
محصوالتــی تولیــد میکنند که نه تنهــا با کیفیت بوده
بلکــه ایــن محصــوالت در بازارهــای صادراتــی عرضــه
میشــود و این بسیار مطلوب است.
وی بــا تاکیــد بــر اینکه قــوه قضاییه بــازوی حمایتی از
صنعــت در ســال جهــش تولید اســت ،اظهــار کرد:در
شــرایط اقتصــادی کنونــی تــداوم و افزایــش تولیــد
مصلحت بزرگ کشــور اســت و این مســاله باحمایت
واقعــی و مشــارکت بیــن بخشــی محقــق میشــود
بنابرایــن بایــد بروکراســیهای اداری در مســیر تولیــد
حذف شــود تا شــاهد تحقــق منویات رهبری درســال
جهش تولید باشــیم.
وی خاطرنشــان کــرد :شــرکت نوردپروفیــل صفــا بــه
عنــوان بزرگترین شــرکت تولیــد کننده لولــه در دنیا
یــک ظرفیــت اعظیــم بــرای کشوراســت ونبایــد اجــازه
دهیــم امثــال چنین شــرکتهایی به دلیل یک ســری
قوانین دســت و پاگیر چرخه تولید آنها کندشــود.
معــاون دادســتانی کشــور تصریــح کــرد :تامیــن مــواد
اولیــه و مســائلی کــه در حــوزه نظام بانکــی وجود دارد
از مهمتریــن موانــع پیــش روی رونق تولیــد در چنین
مجموعههایی اســت که تــاش میکنیم با هماهنگی
بیــن بخشــی بــرای حل ایــن مشــکالت اقــدام کنیم تا
ضمــن دور زدن ایــن موانــع خودتحریمــی ،چر خهــای

تولیــد را فعال و برای هزاران نفر فرصت شــغلی ایجاد
کنیم.
وی گفــت :هرجــا کارخانههــا و صنایع ایرانــی در زمینه
تولیــد موفــق باشــند ،امیــدواری و حــس افتخــار را
در جامعــه ایجــاد میکننــد و اکنــون کــه کارخانههــای
پروفیــل ســاوه و نورد و لوله ســاوه حــدود یک هزار و
 ۸۰۰کارگــر را بــر ســر ســفره تولیداتشــان گردهم آورده
انــد ،بایــد از اینگونــه صنایــع حمایتهــای قاطعــی بــه
عمــل آید تا با فعالســازی کل ظرفیت تولیدی شــمار
نیروهــای شــاغل و میزان تولیــد را بــه چندبرابر حجم
کنونی افزایش دهیم.
عمرانــی افــزود :متاســفانه بــه دالیل متعــددی اکنون
کارخانههــای تولیــدی پروفیل و نورد لوله ســاوه تنها
بــا  ۱۵درصــد ظرفیــت خــود کار میکنند که ریشــه این
مســاله در برخــی مشــکالت و موانعی اســت کــه کلید
حل آنها در داخل کشــور است.
وی ،حمایــت قضائــی از صنایــع و تــاش بــرای تحقــق
جهــش تولیــد را از برنامههــای محــوری قــوه قضائیــه
و دســتور اکید رئیس این دســتگاه برشــمرد و افزود:
در جریــان بازدیــد از واحدهــای تولیــدی مشــکالت
را از نزدیــک بررســی میکنیــم تــا بــا حمایــت قضائــی و
پیگیــری در ســطح ملی ،ایــن موانع را از ســر راه تولید
برداریم.معاون دادســتان کشــور اعتماد به جوانان و
تولیدکننــدگان را الزمــه تحقــق جهش تولید دانســت
و افــزود :اعتمــاد بــه جوانــان و حمایــت از تولیــد ملی
کلید اصلی حل مشــکالت اقتصادی کشــور و رسیدن
بــه خودکفایی با کمک ظرفیتهای داخلی اســت.
وی تامیــن مــواد اولیــه را مهمتریــن مانــع پیــش روی
ایــن واحــد عظیم صنعتی و تولیــدی بیان کرد وافزود:
امیدواریــم بــا ســازوکار مناســب و تصمیمــات موثری
کــه اخیرا در ســطح ملی بــرای کارخانجات بزرگ کشــور
اتخــاذ شــده اســت ،مشــکل تامیــن مــواد اولیــه این
واحد تولیدی و صنعتی برطرف شــده و شــاهد تحقق
جهــش و شــتاب در تولیــد ایــن کارخانه با حــل موانع
پیــش روی تولیــد و ایجــاد افــزون بــر هــزار فرصــت
شــغلی جدیــد تــا پایان ســال باشــیم تا کمک شــایانی
بــه رفــع بیــکاری و ایجــاد اشــتغال در اســتان مرکــزی
باشیم.
محمــد رســتمیصفا مدیرعامــل کارخانجــات نــورد و
لولــه صفــا و نــورد و پروفیل ســاوه نیز افــزود :برطرف

شــدن بســیاری از مشــکالت حــوزه صنعــت در حیطه
اختیــارات دســتگاه قضائــی نیســت امــا در عمــل بــه
تکلیفــی کــه رهبــر معظــم انقــاب در نامگذاری ســال
جــاری بــا عنــوان جهــش تولیــد بــر دوش همــه ارکان
کشــور گذاشته شده است مشکل تامین مواد اولیه
با حمایتهای قضائی در حال برطرف شــدن اســت.
وی بیــان کــرد :تامیــن مــواد اولیــه مــورد نیــاز موجب
خواهد شــد که عالوه بر حل ســایر موانع و مشکالت
اهــداف توســعهای ایــن کارخانجــات نیز تحقــق یافته
و بــا راه انــدازی خط تولید نــورد و خطــوط تولید جدید
تــا پایان ســال جــاری جمعیــت کارگری این شــرکت به
حــدود ســه هــزار نفــر افزایــش یافته و تــا پایان ســال
 ۱۴۰۰به پنج هزار نفر برســد.
وی بــا بیــان اینکــه کارخانجــات نــورد و لولــه صفــا و
پروفیل ساوه به ترتیب با قدمتی بالغ بر  ۲۰و  ۴۶سال
بــه عنــوان بزرگتریــن کارخانجــات لولــه ســازی دنیا از
نظــر تنــوع در تولیــد انــواع لولــه و پروفیــل بــه شــمار
میرونــد و نیــاز افزون بر  ۵۰درصــد صنایع نفت و گاز ،
پتروشــیمی و آب و فاضالب کشــور را تامین میکنند،
گفت :متاســفانه در طول ســالهای گذشــته به دلیل
یــک ســری اطالعــات غلــط کــه در خصوص ایــن واحد
تولیــدی و صنعتــی داده شــده بود برخی مشــکالت و
موانــع گریبانگیــر شــرکت شــد و کارخانهای کــه زمینه
اشــتغال برای بیش از  ۵هزار نفر را ایجاد کرده بود به
یکبــاره بــا تعدیل نیــروی اجباری مواجه شــد و تالش
خواهیــم کرد تا پایان ســال  ۱۴۰۰بــه روزهای اوج تولید
با اشــتغال حداکثری و قبل از بحرانی شــدن برگردیم.
وی تصریــح کــرد :عــدم بخشــودگی جرایــم منجــر بــه
مســدود شــدن حســابهای بانکــی شــده و ایــن
شــرکت در لیست ســیاه قرار گرفته اســت به گونهای
که صــادرات کاالهای تولیــدی کارخانجات نورد و لوله
صفا و پروفیل ساوه با مشکل مواجه شده است که
امیدواریــم بــا حمایت دادســتانی کل کشــور مشــکل
ممنوع الخروج بودن برطرف و از لیســت ســیاه خار ج
شود.رســتمی صفــا از مســئوالن خواســت ،ســازوکار
مناســبی را بــرای برون رفت شــرکت از این مشــکالت
اتخــاذ کنند تــا با تقویت صادرات ،زمینه رونق تولید و
اشــتغال بیشتر فراهم شود.
گرچه بخشــی از محصول تولیدی به برخی کشورهایی
اروپایی صادر میشود.

رپرتاژ

کارخانجات صفا از سرمایههای عظیم کشور است

بیانیهدکتر عمرانیمعاونقضاییدادستان
کل کشور و عضو قرارگاه جهش تولید پس
از بازدید از کارخانجات گروه صنعتی صفا
سالها دل طلب جام جم از ما میکرد
آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد
کشور عزیزمان سرمایههای فراوان انسانی
و منابعــی دارد که در صورت وجود مدیریت
بهینــه از ایــن داشــتهها ،بــی شــک مــا را از
واردات و بیگانــه مســتغنی خواهــد کــرد.
مجموعــه کارخانجات صفا کــه امروز توفیق
بازدیــد از آن نصیــب شــد از نمون ههــای بــارز
استفاده بهینه از سرمایههای کشور است،
هــر چند به دلیل بعضی مشــکالت در حال
حاضر این مجموعه در پایینترین ظرفیت
به کار گرفته م یشــود و همین تعداد حدود
 ۲۸۰۰نفــر از مهندســان و کارگــران عزیــز را
مشــغول نموده لیکن در صــورت همکاری
و رفع موانع تولید که بخشــی به تصمیمات
مدیــران بســتگی دارد اســتعداد افزایــش
نیــرو و اشــتغال را تــا  ۵۰۰۰نفــر در همیــن
نزدیک یهــا دارد .بنــده بــه نوبــه خــود ضمن
تقدیــر و تشــکر از جناب آقای رســتمی صفا
مدیــر موفــق و وطــن پرســت مجموعــه و
مهندســین و کارگــران مجموعــه قول همه
نــوع حمایــت بــرای رفع موانــع و ارتقــاء کمی
و کیفــی کارخانجــات را میدهــم انشــاله بــه
زودی شاهد تحول جهش تولید ،اشتغال و
رسیدن به ظرفیتهای باالی تولید را شاهد
باشیم.
سعید عمرانی
معاون قضایی دادستان کل کشور
و عضو قرارگاه جهش تولید
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رئیسادارهفرهنگوارشاداسالمیساوه:

نمایشگاهپدافندغیرعاملبرگزارشد

حســین محمودی فر رئیس اداره فرهنگ و ارشــاد اســامی شهرستان ســاوه گفت :نمایشگاه
پدافندغیرعامل به مناسبت هفته پدافند غیرعامل در محل فرهنگسرای ارشاد ساوه برگزارشد.
بــه گــزارش جامجم محمودیفر افزود :این نمایشــگاه با هدف فرهنگ ســازی و بــاور عمومی در
مورد ضرورت به کارگیری اصول و پدافند غیرعامل برپاشده است .وی افزود :در این نمایشگاه 20

خبر

انتقالبیماران بهبیمارستان
جدید امام رضا(ع)

دکتر رضا نظری معاون درمان دانشکده
علوم پزشکی ســاوه در خصوص انتقال
بیماران از بیمارســتان قدیمی زرندیه به
بیمارســتان جدیداالحداث امام رضا (ع)
خبر داد.
بــه گــزارش جا مجــم معــاون درمــان
دانشــکده علوم پزشکی ســاوه گفت :با
توجــه به نظــر کارشناســان فنــی پدافند
غیــر عامــل و بازدیــد مدیــر کل دفتــر
توســعه مدیریت منابــع فیزیکــی و امور
عمرانــی وزارت بهداشــت ،درمــان و
آموزش پزشکی و همچنین کارشناسان
دانشکده ،بیمارســتان قدیمی شهدای
آســیابک زرندیــه اســتانداردهای الزم را
از لحــاظ فضــای فیزیکــی و ســاختمانی
بــه علــت فرســودگی نــدارد .وی افــزود:
نکــه پزشــکان متخصــص در
نظــر بــه ای 
بیمارســتان امام رضا (ع) حضــور دارند و
ایــن پزشــکان فرصــت طالیی حضــور بر
بالیــن بیمــاران را در بیمارســتان قدیمی
از دســت میدادنــد تصمیــم هیــات
رئیسه دانشکده بر این شد که بیماران
بیمارستان قدیمی شهدای آسیابک به
بیمارســتان جدید االحداث امام رضا (ع)
منتقلشوند.

آسیبجدیبهباشگاههای
ورزشــی بــه دلیــل شــیوع
کرونا

رئیــس اداره ورزش و جوانــان در جمــع
خبرنگاران اظهار داشت :در مدت شیوع
بیمــاری کرونــا بســیاری از باشــگاههای
شهرســتان ســاوه تعطیــل و در حالــت
نیمهورشکســتگی قــرار گرفتــه انــد و
چندیــن باشــگاه و رشــته ورزشــی نیــز
فعالیتشــان به طور کامل متوقف شده
است.
بــه گــزارش جا مجــم حامــد توکلــی
گفــت :رشــتههایی ماننــد کشــتی ،شــنا،
شهــای رزمــی و اســتخرها از ابتــدای
ورز 
شــیوع کرونــا تــا کنــون تعطیل بــوده اند
و ســایر رشــتهها نیز که امــکان فعالیت
داشــتهاند بــه دلیــل عــدم اســتقبال
خانوادهها از ترس ابتال به کرونا وضعیت
مناسبی ندارند .وی عنوان کرد :بازرسان
ایــن اداره در راســتای اجــرای دســتورات
ســتاد مبارزه با کرونا فعالیت باشــگاهها
را تحــت نظــر داشــتند که طی ایــن مدت
برخی باشــگاهها به دلیــل تخلف پلمب
شده ،اخطار گرفته یا به کمیته انضباطی
استان معرفی شده اند.

پوستر درخصوص جنگ نرم ،باید و نبایدهای پدافند غیرعامل و گزیده بیانات مقام معظم رهبری
در مورد پدافند به غیرعامل به نمایش گذاشته شده است و عالقه مندان میتوانند از مورخ 7
آبان به مدت یک هفته صبحها از ساعت  8الی  14و عصرها از ساعت  16الی  19از نمایشگاه مذکور
بازدیدنمایند.

مشکل تامین انسولین قلمی بیماران استان مرکزی حل شد

پرونــده پزشــکی قابل ارائــه اســت و بهصورت
دســتی به فــرد دیگــری داده نم یشــود .رئیس
یهــای غیرواگیــر مرکــز بهداشــت
گــروه بیمار 
اســتان مرکزی گفت :طبــق برآوردهای علمی ۹
و نیــم درصد از جمعیت  ۲۵ســال به باالی این
اســتان بــه دیابــت مبتال هســتند .دکتــر «پری
میرشفیعی» افزود :آخرین اطالعات در سامانه
ســیب ســامت کــه از طریــق مراکز بهداشــتی

و درمانــی بــه دســت آمــده بیانگر آن اســت که
شیوعدیابتدر زناناستان ۲برابر مرداناست
و موارد شناســایی شــده این بیماری غیرواگیر
در حــوزه روســتایی به شــهرها در اســتان بهتر
انجام شــده اســت .وی اظهار داشــت :تاکنون
موارد ابتال به دیابت در هفت درصد از جمعیت
 ۲۵ســال بــه بــاالی مناطــق روســتایی و حــدود
چهــار درصــد از جمعیــت مشــمول شــهرهای
استان شناسایی و در سامانه سیب درج شده
اســت .رئیس گــروه بیماریهای غیرواگیر مرکز
بهداشــت اســتان مرکزی گفــت :امیــد میرود
که دامنه شناسایی بهنگام ،پوشش خدمات
و مراقبــت دیابــت از ســوی مراکز بهداشــتی و
درمانی به سرعت گسترش یابد.

 2500تن برنج وارداتی در استان برای تنظیم بازار توزیع شد
غالمرضــا ملکــی مدیــرکل شــرکت غلــه
و خدمــات بازرگانــی اســتان مرکــزی در
جمــع خبرنــگاران گفــت :تامیــن مــواد
اولیــه بــرای تولیــد  ۷۰هــزار تــن روغــن در
کشــور و ســاماندهی وضعیت کنونی بازار
پیشبینــی شــده که در مراحــل بعدی نیز
استان از مواد اولیه روغن سهمیه دارد.
بــه گــزارش جامجم ملکــی اظهار داشــت:
نهــای خوراکی در
چهــار واحــد تولیــد روغ 
اراک و زرندیــه فعالیــت دارنــد که ســهمیه
اختصاص یافته در اختیار آنها قرار گرفته

و بخشــی از ســهمیه اســتان نیز در اختیار
واحدهــای تولیــد روغــن خوراکــی ســایر
استانهاست تا محصول نهایی با هدف
تنظیم بازار استان مرکزی تحویل شود.
مدیــرکل شــرکت غلــه و خدمــات بازرگانی
اســتان مرکزی گفت :مشــکل ایجاد شده
در بــازار عرضــه روغــن خوراکــی ب ـ ه علــت
وقفــه در سیســتم حمل و نقل بــوده و با
تمهیــدات اندیشــیده شــده درحــال رفــع
شــدن اســت.ملکی افــزود :محصــوالت
روغــن خوراکــی کــه از اختصــاص ســهمیه

به اســتان تولید شــده از هفته آینده وارد
بازار مصرف میشــود و تعادل در بازار این
ماده خوراکی پرمصرف برقرار خواهد شد.
وی اظهــار داشــت :وضعیــت ذخیــره
کاالهای اساسی در استان مرکزی مطلوب
اســت و نگرانی در این راستا وجود ندارد.
مدیــرکل شــرکت غلــه و خدمــات بازرگانی
اســتان مرکزی گفت :پنج هزار تن شــکر و
 ۲هــزار و  ۵۰۰برنــج وارداتــی در ســال جاری
تاکنون بــرای تنظیم بازار در اســتان توزیع
شده است.

کشاورزان ساوه توانایی خرید کود را ندارند
حســین شــریفی ،رئیس اداره جهاد کشاورزی
ســاوه در جمــع خبرنــگاران گفــت :بــا توجه به
نکــه عناصــر اصلــی و مــواد مغــذی تولیــد
ای 
محصوالت زراعی را کودهای فســفاته و پتاسه
تشــکیل میدهنــد ،اســتفاده نکــردن از ایــن
کودهــا بــه خصــوص در مــزار ع گنــدم و جــو
شهرســتان ســاوه باعث کاهــش حجم تولید
محصوالت خواهد شد.
وی در مــورد توزیــع کــود ازتــه میان کشــاورزان
شهرســتان ســاوه  ،گفــت :قیمــت مصــوب
برای هر کیســه کود  ۵۴۰هزار ریال اســت که در
میان کشاورزان توزیع میشود و این کود فقط
خاصیــت رویشــی و تقویــت رشــد گیــاه را دارد
اما مشــکل اصلی که در موســم کشت پاییزه
باعث نگرانی کشاورزان شده مربوط به تامین
کودهای فسفاته و ازته است.
بــه گــزارش جا مجــم به گفتــه شــریفی افزایش
حــدود هشــت برابری قیمــت کودهــای اصلی

کشــت یعنــی فســفاته و پتاســه باعــث شــده
که هیچکدام از کشــاورزان شهرســتان ســاوه
توانایــی خریــد ایــن اقــام را نداشــته باشــند و
بدین ترتیب مزار ع گندم و جو که نیاز باالیی به
این کودها دارند ممکن است با افت عملکرد
تولید روبرو شوند .رئیس اداره جهاد کشاورزی
شهرســتان ســاوه اظهــار داشــت :قیمــت
مصوب هر کیســه کود سوپرفسفات  ۶۴۰هزار
ریــال تعیین شــد ولــی بــا افزایــش چندبرابری
نر خهــا ،اکنون بــه حدود چهار میلیــون و ۵۵۰
هزار ریال رسیده و قیمت هر کیسه کود پتاسه
نیــز از  ۹۶۰هــزار ریــال برای هر کیســه بــه حدود
پنــج میلیــون و  ۵۰۰هــزار ریــال افزایــش یافتــه
اســت .شریفی تاکید کرد :البته گرانی کود فقط
مربوط به ســاوه نیست و در سطح کشور این
مســاله باعث ایجاد مشکالتی برای کشاورزان
شــده اســت که امیدواریم با درایت مسئوالن
برطرف شــود .وی همچنین در مورد وضعیت

کشــت محصوالت در این شهرســتان ،گفت:
در برنامه کشــت پاییزه امسال  ۳۶هزار هکتار
گنــدم در مــزار ع شهرســتان ســاوه کشــت
م یشــود که شامل  ۱۰هزار هکتار آبی و  ۲۶هزار
هکتار دیم است .رئیس اداره جهاد کشاورزی
ســاوه میزان ســطوح زیر کشــت محصول جو
در ایــن شهرســتان را هفت هزار هکتار عنوان
کرد و گفت :حدود یک هزار هکتار از اراضی نیز
زیــر کشــت کلــزا خواهد رفت کــه انتظــار داریم
بــه طور میانگیــن از هر هکتــار یک هــزار و ۸۰۰
کیلوگــرم محصول تولیدشــود .وی اظهار کرد:
تاکنون یک هزار و  ۸۰۰تن بذور گندم آبی و دیم
و  ۳۵۰تــن بذر جو از ســوی جهاد کشــاورزی به
کشاورزان تحویل شــده است .شریفی گفت:
میــزان بذرپاشــی برای گنــدم آبی در هــر هکتار
بــه طور میانگیــن  ۲۲۰و در ســطوح دیــم نیز ۱۱۰
کیلوگرم است و در مزار ع جو نیز برای هر هکتار
باید  ۲۰۰کیلوگرم بذرپاشی شود.

سرکار خانمزهراخادم
ریاستمحترم بخشدیالیز بیمارستانمدرسساوه

بدینوســیله مراتــب تقدیر وتشــکر خود را از تــاش وزحمات ارزشــمند وصادقانه حضرتعالی و پرســنل مهربان و خدوم
بخــش دیالیز شهرســتان ســاوه اعــام می دارم واز درگاه ایزدمنان عزت ،ســامت ،تداوم حضور و تاثیــر آن بزرگواران را در

مجموعه مسئلت دارم .امید است همواره شما و خانواده عزیزتان سالمت وسربلند باشید.
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خبر

معاون غذا و داروی دانشــگاه علوم پزشکی اراک:

دکتر «عباس علیمرادیان» معاون غذا و داروی
دانشگاه علوم پزشکی اراک در جمع خبرنگاران
گفت :کمبود انسولین قلمی به تازگی در سطح
کشــور رخ داده چــرا کــه ایــن دارو در زمــره اقالم
وارداتی اســت که در تامین بهموقع آن موانعی
ایجاد شده بود.
به گــزارش جامجم علیمرادیان اظهار داشــت:
 ۵۰داروخانــه در اراک و  ۸۰داروخانــه در اســتان
بــرای توزیــع انســولین تعییــن و معرفی شــده
کــه بیمــاران بــا نســخه پزشــک و ارایه کــد ملی
میتوانند داروی مورد نیاز خود را دریافت کنند.
معــاون غــذا و داروی دانشــگاه علوم پزشــکی
اراک گفــت :بــا توجــه بــه محدودیــت در تامین
انســولین ،ایــن دارو فقــط بــه بیمــاران دارای

اجتماعی
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مصطفی رضایی نوری

فرمانــدهای کــه پــس از
مرگ زندگی بخشید

فرمانده انتظامی شهرســتان زرندیه در
جمــع خبرنگاران گفت :مرحوم ســتوان
یکــم خســروبیگی در حیــن انجــام
ماموریت ترافیکی دچار حادثه شــد.
به گزارش جامجم ســرهنگ «روحالدین
یوســفوند» افزود :مرحوم خســروبیگی
هنــگام تــاش بــرای اصــاح ترافیکــی
در یکــی از محورهــای حادثــه خیــز
شهرســتان بــه دلیــل ســقوط قطعــه
بتنی از یک دســتگاه جرثقیل و شــدت
جراحت جان خود را از دســت داد.
وی اظهار داشــت :این حادثه در محور
ورودی شــهر مامونیــه جنــب پمــپ گاز
اتفاق افتاد.
ســرهنگ یوسفوند گفت :ستوان یکم
خســروبیگی بســیار خــوش اخــاق و
وظیفــه شــناس بــود و پس از  ۱۷ســال
خدمــت در نیــروی انتظامــی از میان ما
رفت.
وی گفــت :پیکــر رئیــس پلیــس
راهنمایــی و رانندگــی زرندیــه بــا حضــور
همــکاران او در شهرســتان و اســتان
مرکزی تشــییع و در جوار مزار شــهدای
گمنام به خاک ســپرده شد.
گفتنــی اســت خانــواده مرحوم ســتوان
یکــم خســروبیگی بــا اهــدای اعضــای
بــدن او بــرای نجــات بیمــاران نیازمنــد
موافقت کردند.

توزیع  400بســته معیشتی در
هفته وقف

همزمــان بــا آخریــن روز از دهــه وقــف بــا
حضــور ریاســت محتــرم اداره اوقــاف و
امــور خیریــه شهرســتان ســاوه و هیــات
امنــاء محتــرم امامــزاده ســید اســحاق
(ع)  ۴۰۰بســته مــواد غذایــی بــه ارزش
هر بســته ۲۵۰هــزار تومان بــرای حمایت
از خانوادههــای آســیب پذیــر توســط
مرکــز افــق امامــزاده ســید اســحاق (ع )
شهرستان ساوه توزیع گردید.
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رئیس آموزش و پرورش ساوه خبر داد؛

ابراهیم فراشیانی

رئیس آموزش و پرورش ساوه
ابراهیــم فراشــیانی ،معــاون مدیــرکل و رئیــس
آموزش و پرورش ساوه در گفت و گو با خبرنگار جام
جم با اشــاره به اقدامات آموزش وپرورش ســاوه طی
یــک ســال اخیــر اظهــار داشــت :خوشــبختانه باوجود
محدودیتهــای مالی در حوزههــای مختلف عمرانی،
فرهنگــی و زیرســاختی اقدامــات بســیاری در نظــام
تعلیم و تربیت شهرســتان ســاوه پیش بینی و اجرا
شده است.
وی افــزود :بهینــه ســازی و اســتاندارد ســازی
فضاهــای آموزشــی و حــذف بخــاری از سیســتم
گرمایشــی بخشی از برنامههای اجرایی شده در یک
ســال اخیــر بــوده وبــه منظــور استانداردســازی هــر
مدرســه به طور میانگین و بســته به فضای آموزش
حــدود  150میلیــون تومــان هزینــه در بــر دارد با این
وجــود مدارســی که درحــال حاضر از لحاظ سیســتم
گرمایشــی اســتاندارد نیســتند محدود است تالش
بــر ایــن اســت تا ســال آینده مــدارس به طــور کامل
از حیث گرمایشی اســتاندارد سازی شوند امیدوارم
این مهم محقق شود.
فراشــیانی بیــان کــرد :آمــوزش و پــرورش
شهرســتان ســاوه بــه نســبت جمعیــت آموزشــی با
بیــش از  ۵۲هزارجایگاه ویژهای در اســتان مرکزی به
خــود اختصــاص داده بــا این وجــود به دلیــل مزیت
مهاجرپذیــری شهرســتان ،به طور میانگین ســاالنه
بالــغ بــر  1200نفــر بــه جمعیــت دانشآمــوزی ســاوه
افــزوده میشــود و بــا احتســاب جمعیــت  300نفــری
بــرای هر مدرســه ســاالنه بــه احــداث چهار مدرســه
جدید نیاز داریم .وی با اشاره به آمار باالی مشارکت
خیران مدرســه سازســاوه در اســتان موجب ارتقای
جایگاه اســتان مرکزی در ســطح کشــور شده است،
خاطرنشــان کــرد :در ســه ســال گذشــته بالــغ بــر 25
میلیــارد تومــان جذب ســرمایه خیــران در آموزش و
پــرورش ســاوه اتفــاق افتــاده اســت این مشــارکت
ســبب شــده تــا حــدودی کمبــود فضــای آموزشــی
مرتفــع شــده و اکنــون عملیــات اجرایــی احــداث 6
مدرســه در نقــاط کمتــر برخــوردار پیشبینــی شــده
و تــا مهــر ســال آینــده چهــار مدرســه افتتــاح و بــه
بهرهبــرداری میرســد .وی ادامــه داد :براســاس ســند
تحــول آموزش و پرورش بایــد  60درصد دانشآموزان
بــه ســمت رشــتههای مهــارت محــور و  40درصــد بــه
ســمت رشــتههای نظــری هدایــت شــوند ،ایــن مهــم
در اســتان و وزارت آمــوزش و پــرورش محقــق نشــده
ولــی در شهرســتان ســاوه با تــاش کادر آموزشــی تا
حــدودی در حــال محقق شــدن اســت به گون ـهای که
ســاالنه یک هنرســتان در ساوه تاســیس میشود به
گونهای که مالک ارزیابی اســتان مرکزی در این راستا
به وضعیت شهرســتان ساوه بستگی دارد.
وی به دورهای کردن مدارس ابتدایی نیز براساس
ســند تحول اشــاره کرد و افزود :در این ســه سال آمار

عبدالرضا حامدیخواه

حامد حاجیلو

معاون آموزش متوسطه

معاون پژوهش و برنامهریزی

معاون پشتیبانی

مدارس دورهای از  16مدرســه دورهای به  48مدرســه
افزایــش یافتــه اســت و آموزش و پرورش ســاوه این
تــوازن در مقاطــع تحصیلی ابتدایی ایجاد کرده اســت
در بحــث دورهای کــردن مــدارس برای ســال آینده نیز
10مدرسه پیشبینی شده است.

ایــن برنامه به صورت منظم ســاالنه اجرا میشــود.
وی ادامــه داد:بــه منظور کاهش ترافیک و دسترســی
آســانتر خانوادههــا بــه مــدارس در مقاطــع ابتدایــی
بــا رعایــت تفکیــک جنســیتی ســعی شــده کــه توز یــع
مدارس ابتدایی در سطح شهرستان هدفمند باشد.
فراشــیانی خاطرنشــان کــرد :برنــد خروجی آموزش
و پــرورش و همچنیــن مــاک کیفیــت آموزشــی در
مــدارس براســاس وضعیــت کنکــور ارزیابــی میکنــد
هــر چنــد از دیــدگاه مــا مالکهــای دیگــر وجــود دارد
ولــی درحــال حاضــر مبنــای ارزیابی خروجــی آموزش
و پــرورش میــزان پذیرفتــه شــدن دانشآمــوزان در
کنکور سراســری اســت که خوشبختانه از سال 1396
به بعد روند صعودی رتبههای برتر شهرســتان ساوه
در کنکــور سراســری رقــم میخــورد و بــرای ســومین
ســال متوالــی در قبولیهــای کنکــور سراســری و
رتبههــای ز یــر دو هــزار رونــد صعــودی داشــته و در
دانشــگاههای مطــرح و در رشــتههای پزشــکی و
مهندسی مشــغول تحصیل هستند.
معــاون مدیــر کل آمــوزش و پــرورش شهرســتان
ســاوه تصر یــح کــرد :توز یــع عادالنــه و هدفمنــد
امکانــات در زیرســاختها و فضاهــای آموزشــی و
ورزشــی بــه ویــژه در نقــاط کمتــر برخــوردار و حاشــیه
شــهر بــه منظــور توز یــع عادالنــه خدمات آموزشــی از
اولویتهای آموزش و پرورش ســاوه است.
ناصــر احمــد خانلــو معــاون آمــوزش متوســطه
مدیر یــت آمــوزش و پرورش نیز در ادامه با اشــاره به
چالشهای پیش روی آموزش و پرورش شهرستان
ســاوه گفــت :محدودیتهــای زیرســاختی ،کمبــود
نیــروی انســانی ،تجهیزات کارگاهی و چرخشــی بودن
بیــش از 70درصــد مــدارس دولتــی محدودیتــی در
ارتقای علمی دانشآموزش شهرســتان ســاوه ایجاد
نکــرده وایــن مهــم مرهــون تــاش همه جانبــه کادر
آموزشی و دانشآموزان است.
وی افزود :در ســال  61 ،97رتبه ،در ســال 85 ،98
رتبــه و در ســال  93 ،99رتبــه ز یــر دو هــزار را در کنکور
سراســری بــه خــود اختصاص داده اســت قطعــا این
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رئیس آموزش وپرورش ساوه:
برنــد خروجی آموزش و پــرورش و همچنین
مــاک کیفیــت آموزشــی در مــدارس براســاس
وضعیــت کنکــور ارزیابــی میکنــد هــر چنــد از
دیــدگاه مــا مالکهــای دیگــر وجــود دارد ولــی
درحــال حاضر مبنــای ارزیابــی خروجی آموزش
و پرورش میــزان پذیرفته شــدن دانشآموزان
در کنکــور سراســری اســت کــه خوشــبختانه از
ســال  1396بــه بعــد رونــد صعــودی رتبههــای
برتر شهرســتان ســاوه در کنکور سراسری رقم
میخــورد و بــرای ســومین ســال متوالــی در
قبولیهــای کنکور سراســری و رتبههای زیر دو
هــزار روند صعودی داشــته و در دانشــگاههای
مطــرح و در رشــتههای پزشــکی و مهندســی
مشــغول تحصیل هســتند .معــاون مدیر کل
آمــوزش و پــرورش شهرســتان ســاوه تصریــح
کــرد :توزیــع عادالنــه و هدفمنــد امکانــات در
زیرســاختها و فضاهای آموزشــی و ورزشــی به
ویــژه در نقــاط کمتــر برخــوردار و حاشــیه شــهر
بــه منظــور توزیــع عادالنــه خدمــات آموزشــی از
اولویتهای آموزش وپرورش ساوه است

رپرتاژ

اختصاص ۲۷درصد رتبههای برتر المپیاد کشور ی در استان مرکزی به ساوه

نتایج درخشان حاصل تالشهای بیوقفه همکاران،
دبیــران ،اولیــاء و دانشآموزان عزیز این شــهر اســت
کــه باوجود چالشهای موجود همــکاران ما با هدف
ارتقای علمی دانش آموزان ســاوجی تالش میکنند.
وی ادامه داد :شهرستان ساوه به دلیل امتیازات
صنعتــی و کشــاورزی همــواره پذیــرای مهاجــران بوده
اســت قطعــا این افزایش جمعیت شهرســتان با آمار
دانشآموزان نیز همراه خواهد شــد بنابراین تقویت
زیرســاختهای آموزشی از جمله بحث نیروی انسانی
شــامل معلم ،نیروی خدماتی ،مســایل جانبی فضای
آموزشــی و تجهیــزات کارگاهــی ضروری بــوده وباید در
این راســتا تصمیم گیری شود.
معــاون آمــوزش متوســطه آمــوزش و پــرورش
شهرســتان ســاوه تصر یــح کــرد :در حــال حاضــر 149
کالس متوســطه اول در ایــن شهرســتان وجــود دارد
در حالــی که نیــاز دانشآموزان مقطع تحصیلی 173
کالس بــوده و  24کالس درس دیگــر پســرانه و 12
کل اس دخترانــه بــا تراکم  30نفر مورد نیاز اســت تا در
این مقطع تحصیلی در قالب دو شــیفته و به صورت
چرخشــی خدمات آموزشی ارائه شود.
وی افــزود :مالک کیفی بودن آموزش تک شــیفته
و در نوبت صبح اســت با این وجود مشــارکت خیران
شهرســتان موجب شده است تا نظام آموزشی ساوه
در حــال حاضربــه مدارس دو شــیفته قانع باشــند در
صورتــی کــه تــک شــیفت بــودن مــاک آمــوزش کیفی
است .وی افزود:استاندارد وزارت آموزش و پرورش
بــرای جمعیت دانشآموزی در هر کالس درس بین
 24تــا  26نفــر اســت در حالی کــه تراکــم دانشآموزی
در مــدارس ســاوه بــه دلیل کمبــود فضای آموزشــی
بیــن  30تــا ۳۵نفــر اســت هــر چنــد ایــن شایســته
دانشآموزان ســاوجی نیست.
وی افــزود:در مــدارس دخترانــه  2314ســاعت و
در مــدارس پســرانه  3940نفر کمبود نیروی انســانی
معلــم در مقطــع متوســطه اول وجــود دارد و ســعی
شده این کمبود با تدریس معاونان ،بازنشستگان،
نیروهای ســایر مناطق و نیــز معلمان حق التدریس
مرتفع شــود .احمدخانلو خاطرنشــان کرد :به منظور
تــوازن رشــتهای پیشبینــی میشــود بــرای ثبــت نام
در دوره دوم متوســطه نظــری  55درصــد و  45درصد
فنــی و حرف ـهای دخترانــه و در پســران  55درصد فنی
و حرف ـهای و  45درصد نظری اســت که بــا انجام ثبت
نــام پســران به  60درصــد و دختران  40درصد شــدند،
میانگیــن پوشــش آن  50درصــد بوده که نســبت به
ســال گذشــته  42.16بوده است و از میانگین استان
حدود هشــت درصد باالتر اســت که حاصل هدایت
تحصیلی صحیح در ســایه تالش مشاوران و هدایت
درســت دانشآمــوزان به رشــتههای فنــی و حرفهای
بــا توجــه بــه مز یــت صنعتــی بــودن ایــن شهرســتان
است.
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رئیس آموزش وپرورش ساوه خبر داد؛
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کمک  25میلیارد تومانی خیران مدرسه ساز ساوه

رضا عفتی
معاون پرورشی و تربیت بدنی
وی افزود :در ارتباط بادرخشــش دانشآموزان ساوجی
در امتحانات نهایی در رشــته علوم انســانی میانگین نمره
 95صدم درصد افزایش و  5.73درصد میزان قبولی افزایش
داشــته اســت،در رشــته تجربی نیز  1.78صدم درصد رشــد
قبولــی و میزان قبولی در رشــته ریاضــی و فیزیک  78درصد
بــوده اســت کــه ایــن مهم بیانگــر کیفی بــودن آمــوزش در
مدارس حتی در شرایط کرونایی است.
احمــد خانلــو تصریــح کرد:مــدرن وبــه روزشــدن
زیرســاختهای آموزشــی در برنامه ششم توسعه با توجه
بــه تاکیداتــی کــه در حوزه صنعتی م یشــود ،ضروری اســت
اما تجهیزات زیرســاختی ســاوه جوابگوی نیاز شــهروندان
نیست و قطعا با تامین نیازهای زیرساختی این حوزه شاهد
درخشــش دانشآموزان هنرســتانی خواهیم بــود ،درحال
حاضر مشکلی در تامین نیروی انسانی هنرستانها وجود
نــدارد و اگــر کمبودی احســاس شــود با جــذب معلمین از
محل خرید خدمتی کمبود را برطرف خواهیم کرد .وی ادامه
داد :دانشآمــوزان ایــن شهرســتان ســهم  27درصــدی در
کسب رتبه برتر المپیادهای علمی کشوری در سطح استان
مرکــزی را بــه خــود اختصــاص داده و در جشــنواره نوجــوان
خوارزمی نیز دانشآموزان ساوجی در دو رشته درسی زبان
و ســازهها رتبه اول کشــور را کسب کردند .وی افزود :تحت
هیچ شرایطی اجازه نخواهیم داد آموزش و یادگیری متوقف
شود در همین راستا با تدوین پنج مدل آموزشی در شرایط
بحرانــی بــا ارائــه بســتههای آموزشــی ومتنوع ســعی شــده
دانشآموزان احساس کمبودی درحوزه آموزش و یادگیری
نداشــته باشــند .معاون پژوهش و برنامه ریــزی آموزش و
پــرورش ســاوه نیز گفت:باتوجــه به کمبود نیروی انســانی
سعی کردیم خروجی نیرو را به حداقل برسانیم در مجموع
با نیروهای جدید به کار گرفته شــده و انتقالی از  266نیروی
ورودی تنهــا  77نیــروی خروجــی داشــتیم تــا بتوانیــم نیــاز
آموزشــی  52هزار و  700دانشآموز این شهرســتان را تامین
کنیــم ایــن نیازمنــد اقدامــی جهــادی بــود که خوشــبختانه
ایــن مهــم در مجموعــه ِ آمــوزش و پــرورش ســاوه اتفــاق
افتاد .عبدالرضا حامدیخواه گفت:آئین تجلیل از معلمان
نمونــه مدارس دولتــی و غیردولتی ،جمــع آوری و داوری آثار
اقــدام پژوهشــی فرهنگیان ،تولید محتواهای پژوهشــی و
تحقیقاتی ارائه شــده در شــبکه شــاد ،راه اندازی سیســتم
ثابت اینترنتی با هدف کاهش هزینهها ،برگزاری بیش از 50
جلسه کاربری پژوهشــی ،کالسبندیها براساس سامانه
ســناد بخشی از فعالیتهای پژوهشــی آموزش و پرورش
شهرستان ساوه بوده است.
معــاون پشــتیبانی آمــوزش و پرورش ســاوه نیز گفت:
ســاالنه بــه طــور میانگیــن  1200دانشآمــوز بــه جمعیــت
دانشآمــوزی ایــن شهرســتان اضافــه م یشــود بنابرایــن
ضرورت تقویت زیرســاختهای متعدد آموزشی ،عمرانی و
فرهنگی اهمیت این موضوع را دوچندان میکند .
حامــد حاجیلــو ادامــه داد :تامیــن تجهیزات و بازســازی
برخی مدارس شهرستان در کوت اهترین زمان ممکن گاهی
کمتــر از چهارمــاه و بــدون تخصیــص بودجــه از اداره کل
نوســازی مدارس استان و صرفا با مشارکت خیران و اقدام

جهادی مجموعه آموزش و پرورش محقق میشود.
وی ادامــه داد:خوشــبختانه بــا مشــارکت خیــران و کار
جهــادی در بحــث مدرســه ســازی ایــن شهزســتان رتبــه
اول اســتان را بــه خــود اختصاص داده اســت بــا این وجود
همچنــان بیــش از  70درصــد مــدارس دولتــی بــه صــورت
چرخشــی و دوشــیفته اداره م یشــود .وی افــزود :احــداث
مدارس در دست ساخت نظیر مدرسه سلمان ساوجی با
مشارکتحاجابراهیمعسگریان،مدرسهنجفی،اصالحچی
و یک ســالن ورزشــی در هنرستان شهدای هنرجو از جمله
طر حهای در دســت اجرا ســت ،ســال گذشــته پنج مدرسه
تهذیب ،فجر پســرانه ،مدرس ،فردوســی و شــهید موالیی
بــه طــور کامــل اســتاندارد ســازی و به سیســتم گرمایشــی
پکیج و شــوفاژ تجهیز شــدند .تالش بر این اســت تا سال
آینده تمام مدارس شهرستان که انگشت شمارهستند،
استانداردسازی شوند.
حاجیلو ادامه داد:تجهیز  18مدرســه از لحاظ تجهیزات
زیرســاختی و ابنیــه در نقــاط حاشــیهای ازجمله نوســازی و
بازســازی نظیر نقاشــی و زیرســاختهای بهداشــتی هفت
مدرســه حاشــیه شــهر با هزینهای بالغ بر یک میلیارد و 200
میلیون تومان ،اهدای  30عدد میز تنیس 10 ،عدد کامپیوتر
و پرینتــر 500 ،عــدد صندلی نو 400 ،عدد کف پوش ورزشــی و
فرش نمازخانهای بخشــی از آســفالت معاونت پشتیبانی
آموزش و پرورش ســاوه بوده .وی افزود :همچنین حدود
 10هــزار متــر مربع آســفالت برای  9مدرســه انجــام و  51عدد
کامپیوتــر 30 ،عــدد کولــر و پنج عــدد دیتا پروژکتور در ســایر
مدارس شهرستان توزیع شده است.حاجلیو خاطرنشان
کرد:در خصوص تشــکیل صنــدوق فرهنگیــان هم اکنون
۳۲۰۰نفر از فرهنگیان ومعلمان شهرســتان به منظور بهره
منــد شــدن از وام ضروری عضو این صندوق هســتند و در
مجموع ماهانه دو میلیارد تومان پرداخت م یشــود قطعا
به تدریج میزان پرداختی وام و به روز شــدن آن نســبت به
گذشــته مناســبت ترخواهد بود.وی ادامه داد:با مشارکت
خیران هم اکنون در بیشــتر روســتاهای شهرستان کالس
درس دایــر بــوده و گاهــی تجهیزات این مــدارس به مراتب
مناسبت تر از مدارس شهری بوده است.در ادامه معاون
پرورشــی و تربیــت بدنــی آمــوزش و پــرورش شهرســتان
ســاوه نیز به تشریح عملکرد و محدودیتهای این حوزه
پرداخــت و گفت :حوزه پرورشــی و تربیت بدنی که شــامل
تهــای فرهنگی ،اجتماعی ،ســامت و قرآنــی بوده و
فعالی 
یک مجموعه گســترده اســت ،در حوزه قرآن ،عترت و نماز
سالیان متمادی است دانشآموزان این شهرستان موفق
شدند رتبههای برتر کشوری و استانی را به خود اختصاص
بدهند.
رضــا عفتــی ســاماندهی  95امــام جماعت روحانــی و 120
امــام جماعــت فرهنگــی باهمــکاری حــوزه علمیــه ،اجــرای
روحانیــون طــرح امیــن کــه بیشــترین آمــار را ســاوه دارد و
هــم اکنــون در فضــای مجــازی نیز بــرای تولید محتــوا برای
دانشآمــوزان فعالیــت دارند ،اجرای طرح پیوند مدرســه با
مســجد و خانواده ،جشــن تکلیــف دختــران در  11نوبت به
اســتعداد  2300نفر دانشآموز پایه چهارم و  1700دانشآموز
پســر ،برگزاری مســابقات قرآن و عترت و نماز با حضور 1800
دانشآموز در ســطح منطقهای که در مرحله اســتانی از 75
شــرکت کننده ســاوجی کــه به صورت مجــازی و در شــرایط
کرونایی برگزار شــد  47نفر حائز رتبههای برتر در رشتههای
متعــدد شــدند بخشــی از افتخــارات در حــوزه قــرآن ،عترت
ونماز شهرستان ساوه بود.
وی افــزود :برگزاری مســابقات بصیــرت افزایی بــا اجرای
طــرح بصیــر یــک و دو در دهــه والیــت و دهه اول محــرم در
ایام کرونایی ،مســابقه نور با شــرکت  250نفر در ماه محرم و
انتخاب  40نفر در مرحله اســتانی ،مسابقه بصیرت زینبی با
شــرکت  40نفر در ایام اربعین ،تفســیر سوره فجر با برگزیده
شــدن  30نفر ،مســابقه دل نوشــته کربال در قالب هر خانه
یک حسینیه درایام محرم و صفر که  160نفر شرکت کردند و

از  14دل نوشته تجلیل شد ،برگزاری آئین احلی من العسل
با راه اندازی کاروان عاشــورایی ،برگزاری طرح ملی حفظ جزء
 30بــا شــرکت  11هزار دانشآموز ســاوجی کــه ۲۵۰۰نفرموفق
به حفظ جزء سیام شده وگواهینامه هولوگرام دار دریافت
کردند نیز از برنامههای معاونت پرورشی در مناسبتهای
مختلــف بــود .وی افزود:همچنیــن آمــوزش رســانهای در
فضــای مجــازی به منظور ارتقای ســواد رســانهای و آموزش
برنامــه شــاد ،آموزش قــرآن از طریــق آمــوزش غیرحضوری،
اجــرای طــرح مصباح الهــدی ،برپایــی محافل انس بــا قرآن
بــه صــورت حضــوری و غیرحضــوری ،توزیع هــزار جلد کتاب
پژوهشــی بــا  72عنــوان بــا موضوع نهــج البالغــه ،صحیفه
ســجادیه برای آمادگی دانشآموزان در مســابقات استانی
تهــای قــرآن و عتــرت بــوده و در حــوزه
نیــز از دیگــر فعالی 
فعالیتهایفرهنگیوهنریباتجمیع کانونهایفرهنگی
نهــا متمرکــز شــد .وی همچنیــن ادامه
و هنــری بــا دارالقرآ 
داد :برگزیــده شــدن  175دانشآمــوز در رشــتههای متعدد
مســابقات نقاشــی اســتانی از بیــن  14760شــرکت کننــده،
برگــزاری نمایشــگاه کتــاب در مــدارس در مناســبتهای
مختلف ،اجرای طرح به روز رســانی کتابخانههای مدارس و
اجــرای طرح وقــف کتاب ،برگزاری بیســتمین دوره فراخوان
ملی پرســش مهر رئیس جمهور با شــرکت  44نفر ،برگزاری
جشــنواره دانایــی و توانایــی بــا شــرکت  2230دانشآمــوز،
برگزاری جشــنوارههای موضوعی گلدستههای سرو ،آئینه
زمان ،حمایت از کاالی ایرانی؛ ســوگواره شعر عاشورایی نیز
از دیگر فعالیتهای معاونت پرورشی بود.
عفتی بیــان کرد :تقویت فعالیتهای فرهنگی در نقاط
حاشــیهای و ســکونتگاههای غیرمجاز،تعمیــر و تجهیــز
سرویسهای بهداشتی مدارس و زیرساختهای ورزشی
بــا جذب اعتبــارات ،برگــزاری کارگا ههــای آموزشــی به منظور
کاهش آســیبهای اجتماعی ،انعقــاد تفاهمنامه با نیروی
انتظامــی و شــورای مبــارزه بــا مــواد مخــدر بــرای مدیریــت
آســیبهای اجتماعــی ،برگــزاری جشــنواره نوجوان ســالم،
نشس ـتهای تخصصــی بــا والدیــن ،همــکاران فرهنگــی
و دانشآمــوزان ،اجــرای طــرح نمــاد مخفــف نظــام مراقبت
اجتماعــی دانشآمــوزان ،جــذب همیــار مشــاور از بیــن
دانشآمــوزان توانمند برای ارائه خدمات بــه دانشآموزان
نیــاز بــه مشــاوره ،جــذب رابطــان مشــاوره در حــوزه
دانشآمــوزی ،انجام به موقع آزمونهای تخصصی هدایت
تحصیلی ،راه انــدازی پایگاه کنکور از دیگر فعالیتها بوده
است.
معــاون پرورشــی و تربیــت بدنــی آمــوزش و پــرورش
شهرســتان ســاوه با اشــاره بــه فعالیتهای حــوزه تربیت
بدنی نیز گفت:تشــکیل انجمنهای ورزشی دانشآموزی،
تدوین آئیننامههایانضباطیوورزشی،برگزاریمسابقات
والیبــال ،شــطرنج ،تنیــس روی میــز ،بدمینتــون ،شــنا،
فوتسال ،هندبال ،بازیهای بومی و محلی پسران و دختران
در ســه مقطــع در شــرایط غیرکرونایــی و برخــی رشــتهها در
فضای مجازی در ایام کرونایی ،توسعه سالن ژیمناستیک،

فرامرز عسگری
معاون آموزش ابتدایی
احداث اتاق انتظار و رختکن ،تدوین مسابقات ورزشی برای
فعالیــت قانونمنــد و نظام مند مربیــان ورزشــی ،دورههای
مهــارت افزایــی ورزشــی بــرای آمــوزگاران مقاطــع ابتدایــی،
توزیــع  400بســته ورزشــی شــامل انــواع تــوپ و تجهیــزات
ورزشــی در مــدارس ،تجهیــز و مرمــت ســالنهای تنیــس
روی میــز مجموعــه ورزشــی تختــی و مابقــی رشــتههای
ورزشــی ایــن مجموعــه از جملــه اقدامــات ورزشــی بــوده
اســت .وی ادامه داد :احداث کانال ورزشــی در بســتر شاد،
اجــرای طــرح ملی کــوچ (کنتــرل وزن و چاقــی دانشآموزان)
بــا تامیــن زیرســاختهای الزم بــا هــدف افزایــش فعالیت
بدنــی دانشآمــوزان در ایــام کرونایــی ،برگــزاری جشــنواره
تولید محتوا ،انجام کارهای عمرانی در سالنهای ورزشی و
برگزاری مسابقات ورزشی ویژه فرهنگیان در بستر شاد نیز
از مهمترین برنامهها بوده است.
فرامــرز عســگری معــاون آمــوزش ابتدایی نیز با اشــاره
به عملکرد این حوزه خاطرنشــان کرد :با توجه به افزایش
ورودی دانشآمــوزان میــان پایــه و اول از مــدارس غیــر
دولتــی به مــدارس دولتی با همــکاری مجموعــه آموزش و
پرورش خوشبختانه ثبت نام این دانشآموزش با رضایت
خانوادهها همراه بود.
وی رصــد و پیگیری دانشآموزان به منظور بهرهمندی
همه دانشآموزان از آموزش فضای شاد را بخشی دیگر از
فعالیتهای معاونت آموزشی عنوان کرد .معاون آموزش
ابتدایــی آموزش و پرورش ســاوه با اشــاره به جامعه تحت
پوشش آموزش و پرورش در مقطع ابتدایی ،گفت :حدود
 ۳۰۰۰۰دانشآمــوز در مقطــع ابتدایــی کــه قریب بــه ۶۰درصد
دانشآمــوزان شهرســتان را شــامل م یشــوند در راســتای
ســند تحول بنیادی و توازن در آموزش در مدت ســه سال
آمــار مــدارس دورهای از  ۱۶مدرســه بــه  ۴۸مدرســه افزایش
یافتــه ایــن امــر در آمــوزش و پــرورش ســاوه محقق شــده
اســت .در بحث دورهای کردن مدارس برای ســال آینده نیز
 ۱۰مدرســه پیشبینی شده است .معاون آموزش ابتدایی
در ادامــه افــزود :توانمنــد ســازی معلمــان ابتدایــی  ،اجرای
کامــل طرح کیفــی توصیفــی در مــدارس شهرســتان و ....از
دیگر اقدامات حوزه آموزش ابتدایی بوده است.
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ایجاد بارقه امید به آیندهای درخشــان در اراک

ســخنگوی شــورای اســامی دوره پنجم شــورای شهر
اراک در گفــت وگــو بــا خبرنــگار جــام جــم گفــت:دوره
پنجــم میــراث دار پروژههــای بــزرگ نیمــه تمــام از
شوراهای دوره قبل بود پروژههایی که سالیان سال
نیمــه کاره بودندگرچــه در تعر یــف وایجاد آنها نقشــی
نداشــته بــا ایــن وجــود یکــی از مصوبــات شــورا دوره
پنجــم تکمیل این پروژهها بود.
وی افزود :یکی از سیاستهای اصلی شورای اسالمی
شــهر در دوره پنجم بهبود کیفیت زندگی شهروندان
اســت و در ابتــدای فعالیــت شــورا بــا تعــدادی از
پروژههای نیمهکار روبهرو شــدیم که اقدام به تکمیل
آنها کردیم و به اتمام رســاندیم.
ســعید نادری بیان کرد :یکی دیگر از اقدامات اساسی
شــورا اصالحات ســاختاری در حوزه شــهرداری و تاکید
بــر شــفافیت بوده تا شــهروندان بتواننــد از اقدامات
صــورت گرفتــه شــهرداری در تمــام حوزههــای فنــی،
عمرانــی ،خدمــات شــهری و غیــره آگاه شــوند .اقــدام
عملــی در ایــن حــوزه ایجــاد ســامانه عیــان و تصویــب
قوانین مرتبط با شــفافیت و تدوین و تصویب شــیوه
نامههای مختلف بوده اســت .
اولویت شورای اسالمی شهر اراک
وی خاطرنشــان کــرد :تکمیــل پروژههــای نیمــه تمــام
اولویــت اصلی شــورا دوره پنجم قــرار گرفت و مصوب
کردیم تــا تکمیل پروژههای نیمــه تمام پروژه جدیدی
مصــوب وتعر یــف نشــود ،باتوجه به تالشــی که در
این دوره از ســوی شورا وشهرداری بخصوص از زمان
شــروع فعالیــت آ قــای شــفیعی صورت گرفــت بخش
اعظم پروژههای رها شــده تکمیل شدند ومورد بهره
برداری قرار گرفتند.
عملکرد شورای دوره پنجم
ســخنگوی شــورای اســامی شــهر اراک تصریــح کــرد:
بــه همیــن خاطــر از نظــر بنــده عملکــرد شــورا در دوره
پنجــم خــوب و رضایت بخش وقابل دفــاع بود چرا که
برخی پروژهها از دوره ســوم شــورا تا به امروز رها شده
بودنــد عــاوه بــر ایجــاد مزاحمــت و زشــتیهایی که از
لحــاظ بصــری در ســیمای شــهر ایجــاد کرده بــود با بار
روانی منفی همراه بودخوشــبختانه این پروژهها مورد
بهرهبرداری قرار گرفت وتقدیم مردم شــد .
ســخنگوی شــورای شــهر اراک ادامه داد:از پروژههای
نیمــه کاره کــه تکمیل شــده میتوان بــه تقاطع ورزش
در انتهــای خیابان هپکو،تقاطع شــریعتی ،تقاطع علم
الهــدی کــه ســالیان ســال نیمــه کاره رهــا شــده بود و
تقاطــع شــهید صیــدی بــر روی کمربنــد شــمالی کــه از
دوره ســوم شــورا نیمــه کاره مانــده بــود کــه تکمیــل
شــدند و مورد بهره برداری قرار گرفتند اشاره کرد.
وی ادامه داد:پروژه پارک بانوان نیز از پروژههای نیمه
کاره ونیاز شهر بود که فقط دیوارکشی آن انجام شده
بود که در ســال  ۹۷افتتاح وتقدیم شــهروندان شــد و
یکی از بهترینها در نوع خود در کشــور میباشد.
نــادری بیــان کرد :بــا اتمــام پروژههای نیمــه تمام یک
ســری پروژههــای جدیــد تعر یــف و در دســت اجــرا قرار
گرفت و از آنجایی که پروژههای جدید در سال پایانی
فعالیــت شــورای دوره پنجــم تعر یــف شــده بــا وجــود

محدودیــت زمانــی کــه دار یــم ولــی تــاش میکنیم تا
حــد ممکــن پیشــرفت فیزیکــی بــرای ایــن پروژههــا
ایجــاد و از لحــاظ مالــی نیز آنها را تامیــن مالی کنیم که
دردوره بعد تکمیل شــود چرا که جزء نیازهای اساسی
شهراست.
وی افــزود :ایجــاد پیــاده راه در مرکــز شــهر نیــز یکی از
خواســتههای مهــم شــهروندان اســت کــه اجــرای آن
آغاز شــده و بــه دلیل اتمام پروژههــای قبل این مهم
طــی دو ســال گذشــته انجام نشــده بود کــه امیدوارم
ایــن طــر ح در ســالهای آینــده در ســطح شــهر ادامه
پیدا کند .فاز اول ایجاد پیاده راه از خیابان امیرکبیر
شــروع شــده و انشــااهلل طــی دو مــاه آینــده تکمیــل
خواهد شــد و به بهرهبرداری میرســد و فازهای بعدی
مربــوط به خیابان محســنی و میدان شــهدا و خیابان
حصــار اســت کــه ســعی میکنیم تــا زمان باقــی مانده
از فعالیــت شــورا و اگــر شــرایط بودجهای اجــازه بدهد
پروژههایــی کــه قابلیــت تکمیــل شــدن دارنــد را اجــرا
خواهیم کرد.
پروژههای در دست اجرای شورای اراک
وی بــا اشــاره بــه پروژههــای در دســت اجــرا اظهــار
داشــت :بــا ایجــاد فــاز ۲تقاطع علــم الهدی اســت که
میتوانیــم یــک بهــره بــرداری مطلــوب از کل پــروژه
داشــته باشیم این تقاطع شهرصنعتی را به کمربندی
جنوب وصل میکند.
قــرارگاه خاتماالنبیــاء ۵پــروژه بــزرگ شــهر اراک را
عملیاتی میکند
وی بــا اشــاره بــه عقد قــرارداد ۵پــروژه با قــرارگاه خاتم
گفت:قــرارداد ۵پــروژه بــا اعتبــار ۳۰۰میلیاردتومــان بــا
قــرارگاه ســازندگی خاتــم منعقــد شــده ایــن پروژههــا
شــامل تقاطــع میــدان مقاومت،تقاطــع کمربنــد
شــمالی بــا جاده فــرودگاه ،تقاطــع میدان امــام ،تقاطع
جــاده فراهــان بــا بلوارانجفــی و بزرگراهی کــه از جلوی
آرامســتان ردشــده وبــه کمربندی شــمالی(بلوارکربال)
وصــل میشــود ،انشــااهلل عملیــات اجرایــی ایــن
پروژهها ظرف دو ماه آینده شروع خواهد شد که هم
اکنــون در مرحله طراحی قرار دارند.
وی ادامــه داد:در دوره شــورای پنجــم پروژههای بزرگ
وعمــده و به عبارتی مگاپروژههایی که ســالیان ســال
رهــا شــده بودنــد ،تکمیــل و بــه بهرهبرداری رســید که
پــروژه آفتاب نیز جزو پروژههای رها شــده بود در این
دوره بعــد از مدتهــا موفق شــدیم در یــک فراخوان
سرمایه گذاری اجرای آن را به جهاد نصرواگذار کنیم و
ظرف دوســال تکمیل و به بهره برداری برسد.
تشــکیل کمیسیون؛ تسهیل اقدام خوب شورا
نــادری بیان کرد:دراین شــورا پروژههای مســکونی که
به صورت فروش تراکم و یا ســاخت و ســاز مسکونی
و تجــاری بــوده را درقالــب پروژههــای ســرمایه گــذاری
تعر یــف نکردیم این در حالی اســت که این پروژههادر
دورههــای قبل جزو پروژههای ســرمایه گذاری تعریف
شده بود .دراین دوره باتشــکیل کمیسیون تسهیل
ســازوکارهایی پیش بینی شــد تا با ســهولت بیشتری
بــه مــردم پروانــه ســاخت وســاز داده شــود نهــادی
مردمی که مورد بیمهری اســت.
وی افــزود :اولیــن دســتگاهی کــه فعاالنه وبــه صورت
جــدی در بحــث کرونــا ورود کــرد وپای کار بود،شــورا و
شــهرداری بــود عالوه بــر ضدعفونی وگندزدایی شــهر
و نــاوگان حمــل ونقــل حمایتهایــی از جملــه توزیــع
۷هزار بســته حمایتی برای اقشــار آسیب پذیر تحویل
نهادهای حمایتی وخدمت رســان شــد ،تســهیلگری
امــور و همچنیــن بخشــودگی اجــاره برخــی اماکــن
شــهرداری که به صورت اســتیجاری واگذارشده که در
ارتباط با باشــگاههای ورزشی واستخر نیز بخشودگی
اعمال شــد متاســفانه به دلیل خالء قانونی که وجود
دارد ومهــم تــر ازآن بــی توجهــی برخــی مســئوالن بــه

جایــگاه شــورا بــه عنــوان نماینــدگان مــردم وگروهــی
کــه بیشــترین تعامــل و ارتبــاط را بــا مــردم دارنــد حتی
نماینــدهای از شــورا در ســتاد پدافنــد زیســتی دعــوت
نشــده کــه در تصمیــم گیریهــا دخیــل باشــد و ایــن
گالیه جدی شــورا از مدیریت مقابله با کرونا و ســتاد
پدافند زبســتی اســتان اســت که چرا شــورا بــه عنوان
نماینده مردم نباید در این ستاد حضور داشته باشد
و در تصمیم گیریها دخیل باشــد.
وی افــزود :همچنیــن حــدود ســه ونیــم میلیــارد
تومــان در ایــام شــیوع کرونــا بــه بهره بــرداران نــاوگان
اتوبوســرانی بمنظور جبران آســیبی که از شــیوع کرونا
دیدهاند پرداخت شــد تا کمتر متضرر شوند
نوسازی ناوگان اتوبوسرانی
متاســفانه تعداد زیادی از اتوبوسهای اراک فرسوده
اســت و ســال گذشــته  50دســتگاه اتوبوس خریداری
شــده به ناوگان حمل و نقل شــهری اصافه شــد ولی
در این راســتا هرســاله دولت تســهیالتی به شهرداری
پرداخت میکرد که متاســفانه مدتی است تسهیالت
از ســوی دولت پیش بینی نشــده اســت با این وجود
بازسازی  70اتوبوس در شهر اراک در دست اجراست.
اختصاص 40میلیارد تومان برای آســفالت معابر
وی اضافــه کــرد :امســال  40میلیــارد تومــان بــرای
آســفالت معابــر در نظــر گرفتــه شــده و امیدوار یــم بــا
انجــام اقدامــات مناســب و تخصیــص اعتبــار در ایــن
راســتا موفقتــر عمل کنیم؛ ســال گذشــته  15هزار تن
آســفالت در شهر اراک تولید و توزیع شد ولی امسال
تاکنــون  50هــزار تــن آســفالت در شــهر اراک تولیــد و
توزیع شــده اســت و امیدواریم این رقم افزایش پیدا
کند.وی افزود :به نظر بنده باید پروژههایی به عنوان
پروژههــای ســرمایه گــذاری تعر یــف کنیــم کــه در حوزه
خدماتــی باشــد کــه مــردم از ایــن خدمــات برخــوردار
شــوند.وی افــزود :ســرمایه گــذاران از پروژههــای
خدماتی برای ســرمایه گذاری اســتقبال نمیکنند و در
ایــن حــوزه دو مشــکل وجــود دارد .نخســت اینکــه
پروژههــای خدماتــی در اراک ســودآوری باالیــی ندارند
وبرای ســرمایه گذار توجیه اقتصادی نداشــته و دوم
اینکــه محدودیــت زمیــن وجــود دارد و بخش اعظم
زمینهایی که قابلیت سرمایهگذاری دارند به صورت
زمینهــای دولتــی هســتند و درمالکیــت شــهرداری
نیســت کــه بتوان در قالب پروژههای ســرمایه گذاری
تعر یــف کــرد به همیــن خاطر بخش اعظــم پروژههای
شهری فقط به این خاطر که توجیه اقتصادی نداشته
مورد اســتقبال سرمایه گذاران قرار نگرفته است.
تسهیل قوانین برای جذب سرمایه گذار در حوزه
طر حهای خدماتی
ســخنگوی شــورای اســامی شــهر اراک تصریــح کــرد:
باید تغییری در قوانین شــهری و سرمایه گذاری انجام
شــود کــه بتوانیــم در ایــن زمینــه هــم جــذب ســرمایه
گذار داشــته باشــیم.در حــوزه خدماتــی در دوره پنجم
توفیقــی نداشــتیم کــه بخش اعظم آن بــه دلیل خالء
قانونــی بــوده ولــی بــا ایــن وجــود پروژههــای عمرانــی
بزرگــی در قالــب ســرمایه گــذاری اجــرا شــد از جملــه
میتــوان بــه پــروژه فردیــن پــور کــه پهنــه آن توســط
اوراق مشــارکت تملک شــده و ســاخت آن به شرکت
پــارس مســکن الونــد واگذارشــده و در حــال انجــام
اســت وهمچنیــن پــروژه آفتاب کــه در قالب ســرمایه
گذاری توســط شــرکت جهاد نصر به صورت مشارکتی
در حــال انجام اســت و پروژههایی در حوزه پســماند
اشاره کرد.
وی ادامــه داد:بودجــه شــهرداری در ســال ،۹۹
۶۸۰میلیــارد تومــان بــوده بــا توجه بــه اینکــه بودجه
6ماهــه اول 50درصــد کل اســت ( 340میلیارد تومان)
پیــش بینی ما این بوده که 50درصد از بودجه 6ماهه
محقــق شــود خوشــبختانه بــه صــورت 100درصــدی

رپرتاژ
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محقــق شــده اســت .از دیــدگاه بنده یکــی از بهترین
ســالهای بودج ـهای شــهرداری ســال جاری بــوده که
بودجــه ۶ماهــه اول بــه صــورت کامــل محقــق شــده
است.
نادری خاطرنشان کرد :با توجه به تحقق کامل بودجه
در نیمــه اول ســال و همچنیــن اضافــه درآمــد ســال
گدشــته و پیــش بینــی افزایــش درآمــد در نیمــه دوم
ســال شــورا نســبت به تصویب متمم بودجه به مبلغ
 ۸۱۶میلیــارد تومان اقدام کرد.
رویکــرد شــورا در حــوزه فرهنگــی بیشــتر معطــوف بــه
آمــوزش شــهروندی و ارتقــاء فرهنــگ شــهروندی و
مســائل مرتبــط با آن اســت چــون در حوزههــای دیگر
فرهنگــی خوشــبختانه یــا متاســفانه متولیــان ز یــادی
حضــور دارنــد و شــورا و شــهرداری در آن حوزههــا
وظایفــی ندارنــد لــذا رویکــرد شــورای پنجــم در حــوزه
فرهنگی نســبت به شــوراهای قبل رویکرد متفاوتتر
و فرهنگیتــری داشــت در دوره پنجــم اقداماتــی در
حوزه فرهنگی به منظور ایجاد تعلق خاطر شهروندی
در اراک انجــام شــد از جمله تعر یــف روز اراک(۲۸مهر )
،ســاخت ســرود اراک ،ســاخت بلــک باکس،احــداث
موزه اســناد تاریخی در ملک تاریخی وخانه هنرمندان
بخشــی از این اقدامات بود.
وی افــزود :در حــوزه فرهنگــی قبل از شــیوع ویروس
کرونــا برنامههــای فرهنگــی متنوعــی در ســطح اراک
در قالــب جش ـنها،همایش و گردهمایــی برگــزار
میشــد و با اســتقبال عمومی همراه بود ولی به دلیل
شــیوع این ویرورس متوقف شــده است .البته شورا
وشــهرداری باتوجه به تعامالتی که باعموم هنرمندان
در حوزههــای مختلــف دارند تــا حدودی توانســته نیاز
هنرمندان شــهر اراک در این حوزه را مرتفع کند.
شورا همواره پشــتیبان تیمهای ورزشی اراک بوده
است
ســخنگوی شــورای شــهر اراک گفــت:از آنجایــی کــه
شــهرداری به صــورت اختصاصــی نمیتوانــد تیم داری
کند وباشــگاه داشــته باشــد ولی حمایت از تیمهایی
ورزشــی اســتان از جملــه والیبــال در چندین مرحله،
باشــگاه هندبال ثامن الحجج ،باشــگاه هندبال خیبر
و در حــوزه ورزشهای دیگــر نیز در حد توان وتا جایی
کــه محدودیتهــای بودج ـهای اجــازه بدهــد حمایت
میکنیــم در صعــود تیــم فوتبــال آلومینیــوم ســازی
بــه لیــگ برتــر هــم پــاداش ۴۰۰میلیونــی پیــش بینی و
پرداخت شد .
وی افــزود :در حــوزه ورزشــی اگــر چــه بــا تعطیلــی
باشــگاهها بــه دلیــل کرونــا مواجــه شــدیم و از طرفــی
ممانعتی از ســوی ســازمان بازرســی در حوزه باشــگاه
داری انجام شد با این وجود در حوزه ورزش همگانی
کارنامــه درخشــانی داشــتیم و شــهر اراک بــه عنــوان
شــهر برتــر در حــوزه وزرش همگانــی شــناخته شــد
ومورد تقدیر قرار گرفت.
اگــر بخواهیــم در خصــوص نواقــص شــورا صحبــت
کنیــم یکــی مربــوط بــه محدودیتهایــی اســت کــه
قانــون بــرای شــورا تعر یــف کــرده و باعــث میشــود
عملکــرد شــورا وشــهرداری در حــوزه شــهری نتوانــد
رضایتمنــدی ۱۰۰درصــدی بــه همــراه داشــته باشــد به
عنــوان مثــال عــدم تصویــب طــرح جامــع مدیر یــت
شــهری اســت(مدیریت یکپارچــه شــهری) کــه باعــث
میشــود شــورا نتوانــد در خیلــی از حوزههابــه دلیــل
خالءهــای قانونــی مدیر یــت خــودش را اعمــال کنــد
البتــه ایــن خالء وضعف در شــوراهای سراســر کشــور
وجــود دارد ونقــص دیگــر عدم جذب ســرمایه گذار در
بحث خدماتی است .وی خاطرنشان کرد:رویکردهای
توسعه محور شهرداری اراک وتزریق بارقه ی امید به
آیندهای درخشــان در شهراراک همواره مورد حمایت
و تأکید اعضای شورای اسالمی این شهر بوده است.
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تکمیل پروژههای نیمهتمام؛ اولویت شــورای اســامی شــهر در دوره پنجم

حســین ناصری رئیس شــورای اســامی شــهر ساوه
در گفــت وگــو بــا خبرنــگار جــام جــم در ســاوه گفت:
بودجــه امســال شــهرداری ســاوه  ۲هــزار و ۴۸۹
میلیــارد و  ۲۰۰میلیون ریال اســت کــه تا امروز از این
میــزان یــک هــزار و  ۱۷۹میلیــارد و  ۴۸۹میلیــون ریال
جذب و در محلهای مورد نظر هزینه شــده اســت.
وی میــزان تحقــق بودجه ســال  ۹۹شــهرداری ســاوه
را تــا امــروز معادل  ۴۷درصــد عنوان کــرد و گفت۶۰ :
درصــد از ایــن اعتبــارات در حوزه عمرانــی و  ۴۰درصد
نیــز در حــوزه هزینههــای جــاری شــهرداری مصــرف
شده است.
رئیس شــورای اســامی شــهر ســاوه افزود :از جمله
طر حهــای عمرانــی کــه امســال توســط شــهرداری
انجام شــده اســت میتوان بــه انجــام عملیات خاکی
بــرای احــداث دیــوار ســاحلی در محلــه عبــاس آبــاد
جنوبــی ،اصــاح رفیــوژ میانــی خیابانهــای شــریعتی
و جمهــوری اســامی ،احــداث کانــال سرپوشــیده از
میــدان امــام خمینی (ره) تــا بلوار ســیدجمال الدین
اســدآبادی  ،اجــرای عملیات خاکی کمربندی شــرقی،
اجــرای طــر ح زیباســازی و فضــای ســبز مجتمــع یــک
هــزار و  ۶۲۰واحــدی شــهرک علــوی ،احداث بوســتان
محل ـهای در یاقــوت آبــاد و بســیج   ،۴۲بازپیرایــی
میــدان عاشــورا ،نهالــکاری در کمربنــدی شــمالی و

خیابانهــای مطهــری ،طالقانــی ،رجایــی ،شــریعتی و
میدان والیت اشاره کرد.
وی افــزود :عــاوه بــر ایــن ،پــروژه  ۳۰هکتــاری فضای
ســبز بام ســاوه نیز با اســتفاده از بودجه امسال به
اهتمام شــهرداری در حال تکمیل میباشــد.
بــر اســاس ابالغیه شــورای اســامی شــهر ســاوه به
شــهردار محترم با توجه به کمبود بودجه تا تکمیل
پروژههــای نیمهتمــام در دوره شــورای پنجــم پروژه
جدیدی تعریف نشــود.
بــه گفتــه ناصری در حــوزه نوســازی نــاوگان حمل و
نقــل عمومــی شــهر ســاوه نیــز اقداماتی انجام شــد
و چهــار دســتگاه آمبوالنــس نیز بــرای فعالیتهای
امــدادی در شــهر خریداری و مورد بهــره برداری قرار
گرفت.
ناصــری در گفــت و گــو بــا ایرنــا ،اظهــار داشــت:
تیــم فوتســال شــهرداری ســاوه بــا موافقــت
اعضــای شــورای شــهر و تاییــد کمیتــه
انطبــاق فرمانــداری در لیــگ امســال شــرکت
میکنــد و بــرای ایــن منظــور نیــز افــزون بــر
 ۱۰میلیــارد ریال بودجه تخصیص یافته اســت.
وی اظهــار داشــت :از امــروز تعییــن تکلیــف کادر
مربیگــری و بازیکنان تیم شــهرداری آغاز میشــود و
انتظــار دار یــم با توجــه به زمان باقی مانده تا شــروع
مســابقات رونــد آمــاده ســازی تیــم بــا قــدرت ادامه
یابد.
رئیس شــورای اســامی شهر ســاوه اظهار کرد :این
تیــم ســابقه درخشــانی در لیــگ برتــر کشــور دارد
و امیدوار یــم بــا حمایــت و همدلــی مســئوالن و
بازیکنــان و کادر فنــی در پایــان رقابتهــای امســال
بار دیگر شــاهد بازگشــت شــهرداری ســاوه بــه لیگ
برتر فوتســال کشور باشیم.
ناصــری گفــت :شــورای شــهر و شــهرداری نســبت
بــه تقویــت ورزش فوتســال در ســاوه توجــه خاصــی
دارنــد کــه تشــکیل کالسهــای علمی دانــش افزایی

فوتســال در ردههــای پایــه در ســالن امــام خمینــی
(ره) از ســوی ســازمان فرهنگــی ،ورزشــی و اجتماعی
شــهرداری نمونهای از این اقدامات است.

رئیس شــورای اسالمی شهر ساوه:
شــورای شــهر و شــهرداری نســبت بــه
تقویــت ورزش فوتســال در ســاوه توجــه
خاصــی دارند که تشــکیل کالسهــای علمی
دانشافزایــی فوتســال در ردههــای پایــه در
ســالن امامخمینــی (ره) از ســوی ســازمان
فرهنگــی ،ورزشــی و اجتماعــی شــهرداری
نمونهای از این اقدامات اســت.
وی گفــت :تیــم فوتســال شــهرداری ســاوه
در ســال گذشــته بــا اســتفاده حداکثــری از
بازیکنان بومی وارد رقابتهای لیگ دســته
اول کشــور شــد و در گــروه خــود رتبه ســوم
را کســب کــرد در حالــی کــه هزینههــای ایــن
تیــم بــا صرفــه جوییهــای بــه عمل آمــده تا
 ۳۰درصــد کاهــش یافــت و امســال هــم بــا
حمایــت کامــل ایــن تیــم را روانه مســابقات
خواهیــم کــرد بــه ایــن امیــد کــه بتوانــد بــار
دیگر به لیــگ برتر صعود کند
وی گفــت :تیــم فوتســال شــهرداری ســاوه در ســال
گذشــته با اســتفاده حداکثری از بازیکنان بومی وارد
رقابتهــای لیــگ دســته اول کشــور شــد و در گــروه
خود رتبه ســوم را کســب کرد در حالی که هزینههای
ایــن تیــم بــا صرفــه جوییهــای بــه عمــل آمــده تا ۳۰

درصــد کاهش یافت و امســال هم بــا حمایت کامل
این تیم را روانه مســابقات خواهیم کرد به این امید
کــه بتواند بار دیگر به لیــگ برتر صعود کند.
وی در ادامــه بــا اشــاره بــه ضــرورت جایــگاه شــورا
اظهارداشــت :بایــد جایــگاه شــوراها را تقویــت کنیــم
کــه ایــن امــر تنهــا بــا ســخنرانی مســئوالن محقــق
نمیشود.
وی افــزود:در دوران انقالب اســامی قانون شــورا در
مجلــس وقــت مصــوب شــد و نقطــه عطــف تاریخــی
سیاســی در آن زمان در کشــور ایران به وجود آمد.
وی در ادامــه بــا اشــاره به رســمیت شــوراها ،تصریح
کرد :بعد از انقالب اســامی ،ظرفیت سیاســی کشــور
بــا مشــارکت مردمــی در کارهــای اجرایــی و محلــی
افزایش یافت .رئیس شــورای اســامی شــهر ســاوه
خاطرنشــان کرد :شورا و مشورت کردن از آموزههای
دینی اســت و در زمــان پیامبر اکــرم (ص) نیز توصیه
میشــد پیــش از هــر کاری مشــورت کنیــد تــا نقــاط
قــوت و ضعف خود را بدانید.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه شــوراها وظایــف ســنگینی
دارند ،گفت :سیاســت گــذاری ،برنامه ریزی ،هدایت
و نظــارت مقتدرانــه بــر امــور شــهری از وظایــف
شوراهاســت که بــه تنهایــی امکانپذیــر نخواهد بود
در واقــع باید رویکرد نســبت به شــورا تغییر کند.وی
ادامــه داد:اگر میخواهیم رابطه شــوراها با حکومت
یکــی شــود بایــد جایــگاه شــوراها را تقویــت کنیم که
این امر با ســخنرانی مســئوالن محقق نمیشود.
ناصــری بــا اشــاره بــه اینکــه شــوراها بایــد بتواننــد
وظایــف اساســی خــود را انجــام دهنــد ،ادامــه داد:
امــروز در دنیــا ،طــر ح جامــع مدیر یــت شــهری یــک
اصــل پذیرفته شــده و شــورا نیــز یکــی از عناصر این
طــر ح اســت.وی بیان کرد :شــورا باید تا حــدی اقتدار
کامال با برنامه ریزی درســت
داشــته باشــد که بتواند ً
نظارتکننــده دســتگاههای اجرایــی باشــد ،امــا
متأســفانه این نظارت در جامعه ما ضعیف اســت.

طر ح تامین کاالهای اساســی؛ گامی برای حل مشــکالت مردم
محمدحسن آصفری ،نماینده اراک ،کمیجان و خنداب در
مجلس در گفتوگو با خبرنگار جام جم در اراک با اشــاره
بــه تصویب طرح تامین کاالهای اساســی و توزیع کاالبرگ
در مجلــس اظهــار کــرد :تصویــب طــرح تامیــن کاالهــای
اساســی و توزیــع کاالبــرگ در مجلــس شــورای اســامی
مســکنی اســت که میتواند در شــرایط ســخت اقتصادی
امروز بخشی از مشکالت معیشتی مردم را برطرف سازد.
وی تصریــح کرد :این طرح  ۷دهک از دهکهای جامعه را

شــامل میشود که طی آن قرار است به دهکهای اول تا
ک بعدی ماهانه
سوم ماهانه  ۱۲۰هزار تومان و به چهار ده 
 ۶۰هزار تومان پرداخت شود.نماینده مردم اراک ،کمیجان
و خنــداب در مجلــس شــورای اســامی بیــان داشــت:
متاســفانه بــه دلیــل شــرایط ســخت اقتصادی بخشــی از
یهــای خــود را تأمیــن کنند
مــردم قــادر نیســتند نیازمند 
کــه امید اســت با ایــن طرح بتوان بخشــی از ســفره مردم
را ُپــر کــرد .آصفــری گفــت :حــدود  ۶۰میلیون نفر در کشــور

زیرپوشش این طرح قرار میگیرند که  ۲۱میلیون نفر جزو
دهکهای دسته اول اول و مابقی جزو دهکهای دسته
دوم هستند.
وی ادامــه داد :قبــول داریــم تــورم و گرانی بســیار زیادی در
جامعه وجود دارد این مبالغ خیلی کارســاز نیســت و باید
بــا توجــه بــه بودجه کشــور بیشــتر از ایــن در تــوان دولت
نیست ،اما محل تامین اعتبار این طرح پیشبینی شده
و مشکلی در تامین بودجه آن نیست.

فرماندار ساوه:

زمین لرزه در نوبران خســارت نداشت
علی میرزایی فرماندار ساوه در جمع خبرنگاران گفت :زمین لرزهای به قدرت
 ۳.۸در مقیاس ریشتر در حدود  ۱۳کیلومتری شهر نوبران بوقوع پیوست.
بــه گــزارش جا مجــم میرزایــی افــزود :بــه محــض وقــوع ایــن حادثــه و
دریافــت گــزارش حادثــه زلزلــه تمــام دســتگاههای اجرایــی و
نیروهای امدادی در شهرســتان ساوه و شهرداران و دهیاران
روستاهای نوبران و تمام تجهیزات مدیریت بحران به حالت
آماده باش درآمدند.
فرماندار ساوه تصریح کرد :عالوه بر آماده کردن تجهیزات
امــدادی و خودرویــی بــه دســتگاههای اجرایــی در
شهرســتان ســاوه ابــاغ شــد تــا در خصــوص خارج
کردن خودروهای امدادی از فضاهای مســقف

اقدام کنند و بخشــداران مرکزی و نوبران نیز به دهیاران و شــوراهای اســامی نیز ابالغ کردند تا تمام
نیروها در حالت آماده باش باشــند .وی افزود :در بررس ـیهای صورت گرفته خوشبختانه این زمین
لرزه هیچ خسارتی ،اعم از مالی و جانی در پی نداشته است و ستاد مدیریت بحران در آمادگی کامل
به سر میبرند.
میرزایی افزود :کانون زمین لرزه بخش نوبران نبوده است بلکه زمین لرزه در نقطهای دیگر به وقوع
پیوسته و در بخشهایی از نوبران احساس شده است.در همین رابطه رئیس جمعیت هالل احمر
ساوه نیز گفت :در پی وقوع زمین لرزه در حوالی نوبران و همچنین در استان قزوین ،جمعیت هالل
احمر شهرستان ساوه ضمن اعزام یک تیم ارزیاب به منطقه نوبران ،با فراخوان نجاتگران داوطلب
و پرســنل هــال احمر ،جلســه هماهنگــی نیروهای امدادی را جهت پاســخگویی بهینــه در صورت
بروز حوادث احتمالی تشــکیل داد.سید لقمان حســینی افزود :با اعالم مدیریت بحران ،این اداره با
فراخوانی نیروهای امدادی در حالت آماده باش کامل به سر میبرد.
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مدیر کلدامپزشکیاستانخبر داد؛

محسن شانقی مدیر کل دامپزشکی استان

علی میرزایی فرماندار ساوه

مدیرکل دامپزشکی استان مرکزی در آیین بهرهبرداری
از بیمارســتان تخصصی دامپزشکی به خبرنگاران ،گفت:
در ایــن مرکــز درمانــی  ۲بخــش دام بــزرگ و کوچک وجود
دارد و بخشهای دیگری از قبیل آزمایشگاه ،اتاق معاینه
دام ،داروخانه ،رادیولوژی و بستری دارد.
بــه گــزارش جا مجــم «محســن شــانقی» گفــت :همــه
ملزومــات و بخشهایــی کــه بــه صــورت متعــارف بایــد
در بیمارســتانهای ویــژه دام موجــود باشــد در ایــن
مرکــز درمانــی ایجــاد شــده و بــا افتتــاح آن م یتــوان بــه
تولیدکنندگان حوزه دام و دامپزشــکی در ســطح اســتان
خدمات گستردهای ارائه کرد.
تهــای
بــه گفتــه او ،از آنجــا کــه بخــش عمــده فعالی 
دامپزشکی در سطح استان مرکزی مربوط به شهرستان
ســاوه کــه دارای واحدهای بــزرگ پرواربنــدی به خصوص
در شــهر آوه و همچنین مرغداریها و واحدهای شیالت
اســت ،افتتــاح ایــن بیمارســتان زمینــه ارائــه خدمــات و
دسترســی آســان بــه امــور درمانــی دام و طیــور را بــرای
تهــای مربــوط به
تولیدکننــدگان مهیــا و در رونــد فعالی 
پیشگیری و مبارزه با بیماریهای مشترک میان انسان و
دام نیز کمک شــایانی به دامپزشکی خواهد کرد.فرماندار
ســاوه نیز در آیین افتتاح این بیمارستان با گرامیداشت
هفتــه دامپزشــکی ،گفــت :ســاخت ایــن بیمارســتان بــا
کمک بخش خصوصی بوده و حمایت از سرمایه گذاران
برای انجام فعالیت در حوزه دامپزشــکی از سیاستهای
نظام جمهوری اســامی اســت« .علــی میرزایی» افــزود :با
توجــه بــه اینکه شهرســتان ســاوه از مراکز اصلــی تولید
فرآورد ههــای دامــی در ســطح اســتان مرکــزی بــه شــمار
میآید ،احداث این بیمارســتان برای حمایت از دامداران

رپرتاژ

بهره برداری از اولین بیمارســتان تخصصی دامپزشــکی
استان مرکزی در ساوه

امیراحسان رئیس دامپزشکی وتسا شهرستان ساوه

و مرغداران ضروری بود که در زمینه امور درمانی و مبارزه
با بیماریها با مشکالت عمدهای مواجه بودند.
وی گفت :الزم اســت خدمات این بیمارستان شامل
حــال همه تولیدکنندگان حوزه دام ،طیور و آبزیان هم در
بخشهای مرکزی ،نوبران و شــهر آوه از توابع شهرستان
ســاوه و هــم در ســطح اســتان مرکــزی شــود تــا تلفــات و
هدررفت منابع در مراکز تولید به حداقل رسیده و شاهد
افزایــش تولیــد و ارزش افــزوده بــرای دامــداران و ســایر
فعــاالن این بخش باشــیم.فرماندار ســاوه گفت :تالش
میکنیــم با تامین تســهیالت مــورد نیاز این بیمارســتان
در کنار سرمایه گذاران طرح باشیم و در زمینه تهیه مواد
اولیه همچون واکسن و سایر اقالم نیز کمک کنیم تا در
موارد بحرانی توان این بیمارستان برای خدمات رسانی به
تولیدکننــدگان حــوزه دام و طیور افزایش یابد و برای این
منظور با سازمان دامپزشکی کشــور رایزنیهایی را انجام
دادیم.وی با قدردانی از بانیان تاســیس این بیمارستان،
گفت :پیش تر دامداران و فعاالن حوزه تولید شهرستان
ســاوه برای رفع نیازهای درمانی ناگزیر بودند که به تهران
یــا قــم برونــد کــه هزین ههــای گزافــی بــرای آنهــا بــه همراه
داشــت امــا اکنــون ایــن خدمــات در شــهر ســاوه میســر
شــده و دیگر نیازی به مراجعه به ســایر شــهرها نیست.
میرزایی گفت :یکی از مزایای این بیمارستان رسیدگی به
بیماریهای دام سبک و حیوانات خانگی است که عاملی
یهــای مشــترک میــان
مهــم در پیشــگیری از بــروز بیمار 
انسان و دام به شمار میآید.امیراحسان عسگری رئیس
بیمارســتان دامپزشــکی شهرســتان ســاوه بــا اشــاره بــه
ظرفیتهای شهرستان ساوه در حوزه دام اظهارداشت:
شهرستان ساوه به عنوان دومین شهرستان استان در

حــوزه تولیدات دامی وجود یک بیمارســتان دامپزشــکی
مجهــز در همــه حوزههای درمانی به صورت شــبانه روزی
احســاس م یشــد واین مرکــز بااین هدف کــه به صورت
شــبانه روزی وبــه صــورت مجتمع تمــام خدمــات درمانی
را ارایــه بدهد دایرکردیم.وی افزود :در شهرســتان ســاوه
به خاطر اینکه مراکز دامپزشــکی به صورت شــبانهروزی
فعــال نبــود اگــر بــه صــورت اورژانســی نیــاز بــه درمــان
احســاس م یشــد دامداریا دام خود را از دســت میداد و
نکــه بایــد در ســاعت اداری ویا بعــد از تعطیالت نیاز
یــا ای 
درمانــی دام خــود را تامیــن میکرد هــدف مــا در راهاندازی
ایــن مرکــز تامین کامل نیازهــای درمانی بــوده امیدواریم
بــا حمایت مســئوالن دغدغــه دامــدار در حــوزه درمان و
دارو تامین شــود که دامداریا مرغدار مجبور نباشــد برای
درمان و آزمایش به شــهرهای دیگــر مراجعه کند.رئیس
بیمارستان دامپزشکی شهرستان ساوه خاطرنشان کرد:
این مرکز شــامل دوبخش اصلــی دام بزرگ ودام کوچک
اســت دام بزرگ چه قســمت ورودی چه قســمت پیاده
ســازی آن وچــه مراجعان تکفیک کردیم بــه خاطر اینکه
برخی بیماریها بین انسان وحیوان مشترک است.
وی ادامــه داد:در خصــوص واکسیناســیون دام
نیــز طیــور بومــی و طیــور صنعتــی را داریــم طیــور صنعتی
یهــای تخــم گــذار وطیــور بومــی مربــوط
شــامل مرغدار 
بــه طیــور خانگی اســت کــه دامــدار وکشــاورز نیــز بتواند
از خدمــات درمانــی بــرای حیوانــات خانگی اســتفاده کند
در همیــن راســتا بــه منظــور جلوگیــری از آلودگــی بیــن
طیــور بومــی و صنعتــی واکسیناســیون طیــور بومــی را
از طیــور صنعتــی تکفیــک شــده ســردخانه در طبقــه
دوم ایــن مجتمــع بــرای ارائــه خدمــات درمانــی بــه طیــور

یهــا) اختصــاص داده شــده اســت.
صنعتــی( مرغدار 
رئیس دامپزشــکی شهرستان ســاوه تصریح کرد :بخش
آزمایشــگاه این مجتمع مجهزترین آزمایشگاه درسطح
اســتان مرکزی اســت که شــامل آزمایــش االیــزا( )Elisaو
اچای است آزمایشهایی که دامدار مجبور بود به تهران
ویا شــهرهای مجــاور مراجعه کند دراین مرکــز به صورت
کامــل انجام م یشــود ،برای قســمت جراحــی دام کوچک
نیــز باید حیــوان خود را به تهران انتقــال بدهند با دعوت
از ســه جراح متخصص این آزمایشات در داخل این مرکز
انجام میشود.
وی ادامه داد :دربحث دارو نیز سعی کردیم باتوجه به
شــرایط تحریم با تاملی که با شــرکتهای پخش اســتانی
داشــتیم در بحث ســهمیه دارویی توجه ویــژهای به این
مرکز داشــته باشــند از لحاظ تامین در واکس نیز باتوجه
به تحریمها سعی شده دامدار کمبودی را احساس نکند
ودســت خالــی از ایــن مجتمع بیــرون نرود خوشــبختانه
تمام نیازهای دارویی دامپزشکی از لحاظ واکسیناسیون،
دارو ،جراحــی ،آزمایشــگاهی کامــل در ایــن مجتمــع دیده
شــده وخدمــت رســانی م یشــود .رئیــس دامپزشــکی
شهرســتان ســاوه تصریــح کرد:از شــهرداری ســاوه بابت
همــکاری کــه در راه انــدازی ایــن مرکــزی داشــتند ،تشــکر
میکنیــم و بــه منظــور توســعه این مرکــز و ارائــه خدمات
بیشــتر نیازمند حمایت و مســاعدت بیشــتر مسئوالن
اســتانی وشهرستان هســتیم .وی افزود :در بیمارستان
دامپزشــکی وتســا بــا زیربنــای 400متــر مربع افــزون بر ۳۴
میلیــارد ریــال ســرمایه گــذاری شــده کــه زمینــه اشــتغال
 ۱۱نیــروی متخصــص ،فــوق تخصــص و پیرادامپزشــک را
فراهم کرده است.

