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فعالیت بیش از 7 هزار نفر در شبکه نظارتی 
انتخابات استان مرکزی

 اهمیت و نقش شورای نگهبان و نهادهای هم تراز آن در 
حکومت های  فرانسه،  آلمان و آمریکا

توســل به مقایســه همواره بــر ابنای 
بشر،  زمینه ســاز تحول و توسعه حیات 
فردی و اجتماعی بوده است . بشر اولیه 
نیز با توســل به تطبیق و مقایسه میان 
دو شــیء،  نوع مفیــد آن را بــرای ادامه 
حیــات از غیر مفید تشــخیص می داد . 
اساســًا مقایســه،  فعلی اســت از جانب 
خرد بشــری که خداوند باری تعالی آن را 
به انســان ارزانی داشــته است . مطالعه 
تطبیقــی اگر با روش صحیــح و هدفمند 
صــورت گیــرد آثــار ارزشــمندی را برای 

جامعه بشری به ارمغان می آورد . 
در عصر امروز،  گذشته از حکومت های 
دو  اســت  زوال  بــه  رو  کــه  پادشــاهی 
نــوع حکومت سیاســی در جهــان داعیه 
ســردمداری الگوهای تحول وتکامل بشر 
را از لحــاظ فردی و نظام سیاســی دارند 
: نظام جمهوری اســامی ایران به عنوان 
یــک نظــام دیانت مــدار،  معتقد اســت 
با توســل بــه ادبیــات دینی و بــه ویژه 
شــریعت ناب اســامی می تــوان نظامی 
سیاســی را بــر پــا داشــت که بــه یمن 
آن نیاز هــای معنــوی اخروی، بــه موازات 
نیازهــای مــادی و دنیــوی بشــر بــه نحو 
احســن تامین گردد و این مهم در سایه 

یک نظــام مبتنی بــر والیــت و حاکمیت 
الهــی و در راس آن ولــی فقیــه جامــع 
الشــرایط محقق می شــود . حکومت های 
آمریکا،  آلمان و دیگر کشورها بخصوص 
جمهوری فرانســه بــه عنوان ســردمدار 
عقایــد آزادی خواهی،  حقــوق موضوعه 
و سکوالریســم،  مدعی اند که در فرایند 
تکامل نظامهای سیاســی بشری،  الگویی 
از اجــزای قــدرت و حاکمیــت مردمــی را 
ایجاد کرده که در آن ضمن تامین حقوق 
و آزادیهای شــهروندان در سطح مطلوب،  
زمینه های اســتبداد محو شــده اســت . 
نظــام جمهوری اســامی ایــران یک نظام 
مردمی اســامی و نظام جمهوری فرانسه 
نظــام دموکراتیک ســکوالر،  چارچوبهایی 
را بــرای مقامــات عالی رتبه سیاســی در 
حقوق اساســی خود پیــش بینی کرده و 
هر دو خود را الگویی برای سایر نظامهای 
سیاســی معرفی مــی نمایند . شــناخت 
وجوه اشــتراک و افتراق این دو نظام در 
موضوع مقامات عالیــه مملکتی از زاویه 
حقوق اساســی، نکات ارزشمندی را برای 
محققــان و دســت انــدرکاران سیاســی 
روشــن می کند. شورای نگهبان ایران به 
عنوان یک نهــاد نظارتی نوپا در مجموعه 
حقــوق اساســی ایــران،  از آن جهت که 
نقش موثــری در ابطال یا اجــرای اعمال 
و تصمیمــات نظــام حقوقی کشــور ایفا 
می کنــد، همــواره محــل توجــه و تامل 

حقوقدانان بوده است ؛ضمن اینکه نهاد 
مزبور با کار ویژه های موثر خود،  در عرصه 
حیات سیاســی جامعه نیز همواره موجب 
مباحثات و مناقشات فراوانی شده است 
.اما در ســالهای اخیر سوالها و تردید های 
بســیاری در باره آن مطرح شده : فلسفه 
وجودی شورای نگهبان چیست؛ماهیت و 
ساختار آن چگونه است؛تفسیر های این 
شــورا مستند به کجاســت؛ نظارت آن از 
چه نوع نظارتی اســت؛دامنه شــمول آن 
تــا کجاست؛نســبت حق مردم بــا نظارت 
نگهبان چیست؛رد  اســتصوابی شــورای 
صاحیت ها چه معیاری دارد و ...؟پاســخ 
به ایــن پرسشــها در گــرو اندیشــیدن 
در ســاختار،  وظایــف و جایــگاه قانونــی 
این شوراســت .از ایــن رو،  پرداختن به 
مجموعــه اختیــارات و وظایفی کــه برابر 
قانــون اساســی به عهــده نهــاد مذکور 
گذارده شده است و مقارنه و تطبیق آنها 
با اشکال مشابه و بارز آن در نظام حقوق 
اساســی غرب )فرانســه،  آلمان وایاالت 
متحــده آمریکا( عاوه بر اینکه می تواند 
به بسیاری از پرسش ها و ابهامات موجود 
درباره این تاسیس جدید حقوق اساسی 
ایــران پاســخ گویــد،  در شناســایی هر 
چه بیشــتر آن بی تاثیر نیســت؛ شورای 
نگهبــان بــه دلیــل جایــگاه،  کارکردها و 
پیشــینه تاریخی مقولــه ای قابل مطالعه 
اســت؛زیرا زمینه تاســیس چنین نهادی 

به دوران مشــروطه بر می گــردد و اصل 
دوم متمم قانون اساسی تضمین کننده 
بنیان گذاری چنین نهادی بود . این نهاد 
به عنــوان رکنی از قوه مقننه در ســایه 
کار ویژه ها و اختیارات بسیار اساسی در 
خور مطالعه مقایسه ای با سایر سازمانها 
و ارگانهــای هم تراز و مشــابه  نظام های 
غربی اســت . در نتیجه بــر آنیم تا ابتدا 
به تشــریح کارکردها و اختیارات شــورای 
نگهبــان نگریســته و ســپس از منظری 
مقایســه ای بــه اختیــارات،  اهمیــت و 
نقــش شــورای نگهبــان و نهادهــای هم 
تــراز آن در حکومتهای فرانســه و آلمان 
و آمریکا پرداخته و امید اســت بتوانیم 
نحوه تفســیر قانون اساسی،  صیانت از 
آن و نظارت بر انتخابات را در سه کشور 

مذکور با ایران مقایسه  کنیم. 

 به قلم  محرم معصومی  
علوم  ارشد  دانشگاه)کارشــناس  اســتاد 
سیاسی و پژوهشگر مطالعات حقوق سیاسی( 
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امروز شــهرداری ها به عنوان 
یک نهاد فعال در جهت توسعه 
و رشد شــهرها، رســالتی بس 
کــه  دارنــد  دوش  بــر  بــزرگ 

الجرم حوزه اماک ومســتغات  
یــک بخــش تعیین کننــده در 
پروژه هــای  توســعه  و  رشــد 
عملیاتی شــهر به عنــوان یک 
در  همــواره  قدرتمنــد  بــازوی 
جهــت اهــداف شــهرداری ها با 
تمــام تــوان مشــغول فعالیت 
می باشــند تا نقشــی بــزرگ را 
برای رشد و شکوفایی شهر ایفا 
نمایند لــذا بدین جهــت حوزه 
اماک و مســتغات شــهرداری 
ســاوه در راســتای تملــکات و 
بازگشــایی معابر شــهری جهت 
ســهولت زندگــی شهرنشــینی 

مردم گام برمی دارد.

کمربندی شمالی

اتصال خیابان بهزیستی به کمربندی شمال

بازگشایی ابتدای خیابان باهنر، 
منبع آب

بلوار ضیاء الدین دری 

کوی اعراب 

تملکات قاسم آباد 

تفکیک 4/5 هکتاری قرارداد واگذاری اداره راه و شهرسازی 

پیگیری واگذاری زمین ۵٠ هکتاری 
صنوف مزاحم

تحویل چهار  قطعه زمین صنعتی و یک 
قطعه زمین تجاری  ازشرکت شهرصنعتی کاوه

 به ارزش 2۵/9۵2/۵٠8/٠٠٠ ریال
تملک کامل امالک حد شرق 

خیابان بهزیستی

قبل از بازسازی

قبل از بازسازی

اهم فعالیت های حوزه امالک ومستغالت شهرداری 
در دوره پنجم شورای اسالمی ساوه
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 دکتر خسرو آرام، مدیرعامل موسسه فرهنگی هنری چندمنظوره »چشمه سار اندیشه وهنر«:

 عدالت اجتماعی از منظر نهج البالغه
   اداشدن حقوق متقابل رهبر و مردم

رهبــر و حاکم جامعه و مردم، هرکدام 
حقــی به گردن یکدیگــر دارند و عدالت 
اجتماعــی باعــث می شــود کــه رهبر و 
مــردم ـ هــر دو ـ بــه حق خویــش نایل 
آیند. حضرت در این زمینه می فرماید: 
»و در میــان حقــوق الهی، بــزرگ ترین 
حــق، حق رهبر بر مــردم و حق مردم بر 
رهبر اســت. مــردم اصاح نمی شــوند 
مگر به اصاح حاکمــان و حاکمان اصاح 
نمی شــوند مگر به استقامت و پایداری 
مــردم... و آن گاه که مردم حق رهبری را 
ادا کنند و زمامدار حق مردم را بپردازد، 
حــق در آن جامعه بیــن آنها عزت یابد و 
راه های دین پایدار و نشــانه های عدالت 
برقــرار و ســنت )پیامبر( پایــدار گردد، 
پــس روزگار اصــاح شــود و مــردم در 
تــداوم حکومــت امیدوار، و دشــمن در 
آرزوهایــش مأیــوس می گــردد. اما اگر 
مردم بر حکومت چیره شوند یا زمامدار 
بــر مردم ســتم کنــد، وحــدت کلمه از 
بین می رود، نشــانه های ستم آشکار و 
نیرنگ بازی در دین فراوان می گردد« (.

     بــه نظــر حضــرت، دو چیــز موجب 
اســتحکام پایه هــای حکومــت و تعالــی 
جامعه می شــود که عبارتنــد از: اصاح 
حاکم و صبر و اســتقامت مــردم؛ یعنی 
از یک طرف، رهبر جامعه باید رفتارهای 
صحیــح و هنجــاری داشــته باشــد و از 
ســوی دیگر، مــردم نیز صبــور و مقاوم 
باشــند و در برابر ســختی ها، نامایمات 
و گرفتاری های اجتماعی روحیه خود را از 
دســت نداده و همیار حکومت باشند و 
ایــن دو امر زمانی تحقــق پیدا می کند 
کــه عدالــت اجتماعی در جامعــه برقرار 

گردد.

* نقــش مــردم در برقــراری عدالــت 
اجتماعی

شــیوه حکومت های ســتم پیشــه در 
طــول تاریــخ بر ایــن بوده اســت که به 
ملت هــا چنیــن بنمایاننــد کــه آنان در 
این مهــم، بلکه همه مســائل حکومتی 
نقشــی ندارند و وظیفه آنان تنها پیروی 
از دســتورهای حاکم اســت. »بســیاری 
از روحانیــون و رهبران مســیحی و پاره 
ای از فرقه هــای اســامی بــه پیــروان 
خــود آمــوزش می دادنــد کــه در برابر 
حاکمان ســتمکار و برنامه های آنان باید 
تســلیم بود. این آموزش های نادرســت 
قدرتمندان ســتم پیشه و توصیه گران 
از یــک ســو و جهل و فقر مــردم نیز از 
سوی دیگر سبب شده است که از طرف 
مردم کمتر حرکت و جنبشــی علیه ستم 
و ستمگران و در راستای عدالت صورت 

پذیرد«(.
     از منظــر امــام علی علیه الســام 
حاکم اســامی برای دستیابی به عدالت 
اجتماعــی و برقــراری عدالــت در جامعه 
نیازمنــد یــاران همدل و همراه اســت؛ 
یارانــی کــه وقتی آنــان را بــرای اجرای 

عدالــت و یا مبــارزه با عدالت ســتیزان 
فراخوانــد، بی هیچ بهانــه ای به گرد او 
حلقــه زنند، دســتوراتش را بشــنوند و 
بــدان جامه عمــل بپوشــانند؛ ولی اگر 
چنیــن نیرویــی وجــود نداشــت، زمینه 

اجرای عدالت در جامعه نخواهد بود.
     از دیدگاه امام علی علیه الســام، 
مــردم از چنــد طریــق مــی تواننــد در 
برقــراری عدالت اجتماعی نقش داشــته 
باشــند. در ذیل، به برخی از آنها اشاره 

می شود:

     الــف. برگزیدن حاکم عادل و اطاعت 
از او

یکی از عواملی که قدرت یک کشور را 
افزایش می دهــد اتحاد، اتفاق، همدلی 
و همکاری مردم با مســئوالن است. اگر 
مردم بــا حکومــت همراه نباشــند و به 
دستورات رهبر و حاکم خود اعتنا نکرده 
و از اوامــر او ســرپیچی کننــد، مســلم 
است که چنین حکومتی، هرچند رهبری 
عادل در رأس آن قرار گرفته باشــد، اما 
دوام نداشــته و بــا چالش های متعددی 
مواجه می شــود و نمی تواند به اهداف 
خــود نایل آید. ازاین رو، امام علی علیه 
الســام در مــوارد متعــدد از مردم می 
خواست با حکومت وی همکاری نموده و 
از ایجاد چالش و سنگ اندازی خودداری 
کنند تــا وی بتواند به درســتی عدالت 
را در جامعــه برقــرار کنــد. حضــرت در 
قســمتی از بیانات خویــش می فرماید: 
»ای مــردم! مرا بر کار خود یار باشــید و 
فرمانم را اطاعت کنید. به خدا ســوگند، 
که داد ستمدیده را از آن که بر او ستم 
کرده بستانم و مهار ستمکار را بگیرم و 
به ناخواه اورا تا به آبشخور حق کشانم« 
     بنابرایــن، یکی از نقش های مردم 
در برقراری عدالت اجتماعی این اســت 
که اواًل، حاکم عــادل را برای رهبری خود 
برگزیننــد و بــا کســی بیعــت کنند که 
شایســته رهبری و حکومت بوده وعادل 
باشــد. ثانیا، وقتی حاکم عادل در رأس 
حکومت قرار گرفت از اوامر و دستورات 

او اطاعت و پیروی کنند.
     ب. امــر به معروف و نهی از منکر

یکــی دیگر از طرق ســهم گیری مردم 
در برقــراری عدالــت اجتماعــی، امر به 
معــروف و نهی از منکر می باشــد. امام 
علی علیه الســام مــی فرماید: »و همه 
کارهــای نیک و جهاد در راه خدا در برابر 
امــر به معــروف و نهــی از منکــر، چون 
دمیدنی است به دریای پرموج و پهناور. 
و همانــا امر به معروف و نهــی از منکر 
نــه اجلی را نزدیک کننــد و نه از مقدار 
روزی بکاهنــد و فاضل تــر از همه اینها 
سخن عدالت است که پیش روی حاکمی 

ستمکار گویند« (.
     حضــرت در این قســمت از بیانات 
حکیمانه خویش، این نکته را یادآور می 
شود که اعمال حســنه افراد ارزش های 
متفاوت دارند، برخی از ارزش و اهمیت 

بیشــتر برخــوردار بــوده و برخی ارزش 
کمتری دارا می باشند؛ اما در این میان، 
اهمیت و جایگاه امر به معروف و نهی از 
منکر بســیار واال می باشد، به حدی که 
ارزش کارهای حسنه دیگر در مقایسه و 
در برابر آن اندک است. اما خود امر به 
معــروف و نهی از منکر نیز دارای مراتب 
و درجاتی می باشــد که اهمیت و ارزش 
برخی از درجات، بــر دیگری ترجیح دارد. 
باالتریــن درجه و ارزش امــر به معروف 
و نهــی از منکر این اســت کــه در مورد 
حاکــم جائــر باشــد و او را از کارهــای 
قبیح، زشــت و غیرعادالنه باز داشــته و 
به کارهای حســنه و عادالنــه هدایت و 

راهنمایی نماید. 
به نظر می رسد علت اهمیت این امر 
این باشــد که اواًل، ســخن حق گفتن در 
برابر حاکم و رهبر ستمکار کار دشوار و 
سختی اســت و جرات و شجاعت خاصی 
را می طلبد. ثانیــا، مهم تر از آن، وقتی 
که حاکم یک جامعه اصاح گردد و عادل 
شــود، جامعه نیز به مرور اصاح خواهد 
شــد، همچنان که آمده اســت: مردم بر 
دین و آیین حاکمان خویش می باشــند. 
ازاین رو، امــر به معروف و نهی از منکر 
در مورد حاکــم ارزش و اهمیت خاص و 

ویژه ای دارد.

     ج. مشــورت نمودن با حاکم
نقــش دیگــری کــه مــردم در اجــرای 
عدالــت اجتماعــی دارند این اســت که 
با مشــورت دهــی، توصیــه و راهنمایی 
خویــش به حاکم و کارگــزاران حکومتی، 
آنهــا را در اجــرای هرچــه بهتــر عدالت 
اجتماعــی یاری رســانند. حضرت در این 
مــورد مــی فرماید: »و گمــان مبرید اگر 
حقی به من پیشنهاد دهید بر من گران 
آید، یا در پی بزرگ نشان دادن خویشم؛ 
زیرا کســی که شــنیدن حق، یــا عرضه 
شــدن عدالت بر او مشکل باشد، عمل 
کردن بــه آن، برای او دشــوارتر خواهد 

بــود. پــس، از گفتــن حق، یا مشــورت 
در عدالــت خــودداری نکنیــد؛ زیرا خود 
را برتــر از آن که اشــتباه کنــم و از آن 
ایمن باشم نمی دانم، مگر آنکه خداوند 
مــرا حفظ فرماید. پس همانا من و شــما 
بندگان و مملــوک پروردگاریم که جز او 
پروردگاری نیســت. او مالک ماست و ما 
را بر نفــس خود اختیاری نیســت. ما را 
از آنچــه بودیم خــارج و بدانچه صاح ما 
بود در آورد. به جای گمراهی، هدایت و 
به جای کــوری، بینایی به ما عطا فرمود«  
216، ص 250(.     مســلم است، حاکمی 
که خود معصوم اســت نیــاز به توصیه 
و راهنمایــی دیگران نــدارد، اما حضرت 
مــی خواهــد اواًل، مــردم از ایــن طریق 
بــا حاکــم خویــش در ارتباط بــوده و در 
امور حکومت همکار و همیار مســئوالن 
حکومتــی باشــند. ثانیا، درســی اســت 
بــرای دیگر حاکمــان و کارگــزاران که از 
راهنمایــی و تخصص دیگــران، به ویژه 
نخبگان، غفلت نورزیده و مشورت پذیر 

باشند.
* موانع اجرای عدالت

امــام علی علیه الســام چنــد چیز را 
مانــع برقراری و اجــرای عدالت اجتماعی 
مــی داند کــه بایــد برطــرف شــوند تا 
عدالــت اجتماعی تحقق پیــدا کند.یکی 
از چیزهایی که مانع جدی برای رســیدن 
انســان بــه تکامــل، تعالــی، ســعادت 
و عدالــت اســت، پیــروی از هواهــا و 
خواهش های ســیری ناپذیر نفسانی می 
باشد. افرادی که اسیر هواهای نفسانی 
و تمایات نامشروع نفس خویش باشند 
نمــی تواننــد از برخوردهــای دوگانه با 
مــردم، برخوردهای تبعیض آمیز با آنان، 
تبعیض در تقسیم بیت المال و واگذاری 
پســت ها... مــال انــدوزی، امتیازجویی 
و...  ســتم  و  ظلــم  و  امتیازخواهــی  و 
پرهیــز کننــد و در نتیجــه، جامعه را به 
بی عدالتی ســوق داده و مانــع برقراری 

عدالت در جامعه می شوند. 

بخش دوم
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اجرای تعزیه یادبود شهید حاج 
قاسم سلیمانی در مامونیه

به گزارش روابط عمومی اداره فرهنگ وارشاد 
اسالمی شهرســتان زرندیه به همت این اداره و 
انجمــن تعزیه ایــن شهرســتان،  تعزیه مجلس 
شــهادت حضرت عبــاس علمدار رشــید کربال 
یادبود سردار سرافراز سپهبد حاج قاسم سلیمانی 
علمدار پرافتخار جبهه مقاومت پنجشــنبه شب 
همزمــان با نماز مغرب وعشــاء در محل مهدیه 

صاحب الزمان)عج( شهر مامونیه اجرا می شد.
خبرنگار جام جم ســاوه: به گفته احمد 
این  اداره فرهنگ وارشاد اسالمی،  جوانمرد رئیس 
مراســم به جهت ادای دین و بزرگداشــت مقام 
شامخ شهید واالمقام حاج قاسم سلیمانی توسط 
گروه منتخب تعزیه خوانان شــهر مامونیه برگزار 
خواهد شد.جوانمرد در ادامه حاج قاسم سلیمانی 
را پرچمدار آزادگان جهان و سردار جبهه های حق 
علیه باطــل معرفی نموده و ادامــه داد: راه این 
شــهید را قطعا جوانان و عاشقان اسالم و والیت 
ادامه خواهند داد و نخواهند گذاشــت پرچمی که 
این شــهید بزرگوار برافراشته بر زمین بیافتد.وی 
در پایان گفت: ســردار شهید ســپهبدحاج قاسم 
سلیمانی راه و رسم حکومت بر دلها را خوب می 
دانست و حضور میلیونی و بی سابقه و کم نظیر 
عموم مردم والیتمدار در مراســم تشــییع پیکر 

ایشان خود گواه این مهم می باشد.
بزرگداشت سردار شهید حاج 

قاسم سلیمانی و شهدای مقاومت 
در مجتمع مدارس دخترانه سما

 مراســمی باحضور سرهنگ دوم پاسدارحجت 
اهلل دستجانی فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه 
آیین گرامیداشت شهید  در  شهرســتان ســاوه، 
سردارقاسم ســلیمانی که با حضور جواد نیکوکار 
رئیس دانشگاه آزاد اسالمی و جمعی از مسئولین 
اداره آمــوزش و پرورش، در روز شــنبه مورخ 21 
دیماه سالجاری در محل مسجد حضرت زهرا)س(  
مجتمع مدارس دخترانه سمای ساوه برگزار شد. 

خبرنگار جام جم ســاوه:  فرمانده ناحیه 
مقاومت بســیج ســاوه  به ویژگیهــای اخالقی 
و ســلوک سردار ســلیمانی اشــاره کرد وگفت: 
ســردار ســلیمانی تربیت شــده مکتب اسالم و 
عاشــق والیت بود و محبت او همواره در دلهای 
انســان های آزادی خواه جاری و ساری است . وی 
افــزود: ارتباط قلبی این عــارف مجاهد با خدای 
متعال و مردم موجب شــده بــود تا در دل همه 
ملت های آزادیخواه محبوب شود.ســرهنگ دوم 
پاسدار حجت اهلل دســتجانی در ادامه به حضور 
نیروهای متجــاوز آمریکا در منطقه اشــاره کرد 
وگفت:حضــور نیروهای متجاوز آمریکا در منطقه 
جز جنگ، اختالف، فتنه، ویرانی و تخریب نتیجه 
دیگری ندارد و انتقام سخت با پایان یافتن حضور 
امریکایی ها در منطقه محقق خواهد شــد.اجرای 
سرود توسط دانش آموزان دبستان دخترانه سما، 
مدیحه ســرایی،قرائت دلنوشــته و بیانیه بسیج 
دانش آموزی از دیگر برنامه های این مراسم بود.

خرب 

انتظامی شهرســتان  نیروی  فرمانده   
کــرد: 28دی  تصریح  مرکــزی  اســتان 
ماه ســال جاری در یکــی از محله های 
شهرســتان اراک، گــزارش تیراندازی به 
پلیس اعالم و در بررســی ها ی به عمل 
آمده از ســوی مأموران مشخص می شود 
که مردی 33 ســاله به علــت اختالفات 
مالی با همســرش، با یک قبضه اسلحه 
او را مجروح و مورد اصابت گلوله قرارداده 
و سپس از صحنه وقوع تیراندازی متواری 

شده است.

خبرنگار جام جم ســاوه: سردار 
حســن مفخمی شهرســتانی ادامه داد: 
با تحقیقات و بررســی های انجام شــده 
پلیس، محل اختفای ایــن فرد در کمتر 
از 2 ســاعت در مراحل تخصصی انجام 
شــده در یکی از روســتاهای شهرستان 
خنداب شناســایی شــد. وی بیان کرد: 
ســرانجام پــس از اطمینــان از صحت 
موضوع و هماهنگی بــا مقام قضائی و 
کنترل نامحسوس محل اختفای تیرانداز 
فراری، در عملیــات غافلگیرانه مأموران، 

متهم در مخفیگاهش دستگیر شد.وی در 
ادامه گفت: در بازرسی از مخفیگاه متهم 
یک قبضه سالح کشف و متهم برای سیر 
مراحل قانونی بــه مرجع قضائی معرفی 
شد.فرمانده انتظامی استان مرکزی یادآور 
شد: متهم دستگیر شده در بازجویی های 
صــورت گرفته لب به اعتراف گشــوده و 
اظهار داشــت کــه در روز حادثه به علت 
برخی اختالفات با همســرش درگیر شده 
و با یک قبضه اســلحه ای که از قبل در 
اختیار داشته، او را مجروح و مورد اصابت 

بیان  با  اســت.مفخمی  قــرارداده  گلوله 
معرفی متهم به مرجع قضائی گفت: فرد 
مصدوم نیز بالفاصله بعد از این واقعه به 
بیمارســتان منتقل شد که حال عمومی 

وی مطلوب گزارش شده است.

مردی که با شلیک گلوله به همسرش متواری شده بود
 طی 2 ساعت دستگیر شد

حجت االســالم علیرضا ســلیمی در 
جمع خبرنگاران با اشــاره به ســخنان 
حکیمانــه  مقــام معظــم رهبــری در 
خطبه های نماز جمعــه مبنی بر اینکه 
»جنتلمن های پشــت میز مذاکره همان 
هستند«  بغداد  فرودگاه  تروریســت های 
اظهار کرد: این سوال مطرح است که آیا 
دم از مذاکره با تروریستی که فقط لباس 
عــوض می کند عین بالهت نیســت؟ 
چرا عــده ای کور باطن متوجه این ترفند 

نشدند؟

وی  خبرنگار جام جم ســاوه: 
تصریح کرد: تروریســت ذاتــًا اهل قتل 
وخونریــزی اســت،گاه با ســالح و گاه 
با لبخند! چه کســانی مفتــون لبخند 
بیش  امروز  شدند؟  مبدل  تروریست های 
افکار عمومی متوجه فریب  از گذشــته 
سراب مذاکره شــده است، آیا خواص از 

خلسه توهم مذاکره خارج خواهند شد؟!
 نماینــده مردم دلیجــان و محالت 
در مجلــس بــا بیــان اینکــه مذاکره 
قبل خســاراتی بر کشــور تحمیل کرد 

و مشــخص نیســت چه کســی این 
خســارت ها را جبران خواهد کرد؟ افزود: 
کســانی که این خســارت ها را به مردم 
زدند حتی حاضر به عذرخواهی نیستند، 
چرا متن برجام آنقدر ضعیف اســت که 
دشــمن با زیاده خواهی به دنبال استفاده 

از مکانیسم ماشه و  تهدید کشور است؟
افزود: چرا منتقدین دلسوز را  سلیمی 
با چماق نواختند و اجــازه طرح بحث و 
گفتگوی علمی در این ساحت داده نشد، 
امیدوارم از گذشته عبرت کافی اندوخته 

باشــند و دوباره با آدامس fatf و پالرمو  
مردم را فریب ندهند.

 نماینده مردم محالت در مجلس:

خواص از خلسه توهم مذاکره خارج شوند

»امیدرضــا  االســالم  حجــت 
خبرنگاران گفت:  مبارک آبادی«در جمع 
صالحیت داوطلبان )اینکه چه کســی 
تائیــد یــا رد شــده (یازدهم بهمن ماه 
مشــخص و رد صالحیت شــدگان از 
همان روز به مدت سه روز فرصت دارند 
به شــورای نگهبان در تهران بر اساس 
آدرســی که اعالم خواهد شد مراجعه و 

شکایت خود را ارائه نمایند.

ســاوه:  جم  جام  خبرنــگار 
وی  زمــان اعالم قطعــی تائید و یا رد 
نامزدهــای یازدهمیــن دوره انتخابات 
مجلس شورای اســالمی را 22 بهمن 
اعالم و اظهار داشــت:  بررســی ها در 
هیاتهای نظارت انجام شــده و در حال 
حاضر شــکایات داوطلبان در شــورای 
نگهبان در حال رســیدگی اســت که 
این روند با دقت الزم از ســوی فقها و 

حقوقدانان انجام می شود. 
وی با بیان اینکه بیش از هفت هزار 
نفر در شــبکه نظارتی انتخابات استان 
فعالیــت می کنند، اظهار داشــت: این 
افراد از اقشــار مختلف مــردم از قبیل 
معلمان، دانشجویان، اساتید دانشگاه ها، 
بسیج،  پزشــکان،  کســبه،  روحانیون، 
نیروهای نظامی بازنشسته و کشاورزان 
انتخــاب و پــس از گذرانــدن مراحل 

گزینشــی با دفتــر نظارت و بازرســی 
انتخابات استان همکاری می کنند.

فعالیت بیش از 7 هزار نفر در شبکه نظارتی
 انتخابات استان مرکزی

فراخوان  کار در ساوه زرندیه
ویژه کارمندان،دانشجویان،دانش آموزان،خانه داران،تمام  کسانی که دنبال کار هستند
شرکت استارت آپ از شما عزیزان خانم/آقابصورت پاره وقت/تمام وقت دیپلم به باال 

دعوت به همکاری مینماید به همراه قرارداد 5 ساله و رسمی و اعطای کارت پرسنلی
به همراه پشتیبانی رایگان ۰۹۱۸۲۵۱۶۱۴۹

اعطای نمایندگی بیمه سامان)همه محصوالت(
آیا می دانید صنعت بیمه یکی از پردرآمدترین شغل  های جهان است؟

شرایط ثبت نام وهمکاری
مدرک تحصیلی حداقل دیپلم یا باالتر قبولی در آزمون ومصاحبه حداقل سن 22سال، عدم سوءپیشینه،محل فعالیت شهرستان ساوه، شهرها 

وروستاهای همجوار مزایای شغلی
مجوز تاسیس دفتر،فروش همه محصوالت بیمه ای، قرارداد رسمی از روز اول کاری،ثبت بیمه نامه ها باکد نماینده بدون سرمایه گذاری اولیه آموزش 

حرفه ای راگیان در آمد پلکانی وروبه رشد
برای ثبت نام می توانید نام ونام خانوادگی و شهر سکونت خود را به تلفن زیر ارسال فرمایید.        

09193591023                                                                                                                                           
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رئیس بنیاد مسکن انقالب اسالمی ساوه:

20درصد اعتبار استانی و ملی بنیاد مسکن انقالب اسالمی 
ساوه افزایش یافت

بنیــاد مســکن انقــاب اســامی به 
عنوان نهــاد عمومی غیردولتی، با توجه 
بــه نقش و عملکرد چندین ســاله خود 
از جایــگاه مهمــی در نظــام توســعه و 
عمــران روســتاهای کشــور برخــوردار 
بــوده اســت. اقداماتی هم چــون تهیه 
کالبدی ســکونتگاه طرح ســاماندهی 

امــکان  تهیــه طــرح   هــای روســتایی، 
بهینه ســکونتگاه های  استقرار  سنجی 
روســتایی در معرض خطر سوانح، تهیه 
و اجــرای طرح هــادی روســتایی، تهیــه 
و اجــرای طرح بهســازی بافــت باارزش 
روســتایی، بهســازی روســتاهای هدف 
گردشگری، صدور اسناد مالکیت اماکن 
روســتایی، بهســازی و مقــاوم  ســازی 
مســکن روستایی، بازســازی و نوسازی 
مناطق سانحه دیده، مدیریت نظام فنی 
روســتایی و پاسخ به اســتعامات فنی 
درخصــوص صــدور پروانه ســاختمانی 
از جملــه مهم  ترین وظایفی اســت که 
بنیاد مســکن با رویکرد توسعه پایدار 
در روستاها در دست اجرا دارد. در این 
رویکرد، این نهاد به دنبال تحقق چشم 
انداز زیر برای روستاهای کشور است:

 ســکونتگاهی شــاداب و ســرزنده 
برای زندگی

و  محلــی  مدیریــت  بــر  متکــی   
توســعه  عرصــه  در  مــردم  حاکمیــت 
کالبدی     برخــوردار از برنامه کاربری 
اراضی روستاها متناسب با ویژگی های 
اقتصــادی، اجتماعــی و محیطی و روابط 

شهر و روستا و مزیت های نسبی آنها
منابــع  از  پایــدار  بهــره  بــرداری   
طبیعــی، حفظ اراضی زراعــی و باغات و 
میــراث طبیعــی، بافت  های بــا ارزش و 

میراث فرهنگی و گردشگری روستایی
بــه  دسترســی  قابلیــت  دارای   
ارتباطــات  و  نقــل  و  حمــل  خدمــات، 
از  بهره  منــد  مناســب   روســتایی 
مســکنی ایمن و مطلوب بــرای زندگی 
متناســب با نیازهای متفاوت به منظور 

بهبود کیفیت زندگی 
خبرنگارجام جم ساوه:رئیس 
بنیاد مسکن انقاب اسامی شهرساوه 
بــا اشــاره بــه اقدامــات 9ماهه ســال 
جــاری بنیــاد مســکن انقاب اســامی  
جهــت  بهســازی و بازســازی  خانه های 
روســتایی و شــهرهای زیر 25هزار نفر 
اظهارداشت:دو نوع  وام جهت بهسازی 
و باز ســازی خانه های روســتایی  انجام 
شده،برای  بهسازی 40میلیون تومان با 
باز پرداخت 15ســاله  وبا سود 5درصد 
تخصیــص داده شــده کــه تاکنــون در 
این راســتا  270فقره پرونده تشــکیل 
شــده وهمه به بانک معرفی شــدند و 
195فقره منجر به عقد قرارداد گردیده 
اســت وپیشــرفت فیزیکی آنها نیز در 
مرحله سفت کاری در مجموع 50درصد 

می باشد.
وی افــزود: همچنیــن وام بازســازی 
ناشــی از تخریب بافت های فرسوده که 
در اثر بارندگی فروردین امســال  دچار 
مشــکل شــده بودند، تخصیــص داده 
شد که  ســهمیه اعطایی به شهرستان 
ســاوه 425فقره بــود و 100درصد آن 
معرفی به بانک و منجر به عقد قرارداد 

گردیده است.
رئیــس اداره بنیــاد مســکن انقاب 
اســامی شهرستان ســاوه تصریح کرد: 
آرماتوربندی و اجرای فنداســیون236 
مورد،180مــورد اجرای اســکلت بندی، 
اجــرای ســقف140واحد، اجــرای دیوار 
چینی 40واحــد که تانــون 12مورد به 
بهــره بــرداری ودر اختیــار متقاضیــان 
قــرار گرفته اســت.کریمی بیــان کرد: 
دلیــل مغایرت200واحــد، عــدم اجرای 
عملیات به دلیــل برودت هوا که باعث 
پایین آمدن کیفیــت و عدم جوابدهی 
موجب  پایین آمدن کیفیت بتن و عدم 
جوابدهی آزمایش بر روی آن می باشد

وی ادامــه داد: در ارتبــاط با اســناد 
زیر25هزار  روستایی)شــهرهای  شهری 
نوبران(تاکنــون  آبــاد،آوه،  غــرق  نفــر 
750فقره پرونده منجــر به صدور رای  
وتا پایان سال تبدیل به سند می شود.  
وی ادامــه داد:در ارتبــاط بــا پروژه های 
عمرانــی و اجــرای طرح های هــادی زیــر 
ســازی روســتاهای آقچه قلعه،در بند، 
بندنقیــن، آق کهریز، مچینک وفســتق  

گردیده است.
انقــاب  بنیادمســکن  اداره  رئیــس 
اســامی  شهرستان ســاوه خاطرنشان 
کرد:آسفالت روستای ســقانلیق،خلیفه 
کندی، فــرش پیاده رو روســتای یوالق 
از اعتبــارات داخلــی خــود بنیــاد بــه 
پایــان رســیده اســت.وی خاطرنشــان 
کرد:ســنگفرش روســتای آخ کهریــز و 
آســفالت وزیرسازی روســتای باغ شیخ 
ونور علی بیگ، پس از اجرای انشــعاب 

آب توســط اداره آب وفاضاب روستای 
انجام خواهد شد.

روســتای  اعتبــار  افزود:مبلــغ  وی 
مرقــکان و کهــک تخصیــص پــس از 
تعییــن پیمانکار نســبت بــه تحویل و 
اجرای پروژه با مناســب بودن وضعیت 
جوی نســبت بــه آن اقدام می شــود، 
همچنیــن چهار قطعه زمیــن رایگان به 
خانــواده دومعلول هــای بهزیســتی در 
نورعلی بیگ تحویل داده شده وقرارداد 
آنهــا تنظیم و به بانک معرفی شــده و 
انعقاد قرارداد نیز صورت گرفته است.

رئیــس بنیاد مســکن انقاب اســامی 
شهرســتان ساوه تصریح کرد:نسبت به 
سال گذشــته 20درصد اعتبار استانی 
و ملــی بنیاد مســکن انقاب اســامی 
شهرستان ســاوه افزایش یافته است 
ودر کمیتــه برنامــه ریــزی شهرســتان 
امســال  نیز2میلیارد تومان برای بنیاد 
مســکن مصــوب گردیــد که تــا کانون 

25درصد آن تخصیص یافته است.
خصــوص  کــرد:در  خاطرنشــان  وی 
بازســازی حدود 70میلیون وام اعطایی 
کمــک  آن  15میلیــون  کــه  داشــتیم 
معیشــتی و 15میلیــون آن باعــوض 
ســیمان  و160کیســه  اســت  بــوده 
رایگان  و پروانه ســاخت رایگان نیزبه 

روستاییان تخصیص داده شده است.
جهت  کرد:تســهیات  بیــان  کریمــی 
تخصیــص  جــذب  در  بهســازی،تاش 
اعتبــارات عمرانــی و همچنیــن صدور  
پاســخ اســتعام جهــت مجوز نســبت 
بــه اماک بــه منظور جلوگیری ســاخت 
وسازهای غیر مجاز در روستاها بخشی 
از برنامه های بنیاد مســکن برای ســال 
آینده اســت.وی ادامه داد:اخذمجوز و 
واگذاری نســبت به اماکــی که قبل از 
واگــذاری اراضی ملی داخل در محدوده 
واگــذار  بنیادمســکن  بــه  طرح هــادی 
شده مشابه ســنوات گذشته با اعمال 
تخفیــف در دســتور کار مــی باشــد  و 

نســبت به اماکی که جدیدا در معرض 
تصرف مــی باشــند بافاصلــه برخورد 
وعمــل متجــاوز متوقــف و موضــوع از 
طریــق مرجع قضایی پیگیری می شــود 
کــه تــا کنــون پرونده هایــی در دادگاه 

مطرح و در مرحله رسیدگی می باشد.
کریمی ادامــه داد:تصــرف و تخریب 
اراضی بیشــتر در مرحلــه چهار دیواری 
و مصالــح ریــزی مــی باشــد، امســال 
17هکتاراز اراضی روســتاهای ســفلی 

رفع تصرف گردیده است.
وی افــزود: پاســخ اســتعام پروانه 
در  کــه  اماکــی  بــه  نســبت  ســاخت 
خواست پروانه ســاخت دادند تا کنون 
بیــش از 2هزار پاســخ اســتعام داده 
شده اســت،احداث بنا30واحد  نسبت 
مســکن  فاقــد  کــه  متقاضیانــی  بــه 
تشــکیل  می باشــند،  شــهرنوبران  در 
اخــذ  بــر  مبنــی  پرونــده  100فقــره 
اســتعام فرم جی از مسکن شهرسازی 
در صــورت احراز عدم ســابقه مالکیت 
احداث بنا توســط بنیاد مسکن در غرق 

آباد حداقل 70واحد ساخته می شود.
انقــاب  مســکن  بنیــاد  رئیــس   
اســامی شهرســتان ســاوه خاطرنشان 
شــورای  گردیــد  مقــرر  کرد:همچنیــن 
اســامی شــهر آوه نســبت بــه اعام 
بــه بنیاد مســکن  متقاضیان مســکن 
اعــام کنــد کــه پــس از اســتعام از 
دســتگاه های خدمات رســانی مبنی بر 
واگذاری انشــعاب و احراز عدم سابقه 
مراحــل واگذاری زمین بــرای اولین بار 
توســط بنیاد مســکن صورت گیرد. وی 
ادامــه داد: همچنیــن در جاهایــی کــه 
فاقــد مســجد، اماکــن بهداشــتی می 
باشــند از اراضــی ملی موجــود در آن 

روستا زمین داده می شود.

رئیس بنیاد مسکن انقاب 
اسامی شهرستان ساوه:

نسبت به سال گذشته 20درصد 
اعتبار استانی و ملی بنیاد مسکن 
انقاب اســامی شهرســتان ساوه 
افزایــش یافته اســت ودر کمیته 
برنامــه ریزی شهرســتان امســال 
بنیــاد  بــرای  تومــان  2میلیــارد 
مسکن مصوب گردید که تا کانون 
25درصد آن تخصیص یافته است.

وی خاطرنشان کرد:در خصوص باز 
سازی حدود 70میلیون وام اعطایی 
داشــتیم که 15میلیــون آن کمک 
معیشتی و 15میلیون آن باعوض 
بوده اســت و160کیســه ســیمان 
رایگان نیزتخصیص به روستاییان 

تخصیص داده شده است
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6واحد آموزشی خیر ساز در سال جاری 
به بهره برداری می رسد

  حســین اصــاح چــی رئیــس مجمــع 
خیرین مدرسه ساز ساوه در آیین تجلیل 
از خانواده رهبر خیرمدرســه ساز که در 
مدرسه  رهبر با حضور مسئولین برگزار 
شــد،  با بیــان اینکه تعلیــم و تربیت  از 
دیربــاز در فرهنــگ غنی دینــی و ملی ما 
واجــد باالترین جایگاه بوده اســت گفت: 
درجهــان معاصر هم آمــوزش و پرورش 
بــه عنوان مولد ســرمایه های ارزشــمند 
انســانی، محــور توســعه پایــدار تلقــی 
گردیــده و نقشــی ســترگ در رشــد و 

پیشرفت همه جانبه جوامع دارد.
 خبرنگاری جام جم ســاوه:وی با اشــاره به 
منویات مقــام معظم رهبری افزود: رهبر 
معظم انقــاب نیز آینده کشــور و دنیای 
امــروز مــا را مرهــون تاش آمــوزش و 
پــرورش دانســته و همــه دســتگاه ها و 
ســازمان ها را بــه همــکاری با ایــن نهاد 
اثرگــذار دعــوت نمــوده انــد.وی ادامه 
امــروز رویکــرد و مطالبــه مــردم  داد: 
ازنظــام تعلیــم و تربیت، ازدرخواســت 
آموزش ســواد عمومــی به برخــورداری 
کــودکان و نوجوانــان از آموزش هــای با 
کیفیــت تغییریافته اســت. پاســخگویی 
بــه این مطالبه و تربیت نســلی متعهد به 
ارزش های دینــی و ملی، اهل گفت و گو 
و دارای تفکرانتقادی، ســرزنده، با نشاط 
و برخــوردار از آموزش هــای بــا کیفیت، 
نیازمند تحول در نظام تعلیم و تربیت، از 
جمله تحول در فضا و تجهیزات آموزشــی 
اســت؛ امری که بدون تردیــد به تنهایی 
از تــوان دولــت خــارج بــوده و نیازمند 

مشارکت و حضور مردم است.
 عبــداهلل ســالمی مدیــر عامــل مجمع 
خیرین مدرســه ساز ســاوه  نیزبا  تأکید 
بــر اهمیــت تربیــت در نظام آموزشــی 
خاطرنشــان کــرد: زحمت خیریــن زمانی 
کــه  مدارســی  از  کــه  می دهــد  میــوه 
می ســازند نخبگانی با علم و عمل تحویل 
جامعه شود و این موضوع از اهداف سند 

تحول آموزش و پرورش است.
وی افــزود: حضــور در عرصه تعلیم و 
تربیت حضور در عرصه توســعه کشــور 
اســت و توانایــی و دانایی دو بــال مهم 
پیشرفت هر کشور است و کمک خیرین 
امکانات بسیاری را در ایجاد بستر علم و 

تعلیم و تربیت فراهم کرده است.
مهنــدس ابراهیم فراشــیانی   معاون 
مدیــر کل و رئیــس آمــوزش و پرورش 
شهرســتان ســاوه نیــز گفــت: خانــواده  

بــه  کــه  اندیشــانی  نیــک  و  خیــران 
نیازمندی هــای همه افــراد جامعه توجه 
دارند ســرمایه های بزرگ جامعه هستند 
در میــان خیریــن کســانی کــه در حوزه 
مدرسه سازی فعالیت می کنند با کار خیر 
خود به پرورش فکر و خاقیت در جامعه 
کمــک کرده اند. وی افزود: خوشــبختانه 
تــا کنون بیــش از 40واحد آموزشــی به 
هزینــه  روز  با اعتبــار 40میلیاردتومان 
مشارکت  خیرین به بهره برداری رسیده 
اســت و در ســال جــاری نیــز 6واحــد 
آموزشی خیرســازهمزمان با دهه مبارک 
فجر و برای شروع ســال تحصیلی جدید 
بــه بهــره بــرداری مــی رســد.مهندس 
فراشــیانی بیان کرد: خوشــبختانه مجمع 
خیرین مدرسه ســاز ساوه طی  سال های 
متولی توانســته  رتبه  نخست  در جذب 
خیریــن را   در ســطح  اســتان مرکزی به 
خود اختصاص دهد.وی مشــارکت مردم 
پــرورش  و  آمــوزش  ماموریت هــای  در 
و بهــره گیری کلیــه منابــع و امکانات به 
منظور تاسیس، توسعه و تجهیز فضاهای 
فعالیت هــای  در  تســهیل  و  آموزشــی 
اجرایی نظــام تعلیم و تربیت را هدف از 
تشــکیل شــورای آموزش و پرورش در 

کشور عنوان کرد.
وی با اشاره به اینکه در هر شهرستانی 
شــورای تامیــن، شــورای برنامه ریزی و 
شــورای آمــوزش و پــرورش بــه عنوان 
سه شورای اصلی فعالیت دارند، افزود: 
فرماندار شهرســتان، ریاســت شــورای 
آمــوزش و پــرورش را بر عهــده دارد و 
مدیر آموزش و پرورش دبیر شوراست.

و  آمــوزش  شــورای  از  فراشــیانی 
پــرورش شهرســتان ســاوه بــه عنــوان 
یکــی از فعال ترین شــوراهای آموزش و 
پرورش استان یاد کرد و افزود: انتخاب 
شــورای آمــوزش و پرورش شهرســتان 
ساوه در چند سال اخیر به عنوان شورای 
برتر اســتان به دلیل حجم باالی مصوبات 
و مشارکت مردم در ماموریت های محوله 
صورت گرفته است.وی از برگزاری 268 
جلسه از ابتدای تاسیس شورای آموزش 
و پرورش در شهرســتان ســاوه خبر داد 
و گفت: در ســال جاری 61 پیشــنهاد در 
این شــورا به تصویب رســیده است که 
نامگذاری یکی از مدارس به نام ســردار 
شهید حاج قاسم سلیمانی، تغییر کاربری 
بخشــی از فضاهــای مــازاد آمــوزش و 
پرورش از آموزشــی به تجاری، فرهنگی 

و اداری و نیز مشــارکت شهرداری ها در 
حوزه آموزشــی با اختصــاص پنج درصد 
هزینه صــدور پروانه های ســاختمانی از 
جملــه مصوبات مهــم بوده اســت.مدیر 
آموزش و پرورش شهرســتان ســاوه در 
ادامه گفت: هم اکنون آمار دانش آموزی 
شهرســتان ســاوه به مرز 55 هــزار نفر 
رسیده است که در 304 مدرسه مشغول 
تحصیل هســتند و این آمار بیانگر رشد 
فزاینده جمعیت دانش آموزی است.وی 
تصریح کرد: به نســبت افزایش جمعیت 
دانش آموزی، شهرستان ساوه از معدود 
شهرستان هایی است که با توجه به رشد 
فزآینــده آمــار دانش آموزان بــا کمبود 
فضای آموزشــی و نیروی انســانی مواجه 
اســت.وی با تاکید بــر اینکه مدارس دو 
شــیفته و آمار باالی دانــش آموز در هر 
کاس از مهمتریــن معضــات نظام تعلیم 
و تربیت در ســاوه به شــمار مــی روند، 
افــزود: با وجود محدودیت هــای موجود، 
اما دانش آموزان ســاوجی رتبه های برتر 
علمی را به لحاظ اســتعداد باال کسب می 
کنند که در صورت تک شــیفت شــدن و 
کیفیت بخشــی بــه امر تعلیــم و تربیت، 
جمعیــت دانــش آمــوزی شهرســتان در 
پیمــودن مدارج علمــی گام های بهتری را 
خواهند برداشــت.وی همچنین خواستار 
نگاه جدی دســتگاه های فرادســتی برای 
تامیــن نیروی انســانی و معلم در ســاوه 
شــد و افــزود: هم اکنون چهار مدرســه 
در حــال احــداث و تکمیل اســت و یکی 
از مدارس همزمــان با دهه فجر به بهره 

برداری خواهد رسید. 
همه تاش ما تک شیفته کردن، کاهش 
آمار دانش آمــوزی در کاس و افزایش 
ســهمیه نیروی انســانی است.فراشیانی 
در ادامه گفت: از 304 مدرســه موجود 
در شهرســتان 82 مدرســه غیرانتفاعی 
است و ساوه از جمله مدارس پیشرو در 
حوزه مدارس غیر انتفاعی به شــمار می 
رود.وی افزود: ســرانه فضای آموزشــی 
برای هر دانش آموز ســه متر است. هم 
اکنون این ســرانه در ساوه 1.8 است و 
در تاش هستیم تا ظرف سه سال آینده 
به ســرانه اســتاندارد مصوب ســازمان 
نوســازی و تجهیــز مدارس برســیم.وی 
همچنین با اشاره به اینکه بیشترین آمار 
افراد بیسواد شهرستان مربوط به افراد 
باالی 45 ســال اســت، گفت: براســاس 
سرشــماری ســال 1395 کــه از ســوی 

اســتانداری مرکزی اعام شده است در 
حال حاضر 8237 نفر در این شهرستان 
بیســواد هســتند و همه ســاله ســهمیه 
خاصی برای باســواد کردن مردم در نظر 

گرفته می شود.
تجلیــل از خانواده رهبرخیر مدرســه 
ســاز  همزمان با هفته شورای آموزش و 
پرورش انجام شد،24الی 30دیماه هفته 
شورای اموزش وپرورش نامگذاری شده 

است.
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به روزرسانی نرم افزار مستغات
    مکانیزه کردن بایگانی پرونده های اماک     

و مستغات
     تهیه چارت سازمانی واحد اماک و 

مستتغات
 به کار گیری منابع انسانی متخصص

ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری

ایجاد بانک و الیه امالک تملک شده شهرداری در 
GIS سامانه

ساماندهی حوزه  امالک و مستغالت شهرداری

کاهش تصدی گری شهرداری
)واگذاری سالن های ورزشی، زمین های چمن و

 استخر کوثر 

واگذاری رسقفلی غرفه های میدان میوه و تره بار

مشارکت در  انتقال پرنده فروش ها
 از بافت تاریخی مسجد انقالب

متلک زمین   بوستان هدایت

اخذ اسنادمالکیت فاقد سند

تحویل ملکی موسوم به مقدس زاده

درپایــان بــه رســم ادب وظیفــه مــی دانــم از زحمــات شــهردار 
محتــرم جنــاب آقــای مهنــدس ســیدمهدی حســینی، اعضــای محتــرم 
شــورای اســامی دوره پنجــم شــهر ســاوه، اعضــای بزرگــوار کمیتــه انطبــاق، 
حوزه هــای محتــرم خدمــات شــهری، عمــران و شهرســازی و همــکاران حــوزه 
امــاک و مســتغات شــهرداری ســاوه و همچنیــن شــهروندان ســاوجی کــه 
همــواره پشــتیبان حــوزه امــاک و مســتغات در تحقــق رســالت خــود بــوده 

ــم. ــر و تشــکر نمای ــد تقدی ان
            رضا مصباحی، مدیر حوزه اماک و مستغات شهرداری ساوه

 رسالت حوزه امالک و مستغالت شهرداری ساوه سهولت
 زندگی شهرنشینی است



صاحب امتیاز :           
 سازمان صدا و سیمای جمهوری 
اسالمی ایران                                                 

سرپرست شهرستان ساوه: 
عباس کریمی

مدیر اجرایی:لیال گراوند

تحریریه شهرستانها:            
۰۲۱-۴۴۲33۵۱۱

دفتر سرپرستی شهرستان های 
  ساوه -زرندیه۰۸۶-۴۲۲3۰۰۲۰

چاپخانه:بهمن اراک
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شب وصل است و طی شد نامه هجر
سالم فیه حتی مطلع الفجر

دال در عاشقی ثابت قدم باش
که در این ره نباشد کار بی اجر

حافظ

بررسی چالش های پیش روی  بازار مسکن                                                        
مســکن یا ســرپناه یکــي از نیازهاي اساســي 
انسان را تشــکیل مي دهد، در بین نیازهاي انسان، 
دسترسي به مســکن )به عنوان یک نیاز سکونتي( 

مشکل تر و محدودتر است.
مصاحبــه ای با مدیر عامل تعاونی آرامش فجر 

ویژه انبوسازان انجام شده که در ادامه می آید.
جناب آقای ســید محمد پرپوچــی مدیرعامل 
محترم تعاونی آرامش فجر ویژه انبوســازان ساوه از 
شــما بابت فرصتی که در اختیار روزنامه جام جم 

قرار دادید، سپاسگزاریم.
مســکن  اهمیــت  خصــوص  در   *
واســتانداردهای یک مســکن مناســب 

بفرمایید.
بــا ســالم وعــرض ادب واحترام خدمت شــما  
وتقدیروتشــکر از همه عزیزانــی که در عرصه های 
ســرافرازی نظام مقدس جمهوری اســالمی  تالش 
می کنند وعرض خداقوت به فعاالن بخش مسکن 
در ارتباط بااهمیت  مســکن واضح است که بشر 
از دیربازدر پاســخ به شــرایطی که بتواند  امنیت و 
رفاهــش را فراهم کند و  به فکر تامین ســرپناهی 
بود که بتواند در آن احســاس رفاه  و آرامش کند، 
برهمین اســاس بحث  مسکن به عنوان یک مامن  
همواره جز اولویت و دغدغه های بشر بوده و امروز 
نیز جــزو دغدغه هــای اصلی خانواده  هاســت لذا 
امنیت، تغذیه مســکن  از ضــرروی  ترین نیازهای 

بشر است.
* عوامل تاثیر گذار در بحث ســاخت 

مسکن  از گذشته تا به امروز؟
تامین مســکن در گذشــته تحت تاثیر محیط 
طبیعی اطراف محل زندگی بوده است  به گونه ای 
که امروزه در بسیاری ازشهرها وروستاهامشاهده می 
شودمسکن تحت تاثیر مصالح غالب آن محل بوده 
است .اما امروز به مدد رشــد تکنولوژی وگسترش 
عوامل حمل ونقل و همچنین افزایش سطح علوم 
وفنون ومهارتهای ســاخت وســاز، مصالح محلی و 
طبیعی تحت تاثیر قرار گرفته است به گونه ای که 
در همه اقلیم های  کوهستانی، جنگلی و کویری و 
مسکن های مشابه با مصالح مشابه ساخته می شود 
واین موضوع اقتصاد مســکن را به مراتب   پیچیده 
تر می کند، بخصوص اینکه به لحاظ فرهنگی اثر 
گــذاری فرهنگهای ملل گوناگون و دگرگونی های 

ناشی از فرم و محتوی مسکن است.

* نقش فضای مجازی در حوزه مسکن 
چیست؟

تاثیر فضای مجــازی درهمه حوزه ها را شــاهد 
هســتیم قطعا در حوزه مسکن نیز تاثیرگذار بوده، 
چرا که امروزه این امکان فراهم شــده که نمونه ها 
وطرحهای مختلف مسکن از طریق فضای مجازی  
به معرض نمایش گذاشــته شــودد وبا اســتفاده از 
همین نمونه و طرح ها مســکن مــورد نظر خود را 
طرحــی کنند وایــن عوامل در شــکل گیری ذوق 
و ســلیقه متقاضی موثر بــوده  و تولید کننده  نیز  
تحــت تاثیر میــل وذائقه متقاضی اقــدام به تولید 
وطراحــی مــی کند  در واقــع هدف ازطــرح  این 

موضوع نشان دادن سمت وسوی طراحی ومعماری 
امروز جامعه ایرانی اســت که تحــت تاثیر فضای 

مجازی بوده است.
* بخواهیم مسکن را از نظر شهرسازی 
بررسی کنیم نسبت به مسکن روستایی چه 

تفاوت هایی باید در آن لحاظ شود؟
می دانیم شــهر پدیده ای است که از کنار هم 
قرار گرفتن همین مســکن ومجتمع ها شــکل می 
گیرد و با اســتفاده از گذرها وشــوارع به یکدیگر 
متصل می شــوند، خدمات شــبکه های آب، برق، 
گاز، و تلفن  و مراکز خرید، بهداشــتی، آموزشی، 
ورزشــی، تفریحی و عمومی نیــز از اجزای تعیین 
کننده شکل شهری می باشند که باید با حساسیت 
باالیی اجرا شود، متصدیان بخصوص شهرداری  در 

این حوزه مسئولیت خطیری برعهده دارند.
* در خصوص ساخت وسازهایی که به 
فرم کلی از پیش تعیین شــده اند چکار 

باید کرد؟
برای هدایت ساخت وساز هایی که به فرم کلی 
از پیش تعیین شده)طرح های تفصیلی ( شهرداریها 
باید بر هر گونه ســاخت وســاز نظارت داشــته و 
اعمــال نفــوذ نمایندو لــذا  جهت حفــظ حقوق 
شــهروندان وزارت مسکن و شهرسازی با همکاری 
همه نهادها و ســازمانهای اجتماعــی ذیربط اقدام 
به تهیه طرح جامعه شــهری مــی نمایند که در آن 
اصول و قواعد شهرسازی در نظر گرفته شده است. 
تولید کننده مســکن نیز با رعایت این اصول اقدام 

به تولید می کند 
* تعریفی از سازمان مهندسی و رویکرد 

این سازمان بیان کنید؟
ســازمان نظام مهندســی نیز جزء دیگری است 
که در ســاخت وسازمســکن و شهر ســازی موثر 
اســت، این ســازمان در قالب مقررات ملی مسکن 
وســاختمان که توســط کارشناســان خبره مسکن 
تهیه وتدوین شــده اســت در طراحــی و معماری 
نقش مهمــی را ایفا می کند و نیاز اساســی افراد 
و خانواده ها را به ســمت تامین مســکن مورد نیاز  
ســوق می دهد که در قالب طرحهای جامع شهری 
با هدایت ونظارت شهرداری و نظام مهندسی توسط 
مردم که همانــا اصلی ترین رکن این مجموعه می 

باشند، پدیده ای را به نام شهر شکل می دهند.
* جایگاه انبوه سازان در ساخت مسکن 

کجاست؟
باگذر زمان و وقوع تغییرات اجتماعی،اقتصادی، 
فرهنگی و سیاسی وظیفه  تولید مسکن از ساخت 
توســط مالک و مصرف کننده به پدیدآیی نقشی 
موثر بنام انبوه سازان منجر شده است، جامعه برای 
کاهــش هزینه ها و بهره برداری حداکثری از زمین، 
مصالح و نیروی انســانی وســرمایه از مسکن های 
تک واحدی که اصطالحا به ویالیی معروف است، 
به آپارتمان ســازی یا مجتمع ســازی تغییر جهت 
و تغییر گرایش داده اســت.  چرا که  در شــرایط 
کنونــی برای یــک خانواده امکان تولید مســکن 
در یــک قواره زمین وجود نــدارد و اگر هم وجود 
داشته باشــد از منطق اقتصاد به دور است در کنار 

هــم و در مجتمع مســکونی  از مزایایی برخوردار 
اســت که موجب افزایش همگرایی اجتماعی می 
شــود  واین مســاله باعث شــد مردم بتدریج افراد 
وگروههای موفقی که به تعهدات خودشــان عمل 
نمــوده اند را پیــدا کــرده واز طریق مشــارکت با 
انبوه ســازان  که هم از ســرمایه های خود حفاظت 
کننــد و هم  اینکه نیاز خود را به مســکن پاســخ 
دهند،اقدام به ســاخت  مسکن نمودند  هرچند در 
این میان ناکامیها و سوءاســتفاده هایی هم همچون 
سایر مشاغل وفعالیت ها  در حوزه انبوه سازی  هم 

صورت گرفته است.
* نقش سیاســت گــذاران در تحقق 

اهداف انبوه سازان ؟
در این میان مســئولین محترم، تصمیم ســازان 
و سیاســتگذاران دلســوز را به شناســایی این قشر 
و هدایــت و برنامــه ریزی بهتر برای ســامان دهی 
این امــر عظیم اجتماعــی دعوت مــی نماییم  و 
مجموعه انبوه ســازان با اســتفاده از ظرفیت برخی 
تولید کنندگان بخش مســکن  نیز به منظور ارایه 
بهتر خدمات و تولید هرچه نیکوترمسکن اقدام به 
ایجاد تشــکلی درونزا  به نــام تعاونی آ رامش فجر 

ویژه انبوه سازان ساوه نموده ایم.
* اشاره ای  به شــروع فعالیت تعاونی 

انبوه سازان ساوه نمایید.
در ســال ۹۲ تعاونــی بنــام تعاونی انبوه ســازان 
آرامش فجر راه اندازی شــد ایــن تعاونی به منظور 
رفــع نیازهــای انبوه ســازان از یک ســو و امکان 
پذیر شــدن ارتباط  بیشتر مســئولین محترم بااین 
مجموعه  از سوی دیگر فراهم شود، جامعه نیزباید  
با ســاماندهی وایجاد ساختارهای مناسب اجتماعی  
و شناســنامه دارشدن انبوه ســازان واجد صالحیت 
امــکان کنترل و هدایت بهتر ســاخت مســکن را 

بوجود آورد.
* تــا چه میزان هماهنگــی بین انبوه 
مهندسی  نظام  وسازمان  شهرداری  سازان، 
می تواند بر دغدغه مصرف کنندگان در 
امر مسکن از حیث استانداردهای ساخت 

وساز و قیمت آن موثر باشد؟
در حــال حاضر مالکیــن برای اخــذ مجوز به 
شــهرداری مراجعــه نمــوده و شــهرداریها نیــز در 
چارچوب قوانین  باهمکاری نظام مهندســی  اقدام 
به صدور پروانه وارایه طرح به مالک می نمایند وبا 
تامین مصالح  ونیروی انسانی الزم  اقدام به ساخت 
مــی نماید در صورتیکه هرمالــک  به همین روال 
با اقدام به ســاخت نماید، محصولی که به دســت 
می آید مطابــق نظر مالکین بــوده واز پراکندگی 
برخوردار اســت. در اینجا با توجــه به عدم توانایی 
مالی افراد وبا توجه بــه تجمیع واحدها نقش انبوه 
ســازحرفه ای به مراتب  برجسته تر می شود والزاما 
باتوجه به نقش شــاخص انبوه سازان  که در تامین  
مســکن   دارند، نیاز به ســاماندهی مجموعه انبوه 

سازان  بیشتر احساس می شود.
* درخصوص مشکالت موجود در طرح 

تفصیلی بفرمایید.
افزایش های بی رویه عوارض و تعرفه های مربوط 

به مطالبات شــهرداری، عــدم حمایت های صنفی 
توســط اتحادیه های اصناف و  رویــه کوپنی نظام 
مهندســی در اختصاص و انتخاب مهندسان مورد 
نیاز، سلب آزادی مالک و دریافت حقوق مهندسان 
قبل از انجام کار و خلع سالح مالک و ادغام نظام 
مهندسی ســاوه در نظام استان و وطوالنی تر شدن 
پروسه اخذ پروانه و پایانکار و درصد باالی سودهای 
بانکی ۱۸درصد ولی با  استفاده از اوراق  تسهیالت  
به ۲3درصــد وجریمه دیرکرد بعضا تا ۲۹درصد هم   
می رسد وهمچنین قیمت مصالح ومواد وتجهیزات 
مورد استفاده در بخش مسکن بخصوص کاالهای 
وارداتی که بســیار بی ثبات  هم اســت قطعا این 
بــی ثباتی در قیمتها به بی ثباتــی قیمت در بازار 
مســکن دامن می زند نبوده  که این مســله امکان 
برنامه ریزی را از تولید کننده ومصرف کننده سلب 
نموده  واین بخشــی از مشــکالت ومعضالت   در 

مقوله مسکن  است.
* چه راهکارهایی به نظر شما می تواند 
به این چالش در مقوله  مسکن پایان دهد؟

ایجاد راهکارمناســب برای اجــرای قانون پیش 
فــروش از طریــق شناســنامه فنــی واحد  توســط 
شهرداری، تجمیع سرمایه های پراکنده برای هدایت 
مناســب این ســرمایه ها بــه ســوی برخوردارکردن 
خانواده هــا از محــل زندگــی مناســب تر،نظارت 
وکنترل ســاخت وســاز جهت بهــره وری  بهتر از 
مصالح وســرمایه های اجتماعی، درجه بندی ورتبه 
بندی ســاختمان ها وراهنمای خریداران در انتخاب 
مسکن های مناســب به لحاظ اســتحکام وزیبایی 
وطراحــی ومصالــح بــه کار رفته می توانــد تاثیر 

بسزایی در رونق بازار مسکن داشته باشد
پرپوچی  * جناب آقای ســید محمد 
مدیرعامــل تعاونــی آرامش فجــر ویژه 
انبوه ســازان بابت فرصتی که در اختیار 
مجموعه جــام جم اســتان مرکزی قرار 
دادید، سپاسگزارم. به عنوان سخن پایانی 
ارزیابی می  را چطور  مســکن  شماآینده 

کنید؟
از شــما وهمکارانتان در پوشــش این مصاحبه 
تشــکر می کنم در خصوص آینده مســکن باید 
گفت تولید مســکن در شــرایط کنونی اقتصادی 
جامعه مانند تمــام صنایع و تولیــد کنندگان تابع 
متغیرهای بازار بوده و هرگونه برآرود وتثبیت قیمت 
تمام شــده غیر ممکن می باشدو این عامل سبب 
شــده الگوی جدیدی بنام تعاونی سازی ومشارکت 
در ساخت شــکل گیرد، بدین ترتیب انبوه سازی 
کــه صالحیت وی در طول ســالیان توســط مردم 
شناســایی شده،  برگزیده می شــود  و گروهی  از 
مصرف کنندگان  که  دارای سالیق مشترک هستند  
باتجمیع سرمایه های خود اقدام به خرید زمین نموده  
و انبوه ســاز با دریافت در صد  بصورت توافقی از 
مجموع هزینه اقدام به ســاخت مجتمع مســکونی 
می نمایند به نظر می رســد دولت باحمایت از این 
الگو می تواند امکان تجمیع بیشــتر  سرمایه های 
مــردم را با تقویت این افــراد موفق کمک به تولید 

مسکن با قیمت مناسب را توسعه دهند.


