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رئیس دانشکده علوم پزشکی ساوه معرفی شد

فرماندار ســاوه در آیین تکریــم ومعارفه رئیس
جدید دانشــکده علوم پزشــکی ســاوه با تاکید بر
اینکه نباید در شــیوع کروناویــروس وظایف ذاتی
بیمارســتان مدرس تحت الشــعاع این بیماری قرار
میگرفت گفــت :چون ظرفیت و تــوان این مرکز
درمانی با  ۱۱۰تخت بســتری محدود بود لذا برای
اینکه بخشــی از حوزه درمان این بیمارستان به سایر
بیمــاران خدمات ارائه م یکرد ،بــا یک جمعبندی
و ارائه نظــرات تخصصی دو بخش ویــژه و ایزوله
بیمارســتان شــهید مــدرس و چمــران به ایــن امر
اختصاص یافت.
خب رنــگار جام جم ســاوه:وی بــا تاکید بر
اینکه خدمات مدافعین ســامت به مردم قابل تقدیر
است ،افزود :مدیریت بحران در پیشگیری از شیوع
بیماری با خرد جمعی و همدلی محقق خواهد شــد
و هم اکنون کادر درمانی و پرستاری ساوه خدمات
مناســبی را بــرای قریــب بــه  ۱۱۰بیمار پرســتاری
کرونایــی ارائــه میدهند.مهــدی مصــری رئیس
دانشکده علوم پزشکی ســاوه که در سالن جلسات

فرمانداری ســاوه برگزارشــد ،با اشاره به مشارکت
همگانــی در مقابله با ویروس کرونا اظهارداشــت:
امروز بیماری کرونا به موضوع اصلی کشور تبدیل
شده ومی توان گفت یک بحران ملی است وبحران
زمانی که در حوزه ســامت باشــد اجتناب ناپذیر
اســت ومی طلبد با اتخاذ ســازوکارهای مناسب به
مقابله با آن پرداخت .وی افزود:در شهرســتان ساوه
نیز بحث کرونا همانند ســایر نقاط کشــور موضوع
اصلی درمان است قطعا با توکل به خدا وهماهنگی
مردم ومســئولین از این شرایط سخت عبور خواهیم
کرد ولی متاســفانه این بحران تاکنــون برای مردم
جدی نگرفته شده وشهرستان ساوه نیز از این قاعده
مستثنی نیست .سرپرســت دانشکده علوم پزشکی
ســاوه تصریح کرد :در ساوه بدلیل همجواری با قم
و تهران اپیدمی کرونا تشــدید و به نوعی به پاندمی
تبدیل شــده و بــه لحاظ آمار بــاالی مبتالیان یکی
از کانونهای خطرناک شــده اســت ،بر این اساس
مدیریــت و کنتــرل این بیمــاری در ســاوه نیازمند
بسیج عمومی و کار ستادی است.مصری بیان کرد:
تشــکیل مجمع مشورتی در قالب اتاق فکربه منظور
حساس سازی مردم با اجرای دستورالعملهای ملی
با حضور متخصصان و نخبگان برای پیشــگیری از
وســعت بحران ضروری است .وی ادامه داد :ایجاد
نقاهتــگاه برای بهبودیافتگان و غربالگری در مبادی
ورودی و خروجی شــهر کنترل ترددهای شــهری
بــه دلیــل محدودیــت در ظرفیت تخت بســتری و
تجهیزات از اولویتهــای حوزه درمان در مقابله با
ویروس کرونا اســت .جمالیان رئیس دانشگاه علوم
پزشــکی اراک نیز با اشــاره به موقعیت جغرافیایی
ساوه اظهارداشت:شهرستان ساوه به دلیل نزدیکی به

قم وشهرشیوع کرونا متاسفانه شهرستان ساوه نسبت
به دیگر شهرهای استان بیشتر درگیر ویروس کرونا
شده است که نیازمند توجه بیشتروهمدلی مسئولین
اســت به گونه ای که کمترین میزان بســتری داشته
باشــیم.وی افزود:امــروز بایک بحــران ملی مواجه
هســتیم بنابرایــن نیازمندیــک برنامه اســتراتژیک
هستیم درکناراین بحران اوال باید کل مرکز درمانی
شهرســتان درگیر این ویروس شــود چرا که زمینه
ســاز شیوع بیشــتر این بیماری م یشود ودیگراینکه
بایدفرســودگی وخســتگی پرســنل بیمارســتان
مدنظرشــود باید بــه گونــه ای برنامه ریزی شــود
که درایام تعطیالت نوروز کمبود پرســنل نداشــته
باشــیم .رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک تصریح
کرد:بنابراین ساخت نقاهتگاه درشهرستان ساوه باید
هــر چه زودتر در این شهرســتان دایرشــود این که
بیماران مبتال که دوره نقاهت را م یگذرانند به جای
بســتری در منزل وشــیوع بیماری در ایــن نقاهتگاه
بســتری شــوند.جمالیان بیان کرد:در نقاهتگاههاهم
باید زیرســاختهای درمانی و کادردرمانی مدنظر

قرارگیرد،خوشــبختانه باوجود موقعیت شهرســتان
ســاوه درنزدیکــی کانــون شــیوع کروناولــی این
ویروس درشهرســتان ســاوه خوب مدیریت شــده
است .امام جمعه ساوه نیز گفت:در مدیریت بحران
در سراسر کشور دچار مشکل هستیم و هم صدایی
منســجمی وجود ندارد که این یک ضعف بزرگ
در حوزه درمان اســت.حجت االســام سیدابراهیم
حســینی افزود :جســارت ،قاطعیت و سرعت عمل
از مولفههای مهم در حوزه مدیریت بحران اســت
که باید بــا تالش مضاعف و تدبیــر صحیح عینیت
یابد که اگر چنین ویژگیهایی نباشــد شــهر دچار
خسارت میشــود .وی بیان کرد :همدلی در بحران
نیازمند هم افزایی کارکنان و کادر درمانی اســت و
اگر همدلی و هم افزایی وجود داشــته باشــد روند
خدمت رسانی به مردم تسریع و تسهیل خواهد شد.
درایــن آییــن دکترمهــدی مصــری بــه عنوان
سرپرســت دانشــکده علوم پزشکی ســاوه انتخاب
واز زحمــات دکتر عباس نیکروش رئیس ســابق
دانشکده علوم پزشکی ساوه تقدیرشد.
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تجلیل ازخانواده مرحوم «حاج رضا ذوالفقاری»؛ خیر مدرسه سازساوه

ابراهیــم فراشــیانی رئیــس آموزش و
پرورش شهرستان ســاوه در آیین تجلیل
از خانــواده مرحــوم حــاج رضــا ذوالفقاری
خیر مدرســه ســاز که در مدرسه خیرساز
مرحوم حــاج رضــا ذوالفقاری برگزارشــد،
با اشــاره به جایگاه خیرین مدرســه ســاز
اظهارداشــت :امــروز رویکــرد و مطالبــه
مردم ازنظام تعلیم و تربیت ،ازدرخواست
آمــوزش ســواد عمومــی بــه برخــورداری
کــودکان و نوجوانــان از آموزشهــای بــا
کیفیــت تغییریافته اســت .پاســخگویی
به این مطالبه و تربیت نســلی متعهد به
ارزشهــای دینی و ملــی ،اهل گفت و گو
و دارای تفکرانتقادی ،ســرزنده ،با نشــاط
و برخــوردار از آموزشهــای بــا کیفیــت،
نیازمند تحول در نظام تعلیم و تربیت ،از
جمله تحول در فضا و تجهیزات آموزشــی
است؛ امری که بدون تردید به تنهایی از
توان دولت خارج بوده و نیازمند مشارکت
و حضور مردم است.
خبرنگار جام جم ساوه :وی افزود :خیرین
مدرســه ســاز ،معماران فرهنگــی جامعه
هستند و با درک صحیحی از جایگاه نظام
آموزش و پرورش به عنوان ابزار توسعه،
خطر بازماندن از قافله رشــد و توسعه را
نهیب زده و براین باور هســتند که آینده
سازان ،استعدادها و سرمایههای سرشار

و امیدآفرین کشــورمان نیازمند مراقبت
و برخــورداری از فضا و تجهیزات مناســب
آموزشی هستند.
فراشــیانی بیان کرد :این جمع آبرودار
درنــزد خداونــد ،کــه افتخــار و نشــان
ارزشــمند خیر مدرســه ســاز را برسینه
دارند ،بــه عنوان مروجان نیک اندیشــی
بــه خوبــی م یداننــد کــه در کشــورهای
پیشــرفته توســعه اقتصــادی ،فرهنگی
و سیاســی ضریــب ارتباط باالیــی با نظام
آموزشی دارد .آنها به خوبی م یدانند ،اگر
بخواهیم به توســعه همه جانبه برســیم،
بایــد از آمــوزش وپــرورش بــا کیفیــت
برخوردار شویم .
فراشــیانی بیــان کرد:خوشــحالیم کــه
دولت هم قدردان زحمات خالصانه خیرین
نیکوکار بــوده وپا به پــای خیرین در امر
مدرســه سازی و توســعه فضای آموزشی
گامهــای قابــل قبولی برداشــته اســت.
حســین ذوالفقــاری نائــب رئیــس مجمع
خیرین مدرســه ســاز ســاوه نیــز در این
آیین گفت:خیرین مدرســه ساز با حضور
در ایــن عرصه مهــم و تأثیرگــذار با خدا
دســت بیعت دادند و به مبارزه با شیطان
پرداختنــد و به طور یقین در جهان آخرت
میزبان مالئکه خواهند بود.
وی افــزود :ســعی و کوشــش در امــر

مدرسه سازی یکی از ماندگارترین اعمال
خیری اســت کــه به واســطه آن فرزندان
ایــران زمین به باالترین جایگاههای علمی
دنیا دست پیدا خواهند کرد.
وی وجود آیات فــراوان قرآنی در مورد
اهمیــت علمآمــوزی را از جملــه عوامــل
رویکرد خیرین به مدرسهســازی دانســت
و اظهار داشــت :نقش عمدهای که خیرین
مدرسهســاز در اعتالی علم ایفا م یکنند،
غیرقابل انکار است.
ذوالفقاری گفــت :بعد از جنگ تحمیلی
مــردم بهترین جهــاد را حمایت از آموزش
و پرورش و جهاد مدرســه سازی دانستند
و بــا اهدای اموال خود در این راه مقدس
خوشبختی دنیوی و اخروی را برای خود به
ارمغان آوردند.
وی خاطرنشــان کــرد :خیریــن مدرســه
ســاز از زمان حضور در امر مدرسه سازی
توانســته اند گامهای موثری در پیشبرد
اهــداف واالی نظــام مقــدس جمهــوری
اســامی در آموزش و پــرورش بردارند و
خیرین مدرسه ساز بازوان نظام
در اصلّ ،
محسوب م یشــوند.وی گفت :اگر خیرین
نیک اندیش در امر ســاخت مدرسه وارد
میدان نمی شــدند ،آمــوزش و پرورش با
مشکالت عدیده ای در زمینه تأمین فضای
آموزشــی مواجه م یشد و شرایط ایده آل
امــروز حاکم بــر فضای مــدارس نبود.در
پایــان از خانــم دنیــوی ومتولــی مدیران
مدرسه امام حســین(ع) ذوالفقاری که در
راســتای ارتقا وتوســعه علمی شهرستان
تالش م یکننــد وهمچنین همکاری خوبی
با مجمع خیرین مدرســه ساز ساوه دارند،
تقدیــر وتشــکر م یکنم در دنیــای امروز
نقش مدرسه در تربیت و آموزش کودکان
بر هیچ کس پوشــیده نیســت .وقتی که
از هر طــرف اطالعات درســت و غلط ما را
احاطه کرده انــد و حتی والدین و معلمان
در میانــۀ این همــه نظــرات و اعتقادات
گوناگون ســرگردانند ،مدیریت عالی شما،
مدیر عزیز فضای معنوی و مادی مناســبی
برای پرورش کودکان فراهم آورده اســت
و مدرســه را تبدیــل بــه پناهــگاه قابل
اعتمــادی کرده و بنای اخالقــی کودکان را
بر پایههای محکمی استوار ساخته است
قطعا کار شما ستودنی است.
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چکیده ای از فعالیتهای فرهنگی یکساله کتابخانههای
عمومی ساوه

محمد اشرفیان رئیس کتابخانههای عمومی
ســاوه در گفــت وگو بــا خبرنگار جــام جم در
ســاوه گفت :باید زمینه مناسب برای نهادینه
کــردن فرهنگ کتــاب و کتابخوانــی در جامعه
فراهم شود و قدم اولیه برای تحقق این مهم
خانوادهها هستند .خانواده و آموزش وپرورش
در کنار نهادکتابخانهها به عنوان تســهیل گر
امــر کتابخوانی و متولی توســعه این فرهنگ
م یتوانــد با انجــام اقدامات ریشــه ای زمینه
ای را فراهم آورد تا نســلی کتابخوان از دانش
آموزان تربیت شود یا حداقل از میان جمعیت
دانش آموزی کشور تعداد قابل توجهی دانش
آموز زبده و کتابخوان و عالقه مند به فرهنگ
و هنر و ادبیات و علم تربیت شــود .اشرفیان
ایجــاد جذابیــت در کتابخانههــای عمومــی از
جمله برگزاری نشستهای کتابخوان ،برگزاری
نشســتهای نقد کتاب با حضور نویسندگان
مطرح کشــوری ،برگزاری جشنوارههای مختلف،
حضــور در مهدهای کودک و مــدارس و اهدای
جوایزی از جنس کتاب و اطالع رسانی گسترده
در حوزه کتاب و کتابخوانی را از اقدامات بسیار
ســازنده نهاد دانســت و افــزود :فعالیتهای
خوبی از طرف نهاد کتابخانههای عمومی کشور

انجام م یشــود ولی باید تشکیالت دیگری که
در پیونــد با این نهاد هســتند نیز به وظیفه
خود به نحو شایسته عمل کنند تا بتوانیم به
نتایج مطلوب و آرمانی دســت یابیم و تشکیل
و فعالیت انجمــن کتابخانهها به منظور تحقق
این مهم اســت.وی به تأثیر فضــای مجازی بر
کتابخوانی اشــاره کرد و افــزود :فضای مجازی
همچون شمشــیر دولبه به نوعــی تهدید و از
نــگاه دیگر فرصت محســوب م یشــود و برای
استفاده از این فضا جهت ترویج کتابخوانی باید
برنامه ریزی انجام شــود .رئیس کتابخانههای
عمومی شهرســتان ســاوه به نقش کتابداران
در کتابخــوان کردن مردم اشــاره کرد و گفت:
کتابداران در ارتباط مستقیم با مردم هستند
و طبیعــی اســت کــه رفتــار و منــش صحیح
کتابدار ،بازگشت مراجعه کننده به کتابخانه را
به همراه خواهد داشــت.رئیس کتابخانههای
عمومی شهرستان ساوه افزود :کتابداران باید
انســانهایی ادب آموخته ،فرهیخته ،تحصیل
کــرده و اهــل مطالعه باشــند و خوشــبختانه
شــاهد وجود این ویژگ یهــا در خادمین صف
مقدم کتاب و کتابخوانی هســتیم .اشــرفیان
افزود :باید همه با هم تالش کنیم تا تجربیات
کتابخوانی نسلهای قبل را به نسلهای بعدی
آموزش دهیم و به کودکان بیاموزیم که کتاب و
کتابخوانی م یتواند در سرنوشت آنها دخالت
مستقیم داشته و آینده آنها را رقم بزند.
گــزارش عملکــرد فعالیتهــای فرهنگــی
کتابخانههای عمومی شهرستان ساوه
برگزاری  47نشست کتابخوان کتابخانه ایو مدرسه ای
 53بازدید از کتابخانهها-معرفی 52نسخه کتاب

 اجــرای  85برنامه مناســبتهای تقویمی(نمایشگاه کتاب ،قصه گویی ،ساخت کاردستی،
مســابقه نقاشی و رنگ آمیزی ومسابقه خاطره
نویسی و)...
25کارگاه آموزشــی آسیبهای اجتماعی-برگزاری 8جلسه کارگاه آموزشی خانواده موفق-
57نسخه جمع خوانی کتاب
برگزاری 7جلســه برگزاری کارگاه آموزشیقصه گویی برای مادران
برگزاری 3مورد مسابقه کتابخوانی50جلسه(هر هفته در کتابخانه) برگزاریجلســات تفســیر نهج البالغه ،حافــظ خوانی،
مثنوی خوانی و شاهنامه خوانی
50جلســه روزهــای پنجشــنبه برگــزاریآموزش نقاشی و خوشنویسی در کتابخانهها
برگــزاری کارگاه آموزشــی قصــه گویــی باحضور مصطفی رحماندوست
برگزاری نمایشــگاه صنایع دســتی اعضاءکتابخانه ولیعصر (عج)
چیدمان ســفره هفت سین و هفت سینکتاب در کتابخانهها
برگــزاری جشــن یلــدا در کتابخانههــایعمومی.
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خالصه عملکرد یکساله سازمان فرهنگی ،ورزشی واجتماعی شهرداری ساوه

مهندس حمید کمالی مدیرعامل سازمان
فرهنگــی ،ورزشــی و اجتماعــی شــهرداری
ســاوه در گفت وگو با خبرنــگار جام جم در
ساوه با اشــاره به رویکرد سازمان فرهنگی
شهرداری ساوه اظهارداشت :رویکرد سازمان
فرهنگــی ،ورزشــی واجتماعــی شــهرداری
ســاوه برای ســال آینده ارتقــای نقاط قوت
در راســتای ارایه خدمات بیشــتر به مردم
با بهره گیری از تجربیات ســنوات گذشــته
اســت .وی افزود :قطعا در هر سازمانی در
کنار نقاط قــوت ضعفهایی نیز وجود دارد
ولی تــاش م یکنیم بــا توجه بــه ظرفیت
وجایگاهــی که ســازمان فرهنگــی هنری
شــهرداری در گذشته داشته باتوسعه نقاط
قوت واصالح ضعفها قطعا م یتواند الگویی
برای ســایر شهرهاباشد.مدیرعامل سازمان
فرهنگی ،ورزشی واجتماعی شهرداری ساوه
خاطرنشــان کرد :حوزه اجتماعی و فرهنگی
بــه نوعــی تلفیــق و مکمــل بــا یکدیگــر
هستند ولی در حوزه اجتماعی سعی شده
بیشتر برگزاری همایشهای آموزشی مورد
تاکید مجموعه ســازمان فرهنگی ،ورزشــی
واجتماعی شهرداری ســاوه باشد .در طول
فعالیت این سازمان متناسب با مناسبتها
مراســمهای مختلفی در ســطح شهر بویژه
دریاچــه تفریحی امام خمینی(ره)را شــاهد
بودیم که خوشبختانه اســتقبال حداکثری
مــردم را بهمراه داشــت.کمالی بیــان کرد:
باتوجــه به اینکه بحث کاهش آســیبهای
اجتماعــی بــه ویــژه در رده ســنی کودک و
نوجــوان در ســطح کشــور مطرح م یباشــد
واین موضوع نیز جزو رسالتهای شهرداری
بوده خوشــبختانه با همت شهردار ،اعضای
شــورای اســامی ،معاونت خدمات شهری و
دیگر مســئوالن مربوطه اقدامات خوبی در
ایــن زمینه انجام شــده اســت و به محض
راه انــدازی پژوهشــکده کــودک و نوجوان
اتــاق فکری بــرای کاهش آســیبهایی که
در ایــن حــوزه پیش بینی شــده تشــکیل
خواهد شــد .وی ادامه داد :در ســال جاری
سمت و سوی مراســم وبرنامههایی که در
در سازمان فرهنگی شــهرداری پیش بینی
و اجــرا شــد بیشــتر در راســتای کاهش و
مدیریت هزینهها وبرخورداری همه اقشــار
جامعــه از این برنامههــا بودبنابراین عالوه

بــر فراهم کــردن فضای شادســعی شــده
محتــوای مراســمات وبرنامههــا آمــوزش
محور باشــد تا عالوه بر شــاد بودن و لذت
بردن مــردم از جشــنها ،آموزشهای الزم
مانند آموزش قصــه گویی ،بازیهای ادراکی
کــودکان و ترویج فرهنگ پهلوانی را نیز در
مدت حضور مردم در این مراســم شــاهد
باشــیم .مدیرعامــل ســازمان فرهنگــی،
ورزشــی و اجتماعی شهرداری ساوه تصریح
کرد :راه اندازی ســرای محله در سال جاری
و همچنیــن راه انــدازی ســرای محلــه  ۲با
عنــوان پژوهشــکده کودک و نوجــوان نیز
زده شــده اســت که ســاختمان آن در حال
تکمیل اســت و این پژوهشکده در آینده
نزدیک مرکزی برای فکر و تصمیم گیریهای
رده کودک و نوجوان در ســطح شــهر ساوه
خواهد شــد ،بخشــی از اقدامات ســازمان
فرهنگی ،ورزشی واجتماعی شهرداری ساوه
در ســال جاری بود .وی ادامه داد :افزایش
الفت مهربانی و محبت بین اعضای خانواده
ازدیگر اهداف برگزاری این آموزشها بود،
چــرا که ما اعتقاد داریــم خانواده مهمترین
رکــن جامعه به ویژه برای پــرورش کودکان
و آینده ســازان اســت و از هم گسیختگی
خانواده زمینه ساز آسیبهای اجتماعی در
آینده م یشــود و کم شدن شــدن الیهها،
شــکافها و از هــم گســیختگی خانواده و
همچنیــن گرمتر شــدن آغوش خانــواده و
انــس گرفتن پدر و مادر بــا فرزندان و نیز
برقراری روابط خوب با یکدیگر باعث کاهش
آســیبهای اجتماعی م یشــود.کمالی بیان
کرد:امســال حــدود  ۱۸جشــن در دریاچه
تفریحی امام خمینی(ره) برگزار و با استقبال
بی نظیر مردم و شــهروندان ساوجی مواجه
شد که در هر مراسم بین  ۱۰۰۰الی ۱۵۰۰
نفــر جمعیت حضــور م ییافتند کــه بعض ًا
بــا کمبــود فضا بــرای حضور مــردم مواجه
م یشــدیم و حتــی فضاهای کنار ســن نیز
مملــو از جمعیــت م یشــد و ایــن بیانگر
رضایــت مــردم از برنامههــای فرهنگــی با
محتوای آموزشــی هستند و این رسالت ما
را سخت تر م یکند و این نیازمند همکاری
همه دستگاهها برای گســترش برنامههای
فرهنگی بصورت کارشناســی شــده است.
کمالــی ادامــه داد :جشــنوارههای قصــه

گویــی نیز در ســال  ۹۸به صورت مدون و
برنامه ریزی شــده به مدت حدود  ۴۰روزبا
حضور دکتر رحماندوســت چهره سرشناس
ادبیات کودکان و در ســالروز تولد ایشــان
و همچنیــن با حضــور خانم دکتر نســرین
گــودرزی قصــه گو و قصــه درمــان کارگاه
آموزشــی قصــه درمانی وهادی حســنعلی
مدرس دانشــگاه و طــراح بازیهای کودکان
بــا عنوان خانــواده قصــه گو برگزارشــد و
اختتامیه این جشــنواره نیز با حضور دکتر
مســعود فروتن برگزار شــد که ایشان نیز
کارگاه آموزشــی در بــاب مطالعه و پژوهش
در حوزه کودک و ادبیات کودک برگزار کرد.
مهنــدس کمالــی ابــراز کــرد :در حــوزه
ورزشــی با تالشهای انجام شــده تیمهای
پایــه فوتبال ،فوتســال ،والیبــال و برخی
رشــتههای دیگــر کــه پتانســیل فعالیت
در آنها در ســطح شــهر وجود داشت فعال
شــدند .وی افزود :همچنین در رشــتههای
ورزشــی والیبــال ،فوتســال و فوتبــال در
ردههای ســنی نونهاالن ،نوجوانان و جوانان
و برخی بزرگساالن فعالیتهای خوبی در حال
انجام اســت؛ به عنوان مثال تیم شهرداری
ساوه در رشته فوتسال در لیگ دسته یک
در رده ســنی بزرگســاالن فعالیــت م یکند
و تیــم پنجم جدول اســت و همچنین تیم
شــهرداری ســاوه در رشــته والیبــال برای
اولیــن بار در زیر گروه دســت دو کشــوری
شرکت کرده است و در حال حاضر بازیکنان
و کادر فنی این تیم در سنندج برای شرکت
در مســابقات کشــوری حضــور دارند که تا
کنــون نتایج خوبی گرفته و از  ۶بازی  ۵برد
و یک باخت داشــته اند .در رشته هندبال
هم تیم شــهرداری ســاوه در زیر گروه لیگ
دست دو کشــوری در حال بازی م یباشد و
در دو روز آینده به مسابقاتی که در قزوین
برگزار م یشــود ،اعــزام خواهند شــد؛ وی
ادامه داد :همچنین تیم شهرداری ساوه در
دو رشــته قایقرانی شــرکت کرده است که
مسابقات اســتانی این رشــته به میزبانی
ســاوه برگزار شــد و در مســابقات کشوری
نیز در رشــته اســالوم شــرکت م یکنند.
وی ادامــه داد:عالوه بر برگزاری مســابقات
گوناگــون متناســب با موضوعــات مختلف
مســابقات قرآنی برای پرســنل و فرزندان

خانواده شــهرداری نیز مورد تاکید مجموعه
ســازمان فرهنگــی ،اجتماعــی وورزشــی
شهرداری ساوه بوده است.
کمالی ادامه داد :به علت فصل ســرما و
فرا رســیدن محرم و صفر و ایــام عزاداری
سیدالشــهدا (ع) بخش اعظمی از جش نها
متوقف و مراســم آیینی و مذهبی مختلفی
در مساجد به ویژه مسجد انقالب اجرا شد،
اضافه کرد :یکی از این مراســم عزاداریها
در مجتمــع  ۹۲۰واحدی شــهرک علوی اجرا
شد که مورد استقبال بسیار زیاد ساکنین
مجتمــع قرار گرفت که شــامل نمایشهای
آیینی-مذهبی به همراه مداحی و عزاداری
بود.وی از مســئولین شهرستان بویژه امام
جمعه ،فرماندار،مجموعه شــورا و شهرداری
ســاوه کــه همــواره پشــتیبان ،راهنمــا و
حامی سازمان بوده اســت ،تقدیر و تشکر
کــرد و اظهــار داشــت :بــرای کار در حــوزه
فرهنگی ،ورزشی و اجتماعی در شهر ساوه
گســتردگ یهای بســیاری وجود دارد و این
شــهر به دلیل مســائل موجــود دارای نقاط
آســیب پذیر مختلفی اســت کــه م یتوان
تهدیدهای موجود را به فرصت تبدیل کرد
لذا برای رشــد و ارتقای فرهنگ این شــهر
باید همه دســت به دســت هم دهیم و با
کمک ســایر ارگانها مانند اداره فرهنگ و
ارشاد اســامی و آموزش و پرورش در نیل
به این مقصود حرکت کنیم.
ســازمان فرهنگــی ،اجتماعی و ورزشــی
شــهرداری ســاوه همــواره تالش کــرده در
طــول ســال و متناســب با مناســبت های
مختلف فضای عمومی شــهر و شــهروندان
را با اجرای برنامه های متنوع همراه ســازد.
لیکــن متاســفانه به دلیل شــیوع ویروس
کرونا و به منظور حفظ ســامت شهروندان
برنامه های پایانی ســال و برنامه های عید
ســال ۹۹اجــرا نخواهد شــد.لذا ســازمان،
در ســال جدیــد با نــگاه ویــژه برنامه های
فرهنگی،اجتماعــی و ورزشــی را طراحــی
نمــوده و به محــض رفع محدودیــت ها که
بــه منظور پیشــگیری از تکثیر کرونا پیش
آمــده ،برنامــه هــای فرهنگی،اجتماعــی و
ورزشــی را آغاز خواهد نمود و شــهروندان
گرامی مجددا حضوری پرشــور و با نشاط در
مراسمات خواهند داشت.
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کارشناس ایمنی استان مرکزی:

کودکان را هنگام بازی با اسباببازیها تنها نگذاریم
یکی از نکات مهم ایمنی که حائز اهمیت اســت
بحث ایمنی اســباب بازیها و وسایل بازی کودکان
در منزل اســت که با رعایت چند نکته ساده و مهم
م یتوان از بروز حوادث دردنــاک و غیر قابل جب ران
ب رای کودکان دلبندمان جلوگیری کنیم.
استاندارد ایمنی اسباب بازی توسط کمیسیونهای
مربوطه تهیه و تدوین شده است و در دومین جلسه
کمیته ملی ایمنی وسایل کمک آموزشی و سرگرمی
کودکان در تاریخ یکم تیــر  ۱۳۸۱مورد تصویب ق رار
گرفته است.
کارشناس ایمنی اســتان مرکزی در این رابطه به
خبرنــگار فارس در اراک م یگوید :اســتاندارد ایمنی
اســباببازی مقرراتی ب رای اسباببازیهای کودکان
زیر  ۱۴سال در نظر گرفته که رعایت این مقررات در
ساخت وســایل بازی به حفظ سالمت کودکان منجر
م یشود.مجتبی شمس م یافزاید :نکات مهمی که در
بحث ایمنی اسباببازیها وجود دارد که به والدین در
زمانی که قصد تهیه اسباب بازی ب رای کودکانشان را
دارند توصیه م یشود به این نکات توجه کنند.
وی بیان م یکند :درباره خطرهای اشــتعالپذیری
اســباب بازی اطالعات کمی در دســترس اســت،
ریس کهای پی شبینی شــده و احتمالی مورد توجه
بســیار ق رار گرفته ولی به واقعی تهای موجود توجه
آنچنانی نشده است.
کارشناس ایمنی استان مرکزی با بیان اینکه بیش
از 48درصد از کودکانی که در آتشسوزی م یمیرند ،به
علت خفگی از دود آتش است ،ادامه م یدهد :هرچند
این اســتاندارد به صورت کامل درباره اشتعالپذیری

خرب

دستگیری عامل توزیع
الکل تقلبی منجر به فوت
شهروندان ساوجی
ســرهنگ «علی اکبر عیســی آبادی ،گفت:
مامــوران پلیس با انجــام عملیات دقیق فنی و
اطالعاتی موفق به شناسایی عامل توزیع مواد و
مشروبات الکلی در ســاوه و دستگیری او شدند.
وی اظهار داشــت :با هماهنگــی مرجع قضائی،
تحقیقات تکمیلی از این فرد در حال انجام است
و پس از اتمام این ف رایند جزئیات دقیق تر ب رای
آگاهی عموم مردم اطالع رسانی م یشود.
به نقل از رئیس مجتمع بیمارســتانی شهید
مدرس و  17شــهریور ســاوه  2تن از شهروندان
شــامل یک دختر و پســر به دلیل مصرف مواد
الکلی قبل از رســیدن به بیمارستان جان خود را
از دست دادند.
دکتــر «الهام فرهادی» گفــت :دالیل قطعی
مرگ این  ۲نفر ق رار اســت از ســوی پزشــکی
قانونی اعالم شــود اما این احتمــال هم وجود
دارد که آنها با باور غلط مبتال نشــدن به کرونا
در صورت مصرف الکل دســت به چنین اقدامی
زده باشند یا شــاید به جای اتانول ،الکل متانول
مصرف کرده باشند .به گفته او ،سه نفر دیگر نیز
به دلیل مصرف این ماده در بخش م راقب تهای
ویژه بیمارستان شــهید مدرس تحت مداوا ق رار
دارند.

مواد اســت ،ولی به مسئله خفگی ناشی از دود آتش
نپرداخته اســت ،در حالی که درصد مواد قابل احت راق
اسباببازیها در پی رامون بچهها در مقایسه با موادی
که در وسایل زندگی مثل پرده ،فرش ،مبلمان ،وسایل
خواب و غیره به کار رفته است ،آنچنان زیاد نیست،
ولی دود ناشــی از سوختن م یتواند منجر به خفگی
شود.
شــمس با بیان اینکه به طور کلــی هر مادهای
اگر ب رای مــدت زمان کافی در معرض منبع افروزش
مناســب ق رار گیرد آتش گرفته و م یسوزد ،بناب راین
اســباببازیها در گروههــای زیر طبقهبندی شــده
اســت.وی ادامه م یدهد :لباسهــای خاص اج رای

برنامههای نمایشی ـ به ویژه شنل ،کاله ،لباسهای
نرم و گشاد و پوشــاک دیگر ،چادر ،خیمه ،خانههای
عروســکی که بچه هنگام بازی ممکن است وارد آن
شود ،اســباببازیهای نرم و توپر که بچهها آنها را
در آغوش م یگیرند ،انواع ماسک،کالهگیس و امثال
آنها و ...از این موارد هستند.کارشــناس ایمنی استان
مرکــزی م یگوید :نکات مهم دیگــری که در ایمنی
اســباب بازیها باید مد نظر ق رار داد این اســت که
اســباببازی نباید قطعات ریز داشــته باشد چ را که
قطعات کوچک و جدا شــونده از اســباببازیهای
کودکان ممکن است به دلیل کنجکاوی کودکان وارد
دهان شده و ایجاد خفگی و انسداد راه هوا کند.شمس

مدیریت کرونا در ساوه ضعفهایی دارد
که بزودی رفع میشود

ســید «علی آقازاده» ،استاندار
در حاشیه بازدید از بیمارستانهای
شهید مدرس و شهید چم ران ساوه
که محل قرنطینه اف راد مشــکوک
یــا مبتال بــه کرونا هســتند ،به
خبرنــگاران گفــت :بــا توجه به
نگران یها در مورد شــیوع ویروس
کرونا در ســاوه ،جلســه قــرارگاه
پدافند زیستی استان مرکزی را در
این شهرستان تشکیل دادیم.
خبرنــگار جام جم ســاوه:
وی افزود :ساوه به دلیل نزدیکی به
شــهر قم و مجاورت با اتوبانهای
ته ران و همدان موقعیتی حساس
در زمینه شــیوع کرونا دارد و اگر
برخــی نگران یهــا را رفــع کنیم
م یتوان از گســترش این بیماری

جلوگیری کرد.
آقازاده گفــت :نحوه مدیریت و
برخی ضع فها در مقابله و برخورد
بــا بحران کرونا در ســاوه را رصد
کردیم و امــروز تصمیم به اصالح
رویهها گرفتیم تا مشــکالت رفع
شود.استاندار مرکزی تاکید کرد :در
مورد کمبود برخی اقالم مورد نیاز
ب رای مقابله با کرونا دستورات الزم
را صادر کــردم؛ از جمله مدیرکل
صنعت ،معدن و تجارت اســتان را

مکلف نمودم کــه روزانه  ۵۰هزار
عدد ماســک را از کارخانه ای در
زرندیــه تامین کنــد.وی گفت :با
اینکه کارخانه ماسک سازی زرندیه
ب رای کل کشــور تولید م یکند اما
ما معتقدیــم که اســتان مرکزی
بایــد در اولویــت قــرار گیرد.وی
همچنین افزایش نظارت و کنترل
راههای ورودی ساوه به قم توسط
شورای تامین و فرماندار را از دیگر
تصمیمهای امــروز ق رارگاه پدافند
زیســتی اســتان مرکزی برشمرد.
آقازاده گفت :انتظار داریم برخی از
کاستی و چالشها در مورد شیوع
کرونا در ســاوه با کمــک وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
در چند روز آینده برطرف شود.

توصی ههایی مهم در خصوص بهداشت مواد غذایی در طول شیوع ویروس کرونا
چاقو و تخته ای که ب رای گوشــت خام اســتفاده م یکنید باید با آنهایی که ب رای غذاهای پخته به کار م یروند،
متفاوت باشد،بین دو مرحله دست زدن به مواد غذایی خام و غذاهای پخته شده حتما دستهای خود را بشویید،به
شدت از خوردن گوشت حیوانات بیمار یا حیواناتی که در اثر بیماری مرده اند ،خودداری کنید.
حتی در مناطقی که در آنها ویروس کرونا شــیوع یافته است ،هم مصرف گوشت مانعی ندارد .البته در صورتی
که در مرحله آماده کردن غذا اصول بهداشتی رعایت شده و غذا نیز به خوبی پخته شده باشد.

بیان م یکند :اســباب بازیهایی که در اثر خرد شدن
یا شکستن به قطعات ریز تبدیل م یشوند بایستی از
دسترس کودکان دور بماند.
وی م یافزاید :اسباب بازیها به شکل پرتابی باعث
آســیب به چشم و سر و صورت کودکان م یشوند در
بسیاری از اســباببازیهای پرتابی مانند تفنگها و
تیر و کمانها متأســفانه قدرت پرتاب را از حد مجاز
باالتر بردن و این ســبب آســیب جدی به کودکان
م یشود.
کارشناس ایمنی م یگوید :اســباب بازیها نباید
لب ههای تیز و برنده داشته باشند و تمامی گوشهها و
بیرونزدگی در اسباببازیها باید دارای زاویه مناسب
و گرد باشــد تا از بریدن و زخمی شــدن کودکان در
هنگام بازی جلوگیری به عمل آید.
شمس بیان م یکند :اســباب بازیها نباید دارای
صــدای بلند و غیر مجاز باشــند زی را هم این صداها
م یتواند به سیستم شنوایی آنها آسیب برساند و هم
از نظر روانی تأثیر منفی در رفتار آنها ایجاد م یکند،
همچنین نباید دارای بند یا ســیم و کابل بلند باشند
در مواردی دیده شــده پیچیده شــدن سیم و کابل
این وســایل به دور گردن کــودکان حادثهآفرین بوده
اســت.وی تاکید م یکند :از استفاده وسایل و اسباب
بازیهای برقــی ب رای کودکان جدا ً خودداری شــود،
هیچگاه کودکان را در هنگام بازی با اســباب بازیها
به حال خودشــان رها نکنید کودکان به دنبال کشف
محیط اط راف هســتند بدون اینکه از وجود خط رات
آگاه باشند این وظیفه والدین است که محیط را ب رای
آنها ایمن و با این کار به کشف استعدادهای کودکان
کمک کنند.

خرب
مدیرعامل موسسه حمایت از بیماران
سرطانی ساوه:

هزار ماسک و  ۸۰شیشه
الکل به بیماران سرطانی ساوه
اختصاص یافت
«ســید ســبحان حبیبی» مدیرعامل موسسه
حمایت از بیماران ســرطانی شهرستان ساوه گفت:
ب رای این موسســه فقط یک حواله الکل با ظرفیت
 ۸۰شیشه  ۴۵۰گرمی از سوی دانشکده علوم پزشکی
و یک هزار عدد ماسک معمولی تخصیص یافته که
ماســکها به صورت رایگان بود اما ب رای الکل پول
پرداخت کردیم.
خبرنگار جام جم ســاوه :وی ادامه داد :به
طور متوسط ب رای هر بیمار سرطانی  ۲عدد ماسک
هــم نمی توانیم تخصیص دهیم و با توجه به عمر
مفید این اقالم (حدود سه ساعت) حتی یک روز هم
کفایت نم یکند .وی گفت :از سوی اداره اوقاف و امور
خیریه ســاوه نیز  ۱۰۰عدد ماسک در اختیار موسسه
حمایت از بیماران سرطانی امام حسین (ع) اهدا شد
و با تالش خودمان هم تعدادی ماسک از محلهای
دیگر تهیه کردیم.حبیبی گفت :انتظار داریم با توجه
به وضعیت بیماران سرطانی ،توجه بیشتری نسبت
به تامین ماســک و الکل از سوی مسئوالن اعمال
شود.روز گذشته رئیس دانشکده علوم پزشکی ساوه
از تهیــه و توزیــع  ۳۰هزار عدد ماســک به اهتمام
خیرین بخش سالمت در میان گروههای هدف این
شهرستان ب رای مقابله با کرونا خبر داد.
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گزارش یکساله اداری  -مالی اداره کتابخانههای
عمومی شهرستان ساوه

گــزارش یکســاله اداری مالــی اداره
کتابخانههای عمومی شهرســتان ساوه در
پی می آید:
-1افتتــاح کتابخانه مشــارکتی شــهید
ناصر در مهمانشهر(بهمن )97
-2انعقاد تفاهم نامــه فی ما بین اداره
کتابخانهها و جهاد دانشــگاهی واحد ساوه
و دانشگاه آزاد
-3افزایــش ســاعت کاری کتابخانــه
شهیدهاشــمی نــژاد ســاوه تا ســاعت 9
شــب جهت ارائه خدمات به دانشــجویان
ومراجعان عزیز
-4خریــد کتــاب جهــت کتابخانههــای
عمومی ساوه از محل انجمن کتابخانهها به
مبلغ1/800/000/000ریال
-5خریــد 80جلد کتــاب از نویســنده
بومــی شهرستان(ســرکار خانــم عباســی
مولف کتاب باورهای اخترشناسی در هفته
پیکر نظامی)
-6خرید کتاب جهت کتابخانه مشارکتی
شــهید ضرغامی زنــدان و شــهید ناصری
مهمانشهر هر کدام به مبلغ 30،000،000
ریال
-7مکاتبــه بــا شــهرداری در خصــوص
ســاخت کتابخانــه عمومــی در نقــاط بــاز
آفزینی شــهری که فاقد کتابخانه یا پایگاه
فرهنگی هستند.
-8پیگیری ومکاتبه با بخشــداری بخش
مرکــزی و بخــش نوبران جهــت واگذاری یا
تاســیس کتابخانــه عمومی واجد شــرایط

نهــاد کتابخانههــای عمومــی کشــوردر
روستاهایی با جمعیت باالی  2000نفر
-9مکاتبه و پیگیری از راه وشهرســازی
جهت واگذاری زمین برای ساخت کتابخانه
عمومی در شهرک علوی
-10مکاتبــه و پیگیــری از مدیرعامــل
محترم شــهرصنعتی کاوه جهت تاســیس
کتابخانه عمومی
-11مکاتبــه بــا کارخانجــات وشــرکتها
درخصوص ماده 172بخشودگی مالیاتهای
مستقیم وحمایت از اداره کتابخانهها
 -12پیگیریهای مکرر درخصوص ایجاد
کتابخانه عمومی در شهر آوه و استفاده از
ظرفیت خیرین
-13مکاتبــه با فرمانــداری جهت تامین
اعتبار ســاخت ســالن جانبــی در کتابخانه
ولیعصــر (عج) و شــهید چمران غــرق آباد
و طرح موضــوع در کمیتــه برنامه وبودجه
شهرستان
-14برگزاری مسابقات فرهنگی مشترک
بیــن اداره کتابخانههــا ،اداره فرهنــگ و
ارشــاد اسالمی و ستاد اقامه نماز(چهلمین
ســالگرد اقامه نماز جمعــه) تامین هزینه
جوایز و تبلیغات بمبلغ 60،000،000ریال
-15مکاتبــه با شــهرداری جهــت ایجاد
فضای مطالعــه در پارکها،ایجاد المان کتاب
و نام گذاری میادین شهری با نام کتاب
-16اهــدای کتاب بــه مراکــز فرهنگی
اعم از کانونهای مســاجد ،کتابخانه اداره
زندان ،کتابخانه مهمانشهر و مدارس

 -17پیگیری و دریافت کتابهای کمک
آموزشــی از بنیــاد قلــم چی جهــت کلیه
کتابخانهها
-18برگــزاری  6جلســه انجمــن
کتابخانههــای عمومــی شــهر ســاوه طــی
یکسال
-19برگزاری  3جلســه انجمن مشــترک
کتابخانههای عمومی غرق آباد نوبران
-20برگــزاری نهمیــن جشــنواره رضوی
در سطح شهرســتان و مکاتبه وتبلیغات و
اطالع رسانی در خصوص مسابقه و اهدای
کارت هدیــه بــه  21نفــر از برگزیــدگان
مسابقه ازمحل اعتبارات انجمن
-21برگــزاری کارگاه آمــوزش داســتان
نویسی در سالن اجتماعات سلمان ساوجی
با حضور اســتاد مصطفی رحماندوست در
هفته کتاب وکتابخوانی 98
-22خرید  20عــدد نیمکت فلزی جهت
نصــب در محوطــه کتابخانههــای عمومی
جهــت اســتفاده و رفــاه حــال مراجعــان
واعضای کتابخانه
-23خریــد یــک دســتگاه انــرژی (فن
کوئیــل) بمبلــغ 60،000،000ریــال جهت
کتابخانه شهید نظرفخاری نوبران
-24ساخت درب ورودی کتابخانه شهید
هاشــمی نژاد بمبلــغ 60،000،000ریال از
محل تملک و دارای یها
-26بازدیــد از مکان پیشــنهادی ایجاد
کتابخانه توســط کارشناســان اداره کل در
روستای یاتان.
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رئیس اتحادیه آرایشگران بانوان
استان مرکزی:

سید لقمان حسینی رئیس جمعیت
هالل احمر ساوه در جمع خبرنگاران در
ســاوه اظهار کرد :پایگاه پایش کرونا در
ورودی شهرستان ساوه مستقر و نسبت

کشف انبار بزرگ احتکار

تجهیزات پزشکی در اراک
ســردار مفخمی شهرستانی فرمانده نیروی
انتظامی اســتان مرکــزی در جمع خبرنگاران
گفت:بر اســاس اعــام پلیس بــا تحقیقات
شــبانهروزی ماموران پلیــس امنیت عمومی
اســتان ،یــک انبار بــزرگ احتــکار اقالم و
تجهیزات پزشــکی در یکــی از خیابانهای
شهر اراک شناسایی شد.
خبرنگار جام جم ســاوه :وی افزود:
بــا هماهنگــی مرجــع قضایــی و دعوت از
کارشناســان غذا و دارو از ایــن محل بازدید
و مقادیر قابل توجهی از تجهیزات پزشــکی
شــامل انواع ماسک ،دستکش ،سرنگ ،الکل،
تب سنج و  ...کشف شد.
مفخمــی شهرســتانی گفــت :اقــام و
تجهیزات کشــف شده از سوی کارشناسان در
حال بررســی و شــمارش بوده و با توجه به
حجم باالی کشــفیات ،اخبار تکمیلی متعاقب ًا
اعالم خواهد شد.به گفته وی ،در این عملیات
سه نفر دستگیر شدند و مراحل قانونی برخورد
با این افراد در حال سیر مراحل قضایی است.
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استقرار ایستگاه تست کرونا در مسیر جاده قم ـ آوه

تعطیلی خودجوش
 ۹۰درصد آرایشگاههای
زنانه در استان مرکزی

مهیــن صوفی رئیس اتحادیه آرایشــگران
بانوان اســتان مرکزی در جمع خبرنگاران در
اراک ،اظهار کرد :علیرغم اینکه دستور اجرایی
برای تعطیلی آرایشــگاههای زنانه در ســطح
استان اعالم نشــده ،اما  ۹۰درصد آرایشگاهها
به منظور جلوگیری از شــیوع ویروس کرونا به
طور خودجوش تعطیل کردند.
خبرنگار جام جم ساوه :وی بیان کرد:
طی بازرســیهای انجام شــده آرایشگاههای
فعال در زمینه رعایت بهداشــت بسیار جدی
عمل کرده و ایــن مهم از اولویت برنامهها به
شمار م یرود.
رئیس اتحادیه آرایشــگران بانوان اســتان
مرکــزی تصریح کــرد :طــی هماهنگ یهای
انجام شــده تمام بیعانههای دریافتی توســط
آرایشگرها به مشتریان پس داده شده است.
صوفی از مردم درخواســت کرد در صورت
مراجعه به آرایشــگاهها حتما وسایل شخصی
بــه همراه داشــته و از تجمع در ســالنهای
زیبایی خودداری کنند.
رئیس اتحادیه آرایشــگران بانوان اســتان
مرکزی ادامه داد :الــکل به منظور ضدعفونی
ســالنهای زیبایی در اختیار آرایشــگران قرار
گرفتــه و در تالش هســتیم تا بــا همکاری
دســتگاههای اجرایــی مربوط ،دســتکش و
ماسک نیز در آرایشگاهها توزیع کنیم.
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به تست کرونا از مسافران عبوری جاده
قم ـ آوه بــا هدف ارتقای ســامت و
پیشگیری از ابتالی افراد اقدام م یکند.
خبرنگار جام جم ســاوه :وی
افــزود :در این پایــگاه داوطلبان هالل
احمر اقدام به اجرای طرح تب ســنجی
کرده و ضمن ارائه هشــدارهای ایمنی
و آشــنائی با خطرهای ویــروس کرونا
به رانندگان خودروهــا ،از ورود رانندگان
مشــکوک به داخل شــهر ممانعت به
عمل م یآورند.

رئیس جمعیت هالل احمر ســاوه با
اشاره به نزدیکی ساوه به قم اظهار کرد:
در دیگر مبادی ورودی از ســمت بلوار
ســید جمال الدین اسدآبادی این پایش
از ســوی دانشــکده علوم پزشکی این
شهرستان انجام م یشود.
حســینی در خصــوص اقدامــات
پیشــگی رانه جمعیت هالل احمر ساوه
بــرای مبارزه با کرونا بیــان کرد :تولید
محتوا و آموزش و اطالع رســانی ب رای
عمــوم در فضای مجــازی ،غربالگری

مســافران در ورودی شهر از سمت قم
و تولیــد و توزیع روزانــه  3000لیتر آب
ژاول میــان ادارات ،نهادهــای پرتردد،
دهیاریها ،شهرداریها و اماکن پر تردد
و ...ب رای ضدعفونی ســطوح و معابر از
مهم ترین اقدامات بوده است.
حســینی گفت :با شــیوع ویروس
کرونا از همــه داوطلبان ب رای کنترل و
پیشــگیری از آن فراخوان اعالم شد که
با همکاری آنــان در این مدت اقدامات
الزم انجام شده است.

 389نفر در استان مرکزی مبتال به بیماری کرونا هستند

ســیدمحمد جمالیــان رئیــس
دانشگاه علوم پزشکی اراک در جمع
خبرنگاران اظهار کرد :تاکنون 389
نفر در استان مبتال به بیماری کرونا
شده و  35نفر بهبود یافتهاند.
خبرنگار جام جم ساوه :وی
تصریح کرد :متاســفانه  33نفر نیز
بــر اثر این بیماری جــان خود را از
دست دادهاند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک

ادامه داد :در حال حاضر اراک ،ساوه
و دلیجان بیشترین آمار مبتالیان را
به خود اختصاص دادهاند.
جمالیــان بیــان داشــت :امروز
قرارگاه پدافند زیســتی استان برگزار
و مصوب شــد تمام دســتگاههای
اجرایی استان و شهرستانهای تابعه
در ایام نوروز و قبل از آن نسبت به
عدم پذیرش مسافران نوروزی اقدام
و تمهیدات الزم را اتخاذ کنند.

وی گفت :دانشگاه علوم پزشکی
موظف شــد نسبت به پیگیری تهیه
ماســک و کمبود آن در استان اقدام
و در ســطح روســتاها نســبت به
گندزدایــی و ضدعفونی کردن اقدام
شود .رئیس دانشــگاه علوم پزشکی
اراک تردد تمامی خودروهای عبوری
از مســیر کنار گذر غربــی ،کنترل
سنجی مســافران و ممانعت از ورود
آنان به اســتان ،جلوگیری از برگزاری

تجمعات در سطح مساجد را از دیگر
مصوبات این نشست برشمرد.

فرماندار دلیجان خبر داد؛

اعالم وضعیت قرمز در دلیجان

سیامک سلیمانی ،فرماندار دلیجان
در جمــع خبرنــگاران اظهــار کــرد:
شهرســتان ،با توجه به نزدیکی به قم
و کاشــان در مورد شیوع ویروس کرونا
شرایط خاصی دارد.
خبرنگار جام جم ســاوه :وی
بیان کرد :ســامت اتباع خارجی یکی
از اولویتها در این زمینه اســت چراکه
تعداد اتباع ســاکن در این شهرســتان

قابــل توجه بــوده و تصمیماتی اتخاذ
شــده تا غربالگری در این زمینه انجام
شود.
فرمانــدار دلیجــان ادامــه داد:
محدودیتهای تردد در جادههای نراق و
دلیجان ،هماهنگی با اصناف بهمنظور
تعطیلــی واحدهایــی کــه مایحتــاج
عمومی را تأمین نم یکنند و همچنین
پویــش مردمی و همراهی خیرین ب رای
ضدعفونی و گندزدایــی معابر از جمله
اقدامات انجام شده در راستای مقابله با
ویروس کرونا است.
ســلیمانی گفت :کمیتــهای ب رای
رصــد کارخانجات ،رعایت بهداشــت و
تعامل ب رای تعطیلی تعدادی از واحدها
تشــکیل شــده و اقدامات الزم در این

زمینه صورت گرفت.
وی عنوان کرد :بــا هماهنگی مرکز
بهداشــت تولید ماســک در دلیجان و
نراق آغاز شده و ب رای اقشار در معرض
آســیب و کمدرآمد بهصــورت رایگان
توزیع م یشود.
فرمانــدار دلیجان ضمن تشــکر از
ســازمان پدافند غیرعامــل و صنعت و
معدن اســتان تصریح کرد :با توجه به
یکبارمصرف بودن ماسکها و شرایط
ویژه شهرســتان دلیجــان تخصیص
ســهمیه اقدامات بهداشــتی ضروری
بوده و باید مدنظر باشد.سلیمانی بیان
کــرد :مواد ضدعفونــی در اختیار تمام
نانوای یها قرار گرفته و اصول بهداشتی
بهطور کامل رعایت م یشود.

وی بــا توجه به اینکه قســمتی از
بیمارســتان را به بستری بیماران کرونا
اختصــاص یافته ،بیان کــرد :درمانگاه
تخصصی تنفسی در دلیجان راهاندازی
شــده و فضای جانبی بیمارســتان نیز
ب رای استفاده احتمالی و افزایش ظرفیت
بستری بیماری تجهیز شده است.
فرمانــدار دلیجــان عنــوان کــرد:
شهرســتان دلیجــان در وضعیت قرمز
بوده و از مردم خواهش م یشود تا این
بیماری را جدی گرفته و از منازل خارج
نشوند چراکه با کاهش مراودات زنجیره
بیماری قطع خواهد شد.
ســلیمانی گفت :شهرستان دلیجان
به هیچ عنوان پذی رای مسافران نوروزی
نخواهد بود.

فرمانداری ساوه مشکالت کارگران شرکت پومر را پیگیری میکند
«محمدحســن قاســمیان» در
جمع خبرنگاران گفت :از مشــکالت
کارگران ایــن واحد تولیــدی مطلع
شدیم و با دستور فرماندار قرار است
این موضوع در نشســت کمیسیون
کارگری و یافتن راهکاری برای برون
رفت از مشــکالت تصمیــم گیری
شود.
خبرنگار جام جم ساوه :وی
اظهار داشت :در جلســه کمیسیون

کارگری از نماینده کارگران و مدیران
کارخانه دعوت کردیــم تا تصمیمی
درســت که منافع کارگران و کارخانه
را همزمان تامین کند ،اتخاذ شود.
قاسمیان تاکید کرد :تاکنون هیچ
کارگری از این کارخانه اخراج نشده و
همه تــاش ما هم بر تداوم فعالیت
و اشتغال آنها مبتنی است.
حدود  40تن از کارگران شــرکت
پومر که در زمینــه تولید مبلمان و

لوازم اداری فعالیت م یکند ،به دلیل
آنچه خطــر اخراج به بهانه شــیوع
بیماری کرونا عنوان کردند در مقابل
فرمانداری ســاوه تجمع و خواســتار
رسیدگی مسئوالن شدند.
حقوق و عیــدی معوقه و احتمال
بیکار شــدن در آســتانه شــب عید
دلیــل عمــده تجمع کارگــران بود
که از مســئوالن شهرستان تقاضای
رسیدگی و رفع مشکالت را داشتند.

دانی که چیست دولت دیدار یار دیدن
در کوی او گدایی بر خسروی گزیدن
از جان طمع بریدن آسان بود ولیکن
از دوستان جانی مشکل توان بریدن
ضمیمه رایگان روزنامه در استان مرکزی
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بهره برداری از میدان والیت در ساوه همزمان
با میالد حضرت امام علي (ع)

همزمــان با ميــاد نخســتين اختر
فــروزان امامــت و واليــت ،مولــي
الموحديــن حضــرت امام علــي (ع) با
حضور دکتر میرزایی معاون استاندار
مرکــزی و فرمانــدار ســاوه ،فرمانده
انتظامی ،سرپرســت دانشکده علوم
پزشکی ،فرمانده انتظامی شهرستان،
مهندس حســینی شــهردار و اعضای
شــورای اسالمی شــهر ،میدان والیت
افتتــاح و تقدیــم شــهروندان عزیــز
ساوجی شد.
خبرنگار جــام جم ســاوه :مهندس
حسینی در حاشیه این مراسم با بیان
اینکه ارتقــاء کیفی فضاهای شــهری
تقاضای مهم شــهروندان است ،بیان
داشــت :ارتقاي كيفيــت معابر و زيبا

ســازي محيط شــهري از شــاخصهاي
مهم افزايش نشاط و سالمتي در شهر
و از طرحهــاي اولويــت دار مدیریــت
شهری در دوره پنجم بوده است.
وی ادامــه داد :در محیط زیبا فرد از
نظر جســمی و روحی احساس آرامش
و راحتــی م یکنــد و ایــن زیبایــی به
عواملــی همچون کیفیــت در طراحی
شهری ،رنگ ،فرم ،معماری ،نورپردازی
در شب ،المانها و  ...وابسته است.
شــهردار ســاوه گفــت :مجموعــه
فعالیتهای شــهرداری ســاوه طی دو
ســال گذشــته همــواره در راســتای
ارتقای کیفیت ســیما و منظر شــهری
بــوده اســت لــذا در راســتاي ايجاد
جلوههــاي بصري و زيبا ســازي محيط

شــهري ،حوزه معاونت خدمات شهری
اقدام به زیباســازی بلوارهای مرکزی
شهر و ساخت و نصب المانهايي در
سطح شهر كرده است.
وی یــادآور شــد :برنامــه نصــب
جلوههاي ويژه بصري در ســطح شــهر
در دســتور كار شــهرداري قرار دارد و
به تدريج المانهاي بيشتري متناسب
با فرهنگ و آداب اسالمي و استفاده
از باورهــا و نمادهاي بومي تهيه و در
نقاط مختلف شهر نصب مي شود.
وی افــزود :عملیات ســاماندهی و
زیباســازی میــدان والیت نیــز از دی
سالجاری در شعاع  24و نیم متر مربع
با مســاحت  885متر مربــع و المان
بطــول  10و نیــم متر با طرح شــیب

معکــوس با انجــام کارهــای عمرانی،
نورپردازی فضای سبز و  ...توسط حوزه
معاونت خدمات شهری انجام شد.
وی پیگیری و نظارت بر انجام سریع
و بــه موقع طرحهای خدمات شــهری،
رفــع و مرمــت و لکه گیری آســفالت
معابر وخیابانهــا ،جلوگیری از صدور
مجوزهــای حفــاری ،اصالح و نوســازی
مبلمان شهری ،بهســازی فضای سبز،
گل کاری و درختــکاری ،توجــه ویژه به
نورپردازی محیطی ،رنگ آمیزی جداول
و رفــوژ بلوارهــا ،تنظیف و پاکســازی
شهر ،مرمت و بهســازی سرویسهای
بهداشتی ،گل کاری و رنگ آمیزی رااز
جمله محورهای کاری شهرداری در طرح
استقبال از نوروز دانست.

