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بدهی خودروسازها 80 
کارگر ساوجی را بیکار کرد

اولین مدرسه قایقرانی استان
 مرکزی در ساوه افتتاح شد
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اجتماعی شدن سالمت 
گامی در راستای ارتقاء 

خدمات بهداشتی

ساوه

12 میلیارد تومان 
اعتبار برای روکش و 
ترمیم معابر ساوه نیاز 

است
صفحه3

حســن صادقی، معاون دبیــر کل خانه 
کارگــر کشــور در آییــن افتتاح ســایت 
آموزشی خانه کارگر شهرستان های ساوه 
وزرندیه باتوجه به ضرورت خواســته های 
جامعه کارگری اظهارداشــت: ارائه خدمات 
چندمنظوره و پروژه های بلندمدت در حوزه 
ارتقاء ســطح علمی و خدمات ســیاحتی و 
رفاهی بــرای جامعه و اعضای خانه کارگر 
مــورد توجه اســت و این مهــم نیازمند 

مشارکت اعضای خانه کارگری است.
وی افزود:حــدود 76 درصــد از جامعه 
و  شــاغلین  شــامل  کشــور  کارگــری 
بازنشســتگان حداقل بگیر هســتند و هم 
اکنون دو میلیــون و 223 هزار نفر کارگر 

عضو خانه کارگر در سراســر کشور هستند 
کــه از درون جامعه کارگــری 12 میلیون 
نفری کشــور استخراج شــدند و به همان 
میزان مشمول حداقل بگیر هستند و براین 
اســاس وضعیت زندگی آنــان به گونه ای 
نیســت که بتوان یک بار دیگــر به بهانه 
آمــوزش از آنها هزینه مطالبــه کرد. وی 
افزود: بر اساس قانون اساسی کشورخدمات 
آموزشی باید درکشور بصورت رایگان باشد 
معــاون دبیــر  کل خانه کارگرکشــور 
تصریح کرد: نیــروی کار اســاس تولید، 
ثروت، ســرمایه گذاری و اســاس رشد و 
توسعه کشور خواهد بود عده ای بحث رشد 
اقتصادی مطرح می کنند رشــد به تنهایی 
حالل مشکالت نیست در حالیکه اگر درآمد 
حاصله در حوزه تکنولوژی محقق شــود و 
منجر به توســعه شود توســعه و پیشرفت 

کشور را بهمراه خواهد داشت. 
صادقی بیان کرد:الزمه عدالت اجتماعی 
رونق توســعه اســت قطعا اگرتوسعه باشد 
عدالــت اجتماعی محقق خواهد شــد باید 
مزد واقعی در جامعه شناورشــود متاسفانه 

تورم در جامعه رها شــده دستمزدها واقعی 
نیست با افزایش حقوق هیچ واحدی تعطیل 
و دچار رکود نشده افزایش مزد تعهد کاری 
و توسعه کشور را ارتقا خواهد بخشید. وی 
ادامه داد: ارائه خدمات چندمنظوره و پروژه 
های بلندمدت در حوزه ارتقاء سطح علمی 
وخدمات ســیاحتی ورفاهی برای جامعه و 
اعضاء خانه کارگر مورد توجه اســت و این 
مهم نیازمند مشارکت اعضاء خانه کارگری 
اســت. صادقی در ادامه با اشــاره به چشم 
انداز بلند مدت خانه کارگر برای برخورداری 
اعضای این تشکیالت از امکانات خدماتی 
و رفاهی در سراسر کشور گفت: هدفگذاری 
خانــه کارگر احداث 1100 ســوئیت برای 

پذیرایی از اعضای خانه کارگر در سراســر 
کشــور و شــهرهای زیارتی، ســیاحتی و 
توریستی بود که تاکنون 870 واحد اقامتی 
و پذیرایی محقق شــده اســت و در هدف 
پنج ســاله دوم بنا داریم تــا این میزان را 
به دو هزار مرکــز افزایش دهیم تا بتوانیم 
ضمن کاهش هزینه هــای اعضا به دنبال 
سرویس دهی مناسب باشیم. میرزایی دبیر 
کاگرشهرستانهای  خانه  تشکیالت  اجرایی 
ساوه وزرندیه نیز اخراج های دسته جمعی در 
آستانه شب عید را موجب بروز نگرانی های 
فراوان و اســترس بین کارگران دانست و 
افــزود: حقوق های معوق تــا 10 ماه و نیز 
عدم همخوانی دستمزدها با میزان گرانی و 
تورم در بین کارگران نگرانی ها را دو چندان 
و تشــدید کرده اســت و اگر چاره اندیشی 
نشــود قطعا با مشــکالت جــدی مواجه 
خواهیم شد .وی  در ادامه با اشاره به افتتاح 
ســایت آموزش های کوتاه مــدت در خانه 
کارگر که از تاکیــدات دبیرکل خانه کارگر 
کشور است، گفت: ارائه خدمات آموزشی به 
کارگران رکن اصلی تشکیالت است و این 

سیاست با جدیت دنبال می شود. وی ادامه 
داد: اگر امروز نمی توانیم میزان دســتمزد و 
حقوق کارگران را افزایش دهیم با برگزاری 
دوره های آموزشــی و مهارت آموزی زمینه 
درآمدزایی را بــرای خانواده های کارگران 
فراهــم کنیم تا بــا بهبود نســبی اقتصاد 
افزایش قدرت خرید  جامعه کارگری بستر 
و بهبود معیشــت را با ارائه آموزش رایگان 
فراهم کنیم. دبیر خانه کارگر ساوه و زرندیه 
از آموزش بالغ بر هشــت هزار نفر در این 
تشــکیالت خبر داد و افزود: امیدواریم این 
میزان تا پایان سال به 10 هزار نفر افزایش 
یابد. با توســعه این سایت ظرفیت آموزش 

ساالنه بالغ بر 20 هزار نفر خواهد بود.

دولت در راستای مزد واقعی کارگران تالش کند

ریاست محترم پلیس  آگاهی شهرستان  ساوه
  جناب سرهنگ سعید فضل الهی
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ضمیمه رایگان روزنامه دراستان مرکزی

در مراســمی با حضــور مدیر 
زندانیان  تعــاون  بنیــاد  عامــل 
کشــور، نماینــده مــردم ســاوه 
و زرندیــه در مجلــس شــورای 
اســامی، مدیرکل زنــدان های 
اســتان مرکزی، برخی از مدیران 
اســتان  زندانیان  تعــاون  بنیاد 
هــای کشــور و جمع دیگــری از 
و شهرستانی  استانی  مسئوالن 
مرکز اعــزام بــه کار مددجویان 
رای بــاز مجتمــع حامی مســتقر 
در مجتمع کشت و صنعت کوثر 
ســاوه وابســته به بنیاد تعاون 
زندانیان کشــور افتتاح و مورد 

بهره برداری قرار گرفت. 
مدیر مجتمع کشت و صنعت 
کوثر ســاوه در آئین بهره برداری 
از ایــن مرکــز گفت: ایــن مرکز 
بــا زیربنایی به مســاحت ۱۶۰۰ 
و  شــده  احــداث  مربــع   متــر 
شامل دو سوله 7۰۰ متری برای 
فضــای آسایشــگاه و کارگاهی، 
افســر  فروشــگاه،  آشــپزخانه، 
نگهبانــی و آسایشــگاه وظیفــه 

است. 
عبــاس اصغری مقــدم اظهار 
کــرد: بــرای احــداث ایــن مرکز، 
انتقال شبکه برق فشار قوی به 
طول ۶۰۰ متر، انتقال آب شرب 
به طول ســه کیلومتــر، انتقال 
گاز شهری به طول ۴ کیلومتر و 
احداث جاده دسترســی به مرکز 
اشتغال به طول ۳۰۰ متر انجام 

شده است. 
وی در ادامــه رســالت اصلی 
بنیاد تعاون زندانیان کشــور را 
تبدیل زندانیان به یک انســان 
کارآفریــن بیان کــرد و افزود: با 
افتتاح این ســوله که با حمایت 
بنیــاد تعــاون زندانیان کشــور 
صــورت گرفتــه اســت زمینــه 
مددجویان  حداکثــری  اشــتغال 

رای باز و نیمه باز فراهم خواهد 
شد. 

وی با اشــاره به انتقال برخی 
از مددجویــان رای باز و نیمه باز 
این شهرســتان به اردوگاه اراک 
اظهــار کرد: بــا راه انــدازی این 
مرکز در حال حاضر بالغ بر 25۰ 
زندانــی مــواد مخــدر رای نیمه 
باز کــه به مرکز اســتان انتقال 
یافته اند به ساوه برگشت داده 
خواهند شــد و با اســکان آنان 
در ایــن مرکز، کار حرفه آموزی و 
توانمندســازی آنان آغاز خواهد 
شــد و در برنامــه بلنــد مــدت 
ظرفیت این مرکز تا 5۰۰ زندانی 
افزایش خواهد یافت و از تردد 
خانواده های مددجویان به مرکز 
اســتان برای ماقــات زندانیان 
خود نیز جلوگیری بعمل خواهد 

آمد. 
اصغــری مقــدم با اشــاره به 
و  فنــی  هــای  دوره  برگــزاری 
حرفــه ای توســط ســازمان فنی 
و حرفــه ای بــه مددجویــان این 
مجتمع گفت: پــس از گذراندن 
دوره های آموزشــی مدارک فنی 
و حرفــه ای به مددجویــان ارائه 
و پــس از آزادی از زنــدان بــا 
دریافت تســهیات ارزان قیمت 

وارد بازار کار خواهند شد. 
وی بیــان کــرد: حرفــه آموزی 
زندانیان در ایــن مجتمع باعث 
شده اســت که مددجویان پس 
از آزادی از زنــدان ضمن ایجاد 
اشــتغال برای خود زمینه ایجاد 
شــغل را برای چندین نفر دیگر 
بــا مهارتــی کــه فراگرفتــه اند 

فراهم کرده اند. 
مدیر مجتمع کشت و صنعت 
کوثر ســاوه با اشــاره به اینکه 
این مجتمع شــامل ۳5۰ هکتار 
اراضی کشــاورزی است که 2۴۰ 

هکتــار آن را باغــات پســته در 
ارقــام گوناگــون تشــکیل داده 
انــد، گفــت: احداث نهالســتان 
پســته، کارگاه بلوک زنی، تولید 
کود ورمی کمپوست، قارچ و .... 
از جمله فعالیت هایی اســت که 
برای اشتغال مددجویان و حرفه 
آموزی آنان در این مجتمع انجام 

می شود.
نماینده مردم ساوه و زرندیه 
در مجلــس گفت: در حال حاضر 
بالغ بر ۶.5 میلیون حقوق بگیر 
در کشــور وجــود دارد بــا ایــن 
روند  نصف درآمد کشــور صرف 
بازنشســتگان  حقــوق  پرداخت 
می شــود اگردنبــال کارآفرینی 
نباشیم اقتصاد کشور با مشکل 

مواجه می شود.
نماینده مردم ساوه و زرندیه 
در مجلــس شــورای اســامی با 
بیــان اینکــه مســیر اقتصادی 
کشــور اشــتباه طی شده است، 
گفــت: با وجــود مشــکاتی که 
کشــور بــا آن مواجه اســت، اما 
عــزم ملــی و تاش مســئوالن، 
کشور را از بن بست خارج کرده 

است.
 محمدرضا منصوری  نیز دراین 
آیین با اشاره به ضرورت فراهم 
کردن فرصت های اشتغال زایی 
شــرایط  اظهارداشت:متاســفانه 
نیست  مطلوب  اقتصادی کشور 
و با توجه به مشکات معیشتی 
که مردم با آن روبه ر وهســتند 
بایــد در این خصــوص تدابیری 

اندیشیده شود.
وی افزود: با توجه به افزایش 
قیمت دالر شرایط برای صادرات 
وجــود دارد ولی متاســفانه آمار 
صــادرات در کشــور پایین بوده 
کــه قطعــا مشــکات اقتصادی 
برای شــکور به همراه دارد  زیرا 

ملتی که رونــق تولید وصادرات 
نداشــته باشــد مردم از زندگی 
بــا  هســتند   محــروم  خــوب 
همکاری وتوجــه به فرصت های 
سرمایه گذاری می توان به رونق 

اقتصادی کشور کمک کرد.
نماینده مردم ساوه و زرندیه 
در مجلــس تصریــح کــرد: هــم 
اکنون بالغ بر پنج میلیون فارغ 
التحصیل بیکار در کشور وجود 
دارد کــه اکثــر آنهــا بــه دنبال 
پیــدا کــردن شــغل متناســب 
دانشــگاهی  تحصیــات  بــا 
هســتندعدم توجــه بــه تولید 
وایجــاد اشــتغال متنــوع علت 

بیکاری فارغ التحصیان است 
منصوری بیان کرد: باید به 
فکر کارآفرینی و ایجاد ثروت 
در کشــور باشــیم تــا درآمد 
کشــور افزایش یابد و تاش 
در  زندانیــان  تعــاون  بنیــاد 
کشــور در حوزه حرفه آموزی 
و ایجاد اشــتغال کــه موجب 
می شود  درآمدزایی  افزایش 
نمونــه بارزیــی از کارآفرینی 

است. 
وی ادامــه داد:در حــال حاضر 
بالغ بر ۶.5 میلیون حقوق بگیر 
در کشــور وجــود دارد بــا ایــن 
روند  نصف درآمد کشــور صرف 
بازنشســتگان  حقــوق  پرداخت 
می شــود اگردنبــال کارآفرینی 
نباشیم اقتصاد کشور با مشکل 

مواجه می شود.
نماینده مردم ساوه و زرندیه 
در خانــه ملت خاطرنشــان کرد: 
تولیــد و صــادرات با سیســتم 
آموزشــی فعلی یک خیال واهی 
است  باید در سیستم آموزشی 
کشــور تحــول ایجــاد شــود و 
آموزش هــا بــر مبنــای مهــارت 

محوری صورت گیرد. 
وی افزود: حدود 7۰۰ زندانی 

ســاوه که در اراک حضور دارند  
از ســازمان تعاون بنیاد کشــور 
همــکاری  بــا  رود  مــی  انتظــار 
نهادهــای  دیگــر  و  بخشــداری 
شهرســتان مکانــی مســتقل با 
مشارکت خیرین در زندان ساوه 
راه اندازی شــود تا بســیاری از 
آســیب های اجتماعــی کاهــش 
یابد و صرفه جویــی در وقت و 

هزینه صورت گیرد. 
مدیــر کل زندانهــای اســتان 
مرکزی افــزود: انتظار ما حمایت 
مســئوالن و نگاه ویــژه دولت و 
مجلس به ســازمان زندانهاست 
هــم اکنون  بالغ بر ۸۰۰ زندانی 
رای باز در اســتان مرکزی وجود 
میــزان  ایــن  اشــتغال  و  دارد 
زندانــی کار بزرگی اســت که با 
حمایــت بنیاد تعــاون زندانیان 

صورت می گیرد. 
اســتان  زندانهــای  مدیــرکل 
مرکــزی تصریــح کرد: بــه دنبال 
توســعه فضاهــای فرهنگــی و 
تربیتــی هســتیم و  تــا کنــون 
بــرای بالغ بــر دوهــزار نفر طی 
ســال گذشــته گواهی اشتغال 
به زندانیان اســتان صادر شده 

است.
خانــواده  داد:  ادامــه  وی 
آســیب  معــرض  در  زندانیــان 
حمایت  اجتماعی هســتند  های 
پیشــگیری  بــرای  مســئولین 
هاضــروری  آســیب  وکاهــش 
اســت. فاحتی در ادامه گفت: 
توســعه فضاهــای  دنبــال  بــه 
فرهنگی و تربیتی هستیم و بر 
این اساس برای بالغ بر دوهزار 
نفر طی ســال گذشــته گواهی 
اشــتغال بــه زندانیان اســتان 

صادر شده است. 
ادامه  در صفحه 7

مدیر عامل بنیاد تعاون زندانیان کشور:

تبدیل زندانیان به کارآفرین؛ رسالت بنیاد تعاون زندانیان کشور
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 ســیدعلی آقازاده، اســتاندار مرکزی در 
بازدید از منطقه حاشیه نشــین فانوس آباد 
ســاوه اظهــار داشــت: ۱۱ میلیــون نفر در 
کشور در حاشیه شهرها ساکن هستند که 

معموال در کانشهرها زندگی می کنند.
وی افــزود: ایــن معضــل هــم مــردم و 
هــم شــهرداری ها بــه ویــژه دســتگاه های 
خدمات رســان را دچار مشکل کرده و خاص 
ســاوه نیســت اما این معضل در ســاوه به 
عنوان شهر بزرگ استان و نزدیک به تهران 

بیشتر است.
استاندار مرکزی تصریح کرد: ما آمدیم تا 
هم از نزدیک مشکات را ببینیم و با حضور 
مردم و مسئوالن مشکات را بررسی کنیم، 
امکانات در این مناطق کم است و مردم در 

سختی به سر می برند.
آقازاده بیان کرد: اکنــون زمین هایی که 
مورد تصــرف واقع  شــده دارای مشــکات 
حقوقــی مختلفی هســتند که مســائلی را 
برای دســتگاه های خدمات رسان ایجاد کرده 
زیرا این دستگاه ها باید بر مبنای قوانین و 

ضوابط خدمات رسانی کنند.   
وی ادامه داد: تمام تاش مســئوالن بعد 
از بــه وجود آمــدن این شــهرک ها برطرف 
کــردن نیازهای ضــروری مردم ایــن مناطق 
اســت، ضرورت هــای اولیه در ایــن منطقه 
وجود ندارد، گاز با ســختی های قانونی سال 

گذشته به این منطقه آمده است.
اســتاندار مرکزی عنوان کــرد: در تاش 
هســتیم تا با همکاری شورا و شهرداری در 
ســاوه و استانداری یک سری از مشکات را 
برطــرف کنیم و برای جدول گذاری در تامین 

قیر استانداری کمک می کند.
آقــازاده اضافــه کرد: در مورد مشــکات 
قانونی حســینیه و مسجد باید تاش شود 
تا با همکاری شــهرداری ساوه برطرف شود و 
با کمک خیران آن را بسازیم و مردم بتوانند 

آداب مذهبی و مراسم خود را برگزار کنند.
وی افــزود: دلیل آمدن ما بــه اینجا و در 
جمــع مردم این اســت کــه بگوییــم تمام 
تاشــمان را می کنیم تا مشکات شما را به 
حداقل برسانیم، در مورد دامداری هم باید 
با یک ســری تمهیدات عوارض آن از قبیل 
بــوی نامطبــوع را کم کــرد، مهار ســگ های 

ولگرد هم باید در دستور کار قرار بگیرد.

تاثیــر  تحــت  ســاوه،  شــهر  نقطــه   22
حاشیه نشینی

محمــد بهارونــد، فرماندار ســاوه در این 
بازدید اظهار داشت: توجه به مناطق محروم 
همیشــه مورد تاکید مسئوالن نظام بوده و 
مردم این مناطق پشــتوانه نظام هســتند، 
بایــد  خدمات رســانی  قانــون،  براســاس 
براســاس پروانه یا ماده ۱۰۰ باشد که این 
امر خدمت رسانی به این مناطق را با مشکل 

روبه رو کرده بود.
وی ادامه داد: بعد از سه سال در مجلس 
طرحی تحت عنوان واگذاری امتیازات موقت 
مصوب شد که ســبب فراهم شدن شرایط 

خدمت رسانی شد.
فرماندار ساوه بیان کرد: این منطقه یکی 
از مناطق هدف برای بازآفرینی است و جزو 
بافت های فرســوده محســوب می شود و از 
امــروز کار جدول گــذاری آن آغاز و در دهه 

فجر به اتمام می رسد.
بهاروند عنوان کــرد: حدود ۱5۰ تن قیر 
نیاز اســت که آســفالت خیابــان اصلی در 
دســتور کار قرار بگیرد، شهرداری در تاش 
اســت این وضعیت حفظ و مقاوم ســازی و 

خدمات رسانی انجام شود.
وی افزود: در ســاوه باالی 97 درصد و در 
روســتاها  افــزون بر 95 درصد گازرســانی 
انجام شده است، این منطقه از بدو انقاب 
شــکل گرفتــه و بــه لحــاظ قانونــی امکان 
خدمات رســانی به آن نبوده است، برای کار 
مــردم و رعایــت موازین اخاقــی و قانونی 
و حفــظ روحیــه انقابــی مدیری بــه زندان 

نخواهد رفت و مدیران نباید بترسند.
رئیس شــورای شــهر ســاوه هم در این 
بازدیــد با اشــاره به نگاه شــورا بــه مناطق 
حاشــیه ای گفت: نگاه شــورای پنجم توزیع 

عادالنــه امکانات در شــهر و نــگاه ویژه به 
مناطــق کم بهره و نقاط حاشــیه اســت  و در 
عمر یــک ســاله فعالیت های خوبــی انجام 
شــده اســت.احمد حاج امینی تصریح کرد: 
۸ منطقــه جدیدا وارد جامعه هدف شــدند 
که نیازمند اعتبارات اســتانی و گاهی ملی 
است، شــهرداری و شورا به لحاظ گستردگی 
بــه تنهایی قــادر بــه تأمین نیازهــای این 

مناطق نیستند.
وی ادامه داد: همه این فعالیت هایی که 
در دوره شــورای پنجم انجام شــده با توجه 
به نیازسنجی و نظرســنجی از عامه مردم و 

متخصصان انجام شده است .
رئیس شــورای شــهر ســاوه عنوان کرد: 
برای جدول گذاری و آســفالت در ســال 9۶ 
قیر تعلق گرفته و بخشــی از خدمات انجام 
شــد، شــهر ســاوه با توجه به وضعیتی که 

دارد باید در استان ویژه تر دیده شود.
حاج امینی اضافه کرد: در بحث بافت های 
فرســوده محله قاســم آباد، نقشــه ها تهیه 
و فعالیت هــا انجــام شــده  و منتظر تامین 
اعتبار هســتیم، ۴5 میلیارد بودجه ســتاد 
باز آفرینی در اســتان برای امســال مصوب 
شــده و اســتدعا داریم که ایــن بودجه در 

شهرستان ها جذب شود.
وی افزود: فضای ســبز و پارک خواســته 
مشــروع مردم اســت  و اســتدعا داریم که 
سازمان مســکن و شهرســازی با شهرداری 
همکاری بیشــتری داشــته باشــد و تعامل 
بیشــتر در بحــث واگــذاری زمین داشــته 
باشــند.رئیس شــورای شهر اســوه تصریح 
کرد: ۱2 هزار مترمربع آســفالت و ۱۰۰ تن 
قیر برای آســفالت نیاز است، مسئوالن در 
بحث اعتبارات دقت نظر داشته باشند، ۶۰ 
درصد معابر ســاوه نیاز به روکش و ترمیم 
دارد و ۱2 میلیــارد تومــان اعتبار برای این 

کار الزم است.

رئیس شورای اسالمی شهر ساوه

12 میلیارد تومان اعتبار برای روکش و ترمیم معابر ساوه نیاز است
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رئیس دانشــکده علوم پزشکی ساوه در 
همایــش تجلیل داوطلبین ســامت که در 
سالن سلمان ســاوجی در ساوه برگزار شد 
به نقش داوطلبانه و خیرخواهانه داوطلبین 
ســامت در جامعه اشــاره کــرد و گفت: در 
شهرستان های ساوه و زرندیه بالغ بر 55۰ 
داوطلب ســامت به مردم خدمت می کنند 
و حلقه های واسط بین مردم و حوزه سامت 
به شــمار می روند و منعکس کننده پیام ها 
و مفاهیم بهداشتی به جامعه هستند و از 
طرفی مشــکات حوزه ســامت را نیز رصد 

کرده و انعکاس می دهند.
نیــک روش با تاکیــد بر رویکــرد دولت 
تدبیــر و امیــد مبنــی بر اجتماعی شــدن 
ســامت گفت: جایگاه داوطلبین سامت با 
اجتماعی شدن این مقوله ارتقاء پیدا کرده 
اســت و انتظار می رود که با توانمند شدن 
داوطلبان شــاخص های درمانی و بهداشتی 

ارتقا یابد.
وی به راه اندازی کانون سامت در محات 
اشاره کرد که موجب سازماندهی داوطلبین 
و ایجــاد یک تشــکل جمعی برای بررســی 
مشــکات حوزه ســامت در محله ها و نیز 
آمــوزش و ارائه راهکار بــرای برطرف کردن 
مشــکات است.وی با اشــاره به راه اندازی 
۱۰ کانون ســامت محله در ساوه و زرندیه 
افزود: امیدواریم تا پایان ســال این تعداد 
با افزایش دو برابری به 2۰ کانون ســامت 
برســد تا از توان و ظرفیت همه داوطلبان 
ســامت اســتفاده کرد.میترا توحیدی نیز 
بر اجتماعی شــدن ســامت تاکیــد کرد و 
افزود: این میزان داوطلب ســامت همیار 
نظام ســامت به شــمار می رونــد و بالغ بر 
2۰ میلیون نفر جمعیت در کشــور را تحت 
پوشــش خدمات خود قــرار داده اند گرچه 
آمار خیلی بیشــتر از 2۰ میلیون نفر است 

و به دو برابر هم رسیده است.
ســامت  شــدن  اجتماعــی  افــزود:  وی 
موضوع جدیدی نیست و بر هماهنگی های 

بین بخشــی به عنوان اولویت اصلی حوزه 
ســامت از ســالیان گذشــته تاکید شده 

است.
وی از ایجــاد معاونت اجتماعی به عنوان 
یــک اقــدام ارزشــمند در دولــت تدبیر و 
امید یاد کرد که نشــان از اهمیت موضوع 
مشارکت های اجتماعی و هماهنگی های بین 
بخشی دارد و گفت: اجتماعی شدن سامت 
یکی از تاکیدات رهبر معظم انقاب بود که 
در دولت یازدهم و دوازدهم به عنوان یک 
مقوله مهم اجتماعی مورد تاکید قرار گرفت 
و بر نقش سایر ســازمان ها و اقشار مردم 

نیز در حوزه سامت تاکید شد.
وی با اشــاره به نقــش مهم داوطلبان در 
پیشــگیری و مقابله با بیماری های واگیردار 
در کشــور گفــت: حضــور موثــر داوطلبان 
در سراســر کشور در پیشــگیری و مقابله 
بــا بیماری های واگیــردار به ویــژه در نقاط 
محروم و حاشیه نشین موجب کاهش آمار 
مبتایان به این نوع بیماری ها شده است.
این مقام مســئول با اشــاره به اینکه بالغ 
بر 9۰ درصد داوطلبان ســامت کشــور را 
بانوان به عنوان مدیران خانواده ها تشکیل 
می دهند، گفــت: حضور موثــر بانوان یک 
نقطه قوت برای ارتقای شاخص های سامت 

در کشور است.
موضــوع  شــدن  ســازماندهی  بــر  وی 
ســامت تاکید کرد و گفت: اجتماعی شدن 
سامت با مشارکت مردم مهمترین رویکرد 
مجمع های سامت اســت که حوزه سامت 
تنهــا نقــش 25 درصــدی دارد و تامیــن 
سامت 75 درصد دیگر با همکاری مردم و 
مشارکت بین بخشی است. بر این اساس 
مفهوم اجتماعی شــدن ســامت به معنای 
همکاری و همراهی ساختارمند مسئوالن و 
متعهدانه تمامی بخش ها در تحقق عدالت 
سامت اســت .توحیدی به اجرای طرح های 
متعدد غربالگری و پژوهشــی با مشــارکت 
داوطلبان اشــاره کــرد که نتیجــه فعالیت 

حوزه مشارکت های مردمی در حوزه سامت 
و تقویت هماهنگی های بین بخشی است.

وی در ادامــه به توافــق نامه بین وزارت 
بهداشــت  و وزارت کشــور مبنی بر تحقق 
سیاســت های اجتماعی شــدن سامت در 
سراسر کشور  اشاره کرد و افزود: براساس 
ایــن توافــق نامــه تمامــی اســتانداران و 
فرمانداران به عنوان روسای مجامع سامت 
انتخــاب شــدند تــا ســازوکار مناســب و 
ساختارمند توسط بدنه مدیریتی دولت در 

نقاط مختلف کشور شکل گیرند.
وی بــا اشــاره بــه اینکه شــخص رئیس 
جمهــور در راس این هرم قرار دارد، گفت: 
حضور مستقیم رئیس جمهور در راس این 
مجموعه نشــان از توجه دولت به اجتماعی 

شدن سامت دارد.
توحیــدی بــر تحقــق عدالــت در حــوزه 
ســامت تاکید کرد و گفت: برجسته کردن 
فعالیت هــای اجتماعــی و ایجــاد فضا برای 
مشــارکت مردم و ســازمان ها در اجتماعی 
شــدن ســامت زمینه ســاز برخورداری از 
جامعه ای ســالم و انسجام اجتماعی خواهد 

شد.
محمدرضــا منصــوری نیــز بــر  ضرورت 
فراهــم  کــردن فرصت هــای کارآفرینــی و 
اصاح ســاختار آموزشی تاکید کرد و اظهار 
داشــت: تولید محصوالت صادرات  محور و 
تقویت حوزه های کارآفرینی الزمه توســعه 
یک کشــور اســت، زیرا زندگــی خوب حق 
یــک ملت بــوده، این درحالی اســت که نه 
تنها در حــوزه صادرات رقابتی نداریم بلکه 
تولیــد و درآمد ما پایین بــوده و اگر روزی 
نفــت از مــا گرفته شــود با توجه بــه آمار 
حــدود 7 میلیون حقوق بگیر در کشــور با 
یک فاجعه مواجه می شــوند. نماینده مردم 
ســاوه و زرندیه در مجلس شورای اسامی 
تصریح کرد: خوشــبختانه با وجود مشکات 
و در شــرایطی که کشور در پرداخت حقوق 
و مزایــا بــا مشــکل مواجــه شــده ولی در 

دورترین نقطه کشــور خدمات بهداشتی و 
درمانی ارائه می شــود، بــه گونه ای که جزو 
کشــورهای ســطح بــاال از لحاظ طــول عمر 
هستیم.منصوری بیان کرد: افزایش بودجه 
2۴ میلیارد تومان دانشــکده علوم پزشکی 
ســاوه به ۴۴ میلیارد تومــان کمک موثری 
در ارائه خدمات ســامت به دو شهرستان 
ساوه و زرندیه به همراه داشت، به گونه ای 
که بیشترین افزایش بودجه در کل کشور 
مربوط به دانشــکده ســاوه بــود که طی دو 
ســال اخیر شاهد توسعه فضاهای سامت 
و تجهیــزات پزشــکی در ایــن شهرســتان 
بودیــم، هم اکنون بیــش از ۶5 متخصص 
در شهرســتان ســاوه و 25 متخصــص در 
بیشــتر حوزه هــای  شهرســتان ســاوه در 
تخصصی پزشــکی داریم که جای خوشحالی 

است.
شهرســتان  متاســفانه  داد:  ادامــه  وی 
ســاوه به عنــوان بزرگترین شهرســتان از 
لحاظ وســعت تنها شــهر در کشور بوده که 
بعــد از ۴۰ ســال بیمارســتان جدیدی در 
آن ساخته نشــده، این درحالی است که با 
توجه به قطب صنعتی و به عنوان سرزمین 
فرصت هــای طایی شــاهد افزایــش رو به 
رشد جمعیت در این شهرستان ها هستیم، 
ولــی بایــد بــرای درمان هــای تخصصی به 
اســتان های دیگــر مراجعــه کننــد، امروز 
احــداث بیمارســتان 22۰ تختــی جایگزین 
مــدرس،  مطالبه مردم شهرســتان ســاوه 

است.
نماینده مردم ســاوه و زرندیه در مجلس 
شورای اسامی خاطرنشان کرد: ۳۶ مدرسه 
خیرساز در شهرستان ساوه داریم، با توجه 
به رشــد جمعیت در شهرستان ساوه، قطعا 
اگر خیران نبودند، تامین فضای آموزشــی 
از توان دولــت خارج بود، امروز نیز ضروری 
اســت فرصت هــای الزم بیش از گذشــته 
بــرای مشــارکت خیــران در حوزه ســامت 

فراهم شود.

رئیس دانشکده علوم پزشکی ساوه:

اجتماعی شدن سالمت، گامی درراستای  ارتقاء خدمات بهداشتی
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خبر خبر

 مدیــراداره آب و فاضــالب شهرســتان ســاوه 
گفت:نخستین جشنواره  واژه آب با هدف آگاهي دانش 
آموزان از ایــن نعمت بي بدیل خداوند و نحوه صحیح 
مصرف همزمان با سراسر کشــور در شهرستان ساوه 

برگزارشد.
شهباز افزود: از مهر سال جاری این جشنواره برای 
مقاطع ابتدایی برگزار شده و تا کنون بالغ بر 500 دانش 
آموز از آموزش های این جشنواره برخوردار شدند. وی 
ادامه داد: عالوه بر برگزاری این جشنواره برای مقاطع 
ابتدایــی تاکنون 500دانش آموز دیگر با آموزش بهینه 

آب آشنا شده واین آموزش ها ادامه دارد.
مدیراداره آب و فاضالب شهرســتان ساوه تصریح 
کرد: آموزش و نهادینه سازی فرهنگ مصرف بهینه آب 
در ســنین کودکی به ویژه نخستین روزهای یادگیری 

خواندن و نوشــتن، بسیار کم هزینه و اثربخش خواهد 
بود. شــهباز افزود:در این همایش با تاکید بر فرهنگ 
ســازي در زمینه مصرف درست آب  دانش آموزان مي 
تواننــد در این زمینه کمک کننــد و در واقع به عنوان 
ناجي آب در خانواده ها فعالیت کنند.وي خاطرنشــان 
کرد: در آینده جنگ آب  اســت و امروز دانش آموزان 
عزیز با برگزاري نقاشــي همگاني، ارائه شعر و مقاله، 
برپایي نمایشگاه نقاشي با موضوع آب، و اجراي سرود 
همگاني، نشــان دادند که قدر این نعمت بزرگ را مي 
دانند و با اجــراي این برنامه ها، مصرف صحیح آب و 
صرفه جویي در مصرف آب نهادینه مي شود.وی افزود: 
همیشه آب، جان انسانها را نجات مي دهد اما امروز ما 
باید جان آب را نجات دهیم و اگر رعایت نکنیم یقینا با 

مشکالت عدیده اي در زمینه آب مواجه خواهیم شد.

نخستین جشنواره واژه آب در ساوه برگزارشد

معاون اجرایی خانه کارگر ساوه و زرندیه درجمع خبرنگاران 
گفت:در چند روز اخیر بالغ بر 80 نفر از کارگران شــرکت ایمن 
سپهر تولید کننده شیشه های اتومبیل از کار برکنار شدند و علت 
اخراج کارگران به دلیل بدهی قابل توجه و کالنی است که دو 
شــرکت بزرگ خودروساز به این واحد تولیدی در شهر صنعتی 
کاوه دارند و کارفرمای شرکت به دلیل عدم دریافت مطالبات از 
این خودروسازان، توانایی پرداخت حقوق و دستمزد کارگران را 
نداشته و مجبور به اخراج آنان شده است.وی بیان کرد: متاسفانه 
در پی این اقدام از ســوی دو شــرکت خودروساز بزرگ کشور، 
کارگرانــی که به صــورت قراردادی جذب بازار کار شــدند در 
حال ذبح شــدن هستند و در این شــرایط اقتصادی بحرانی و 
تورم بدون هیچ پشــتوانه ای شــغل خود را از دست داده اند و 
هیچ اراده ای هم برای حل این مشکل وجود ندارد.محمدرضا 
خیراندیش در ادامه عدم پرداخت مطالبات از سوی خودروسازان 
به قطعه سازان، عدم وجود نقدینگی برای تامین مواد اولیه که 
بخش اعظمی از آن وارداتی است، پرداخت مطالبات کارگران و 
مشکل تامین ارز را موجب بروز بحران و چالش جدی در شرکت 
های قطعه ساز خودرو دانســت.وی تصریح کرد: در شرایطی 
که خودروســازان اقدام به پرداخت بدهی های خود به صنایع 
پائین دستی نمی کنند، هم با افزایش بی رویه و غیر قابل باور 
قیمت خودرو به ملت زور می گویند و هم برای واحدهای تولیدی 
قطعه ســاز چالش ایجاد می کنند چــرا که در چنین وضعیتی 
صنایع مرتبط با خودروســازی مجبورند برای بقای واحدهای 
تولیــدی خود به تعدیــل نیــرو روی آورده و کارگران را بیکار 
کنند.خیراندیش تاکید کرد: بیکاری کارگران در چنین شــرایط 
اقتصادی موجب شرمندگی آنان در خانواده در این فصل سرما 
می شــود و امکان پیداکردن شغل دیگر برای آنها بسیار دشوار 
خواهد بود.وی بیان کرد: عدم پرداخت بدهی این شرکت های 
خودروساز به قطعه سازان در حالی صورت می گیرد که کارگران 
شــرکت های خودروسازی منوی غذای روزانه در شرکت دارند 
در حالیکه صنایع پائین دستی توانایی پرداخت حقوق و مزایای 
کارگران را هم ندارند و این مصداق کامل بی عدالتی و اجحاف 
است چرا که یک کارگر قطعه ساز باید محتاج نان شبش باشد، 
اما کارگر خودروساز حق انتخاب منوی غذای روزانه داشته باشد.

معاون اجرایی خانه کارگر تشکیالت ساوه و زرندیه در ادامه از 
اســتاندار استان مرکزی و فرماندار شهرستان خواست تا پیگیر 
مطالبات کارگران قطعه ساز باشند چرا که تداوم این رویه موجب 
اخراج بی رویه یا تعطیلی احتمالی چند شرکت قطعه ساز خودرو 
در ســاوه خواهد شــد و باید از بروز چنین وضعیتی جلوگیری 
کرد.وی همچنین از دولت خواســت تا ضمن وصول مطالبات 
واحدهای قطعه ساز خودرو از صنایع خودروساز، تدابیری اتخاذ 
کند که اشتغال موجود حفظ شــود و برای حفظ اشتغال برای 
صدها کارگر شــاغل در واحدهای تولیدی و صنعتی قطعه ساز 
خودرو در این شهرســتان راهکار عملی ارائه کنند تا در آینده با 
بحران و چالش های کارگری مواجه نشویم.خیراندیش با اشاره 
به اینکه مدیر واحد تولیدی شیشــه ایمن سپهر، علیرغم میل 
باطنی خود اقدام به اخراج کارگران کرده است، گفت: از آنجاکه 
که شرکت امکان بقاء با شرایط مالی بحرانی نداشته و توانایی 
اداره آن تضعیف شــده به ناچار دست به تعدیل نیرو زده است.

وی در عین حال تصریح کرد: ادامه روند اخراج کارگران ضربه 
ســنگینی به سازمان تامین اجتماعی می زند و این سازمان در 
حال حاضر با استقراض بانکی اقدام به پرداخت حقوق مستمری 
بگیران و بازنشســتگان می کند. اخراج کارگران باعث افزایش 
آمار پرداخت بیمه بیکاری از ســوی این سازمان شده و میزان 
پرداختــی ها را افزایش می دهد، از طرفــی با اخراج کارگران 
میزان درآمدزایی این سازمان از محل پرداخت حق بیمه ماهانه 
کاهش می  یابد و ادامه این وضعیت موجب ایجاد بحران مالی 

در صندوق تامین اجتماعی خواهد شد.

در  مددی  محســن 
جلســه هم اندیشــی با 
ســازمان  پیمانــکاران 
پسماند که جهت حمایت 
بازیافــت  کارخانــه  از 
صورت  ساوه  شهرداری 
زباله  گفــت:  گرفــت، 
طالی کثیف نامیده شده که اگر در سیستم مدیریت 
پسماند اســتفاده بهینه ای از آن نشود چه بسا بر اثر 
انباشت آن در دل طبیعت، آلودگی خاک و سفره های 
آب های زیرزمینی خطرات زیســت محیطی جبران 

ناپذیری برای ساکنان ایجاد شود.
وی ادامه داد: کارخانه بازیافت شهرداری ساوه یکی 
از بخــش های مهم چرخه مدیریت پســماند در این 
شهر است که با هدف کاهش معضالت و  مشکالت 
زیســت محیطی حاصل از دفن  زباله، فعالیت خود را 
آغاز کرده است و اکنون تالش می کنیم تا عالوه بر 
تحقق اهداف زیســت محیطی، کارخانه را به مرحله 
درآمدزایی برسانیم.مددی تصریح کرد: تفکیک زباله 
توسط نیروهای شهرداری اقدامی غیر مجاز است که 
عالوه بر خطرات بهداشــتی برای پاکبانان، آسیب به 
پیمانکار کارخانه بازیافت را در پی خواهد داشت.  وی 
با اشاره به اینکه کارخانه پردازش باید فعالیت خود را با 
همکاری پیمانکاران و سازمان مدیریت پسماند ادامه 
دهد تا به مرحله ایجاد درآمد برسد، افزود: حوزه معاونت 
خدمات شهری شهرداری ساوه بر نحوه فعالیت حوزه 
مدیریت پسماند در این زمینه نظارت کامل داشته و با 
هر گونه رفتار خارج از عرف توسط برخی افراد برخورد 
می شــود.مددی گفت: زندگی شهرنشینی ساوه هم 
اینک در طول شبانه روز حدود 120 تن زباله برجای 
می گذارد که از این میزان حدود 80 تن آن در شب و 
40 تن آن در طول روز از شــهر جمع آوری می شود.

پیمانکاران نیز در این جلســه به بیان مشکالت خود 
پرداختند. مشکالت اقتصادی و برخی معوقات حقوق 
پاکبانــان و کارگران علت تمایل آنان به تفکیک غیر 
مجاز زباله ها در حین فعالیت اســت.پلمب مراکز غیر 
مجاز خرید زباله، جمع آوری زباله در شب در بخشی از 
مناطق شهر توسط پیمانکار و توقیف خودروهای حمل 
زباله پیمانکارانی که بصورت غیرمجاز اقدام به تفکیک 

می کنند، بخشی از مصوبات این جلسه بود.

برخورد با فعاالن غیرمجاز 
معادن ساوه، در دستور کار

معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری ســاوه، 
مهدی الیاســی در نشست بررســی وضعیت معادن 
و کیفیــت تولیــدات معدنی و مصالح ســاختمانی 
شهرستان ســاوه در محل فرمانداری افزود: سازمان 
صنعت، معدن و تجارت بــا همکاری اداره امور آب 
شهرســتان ســاوه وظیفه دارند که بر میزان و نوع 

برداشت از معادن، نظارت جدی داشته باشند.
وی بــا تاکید بر اینکــه معادن در زمــره منابع 
خدادادی و طبیعی محســوب می شــوند، خواستار 
صیانت از این داشــته ها توسط دستگاه های متولی 
و ماندگاری این ذخایر برای آیندگان شــد. الیاسی، 
همچنین خواستار افزایش بهره وری در معادن برای 
بهبود کیفیت مصالح معدنی، ســنگدانه ای و بتن در 
ســاخت بناها و طرح های عمرانی شد.معاون امور 
عمرانی فرمانداری ســاوه ادامه داد: اداره استاندارد 
شهرستان ساوه مسئول نظارت و انجام بازرسی های 
بیشــتر بر کیفیت تولید محصوالت معدنی و مصالح 

ساختمانی در محدوده شهرستان است. 
وی تاکید کرد: اداره استاندارد باید با تولیدکنندگان 
محصوالت بــی کیفیت و بدون مجــوز، برخورد و 

متخلفان را به مراجع قانونی معرفی کند.

روزانه 120 تن زباله در ساوه 
تولید می شود

بدهی خودروسازها 80 کارگر 
ساوجی رابیکارکرد

 رئیس شــورای شهر دلیجان، 
محمــد رضــا خلیلــی در  جمع 
اعتماد  رای  بــا  خبرنگاران گفت: 
شــورای اسالمی شــهر دلیجان 
داود فرداد به عنوان شهردار جدید 

دلیجان انتخاب شد.
وی تصریح کرد: شهردار جدید 
دلیجان متولد 1338 دارای مدرک 
از  عمــران  مهندســی  تحصیلی 
دانشگاه آزاد اسالمی ساوه است که 
از سال 67 تا 69 به عنوان شهردار 
زاویه، از ســال 69 تا 72 شهردار 
دلیجان، از سال 82 تا 87 شهردار 
ســاوه، از ســال 87 تا 92 شهردار  

ساوه و از سال 96 تا97  به عنوان 
شهردار زاویه مشغول فعالیت بوده 
اســت.رئیس شورای شهر دلیجان 
پیگیری مطالبات بحق مردم را از 
وظایف اصلی  نمایندگان مردم در 
شورای اسالمی شهر و به خصوص 
مجلس شورای اسالمی دانست و 
از  مسئولین خواســتار پیگیری و 
حمایت همه جانبه بــرای احقاق 
حقوق مــردم شــد.خلیلی افزود: 
توسعه ای  زیرساخت های  دلیجان 
فراوانی دارد که متاسفانه اختیاری 
در بهره برداری و استفاده آن ندارد، 
مانند ســد پانزده خرداد که استان 

همجــوار از آن اســتفاده می کند، 
غار چــال نخجیر کــه نامش را 
تغییر دادند، بارگاه ملکوتی حضرت 
در  امام محمدباقر)ع(  ســلطانعلی 
اردهال که به کام دیگری اســت، 
خــط راه آهن قطــاری که فقط 
سوتش  دلنشین  صدای  شــنیدن 
سهم مردم است، خط انتقال نفت 
و گازی که افتخــارش، حریم راه 
و خطراتــش از آن مردم اســت، 
خیابان امام خمینی دلیجان نیز از 
داشته های اســت که نه مسئولین 
و نــه کســبه به فکــر تعریض و 

ساماندهی آن نیستند.

شهردار جدید دلیجان فعالیت خود را آغاز کرد

مدیر  هزاوی،  محمدی  عباس 
کمیته امداد ســاوه درمراسم یلدا 
قرارســاالنه شــاکران با اشاره به 
پوشش  تحت  جامعه  مشــکالت 
امداداظهارداشت:شــرایط  کمیته 
اقتصادی جامعــه به دلیل تحریم 
هامناســب نبوده وایــن وضعیت 
برای طبقه متوســط بویژه  برای 
قشــرضعیف بحرانی تراســت به 
گونه ای کــه مراجعات به کمیته 
امدادنسبت به گذشته دوبرابرشده 

است.
وی اظهــار کرد: بــا توجه به 

مراجعه  حاکم  اقتصادی  شــرایط 
به کمیته امداد بیشتر شده و افراد 
بیشتری تقاضای حمایت می کنند.

وی با اشــاره به زیرپوشش بودن 
حدود 6 هزار شــهروند ســاوجی 
در قالب 4 هــزار و 33 خانوار در 
این نهاد تصریح کرد:  با اشــاعه 
یاری  و  دوســتی  نــوع  فرهنگ 
رســاندن به دیگــران در جامعه 
می توان بخشــی از ایــن فقر را 
کنتــرل کرد.م دیــر کمیته امداد 
ســاوه از حمایت این نهاد از 223 
یتیم ســاوجی خبر داد و تصریح 

کرد: با وجود حامیان و خیران هر 
یک از این ایتام ماهانه حدود 300 
هزار تومان کمک هزینه دریافت 
می کنند که به طــور میانگین به 
ازای هر یتیــم 4.5 نفر حامی در 
این شهرســتان وجــود دارند که 
درمقایســه با مدت مشــابه سال 
گذشــته این کمک ها 33 درصد 
در  است. محمدی  داشته  افزایش 
اســطوره  دایی  علی  گفت:  ادامه 
فوتبــال ایران هــم چند روز قبل 
هزینه سرپرســتی 50 نفر از این 

ایتام را عهده دار شد .

ارائه خدمات به جامعه تحت پوشش کمیته امداد، 
نیازمند  مشارکت همگانی
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محســن غامیان، رئیس هیات قایقرانی 
اســتان مرکــزی درآییــن افتتــاح مدرســه 
قایقرانــی همزمــان بــا میــاد امام حســن 
عســکری )ع(گفت: اســتان مرکزی در حوزه 
بانــوان و آقایــان در رشــته قایقرانی رتبه 
چهارم در ســطح جهان را بــه خود اختصاص 
داده و دراین خصوص شهرســتان ســاوه با 
توجــه به ظرفیت هایش شــرایط معرفی در 
حوزه ورزشی در سطح جهان را دارد و جوانان 
این شهرستان در رشته قایقرانی موفق به 

کسب مدال در سطح جهان شده اند. 
دارای  شهرســتان  داد:ایــن  ادامــه  وی 
ظرفیت هــا و پتانســیل های ورزشــی خوبی 
اســت که امیدواریم با حمایت های بیش از 
پیش مســئولین شهرستان، شاهد توسعه 
امور ورزش و جوانان در شهرســتان ســاوه  

باشیم.
از  حداکثــری  اســتفاده  بــر  غامیــان 
پتانســیل های شهرســتان و ایجاد وحدت و 
همدلی در بین جامعه ورزشــی تاکید کرد و 
افزود: بایــد از ظرفیت خیرین نیک اندیش 
و سرمایه گذاران بخش خصوصی در مباحث 

ورزشی استفاده بهینه شود. 
رئیس شورای اســامی شهرساوه نیز در 
این مراسم با اشــاره به برنامه های شورای 
اســامی در دوره پنجم اظهارداشت: نگاه به 
توسعه شــهر ساوه در منشــور دوره پنجم 
شورای شــهر به خوبی تدوین و روایت شد 
و شهروندان نیز در جریان این حرکت رو به 

جلو قرار گرفتند. 
وی بیان کرد: یکی از شاخصه ها درتوسعه 
پایدار، توســعه فرهنگی و اجتماعی اســت  
کــه در دوره  پنجم شــورای شــهر به اذعان 
همه کســانی که در این عرصه بودند مورد 
توجه بســیار زیادی قرار گرفت. حاج امینی 
بیان کــرد: ورزش کم هزینــه ترین راه برای 
ارتقاء سطح ســامت و نشاط اجتماعی است 
و مدیریت شــهری توجه جدی به این بخش 

دارد.
حسینی شهردار ساوه نیز گفت: در حوضه 
فرهنگی و اجتماعی آنچه که می تواند ما را 
به اهداف درست و صحیح برساند، شناخت 

صحیح از وضع موجود اســت در صورتی که  
شــناخت درستی از وضع مولفه های موجود 
فرهنگی و اجتماعی محات داشــته باشیم 
مــی توانیــم در روند مشــکات فرهنگی و 

اجتماعی گام برداریم.
وی افزود: خوشــبختانه حــوزه اجتماعی و 
فرهنگی شــهرداری ســاوه  مجموعه بسیار 
بزرگی اســت که همگان از اهمیت و جایگاه 
آن مطلع هســتند و همه بایــد برای ارتقای 

این جایگاه تاش کنیم.
شهردار ســاوه تصریح کرد:هر چند که از 
نظر زیرســاخت ها هنوز کمبودها و نواقصی 
وجــود دارد امــا بــا همه تــوان و بــا همین 
امکانــات کــم هم بــه دنبال ارائــه بهترین 

خدمات به مردم هستیم.
وی توضیــح داد: توســعه مراکز ورزشــی 
از جملــه برنامــه هایی بود کــه دقت زیادی 
بر روی آن شــد و با نــگاه عدالت محوری به 
ســمت و ســوی ایجاد مراکــزدر محات کم 
برخوردار حرکت کردیم.  حســینی بیان کرد: 
همچنین شهرداری ســاوه به منظور توسعه 
شبکه همکاری وســاخت نهادهای اجتماعی 
در جهت تحقق اهداف بازآفرینی شــهری راه 
اندازی خانه گفتمان شــهری در دســتور کار 

شهرداری ساوه قرار گرفته است.
وی افــزود: این اقدام در راســتای ایجاد 
بخشــی از بســترهای الزم بــرای مشــارکت 
مردم جهت توانمندسازی و بازسازی محات 
اجرا می شــود در خانه های گفتمان شهری، 

اقشــارمختلف مــی توانند با حضــور در آن 
مکان ها نسبت به طرح مسائل و مشکات و 

راهکارهای حل آن تبادل نظر کنند
باشــگاه،  سرپرســت  حســینی،  جعفــر 
فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری ساوه 
نیز گفت: انتظار مــی رود در حوزه فرهنگی 
اجتماعــی از توانمندی هــا  و ظرفیت هــای 
مجموعه های فرهنگی، ســمن ها و چهره های 
شاخص فرهنگی مرتبط با معاونت اجتماعی 
و فرهنگی، در راستای تدوین برنامه از بهره 
گرفته شــود.وی افزود: رسالت اصلی حوزه 
فرهنگی و اجتماعی شهرداری ارتقای فرهنگ 
شهروندی، توجه به سامت اجتماعی، ایجاد 
نشــاط و امید به زندگی برای شــهروندان و 

احیای فرهنگ ویژه شهر ساوه  است.
حســینی فعالیت اعضای شورای اسامی 
نســبت به مســائل فرهنگی و اجتماعی در 
شهر را بســیار عالی و قابل تحسین خواند 
و اظهار داشت: خوشبختانه براساس دیدگاه 
فرهنگی مدیریت شهری به این موضوع نگاه 
ویژه ای شــده و شــرایط برای معرفی هر چه 

بهتر این شهر فرهنگی مهیا است.
حســینی یــادآور شــد: اهتمام ویــژه به 
توســعه ورزش همراه با ایجاد شور و نشاط 
و امید در بین شهروندان در فعالیت برنامه 
های فرهنگی این نهاد مورد توجه ویژه است 
وی گفت: ســاختن یک شــهر خوب و زیبا 
نیازمند شــهروندانی با نشــاط، بــا انگیزه و 
امیدوار اســت که شــهرداری نیــز با کمک 

شــورای اســامی تمهیــدات ویــژه ای برای 
توســعه و گسترش برنامه های فرهنگی در 

شهر در دستور کار خود قرار داده است.
فهیمه حســینی، رئیس هیــات قایقرانی 
ســاوه نیز در این آیین گفــت: قایقرانی از 
رشته های مادر و پر مدال در مسابقات بین 
المللی محســوب می شــود به همین دلیل 
ایجاد زیرســاخت مناســب نقش موثری در 
رونــق این رشــته دارد؛ از طرفی با توجه به 
ظرفیت هایی که در حوزه ورزشی ساوه وجود 
دارد می توان با برگزاری کاس های آموزشی، 
اســتعدادهای درخشان را شناسایی کرد.وی 
افزود: قایقرانی در سالهای اخیر رشد خیلی 
خوبی داشــته اســت ولی همین رشــد هم 
یک مقدار با دســت اندازهایی مواجه بوده 
یعنی ســرعت رشد قایقرانی از این هم می 
توانســت بیشتر باشــد به نظر من با توجه 
به امکانات و پتانســیل موجوددرصورتی که 
حمایت ها از ورزش قایقرانی بیشــتر شود 
سرعت رشــد قایقرانی خیلی بیشتر از این 

باید باشد.
وی ادامه داد:رشته قایقرانی  خوشبختانه 
امــروز  در ســطح خوبی قرار دارد و نســبت 
به گذشــته بهتر شده، قایقرانی با توجه به 
تعدد رشته می تواند به ورزش اول مملکت 

تبدیل شود. 
فهیمــه حســینی بیــان کــرد: قایقرانی 
درسه رشــته دراگون بات،کایاک و کانوپولو 
در دو بخــش بانــوان و آقایان بــا مربیگری 
اینجانب )فهیمه حسینی( و آقای جعفری در 

شهرستان ساوه آموزش داده می شود. 
وی افزود:دراگون بات در ســطح اســتان 
مرکزی فقط در شهرســتان ســاوه  در بخش 
بانوان مدت 7سال اســت که فعالیت خود 
را شــروع کرده و خوشــبختانه طی ســالهای 
اخیــر موفق بــه کســب مقام دوم وســوم 
کشوری شده است محدودیتی برای پذیرش 
و آموزش در این ســه رشــته در شهرستان 
وجود ندارد. اجرای موسیقی توسط مجموعه 
هنری باب الحوایــج و تجلیل از نفرات برتر 
مسابقات قایقرانی از دیگر برنامه های این  

مراسم بود.

اولین مدرسه قایقرانی استان مرکزی  در ساوه افتتاح  شد
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تبدیل زندانیان به کارآفرین؛ رسالت بنیاد تعاون زندانیان کشور

ادامه از صفحه 2
بنیــاد  نــژاد مدیرعامــل  رحیــم مطهــر 
تعاون وزندانیان کشــور نیز حاشــیه آئین 
بهره برداری از مرکز اعزام به کار مددجویان 
رای بــاز مجتمــع حامی مســتقر در مجتمع 
کشــت و صنعت کوثر ســاوه وابســته به 
بنیاد تعاون زندانیان کشور گفت: در حال 
حاضــر ۳5۰۰ نفــر زندانی ایرانــی در ۶۰ 
کشور دنیا وجود دارد که به دالیل مختلف 
در خارج از کشور دستگیر و زندانی شدند 
که آمار آنها در کشورهای حاشیه دریای خزر 
و جنوب شــرقی آسیا و برخی از کشورهای 

حوزه خلیج فارس قابل توجه است. 
وی بیــان کــرد: بنیــاد تعــاون زندانیان 
و  خارجــه  امــور  وزارت  طریــق  از  کشــور 
ســفارتخانه های کشــورهای هدف به این 
زندانیان کمک می کند و خانواده های آنان 
نیــز با معرفی از طریــق وزارت امور خارجه 
توسط انجمن های حمایت از زندانیان مورد 

حمایت قرار می گیرند. 
مدیرعامل بنیاد تعاون زندانیان کشــور 
در ادامــه از کمــک هــای بنیاد بــه انجمن 
های حمایت از زندانیان در سراســر کشور 
خبر داد و گفت: به عنوان مثال در منطقه 
سیســتان و بلوچستان آمار باالی زندانیان 
فاقد سرپرســت وجود دارد کــه با احداث 
موسســه خیریه با دســتور دادستان این 
منطقــه از زنــان بی سرپرســت و فرزندان 
آنــان حمایت می شــود. وی افزود: در حال 
حاضر بالــغ بر 25۰۰ نفر خانواده زندانیان 
را تحت پوشــش قرار داده است که بنیاد 
تعــاون حمایــت مالــی و مســئولیت ایجاد 
اشــتغال برای آنان را عهده دار شده است 
و در دهه فجر امسال نیز کمک های قابل 
توجهــی به تمامــی انجمن هــای حمایت از 
زندانیان سراســر کشور کمک مالی خواهد 
شــد. وی در ادامــه گفــت: بنیــاد تعــاون 
زندانیــان کشــور در حال حاضــر در 9۳۴ 
واحد تولیدی کوچک، متوسط و بزرگ کشور 
در حال فعالیت اســت و مجتمع کشــت و 

صنعت کوثر ســاوه به وسعت ۳5۰ هکتار 
یکی از بزرگترین مجتمع های توانمندسازی 
و اشتغال زایی مددجویان وابسته به بنیاد 
در سراسر کشــور است که به فعالیت در 
حوزه کشــاورزی، باغداری، صنایع دســتی، 
دامپروی و ... مــی پردازد. مطهرنژاد افزود: 
از آنجائیکــه مکان مناســبی بــرای اقامت 
مددجویان در این مجتمع مورد نیاز اســت 
و از این مرکز نیروی انسانی برای اشتغال 
در واحدهــای تولیــدی و صنعتــی اعــزام 
می شود لذا احداث مرکز اقامتی به منظور 
رفاه مددجویان در دســتور کار قرار گرفت 
که در فاز اول به مساحت 7۰۰ متر احداث 
و در فــاز دوم به دو برابــر وضعیت فعلی 
افزایش خواهد یافت. وی گفت: این مرکز 
به گونه ای طراحی و احداث شده است که 
مددجویان در همین مکان به کار و اشتغال 
مشــغول شــده و پس از اتمام کار روزانه 
در همیــن مکان بــه اســتراحت بپردازند. 
مدیرعامــل بنیــاد تعاون زندانیان کشــور 
این نوع اشــتغال در کشور را اشتغال رای 
باز و نیمه باز بیان کرد و گفت: مددجویان 
رای بــاز و نیمــه بــاز از زنــدان بــه چنین 
مجتمع هایی که وابســته بــه بنیاد تعاون 
زندانیان کشــور است منتقل می شوند و 
ضمن ســپری کردن دوران محکومیت خود 
به اشتغال و مهارت آموزی نیز می پردازند. 
وی اصلی ترین هدف بنیاد از اجرای این 

طرح را توانمندســازی زندانیان و بازگشت 
مجدد بــه جامعه بیان کــرد و افزود: بنیاد 
تعاون زندانیان کشــور مفتخر است که با 
همکاری ســازمان زندان ها و سازمان فنی 
و حرفه ای ســاالنه بالغ بــرای بیش از 7۰ 
هزار نفر از مددجویان به صورت اســتاد و 
شاگردی و یا به صورت کاس های آموزشی 
مهارت آموزی، اشتغال زایی و توانمندسازی 
صــورت گیــرد. مدیرعامــل بنیــاد تعــاون 
زندانیــان کشــور افزود: بنیــاد تعاون هم 
اکنون در ۱5 هزار هکتار اراضی کشور در 
حوزه کشــاورزی، دامپروری، پرورش آبزیان، 
صنایع دســتی، تولیدی و ... فعالیت دارد 
و بالغ بر 5۰ هزار نفر نیروی شــاغل و ۳5 
هزار شــغل ایجاد شــده بــرای مددجویان 
مولد اســت و بابت کاری که انجام می دهد 
حقــوق و دســتمزد دریافت مــی کنند. وی 
اظهار کرد: مددجویان کشــور بالغ بر ســه 
هزار نــوع ازانواع کاال تولیــد می کنند که 
نشــان از توانمنــدی بــاالی مددجویان در 
تولیــد انواع محصوالت کشــاورزی، دامی و 
... دارد. مطهرنــژاد خواســتار فراهم کردن 
زمینه اشــتغالزایی برابر بین مددجویان از 
سوی مسئوالن شد و افزود: مددجویان به 
هر دلیلی که محکوم به زندان شدند باید 
پــس از انجام اقدامــات اصاحی و تربیتی 
از فرصت شــغلی برابر مانند ســایر افراد 
جامعــه برخوردار شــوند تا پــس از آزادی 

از زندان بــه عنوان یک نیروی شــاغل در 
جامعه حضوری موثر داشته باشد. 

وی خواســتار تغییــر نــگاه نســبت بــه 
مددجویان در کشــور شــد و افــزود: قرار 
نیســت مددجویان را از جامعــه جدا کنیم 
چرا که بســیاری از آنان که به دلیل جرایم 
غیرعمد محکــوم به زندان شــدند باید با 
توانمندشــدن و مهــارت آمــوزی به جامعه 
برگردنــد. وی با اشــاره به فعالیــت مراکز 
اعزام در تمامی مراکز اســتان های کشــور 
و حتی شهرســتان های بزرگ که از جمعیت 
مددجــوی باالیی برخوردار هســتند، گفت: 
حداقــل در ۱۰۰ نقطه کشــور مراکز اعزام 

مددجویان رای باز احداث شده است. 
مطهر نژاد با تاکید بر اینکه ساالنه رقم 
باالیی  برای آزاد ســازی زندانیان در کشور 
هزینه می شود، اظهار کرد: اگر این میزان 
هزینه صرف توانمند سازی و حرفه آموزی 
زندانیــان با حمایت بنیــاد تعاون زندانیان 
شــود مددجویان بــا برخــورداری از مهارت 
کافــی وارد جامعــه خواهنــد شــد. وی در 
بخش دیگری از این گفت و گو به استفاده 
از پابندهــای الکترونیکی در بین زندانیان 
سراسر کشور اشاره کرد و گفت: استفاده 
از پابندهــای الکترونیکــی بــرای زندانیان 
موجب خواهد شــد تا  آسیب های فردی و 
اجتماعــی خانواده ها کاهــش پیدا  کند چرا 
کــه به هر میزان کــه زندانیان را از زندان 
دور نگــه داریــم به صــاح کشــور و نظام 

است. 
وی افــزود: بــه هر میــزان کــه نظام به 
ســمتی برود که زندانیان رای باز در زندان 
نباشــند، هزینه ها و آســیب های ناشی از 
زندان رفتن افراد کم می شود و بهتر است 
کــه زندان بیشــتر برای مجرمــان خطرناک 
باشد. مطهر نژاد افزود: بسیاری از افرادی 
کــه در زنــدان هســتند ماننــد زندانیان 
مهریــه می توانند با اســتفاده از پابندهای 
الکترونیکی در جامعه به زندگی خود ادامه 

دهند و مشکلی هم ایجاد نکنند.
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غالم مردم چشمم که با سیاه دلی
هزار قطره ببارد چو درد دل شمرم
بهر نظر بت ما جلوه می کند لیکن

کس این کرشمه نبیند که من همی نگرم 
حافظ

زهرا امینی، مدیر کل بهزیســتی استان 
مرکزی در جلســه شــورای اداری بهزیستی 
اســتان که در شهرستان ساوه برگزار شد، 
اظهــار کرد: موضوع کــودکان کار و خیابانی 
یکی از مهمترین معضات شهرستان ساوه 
اســت که ضــرورت دارد با مشــارکت بین 

بخشی این آسیب اجتماعی برطرف شود.
وی بــه فعالیت هــای صــورت گرفته در 
این خصوص اشــاره کــرد و گفت: اقدامات 
اولیه بــه منظور نیازســنجی و شناســایی 
با مشــارکت اورژانس اجتماعی بهزیســتی 
و دفتــر ســاماندهی آســیب های اجتماعی 
صــورت گرفته و تمــام هماهنگی های الزم 
بعمل آمده اســت، اما نیاز اســت تا تمامی 
دستگاه های شهرستان خصوصا فرمانداری 
و شــهرداری در این خصوص با بهزیســتی 
همــگام شــوند و درخصوص جمــع آوری و 
ساماندهی کودکان کار و خیابانی عزم جدی 

صورت گیرد.
امینی به تشــکیل ســتادی تحت عنوان 
ســتاد ســاماندهی کــودکان کار و خیابانی 
اشــاره کــرد و افــزود: در مــاده ۸۰ برنامه 
ششــم توسعه کشــور موضوع ساماندهی 
کودکان کار از اولویت های فعالیت سازمان 
بهزیســتی اســت و قطعا برای انجــام این 
فعالیت ها و ســاماندهی کــودکان کار نیاز 
به تاســیس یک موسسه غیردولتی است.

وی با اشاره به تخصیص اعتباراتی از سوی 
دفتر اجتماعی سازمان بهزیستی کشور به 

منظور ســاماندهی کــودکان کار اظهار کرد: 
در صورتی که شهرســتان ســاوه تــا پایان 
ســال موفق به تشــکیل موسســه ای برای 
ســاماندهی کــودکان کار و خیابانی شــود، 
قطعا از حمایت های مجموعه بهزیستی نیز 

بهره مند خواهد شد.
مدیــر کل بهزیســتی اســتان مرکزی به 
کــودکان کار و خیابانــی اتبــاع خارجــه نیز 
اشــاره کــرد و گفــت: از طریق اســتانداری 
مرکزی پیگیر وضعیت کودکان اتباع خارجه 
خواهیــم بــود و بــا هماهنگی امــور اتباع 
اســتانداری وضعیــت آنان را ســاماندهی 
خواهیم کرد.وی با اشــاره بــه فعالیت یک 
موسسه با هدف ساماندهی کودکان کار و 
خیابانی در اراک، گفت: بزودی دو موسسه 
در شــهر اراک و خمین فعالیت خود را آغاز 

خواهند کرد.
امینــی به شناســایی ۱۸۰ کــودک کار و 
خیابانی در شــهر اراک اشــاره کرد و افزود: 
ســاماندهی ۱2۰ کودک غیراتباع که اغلب 
از استان های همجوار به اراک آمده بودند 
آغاز شــده و اعتبارات الزم برای ساماندهی 
کــودکان کار و خانــواده های آنــان در نظر 

گرفته شده است.
وی افزود: تخصیص اعتبارات، بســته به 
تعداد کودکان کار شناســایی و ساماندهی 
شــده در نظــر گرفته می شــود که حداقل 
اعتبارات در نظر گرفته شــده ۳۰۰ میلیون 
ریــال به صــورت هر دو ماه یکبار اســت و 

عاوه بر آن ایجاد اشتغال برای خانواده های 
کودکان کار با تشکیل پرونده های حمایتی 
صورت می گیرد.حجت االسام سیدابراهیم 
حسینی، امام جمعه ســاوه نیز با اشاره به 
اهمیــت خدمت رســانی به قشــر نیازمند 
به ویژه معلوالن اظهار داشت: خدمت رسانی 
به اقشار نیازمند جامعه فرصتی ارزشمند 
بوده که نصیب تاشگران عرصه خدمت به 
محرومان در این نهاد شده، بنابراین ارزش 
کار این قشــر نزد خدای متعال باال اســت 
وی افزود: بســیاری از آسیب ها و انحرافات 
اجتماعی در فقر و محرومیت ریشــه دارند 
که با برنامه ریزی دقیق و گسترده معضات 
اجتماعی برطرف می شوند.امام جمعه ساوه 
تصریح کرد: بهزیســتی ســازمانی است که 
فعالیت هــا و برنامه هــای آن بــا مشــارکت 
بیــن بخشــی از ادارات و مــردم نمود پیدا 
می کند و برای محقق شــدن برنامه نیازمند 
مشــارکت همگان است، خوشــبختانه  در 
شهرستان ســاوه مشــارکت مردمی با این 
اداره  رضایت بخــش بــوده، بــا توجــه بــه 
صنعتــی بــودن ایــن شهرســتان توجــه و 
همکاری بیشتر مردم و خیران با برنامه های 
بهزیستی و سازمان های مردم نهاد را انتظار 
داریم.حســینی بیان کرد: راه اندازی سایت 
مدیریت پســماند به وســعت ۱۰۰ هکتار 
در مجاورت شهر ساوه با توجه به آالیندگی 
و تهدیــدات زیســت محیطی، احتمال بروز 
برخی بیماری ها در این شهرستان را همراه 

دارد که ضروری است متولیان حوزه سامت 
با اقدامات کارشناســی از اجرای این پروژه 

جلوگیری کنند.
* کاهش آســیب های اجتماعــی اولویت 

بهزیستی ساوه
رئیس بهزیستی ساوه هم در این جلسه 
گفت: مهم ترین رسالت بهزیستی در مبحث 
خدمت رســانی به اقشــار نیازمند و جامعه 
هدف کاهــش دادن آســیب های اجتماعی 
اســت، تاش بــرای تامین رفــاه معلوالن، 
ســامان دادن به وضعیت زنــان و کودکان 
بی سرپرســت و بدسرپرســت، مشاوره های 
خانوادگــی و خدمــت به معلــوالن ذهنی و 
ضایعــه نخاعی، تامیــن هزینه های درمانی، 
بهداشــتی، آموزشــی، اشــتغال، مسکن و 
غیــره از برنامه های اولویــت دار ما در این 

نهاد است.
فاطمــه آرزومنــد افــزود: اعتبــاری بالغ 
بر۱۸میلیــارد و 7۱۰ میلیــون تومان برای 
اشــتغال  اختصــاص  یافته کــه تاکنون ۸ 
میلیارد تومان آن محقق شــده اســت، ۸۶ 
مددجو به بانک معرفی و تا کنون ۴۳ مورد 
موفق بــه جذب تســهیات اشــتغال زایی 

شدند.
وی افزود: برخورداری 7۴ نفر بیمه خویش 
فرمایی،2۳ نفر بیمه کار فرمایی،تاســیس 
یــک مهد جدید به نام مداد رنگی و افتتاح 
بهزیستی  اقدامات  از  صندوقCBRبخشی 

در سال جاری است.

مدیر کل بهزیستی استان مرکزی:

 ساماندهی کودکان کار، اولویت بهزیستی استان مرکزی


