
ــرورش گفت:  آمــوزش وپ معاون وزیــر 
ســالــن  در  ــم  ــظ ن و  قـــوانـــیـــن  رعـــایـــت 
و  است  مهم  بسیار  نهایی  امتحانات 
شهرستان ساوه عملکرد بسیار خوب 
امتحانات  ــرگــزاری  ب در  قــبــول  قــابــل  و 

داشته است.
ــی  زارعـ گــــزارش جـــام جـــم، محسن  بــه 
ارزیــابــی  منظور  بــه  ســـاوه  بــه  سفر  در 
اظهار  نهایی  امــتــحــانــات  بـــرگـــزاری  در 
برگزاری  حــوزه  در  که  تصمیماتی  کــرد: 
الزم  می شود  گرفته  نهایی  امتحانات 
اجرا  است در میدان عمل و در حوزه 
بررسی شود که چه اتفاقاتی قرار است 
صورت گیرد و از نزدیک برای همکاران 
کار به چه صورت  ایجاد و  چه زحماتی 

انجام می شود.
وی افزود: در چند روز گذشته امتحان 
بخشی  که  شد  بــرگــزار  انگلیسی  زبــان 
بــه صـــورت شــنــیــداری  امــتــحــان  آن  از 
ــد و با  بـــود و فــایــل صــوتــی پــخــش ش
کیفیت خیلی خوب هم ضبط شد و با 
کیفیت خیلی خوب پخش شد تا برای 
معاون  باشد.  فهم  قابل  دانــش آمــوز 
وزیــر آمــوزش و پــرورش ســاوه تصریح 
بحث  بعدی  مهم  بسیار  مساله  کــرد: 
و  می باشد  امتحانات  امنیتی  ضوابط 
در  باید  کــه  آرامــشــی  و  نظم  همینطور 
سالن امتحان برقرار باشد و ما شاهد 
شهرستان  در  مقررات  این  که  بودیم 

اجرا  و قابل قبول  ســاوه بسیار خوب 
ایــن کــه همکاران  بیان  بــا  زارعـــی  شــد. 
امتحانات  برگزاری  در  خوبی  تجربه  ما 
آمــوزشــی ما  کــادر  نهایی دارنـــد، گفت: 
در  را  مـــوارد  ایــن  دلــســوزانــه تــر  بسیار 
مانند  را  ــوزان  آمــ دانـــش  و  دارنـــد  نظر 
فضای  و  می دانند  خودشان  فرزندان 
ــی را بـــرای دانـــش آمـــوزان  خــوب و آرامـ
امتحانات  بتوانند  تا  نموده اند  فراهم 
بگذارند.  سر  پشت  خوبی  به  را  خــود 
وی افـــزود: بــازخــورد دیــگــری کــه مــا در 
حــوزه  در  گرفت  خواهیم  بــازدیــد  ایــن 
و  امتحان نهایی است  اوراق  تصحیح 
همچنین بررسی نحوه طراحی سواالت 
احتمالی  نــواقــص  و  اشــکــاالت  رفــع  و 
آوردن  پایین  همچنین  و  ســواالت  در 
مـــواردی  از  اوراق  تصحیح  در  خــطــای 
اســـت کــه مـــورد بــررســی قـــرار خــواهــد 

گرفت.
ــوزش  ــراهــیــم فــراشــیــانــی رئــیــس آمـ اب
ــت: عـــوامـــل  ــفـ و پـــــــرورش ســـــــاوه  گـ
معاونین  و  مــدیــران  از  اعـــم  اجــرایــی 
تابستانی  تعطیالت  ایــام  در  مـــدارس 
کرده  خدمات رسانی  دانــش آمــوزان  به 
و مــدارس را بــرای آغــاز ســال تحصیلی 

جدید آماده می کنند.
به  ــان  ــاون ــع م و  مـــدیـــران  افـــــزود:  وی 
اولیاء  رسیدگی به امور مردم و تکریم 
ــدی داشته  ــوزان تــوجــه ج و دانـــش آمـ

اولــویــت قرار  را در  ایــن اصــل  باشند و 
دهند.

 مدیر آموزش و پرورش ساوه با اشاره 
به اولویت ثبت نام مدارس براساس 
تصریح  اســت،  سکونت  محل  کروکی 
آن  نزدیک ترین  مدرسه  بهترین  کــرد: 
به محل سکونت دانش آموز است و 
توزیع متوازن مدارس به ویژه مدارس 
اخــیــر موجب  ــای  ــال ه ابــتــدایــی در س
دانــش آمــوزان  دسترسی  در  سهولت 
به مدارس و کاهش هزینه خانواده ها 
دانش آموزان  ذهاب  و  ایاب  زمینه  در 
مدیران  گفت:  فراشیانی  است.  شده 
مدارس باید والدینی را که درخواست 
ــدارس غــیــر از کــروکــی  ــ ثــبــت نـــام در م
را با راهنمایی  محل زندگی خود دارند 
مــنــاســب تــوجــیــه کـــنـــنـــد.وی عــنــوان 
از ســیــاســت هــای جــدی  ــکــی  ی کـــــرد: 
توسعه  را  پـــرورش  آمـــوزش  و  وزارت 
که  اســت  ابــعــاد  همه  در  مشارکت ها 
خیرین، دستگاه های اجرایی و نهادها 
ظرفیت بی بدیلی هستند که می توان 
ایـــن ظــرفــیــت در مـــدرســـه ســـازی و  از 
ــرد. مدیر  ــ ــاده ک ــف ــت ــاری اس ــ مـــدرســـه ی
ســاوه  شهرستان  پـــرورش  و  آمـــوزش 
کیفیت بخشی به  کرد: رویکرد  تصریح 
آمــوزش  و پــرورش باید  فعالیت ها در 
در اولویت قرار گیرد چراکه آینده سازان 

جامعه در مدارس تربیت می شوند.

 معاون وزیر آموزش و پرورش در سفر به ساوه عنوان کرد:

عملکرد آموزش و پرورش ساوه در برگزاری امتحانات نهایی قابل تقدیر است

www. daneshpayam. ir
www. jamejamdaily. ir
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سرپرست جهاد کشاورزی ساوه:
۴۰ هزار هکتار از اراضی آبی ساوه مستعد آبیاری نوین است
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 مدیرعامل شرکت شهر صنعتی و منطقه ویژه اقتصادی کاوه :

اجرای پروژه های        شهر 
صنعتی کاوه با  پیوست 

فرهنگی

گــزارش عملکــرد ســه مــاه اول 
سال جاری  شهرداری خمین

 کلنگ زنی فاز اول کارخانه روغن خوراکی کلنگ زنی فاز اول کارخانه روغن خوراکی
 شرکت  پایامهرگستران روشنا شرکت  پایامهرگستران روشنا

با مشارکت بانک ملی ایران صورت گرفت:با مشارکت بانک ملی ایران صورت گرفت:

عامل نشر محتواهای توهین آ میز به 
مسئوالن در ساوه  دستگیر شد
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روزنامه فرهنگی ، اجتماعی صبح ایران
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ضمیمه رایگان روزنامه در شهرستان ساوه

با مشارکت بانک ملی ایران صورت گرفت:

با حضور مدیر عامل شهر صنعتی و 
منطقه ویژه اقتصادی کاوه عملیات 
انواع  اجرایی ساخت کارخانه تصفیه 
روغن خوراکی با سرمایه گذاری بالغ بر 
100 میلیارد تومان در فاز اول در منطقه 

ویژه اقتصادی کاوه آغاز شد.
به گزارش جام جم، مهندس محمد 
تصفیه  کارخانه  عامل  مدیر  قاجاریه 
و بسته بندی روغن خوراکی شرکت 
پایامهرگستران روشنا و عضو انجمن 
ایــران در  شرکت های صنعت پخش 
تولیدی  واحــد  ایــن  زنــی  کلنگ  آیین 
ــتـــای تـــولـــیـــد،واردات،  ــفـــت:در راسـ گـ
صادرات و توزیع محصوالت غذایی و 
با هدف کاهش وابستگی به واردات 
تحریم  شــرایــط  در  کنجاله  و  روغـــن 
به  ــدام  ــ از ســال 1400اق شرکت روشنا 
تاسیس برند آس نمود که در سایه 

ــازار داخــلــی، در  آن عـــالوه بــرورودبــه بـ
بازار خارجی به ویژه کشورهای حاشیه 
خلیج فارس و اروپــا نیز حضور فعال 
در  و  منظور  همین  به  باشد  داشته 
راستای تولید مستقل روغن وسایر 
ــد تــولــیــدی  ــ ــن واحـ ــ ــواد غـــذایـــی ای ــ مـ
تصمیم به احداث کارخانه ای مستقل 
نــمــود.وی افـــزود: مــراســم کلنگ زنی 
کارخانه تصفیه و بسته بندی روغن 
خوراکی شرکت پایامهرگستران روشنا 
صنعتی  شهر  عامل  مدیر  حضور  با 
کاوه،مسئوالن بانک ملی و مسئوالن 
آغاز  محلی در منطقه ویژه اقتصادی 
تولیدی  واحــد  این  شد. مدیر عامل 
تصریح کرد: این واحد تولیدی در سه 
از  به مساحت بیش  زمینی  و در  فاز 
با سرمایه گذاری  24هــزار متر مربع و 
بالغ بر 400میلیارد تومان با مشارکت 

بانک ملی ایران و سرمایه در گردش 
ــا 800مــیــلــیــارد تــومــان در منطقه  600تـ
به  آن  کلنگ  کـــاوه  اقــتــصــادی  ویـــژه 
زمین زده شد که قرار است ظرف سه 
آینده این سه فاز تکمیل و به  سال 

بهره برداری برسد 
به  زمینی  در  آن  اول  افــزود:فــاز  وی 
مساحت بیش 8هزارمتر مربع امروز 
کلنگ آن به زمین زده شد و انشااهلل 
امسال شاهد بهره برداری آن خواهیم 
شامل  مجموعه  ایــن  اول  فــاز  بـــود، 
تصفیه روغن انبار، بسته بندی و انواع 
روغن خوراکی، فاز دوم مخازن ذخیره 
و روغن خام و فاز سوم روغن کشی و 

سوله خواهد بود.
غذایی  صنعت  بخش  فــعــال  ایــن 
ــیــد ایــن  ــول ــه ظــرفــیــت ت ــا اشــــــاره بـ بـ
100تــن  تصفیه  گفت:  تولیدی  واحـــد 
روغن،300تن روغن کشی،حدود7هزار 
تن مخازن ذخیره روغن خام و حدود 
20هــــزار تــن ذخــایــر دانــه هــای روغنی 
ــه  ــی بــصــورت روزانـ و نــهــاده هــای دامـ

پیش  بینی شده است.
ایــن  ــدازی  ــ انـ راه  ــا  ب داد:  ــه  ــ ادام وی 
بصورت  حدود100نفر  بــرای  مجموعه 
مــســتــقــیــم فـــرصـــت شــغــلــی ایــجــاد 
تصفیه  کارخانه  عامل  می شودمدیر 
و بسته بندی روغن خوراکی شرکت 
کرد:با  پایامهرگستران روشنا تصریح 
توجه به فعالیت این واحــد تولیدی 
بحث  اقــتــصــادی  ویــــژه  منطقه  در 
ــادرات  ــازار داخــلــی و هــم صـ ــ ب تامین 
ایــن واحــد تولیدی  بــرای محصوالت 

پیش بینی شده است.
بـــه ســوابــق  بـــاتـــوجـــه  افــــــــزود:  وی 

درخشانی که شرکت پایا مهر گستران 
روشنا در بحث واردات مواد اولیه در 
سطح گسترده و خرید وفروش داشته 
و  تجهیزات  از  استفاده  همچنین  و 
آالت به روز مطمعنا رویکرد  ماشین 
خوبی در سطح استان خواهد داشت 
و می تواند عالوه برتامین روغن مورد 
حدودی  تا  مرکزی  استان  ــه  روزان نیاز 
بخشی از نیاز روغن روزانه استان های 

همجوار را نیز تامین کند.
مـــدیـــر عـــامـــل کـــارخـــانـــه تــصــفــیــه و 
شرکت  خــوراکــی  روغـــن  بسته بندی 
ــاره  پــایــامــهــر گــســتــران روشــنــا بــا اشـ
خودکفایی  زمــیــنــه  در  ــا  ــالش ه ت ــه  ب
دانه هایی روغنی، تصریح کرد:بخش  
برای  را  الزم  همکاری های  خصوصی 
واردات  به  وابستگی  ضریب  کاهش 
روغـــن بــا دولـــت انــجــام مــی دهــد تــا با 

تقویت تولید داخل و واردات کاالهای 
اساسی و کشاورزی به امنیت غذایی 

کشور لطمه ای وارد نشود.
باید  داد:  ادامـــه  قاجاریه  مهندس 
به  خدمتگزاری  قصد  که  مدیرانی  به 
شود  داده  اطمینانی  دارنـــد  را  مــردم 
انجام بدهند  کاری  برای مردم  اگر  که 
آنان ایجاد نمی شود و  مشکلی برای 
جسارت به آنها داده شود.وی افزود: 
بی اعتنایی و بی توجهی به کشاورزی 
را  غــذایــی  امنیت  تضعیف  مــوجــب 
در پی خواهد داشــت،امــروزه امنیت 
مرتبطه  ــروف  ــ ظـ هــمــچــون  ــذایـــی  غـ
کـــشـــاورزی امنیت  ــت، تــوســعــه  ــ اس
غذایی را به ارمغان مــی آورد و امنیت 
غذایی در ایجاد اقتدار و قدرت سازی 
ایفای نقش می کند، بنابراین مساله 
توسعه  مساله  کـــشـــاورزی  توسعه 

ملی و نظام جمهوری اسالمی است 
آن باید پاس داشته شود. و جایگاه 

دکتر مجتبی افرند نیز در این مراسم 
گفت : با توجه به موقعیت مواصالتی 
وجغرافیایی و وجود زیر ساخت های 
ویژه  منطقه  و  صنعتی  شهر  در  الزم 
اقتصادی کاوه زمینه مناسبی جهت 
سرمایه  بــه  ســرمــایــه گــذاران  تشویق 

گذاری فراهم شده است.
مدیر عامل شهر صنعتی و منطقه 
ویژه اقتصادی کاوه با اشاره به این که 
مجموعه شرکت شهر صنعتی کاوه 
بهبود  و  تــوســعــه  گــذشــتــه  از  بــیــش 
خود  کــار  دســتــور  در  را  زیرساخت ها 
منطقه  توسعه  و  رشــد  ــزود:  افــ دارد 
ویژه اقتصادی کاوه در رونق اقتصادی 
کشور در بخش صنعت بسیار موثر 

است.

محمد قاجاریه مدیر عامل شرکت تولیدی بازرگانی پایا مهر گستران روشنا

-عضوانجمن شرکت های صنعت پخش ایران

-عضو اتاق بازرگانی، صنایع ومعادن کشاورزی ایران

-عضو اتحادیه وارد کنندگان نهاده های دامی و طیور ایران

-عضو انجمن صنایع روغن نباتی ایران

کارخانه روغن خوراکی شرکت  کلنگ زنی فاز اول   
روشنا پایامهرگستران 

2
تاژ

رپر
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نوجوان ساوجی در استخر 
ذخیره آب غرق شد 

آتـــش نشانی ســاوه  ــان  ــازم رئــیــس س
گفت: در ۲۷ خرداد گزارش غرق شدگی 
روســتــای  در  نـــوجـــوان ۱۳ ســالــه  یــک 
مرادخانلو واقع در بخش مرکزی ساوه 
امــــدادی  تــیــم  بــالفــاصــلــه  و  ــد  ش داده 
حادثه  محل  به  نشانی  آتش  سازمان 

اعزام شد.
برزگر   محمدرضا  جــام جــم،  ــزارش  گـ بــه 
آتش  امـــدادی  تیم  مراجعه  بــا  افـــزود: 
کــه این  نشانی ســـاوه مــشــاهــده شــد 
نوجوان قصد شنا در استخر ذخیره آب 
داشته  را  روستا  این  باغات  از  یکی  در 
ــت.وی بیان کــرد: ایــن نــوجــوان در  اسـ
عدم  و  کافی  مــهــارت  نداشتن  نتیجه 
کنترل خود غرق شده بود که با تالش 
امدادگران بدن بی جان پسر ۱۳ ساله 

از آب بیرون کشیده شد.

پزشکی  علوم  دانشکده  بهداشتی  معاون   
شهرستان ساوه گفت: رعایت پروتکل های 
بهداشتی و تزریق نوبت چهارم واکسن کرونا 
کرونا  پایدار  وضعیت  به  بخشی  تداوم  در 

نقش موثری دارد.
در  گفت:  ذکایی  مجتبی  جام جم  گزارش  به 
خصوص کرونا نکته حائز اهمیت این بوده که 
ایمنی جامعه در برابر آسیب ها ضعیف است 

و برای جلوگیری از بروز موج جدید باید سطح 
ایمنی بدن افراد را افزایش دهیم.

بهداشت،  وزارت  اعالم  بر  بنا  کرد:  بیان  وی 
به  مبتال  افراد  پزشکی  آموزش  و  درمان 
بیماری های زمینه ای و خاص، کادر بهداشت 
و درمان و سالمندان باالی ۷۰ سال برای حفظ 
ایمنی در برابر شیوع مجدد کرونا باید نسبت 
اقدام  کرونا  واکسن  چهارم  نوبت  تزریق  به 

دانشکده  بهداشتی  معاون  گفته  به  کنند. 
صورت  در  ساوه،  شهرستان  پزشکی  علوم 
وضعیت  به  نسبت  مردم  انگاری  عادی 
که  دارد  وجود  اوج گیری  احتمال  کرونایی 
جامعه  در  را  سهل انگاری  این  متاسفانه 
رعایت  داد:  ادامه  ذکایی  هستیم.  شاهد 
نوبت  در  تزریق  و  بهداشتی  پروتکل های 
چهارم واکسن کرونا موجب می شود تا شرایط 

پایدار کنونی، تداوم پیدا کند که این مهم نیاز 
به همراهی مردم دارد.

تداوم بخشی وضعیت پایدار کرونا با تزریق نوبت چهارم واکسن محقق می شود 

استاندار استان مرکزی در نشست با اعضای شورای اسالمی 
شهر آوه که در سالن جلسات شهرداری آوه برگزار شد، اظهار 
کرد: شهر آوه با مشکالت متعددی مواجه بوده و عدم تحقق 

برخی وعده ها موجب نارضایتی مردم این شهر شده است.

ایجاد  حوزه  در  گفت:  مخلص االئمه  فرزاد  جام جم  گزارش  به   
آوه شرایط نامناسبی  فضای سبز و سرانه فرهنگی و ورزشی، 
دارد که منابع مالی الزم در این زمینه باید تامین شود و مدیران 
مربوطه در این خصوص تالش کنند. وی تصریح کرد: ظرفیت 
آوه در حوزه تولیدات دامی، این شهر را به قطب دامداری استان 
مرکزی تبدیل کرده اما بروز مشکالتی برای برخی دامداران در 
حریم شهر جدی بوده و نیاز به بررسی دارد.مخلص االئمه بیان 
کرد: بزرگترین شهرک گلخانه ای بخش خصوصی کشور در آوه 
فعال بوده و ایجاد فاز دوم گلخانه ها باید در اولویت قرار گیرد 
برای  انرژی  تامین  جمله  از  توسعه ای  موانع  راستا  این  در  که 
گلخانه ها نیاز به برنامه ریزی دارد.استاندار مرکزی گفت: احداث 
آوه نیز یکی از پروژه های مهم بوده که باید در  درمانگاه شهر 

مشارکت  و  دولتی  اعتبارات  تخصیص  با  تا  گیرد  قرار  اولویت 
خیرین بتوان این طرح را در کمترین زمان به بهره برداری رساند. 
وی عنوان کرد: در سفر هیات دولت به استان مرکزی پروژه های 
با پیشرفت ۵۰ درصدی به منظور تامین منابع مالی برای تکمیل 
مطرح خواهد شد اما برای طرح های مهم با درصد فیزیکی کمتر 
از ۵۰ درصد بنا بر ضرورت و اولویت با هیأت های اعزامی ریاست 
جمهوری رایزنی صورت گرفته است.استاندار مرکزی گفت: برای 
تکمیل مجتمع فرهنگی هنری شهرستان زرندیه ۳۰۰ میلیون 
تومان اعتبار از محل منابع استانی تخصیص می یابد و مابقی نیز 
از طریق وزارت ارشاد تامین می شود؛ عملیات اجرایی ساخت 
پردیس سینمایی ساوه نیز باید توسط شهرداری آغاز شود و 

وزارت ارشاد وعده تجهیز این پروژه را داده است.

 استاندار مرکزی،
فضای سبز وسرانه فرهنگی آوه مناسب نیست 

اســتــانــدار مــرکــزی: در ســه شــهــرســتــان اســتــان مــرکــزی 
نانوایی ها به شبکه هوشمند فروش نان متصل شدند.
گفت:  نیز  کشاورزی استان مرکزی  رئیس سازمان جهاد 
بهره وری  افزایش  موجب  نان،  فروش  سازی  هوشمند 

در مصرف آرد و مانع قاچاق آن خواهد شد.

نیز  ساوه  کشاورزی  جهاد  سرپرست  جام جم،  گزارش  به 
گفت: کار نظارت بر ۹۵۰ واحد صنفی که عمدتا نانوایی ها 
و  تشکیل  نیز  تخلف  پرونده   ۱۸۰ که  شده  انجام  بودند 
ارسال  ســاوه  حکومتی  تعزیرات  اداره  به  رسیدگی  بــرای 

شده است.

شهرستان  در  گفت:  نیز  ساوه  غله  اداره  مسئول  ذاکر   
تاکنون  کــه  دارد  وجــود  فعال  نانوایی  واحــد   ۳۰۳ ســاوه 
مجهز  نان  فــروش  هوشمند  دستگاه های  به  واحــد   ۱۳۰
خواهد  تکمیل  رونــد  این  دیگر  هفته   یک  تا  و  شده اند 

شد.

: نصب کارت خوان های هوشمند نان در ساوه استاندار
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ــای  ــواه ــت ــح عـــامـــل نـــشـــر م
در  مسئوالن  به  توهین آ میز 

ساوه  دستگیر شد

ــاوه از  ــ فــرمــانــده انــتــظــامــی شــهــرســتــان س
عـــامـــل نشر  ــری  ــی ــگ ــت ــی و دس ــای ــاس ــن ش
اکـــاذیـــب و  مــحــتــواهــای تــوهــیــن آمــیــز به 
این  در  مجازی  فضای  در  مسئوالن  برخی 

شهرستان خبر داد. 
گـــــزارش جـــام جـــم ســرهــنــگ علی اکبر  بـــه 
کارشناسان  داشـــت:  اظهار  عیسی آبادی 
رصد  طــی  ســـاوه  عمومی  امنیت  پلیس 
فردی  فعالیت  از  مجازی  فضای  پایش  و 
محتواهای  انــتــشــار  و  مــجــازی  فــضــای  در 
ــرخـــی مــســئــوالن،  تــوهــیــن آمــیــز عــلــیــه بـ
شناسایی و دستگیری این فرد را به صورت 

ویژه در دستور کار خود قرار دادند. 
کــارشــنــاســان  تحقیقات  در  ــزود:  ــ ــ اف وی 
پلیس امنیت عمومی ساوه عامل انتشار 
آمیز در فضای  اکاذیب و محتوای توهین 
با  هماهنگی  از  پس  و  شناسایی  مجازی 
مقام قضائی دستگیر شد. وی ادامه داد: 
در ادامــه تحقیقات پلیس مشخص شد 
متهم از طریق شبکه های اجتماعی با یکی 
از  گــروه هــای معاندین در خــارج  از اعضای 
کشور ارتباط دارد که در ادامه پس از اعتراف 
به نشر اکاذیب و توهین به برخی مسئوالن 
و تکمیل پرونده به مرجع قضائی معرفی 

شد. 

از  هکتار  هزار   ۴۰: گفت  ساوه  کشاورزی  جهاد  سرپرست 
۶۶ هزار هکتار اراضی آبی شهرستان ساوه مستعد آبیاری 

قطره ای هستند. 
به گزارش جام جم علیرضا طهماسبی اظهار کرد: همزمان 
اعتبار  با  آبیاری و عمرانی  با هفته جهاد کشاورزی ۷ پروژه 

از ۴ میلیارد تومان در روستاهای شهرستان ساوه  بیش 
اجرایی شد.

به  نوین  آبیاری  پروژه   ۴ شامل  پروژه ها  این  افزود:  وی 
مساحت ۱۴۵ هکتار و ۳ پروژه عمرانی شامل احیا و مرمت 
سد  دست  زیر  چهار  و  سه  درجه  کانال  احداث  قنات، 
آبیاری، احبا و مرمت قنوات، احداث کانال درجه  الغدیر و 
سه و چهار در سد الغدیر و انشعابات با لوله ۴ کیلومتری 

به بهره برداری رسید.
سرپرست جهاد کشاورزی ساوه تصریح کرد :۴۰ هزار هکتار 
مستعد  ساوه  شهرستان  آبی  اراضی  هکتار  هزار   ۶۶ از 
منابع  از  هکتار   ۱۲ امروز  به  تا  که  هستند  قطره ای  آبیاری 
دولتی و بیش از ۳ هزار هکتار از منابع بخش خصوصی به 

سیستم آبیاری نوین مجهز شدند.

طهماسبی با بیان این که شهرستان ساوه در اجرای آبیاری 
نوین از شهرستان های موفق استان مرکزی بوده، گفت: 
سال   ۴ طی  ساوه  شهرستان   ۱۴۰۰ سال  تا   ۹۵ سال  از 
آبیاری  متوالی بیش از ۴۰ درصد اعتبارات استانی در حوزه 

تحت فشار را جذب کرده است.
تناسب  به  اعتبار  کمبود  دلیل  به  اخیر  سال  دو  در  اما 
یافته  کاهش  ساوه  شهرستان  در  نوین  آبیاری  اجرای  آن 

است.
سیزدهم  دولت  که  رویکردی  با  امیدواریم  افزود:  وی 
عنوان  به  که  آب  مصرف  بهینه  ح های  طر و  آب  زمینه  در 
سیاست های کالن پیش بینی شده و اعتبارات خوبی هم 
سطح  در  نوین  آبیاری  اجرای  شاهد  شده  داده  تخصیص 

وسیع در شهرستان ساوه باشیم.

سرپرست جهاد کشاورزی ساوه:
۴۰ هزار هکتار از اراضی آبی ساوه مستعد آبیاری نوین است

رئیس اداره راه و شهرسازی ساوه گفت: 
امام  فرمان  اجــرایــی  ستاد  هماهنگی  با 
اول سریع تر  فــاز  در  از واحــدهــا  تــعــدادی 
آماده و تحویل متقاضیان خوش حساب 

می شود.
به گزارش جام جم، صالح کربالیی حسنی 
ح  کرد: در طر با جام جم، اظهار  در گفتگو 
اقــدام ملی مسکن در فــاز اول حــدود ۲ 
شهرستان  از  منطقه  سه  در  واحــد  هــزار 
کــه رونــد  ــاوه در نظر گرفته شــده بــود  س
حال  در  سرعت  با  خانه ها  ایــن  ساخت 
آورده  تکمیل  ــزود  ــ اف اســــت.وی  انــجــام 

ساخت  در  تــســریــع  ــه  ــ الزم مــتــقــاضــیــان 
تا  شهرسازی  و  راه  اداره  و  بــوده  پروژه ها 
آخر ساخت و تکمیل این پروژه ها پیگیر 
خواسته متقاضیان است و از هیچ کمکی 

برای پیشرفت کاری دریغ نخواهیم کرد.
رئیس اداره راه و شهرسازی ساوه تصریح 
فرمان  اجــرایــی  ستاد  هماهنگی  با  کــرد: 
ــاز اول از  امـــام قـــرار شــد در ســه پـــروژه ف
علوی،  و  فجر  شهرک  مهر،  کــوی  جمله 
تـــعـــدادی از واحـــدهـــا ســریــع تــر آمــــاده و 
تحویل متقاضیان خوش حساب که در 

موعد مقرر شود.

ایــن است  بــر  ادامـــه داد: تــالش  حسنی 
ــروژه مــســکــن مــلــی ســــاوه در  ــ کـــه ســـه پـ
کوتاه ترین زمان تحویل متقاضیان شود 
پــرداخــت  مستلزم  امـــر  ایـــن  تحقق  امـــا 
متقاضیان  ســـوی  از  ــزی  ــ واریـ مــوقــع  ــه  ب
ح جدید  کـــرد: در طـــر اســــت.وی عــنــوان 
مسکن ملی نیز حدود ۱۰ هزار ثبت نامی 
که  گرفته  صـــورت  ســـاوه  شهرستان  در 
شهرسازی  و  راه  اداره  در  آنــهــا  پــاالیــش 
پروژه  فعاًل  و  است  انجام  حال  در  ســاوه 
جدیدی اعالم نشده اما حدود سه هزار و 
۵۰۰ نفر واجد شرایط در ساوه وجود دارد.

رئیس اداره راه و شهرسازی ساوه:
متقاضیان خوش حساب مسکن ملی ساوه امسال صاحب خانه می شوند



شنبه   5 تیر 1401  شماره 46246
ضمیمه رایگان روزنامه در شهرستان ساوه

شاکرم  بسیار  را  مهربان  و  متعال  پــروردگــار 
مردم  شما  به  خدمتگزاری  توفیق  که 
شریف و شهیدپرور خمین را به بنده  

حقیر عنایت فرمود. 
اعــتــمــاد  و  لــطــف  اظــهــار  از  همچنین 
جلیل  سلسله  خــاصــه  عـــزیـــزان،  هــمــه 
نماینده    ، استاندار روحانیت، 
در  خمین  شهر  فهیم  مردم 
اسالمی،  شورای  مجلس 
فـــــرمـــــانـــــدار شــهــر 
رئیس  خمین 
اعــــضــــای  و 

مدیران  و  مسئوالن   ، شهر شهراین  اسالمی  شورای 
دلسوز استان و شهرستان نیز بسیار سپاسگذارم.

ــورای شهر و  آنــگــونــه کــه در بــرنــامــه  هــای خــود بــه شـ
کــارکــنــان و هــمــکــاران پــرتــالش خـــودم در شــهــرداری 
عنوان نمودم، نگاه من به فردای شهر خمین، نگاه 
، ِخَردگرایانه با تکیه بر نظر متخصصان  انسان محور
برنامه  های  تحقق  با  شهر  این  که  معتقدم  و  است 
آرزوهــای  به  نیل  توانایی  مدت،  میان   و  مدت  کوتاه  

بزرگ اما دست یافتنی را دارد.
شما  همه  همدلی  و  همراهی  توفیق  اســت  امید   
نظرات  و  نخبگان  فرهیختگان،  دلسوزان،  عزیزان، 
و  بویژه نقش خطیر  و استان،  بزرگان شهر  ارشادی 
سربازان   

ً
مسلما که  رسانه  اصحاب  فعاالنه  حضور 

توسعه  مسیر  در  اطــالع  رســانــی  و  گاهی  آ مقدم  خط 
پایدار شهری و شایسته ترین مشاوران و نمایندگان 
با  تا  شــود  اینجانب  نصیب  هستند،  عمومی  افکار 
استفاده  مدد  به  تعالی،  باری  حضرت  لطف  و  توکل 
تمامی  مــعــاضــدت  و  مــشــارکــت  و  جــمــعــی  ِخــــَرد  از 
شهروندان گرامی برای دستیابی به شهری شاداب، 
من و مناسب برای سکونت و زندگی تالش 

َ
ا سالم، 

که  می  یابد  تحقق  زمانی  شعار  این  بنابراین  نماییم. 
به  را  شهرداری  مجموعه   ، عزیز شهروندان  متقابال 
»شهر  همیشه  که  چرا  بدانند  خود  خادمین  عنوان 

مسئولیت  کــه  آنــجــایــی  از  و  ــازد«  ــی  س م شــهــرونــد  را 
سنگین مدیریت شهری، بار امانتی است که نیازها، 
آبادانی شهر را  آینده عمران و  کمبودها و اقـتضائات 
از یکسو و پاسخگویی شایسته و بجا و درخواست 
از  ها و توقعات فزاینده و متنوع شما مردم شریف، 
، آن را وزین  تر می  نماید، باید اعتراف کرد  سوی دیگر
نگین  عنوان  به  راحــل  امــام  زادگـــاه  خمین  شهر  که 
بــه ظــرفــیــت و پتانسیل  تــوجــه  بــا  ــران  ــ ای انــگــشــتــری 
اخـــالق و شهر  زنــدگــی، شهر  بــه شهر  بــایــد  مــوجــود 
که  یابد  ارتقاء  پیش  از  بیش  البته  ادب،  و  فرهنگ 
هوشمندانه  مساعی  و  ریــزی  هــا  برنامه   با  انــشــااهلل 
ساختن  فــراهــم  و  گذشته  تــجــارب  از  اســتــفــاده  بــا  و 
و توجه  برای شهروندان  امکانات مناسب  و  فضاها 
توأمان به مسائل و موضوعات فرهنگی و اجتماعی 
شهروندی، همپای توسعه و عمران شهری درصدد 
همه   و  واقعی  مشارکت  و  هم افزایی  با  تا  هستیم 
از  اســتــفــاده  و  ذیــربــط  ادارات  و  ســازمــان  هــا  جــانــبــه  
نظریات صائب و رهگشای تمامی دلسوزان شهری با 
کاهش کمبودها و محرومیت ها، خمین را به جایگاه 
واقعی خود برسانیم و با روحیه جهادی و اجتناب از 
حواشی و منّیت ها، آنچه شایسته این شهر و در خور 
شهروندان نجیب و دوست داشتنی است را فراهم 

نماییم.

شهردار خمین
مردم شهرداری را خادم خود بدانند

شهرداری خمین گفت: از ابتدای سال 97 در راستای سیاست ایجاد شهر 
بدون مانع و مناسب سازی محیط شهری برای معلوالن و کم توانان جسمی 
و حرکتی اقدام به رعایت مناسب سازی محیط فیزیکی در تمام پروژه های 

عمرانی سطح شهر کرده است.
اجرای  دنبال  به  جاری  سال  اول  ماهه  سه  گفت:در  احمدی  مهندس 
برای  پیاده رو  این  مناسب سازی  جانبازان،  بلوار  شرق  ضلع  کف فرش 

عبورومرور معلولین به طول 350 متر اجرا شد.
وی ادامه داد:در راستای سیاست شهر بدون مانع، ورقهای آجدار بر روی 
کانیو کوچه های عرضی متصل به پیاده روهای بلوار شهید بهشتی جهت 

تردد بدون مانع معلولین باالخص صندلیهای چرخدار نیز احداث شد.
فصل  رسیدن  فرا  به  توجه  با  کرد:  تصریح  خمین  شهرداری  سرپرست 
از   ، شهر سبز  فضاهای  و  پارک ها  از  مردم  بیشتر  استفاده  و  تابستان 
گلها  و  چمن  به  رساندن  آسیب  از  می شود  درخواست  گرامی  شهروندان 
خودداری نمایند و از فضای سبز که سرمایه های ملی هستند، مراقبت کنند 
که در سه ماهه اخیر هزار اصله نهال در سطح شهر کشت شده است. وی 
خاطرنشان کرد: جهت شادابی و باال بردن کیفیت فضای سبز شهر، 10 هزار 
مترمربع گلکاری، گلهای بهاری شامل؛ شب بو، مینا چمنی، بنفشه و گلهای 
تابستانی شامل؛ آهار و جعفری، رعنازیبا در پارکها، میادین، بلوارهای شهر 

کشت شد.
احمدی ادامه داد: به منظور افزایش کیفیت زیستی شهر و حفظ و نگهداری 

فضای سبز، 5 هزار مترمربع از فضای سبز شهر اصالح و بهسازی شد.وی 
و  علف زنی  مترمربع  25هزار  سبز،  فضای  بهره وری  ارتقاء  داد:جهت  ادامه 
شده  انجام  سم پاشی  بیماریها  و  آفات  علیه  درخت  اصله   13،400 تاکنون 
است. مهندس احمدی اجرا و اصالح آبیاری قطره ای فضای سبز شهر را از 
مهم ترین فعالیتهای این معاونت در حوزه فضای سبز دانست و افزود: 
اجرا  آبیاری قطره ای در شهر  بر 12 هزار مترمربع  بالغ  در سه ماهه امسال، 
اضافه  شهر  سبز  فضای  و  درختان  آبیاری  خصوص  در  وی  شد.  اصالح  و 
روزانه 300  باال بردن دوام درختان و فضای سبز،  برای حفظ شادابی و  کرد: 

مترمکعب درختان حاشیه خیابان با تانکر آبیاری می شوند.
رنگ آمیزی و آشکارسازی 150 سرعتکاه سطح شهر

وی افزود:در این مدت 448 مترمربع خط کشی عابر پیاده به تعداد 14 مورد در 
معابر شهری انجام شده است.

شهردار خمین خاطرنشان کرد: 150 سرعتکاه سطح شهر در این سه ماه 
شارژ شده و آشکارسازی شده اند.

وی ادامه داد: در سه ماهه اول سال 1401، 110 مورد تابلو و عالئم ترافیکی و 7 
چراغ راهنمایی و رانندگی در سطح شهر نصب شده است.

-عملیات اجرایی اصالح و ترمیم کانیو و جدولکاری
صدور 2673برگ معاینه فنی 

کارت  و  تاکسی  دفترچه   232 امسال،  اول  ماهه  سه  در  کرد:  اضافه  وی 
وانت بار صادر شده است.

آشکار  از معابر شهری،  وی ،۴۴۸ مترمربع خط کشی عابر پیاده در ۱۴ مورد 
سازی ۱۵۰ سرعت گاه، نصب ۱۱۰ تابلو و عالئم ترافیکی و هفت چراغ راهنمایی 
از دیگر اقدامات مدیریت حمل ونقل شهری  را  و رانندگی در شهر خمین 

خمین در سال جاری عنوان کرد.
600پروانه ویژه ناوگان فعال 

و  گازوئیلی  ناوگان های فعال  تمام  برای  پروانه فعالیت  ادامه داد: ۳۰۲  وی 
بنزینی در سه ماهه نخست امسال صادر و ۳۲۰ پروانه فعالیت نیز در این 

بازه زمانی تمدید شد.
 فعالیت ۳۰۵ دستگاه تاکسی درشهر خمین 

تجلیل برگزیدگان سومین جشنواره تخم مرغهای نوروزی تقدیر شد
غ های غول پیکر  جشنواره نوروز1401، با عنوان سومین جشنواره تخم مر
نوروزی در اسفند با حضور پرشور هنرمندان فعال در این زمینه در پارک 

شهید مدرس برگزار گردید.برگزاری جشن میالد امام رضا
 15 قیام  و  خمینی)ره(  امام  رحلت  سالگرد  مناسبت  به  شهر  -فضاسازی 

خرداد-اجرا برنامه های ماه مبارک رمضان
در ایام نوروز صورت گرفت:

 در ایام نوروز جهت ایجاد شادی و نشاط اجتماعی؛ 14 بنر تبریک در سطح 
شهر، 100 پرچم افراشته بر عرشه پلها، بلوارها و خیابانها و 7500 ریسه رنگی 

در معابر سطح شهر نصب شد.
فضاسازی شهر به مناسبت والدت با سعادت ثامن الحجح امام رضا)ع(

حمید احمدی سرپرست شهرداری خمین  خبر داد:

اشاره به بخشی از اقدامات انجام شده در سه ماهه اول سال جاری 
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انجام  120مورد عملیات آتش نشانی  در سه ماهه 
سال جاری بوده  که ازاین تعداد65 مورد اطفا حریق 
پیک  خودرو  سبز  فضای  مسکونی  منازل   (
نیک خودرو(. 25 مورد عملیات  زنده گیری مار ، 18 
حلقه   سازی  آزاد  مورد  ای،5  جاده  تصادفات  مورد 
انگشتری گیر کرده، 3 مورد رهاسازی افراد از داخل 
منازل و 2 مورد سقوط از ارتفاع بوده است. گفتنی 
است 2 ایستگاه آتش نشانی به صورت 24 ساعته در 
کمترین زمان ممکن در محل حادثه حضور داشته 

وعملیات خدمات رسانی را پوشش می دهند.
آقای  تخریبی)ملک  مغازه  دیوارکشی  اجرای 

مهاجری( واقع در خیابان امام خمینی )ره(
اجرای جدولکاری و کانیو کوچه شهید معروفی؛واقع 

در خیابان قیام جهت هدایت آبهای سطحی محله
فعالیت معاونت خدمات و ایمنی شهری شهرداری 

خمین در حوزه فضای سبز
رنگ آمیزی جداول میانی خیابان امام خمینی)ره(؛ 
اسالمی  انقالب  میدان  تا  مدرس  شهید  میدان  از 

انجام شد.
برگزاری جلسه مشارکت و همکاری ستاد بازسازی 

عتبات عالیات شهرستان و شهرداری خمین
گلپایگانی،  شهید  خیابان  زنی  علف  عملیات 
کوچه های  خانجانی،  شهید  کوچه  سلیم،  خیابان 
خیابان بهارستان، بلوار شهید صیاد شیرازی توسط 

نیروهای خدمات شهری شهرداری خمین
در  واقع  فرشته  کوچه  آسفالت  اجرایی  عملیات 
انجام  مترمربع   ۲۵۰ مساحت  به  شریعتی،  خیابان 
شد. در اجرای آسفالت کوچه ۲۰ تن آسفالت پخش 

شد.
نظافت رودخانه مرکزی شهر

دیوارچینی رودخانه مرکزی فیروزآباد
)ره( خمینی  امام  خیابان  در  واقع  ملک  تخریب   
)مغازه آقای مهاجری( جهت تعریض گذر و آزادسازی 

مسیر
سرپرست  حضور  با  شهرسازی  معاونت  جلسه 
در  شهرسازی  کارشناسان  و  خمین  شهرداری 
مطالبات  و  شهرسازی  مشکالت  بررسی  خصوص 
شهروندان از این معاونت و ارائه راه حل ها در سالن 

جلسات شهرداری خمین برگزار شد.
قریب به ۲۰هزارمتر مربع اسفالت در سه ماهه اول 
سال جاری و ۲۲هزارمترمربع  لگه گیری و اسفالت  
حفاری وترانشه انجام شده که در مجموع تا به امروز 
3هزار و500تن آسفالت  در سطح معابر شهر خمین 

توزیع شده است
 ساماندهی وانت بارهای خرید ضایعات در شهر

گزارش عملکرد سه ماه اول سال جاری  شهرداری خمین
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ساوه  فرمانداری  امنیتی  و  سیاسی  معاون 
در  که  کتابخانه ها  انجمن   جلسه  اولین  در 
اهمیت  کرد:  اظهار  شد،  برگزار  فرمانداری 
کتابخوانی بسیار باال است بنابراین جلسات 
انجمن کتابخانه ها باید با حضور همه اعضای 
اصلی برگزار شود، مدیرانی که دعوت می شوند 

باید شخصا حضور داشته باشند.
قاسمیان  محمدحسن  جام جم،  گزارش  به   
مردم  آحاد  بین  خوانی  کتاب  ترویج  گفت: 
مردم  به  خوب  کتاب  باید  و  است  خوب 
کتاب  امروز فضای مجازی جای  معرفی شود 
و  مجازی  فضای  است،  گرفته  جامعه  در  را 
تبادل اطالعات گذرا است ولی کتاب اطالعات 
ماندگار دارد و باید این مزایای خواندن کتاب 
و  سیاسی  شود.معاون  تبیین  جامعه  در 
امنیتی فرمانداری ساوه تصریح کرد: تجهیز و 
امری مهم  کتابخانه های شهرستان  نوسازی 
و ضروری است باید با در نظر گرفتن اعتبارات 
اقدامات  مهم  امر  این  انجام  به  نسبت  الزم 
حداکثری  حضور  شاهد  تا  پذیرد  صورت  الزم 
شهروندان ساوجی در کتابخانه ها باشیم.وی 
با اشاره به این که ترویج، تبلیغ و تبیین کتاب 

خوب خواندن بسیار مهم است، گفت: در ایام 
راستای  در  می توان  کتاب  نمایشگاه  برگزاری 
معرفی کتاب خوب و برگزاری نمایشگاه کتاب 
در شهرستان اقداماتی انجام داد.وی با اشاره 
گفت:  کتابخانه ها،  به اهمیت شاداب سازی 
کتابخانه  و  کتاب  در  جذابیت  ایجاد  صرف 
باعث شادابی نخواهد شد؛ نشاط و شاداب 
سازی در وهله اول باید از کتابداران آغاز شود؛ 
شادابی  و  جذابیت  این  کتابدار  وجود  در  اگر 
جذاب  نیز  کتاب  و  کتابخانه  نشود،  ایجاد 
نخواهد بود.وی با توجه به جایگاه کتابداران 
کتابخانه های عمومی به عنوان افسران جبهه 
دانایی و آگاهی و در ادامه رشد شاخص های 
انقالب  دوم  گام  در  امیدواریم  ای،  کتابخانه 
اسالمی اقدامات برجسته ای در جهت ترویج 

فرهنگ مطالعه و کتابخوانی انجام دهیم.
محمد اشرفیان رئیس کتابخانه های عمومی 
ساوه نیز دغدغه مندی و همدلی بین اعضای 
مباهات  مایه  را  ساوه  شهرستان  انجمن 
کتابخانه های  اداره  تعامل  گفت:  و  دانست 
با  شهرستان  ادارات  سایر  با  ساوه  عمومی 
بی  است؛  همراه  انجمن  اعضای  بین  وفاق 
انجمن  جلسات  مصوبات  پیگیری  شک 
سمت  به  قدم  چند  را  ما  آن ها  تحقق  و 
پیش  قرآن  و  کتاب  با  انس  فرهیختگی، 
عمومی  کتابخانه های  رئیس  برد.  خواهد 
عمومی  کتابخانه های  کرد:  خاطرنشان  ساوه 
به عنوان یکی از ارکان اصلی توسعه فرهنگی 
مورد  فرهنگی  معین  عنوان  به  و  کشور  در 
فضای  سرانه  افزود:  اند.وی  گرفته  قرار  نظر 
نسبت  به  ساوه  شهرسان  در  کتابخانه 
وضعیت  استان  شهرستان های  سایر 

مطلوبی ندارد و با توجه به این موضوع اداره 
خصوص  در  ساوه  عمومی  کتابخانه های 
را  مکاتباتی  علوی  شهرک  در  کتابخانه  ایجاد 
با فرمانداری و  اداره کل راه وشهرسازی انجام 
داده اند که تاکنون به دلیل مقاومت اداره کل 
راه و شهرسازی این امر اجرایی نشده. ضمن 
این که شهرستان ساوه در رتبه پایین فضای 
نیازمند  مهم  این  تحقق  که  قراردارد  مطالعه 
پیگیری نماینده،امام جمعه و فرماندار ساوه 
ساوه  عمومی  کتابخانه های  است.ریس 
ازای  استانداربه  فضای  سرانه  کرد:  تصریح 
هر 100نفر 8متر مربع است و با توجه به افق 
14040باید 28000متر مربع باشد اماسرانه فضای 
حاضر  حال  در  ساوه  درشهرستان  کتابخانه 

حدود ۴ هزار متر مربع است. 
اشرفیان بااشاره به کتابخانه های شهرستان 
ساوه گفت:در حال حاضر ۸کتابخانه نهادی.و 
زندان  خ  شاهر شهید  مشارکتی  ۲کتابخانه 
فعال  ساوه  در  مهمانشهر  ناصری  شهید  و 
هستند اما نیاز شهرستان حدود ۱۴کتابخانه 
انجمن  جلسه  این که  بابیان  وی  است. 
کتابخانه ها بصورت مستمر با حضور دانش 
می شود،  برگزار  مدارس  ومشارکت  آموزان 
مراسمات  برگزاری  کتاب،  از  گفت:رونمایی 
سال،  مناسبت های  با  متناسب  مختلف 
سلسله نشست های محفل قرانی شهرستان 
مسابقه  برگزاری  کودک،  مادر  ویژه  ساوه 
مادران  ویژه  کیک  جشنواره  و  کاردستی 
حضرت  ودالدت  و  دختر  روز  مناسبت  به 
و  هاشمی نژاد  کتابخانه   در  معصومه)س( 
با  خوانی  شاهنامه  نشست های  سلسه 
محفل  برگزاری  عسکری،  خانم  سرکار  حضور 

کتابخانه های  برنامه های  از  بخشی  قرانی 
عمومی شهرستان ساوه بوده که به صورت 
مستمر برگزار می شود. از مهم ترین بحث های 
ح شده دراین حلسه پیشنهاد جاسازی  مطر

خاور اداره در یکی از مکان ها و میادین پرتردد 
مطالعه،  ایستگاه  ایحاد  عنوان  به  شهری 
همکاری با شهرداری در تجهیز اتوبوس های 

شهری به قفسه کتاب بود.

رئیس کتابخانه های عمومی ساوه:

سرانه فضای کتابخانه متناسب با جمعیت ساو ه نیست

تاسیسات زیرساختی شهرک صنوف مزاحم 
در ساوه ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد

امام جمعه ساوه:
عمل گرایی در دین باید سرلوحه 

متولیان فرهنگی قرار گیرد

رئیس بیمارستان آیت اهلل خوانساری اراک :
فاز سوم بیمارستان خوانسار 

راه اندازی شد

مدیرکل میراث فرهنگی استان مرکزی  خبر داد:
کشف ۳۵۰ قطعه سکه 

دوره ساسانی 

معاون عمرانی شهرداری ساوه گفت: تاسیسات زیرساختی پروژه شهرک صنوف 
مزاحم ساوه بیش از ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

مشارکتی  پروژه  افزود:  خبرنگاران  جمع  در  افشاری  حسن  جام جم  گزارش  به 
پیشرفت  درصد  خصوصی ۶۵  بخش  گذار  سرمایه  با  شهرداری  سنتی  بازارچه 

فیزیکی دارد.
وی با بیان این که این پروژه در مرکز شهر ساوه در حال ساخت است، افزود: با 
پایان عملیات سفت کاری این پروژه هم اکنون وارد فاز نازک کاری و نما شده که 
امید است با توجه به تالش سرمایه گذار بخش خصوصی این بازارچه تا مهرماه 

سال جاری تکمیل و به بهره برداری برسد.
اجرای  حال  در  عمرانی  پروژه های  دیگر  به  ساوه  شهرداری  عمرانی  معاون 
شهرداری اشاره کرد و گفت: هم اکنون پروژه کمربندی جنوبی این سهر به طول 

سه کیلومتر با ۳۵ درصد پیشرفت فیزیکی در حال انجام است.
وی ادامه داد: همچنین چهار کیلومتر از پروژه ۹ کیلومتری کمربندی شرق ساوه 
نیز با پایان عملیات زیرسازی آماده جدول گذاری است که ۲ کیلومتر آن جدول 

گذاری شده است.
افشاری به پروژه شهرک صنوف مزاحم اشاره کرد و ادامه داد: هم اینک در این 
پروژه ۷۰ درصد عملیات خاکبرداری، ۶۰ درصد جدولگذاری و ۵۰ درصد تاسیسات 

زیرساختی در حال اجراست.
معاون عمرانی شهردار ساوه گفت: از جمله اقدامات مجموعه مدیریت شهری 
در راستای مناسب سازی معابر می توان به ۱۰ هزار متر مربع عملیات کفپوش 

معابر در شهر اشاره کرد.
افشاری پیشرفت ۷۵ درصدی پروژه دیوار ساحلی به طول ۵۰۰ متر، اجرای ۱۵ 
کیلومتر جدولگذاری معابر خاکی سطح شهر، پیشرفت ۶۵ درصدی پل کمربندی 
جنوب، عقد قرارداد جهت تکمیل ساختمان جدید و پارک خطی شهرک علوی را 

از دیگر پروژه های عمرانی در دست اجرای شهرداری ساوه عنوان کرد.

 

امام جمعه ساوه گفت: عمل گرایی در دستورات دینی جزو ضروریات است 
و از روش های عمل کردن تبلیغ دین است که وظیفه سازمان تبلیغات و 

علمای دینی است.
سازمان  رئیس  دیدار  در  رحیمی  جعفر  حجت االسالم  جام جم،  گزارش  به 
رسیدن  فرا  مناسبت  به  که  جماعات  ائمه  از  جمعی  و  اسالمی  تبلیغات 
اظهار  شد،  انجام  اسالمی  تبلیغات  سازمان  تأسیس  سالروز  تیرماه  اول 
کرد: سازمان تبلیغات یکی از ارگان های انقالبی و یادگار امام راحل است و 
خدمت مؤثر فرهنگی برای مردم، هم افزایی درونی اجزای تبلیغات اسالمی 
اعم از واحدهای مختلف را می طلبد.وی افزود: سازمان تبلیغات اسالمی به 
لحاظ گستره در مأموریت ها بسیار موفق بوده و حضور سازمان تبلیغات در 
حوزه های مختلف جدی است و باید این گستره به اثربخشی باالتری منتهی 
گرایی در دستورات دین  با اشاره بر ضرورت عمل  شود.امام جمعه ساوه 
گفت: عمل گرایی در دستورات دینی جزو ضروریات است یعنی از روش های 
تبلیغات و علمای دینی  که وظیفه سازمان  تبلیغ دین است  کردن  عمل 
است. وی با بیان اینکه پیشگیری مهم تر از درمان است، گفت: هزینه در 

حوزه فرهنگی موجب کاهش آسیب های اجتماعی خواهد شد.

سوم  فاز  اندازی  راه  با  کفت:  اراک  خوانساری  اهلل  آیت  بیمارستان  رئیس 
بیمارستان خوانساری اراک صفر تا صد مراحل درمانی بیماران سرطانی در 

این مرکز صورت می گیرد.
به  این مرکز درمانی  فاز سوم  کرد:  اظهار  پارسا رستمی  گزارش جام جم،  به 
مساحت حدود ۴ هزار و ۵۰۰ متر مربع در چهار طبقه، پنج اتاق عمل، بخش 
اورژانس و بخش جراحی راه اندازی شد تا دغدغه ای برای درمان بیماران وجود 
نداشته باشد و صفر تا صد مراحل درمانی این گروه در این مرکز انجام شود.

وی افزود: با تمهیدات و پیشرفت هایی که اندیشیده شده این مرکز قابلیت 
این را دارد که در مهرماه سال جاری به مرحله بهره برداری و افتتاح برسد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان مرکزی از کشف و 
توقیف ۳۵۰ قطعه سکه نقره تاریخی مربوط به دوره ساسانیان خبر داد.

به گزارش جام جم مصطفی مرزبان اظهار کرد: ۳۵۰ قطعه سکه متعلق به 
کشف  می کرد  نگهداری  را  سکه ها  این  که  فردی  منزل  در  ساسانی  دوره 
شد.وی افزود: این سکه ها مورد ارزیابی کارشناسان مربوطه قرار گرفت و با 
صحه گذاری بر اصل بودن و قدمت دوره ساسانی داشتن به میراث فرهنگی 

صنایع دستی و گردشگری استان تحویل شد.
عنوان  مرکزی  استان  صنایع دستی  و  گردشگری  میراث فرهنگی،  مدیرکل 
افراد سود جو و  از فعالیت های غیرمجاز  کرد: شهروندان در صورت اطالع 
تلفن  شماره  طریق  از  وقت  ع  اسر در  را  مراتب  میراث فرهنگی،  سوداگران 

۳۳۲۵۸۰۴۱ اطالع رسانی کنند.
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پذیرش دانشجو بدون کنکور

کاردانی حرفه ایکاردانی حرفه ای تربیت بدنی مربیگری پایه تربیت بدنی مربیگری پایه 
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شهرداری ساوه

مرکز علمی کاربردی شهرداری ساوه ،درفضای مناسب آموز ش های دانشگاهی وتجهیزات
 و امکانات متناسب آموزشی وبااساتیدی متعهد ومتخصص وکادری دلسوز

برای مهرماه سال جاری دانشجو می پذیرد.
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رمزک علمی کارربدی 
رمزکی

رمزک علمی کارربدی شهرداری ساوه

شروع ثبت نام رشته های کارشناسی از تاریخ 1401/03/29

کارشناسی حرفه ای حسابداری امور مالیکارشناسی حرفه ای حسابداری امور مالی
 کارشناسی حرفه ای حقوق ثبت اسناد و امالک کارشناسی حرفه ای حقوق ثبت اسناد و امالک

 کارشناسی حرفه ای مدیریت امداد و سوانح طبیعی کارشناسی حرفه ای مدیریت امداد و سوانح طبیعی
 کارشناسی حرفه ای مدیریت دفتری کارشناسی حرفه ای مدیریت دفتری

 کارشناسی حرفه ای مدیریت امور اداری و منابع انسانی  کارشناسی حرفه ای مدیریت امور اداری و منابع انسانی 
مهندسی فناوری تضمین کیفیت نرم افزارمهندسی فناوری تضمین کیفیت نرم افزار

پذیرش دانشجو بدون کنکور

ر فوق  دیپلم و با کمترین شهریه و وام دانشجویی با ه

ارائه تسهیالت ویژه به دانشجویان نخبه ورزشی و خانواده معزز شاهد و ایثارگر

ــلـــمـــی کـــــاربـــــردی  ــــز عـ ــــرکـ مـ
شهرداری ساوه
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دلبرا پیش وجودت همه خوبان عدمند
سروران بر در سودای تو خاک قدمند

شهری اندر هوست سوخته در آتش عشق
سعدیخلقی اندر طلبت غرقه دریای غمند
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 : صاحب امتیاز
سازمان صد  ا و سیمای جمهوری اسالمی ایرانیی 

سرپرست شهرستان ساوه و زرندیه: عباس کریمی
 مدیر اجرایی : لیال گراوند 

چاپخانه: بهمن اراک
تحریریه شهرستانها: 021-44233511 

دفتر سرپرستی شهرستان های ساوهزرندیه: 
 086-42230020

زیادی  بسیار  صنایع  دارای  مرکزی  استان 
استان  مهم  صنایع  از  تــعــدادی  که  بــوده 
نیز در ساوه فعال است که این مهم باید 
دارای  ســاوه  چراکه  گیرد  قــرار  توجه  مــورد 
است  اقتصادی  باالی  بسیار  ظرفیت های 
رشد  ــاز  س زمینه  مهم  ــن  ای بــه  تــوجــه  کــه 
کشور  و  منطقه  اقــتــصــادی  شکوفایی  و 

می شود.
شرکت  مــدیــرعــامــل  افــرنــد  مجتبی  دکــتــر 
اقتصادی  ویـــژه  منطقه  و  صنعتی  شهر 
ــو بـــا جـــام جـــم حــضــور  ــ کــــاوه در گــفــت وگ
و  کـــاوه  شهرصنعتی  در  ســرمــایــه گــذاران 
راهــبــردهــای  جمله  از  را  گـــذاری  ســرمــایــه 
خاطرنشان  و  برشمرد  شهر  این  توسعه 
ــخــش صنعت  ــذاری درب ــ گ کـــرد: ســرمــایــه 
و  توسعه  زمینه  دیگر  بخش های  نیز  و 
پیشرفت این شهرستان را فراهم می کند 
بــرنــامــه ریــزی  بــا  بــایــد  متولی  مــســئــوالن  و 
حضور  بــرای  را  شرایط  منسجم  و  صحیح 
ــذاران در ایـــن شــهــر فــراهــم و  ــ ســرمــایــه گ

تسهیل کنند.
بـــا فــعــالــیــت هــای  ــرد:  ــ ک وی خــاطــرنــشــان 
ویـــژه  بـــه  و  اســـتـــان  در  گــرفــتــه  صـــــورت 
ــاوه هــمــه بــســتــرهــا بـــرای  ــ شــهــرســتــان س
حــضــور ســرمــایــه گــــذاران فــراهــم شـــده و 

تــوســعــه بیشتر  بــا  بــتــوانــیــم  امـــیـــدواریـــم 
فعالیت ها شاهد حضور افزون تر سرمایه 

گذار باشیم. 
را  کــشــور  پایتخت  بــه  ســـاوه  نزدیکی  وی 
جمله  از  و  مثبت  و  قـــوت  نــقــاط  از  یــکــی 
کاوه  اقتصادی  ویژه  منطقه  ظرفیت های 
انتقال  بــرای  گذشته  وگــفــت:در  برشمرد 
یک محموله باری از بندرعباس به منطقه 
صرف  زیـــادی  ــان  زم ــاوه  ک اقتصادی  ــژه  وی
مطلوبی  تعامل  و  همکاری  با  اما  می شد 
کاهش  زمانی  مــدت  ایــن  شــده  ایجاد  که 
بــر جای  رکـــورد خــوبــی  یافته اســت و یــک 

گذاشته شده است.
وی تصریح کرد: بروز این اتفاقات و ارتقای 
قطب  این  در  ریلی  صنعت  شاخص های 
صنعتی کشور بستری را فراهم کرده است 
که صاحبان کاال و شرکتها برای انتقال بار 
از طریق مسیر ریلی رغبت بیشتری نشان 
ایستگاه  ریلی  صنعت  ظرفیت  از  و  دهند 

شهر صنعتی کاوه بهره برداری کنند.
ــرار واحـــدهـــای  ــق ــت ــــت: اس ــیــان داشـ ب وی 
نواحی  و  شهرکها  در  صنعتی  و  تولیدی 
شهرکها  رشــد  و  پویایی  موجب  صنعتی 
ح  از پروژه طر با بهره برداری  خواهد شد و 
رونق  شاهد  صنعتی  شهرکهای  توسعه 

پیشرفت  نتیجه،  در  و  تولید  افــزایــش  و 
خواهیم  شهرستان  اشتغال  و  صنعت 

بود. 
سردخانه  داد:احــــداث  ادامــه  افرند  دکتر 
20هزارتنی منطقه اقتصادی کاوه به منظور 
ــادرات  تــوســعــه زیــرســاخــت هــا و رونـــق صـ
کاوه  اقتصادی  ویــژه  درمنطقه  واردات  و 
ناپذیر بوده تالش  ،امری ضروری اجتناب 
بر این است تا اوایل پاییز با حضور رئیس 

بنیاد مستضعفان به بهره برداری برسد.

شعار  تحقق  راســتــای  داد:در  ــه  ادامـ وی 
سال و به منظور تقویت زیر ساخت های 
اقــتــصــادی،  حــیــث  از  کـــاوه  شهرصنعتی 
متعددی  برنامه های  خدماتی  و  فرهنگی 
تصفیه  بــحــث  ــت،  اسـ شـــده  بینی  پــیــش 
بــوده  کــاوه  صنعتی  شهر  پسماند  خــانــه 
تحقیقات  و  نشست  راســتــا  همین  در 
دانــش  متعدد  شــرکــت هــای  بــا  متعددی 
ــیــم کـــه مـــدل اقــتــصــادی و  بــنــیــان داشــت
آن انجام شــده اســت با اجــرای  پــروپــوزال 
از مــشــکــالت شهر  بــســیــاری  پــــروژه  ایـــن 

صنعتی مرتفع می شود.
شهر  پـــروژه هـــای  ــرا  اجــ از  ــه   ــ ادامـ در  وی 

صنعتی کاوه با پیوست فرهنگی خبر داد 
و گفت: در ادواری شاید نگاه این بوده که 
آزاد صرفا توسعه اقتصادی  هدف مناطق 
دیــگــر  ــار  ــ ک آورد  ــول  ــ پ ــه  کـ کــســی  ــت،  ــ اسـ
امروز هر فعالیت  اما  خواست هم بکند، 
اقتصادی باید پیوست فرهنگی اجتماعی 
موظف  را  مجموعه ها  باشد،  داشته  هم 
ــیــروهــای بــومــی اســتــفــاده  ــم از ن ــرده ایـ ــ ک
صنعتی  شهر  ایــن کــه  بیان  بــا  وی  کنند.  
بــرخــوردار  فرهنگی  بــاالی  ظرفیت  از  کــاوه 
هستند و باید به درستی از این فرصت ها 
توسعه ای  مسائل  گفت:  کنند،  استفاده 
که  هستند  درگیر  فرهنگی  موضوعات  با 
فرهنگی  مجموعه های  ایجاد  با  می توان 
مجموعه ها،  ایــن  به  خانواده ها  جــذب  و 
پیوست  و  نــدیــده  بــعــدی  تــک  را  توسعه 
امــری  را  صنعتی  مــنــاطــق  در  را  فرهنگی 

الزم االجرا دانست.
شهر  ــان هــای  ــاب خــی ــردن  ــ ک مــزیــن  از  وی 
ــاوه بـــه نـــام شــهــدا گـــفـــت:روز  ــ صــنــعــتــی ک
با حضور مسئوالن شهر صنعتی  گذشته 
از  یــکــی  کـــاوه  اقــتــصــادی  ویـــژه  منطقه  و 
خیابان هاییی  شهر صنعتی  به نام شهید 
کاوه  صنعتی  شهر  در  زاده  عربی  عباس 
صنعتی  شهر  مدیرعامل  شــد.  رونمایی 
شناسایی  همچنین  کـــرد:  تصریح  کـــاوه 
ــای شـــهـــدا جــامــعــه  ــ ــواده هـ ــ ــانـ ــ ســـایـــر خـ
خیابان های  که  کارگری  بسیج  با  کارگری  

انها مزین شود، نیز  شهرصنعتی به اسم 
برنامه ریزی شده 

آسایش امروز کشور  وی افزود: امنیت و 
مـــرهـــون رشـــادت هـــا و جــانــفــشــانــی هــای 
ــاع مقدس  ــان هــشــت ســـال دفــ ــدگ ــن رزم
ــت. مــدیــرعــامــل شــهــرصــنــعــتــی کـــاوه  ــ اس
و  شهرکها  نــامــگــذاری  کـــرد:  خــاطــرنــشــان 
ترویج  هــدف  بــا  اســتــان  صنعتی  نــواحــی 
بین صنعتگران،  ایثار و شهادت  فرهنگ 
، تالش  تولید کنندگان و فعاالن حوزه کار
در  کــار  ایــن  با  که  می شود  انجام  تولید  و 
صنعتگران  بین  معنوی  ارتباط  یك  واقــع 
شده  ایجاد  شهداء  و  کنندگان  تولید  و 
و  تولید  بخش  در  آن  تقویت  موجب  که 

صنعت نیز خواهد شد.
ــر خــدمــات  ب گــفــت: عـــالوه  ــه  ــ وی در ادام
مــنــطــقــه  در  فــرهــنــگــی  بـــرنـــامـــه هـــای  و 
نــیــروی  هــمــکــاری  بــا  ــاوه  ــ ک شهرصنعتی 
ــاوه و بسیج  ــ ک انــتــظــامــی شــهــر صــنــعــتــی 
این  ــواده هــای  خــان بـــرای  امنیت  کــارگــری 

منطقه فراهم شده است.
شهر  در  ــاز  روب سینما  احیاء  افــرنــد:  دکتر 
ــی فــضــاهــای  ــدهـ ــانـ ــامـ ــاوه،سـ صــنــعــتــی کـ
تــفــریــحــی وگـــردشـــگـــری و ایـــجـــاد تــقــویــم 
فرهنگی  برنامه های  از  بخشی  فرهنگی  
شــرکــت شــهــر صــنــعــتــی و مــنــطــقــه ویـــژه 
اقتصادی کاوه است که برنامه ریزی شده 

است.

 مدیرعامل شرکت شهر صنعتی و منطقه ویژه اقتصادی کاوه :

پروژه های شهر صنعتی کاوه با پیوست فرهنگی اجرا می شود

و منطقه   مدیرعامل شرکت شهر صنعتی 
ویژه اقتصادی کاوه 

شهر صنعتی کاوه از ظرفیت باالی فرهنگی 
این  از  درستی  به  باید  و  هستند  برخوردار 
فرصت ها استفاده کنند، مسائل توسعه  ای 
که  هستند  درگیر  فرهنگی  موضوعات  با 
و  فرهنگی  مجموعه های  ایجاد  با  می توان 
جذب خانواده ها به این مجموعه ها، توسعه 
را تک بعدی ندیده و پیوست فرهنگی را در 

مناطق صنعتی را امری الزم االجرا دانست.
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