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رفع بخش اعظمی  از مشکالت بهداشت و درمان با مشارکت خیران

دکتــر عباس نیک روش در آیین کلنگ 
زنی پایگاه سالمت  عاشورا که به کمک خیر 
محترم حاج ابوالقاسم ممتازی با اشاره به 
جایگاه خیرین گفت: مردم ایران همیشه 
و در ادوار مختلف تاریخی، به مقوله وقف 
و خیریه توجه خاصی داشته اند، به گونه 
ای که  اکثر بیمارستان های بزرگ کشور، 

بیمارستان های وقفی بوده است.
وی با اشــاره به اینکــه »بعد از انقالب 
اســالمی انتظار این بود که فرهنگ وقف 
پررنگ تــر شــود«، تصریح کــرد: پس از 
انقالب، بخشی از مســیر وقف در مجرای 
و  افتــاد  خیریــه  مؤسســات  و  خّیریــن 
کارهای بســیاری نیز صــورت گرفت.وی 
افــزود:  مشــارکت مــردم و خیریــن  در 
حوزه ســالمت بیشــتر به اهدای زمین و 
ســاخت مرکز درمان، خریــد تجهیزات از 
قبیل آمبوالنس، تجهیزات بیمارستانی و 

آموزش و پژوهش بوده است .
وی بــا بیــان اینکــه نقــش خیرین در 
توسعه سالمت جامعه بسیار موثر خواهد 
بود ، گفت: امروز با کمک ها و مســاعدت 

هــای خیرین توانســتیم بخــش مهمی از 
مشــکالت بهداشــت و درمــان را مرتفع 
کنیــم.وی بــر ترویــج و نهادینــه کــردن 
هرچه بیشــتر فرهنگ اقدامــات خیر در 
حوزه ســالمت تاکید کــرد و گفت: باید با 
فرهنگ ســازی مناسب بستر ورود هرچه 
بیشــتر خیرین به خیل خیرین سالمت در 

استان فراهم شود.
وی افزود: پایگاه ســالمت عاشــورا  به 
کمک خیر محترم حاج ابوالقاســم ممتازی 
» در زمینــی بــه متــراژ 600 مترمربــع 
بــا 200 متــر زیربنــا در زمیــن واگــذار 
شده توسط شــهرداری و شورای اسالمی 
شــهر ســاوه  منطقه کمتر برخوردار شهر 
احــداث خواهد شــد.  دکتــر نیک روش 
بیــان کرد:شهرســتان ســاوه دارای 22 
پایگاه سالمت است که این سومین زمین 
اهدایی از ســوی شــهرداری و شــورای 
اسالمی شــهر ســاوه برای احداث پایگاه 

سالمت می باشد.
دکتــر نیــک روش  همچنیــن در آیین 
تجلیــل از دانــش آموختگان دانشــکده 

علوم پزشکی ســاوه با اشاره به ضرورت 
علم آموزی اظهار کــرد: دانش آموختگی 
پایــان کار نیســت بلکه ابتــدای ورود به 
عرصــه های مختلف اجتماعــی و آغازی بر 
کمک به پیشــرفت و توســعه کشــورمان 

است . 
وی تصریح کــرد: انتظار می رود شــما 
عزیــزان بــا توجــه بــه آییــن و باورهای 
دینــی خود همــواره در پی کســب علم و 
مهارت باشــید و بتوانید با بهره گیری از 
تجربیات سال های تحصیل زمینه پویایی 
و بالندگی و توسعه علمی و به تبع آن حل 
مسائل و مشکالت کشور را فراهم کنید. 
نیــک روش بیــان کــرد: قطعــا وقتــی 
فارغ التحصیل می شــویم وارد بازار کار 
می شــویم و به دنبال ســود و بهره وری 
هســتیم و این حق منطقی هر فرد است 
ولی بایــد به این مســئله توجه داشــته 
باشــیم که به اندازه ای که از منافع ملی 
اســتفاده کردیــم امــروز باید به کشــور 
خدمــت کنیم و نــه تنها طلبکار نباشــیم 
بلکه به چیــزی فراتــر از تکلیفمان عمل 

کنیــم. دکتر برادران » معاون آموزشــی  
پژوهشــی دانشــکده گفت: این مراسم  
جشــن دانــش آموختــگان شــانزدهمین 
اتــاق  دوره  ســومین   ، پرســتاری  دوره 
عمل و دومین دوره هوشــبری اســت که 
از دانشــکده علوم پزشــکی ســاوه فارغ 
التحصیل شــده انــد . کیفیت آموزشــی 
در این دانشــکده از نظر علمی و کســب 
تجربه با دانشگاههای تیپ 1 قابل قیاس 
است و کمتر نیست و این مهم را مدیون 
زحمــات مجموعــه دانشــکده و اســاتید 
و مدیریــت و درایــت رئیس دانشــکده 
علوم پزشکی هستیم .دکتر کوهستان » 
سرپرست دانشکده پرستاری مامایی در 
سخنان خود دانش آموختگان را به اخالق 
علمی توصیه نمود و گفت : کســب علم و 
دانش بدون اخالق مداری  ارزشی ندارد 
و باید همراه با کسب علم در جهت کسب 
و حفــظ اخالق هم تــالش نمایید . در این 
آییــن گواهینامه فارغ التحصیلی رشــته 
های پرســتاری، هوشــبری و اتاق عمل با 

قرائت سوگندنامه اهدا شد. 
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مشکل بحران آب در شهرستان 
ساوه نداریم

روز خبرنگار را به فعاالن عرصه قلم و رسانه تبریک می گوییم
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مسکن از جمله دغدغه های اساسی بسیاری از خانواده های ایرانی است 
که تامین آن در سال های اخیر به یکی از اولویت های مهم جوانان مبدل 

شده است چراکه مسکن نیاز اصلی هر جوان...
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منابــع آب شــیرین در جهــان محدود 
است و بهره برداری از آن در دراز مدت 
موجب کم آبی یا بی آبی خواهد شــد در 
همین راستا افزایش رقابت بر سر آب، 
نیاز به غذا برای جمعیت در حال رشــد 
و افزایــش کم آبی در بســیاری از نقاط 
جهان، اســتفاده از شیوه های مدیریتی 
و پیشــگیری از بحــران آب و پیامدهای 

ناشی از آن را ضروری می کند.
از ســوی دیگــر پیامدهای ناشــی از 
خشکسالی های متوالی اهمیت مدیریت 
صحیــح منابع آب و پرهیز از برداشــت 
های بی رویه و بــی ضابطه را دوچندان 
کرده و برای استان چهارمحال و بختیاری 
که 9 ســال متوالی با پدیده خشکسالی 

درگیر است، اهمیت بسزایی دارد.
ابوالفضل شــهباز مدیر شــرکت آب 
و فاضــالب شــهری ســاوه در گفت وگو 
بــا خبرنگار جام جم در ســاوه با اشــاره 
به ضرورت مدیریــت مصرف بهینه آب 
اظهارداشت:علی رغم اینکه شهرستان 
ســاوه منطقه ای خشک بوده وبا کم آبی 
مواجه اســت ولــی مشــکلی در بحران 
و  نداریــم  ســاوه  شهرســتان  در  آب 
خوشبختانه  با وجود قطعی برق وضعیت 
آبی در حال حاضر در شهرســتان ساوه 

مطلوب است.
وی افزود:بــا وجــود اینکــه مشــکل 
بحران آب نداریم ولی مدیریت مصرف 

آب ضروری است.
شــهباز بیان کــرد: پیــش بینی هایی 
در خصــوص باال رفتــن درجه دمای هوا 
و  انتظــار مصرف باالی آب را داشــتیم 
اقداماتــی در ایــن  خصــوص عــالوه بر 
ســدالغدیر  تعمیر 4حلقه چــاه با توان 
آبدهی 480لیتر بر ثانیه  برای سنوات 
آینده و جبران کم آبی ،اجرای سیســتم 
شبکه آب فاضالب در مناطقی از شهر که 
نیاز بود، باز چرخوانی آب که از پســاب 
آن در صنعــت و کشــاورزی اســتفاده 
میشــود که این مهم نقش موثری جهت 
تداوم جریــان آب بهداشــتی در حوزه 

خانگی است.
مدیرشــرکت آب وفاضــالب شــهری 
شهرستان ســاوه تصریح کرد: تعمیرات 
دوره ای چــاه ها و تعویض و اصالح لوله 
های آبکش از دیگر اقدامات اداره آب 
و فاضالب شهرســتان ساوه در خصوص 
تامیــن منابع آبی وجلوگیــری از کم آبی 

است.
وی افزود:آب موردنیاز مناطق شهری 
در حــال حاضــر عــالوه بر ســد الغدیر 
از طریــق 29حلقه چاه با تــوان آبدهی 
480لیتــر بــر ثانیــه تامیــن می شــود 
وانتقــال آب از ســدکوچری را داریــم 
ازظرفیــت خوبــی از لحاظ کمــی وکیفی 
برخــوردار بــوده ونیاز آبی شهرســتان 
و تاحــدودی روســتاهای شهرســتان را 

تامین می کند.
 شهباز بیان کرد:بیشترین مصرف آب 

در بخش کشاورزی است به گونه ای که 
حدود90درصد آب در حوزه کشاورزی 
مصــرف می شــود ولــی خوشــبختانه با 
اصالح روش هــای آبیاری نوین عملکرد 
جهاد کشــاورزی درمدیریت مصرف آب 

رضایت بخش بوده است.
وی ادامه داد: ذخیره آب پشــت سد 
الغدیر ســاوه بــه عنوان یکــی از منابع 
اصلی تامین آب مورد نیاز این شهر 60 
میلیون متــر مکعب اســت در حالی که 
حجم کلی ظرفیت این سد 280 میلیون 

متر مکعب تعریف شده است.
وی اظهارداشت: سهمیه برداشت آب 
از سد الغدیر ساوه برای تامین مصارف 
شهری مشخص است و متناسب با سهم 
تعیین شــده می توان از آن برداشــت 

کرد.
 وی افزود: کمتر از 25 درصد شــهر 
ساوه به سیستم فاضالب تجهیز شده و 
بــه همین دلیل نیاز به توســعه و ایجاد 
انشــعاب در 75 درصد مناطق شــهری 

محسوس است.
وی گفــت: اجــرای سیســتم شــبکه 
فاضــالب در مناطقی ماننــد خیابان های 
مطهــری،  امیرکبیر،  آزادی،  ســپاه و حاج 
بلوک اجرا شده و امید می رود تا پایان 
امسال کار اســتقرار شبکه فاضالب در 

مناطق شمالی شهر ساوه پایان یابد.
شــهباز بیــان کرد:خروجــی  پســاب 
برثانیــه  شــهر50لیتر  ایــن  فاضــالب 
است که با اســتفاده از تصفیه خانه از 
نــوع لجن  فعال و با هوادهی گســترده  
انجام می شــودوی در ادامه از افزایش 
10درصدی میزان مصرف آب در ســال 
جاری نســبت به مدت مشابه سال قبل 
خبر داد و گفت: میــزان مصرف آب در 
روزهای تابستان نســبت به فصل بهار 
نیــز بیــن 30 الی 40 درصــد افزایش 
یافته است که ضرورت صرفه جویی در 

مصرف آب را دو چندان می کند.
شــهباز تاکیــد کرد: منظــور از صرفه 
جویی کم مصرف کردن یا مصرف نکردن 

نیست بلکه منظور درست مصرف کردن 
و بــه مقدار نیاز مصرف کردن اســت و 
بایــد در ایــن خصوص فرهنگ ســازی 

شود.
 وی افــزود: تا زمانــی که جامعه درک 
صحیحی از اهمیــت آب و نقش مصرف 
بهینــه آن در تامیــن پایــدار این منبع 
حیاتــی نداشــته باشــد، نبایــد انتظار 
داشــت که فرهنگ مدیریت صحیح آب 

در کشور نهادینه شود.
شــهباز  دانــش آمــوزان را بهتریــن 
رســانه برای انتقال پیام بــه جامعه در 
خصــوص اهمیت آب دانســت و گفت: 
کــودکان و نوجوانــان افزون بــر اینکه 
تاثیر پذیرنــد، تاثیرگذار نیز هســتند 
بنابر ایــن آموزش و مشــارکت آنها در 
طــرح هایی مثل همیــار آب یا حامی آب 
و نظیــر آنچه در طرح همیــار پلیس رخ 

داد، عــالوه بر تقویت حس مســئولیت 
پذیری در آنها مــی تواند موجب تعمیق 
باورهــا و ترویج هنجارهای درســت در 
مدیریــت مصرف منابــع آب در خانواده 
ها شود.وی بابیان اینکه   تاکنون اقدام 
های فرهنگی زیادی در زمینه مدیریت 
صحیح مصــرف آب انجــام داده ایم در 
عین حال تصریح کــرد: اما این فعالیت 
ها کافی نیســت.وی به نقش مساجد و 
ائمه جماعــات در ترویج فرهنگ صحیح 
آب اشــاره کرد و گفت: مساجد و مراکز 
دینــی نقش انــکار ناپذیری در شــکل 
گیــری باورها و ارزش های مردم دارند 
و بســتری مناسب برای آموزش و اطالع 

رسانی هستند.
مدیــر عامــل شــرکت آب و فاضالب 
شهرســتان ســاوه بیان کرد: کشــور با 
بحــران جــّدی آب مواجه شــده و الزم 
اســت که در زمینه فرهنگ سازی برای 
اجــرای صحیح مدیریــت مصرف آب در 
جامعه، از ظرفیت مساجد و ائمه جماعات 
استفاده شود.وی افزود:برگزاری دوره 
های آموزشی  با هدف مصرف بهینه آب 
از دیگــر اقدامــات اداره آب و فاضالب 
بود  . این دوره های  آموزشــی با هدف 
آشــنا ســازی دانش آمــوزان بافرایند 
تولید و توزیع آب شرب ومصرف بهینه 
آب برگزار می شــود  مدیرشــرکت آب 
وفاضالب شهری شهرستان ساوه تصریح 
کرد: خوشــبختانه  با استقبال معلمان و 
والدین  دانش آمــوزان همراه گردید. 
در پایــان ایــن کالس مروجین فرهنگ 
مصرف به سواالت دانش آموزان پاسخ 
دادند و بســته های فرهنگی با موضوع 
استفاده بهینه از آب بین دانش آموزان 

توزیع شد.

مدیراداره آب وفاضالب ساوه:

مشکل بحران آب در شهرستان ساوه نداریم

منظور از صرفه جویی کــم مصرف کردن یا مصرف 
نکردن نیست بلکه منظور درست مصرف کردن و به مقدار نیاز مصرف 

کردن است و باید در این خصوص فرهنگ سازی شود و تا زمانی که 
جامعه درک صحیحی از اهمیت آب و نقش مصرف بهینه آن در تامین 
پایدار این منبع حیاتی نداشــته باشــد، نباید انتظار داشت که فرهنگ 
مدیریت صحیح آب در کشــور نهادینه شود.شــهباز  دانش آموزان را 
بهترین رسانه برای انتقال پیام به جامعه در خصوص اهمیت آب دانست 
و گفت: کــودکان و نوجوانان افزون بر اینکه تاثیر پذیرند، تاثیرگذار 
نیز هســتند بنابر این آموزش و مشارکت آنها در طرح هایی مثل همیار 
آب یــا حامی آب و نظیر آنچه در طرح همیار پلیس رخ داد، عالوه بر 
تقویت حس مســئولیت پذیری در آنها می تواند موجب تعمیق باورها 
و ترویج هنجارهای درست در مدیریت مصرف منابع آب در خانواده 
ها شــود.تاکنون اقدام های فرهنگی زیادی در زمینه مدیریت صحیح 

مصرف آب انجام داده ایم اما این فعالیت ها کافی نیست.
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ســیدمهدی حســینی، شــهردار ساوه 
شــورای  اعضــای  خبــری  نشســت  در 
شــهر و شــهردار ســاوه با خبرنــگاران، 
اظهارداشت: در گذشــته زیرساخت های 
مناســبی در این شــهر ایجاد نشده و به 
جای پرداختن به توســعه سرانه فضاهای 
اجــرای  بــه  و شــادابی شــهر  تفریحــی 
پروژه ها و طرح هــای غیرضروری و فاقد 
اولویت پرداخته شــده اســت که نتیجه 
آن کاهش فضای نشاط و شادابی در این 

شهر است.
وی بــا تاکید بــر برنامه ریــزی مجموعه 
مدیریت شــهری برای احداث و توســعه 
شــهر  در  ســرگرمی  و  تفریحــی  مراکــز 
ســاوه گفت: جــذب ســرمایه گذار برای 
توســعه فضــای تفریحی نظیر پــارک آبی 
از  ورزشــی  و  تفریحــی  پردیس هــای  و 
مهمتریــن اولویت هــای مدیریت شــهری 

است.
وی گفت: بالغ بــر 500 میلیارد تومان 
پروژه هــای ســرمایه گذاری با مشــارکت 
بخش خصوصی در شــهر ســاوه مطالعه و 
تعریف شــده اســت و با خروج از بحران 
مالــی ایجاد شــده در مجموعــه مدیریت 

شهری اجرایی می شود.
شهردار ساوه در ادامه به بحران مالی 
موجــود در شــهرداری ناشــی از کاهش 
درآمدی متاثــر از اجرای قانــون مالیات 
برنامــه ششــم  در  افــزوده  ارزش  بــر 
توســعه، گفــت: التهــاب و بی انگیزگــی 
و مشــکالتی که در شــهرداری بــه دلیل 
کاهش درآمدهای شــهرداری بوجود آمد 
و باقیمانــدن 40 میلیــارد تومــان بدهی 
با وجــود درآمدهای سرشــار ســال های 
گذشــته توانست یک شــوک درآمدی را 
در شــهرداری ایجاد کنــد.وی بیان کرد: 

با حمایت شــورای اســالمی شهر و تالش 
راهکارهای  کارکنان شــهرداری  مجموعه 
الزم بــرای خــروج از بحران مالــی اتخاذ 
شد و نتیجه آن پرداخت بخشی از بدهی 
های بجا مانده از گذشته و تعریف پروژه 
هایی متناسب با نیاز شهروندان و درآمد 
حاصله بود.حســینی در ادامه با تاکید بر 
اینکــه هرگونــه درآمدزایی شــهرداری 
نتیجه اداره علمی شــهر و تفکر تخصصی 
موجود در مجموعه مدیریت شهری است، 
اظهار کرد: بزرگترین خدمتی که به شــهر 
شــد، جلوگیری از هزینه هــای بی جهت و 

بی مورد است.
وی تاکیــد کــرد: شــهرداری نیــاز بــه 
مدیریــت بحران داشــت تا هــم انگیزه 
کارکنــان افزایــش یابــد و هــم ضمــن 
درآمدزایی بدهی گذشته پرداخت شود 
در عیــن حــال برنامه ریزی بــرای تعریف 
و اجــرای پروژه هــا در دســتور کار قرار 
گرفــت.وی مدیریــت فــروش تراکــم و 
تــالش برای وصــول مطالبات شــهرداری 
را از جمله راهکارهای الزم برای کســب 
درآمد دانســت و گفت: بــه دلیل درآمد 
مجموعــه  گذشــته،  ســال های  در  بــاال 
مدیریت شهری به دنبال وصول مطالبات 
نبــوده اســت. بــر ایــن اســاس میزان 
مشارکت شــهروندی در مدیریت شهری 

به کمتر از 10 درصد رسیده است.
شــهردار ســاوه در ادامه با اشــاره به 
اینکه ســهم درآمدی شهرداری در سال 
1396 از محــل مالیات بر ارزش افزوده 
شــهرداری 61 درصد بوده است، گفت: 
این میزان در ســال جاری به کمتر از 28 
درصد رسیده که بیانگر کاهش وابستگی 

شهرداری به این منبع درآمدی است.
وی تصریــح کــرد: بــا تــالش مجموعه 
شــهرداری میزان درآمدزایی شهرداری 
از محــل وصــول مطالبات و عــوارض در 
ســال جاری نســبت به مدت مشابه سال 
قبل نزدیک به 35 درصد افزایش یافته 
است و معتقدیم میزان دریافت عوارض 
بایــد عادالنــه صورت گیــرد و به صورت 

متوازن و عادالنه هزینه شود.
حســینی افزود: بحران مالی شهرداری 
و بحران فراگیر اقتصادی کشــور شرایط 
کار در شهرداری را دشوارتر کرده است 
و مبهــم بودن وضعیت اقتصادی فرصتی 
اســت تا به دنبال ایجاد شــرایط مطلوب 
باشــیم.وی در ادامــه به ارائــه خدمات 
شهری در نقاط حاشیه ای شهر اشاره کرد 

و گفــت: از مجمــوع 102 کیلومتــر معبر 
خاکی در حاشیه شهر بالغ بر 28 کیلومتر 

زیرسازی و آسفالت شده است.
شــهردار ســاوه در ادامه بــه فعالیت 
باشــگاه شــهرداری اشــاره کرد و گفت: 
براســاس اعالم ســازمان بازرســی مبنی 
بــر ممنوعیت تیــم داری حرفه ای توســط 
شــهرداری ها لذا شــهرداری ساوه نیز از 
ایــن قاعده مســتثنی نبود اما با ارســال 
دستورالعملی از سوی وزارت کشور این 
ممنوعیت برداشــته شــد و تیم فوتسال 
شــهرداری در لیگ برتر حضــور یافت و 
تــالش خواهیم کرد تا با تقویت مســائل 
فنی نتیجــه قابل قبولی توســط این تیم 
گرفته شــود.وی در خصوص پروژه های 
پیــاده راه خیابان اصلی شــهر نیز گفت: 
این پروژه از پروژه های شکســت خورده 
دوره گذشته است که کاربری آن موجب 
ایجاد نارضایتی در بین مردم شده است.

حســینی با تاکیــد بر اینکه پیــاده راه 
نبایــد در شــاهراه اصلــی شــهر احداث 
شــود، گفــت: بــه لحــاظ اینکــه مســیر 
جایگزینــی برای پیاده راه ســاوه در نظر 
گرفته نشــده بود لذا مشکالت فراوانی 
ایجــاد  تــردد  در  بــرای شــهروندان  را 
کــرده بود کــه نهایتا تدبیری اتخاذ شــد 
تــا با فراهم کــردن زمینه تردد وســایط 
نقلیــه عمومــی موجب تســهیل در تردد 
شــهروندان شــود.وی افزود:متاســفانه 
عمده مشــکل مــا در شهرســتان ســاوه 
کاهش مشارکت شــهروندی در مدیریت 
شهری در سال 96 حدود 10درصد بوده 
بخشــی از عدم مشــارکت برمی گردد به 
مدیریت شهری بخاطراینکه عمده درآمد 
شــهرداری از ارزش افــزوده بــوده و از 
ســوی دیگر منابع که مشــارکت مردم را 
می طلبیــد، کوتاهی شدحســینی افزود: 
البته شــهرداری نیز ضمن فرهنگســازی 
در ایــن زمینــه، بایــد اعتمــاد و رضایت 
شــهروندان را بیــش از پیش جلب کند، 
تا شهروندان نیز با شهرداری همکاری و 
مشارکت داشته باشند لذا باید فرهنگی 
نهادینه شود تا مردم به اهمیت پرداخت 
عوارض پــی ببرند و بدانند هزینه ای که 
پرداخــت می کنند برای رفاه و آســایش 

خودشان صرف می شود .
به گفته وی، شــهروندان اگــر بدانند 
شــهرداران و مســئوالن شــهری بی   منت 
و بــا همه تــوان برای آنهــا کار می کنند، 
حاضرند برای یاری    رســانی به مســئوالن 

وارد عمل شوند.ســعیده  محمودی نائب 
رئیس شــورای اســالمی در این نشست  
با اشــاره براولویت کاری شورای اسالمی 
دوره پنجم اظهارداشت:درتمام مصوبات 
شــورای اســالمی شــهرتوجه به نیازهای 
اولیه مردم اولویت شورای اسالمی بوده 
هرچندفشــارهای اقتصادی برمردم زیاد 
بوده ولی فشارهای شهرداری هم دراین 
خصوص کم نبوده ولی شــرایط ایجاب می 
کرد شــهرداری برخی اقدامات که برخی 
مخالــف آن بود را اجرا کنند زیرا اولویت 

ما رضایت همه مردم بوده است.
وی افزود:ولی الزمه عبورازاین دوران 
اتحــاد وحدت اســت هدف ما بــه عنوان 
نمایندگان مــردم برنامه ریزی راهبردی 
ولــی  شــهربوده  توســعه  درراســتای 
متاسفانه به دلیل کاهش ارزش افزوده 
خیلــی از برنامــه های مربوط به توســعه 
مسکوت مانده است مجبوربودیم باتوجه 

به شرایط مالی اولویت بندی کنیم .
نایب رئیس شورای اسالمی شهرساوه 
تصریح کرد:اولویت شــورای دوره پنجم 
توزیــع عادالنه خدمات وتامیــن نیازهای 
اولیــه بویژه نیازهای حاشــیه شــهربوده 
محمــودی بیان کرد:هدف ما این نیســت 
که یک پروژه یا المــان احداث کنیم واز 
آن به عنوان یک یادگارازخودمان داشته 
باشــیم بلکه باتوجه به عهدی که با مردم 
بســتیم توجــه به خواســته هــای به حق 
مــردم اولویت شــورای دوره پنجم بوده 

است.
وی ادامــه داد:نگاه شــورا دوره پنجم 
مردم محوربوده وســعی کردیم با برنامه 
ریــزی ونیازســنجی هرمنطقه نســبت به 
ارایه خدمات تالش کنیم ولی با توجه به 
بحران مالی شــهرداری از حرکت باز نمی 

ایستیم.

شهردار ساوه مطرح کرد؛

توسعه مراکز تفریحی، دراولویت کاری شهرداری
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علیرضا ســلیمی نماینده مردم محالت در مجلس 
با اشــاره به اعالم ترامپ مبنی بــر مذارکره با ایران 
اظهارداشــت:اعالم مذاکــره ازســوی ترامپ رئیس 
جمهور امریکا چیزی جز جنگ روانی وتحمیل نظارت 
وتسلط بر قدرت یک کشور بیش نیست در برجام که 
یک قرارداد بین المللی بود وکشــورهای اروپایی نیز 
حضور داشتند جوهرآن خشــک نشده بود آن را پاره 
کــرد وتعهدات خود را نادیده گرفــت بنابراین مطرح 

کردن مذاکره از سوی ترامپ دروغی بیش نیست.
وی افزود: امام راحل فرمودند اگر آمریکا آدم شــد 
بــا آن مذاکره می کنیم وآقای روحانی رئیس جمهور 
در صحبــت های اخیر خود اعــالم کردند مذاکره با 
آمریکا عین دیوانگی اســت 40سال اموال ما را بلوکه 
کردند وهرروز یک تحریم که ملت را تحت فشار قرار 
بدهد بنابراین آنها با هویت ملی وملت ما مشکل دارند 
وهیچ انسان عاقلی حاضر نیست با شخصی که ثبات 

روانی ندارد مذاکره کند.
نماینده مردم محالت در مجلس تصریح کرد:امروز 
انسجام،وحدت ،برنامه ریزی و توجه به ظرفیت های 
داخل رمز موفقیت کشــور ورونــق دادن به وضعیت 
موجود اســت متاســفانه بین مســئولین در تصمیم 
گیری یک تشــدد واختالف نظر وجود دارد واین عدم 

هماهنگی برای کشور آسیب زا است .
ســلیمی بیان کرد: بدنه دولت یک بنده پیر است 
و توان دویــدن به جلو را ندارد ژنرال های گذشــته 
دیگر توان تحرک ندارند وچه مصیبتی بر کشــوروارد 
کردندعین یک حلقه بســته کشور را در دست گرفته 
واجــازه ورود ایده های جدید به این حلقه بســته را 

نمی دهند.
وی ادامــه داد:اگر20درصد نقدینگی به توســعه 
کشــور اختصاص پیدا می کرد نیاز بــه واردات نبود 
37میلیاردتومان طی سه سال اخیر خروج ارز از کشور 
داشتیم در حالیکه قرار بود دربرجام عکس این مسئله 
باشــد ولی برخی با خوش خیالی اموال وذخایر کشور 

رابه غارت دادند.
نماینده مردم محالت در مجلس خاطرنشان کرد: 
آمریکا آرایش جنگی در پیش گرفته ولی متاسفانه در 
بخش اقتصاد مــا آرایش جنگی صورت نگرفته برای 
برخوردبا مفسدین باید بصورت جنگ برخورد شودچه 
کســی دستور داده 7میلیون و600هزار ارز توزیع شود 
به دســتور چه کسی ارز 4200که سرمایه کشور است 

باید به تاراج برود .
وی افزود:80درصــد وضعیــت کشــور بخاطربی 
تدبیری برخی مسئولین است مردم در بدترین شرایط 
اقتصادی زندگی می کنند این در حالی اســت که به 
برخی مســئولین به مردم آدرس غلــط می دهند در 
حالیکه ماتحریم نیستیم بلکه وضع اقتصادی امروز به 

عملکرد غلط برخی مسئولین برمی گردد .

نماینده مردم محالت در مجلس:

80درصد وضعیت کشورحاصل  بی تدبیری مسئولین است
خبر

به کارگیری قوانین کارآمد؛
راهــکار کاهش آســیب های 

اجتماعی

 هادی ملکی رئیس دادگستری ساوه  در شصت 
و دومین جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان 
با اشــاره بــه ضرورت توجــه به معیشــت مردم 
اظهارداشــت:امروز مهم ترین دغدغه مردم تامین 
معیشــت انها است وهمین مســئله در بروز آسیب 
های اجتماعی موثراســت اگر امروز سروسامانی به 
وضع اقتصادی کشور داده نشود، بی گمان شاهد آن 
خواهیم بود که آسیب های اجتماعی وارد خانواده ها 
شــده و دیگر، پدیده ای پنهان و حاشیه ای نخواهد 
بود وی افزود:متاســفانه به دلیل محدودیت منابع 
مالی در حوزه فرهنگی اقدامات فرهنگی در بحث 
کاهش اســیب های اجتماعی مطلــوب نبوده می 
بایســت برای ارتقاء مولفه هــای فرهنگی برنامه 
ریزی دقیق وبصورت کاربردی انجام شــودرئیس 
بکارگیری  کرد:قطعا  تصریح  ســاوه  دادگســتری 
قوانین مناسب وکارآمد نقش مهمی در جلوگیری از 
آسیب های اجتماعی وپیشگیری از وقوع جرم دارد

سرپرست جدید باشگاه فرهنگی 
ورزشی شهرداری انتخاب شد 

طــی حکمی از ســوی شــهردار ســاوه »حامد 
تسبیحی« مدیرعامل سابق باشگاه فرهنگی ورزشی 
شهرداری ساوه مجددا به عنوان سرپرست جدید این 
باشــگاه منصوب شد. این تصمیم در پی کسب نتایج 
ضعیف تیم فوتسال شــهرداری در چهار هفته اخیر 

صورت گرفت. 
سیدمهدی حسینی شهردار ساوه پس از دیدار روز 
جمعه گذشته شهرداری این شهر با مقاومت قرچک از 
تغییر در ساختار فنی تیم خبر داده بود و حامد تسبیحی 
را گزینه اصلی تصدی سرپرست تیم بیان کرده بود. 
تیم فوتسال شهرداری ســاوه به عنوان یکی از پنج 
باشگاه با دوام و قدیمی لیگ برتر فوتسال بعد از چهار 
هفته هم اینک با ســه امتیاز در رده دوازدهم جدول 
قرار دارد. حامد تســبیحی پیشتر به مدت چهار سال 
مدیرعامل باشــگاه بود و در زمان مدیریت وی تیم 
شهرداری از لیگ یک به لیگ برتر صعود کرد و سه 
فصل به نسبت موفق را در لیگ برتر داشت، اما پس 
از جدایی تسبیحی باشگاه شهرداری با سه مدیرعامل 
مختلف طی چهار سال در مسابقات حاضر شد و یک 
ســقوط و صعود را تجربه کرد. حال باید دید نتیجه 
این تغییرات در باشگاه شهرداری چه خواهد بود و آیا 
این مدیر می تواند با ترکیب مدیریتی جدید در باشگاه 

کمکی به بقای تیم فوتسال شهرداری ساوه کند.

مدیر پایگاه انتقال خون ساوه گفت: 
سهم مردان ســاوجی از اهدای خون 
92.4 درصد و زنان 7.6 درصد است. 

انتقال  افشــارپورمدیرپایگاه  سعیده 
خون ساوه گفت: از ابتدای سال جاری 
تاکنون سه هزار و 433 واحد خون در 
ساوه اهدا شــده است که از این تعداد 
هــزار و 983 واحد به طور مســتمر و 
ســهم بانوان از این میزان 244 واحد 

بوده است.   
وی بیشــترین مراجعــه کننده به 
پایگاه انتقال خون در ســاوه را عالوه 
بر ایام خاص نظیر عاشــورا و تاسوعا 
و برخی ایــام خــاص در 9 مردادماه 
انتقال  به مناسبت ســالروز  سالجاری 
خون اعالم کــرد و افزود: در این روز 
54 نفر جهت اهــدای خون به پایگاه 

ساوه مراجعه کردند. 
افشــارپور در ادامــه بــا تاکید بر 
اینکه هم اکنــون ذخیره خون در این 

شهرســتان باالی 9 روز است، گفت: 
بیشــترین نیاز به اهدای خون در این 
شهرســتان گروه های منفــی به ویژه 

AB است. 
وی بیشترین اهدا کنندگان خون را 
گروه های خونی O و A مثبت اعالم 
کرد و با اشــاره به اینکه سه نوع اهدا 
کننده مستمر، باسابقه و بار اولی وجود 
دارد، گفت: مزیت اهدا کنندگان مستمر 
این اســت که در هر سه ماه یا 6 ماه 
آزمایش های  و  می شوند  یکبار چکاپ 

گوناگونی را انجام می دهند. 
مدیــر پایــگاه انتقال خون ســاوه 
در ادامه تصریح کرد: خوشــبختانه با 
مراجعه مردم ســاوه هیچگونه کمبود 
خون در شهرستان وجود ندارد و مازاد 
خون اهدایی به ســایر شهرها ارسال 
می شــود با این وجود تامین مســتمر 
خون بــه میزان الزم اجتنــاب ناپذیر 

است.

سهم92/4درصدی مردان از اهدای خون در ساوه

حجت االســالم حمید کرمی امام 
جمعــه موقت شهرســتان زرندیه در 
خطبــه نمــاز جمعه این شهرســتان 
گفت:ارادت ما ایرانیها از آنجا شــروع 
شد که بیشــتر اهل بیت پیامبر )ص( 

خود را از مدینه به ایران رســاندند و 
مکتب شــیعه گســترش و بست پیدا 
کــرد این محبت و دوســت داشــتن 
مردم ایران را نســبت بــه اهل بیت 
پیامبر و ائمه واطهار)ع( می رســاندند 

امــروز خاندان اهل بیــت عصمت و 
طهــارت محل امــن و امنیت روحی 
و روانی برای شــیعیان در ســر تا سر 
ایران اســالمی و منشا خیرات هستند 
و تجلیــل از ایــن امامــزادگان الزم 
،افزایش  تعظیم شعائر  باعث   التعظیم 
محبت به اهــل بیت  و درس گرفتن 

خواهد بود. 
کرمی عنوان کرد: دولت و مجلس 
و قوای سه گانه کشــور باید سعی و 
تالش خود را در ثبات کاالی ضروری 
وغیر ضروری کشــور کنند و دســت 
واســطه ها و دالالن را از بی ثباتی و 
بازار کوتاه کنند تا دشــمنان داخلی و 
خارجی نتوانند به اقتصاد کشور ضربه 
بزنندخطیــب موقت نمــاز جمعه ابراز 
امیدواری کرد با وجود نظارت بر بازار 
نباید دست  تعزیرات  بازرسان  و وجود 

این گونه مفسدان اقتصادی در به هم 
ریختگی بازار کشــور در قسمت های 
مختلف اقتصاد وجود داشــته باشــد. 
زرندیه  امام جمعه موقت شهرســتان 
دوســتی و مهر ورزیدن بــه خاندان 
رســالت و امامزادگان را یک تکلیف 
اســالمی دانســت کــه و ظیفه همه 
مسلمان می باشــد زیرا مهر ورزیدن 
به هر شخصیتی سبب همگون شدن 
با اوســت و پیوند با صالحان و پاکان 

باعث خوشبختی انسان می گردد.
وی ادامه داد:شگفت اینجاست که 
در هر بخش و هر روستایی که نوری 
از خاندان نبوت و امامت وجود دارد بر 
فضای ان شهر اثر خاصی می بخشد 
و مــردم آن دیار گاه و بیگاه با زیارت 
مرقــد این انــوار مقدســه راه توبه و 
گرایش به خدا را در پیش می گیرند.

ارادت ایرانیان به اهل بیت منشا خیرات است
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واحدهای  محصوالت  80درصد 
صنعتی در داخل مصرف می شود

صادق نجفی رئیس ســازمان صنایــع کوچک و 
شــهرک های صنعتی در جریان بازدیــد از واحدهای 
تولیدی اســتان مرکــزی در جمع خبرنــگاران اظهار 
داشت: آمار واحدهای تولیدی و صنعتی فعال در داخل 
شهرک های صنعتی کشور به 70 درصد می رسد و 20 

درصد تولیدات واحدهای صنعتی صادر می شوند.
وی افزود: 80 درصد محصوالت واحدهای صنعتی 
کشــور در داخل و برای تامین مــواد اولیه واحدهای 
تولیدی بــه کار می رود.معاون وزیــر صنعت، معدن و 
تجارت تصریح کرد: در راســتای حمایت از واحدهای 
تولیدی و رفع موانع موجود بر ســر راه فعالیت آنها دو 
هزار میلیارد ریال یارانه از محل منابع داخلی ســازمان 
با همکاری وزارت تعاون و بانک ها پرداخت  می شــود، 
عالوه بر این 40 هزار میلیارد ریال تســهیالت هم در 
قالب وام هایی با نرخ هشت و 10 درصد برای پرداخت 
متقاضیان مستقر در شهرک های صنعتی در نظر گرفته 
شده اســت.نجفی بیان کرد: ســرمایه گذاری خارجی 
در حوزه صنعت با مبلغ نزدیــک به 3 میلیارد دالر در 
37 واحد تولیدی در دســت انجام اســت که می تواند 
در راستای اشــتغال زایی و تامین معیشت مردم بسیار 
مثمرثمر واقع شــود.وی ادامه داد: بیش از 4 هزار واحد 
تولیدی درحال احداث در شهرک های صنعتی داریم که 
با بهره برداری از آنها حجم قابل توجهی اشتغال که بیش 
از 70 هزار فرصت شــغلی است ایجاد می شود در حال 
حاضر بیش از 80 هزار واحد صنعتی و تولیدی در کشور 
داریم.رئیس ســازمان صنایع کوچک و شــهرک های 
صنعتی عنوان کرد: مجوز تعطیلی هیچ یک از واحدهای 
صنعتی براســاس مصوبه هیئت دولت به هیچ دستگاه 
خدمات رسان، بانک و غیره در قبال طلب از واحدها داده 
نمی شود و با کسانی که خالف این مصوبه عمل کنند، 
برخورد می شود.نجفی اضافه کرد: با رایزنی های انجام 
شده قرار شــد که برق شهرک های صنعتی در شرایط 
فعلی قطع نشود، توسعه زیرساخت های آب و برق هم 
با همکاری وزارت نیرو در دستور کار قرار گرفته است.

 غرق شــدن جوان 19 ســاله 
در ساوه

دکتر نعمت اهلل عزیــزی رئیس مرکز فوریت های 
پزشــکی و اورژانس ساوه عنوان کرد: خبری مبنی بر 
غرق شــدگی در یکی از روســتاهای بخش مرکزی 
شهرستان ساوه به واحد دیسپچ اورژانس 115 دانشکده 
علوم پزشکی ســاوه اطالع رسانی شد. وی ادامه داد: 
پس از اطالع از این حادثه ســریعا کد عملیاتی پایگاه 
اورژانس ســلفچگان به محل اعزام شد ولی متاسفانه 
فرد حادثه دیده که جوانی 19 ساله بود قبل از رسیدن 
تکنسین های اورژانس جان خود را از دست داده بود. 

اقدامات  از  دوری  بــه  توجــه 
کلیشه ای در آسیب های اجتماعی

رئیس فرهنگ و ارشاد اسالمی ساوه مراسم گفت: 
اســتفاده از  ایده های فرهنگی، خالقیــت و نوآوری 
اقدامی مهم برای کاهش و پیشــگیری از آسیب های 

اجتماعی است. 
حســین محمودی فر افزود: وضعیــت اقتصادی و 
فقر  در آســیب های اجتماعی از جمله خودکشی موثر 
است، از این رو کار جمعی و پرهیز از اقدمات کلیشه ای 
بدون برنامه ریزی می تواند کارســاز باشد.وی تصریح 
کرد: برگزاری کارگاه های آموزشــی در بحث کاهش 
آســیب های اجتماعی، هماهنگی بین  بخشــی برای 
تقویت مشاوره های فرهنگی در جامعه به ویژه مدارس، 
بهره گیری از ائمه جماعت و مداحان، از مصوبات جلسه 

در بحث کاهش آسیب های اجتماعی  بود.

مدیریت آموزشــی یکی از شــاخه های مدیریت 
اســت که با مطالعه  رفتــار انســانها در نظام های 

آموزشی سر و کاردارد.
مدیریت در آموزش و پرورش در ابتدا وظیفه نسبتا 
ســاده ای بود که شاید تنها شرط مدیریت تجربه کار 
بود به همین خاطر  اداره مدرســه را معموال به دست 
مدیرانی می ســپردند که صالحیت اخالقی داشتند 
و نقش اصلــی مدیران بازرســی  و همچنین ایجاد 
هماهنگی از طریق اعمال مقــررات و نظارت بود.با 
توجه به توســعه ی آموزش عمومی ، گوناگون شدن 
برنامه های آموزشــی ، پیچیده تر شدن امر آموزش 
و پرورش و تخصصی شــدن آن اهمیت و ضرورت 
ســازماندهی و مدیریت فعالیتهای آموزشی به تدریج 

آشکار شد.
تا زمانی که نظام آموزشــی ســاده وکوچک بود. 

وظیفه آموزش و پرورش حفظ وضع موجود و گرایش 
های ســنتی بود ولی در جامعه امــروزی با توجه به 
تحــوالت اجتماعی و فرهنگــی ، آموزش و پرورش  
دستخوش تغییرات کلی شده است و ساختن نسلهای 
نوخاســته از جهات مختلف به نظام آموزشی سپرده 

شــده است و یکی از تعاریف کامل مدیریت آموزشی 
در عصر حاضر از نظر دکتر عالقه بند برنامه ریزی ، 
ســازماندهی ، کنترل کلیه امور و فعالیتهای آموزشی 

است .
به عبارتی دیگر مدیریت در ســازمانهای آموزشی 
تحقق هدفهای آموزش اســت و مدیریت کردن  آن 
بخش از فعالیتها و سازمانهای آموزشی می باشد  که 
مســتقیما با امر آموزش و پرورش و یادگیری ارتباط 
دارد مانند مواد و محتوای درســی ، روشها و وسایل 
آموزشی ، مشاوره و راهنمایی تحصیلی ، امور معاونان 
و دانش آموزان  و به بیانی دیگر مدیریت آموزشــی 
تصمیم گیری و اجــرای تصمیمات درباره آموزش و 

پرورش است .
ساراخسروی مهد
کارشناس ارشد مدیریت آموزشی

مدیریت آموزشی یکی از شاخه های مدیریت است

  محســن کریمــی در گفت وگو بــا خبرنگاران 
عنوان کرد: حمام مامونیــه مربوط به دوره قاجار در 
شهرستان زرندیه شهر مامونیه واقع شده و شامل دو 
قسمت شرقی و غربی است که حمام غربی مردانه و 

حمام شرقی زنانه است. 
وی در ادامه افزود: سربینه این بنا از چهار رختکن 
با قوس های جناقی تشــکیل شــده که این قوس ها 
به صورت ضربــی بر روی پایه های طرفین و دارای  
گنبدی در وسط قرار گرفته است. در داخل گرمخانه 
و خزینه و ســایر قســمت ها نیز طاق، تویزه و گنبد 
وجــود دارد. داخل بنا فاقد هرگونــه تزیینات بوده و 
سفید کاری شده و مصالح به کار رفته در ساخت آن 

متشکل از آجر، گل و گچ است. 
کریمی بیان کرد: ســال های گذشته مرمت های 
اضطراری این بنا انجام شــده و بــا همت اداره کل 
و تصویــب کمیته برنامه ریزی شهرســتان زرندیه با 
اعتباری بالــغ بردو میلیارد ریــال مرمت اصولی در 
دســتور کار اســت تا این حمام  به عنــوان بازارچه 

صنایع دســتی شهرســتان بکار گرفته شود که در 
صورت تحقق این هدف عالوه بر حفظ ســاختمان 
حمام و  نمایش آن به گردشــگران زمینه ای مناسب 
جهت ســاماندهی هنرمندان، تولید و عرضه صنایع 

دستی شهرستان فراهم خواهد شد. 

وی عنــوان کرد: اداره کل تمــام تالش خود را 
جهــت حفظ بناهای تاریخی و اســتفاده مطلوب در 
زمینه هــای فرهنگی، هنری و گردشــگردی از این 
بناها خواهد کرد تا در این راستا به غیر از حفظ ارزش 

ها، شغل های مستقیم و غیر مستقیم را ایجاد کند. 

معاون میراث فرهنگی استان مرکزی:

حمام تاریخی مامونیه به بازارچه صنایع دستی تبدیل می شود

فرماندار ســاوه در جلســه کارگروه 
اشــتغال و ســرمایه گذاری شهرستان 
ســاوه گفت: 27 طرح بخش صنعت و 
معدن و ســه طرح بخش کشاورزی با 
مبالغ زیــر 250 میلیون تومان از محل 
تسهیالت اشتعالزایی روستایی صندوق 
توسعه ملی به تصویب کارگروه اشتغال 

شهرستان رسید. 
محمــد بهارونــد ضمــن تقدیر از 
نهاد های کمیته امداد و بهزیســتی و 
بانک های عامل بخصوص بانک توسعه 
تعاون، رســالت ،قرض الحســنه مهر 
ایران، رفاه کارگران، تجارت و صادرات 
به جهت عملکرد خوب و قابل قبول در 
بحث جذب تسهیالت بند .د. تبصره 16 
قانون بودجه سال 96، خواستار تعامل و 
همکاری بیشتر بانکها در جذب به موقع 
تســهیالت اشــتغالزایی ابالغی بندب 

قانون بودجه سال 97 شد. 
وی افزود: ســهم تسهیالت مشاغل 

خانگی ابالغی به اســتان در سال 97 
رقمــی معــادل 145 میلیــارد ریال با 
عاملیــت بانک های ملــی، صادرات و 

تجارت است. 
فرماندار ســاوه با اشــاره به اینکه 
اولویت پرداخت با متقاضیان پشــتیبان 
مشــاغل خانگی اســت، گفت: انتظار 

می رود دستگاههای اجرایی و بانک های 
عامل حداکثــر تعامل و همکاری را در 
زمینه جذب تســهیالت مذکور به عمل 

آورند. 
وی از تفاهم نامــه جدید فی مابین 
وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی و 
ســازمان برنامــه و بودجه در خصوص 

ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی 
و عشــایری برای افراد تحت پوشــش 
نهادهای حمایتی کمیته امداد، بهزیستی 
و بنیاد شــهید با پرداخت تســهیالت 
اشــتغالزائی با نرخ بهــره 6 درصد خبر 
داد . بهاروند ادامه داد: کل اعتبار پیش 
بینی شده برای این سه نهاد حمایتی در 
سطح استان مرکزی بالغ بر 90 میلیارد 
تومان برای ایجاد 3639 فرصت شغلی 
جدید است که سهم شهرستان ساوه به 

زودی مشخص خواهد شد. 
ایجاد اشتغال برای 393 نفر از افراد 
کمیته  حمایتی  نهادهای  پوشش  تحت 
امداد و بهزیســتی شهرســتان ساوه با 
تخصیصی  اعتبــارات  جذب صددرصد 
بند.د تبصــره 16 قانون بودجه ســال 
96 توســط کمیته امــداد و جذب 99 
درصد اعتبارات مذکور توسط بهزیستی 
شهرستان ســاوه از دیگر مصوبات این 

کارگروه بود.

تصویب 30 طرح اشتغالزایی صنعتی و کشاورزی درکارگروه 
اشتغال ساوه
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ضمیمه رایگان روزنامه دراستان مرکزی

مســکن از جملــه دغدغه های اساســی 
بســیاری از خانواده های ایرانی اســت که 
تامیــن آن در ســال های اخیر بــه یکی از 
اولویت های مهم جوانان مبدل شده است 
چراکه مســکن نیاز اصلی هــر جوان برای 
شــروع زندگی اســت و در صورت تامین 
آن ،معضــل بیــکاری و اشــتغال جوانان و 
تحصیل کردگان جویای کار، کاهش می یابد 
و بســتر امنیت و آرامش روحی مردم نیز 

فراهم می شود.
یکــی از سیاســت های اصلــی دولت ها 
از دیرباز تاکنون تامین مســکن مناســب 
و ارزان برای اقشــار محــروم و کم درآمد 
بوده اســت؛ سیاســتی کــه در دولت های 
نهم و دهم تحت عنوان« مســکن مهر« به 
جریان افتاد و با وجود نوســانات شدید به 
عنوان یــک طرح مفید تا حــدی از دغدغه 

صاحبخانه شدن مردم کم کرد.
علی بســطام، رئیس کمیســیون امالک 
شــورای اسالمی شهر ســاوه در گفت وگو 
با خبرنگار جام جم  درســاوه، با اشــاره به 
مشــکالت حوزه مســکن اظهارداشــت: از 
شهریور ماه سال 96 قیمت مسکن شروع 
به رشــد کرده اســت و با توجــه به خروج 
امریــکا از برجــام این روند افزایشــی در 
ســال 97 ادامه یافت قطعا  اگر امریکا از 
برجام خارج نمی شــد می توانستیم منتظر 
خروج ســرمایه از بخش مســکن از اوایل 
ســال 97 باشــیم و در این صــورت بازار 
مســکن رونق پیدا می کرد ولی متاسفانه 
این مســئله موجب شــد شــاهد نوسانات 
شدید قیمت مصالح و عدم امکان برآورد 
هزینه های تمام شده باشیم قطعادر رکود 
و آشــفتگي بــازار مســکن تاثیربســزایی 

داشته است
وی افزود: از نظر مدیریتي هم متأسفانه 
هیچگونه بسته یا سیاست حمایتي هم در 
بخش تولید مسکن توســط دولت و بانکها 
اتخاذ نشــده و همین موضوع باعث خروج 
ســرمایه از بازار تولید مسکن و تمایل به 

واسطه گري و توقف سرمایه شده است.
وی افزود:هر کشوری برای کنترل بازار 

مســکن و اجاره اقدام به ساخت مسکن و 
اجــاره دادن به خانــه اولی ها می کند. وبه 
جای تاکید بر راهــکار انحصاری وام خرید 
مسکن، دولت باید در این خصوص برنامه 
ای داشته باشد اگرچه این نکته نیز نباید 
از نظر دور بماند که کنترل بازار همیشــه 
موفق نبوده و تعیین ســقف قیمت مسکن 
تجربه شکست خورده ای است که در دولت 

ها اجرا شد و با موفقیت همراه نشد.
رئیس کمیسیون امالک شورای اسالمی 
شهر ساوه تصریح کرد:کاهش 33درصدی 
هزینــه هــای کارشناســی بــا توافــق بــا 
مالکین به جای ارجاع به کارشناســی ســه 
نفره،اخذ ردیف درآمــدی عوارض ارزش 
افزوده ناشــی از اجرای طرح های توســعه 
شهری،واگذاری با هدف تمرکز زدایی وبه 
روزرسانی مطالبات از جمله واگذاری غرفه 
های پرنده فروشی ها،واگذاری غرفه های 
میدان میوه و تره بار،واگذاری سالن های 
ورزشــی و اســتخر کوثر و واگذاری غرفه 
های ترمینال مســافر بری ،تســریع قابل 
مالحظه در کاهش امضاهای صلحنامه ها و 
عدم مراجعه به شهرداری مرکز،بخشی از 
اقدامات کمیسیون امالک شورای اسالمی 

شهرساوه بوده است.
بســطام بیان کــرد:ارزش واقعی دادن 
بــه امتیــازات شــهرداری،تراکم قبــل از 
عقــب نشــینی و تجاری،ثبت امــالک واقع 
در طــرح هــای اصالحــی معابر در ســامانه 
جی ای اس،اخذ اجاره مســتغالت در قالب 
چــک در زمان عقد قــرارداد با پیمانکاربه 
جــای واریز فیش،راه اندازی کمیته امالک 
وحقوقــی به منظــور جلوگیــری از تضییع 
حقوق شهرداری،تهیه صورتجلسه با اداره 
کل راه وشهرســازی وتحویــل اراضی ملی 
داخل محدوده وگرفتن ســند برای امالک 
شــهرداری، رفع بیش از 80 میلیارد ریال 
غرامت از شــهرداری، شناســایی اولویت 
هــای تملک برحســب نیاز مــردم، وصول 
بیــش از 70 میلیارد ریال مطالبات معوقه 
شهرداری از مهرماه سال گذشته تا کنون، 
پیگیــری جــدی ومصرانــه جهت دفــاع از 

دعاوی ناحــق در محاکم قضایــی در حوزه 
امالک نیز در حوزه تسهیل در رونق ساخت 
وساز از سوی کمیســیون شورای اسالمی 

شهر ساوه بوده است.
وی ادامه داد:درخصوص نحوه واگذاری 
و وضعیت تملک ســاختمان و واگذاری  در 
ســاوه، اصوال تملک و انتقال اسناد دارای 
پروســه ای نســبتا طوالنی است علی رغم 
کاهــش درآمدهــای شــهرداری از محــل 
ارزش افــزوده ،لیکــن حــدود 6 میلیارد 
تومان جهت تملک امالک در سطح شهر در 
نظر گرفته شده که نسبت به سالهای قبل 

کاهشی نداشته است.
شــورای  امــالک  کمیســیون  رئیــس 
اسالمی ســاوه تصریح کرد: شفاف سازی ، 
قانونمندی، رعایت صرفه و صالح شــهر و 
شــهرداری در تملکات همــواره اولویت و 

دغدغه این کمیسیون بوده است.
بافــت  درحــوزه  کــرد:  بیــان  بســطام 
فرســوده علی رغم عمل نکردن دولت به 
تعهــدات خود با یک طبقــه مازاد و نیم بها  
به منظور ســاماندهی بافت های فرسوده 
در عوارضــات پروانــه صــادر می شــود و 
همچنیــن طرح مســجد تا مســجد از جمله 
برنامــه های شــهرداری در خصوص بافت 

های سنتی شهرستان ساوه است.
وی ادامــه داد: دررفــع پدیده حاشــیه 

نشــینی در کشــور باید به جــای توجه به 
معلول، علت ها را بررســی کرد و با برنامه 
ریزی جامع، منســجم و علمی برای رفع آن 
تالش کرد؛ زمانی پدیده حاشــیه نشــینی 
در کشــور برطرف می شود که راهکارهای 
دائمی و علمی جایگزین راهکارها و برنامه 

ریزی های مقطعی و کوتاه مدت شود.
رئیس کمیسیون شــورای اسالمی شهر 
ســاوه با بیان ایــن که از محــل کمک های 
دولت باید بــرای پروژه های ســامان دهی 
و بهســازی مناطــق حاشیه نشــینی هزینه 
شود، افزود: یکی از چالش هایی که کشور 
را تهدیــد می کند موضوع حاشیه نشــینی 
شــهرها اســت .وی ادامه داد:البته بهتر 
اســت متولیان با ارائه ســازوکار مناسب 
افراد را به نحوی تشویق کنند که با تمایل 
حاشیه نشینی را رها و  در شهرها سکونت 
و یــا به شــکل قانونی اقدام به ســاخت و 

ساز در حریم شهرها کنند.
با توجه به اینکه ســاوه شــهری صنعتی 
اســت امــا متاســفانه طــرح های توســعه 
بخش مســکن نادیده گرفته شــده است 
و شــاهد افزایش مســکن های قول نامه 
ای و حاشیه شهر هســتیم به گونه ای که 
حدود 45 درصد امالک ســاوه فاقد سند 
 مالکیت بوده و یــا به صورت قول نامه ای 

می باشند.

رئیس کمیسیون امالک شورای اسالمی شهر ساوه:

45درصد از امالک ساوه فاقد سند مالکیت است

قانونمندی، رعایت   ،  شفاف ســازی 
صرفه و اصالح شهر و شهرداری در تملکات، اولویت 

کمیسیون امالک شورای اسالمی شهر ساوه
از نظر مدیریتي متأسفانه هیچگونه بسته یا سیاست حمایتي هم در 
بخش تولید مســکن توسط دولت و بانکها اتخاذ نشده و همین موضوع 
باعــث خروج ســرمایه از بازار تولید مســکن و تمایل به واســطه گري 
توقف سرمایه شده است هر کشوری برای کنترل بازار مسکن و اجاره 
اقدام به ســاخت مســکن و اجــاره دادن به خانه اولی هــا می کند وبه 
جــای تاکید بر راهکار انحصاری وام خرید مســکن، دولت باید در این 
خصوص برنامه ای داشــته باشد اگرچه این نکته نیز نباید از نظر دور 
بماند که کنترل بازار همیشه موفق نبوده و تعیین سقف قیمت مسکن 
تجربه شکســت خورده ای اســت که در دولت ها اجرا شد و با موفقیت 
همراه نشــد امروزیکی از عوارض عدم کنترل قیمت مسکن گسترش 
حاشــیه نشینی است  دررفع پدیده حاشــیه نشینی در کشور باید به 
جــای توجه به معلول، علت ها را بررســی کرد و بــا برنامه ریزی جامع، 
منســجم و علمی برای رفع آن تالش کرد؛ زمانی پدیده حاشیه نشینی 
در کشــور برطرف می شــود کــه راهکارهای دائمی و علمــی جایگزین 

راهکارها و برنامه ریزی های مقطعی و کوتاه مدت شود.
ازمحل کمک های دولت باید برای پروژه های ســامان دهی و بهسازی 
مناطق حاشیه نشــینی هزینه شــود. یکی از چالش هایی که کشــور را 
تهدید می کند موضوع حاشیه نشــینی شهرها است البته بهتر است 

متولیان با ارائه ســازوکار مناسب افراد را به نحوی تشویق کنند 
که با تمایل حاشــیه نشینی را رها و  در شهرها سکونت و یا 

به شــکل قانونی اقدام به ســاخت و ســاز در حریم 
شهرها کنند.
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فاطمــه آرزومنــد در گفــت وگــو بــا 
خبرنــگار جام جم با اشــاره به رویکرد 
جــاری  ســال  در  بهزیســتی  ســازمان 
اظهارداشــت:رویکرد اصلــی واولویت 
ســال  در  بهزیســتی  ســازمان  کاری 
جاری مربوط به شناســایی وساماندهی 
کــودکان خیابانــی وبرنامــه ریزی جهت 
کاهش آســیب های اجتماعی بخصوص 
مناطق حاشــیه نشینی است که در این 
خصــوص راه انــدازی پایگاه ســالمت 
روان، مرکز مشــاوره عمومی وپیگیری 
جهــت افتتــاح مرکز مشــاوره تخصصی 
خانــواده با تعرفه بهزیســتی وتوســعه 
مهدکودک های روستایی را  در دستور 

کارداریم.
وی افزود:باتوجــه بــه اینکــه جامعه 
هدف سازمان بهزیســتی افراد معلول 
و کم توان ذهنی وجســمی هســتند از 
طریق ارائه تسهیالت از جمله وام های 
خــود اشــتغالی  آنهــا را از چترحمایتی 
این نهاد خارج کرد این مســئله ســبب 
شــده میزان پرونده هــا ومراجعات به 
ایــن نهاد باال و آمار خروجی از این نهاد 
پایین باشــد وجوابگو نبودن اعتبارات 
دولتی مشــکالت این سازمان در ارائه 
بــه جامعــه هــدف را دوچنــدان کرده 

است.
رئیس بهزیستی ساوه تصریح کرد:با 
ایــن وجــود خوشــبختانه حضورپررنگ 
خیرین وهمکاری با ســازمان بهزیستی 
ســبب شــده خدمــات قابــل توجهــی 
بصورت نقــدی وغیر نقــدی در اختیار 
مددجویان قرار بگیرد وانتظار می رود 

باتوجــه به اینکه شهرســتان ســاوه به 
دلیل صنایع منابــع دارمی باالیی دارد 
حمایــت صنایــع وخیرین به ایــن نهاد 

بیشتر شود.
بیــان کرد:بحث اشــتغال  آرزومنــد 
معلولیــن وکمبــود نیــروی انســانی از 
دیگر مشکالت این نهاد است متاسفانه 
باوجــود قطــب صنعتــی وفراهم بودن 
اشــتغال افــراد معلول با وجــود اینکه 
در خیلــی از واحدها مــی توانند مفید 
باشــند ولــی به دلیــل نــگاه جامعه به 
معلــول بــه عنوان فــرد ناتــوان بخش 
اعظمــی از آنهــا بیکار بــوده ودرتامین 
هزینــه هــای زندگی با مشــکل مواجه 

هســتند وبهزیســتی هــم باتوجــه به 
مشــکل اعتبــارات نمــی توانــد حامی 
برای تامین مایحتاج آنها باشــد این در 
حالی اســت که یــک واحدقفل ســازی 
در شهرســتان زرندیــه بــرای بیش از 
30نفر معلول شغل ایجاد کرده است.

وی ادامــه داد:میــزان اعتبــار برای 
اشــتغال درسال گذشــته   2میلیارد و 
ســیصد وپنجاه میلیون تومــان بود که 
برای 110روســتایی و شــهری شــغل 
ایجاد شــده ونیــزاز منابــع داخلی هم  
بــرای 14نفر فرصــت اشــتغال ایجاد 

شده است.
ســاوه  بهزیســتی  اداره  رئیــس 

مرکــز  انــدازی  کــرد:راه  خاطرنشــان 
مرکــز  کمپ،افتتــاح  مهر،افتتــاح 
اوتیسم در ســاوه،مجتمع خدماتی پیام 
اوران،کلینیــک دی،مرکــز توانبخشــی 
افــراد  مخصــوص  همراز،مرکزســاعی 
کم توان ذهنی،مرکز شــنوایی ســنجی 
وجود 17مهدکودک ،مرکز ســالمت در 
حوزه پیشــگیری،ارائه خدمات مشاوره 
ای واحــد 123)ویژه دختــران فراری 
خانــواده( در  وپذیــرش  ســاماندهی 

مــددکاری  شناســی  روان  خدمــات 
،ارائه برنامه های آموزشی،نمایشــگاه، 
مشــاوره رایگان بخشی از خدمات این 

نهاد به جامعه هدف است.
تحصیلــی  هزینــه  افزود:کمــک  وی 
وازدواج،کمــک بــه زنــان در معــرض 
آســیب،وام های ودیه مسکن،حداقل 
کمــک  بــا  غذایــی  ســبد  دوره  ســه 
خیرین،هزینه پرستار در منزل ،هزینه 
توانبخشــی  خدمــات  وارائــه  درمــان 
وکمک یارانه به کمپ ها وخانواده فرد 

معتاد نیز ازخدمات این نهاد است.
ســاوه  بهزیســتی  اداره  رئیــس 
از  برخــورداری  کرد:عــدم  تصریــح 
خدمــات بیمــه ای  از دیگــر مشــکالت 
مددجویان بهزیســتی است درگذشته  
با اســتفاده ازبیمه ســازمان بهزیستی 
از خدمات درمانی کلینک های خصوص 
برخوردارشوند ولی هم اکنون به دلیل 
کمبود اعتبــارات بیمه آنها از نوع بیمه 
ســالمت می باشــد فقط مــی توانند در 
صورت نیاز برای خدمات بیمارســتانی  

در آن مرکز استفاده کنند .

رئیس اداره بهزیستی شهرستان ساوه:

اعتبارات دولتی جوابگوی خدمات به جامعه هدف  بهزیستی  نیست



صاحب امتیاز :           
 سازمان صدا و سیمای 

جمهوری اسالمی ایران                                                 
سرپرست شهرستان ساوه: 

عباس کریمی
مدیر اجرایی:لیال گراوند

تحریریه شهرستانها:            
021-44233511

دفتر سرپرستی شهرستان ساوه 
 -زرندیه0۸۶-42230020
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منم که شهره شهرم به عشق ورزیدن
منم که دیده نیالوده ام به بد دیدن

وفا کنیم و مالمت کشیم و خوش باشیم
که در طریقت ما کافریست رنجیدن

حافظ


