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مســاله مســکن و مســکن محرومین، 
همواره به ویــژه در چند دهه  اخیر یکی 
از مهم ترین دغدغه ها برای تقریبًا تمامی 
دولت ها و حتی نهادهای بین المللی بوده 
اســت. در ایران نیز این مساله عالوه بر 
آنکه در قانون اساســی جمهوری اسالمی 
مــورد تاکیــد ویژه قــرار گرفته اســت، 
همواره بخشی از برنامه های دولت ها از 
پیش از انقالب اســالمی تــا امروز را به 

خود اختصاص داده است.
مبنای اصول 31 و 43 قانون اساســی 
جمهوری اســالمی ایران »داشتن مسکن 
متناســب با نیاز، حق هر فــرد و خانواده 
ایرانی« دانســته شده اســت. همچنین 
دســتورالعمل های بین المللــی از جملــه 
بیانیه جهانی حقوق بشــر، دستورالعمل 
21 )مبنــای توســعه پایــدار( و ... نیــز 
دســتیابی به مســکن را یکــی از حقوق 

پایه ای انسان ها می دانند. 
بــه همیــن جهــت مقولــه مســکن در 
برنامه های توســعه اقتصادی و اجتماعی 
ایــران نیــز همــواره مســاله ای جدی و 
حســاس بوده است؛ تا آنجا که پرداختن 
به آن را از نخســتین برنامه های عمرانی 
می تــوان   )1334-1327( کشــور 

مشاهده نمود. 
به عالوه در ســال های اخیر با توجه به 
تحوالت به وجود آمده در ارتباط با قیمت 
زمین و مســکن، ایــن موضوع به یکی از 
مسایل اساســی و چه بســا به مهم ترین 
مســاله جامعــه و برنامه های توســعه ای 
بدل شده است که از یک سو حساسیت 
برنامه ریزان را به سوی خود جلب نموده 
و از ســوی دیگر به عرصــه ای مهم برای 
افزایــش رضایت مندی  جهــت  دولت ها 

شهروندان بدل گردیده است.
در این میان مساله مسکن محرومین و 
افزایش امکان دستیابی به مسکن برای 
اقشــار کم درآمــد اجتماعــی از اهمیت 

دوچندانی برخوردار است.
 زیــرا از یک ســو محدودیت های این 
گروه ها بســیار بیشــتر بوده و در نتیجه 
فشار قیمت مســکن تاثیر مخرب تری را 

بر این اقشار ایجاد می نماید.

 از ســوی دیگر نیز با توجه به مجموعه  
مشــکالت حوزه  مســکن محرومین و نیز 
به علت این امر که طبقه  متوســط درصد 
بزرگ تری از جامعه را تشــکیل می دهد، 
از ایــن  رو پرداختن به مســئله مســکن 
محرومان از اهمیت بیشــتری برخوردار 

است. 
در ایــن میــان حوزه مســکن شــهری 
بنیاد مســکن انقالب اسالمی در راستای 
تحقق اصل 30،31 و 43 قانون اساسی 
جمهوری اسالمی ایران، سند چشم  انداز 
جمهوری اسالمی ایران در افق 1404 و 
اساســنامه مصوب بنیاد مســکن انقالب 
اسالمی، در زمینه تأمین مسکن خصوصًا 
کاهش دغدغه  های مســکن اقشار کم-

درآمــد، بــه دنبال ســاماندهی مســکن 
محرومین است.

 صحبتهــای اســماعیل کریمــي رئیس 
بنیاد مســکن  انقالب اسالمی شهرستان 
ســاوه  در گفت وگو با خبرنگار جم جم را 
می خوانیم: بنیاد مسکن انقالب اسالمي 
در روز 21 فروردیــن مــاه مقــارن بــا 
روزهاي آغازین پیروزي انقالب اســالمي 
ایــران با درایت و نــگاه تیزبین حضرت 
امام در راســتاي بررسي مشکالت کشور 
تاسیس شد و حل مشکل سرپناه افراد 
مســتمند جامعه رســالت اصلي این نهاد 
بوده کــه همت مســوولین و مشــارکت 

خیرین را مي طلبد.
وي افزود: تامین مسکن محرومان یکي 
از برنامه هاي اولویت دار بنیاد مســکن 
ساوه است و در راستاي تحقق این هدف 
202 قطعــه زمین بــه  متقاضیان واجد 
شرایط روستایي تسهیالت ویژه بهسازي 
مســکن تا ســقف 250 میلیــون ریال با 
بازپرداخت 15ســاله  و با سود5درصد  

واگذار شده است.
رئیــس بنیادمســکن انقالب اســالمي 
ســاوه تصریح کــرد: الزم به ذکراســت 
که بــه هرمیــزان وتعــدادي متقاضیان 
واجدشرایط در خواســت نمایند آمادگي 

جهت پرداخت را دارد.
کریمی بیان کرد:این شهرســتان روي 
گســل زلزله قرار دارد و بیشــتر منازل 

روستایي آن نیز در زمره بافت فرسوده 
محســوب مــي شــوند بــه همیــن دلیل 
بهســازي و مقاوم سازي منازل روستایي 

از امور ضروري است.

*پرداخت  تسهیالت در 4 مرحله 
تســهیالت  داد:ســقف  ادامــه  وی 
پرداختــي دراین زمینه براي شــهرهای 
زیر25هزارنفرمانندغــرق آبــاد، نوبران 
واوه 250میلیــون ریــال اســت کــه در 
پیشــرفت  بــا  ومتناســب  چهارمرحلــه 
درســاخت واگذارمي شــود ضمن اینکه 
براي ارایه این تســهیالت محدودیتي در 

تعدادمتقاضیان وجود ندارد
کریمي بیان کرد: براي کلیه روستاهاي 
بــاالي 25خانواربخش مرکــزي ونوبران 
طــرح تهیــه  شــده و بــراي  روســتاي 
بــاغ ســفلي نیزدرســال 98طــرح تهیه 

خواهدشد.
وي افــزود: برای روســتاي طرخوران، 
قلعک، عباس آباد نارباغي.اکبرآبادقوچي  
اســت  تهیــه  دردســت  طــرح  نیــز 
ومشــاوردرحال مطالعه وتهیه نقشه مي 

باشد. 

بــه   میلیاردتومــان  یــک  *اختصــاص 
روستای چمران

مبلــغ  کرد:همچنیــن  بیــان  کریمــي 
یکصد میلیــون تومان ازاعتبــارات ملي 
به روســتاي چمران اختصــاص یافته که 
طــرح پــروژه آن درقالب ســنگ فرش و 
بعدازمشــخص شــدن پیمانکارمربوطــه 
اقــدام مــي شــود و مبلــغ 210میلیون 
تومان ازاعتبارات داخلي بنیاد و ازمحل 
واگذاري ها به روستاي یوالق اختصاص 
یافته  با پیشرفت70درصد جدولگذاري 

آن انجام و مابقي در مرحله اجراست.

بــه  تومــان  75میلیــون  *اختصــاص 
روستای یاتان 

75میلیــون  کرد:مبلــغ  اضافــه  وي 
ازمحــل  داخلــي  ازاعتبــارات  تومــان 
واگــذاري اراضــي بــه روســتاي یاتان، 
70میلیــون تومــان به روســتاي  به باغ 
شــیخ مبلــغ 750میلیون ریــال ازمحل 
اعتبارات استاني روستاي بندنقین جهت 
جدولگــذاری و ســنگ فــرش اختصاص 

یافته  است.
وي ادامــه داد: طــرح هادي روســتاي 
اکبرآبــاد قوشــچي در بخــش نوبران و 
روستاهاي طرخوران، قلعک و عباس آباد 
نارباغي از توابع بخش مرکزي در دســت 

اقدام است 
وي افزود:طرح هادي در روســتاهایي 
ماننــد  خاصــي  شــرایط  داراي  کــه 
تامیــن نشــدن اعتبــار در ســال هــاي 
گذشته،داشتن ساکنان دایمي و شرایط 
جمعیتي ماننــد روســتاهاي آقچه قلعه، 
فســتق، کله دشــت، بندنقیــن و دربند 

اجرا شده است.
 ر ئیس بنیادمســکن ساوه خاطرنشان 

کرد: اجراي طرح هادي براي روســتاهاي 
آق کهریــز، بالقلو، امام آبــاد، احمدآباد، 
میچینک، اکبرآبــاد، مرادخانلو و قردین 
نیــز پیش بیني شــده اســت روســتاي 
چمران از توابع بخش نوبران نیز با اعتبار 
یک میلیارد ریال براي محوطه ســازي به 
اســتان معرفي شــده است شــماري از 
روســتاهاي مذکــور بــه علــت تخصیص 
ناکافي اعتبار در مرحله برگزاري مناقصه 
و مشــخص شــدن پیمانکار براي اجراي 

طرح هادي هستند.

*واگــذاری 3قطعــه زمین رایــگان به 
معلولین

وي افزود: تعداد3قطعه زمین رایگان 
به افرادمعلول تحت پوشــش بهزبستي 
داراي 2معلول درروســتاي باغ شــیخ و 
نورعلــي بیــگ زمین واگذاروتســهیالت 
مسکن روستایي وبهسازي نیزبه آن تعلق 
گرفته که درحال اجرا است گفتني است 
20میلیون وام بالعوض به آنها اختصاص 
داده شده است، عملیات جدول گذاري، 
زیرســازي، محوطه ســازي و آسفالت از 
مهمتریــن فعالیت هاي صورت گرفته در 

روستاهابوده است.

* رفــع تصــرف 13هکتــاراز اراضــي 
دولتي بخش مرکزي 

رئیــس بنیــاد مســکن ســاوه تصریح 
غیرمجــازدر  وســازهاي  ســاخت  کــرد: 
روســتاها ازمشــکالت عمده ای است که 
گریبانگیردهیاري هاســت بنیاد مســکن 
بــه دلیل عــدم رعایت شــرایط فني اعم 
از طــرح هــادي و مقاوم ســازي واحداث 
ساختمان هاي نا امن و غیرمقاوم باتوجه 
بــه وجود گســل هاي جوان جهــت زلزله 
علي الخصوص درســاوه و شهرستان  اي 
تابــع تهدید جدیــد درشهرســتان بوده 
ازمســئولین تقاضــا مــي گردد نســبت 
به اطــالع رســاني و هدایــت متقاضیان 
نسبت به احداث ساختمان هاي مقاوم و 
استفاده از تسهیالت  دولتي در اولویت 

کارقرار گیرد.
کریمــي بیــان کرد:جهــت جلوگیري از 
ســاخت و ســازغیرمجاز در روســتا اعم 
از دهیــار و بخشــدار آن بخــش مرکزي 
بااهتمــام و جدیــت و همچنین تشــکیل 
پرونده هاي کمیســیون ماده 99ســریعا 
اقــدام وضمانــت اجرایــي بحــث احکام 
صــادره از طریــق کمیســیون مربوطــه 
بــه دهیــاران و بخشــداریها از مراجــع 
ذیربط نســبت به اجرایي نمودن وتوقف 

درتخلفات صورت پذیرد.
وي افزود:دربحث مقاوم ســازي عدم 
اطالع رســاني وعــدم تشــویق و ترغیب 
مردم نســبت به مقاوم ســازی وشــرایط 
اقتصادي از عمده مشــکالت درراســتاي 
مقــاوم ســازي مســکن تاثیرگذاربــوده 
است. وي ادامه داد:13هکتاراز اراضي 
دولتي بخش مرکزي ونوبران رفع تصرف 

وبه دولت عودت گردید.

رئیس بنیاد مسکن انقالب اسالمی ساوه:

 تامین مسکن محرومان  از برنامه های اولويت دار بنیاد مسکن ساوه است
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احمدحاج امینی در گفت وگو با 
خبرنگار جام جم  ساوه، با اشاره 
به اجرای پروژه های عمرانی در 
شهرساوه اظهارداشت: همزمان 
بــا دهه فجر امســال به میمنت 
فرارســیدن چهلمیــن ســالروز 
انقــالب  شــکوهمند  پیــروزي 
اســالمي 16  پــروژه مدیریــت 
شهری ســاوه در حوزه خدماتی، 
فرهنگــی و عمرانــی از ســوي 
شــهرداري  جهت افتتاح وکلنگ 
زنی  درحال اجرا و آماده سازي 

است 
وی افزود: در ســال گذشته 
و طي ســالجاري بــراي مجموعه 
شــوراي  و  شــهري  مدیریــت 
اســالمي شــهر توجــه بیــش از 
پیــش به رفع مشــکالت مناطق 
کــم برخــوردار و زمینه ســازي 
براي توســعه هرچه بیشتر این 
مناطــق داشــته انــد و اجــراي 
پــروژه هــاي مختلفــي همچون 
توســعه و احــداث فضاي ســبز 
آزاد ســازي برخي امــالك واقع 
در طــرح هــاي شــهري ، توزیع 
عادالنه خدمات عمراني در محله 
هــاي مختلف شــهر و بســیاري 
کار هاي دیگــر عمراني ، همگي 
نشان میدهد که خدمت رسانی 
شــهرداري و شــوراي اســالمي 
شــهر و تالش مجموعه مدیران  
و کارکنــان شــهرداري در جهت 
تســریع روند توســعه و عمران 
نسیم شهر توقف ناپذیر است 

اســالمی  شــورای  رئیــس 
شهرســاوه تصریح کرد: موضوع 
ساختمان شــهرداری ساوه چند 
سالی است که به عنوان پروژه 
نیمه تمــام شــهر مطرح بــوده و 
مورد ســؤال مردم شــهر قرار 
گرفتــه هرچنــددر ابتــدا یــک 
اشــتباه بــوده ولــی تخریب آن 
امــوال بیت المال بوده و توجیه 

اقتصادی ندارد.
کــرد:  بیــان  امینــی  حــاج 
پیمانــکارکار ســاخت را شــروع 
کرده هم اکنون این ساختمان با 
50درصد پیشرفت فیزیکی در 
حال ســاخت بوده بــرای تکمیل 
12میلیاردتومــان  حــدود  آن 
نیاز اســت پیش بینی می کنیم 
تا پایان ســال 98این پروژه به 

بهره برداری برسد.
کلیــه  داد:  ادامــه  وی 
سازمان های مربوط به شهرداری 
عمــران،  ســازمان های  ماننــد 
تاکسیرانی، پسماند، فضای سبز 
و دراین ســاختمان مستقرشده 
ایــن ســاختمان  نیــز  به ســال 
آمفی تئاتر،ســالن جلســات می 
باشــد وشــهرداری مناطــق یک  

ویک به منظور دسترسی آسان 
مردم آن مناطق در همان منطقه 

باقی خواهند ماند 
اســالمی  شــورای  رئیــس 
کــرد:  خاطرنشــان  شهرســاوه 
پیش بینــی و اجرای پروژه های 
شــمال،  کمربندی  مانند  بزرگی 
غــرب،  و  شــرق  کمربنــدی 
طــرح بزرگ مســجد تا مســجد، 
بازآفرینــی محلــه قاســم آباد، 
احداث شــهرك صنوف مزاحم ، 
احداث پردیس سینمایي و تاالر 
شــهر و ... به عنوان  پروژه های 
ماندگار مدیریت شــهری ســاوه 
و نمــادی پر افتخــار برای مردم 

بزرگوار این شهر خواهند بود
از  رونمایــی  افــزود:  وی   

11 دســتگاه اتوبوس شــهری، 
ســاماندهی بلوار قائم،  احداث 
بازآفرینــی  شــمال،  کمربنــدی 
محلــه فانوس آبــاد، بازآفرینی 
منطقــه عبــاس آبــاد، احــداث 
ســاماندهی  معلوالن،  بوســتان 
منطقــه یاقــوت آبــاد،  احــداث 
پارك شــهید آشــتیانی، افتتاح 
ســرای محله در محالت شــمال 
شهر، افتتاح خانه گفتمان شهر، 
بازگشایی کوچه اعراب، تعریض 
احــداث 12  و  فردوســی  پــل 
زمین بازي کودکان در 12 محله 
محروم شهر از پروژه های پیش 
بینــی شــده شــهرداری ســاوه  
برای افتتــاح در ایام اهلل دهه 
فجر تا نوروز 98 اســت.رئیس 

شهرســاوه  اســالمی  شــورای 
تصریح کــرد: همچنین 3 پروژه 
عظیــم و تأثیرگــذار بر توســعه 
فرهنــگ و اقتصاد شــهر نیز با 
پیش بینــي اعتباري بالغ بر 60 
میلیارد تومان از محل اعتبارات 
مصــوب صنــدوق توســعه ملي 
شــامل  شــهري  بازآفرینــي  و 
پردیس  مجموعه هــاي  احــداث 
ســینمایي و تاالر شهر،  احداث 
فاز اول مجتمع تجاري مسکوني 
از طرح بازآفریني محله قاســم 
آبــاد و  اجراي فاز نخســت طرح 
تاریخي مسجد  محور  بازآفریني 
انقالب تا مســجد جامــع در این 
ایــام کلنگ زني  و تا پایان دوره 
پنجــم شــوراي اســالمي شــهر 

توسط شهرداري ســاوه اجرایی 
خواهد شد

حاج امینی بیان کــرد: اعتبار 
تخصیــص یافتــه بــرای اجرا و 
بهره بــرداري از ایــن پروژه هــا 
بــر 17 میلیــارد تومــان  بالــغ 
اســت کــه از محــل درآمدهاي 
شــهرداري ســاوه و مشــارکت 
شهروندان در پرداخت عوارض 
شــهرداري تأمین شــده است. 
وی افزود:علیرغــم اینکــه نهاد 
پیشــانی  شــهرداری  اجتماعــی 
خدمت رســانی در نظام مقدس 
جمهوری اسالمی ایران به مردم 
است و خوب و بد خدمت رسانی 
شهرداری ها بیشترین تاثیر را 
در رضایتمنــدی یــا نارضایتــی 
مــردم دارد، متاســفانه از نظر 
تامین مالی کمتر کســی به فکر 
امروز شــهرداری های کشور در 
معــرض رکــود در فعالیت های 

توسعه ای قرار دارند
وی ادامــه داد:مشــکل جدی 
هــای  بدهــی  و  منابــع  تامیــن 
ارائــه  بــرای  را  راه  هنگفــت 
بــه  روان  و  ارزان  خدمــات 
شهروندان بســته و درآمدهای 
فعلــی آنهــا حتــی کفــاف وضع 

موجودشان را نمی دهد.
 حــاج امینــی بیان کرد:شــهر 
ســاوه به عنــوان دومین شــهر 
اســتان مرکــزی کــه نیمــی از 
خــود  بــه  را  اســتان  جمعیــت 
اختصــاص داده  بــا توجــه بــه 
معضالتی همچون مغفول ماندن 
بافــت تاریخــی و ارزشــمندش 
، عــدم  توجــه کافی بــه مباحث 
اجتماعی و فرهنگی و نداشــتن 
زیر ســاخت های مناســب برای 
جــذب و نگهداشــت گردشــگر 
علیرغــم همــه مواهــب الهی و 
طبیعــی نیازمنــد توجــه ویــژه 
مســئولین اســتانی اســت وی 
افــزود: شــورا بدســت مــردم 
ایجاد می شــود و مولود تصمیم 
ها، فکــر و تالش آحــاد مختلف 
جامعــه اســت و اعضای شــورا 
بــه عنوان نماینــدگان مردم در 
راستای رفع مسائل و مشکالت 
موجود شهری فعالیت می کنند.

اســالمی  شــورای  رئیــس 
شهرســاوه تصریح کرد: اولویت 
بنــدی پــروژه هــای عمرانــی و 
خدماتی شــهرداری، بررســی و 
بحث  بودجه ســاالنه،  تصویــب 
نظارت بــر عملکــرد بودجه ای، 
درآمدها و هزینه های این نهاد 
باید با مصوبه شــورا باشــد لذا 
هر کــدام از وظایف و اختیارات 
شورا با حساســیت های خاصی 

همراه است.

رئیس شورای اسالمی شهرساوه:
علیرغم اینکه نهاد اجتماعی شــهرداری پیشــانی خدمت رسانی در 

نظام مقدس جمهوری اســالمی ایران به مردم اســت و خوب و بد خدمت 
رســانی شــهرداری ها بیشــترین تاثیر را در رضایتمندی یــا نارضایتی مردم 
دارد، متاســفانه از نظر تامین مالی کمتر کســی به فکر امروز شهرداری های 
کشــور در معرض رکود در فعالیت های توســعه ای قرار دارند، مشکل جدی 
تامیــن منابــع و بدهی های هنگفــت راه را برای ارائه خدمــات ارزان و روان 
به شــهروندان بســته و درآمدهای فعلی آنها حتی کفاف وضع موجودشــان 
را نمی دهد. حاج امینی بیان کرد:شــهر ســاوه به عنوان دومین شهر استان 
مرکــزی که نیمی از جمعیت اســتان را بــه خود اختصــاص داده  با توجه به 
معضالتــی همچون مغفــول ماندن بافت تاریخی و ارزشــمندش ، عدم  توجه 
کافی به مباحث اجتماعی و فرهنگی و نداشــتن زیر ســاخت های مناســب 

برای جذب و نگهداشــت گردشــگر علیرغم همه مواهب الهی و طبیعی 
نیازمند توجه ویژه مسئولین استانی است

رئیس شورای اسالمی شهرساوه:

 شورا مولود تصمیم ها، فکر و تالش آحاد مختلف جامعه است
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محمدرضــا منصــوری در آییــن تجلیل 
از قهرمانان ســاوجی در مســابقات جهانی 
محاســبات ذهنــی با اشــاره بــه ضرورت 
اســتفاده از ظرفیت نخبگان اظهارداشت: 
نخبــگان  ظرفیــت  از  دارد  ضــرورت 
شهرســتان به بهترین نحو ممکن استفاده 
شــود زیرا در شرایط فعلی و مشکالتی که 
به وجود آمــده، اســتفاده از این ظرفیت 
بهتریــن و مهمتریــن راهــکار بــرای رفع 

مشکالت است.
خبرنــگار جــام جــم ســاوه: وی افزود: 
شهرستان ساوه یکی از شهرهای با ظرفیت 
بسیار باالی نخبگان در عرصه های مختلف 
اســت در صورتــی کــه توجه ویــژه ای به 
این نخبگان صورت گیــرد، قطعا در آینده 
می توانیــم شــاهد بالندگــی و پیشــرفت 
هرچه بیشتر کشور با استفاده از ظرفیت 

این افراد باشیم.
نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس 
تصریح کرد: تسهیل مسیر نخبه پروری از 
طریق برپایی کارگاه های توانمندســازی و 
مهارت آمــوزی  یکــی از مهمترین اهداف 
و رویکرد هایی اســت کــه در مراکز علمی 
باید مورد توجه قرارگیــرد و به طور قطع 
باید نسبت به این موضوع با جدیت هرچه 

بیشتر حرکت داشته باشیم
منصــوری بیان کرد: توجه به ســه رکن 
دانشــگاه به عنــوان جایگاه زایــش علم، 
بنیاد ملی نخبگان به عنوان جایگاه حفاظت 
و نگهــداری از نخبــگان و پــارك علــم و 
فنــاوری به عنوان جایگاه کاربردی شــدن 
دانــش از مهمترین گام های مورد نیاز در 

مسیر توسعه یک جامعه است.
وی ادامــه داد: امروز بخش عمده ای از 

اقتصــاد جهان بــر پایه دانــش بنیانی بنا 
شــده است، تقویت شــرکت ها و فعالیت 
های دانش بنیان در برطرف شدن معضل 
اشــتغال که امروز به دغدغه ای جدی در 
جامعه تبدیل شــده اســت ، موثر خواهد 

بود

*شــرایط برای حمایت از نخبگان فراهم 
شود

سید مهدی حسینی شهردارساوه نیز در 
این مراسم گفت:نیروی انسانی بزرگترین 
ســرمایه کشور اســت  زیرا کشــورهایی 
که از داشــتن ســایر منابع و ســرمایه ها 
محروم هستند اما با اتکا به نیروی انسانی 

توانمند به توسعه باالیی دست یافته اند
وی افزود:نخبــگان بــه عنــوان نیــروی 
انســانی خــاص و توانمند، ســرمایه هایی 
ارزشمند  برای کشور هستند، نگهداری و 

حفاظت از ســرمایه ها امری ضروری است 
بنابرایــن باید شــرایط را بــرای نگهداری 
نخبگان و بهره مندی کشــور از توانمندی 

های آنها مهیا کنیم.
شهردارســاوه تصریح کــرد: وجود یک 
فــرد نخبــه و شــعاع گــذاری آن زمینــه 
فعالیت تعداد زیــادی از افراد جامعه  در 
زمینــه های مختلف علمی، فرهنگی و... را 
نیز فراهم خواهد کردحسینی ادامه داد: 
توانمندســازی در دانشگاه و ایجاد زمینه 
تاثیرگذاری در استان و کشور و همچنین 
اســتعداد یابی در دانش آمــوزان هم از 
دیگر مواردی است که در راستای حمایت 
از نخبگان و افراد باید انجام می شــود.وی 
تصریح کرد: کشــوری در مسیر پیشرفت 
و توســعه موفق می گردد کــه به بهترین 
شــکل از نیرو و پتانســیل جوانان خویش 
در عرصــه هــای مختلــف اســتفاده کند.

حســینی افزود: اگر به شــکل مناســب و 
با برنامه ریزی دقیــق از توان این نیروی 
عظیم اســتفاده شــود فرصت بــی نظیری 
را برای پیشــرفت و توســعه همه جانبه و 
ارتقاء امنیت ملی کشور به ارمغان خواهد 
آورد.وی  تصریح کرد: جوانان در توســعه 
و پیشــرفت کشــور نقش اساسی و مهمی 
دارند و باید به پنــج چالش اصلی جوانان 
شــامل تامیــن مالــی، همگرایــی گروهی، 
آمــوزش کاربردی، ارتباطــات و اطالعات و 
امید و اعتماد جهت توفیق جمعیت جوانان 

کشور توجه شود.

*حمایــت شــورای شــهر از ایــده هــای 
نخبگان

احمد حاج امینی  رئیس شورای اسالمی 
شــهر ســاوه نیز دراین آییــن گفت:برای 
و  مســتعد  آمــوزان  دانــش  از  حمایــت 
شناســایی آنــان بــه منظور مشــارکت در 
اداره شــهر، از طــرح ها و ایــده های بکر 
این دانش آمــوزان در بخش ها گوناگون 

حمایت خواهد شد.
و  نخبــگان  پــرورش  داد:  ادامــه  وی 
شــناخت اســتعدادهای آنــان بــه عنوان 
سرمایه های اجتماعی امری ضروری است 
چرا که رشــد و توســعه از مسیر توجه به 

نخبگان می گذرد.
رییس شــورای اســالمی شهر ســاوه  با 
بیــان اینکه وظیفه مســئوالن جلوگیری از 
هدررفت اســتعدادها است، یادآور شد: 
حمایــت از طرح های دانــش آموزی عالوه 
بر ایجاد فضایی برای مشارکت نخبگان در 
اداره شــهر به بهبود حس تعلق آنان کمک 

می کند.

 تجلیل  از قهرمانان ساوجی در مسابقات جهانی محاسبات ذهنی
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يادداشت

 رقیــه خرم مدیر گروه ســامت جمعیت، خانواده و 
مدارس معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی ساوه 
در نشســت خبری با اشــاره به چالش هــای فرا روی 
بهداشت ودرمان در ارائه خدمات بهداشتی اظهارداشت: 
نبود اورژانس اجتماعی 24 ســاعته در شهرستان های 
تابعه اعتیاد زنان،بستن زیرگذرهای اتوبان همدان حوادث 
جاده ای بخشی از مشکات حوزه سامت در شهرستان 

ساوه است.
ارتقاء  افــزود:  خبرنگارجام جم ســاوه: وی 
ســطح آگاهی عموم مردم در خصوص مباحث مرتبط 
با سامتی متناسب با وضعیت موجود شهرستان حوادث 
علی الخصوص حوادث ترافیکی و شغلی، ترویج فرهنگ 
استفاده از صندلی مخصوص کودک و نشستن کودکان 
زیــر 12 ســال در صندلی عقب خــودرو، فوائد انجام 
مراقبتهای پیش از بارداری، ســرطانها، فوائد شیر مادر، 
فرزندآوری در راســتای ســامت مادر و کودک،انجام 
مشــاوره ژنتیک،کمک به اجرای قوانین،منع جانشین 
شونده های شیرمادر وحساس سازی مسئولین شهرستان 
ها در خصوص مسائل اجتماعی که از موضوعاتی است 

که نیازمند اطاع رسانی در جامعه است.
 مدیرگروه سامت جمعیت،خانواده ومدارس معاونت 
بهداشــتی دانشکده علوم پزشکی ســاوه پوشش ۱۰۷ 

درصدی شــاخص خدمات هنگام ازدواج، اجرای طرح 
آموزشی ۶ ســاعته برای زوجین از آذرماه سال جاری، 
ازدواج،  هنگام  کاس های  تجهیزات  استانداردســازی 
معرفی زوجیــن نابارور به معاونت درمان جهت دریافت 
خدمــات درمان ناباروری و ارتقاء ســطح آگاهی جامعه 
در خصوص پیشــگیری از ناباروری در راستای اجرای 
سیاســت های جمعیتی با برگزاری جلســات آموزشی 
از جملــه برنامه هــای ســامت باروری بوده اســت.

وی افــزود: راه اندازی مرکز تخصصی بررســی تکامل 
کودکان و مرکز تخصصی مشــاوره شــیردهی، اجرای 
برنامه حمایت از کودکان محروم از شــیر مادر، آموزش 
والدین و پیگیــری موضوع کودکان پرخطر را از برنامه 

های ســامت کودکان دانست و افزود: برگزاری جلسه 
آموزشی برای میانساالن و شناسایی سالمندان ناتوان در 
مراکز شهری، بازدید از سالمندان بستری و بازدید از زنان 
بستری از جمله برنامه های دانشکده برای میانساالن و 
سالمندان بوده اســت.وی به برنامه سامت مادران که 
شامل مرگ مادر و کودک در دوران بارداری است اشاره 
کرد و گفت: توسعه و گســترش کاس های آموزشی 
زایمان فیزیولوژیک با برگزاری دوره های آموزشی جهت 
ماماهای مراکز تابعه در راستای توانمندسازی زنان باردار 
و افزایش دسترســی آنها به جلسات آموزشی و تامین 
سامت مادر و نوزاد، ایجاد دو کاس در مراکز خدمات 
جامع ســامت طرازناهید نوبران و توانمندسازی ۲۸۳ 
مادر باردار طی ۱۱۵۳ جلســه آموزشی در ۶ ماهه سال 

جاری از جمله برنامه های سامت مادران بوده است. 
همچنین 90 درصد زنان باردار تحت پوشــش مرکز 
بهداشت از نظر اچ آی وی بررسی شدند که خوشبختانه 
مورد مبتا وجود نداشته است.وی افزود: مدارس مجری 
برنامه مروج ســامت تحت پوشش معاونت بهداشتی 
دانشــکده از نظر تعداد در سال تحصیلی گذشته نسبت 
به سال تحصیلی امســال از ۷۲ مدرسه به ۸۷ مدرسه 
افزایش یافته اســت و رشــد بیش از ۲۰ درصدی را به 

همراه داشته است.

نبود اورژانس اجتماعی 24 ساعته درساوه؛ چالش فراروی حوزه سالمت انتقادهای  تشــخیص  مالک 
منصفانه از غیر منصفانه 

نقش ارزشــمند و تاثیرگذار رسانه در جهان غیرقابل 
انکار اســت و آنها باید دقت داشــته باشند که مطالب و 
مشکات را از سر دلسوزی بیان کنند تا جامعه ای عاری 
از عیب و نقصی داشــته باشــیم تعریف و تمجید از یک 
مسئول باعث پیشرفت کاری او نمی شود، بلکه در کنار 
انتقاد دلسوزانه باید مشکات و نواقص را نیز مطرح کرد

نظام جمهوری اســامی مسئولینی را می خواهد که 
در راستای رفع مشــکات مردم گام بردارند، پشت میز 
نشــینی و از دور به زندگی مــردم و جامعه نگاه کردن 
درست نیســت و این یکی از عیب های بزرگ برخی از 
مسئولین ما اســت که از مشکات و دغدغه های مردم 
غافل هستند،متاســفانه برخی فقط برای خودجلوه دادن 
پیش مســئولین،عملکرد مسئولین که درست اجرا کردن 
آن وظیفه ذاتی آن مســئول است،خبرهای خوشی مبنی 
بر خوب جلوه دادن عملکرد آن مسئول است را میدهند 
که این امرباعث غفلت مسئوالن میشود ودر حق مردمی 
که جوانان خود را برای حفظ اسام وانقاب با جان ودل 

تقدیم کردند جفا می شود  
محیط و شــرایط حاکم بــر جامعه نیــز در پرورش 
مســئولینی انتقاد ناپذیر سهم بســزایی دارد و اگر این 
محیط نامناسب باشد و خود در مسیر عدم انتقاد حرکت 
کند ، حتی اگر انتقادپذیرتریــن افراد را در جایگاه های 
مختلف این سیستم انتقاد ناپذیر قرار دهیم می بینیم که 
آن فرد نیز بعد از مدتی تبدیل به شــخصی انتقاد ناپذیر 
می شود ، برخی صاحبان قدرت فکر می کنند برای اینکه 
مســئولیت و جایگاه قدرت آن ها اعتبار داشته باشد باید 
به عنوان شــخصیتی استثنایی و غیر قابل تکرار شناخته 
شوند ، همین امر آن ها را نسبت به انتقاد حساس می کند 
.فقدان اعتماد به نفس و این واقعیت که اغلب مسئولین 
و سیاســتمداران می دانند که شایستگی جایگاهی که در 
آن قــرار دارند ، را ندارند باعث می شــود هر حرکتی را 

نوعی تاش برای ساقط کردن خویش تلقی کنند  
 اما به راستی ، چه ماکی برای تشخیص انتقاد های 
سازنده و منصفانه از غیر منصفانه است  و اینکه در مورد 
یک موضوع مورد مناقشــه حق با کدام طرف اســت . 
بهترین مرجع حل اختاف و تشخیص دهنده انتقاد های 
منصفانــه از غیر منصفانه و غلط ، افکار عمومی و مردم 
هستند . البته باید شرایط طوری فراهم باشد که در مورد 
موضوع مورد انتقاد ، طرفین بتوانند آزادانه موارد خود را 
مطرح کنند . همواره در نگاه به موضوعات ، چه انتقادی 

و چه غیر انتقادی، افکار عمومی ارجح  است.
لیال گراوند خبرنگار جام جم ساوه

جناب آقای هادی ملکی
رياســت محتــرم اداره دادگســتری 

شهرستان ساوه
انتخاب شایســته حضرتعالی را بعنوان قاضی نمونه 
اســتان مرکزی تبریــک عرض نمــوده واز خدمات 
ارزشمند وشایســته مجموعه دادگستری در برقراری 

عدل وعدالت تقدیروتشکر می نمائیم
عباس کریمی سرپرست روزنامه جام جم 
ساوه-زرندیه

محمد بهاروند در نشســت بــا خبرنگاران 
ساوه با اشاره به برنامه های شهرستان ساوه به 
مناسبت پیروزی انقاب اسامی و دهه مبارک 
فجر اظهار داشــت: با توجه به فرارسیدن دهه 
ایام اهلل فجر و پیروزی انقاب اســامی ۱۵9 
پروژه با اعتباری بالغ بــر ۷۲۶ میلیارد تومان 
وایجاد اشــتغال برای یک هزار و ۵۰۰ نفر در 

شهرستان ساوه افتتاح می شود.
خبرنگار جام جم ساوه: وی افزود: از 
۱۵9 پروژه که در ســاوه افتتاح می شود ۱۳۳ 
پروژه عمرانــی با اعتبــاری نزدیک به ۲۵9 
میلیــارد تومان و تعداد ۲۶ پروژه اقتصادی که 
بــا اعتباری بالغ بر ۷۲۶ میلیــارد تومان برای 
راه اندازی آنها هزینه شده، همچنین از مجموع 
پروژه ها ۱۶ طرح کلنگ زنی می شود. فرماندار 
ســاوه بیان کرد: با توجه به اینکه بزرگ ترین 
شهرک سرمایه گذاری بخش خصوصی در این 
شهرســتان احداث شده، دو تولید کننده عمده 
صنایع غذایی، تولید کاشــی و ســرامیک در 
شهرک های صنعتی غرق آباد و نوبران احداث 

می شود.

 احداث بزرگ ترين شهرک سرمايه گذاری 
بخش خصوصی در ساوه

 سرهنگ رســولی فرمانده 
سپاه ســاوه  در حاشیه امضای 
تفاهم نامــه همکاری با کمیته 
امداد ساوه گفت: والیت مداری 
و خدمت به مردم به این ارگان 
قداست بخشیده است و کمک 
به مردم برای مجموعه ســپاه 
بعنوان یــک نهــاد انقابی و 
مردمــی از دغدغه هــای این 

مجموعه به شمار می رود.
خبرنگار جام جم ساوه: 
وی افزود : ســپاه پاســداران و 
بســیج در هر زمــان و مکان 

برای خدمــت صادقانه به مردم 
خصوصا قشر نیازمند و محروم 
پای کار بوده و کوتاهی نمیکند.

فرمانده سپاه ناحیه ساوه با اشاره 
به تعامل و همکاری همیشگی 
بین سپاه و کمیته امداد تصریح 
کرد : با امضای این تفاهم نامه 
تعامات بیشــتری بین این دو 
مجموعه برقرار خواهد شــد و 
قطعا همــکاری ایــن دو نهاد 
زدایی  محرومیت  در  انقابــی 

تاثیر بسزایی خواهد داشت.
فرمانده سپاه ساوه ادامه داد: 
ســپاه و بســیج در زمینه های 
اجتماعــی , فرهنگی , عمرانی 
و ســازندگی آماده همکاری با 
کمیته امداد اســت و از ظرفیت 
های پایــگاه های بســیج در 
سراســر شــهر برای عملیاتی 
کردن آن بهره خواهد برد.مدیر 

خمینی)ره(  امــام  امداد  کمیته 
ساوه هم ســپاه و کمیته امداد 
را دو بــرادر بــه هم وابســته 
خطــاب کرد و گفت : فلســفه 
محرومیت  امداد  کمیته  فعالیت 
زدایی با هدف توانمند ســازی 
خانواده هاســت لذا با توجه به 
اهداف مشــترک ایــن دو نهاد 
انقابــی میتوان قــدم بزرگی 
در محرومیت زدایی برداشــت.

عباس محمدی هزاوه از افزایش 
۱۰۰۰ نفری افراد تحت پوشش 
در ساوه خبر داد و تصریح کرد 
:به موجب این تفاهم نامه سپاه 
و کمیته امداد امام خمینی )ره( 
ساوه در برنامه ای تدوین شده 
برای خدمت بهتر به محرومان 
در نقاط مختلف شهر و روستای 
خواهند  فعالیــت  شهرســتان 

داشت.

امضای تفاهم نامه همکاری بین کمیته 
امداد و سپاه
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آگهی واگذاری
ــرورش شهرســتان ســاوه در نظــر دارد قســمتی از ورودی فرعــی آموزشــگاه  اداره آمــوزش و پ
نورالهــدی را جهــت کاردرمانــی يــا آموزشــی جهــت اجــاره واگــذار نمايد.متقاضیــان جهــت 
اطالعــات بیشــتر و درخواســت قیمــت تــا تاريــخ 98/11/8 بــه امــور پشــتیبانی آمــوزش و پــرورش 

مراجعــه و يــا بــا شــماره تلفــن ۰8۶422۵۰24۰ تمــاس حاصــل فرماينــد.

جناب آقای محمد رضا کرد
ــالب  ــی اداره آب وفاض ــط عموم ــرم رواب ــت محت ریاس
ــان  را  ــدر گرامیت ــت پ ــاوهضایعه درگذش ــتان س شهرس
تســلیت عــرض مــی کنــم خداونــد متعــال روح  پاکش را 
بــا موالیــش علــی ) ع ( محشــور  نمایــدو بــه بازماندگان 

صبــر جزیــل عنایــت  فرمایــد.
  سرپرســت ومدیریــت اجرایــی روزنامــه جــام جــم در 
اســتان مرکــزی

شاگردممتاز 
فرزنددلبندمان امیر عقیل نیازی

از  دبســتان   دوم  کالس  در  را  شــما  موفقیــت 
ــدل  ــا مع ــی زاده ب ــم جراح ــاج ابراهی ــه ح مدرس
20تبریــک مــی گوییــم توفیقــات روزافــزون شــما 

ــتاریم ــان خواس ــد من را از خداون
           از طرف پدرومادرت و معلم بزرگوارت محمد ملکی

رئیس فرهنگ و ارشاد اسالمی ساوه:

 نمايش مذهبی واليت در 
ساوه به روی صحنه رفت

حســین محمودی فر در گفت  وگو با خبرنگار 
جام جم درساوه  از اجرای نمایش مذهبی والیت 
در این شــهر خبر داد و اظهار کرد:  به مناســبت 
چهلمین سالگرد پیروزی و به مناسبت ایام فاطمیه 
این نمایش با همکاری گروه نمایشــی بچه های 
مشرقی در سالن سلمان ساوجی این شهر شروع 
بــه کار کرد.وی افزود: این مهم به منظور تکریم 
و تجلیل از مقام شــامخ حضــرت زهرا)س( و به 
تصویر کشــیدن گوشه ای از زندگانی آن بزرگوار، 
ایام شهادت ایشان به مدت ۱۰ روز روی صحنه 
می رود.رئیس فرهنگ و ارشــاد اســامی ساوه 
نویســنده و کارگردان این اثر نمایشــی محمد 
حیــدری عنوان کرد و ادامه داد: جواد روســتایی 
سرپرســتی گروه را بر عهــده دارد.محمودی فر 
ذاکرین این نمایش را امیرحســین براتی، حسن 
بهشتی، ســجاد مجرد و علی اوتادی عنوان کرد 
و گفت: محمدصمدی، شــبنم حیــدری، عرفان 
خردمند، ســید مهدی طباطبایی، زهرا حیدری، 
فاطمه تقی نژاد، ریحانه تقــی نژاد، آیناز خالقی، 
فرنــاز خالقی، مبین جــوادی زاده، حجت آرامی، 
امیرخســروی، محمدرضا شــاه مرادی و عرفان 

صابری بازیگری آن را بر عهده دارند.

سید مهدی حسینی در حاشیه  بازدید از درخواست های 
شــهروندان برای پروانه ســاختمان و بررســی موانع 
قانونی،اظهار کرد: شــهروندان ساوجی می توانند از این 
پس پروانه ســاختمان را در محل دریافت کنند چرا که 
امضاء و تحویل مجوز به متقاضیان در محل انجام شد.

خبرنگار جام جم ساوه: وی با بیان اینکه باید 
خدمات رسانی به مردم در شهرداری تسهیل شود، گفت: 
یکی از انتظارات بحق مردم از مدیران شهری رفع موانع 
و بروکراســی های اداری در شهرداری است بنابراین ما 
معتقدیم روند خدمات رســانی به مردم در شهرداری باید 

به گونه ای تسهیل شود تا خدمات را به درب خانه مردم 
ببریم.

 حسینی دسترسی آسان مردم به مدیران و مسئوالن 
را گامی در راســتای کاهش دغدغه های آنان دانســت 
و  تصریح کرد: در راســتای تکریم ارباب رجوع و حفظ 
حقوق شهروندی از مدیران شهرداری ساوه خواسته شده 
است که با اجرای طرح »میز خدمت« روند خدمت رسانی 

به مردم را در شهرداری بهبود بخشند.
وی افزود: وقتی مردم مســئوالن را نه فقط پشــت 
میزها بلکه در میان خود می بینند، دلگرم تر می شــوند و 

اگر کاستی و مشکلی نیز وجود دارد با مسئوالن همراهی 
مناسب تری خواهند کرد.

تحويل پروانه ساختمان توسط شهردار ساوه به متقاضیان در محل
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 افتتاح 2 طرح آموزشی در ساوه، همزمان با نواختن زنگ انقالب 

ابراهیــم فراشــیانی مدیــر آموزش و 
پرورش شهرســتان ساوه در آیین افتتاح 
نواختــن زنــگ انقــالب و افتتــاح دو طرح 
آموزشی در ساوه گفت: : مشارکت خیران 
تامیــن فضاهــای آموزشــی ســرمایه  در 
بزرگی است و کاستی ها و تنگناهای مالی 
آمــوزش و پــرورش را جبران و شــرایط 

مطلوب برای دانش آموزان مهیا می کند
خبرنــگار جــام جــم ســاوه: وی افزود: 
ســاخت و تجهیــز هنرســتان 12 کالســه 
محمــد میثــم جهانســوزان 13 میلیــارد 
ریــال از محل منابع دولتــی و 12 میلیارد 
ریال بــا مســاعدت یک خیر صرف شــده 
اســت که ایــن واحــد آموزشــی ظرفیت 

600دانش  آموز را دارد.
وی افزود: ســالن چند منظوره ورزشی 
ابراهیــم  محمــد  هنرســتان  جنــب  در 
جهانسوزان نیز با صرف سه میلیارد ریال 
توسط یک خیر و پنج میلیارد ریال از منابع 
مالی دولتی آماده شــده و به بهره برداری 
رسید.مدیرآموزش و پرورش شهرستان 
ســاوه اضافــه کرد: این ســالن ورزشــی 
ظرفیت بهره مندی بیش از یکهزار دانش 

آموز ساوجی را در سال تحصیلی دارد.
وی اظهــار کرد: چهار طــرح دیگر نیز در 
حوزه آموزشی شهرستان ساوه آماده بهره 

برداری است.
مدیــر آمــوزش و پرورش شهرســتان 
ساوه خاطرنشان کرد: 60 میلیارد ریال در 
سال جاری برای تکمیل طرح های آموزشی 

این شهرستان هزینه شده است

مدیــر عامل مجمع خیرین مدرسه  ســاز 
ساوه:

کســب رتبه برتر مجمع خیرین مدرسه 
ساز ساوه در استان 

عبداهلل سالمی مدیرعامل مجمع خیرین 
مدرسه ساز ســاوه نیز در حاشیه مراسم 
به خبرنگار جام جم ســاوه گفت:استقبال 

خیریــن در امرآمــوزش ســتودنی اســت 
بــه گونــه ای که طــی چندســال بیش از 
38میلیاردتومــان کمــک هــای خیرین در 
بحــث ســاخت،تعمیر واهــداف تجهیزات 
آموزشــی را داشتیم وی افزود: مشارکت 
خیران در زمینه ساخت مدارس می تواند 
پویایی علمی و رشــد دانایی و پژوهش را 

فراهم کند که نیاز پایه کشور است.
تربیــت  و  تعلیــم  افزود:نهــاد  وی 
بــرای بهینه ســازی فضاهای آموزشــی با 
محدودیــت اعتبــارات دســت خیــران را 
می فشــارد و ســرمایه گذاری در تقویت 
زیرساخت های آموزشی بهترین همراهی 
مردم با مســئوالن اســت. ســالمی گفت: 
کســب رتبــه برتر خیرین مدرســه ســاز 
شهرستان ساوه در استان مرکزی افتخار 
بزرگی اســت که برای مدرسه سازان این 
شهرســتان رقم می خورد و ایــن عزیزان 
بــا مشــارکت در احــداث مــدارس برای 
چندمین سال است که رتبه برتر استان را 
کســب می کنند.وی افزود: مدرسه خیری 
ســازآقایان  مرحوم رهبر وجــوادی آماده 
بهره بــرداری اســت وهمچنین مدرســه 
ســرکار خانــم طهمورثــی  همســرحاج آقا 

اصالحچــی وحاج حســن مهندســی نیز در 
حال ســاخت  درشــرایط فعلی مشکلی در 
بحث فضای آموزشــی نداریم ولی با توجه 
به اینکه گرایش دانش آموزان به ســمت 
رشــته های هنری است ساخت هنرستان 
و ترمیــم فضای آمــوزش نیازمنــد توجه 

بیشتر خیرین است 

مدیرکل آموزش وپرورش ساوه:
آمــوزش در واحدهای تحصیلی ســاوه 

کیفیت بخشی می شود
شــهریار فوالدونــد نیــز درایــن آیین 
گفت: ســاوه به دلیل شاخصه های جذاب 
در حوزه صنعتی و اقتصادی پذیرای حجم 
باالیــی از جمعیت کشــور اســت و بدلیل 
مهاجرپذیــر بودن جزو شــهرهایی اســت 
که جمعیت آن رو به ازدیاد اســت، از این 
رو تامیــن زیرســاخت های الزم بویــژه در 
حوزه آموزشی از اهمیت خاصی برخوردار 

است. 
دلیــل  بــه  اینکــه  بــر  تاکیــد  بــا  وی 
مهاجرپذیــر بودن ســاوه نیــاز آموزش و 
پرورش در این شهرستان هر روز بیشتر 
از دیروز می شــود، بیان کــرد: آموزش و 

پرورش اســتان مرکزی بــه دلیل اهمیت 
ایــن شهرســتان خــود را مکلف بــه توجه 
بیشــتر به ایــن شهرســتان می داند و در 
حــوزه تامیــن نیــروی انســانی و فضــای 
آموزشــی بــا مشــارکت خیریــن گام های 
اساســی برداشته اســت. وی با اشاره به 
مشارکت شایان توجه خیرین مدرسه ساز 
در تامیــن فضای آموزشــی و تحصیلی در 
این شهرســتان گفت: در پاسخ به همدلی 
خیرین مدرسه ساز و مسئوالن شهرستان 
خود را متعهد و ملزم به بهره گیری از همه 
امکانــات و ظرفیت هــا به منظــور کیفیت 

بخشیدن به آموزش می دانیم. 
مدیــرکل آمــوزش و پــرورش اســتان 
مرکزی در ادامه بــا تجلیل از همت واالی 
خیرین مدرســه ســاز بویژه خانواده های 
نیکوکار جراحی زاده و جهانســوزان اظهار 
کــرد: امــروز یکــی از آســیب های اصلی 
کــه منجر به تبعــات نامطلوبــی در زندگی 
اجتماعی افراد می شــود بیســوادی و کم 
ســوادی آنان اســت و به عنوان یک اصل 
اثبات شده فالح و رستگاری جامعه در گرو 
تعالی و دانش افراد آن جامعه اســت. وی 
تصریح کرد: خیرین مدرســه ساز مسیری 
را انتخاب کردند که منجر به آگاهی جامعه 
می شود و در گذرگاه آگاهی به مرحله ای 
می رســند که دیگران در کنار آنها زندگی 
خوبی داشــته باشــند. خیرین بــه عنوان 
افــرادی هوشــمند و دقیــق در امور خیر 
بسترســاز فعالیــت کارآمــد نظــام تعلیم 
و تربیــت در حوزه آموزشــی هســتند که 
سخاوت و هوشــمندی این افراد نیکوکار 

در خور ستایش است.
 فوالدونــد تاکید کرد: خیرین مدرســه 
ســاز چراغ راهی را برافروختند و به یک 
الگوی ارزشــمند برای آحاد مختلف مردم 
مبدل شــدند که بیانگر اوج تجلی عشق و 

عالقه آنان به همنوعان است.



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 های 
  ساوه -زرندیه0۸۶-42230020

چاپخانه:بهمن اراک
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خرم آن روز کزین منزل ویران بروم
راحت جان طلبم وز پی جانان بروم

گرچه دانم که به جایی نبرد راه غریب
من به بوی سر آن زلف پریشان بروم

حافظ

 اکبر شوکت در حاشیه آیین افتتاح دفتر 
انجمن کارگران ساختمانی ساوه به خبرنگار 
جام جم ســاوه گفت: هم اکنون یک میلیون 
و ســیصد هزار کارگر ســاختمانی در کشور 
مشغول به کار هستند. اولین انجمن صنفی 
کارگران ساختمانی در کشور با عنوان انجمن 
بنایــان در تهران با هــدف حمایت از حقوق 
کارگــران در ســال 1333 بصورت رســمی 
فعالیــت خــود را شــروع کــرد. وی افزود: 
امروز 400 انجمن در سراسر کشور داریم 
به گونه ای که کمتر شــهری در کشور وجود 
دارد کــه انجمن صنفی کارگران ســاختمانی 
نداشته باشــد و انجمن کارگران ساختمانی 
امروز به عنوان بزرگترین سندیکای کارگری 
شــناخته شــده و ســه قانون از جمله بیمه 
اجتماعی کارگران، قانون رفع موانع اجرایی 
بیمه کارگران ســاختمانی و مــاده 18قانون 
بهبود مستمر محیط کسب وکار که دو قانون 
در خصــوص بیمه کارگران و امنیت شــغلی 
کارگران است در خصوص آنها اجرایی شده 
اســت.رئیس انجمــن کارگران ســاختمانی 
کشــور تصریح کرد: در بحث بیمه کارگران 
ســاختمانی 7 درصــد ســهم کارگــران، 20 
درصد از محل پروانه های ســاختمان سهم 
کارفرمایی و 3 درصد ســهم دولت اســت. 
بــا اجــرای این قانــون کارگران ســاختمانی 
مشمول قانون بازنشستگی تامین اجتماعی 
شده و از خدمات درمان بازنشستگی تامین 
اجتماعــی برخــوردار می شــوند.وی افزود: 
جهت شفاف ســازی و پاالیش بیمه کارگران 
ساختمانی، کارگروه قانون رفع موانع اجرای 
بیمه کارگــران با حضور نماینــدگان وزارت 
کار، ســازمان تامین اجتماعی، ســازمان فنی 
و  راه  وزارت  کشــور،  وزارت  حرفــه ای،  و 
شهرســازی، نمایندگان تشــکل های کارگری 

و کارفرمایــی و ســایر دســتگاه های اجرایی 
برگــزار و رســما از »ســامانه پاالیش بیمه 

کارگران ساختمانی« رونمایی شد.
شــوکت بیان کرد: ســامانه پاالیش بیمه 
کارگــران ســاختمانی از دو ســال پیش راه 
اندازی شــده و انجمن کارگران ســاختمانی 
شهرســتان ساوه و سه شهر دیگر به عنوان 
پایلوت اجرایی این طرح انتخاب شــدند که 
خوشبختانه انجمن کارگران ساختمانی ساوه 
عملکرد خوبی داشــته و به عنوان یکی از 4 
انجمن برتر در سطح کشور   پایلوت پاالیش 
بیمه کارگران ساختمانی شناخته شده است.

وی  افزود: با شــروع به کار این ســامانه 
جلوی سوءاســتفاده افراد غیــر کارگر که از 
قانــون بیمه کارگران ســاختمانی اســتفاده 
مــی کنند، گرفتــه شــد و 200 هــزار نفر 
حذف شــدند. تا به امروز 900 هزار کارگر 
واقعی ساختمانی تحت پوشش بیمه سازمان 
تامیــن اجتماعی هســتند. کارگــران بعد از 
عبور از ســه مرحله بانک اطالعاتی ایرانیان، 
بازرسی انجمن صنفی کارفرمایان و سازمان 
تامیــن اجتماعــی، معرفــی و تحت پوشــش 
بیمه تامیــن اجتماعــی قرار مــی گیرند که 
تــا کنون 100نفــر از این ســه گردنه عبور 
کــرده و به ســازمان تامیــن اجتماعی جهت 
برخــورداری از خدمات بیمه ای به ســازمان 
تامین اجتماعی معرفی شــده اند.وی ادامه 
داد: برنامــه کانون کارگران ســاختمانی این 
اســت کــه مــاده  18 قانون بهبود مســتمر 
محیط کار با همکاری موســس عالی پژوهش 
تامین اجتماعی و کارشناسی وزارتخانه های 
مختلف مورد بررسی  قرار گیرد. با ابالغ این 
آیین نامه، آموزش مقررات ملی ساختمان و 
آموزش ایمنی و فنی اجباری می شود و تمام 
کارگــران و کارفرمایان رتبــه بندی مهارتی 

می شــوند که هر کدام در چه حوزه مهارتی 
می تواند فعالیت کند.وی بابیان اینکه نحوه 
بکارگیــری نیــروی کار در بخش ســاختمان 
ساماندهی شــده و از حالت سنتی خارج می 
شــود افزود: هرکس که نیروی کار بخواهد 
باید از طریق سامانه هر انجمن  وارد شود تا 
نیروهای آموزش دیده به کار گرفته شــوند 
که در این صورت میزان حوادث ناشی از کار 
کاهش پیدا خواهد کرد و اختالفات کارگری 
و کارفرمایی کاهش خواهد یافت.وی با بیان 
اینکه در قالب تفاهم نامه با نظام مهندســی 
در حــال ایجــاد زمینه رتبه بنــدی کارگران 
هســتیم افزود: تالش مــی کنیم که امنیت 
شــغلی کارگران فراهم شــود و اتباع نیز از 
این حوزه کامال حذف خواهند شد.وی اظهار 
کرد: 50 درصد حوادث کار در کشــور و 60 
درصــد فوتی هــای کار مربوط بــه کارگران 
ســاختمانی اســت که با اجرای آموزش های 
مــاده 18 قطعــا هــم امنیــت کاری و جانــی 
کارگران و هم امنیت شــغلی آنها تامین می 
شود و استحکام ساختمان نیز افزایش پیدا 
خواهــد کرد. علیرضا کاظمــی رییس انجمن 
کارگران ســاختمانی ســاوه و  حومــه نیز به 
ایســنا گفــت: 4500 نفر عضــو این انجمن 
هســتند که از این تعــداد 4000 نفر تحت 
پوشش خدمات بیمه ای هستند. وی افزود: 
محاســبه حقوق کارگران ساختمانی با تعرفه 
4 ســال قبل و نبود مکانی برای تجمع جهت 
اعــزام بــه کار کارگران ســاختمانی از جمله 
مشــکالت این قشــر اســت.  کاظمی افزود:  
انجمن ساختمانی ســاوه از بین 400 انجمن 
در کشور به عنوان انجمن برتر شناخته شده 

است.
وی افــزود: دفتر جدیدانجمــن کارگران 
ساختمانی  در دوطبقه با 200متر زیربنا در 

دوطبقه با200متر زیربنا با حضور مسئولین 
کشوری و شهرستانی افتتاح شد. وی ادامه 
داد:ساختمان قبلی انجمن کارگران بصورت 
استیجاری بود در ساختمان جدید یک طبقه 
آن مخصــوص کارهــای اداری وطبقــه دوم 
آن بــه آمــوزش ایمنی کارگــران اختصاص 
یافته که خوشــبختانه با برگزاری دوره های 
آموزشی شاهد امنیت جانی کارگران وارتقاء 
سطح دانش کارگران در اصول ساخت وساز 

باشیم  
رئیس انجمن کارگران ســاختمانی ســاوه 
گفــت: 50درصــد کارهــای ســاختمانی در 
تصرف اتباع بیگانه درشهرستان ساوه است  
که باعث بیکاری و مشــکالتی برای کارگران 
ســاختمانی ایرانــی شــده اســت کاظمی با 
اشاره به نقش کارگران در سازندگی کشور 
گفت: زیبنده حکومت اســالمی نیســت که 
اتباع بیگانه بــه عنوان پیمانکاروکارگران ما 
متقاضی کارازاتباع باشند متاسفانه کارگران 
افغان به حدی زیاد شــده اند که جایی برای 
کار کردن کارگران ایرانی نیست و متاسفانه 
کارفرماهــا نیــز در بیشــتر مــوارد به جای 
انتخاب کارگر ایرانی، به کارگر افغان مراجعه 

می کنند.
وی افزود:خوشبختانه با همکاری مسئوالن 
شهرستان وپرســنل این انجمن که خودآنها 
از جامعه کارگری هستند فعالیت این انجمن  
به منظور  ساماندهی وبرخورداری کارگران 
ســاختمان از خدمات بیشتر فعالیت خود را 

ادامه خواهد داد 
گفتنی است کارگران ساختمانی در گفت 
وگو بــا خبرنگارجام جم از انجمــن کارگران 
ساختمانی ســاوه مبنی بر پیگیری مشکالت 
کارگران و  در دســترس بــودن کادراداری 

این مجموعه تشکر کردند.
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