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آییــن  در  روش  نیــک  عبــاس 
روز دانشــجو با اشــاره بــه جایگاه 
از  داشــت:  اظهــار  دانشــجویان 
دانشــجویان امروز نیــز به عنوان 
انتظــار  جامعــه  قشــر فرهیختــه 
می رود نســبت به جامعه پیرامون 
در حــوزه های مختلف حساســیت 
داشته باشــند همانطور که حضور 
دانشجویان در عرصه های مختلف 
سیاسی، شکل گیری انقالب اسالمی 
ودر دوران دفاع مقدس نیز شاهد 
بودیــم وی افزود:انتظاراتی که از 
دانشجویان سال 97و سالهای آتی 
مــی رود قطعــا با انتظاراتــی که از 
دانشــجویان سالهای گذشته وجود 
دارد، متفــاوت اســت  ولــی وجه 
مشــترک آنها توانمنــدی همراه با 
ارزشــهای انســانی و تبدیل شدن 
به یک فردجامع و تاثیر گذاراست. 
رئیــس دانشــکده علوم پزشــکی 
ساوه تصریح کرد: برای دانشجویان 
قبل از تفکیک وزارت بهداشت از 

وزارت علــوم  فرصتــی بــود که با 
شاخه های مرتبط خود بتوانند آشنا 
شــوند که این امر نقش مهمی در 
توانمندی و ارتقاء دانشــجویان در 
دیگــر حوزه های علمی داشــت که 
به دلیلــی این برنامه باید اجرا می 
شــد وامروز راه جبران آن مطالعه 
اســت، دانشجونباید فقط در حوزه 
تخصصی خود فرد جامع وتوانمندی 
باشــد زیرا باتوجه به نیــاز امروز 
جامعه توانمندی دانشــجو در همه 
حوزه در کنــار حوزه تخصصی خود 
ضــروری ویــک نیــاز اصلــی برای 
ارتقــای علمــی جامعه اســت دکتر 
بیــان کــرد:  عبــاس نیــک روش 
ســرانه مطالعه در کشــور مطلوب 
باگسترش فضای  نبود متاســفانه 
مجازی سرانه مطالعه افت شدیدی 
داشــته وایــن بــرای جامعــه یک 
آسیب اســت درحالیکه دانشجو و 
دانــش آموز ما باید توجه داشــته 
باشد که اطالعات فضای مجازی یک 

مطالعه ســطحی بوده ونمــی تواند 
انتظارات علمــی جامعه وحتی خود 
فــرد را تامیــن کند. دکتــر حمید 
رضا  کوهستانی معاون فرهنگی و 
پژوهشــی دانشکده علوم پزشکی 
ســاوه نیز گفت:باتوجــه به جایگاه 
بــرای  بزرگــی  دانشجورســالت 
این قشــر فرهیخته تعیین شــده 
چندبعــدی بــودن دانشــجو جهت   
ارتقای علمی در همه حوزه هاســت 
وی افزود:رسالت دانشگاه فراهم 
کــردن شــرایط بــرای شــکوفایی 
اســتعدادهای بالقوه فرد است که 
قطعــا این موضــوع فقط بــا درس 
خوانــدن محقــق نمی شــود هدف 
دانشــکده علــوم پزشــکی ســاوه 
تربیــت یک دانشــجوی باســواد و 
مهم تر از آن یک شــهروند توسعه 
یافته اســت که برای جامعه مفید 
باشــد، در دســتور کار خــود قرار 
داده زیرابــرای توســعه یافتگــی 
فقط مطالعه کافی نیســت دانشجو 

عالوه بــر اینکه باید مجهز به علوم 
روزومتخصص در شــاخه تخصصی 
خود باشــد مــی بایســت در حوزه 
های فرهنگی نیز فعالیت داشــته 
باشد معاون پژوهشــی دانشکده 
علوم پزشــکی ســاوه تصریح کرد: 
خوشبختانه ظرفیت های مناسب در 
وزارت بهداشت در حوزه فرهنگی 
، ایجاد شده ودانشــکده ها نیز با 
تاسی از سیاســت های ابالغ شده 
از ســوی وزارت بهداشت فعالیت 
خوبی را شــروع کــرده  هم اکنون 
8کانون فرهنگی وهنری و سالمت  
ســاوه  شهرســتان  دردانشــکده 
فعــال بوده  در ســطح کشــور نیز 
جشنواره هایی برگزار می شود از 
دانشــجویان انتظار می رود ازاین 

فرصت ها استفاده کنند.
حجــت االســالم جواد خســروی 
نماینده نهاد رهبری در دانشــگاه 
علوم پزشــکی اســتان مرکزی نیز 
دراین مراســم گفت: دانشجویان 

چشــم بینای جامعه هســتند و می 
تواننــد بــا بصیــرت و آگاهی خود 
در مورد مسایل و مشکالت جامعه 
انجــام  را  الزم  هــای  روشــنگری 
داده و در بیــن مــردم تاثیرگــذار 
رســالت  داد:  ادامــه  باشــندوی 
دانشــجوباید این باشــد که حلقه 
مفقوده در رشــته تحصیلی من چه 
مــی تواندباشــد و بــرای رفع این 
خــالء تــالش کنــد  وی افزود:یکی 
از آســیب هــای امروز مربــوط به 
آموزش است اگر شیوه آموزش ما 
اصالح شود قطعا آسیب ها کاهش 
خواهند یافت وی افزود: رســالت 
دیگر دانشــجو تالش در راســتای 
تحقق هویــت وغنای فرهنگی کند 
بــه گونــه ای که اثربخشــی آن در 
خانواده و جامعه دیده شودتجلیل 
از دانشــجویان در حوزه درســی و 
مسابقات فرهنگی وهنری واجرای  
موســیقی ازدیگر برنامه های این 

مراسم بود.

مراسم روز دانشجو در دانشکده علوم پزشکی ساوه برگزار شد

در همایش شهرداران مطرح شد؛

نقش موثر شهرداری ها در تحقق اقتصاد مقاومتی
صفحه 2
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ســیدعلی آقــازاده در همایش 
شــهرداران بــا اشــاره بــه نقش 
اقتصــاد  تحقــق  در  شــهرداران 
مقاومتی اظهار داشــت: باتوجه به 
امروز  اقتصادی کشــور،  شــرایط 
مســئولیت شــهرداری ها ســخت 
شــده چراکــه الزمه عبــور از این 
بحران تعامل شهرداری و همچنین 
بین دســتگاه ها  ارتبــاط متقابــل 
اســت وی با بیــان اینکه شــرایط 
اقتصادی برای شهرداری ها سخت 
و پرمشــقت اســت و کار کــردن 
را دشــوار کــرده اســت، افزود: 
شــهرداری ها ســر و قلب لشــگر 
اقتصــاد مقاومتــی بــوده و بخش 
مهمــی از لشــگر جنــگ اقتصادی 
هستند باید از شوراها به عنوان 
بازوان حمایتی در جهت پیشــبرد 
امور استفاده کنند و شوراها نیز 
به دور از نگاه رقابتی درجهت حل 
مشــکالت حرکت کنند.وی افزود: 
بــه قطــع یقیــن می تــوان گفــت 
شــهرداران بــه عنوان ســربازان 
اقتصــادی نقــش مهمــی درتحقق 
اقتصادمقاومتی دارند که باید در 
این حوزه با برنامه فعال باشــند.

اســتاندار مرکــزی تصریــح کرد: 
پروژه های نیمه تمام بایدخط قرمز 
باشــند  اولویــت شــهرداری ها  و 
باتوجــه بــه اینکــه ســرمایه های 
کالنــی طی ســالهای اخیــر در این 
پروژه هــا مغفــول مانــده اســت 
و بایــد دراســرع وقت بــه اتمام 
برســد.وی ادامــه داد: دشــمنی 
آمریــکا قابــل دفــع اســت ولــی 
ســوءمدیریت وناهماهنگی که در 
داخل داریم دشمن اصلی انقالب 
اســت بنابراین تعامــل و درعین 
حال ارتبــاط متقابل راه حل برون 
رفت کشــور از مشــکالت اســت.

حمیــد حیــدری نیــز با اشــاره به 
کاهش درآمد شــهرداری ها اظهار 
داشت: متاسفانه به دلیل کاهش 
ارزش افزوده درآمد شهرداری ها 
32 میلیارد تومــان کاهش یافته 
کــه در ایــن خصوص تســهیالتی 
بــرای شــهرداری ها در قالب وام 
و  یافته  اختصاص  قرض الحســنه 
همه استان هاخوشــبختانه از این 
تسهیالت استفاده کردند بنابراین 
از شهرداران استان انتظارداریم 
تا درایــن مورد، درخواســت های 

خــود را اعــالم کننــد.وی افزود: 
مالــی  مشــکالت  بــه  باتوجــه 
شهرداری ها و مشکالت اقتصادی 
کشور تاکید اســتاندار مرکزی بر 
اجــرا و تکمیــل پروژه هــای نیمه 
تمام بوده همچنین پرداخت حقوق 
و مزایای پرسنل مورد تاکید بوده 
اســت که بایــد در اولویــت قرار 
بگیرد که پایان ســال درپرداخت 
آن بــا مشــکل مواجــه نشــوند.

مهــدی زندیــه وکیلــی  نیزدراین 
همایش افــزود: تعرفه و عوارض 
شــهرداری تــا پایــان دی مصوب 
و در بهمــن منتشــر شــود چراکه 
طوالنی شدن آن به صالح نیست.

وی با بیان اینکــه طرح بازآفرینی 
امید از دستور کارهای مهم است 
و شــهرداران در ایــن خصــوص 
تحرک بیشــتری داشــته باشــند، 
گفــت: ایــن طــرح از شــعارهای 
محوری دولت اســت و شهرداری 
ها با پیگیــری الزم از  منابع مالی 
مطلوب این طرح بهره مند شــوند.

وی بــا تاکید بر اینکــه اگر برنامه 
و پروژه شــاخصی تعریف نشــود 
امکان جــذب منابع مالــی در این 
طرح وجود ندارد گفت: در ســتاد 
بازآفرینی فرمانــداران به عنوان 
شهرســتان  هــر  ســتاد  روســای 
و شــهرداران بــه عنــوان دبیــر 
باید گــزارش اقدامــات را ارائه 
افزود: ستاد  وکیلی  دهند.زندیه 
ســرمایه گذاری شــهری را عمدتا 
شــهرداری ها تشــکیل داده اند 
و بایــد از ایــن ظرفیــت قانونی و  
مصوبات آن نهایــت بهره برداری 
ادامــه  در  دهنــد.وی  انجــام  را 

افزایش آمار تلفات درون شهری 
در نیمــه نخســت ســال جاری در 
اســتان را نگــران کننــده عنوان 
کرد و بر لزوم تشــکیل جلســات 
شــورای ترافیک و فرهنگ سازی 
و آرام ســازی ترافیــک و ایجــاد 
خطوط مورد نیاز برای کاهش آمار 
تلفات انســانی و تصادفات درون 
شهری تاکید کرد.زندیه وکیلی با 
بیان اینکه علــت وقوع تصادفات 
درون شــهری عمدتا عابرین پیاده 
و موتورســواران هســتند، اظهار 
کــرد: شــهرداری ها با رفــع نقاط 
حادثــه خیــز، نصب پــل هوایی و 
ایمــن ســازی معابر بــرای کاهش 
آمار تصادفات برنامه ریزی کنند.

وی بر لزوم تشــکیل کمیســیون 
هــای تخصصــی که خروجــی های 
مثبتی داشــته باشــند نیز تاکید 
کرد و گفت: جلســات شــهرداران 
نیز به عنوان یک جلســه آموزشی 
بــرای توانمنــد تــر شــدن ایــن 
مجموعه، بصورت مســتمر برگزار 
شود.شــهردار ســاوه با اشاره به 
اجرای قانون برنامه ششم توسعه 
کشور گفت: در اجرای این قانون 
شهرداری ساوه با کاهش درآمدی 
متاثــر از محــل مالیــات بر ارزش 
افــزوده مواجــه شــده اســت به 
گونــه ای کــه این میــزان کاهش 
مجموعــه مدیریــت شــهری را بــا 
شــوک عجیبــی مواجه کــرد اما با 
حمایتهــای مجموعــه اســتانداری، 
فرمانداری و اتخاذ تدابیر مناسب 
در ســایه تعامل شــورای شــهر و 
شــهرداری از این مقطع دشوار با 
تالش مضاعف عبور کرده و زودتر 

از برنامــه پیش بینی شــده برای 
قرار گرفتن در شرایط بحرانی به 
یک نقطه ثابت دســت یافته ایم و 
برنامه های توسعه ای را در دستور 
کار قــرار داریم.وی با اشــاره به 
افــزوده  ارزش  دادن  دســت  از 
خدمات و کاال در شهر ساوه اظهار 
کرد: با همفکری صورت گرفت در 
مجموعه درآمدی مدیریت شهری 
و حمایت از سیاســتهای انقباضی 
شهرداری توســط شورای اسالمی 
از  افــزوده متاثــر  شــهر، ارزش 
طرحهای عمرانــی جایگزین ارزش 
افزوده کاال و خدمات شــده و این 
موضوعی اســت که در شهر ساوه 
مغفــول مانده بود و رقم دریافتی 
از این محل قابل توجه اســت و با 
اعمال مکانیســم تشویقی فضایی 
ایجاد شــده اســت که مالکین به 
سمت توافق با شــهرداری و بهره 
منــدی از تخفیفــات و امتیــازات 
هدایــت  آن  پروانــه  دریافــت 
می شوند.حســینی از اجــرای این 
طرح به عنــوان یک منبع درآمدی 
قابل توجه برای شــهرداری ساوه 
یــاد کــرد و افزود: با اجــرای این 
کــه  محکومیتهایــی  حتــی  طــرح 
اثــر  در  گذشــته  از  شــهرداری 
اجــرای برخــی از طرحها داشــته 
اســت موجب شد تا سمت و سوی 
بروز هر گونه اختالفات از مســیر 
توافــق و تعامــل برطرف شــود و 
نیازی به طرح شــکایت نباشد.وی 
در ادامه به ســه مقوله اساســی 
در حوزه کاربری مدیریت شــهری 
اشاره کرد و گفت: نظام مهندسی 
ســاختمان بــه عنوان یــک قدرت 

برتــر در حوزه ســاختمان ســازی 
نقش مهمــی در کنار شــهرداریها 
به عنوان مجری ضوابط و مقررات 
دارد و نخســتین مقولــه در حوزه 
کاربــری مدیریت شــهری اســت. 
شــهردار ســاوه به کمیســیونهای 
مــاده صــد بــه عنــوان مقوله ای 
دیگــر در حوزه کاربــری مدیریت 
شــهری اشــاره کرد و افزود: این 
کمیســیون بــا حضــور نمایندگان 
دادگســتری، دولت، شورای شهر 
و شــهرداری برگزار می شــود که 
نقــش بســیار مهمــی در کاهــش 
تخلفات و مدیریت توسعه شهری 
شــهرداری  نقــش  بــه  دارد.وی 
بــا سیاســت گــذاری صحیــح در 
راســتای تنظیــم تعرفــه و صدور 
پروانــه به عنوان مقوله اساســی 
ســوم در حوزه کاربــری مدیریت 
افــزود:  و  کــرد  اشــاره  شــهری 
اجرای مکانیســم صحیــح در این 
حــوزه موجب هدایــت و مدیریت 
مناسب شهر خواهد شد. شهردار 
ســاوه بــر تعامل شــهرداری ها با 
دســتگاههای اجرایی تاکید کرد و 
گفت: نباید شــهرداریها به عنوان 
یک بنگاه اقتصادی دیده شــوند. 
برخی از پروژه هایی که در ســطح 
شــهر اجرا می شود صرفا خدماتی 
بــرای  درآمــدی  هیــچ  و  اســت 
شــهرداری نــدارد چــه بســا این 
پروژه ها نظیر ایســتگاه های آتش 
نشانی، تاسیســات شهری، فضای 
ســبز و ... هزینه هــای نگهــداری 
باالیــی را بــر سیســتم مدیریت 
شــهری تحمیــل می کنــد. انتظــار 
میــرو د کــه دســتگاههای اجرایی 
حتی االمــکان در واگــذاری زمین 
بــرای اجــرای چنیــن طرحهایی و 
هزینه های نگهداری آن شهرداری 
را یاری کننــد.وی بر نگاه متفاوت 
دســتگاههای اجرایی و ســازمانها 
به اجــرای پروژه هــای خدماتی و 
عمومــی توســط شــهرداری تاکید 
کرد و افزود: واگــذاری زمین به 
شــهرداریها جهت توسعه شهری، 
شــهرک ســازی، صنــوف و انواع 
کاربریهــای درآمد زایی از ســوی 
مــزارع ذیربــط از اهمیــت خاصی 
برخوردار اســت که موجب جهش 

درآمدی شهرداری می شود.
 ادامه در صفحه 6

نقش موثر شهرداری ها در تحقق اقتصاد مقاومتی 
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محمدرضــا منصــوری در آیین 
رونمایی از کتــاب خانواده موفق 
به مناســبت هفته کتاب با اشاره 
به اهمیت علم در توســعه کشور 
گام  نخســتین  داشــت:  اظهــار 
رســیدن به پیشــرفت و توسعه 
تربیت نیروی انســانی پیشرفته 
و فرهنگــی اســت، زیــرا جامعه 
توســعه یافته بــه مدیرانــی نیاز 
دارد کــه اهمیت علــم و فناوری 
را باور داشته باشند، زیرا ایجاد 
این بــاور خود یــک کار فرهنگی 
اســت و راه توســعه و پیشرفت 
جریان ســازی  در  کشــور  در 
ایجــاد همین  درراســتای  فکری 
علــل  افــزود:  اســت.وی  بــاور 
پیشــرفت کشــورهای جهان، چه 
توسعه یافته و چه درحال توسعه  
اســت  واقعیت  این  بیان کننــده 
که بخش عظیمی از موفقیت های 
آنهــا در ســایه توجــه به نســل 
نوجوان و جوان و سرمایه گذاری 
پــرورش  و  رشــد  درراســتای 
اســتعدادهای آنــان و توجه آنها 
به مطالعه بوده اســت، در جوامع 
پیشرفته دنیا که اهمیت مطالعه 
و خوانــدن مطالــب مختلــف بــر 
مردم آشکار شــده است، بهبود 
وضع مطالعــه و راه های صحیح و 
تسریع در این امر و درک بهتر و 
فهم مطالب یکی از اقدامات مهم 

آموزشی محسوب می شود.
نماینده مردم ســاوه و زرندیه 
اســالمی  شــورای  مجلــس  در 
از  اســتفاده  کــرد:  تصریــح 
ظرفیت های علمی و جوانان خالق 
در پست های مدیریتی، ضرورتی 
چراکــه  اســت،  اجتناب ناپذیــر 
نگاه هــای علمی ســبب می شــود 
طرح هــا و پروژه هــا کارشناســی 
شــده و براســاس نیــاز جامعــه 
انجام شــود ولی متاسفانه امروز 
برخــی پروژه ها به ســبب این که 

پشــتوانه علمی ندارنــد نه تنها 
کارآیی خوبی نداشته بلکه سبب 
اتالف بیت المال شــده، بنابراین 
انتخــاب  پروژه هــا،  اجــرای  در 
اشــخاص برای پســت ها باید به 
دور از رابطه و منفعت  شــخصی 
متناسب با نیاز جامعه و براساس 

تخصص و نگاه علمی باشد.
منصوری بیان کرد: نه تنها در 
کشــور بلکه بخشی از پروژه های 
شــهری هم کارشناســی نشــده 
است که این مهم خیانت به مردم 
و هــدر دادن منابــع بیت المــال 
اســت، بنابرایــن بنابراین وجود 
افراد متخصص و دانش محور در 
حوزه شهرســازی کــه تصمیمات 
آنها در نحوه اجــرای پروژه ها بر 
توســعه شــهری تاثیرگذار بوده، 
ضروری اســت. محمداشــرفیان 
رئیــس کتابخانــه هــای عمومــی 
درایــن  نیــز  شهرســتان ســاوه 
کتابخانــه  گفت:نهــاد  همایــش 
عمومــی تغییراتــی در خود ایجاد 
کــرده و برنامــه هــای فرهنگــی 
کتابخوانــی  و  کتــاب  بــا  مرتبــط 
شــامل نشســت کتابخوان، جمع 
خوانی،  آموزش قصه گویی برای 
کــودکان، جلســات نقــد کتاب و 
رونمایی کتاب را در دســتور کار 
خود قــرار داده.وی افزود: برای 
افزایــش ســرانه مطالعــه بایــد 
دسترســی مردم بــه کتابخانه ها 
آسان شــود و همه اقشار جامعه 
از خدمات کتابخانه ای برخوردار 
شــوند باید با تــالش و همکاری 
فعــاالن حــوزه فرهنگی ســرانه 
کتابخانه را افزایش دهیم.وی با 
بیان اینکه در تمام دنیا کتابخانه 
ها کانون توجه مردم و مسئولین 
هستند، اضافه کرد: باید بخشی 
بــه  از فضاهــای عمومــی شــهر 
کتابخانــه اختصــاص داده شــود 
و تــالش کنیــم اوقــات فراغــت 

کتابخوانــی  بــه  را  شــهروندان 
ســوق دهیم. وی با بیــان اینکه 
یکی از معیارهای سنجش جوامع 
توسعه یافته از منظر فرهنگی و 
کتابخانه  میزان سرانه  اجتماعی، 
 ها و مطالعه کتاب اســت، افزود: 
شاخصه و معیار سواد عمومی هر 
جامعــه نیز بر همین مبنا ارزیابی 
می شود هر چند تأثیر پیشرفت 
فضای الکترونیکی در این عرصه 
نیز قابل تأمل اســت. وی ادامه 
داد:باتوجه به جمعیت شهرستان 
ســاوه این شهرســتان بــا کمبود 
فضای کتابخانه مواجه اســت در 
حــال حاضــر 4 کتابخانــه دراین 
شهرستان فعال هستند با درنظر 
گرفتن شــاخص های تعیین شده  
تا افق 1404 عــالوه بر کتابخانه 
مرکــزی وجــود 8 کتابخانه دیگر 
در این شهرستان ضروری است.

وی ایســتگاه اهــدای کتاب به 
اعضا،جمــع خوانــی به مناســبت 
کتابخوانــی،  و  کتــاب  هفتــه 
بــه مناســبت  نمایشــگاه کتــاب 
دانــش  بازدیــد  کتــاب،  هفتــه 
آمــوزان از کتابخانه، قصه گویی، 
کارگاه آمــوزش کاردســتی، جمع 
خوانــی کتاب، عضویــت رایگان، 
شهرســتان  مســئولین  بازدیــد 
شهرســتان،  کتابخانه هــای  از 
و  پیامبــر  کتــاب  خوانــی  جمــع 
قصه هایــش ویژه دانش آموزان 
مدرســه شاهد شــهید پیرونظر، 
نشســت کتابخــوان کتابخانــه ای 
برگزاری مسابقه  نابینایان،  ویژه 
رئیــس  تقدیــر  خوشنویســی، 
شهرســتان  عمومی  کتابخانه های 
کتابخانه هــای  کتابــداران  از 
از  تقدیــر  و  شهرســتان 
پیشکسوتان کتابخوان را بخشی 
از برنامــه هــای کتابخانــه هــای 
عمومی شهرستان ساوه در هفته 
کتاب عنــوان کردبدین وســیله 

مراتــب تقدیــر و تشــکر خود را 
از همکاران محتــرم خودم جناب 
آقای محســن  اسمعیلی  مسئول 
ســتق،  ســجاد  امــام  کتابخانــه 
خانــم رمضانــی کتابخانه شــهید 
نظرفخــاری نوبــران، جنــاب آقای  
حسین رضاخانلو، کتابخانه شهید 
چمــران غرق آبــاد، ســرکار خانم 
طالــب حقیقی مســئول کتابخانه 
ســاوجی،خانم  ســلمان  عمومــی 
طــرالن و خانــم مداحــی و جناب 
ایــن  کتابــداران  اکبــری   آقــای 
کتابخانه، جناب آقای علی  چمرلو 
مســئول کتابخانــه و کتابــداران 
آقــای  و  خانــم رحیمــی  محتــرم 
فخــری، جنــاب آقای محمــد علی 

حسنلومســئول محترم وســرکار 
خانــم رونقــی کتابخانــه عمومی 
عالمه عســکری، کتابخانه شــهید 
هاشمی نژاد سرکار خانم صاحب 
وخانم   هــا  کتابخانــه  مســئول 
شــهباز، ایــزدی و آقــای فضلــی 
خانــی کتابــداران ایــن کتابخانه 
و ســرکار خانــم ریاضی مســئول 
اداری  و مالــی اداره  کتابخانه هــا 
و پرســنل  خدوم خدماتی آقایان 
ویسی و ســید جعفر میرقاسمی 
اعالم نموده امیدوارم مســئولین 
شهرســتان همپای ایــن مجموعه 
در راستای ترویج فرهنگ مطالعه 
با فراهــم کردن بســترهای الزم 

تالش کنند.

کسب 3 عنوان استانی کتابخانه های عمومی ساوه
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با اعالم زیان ده بودن واحدهای صنعتی؛

برخی افراد اســتان مرکزی را در 
واگذاری  ها نابود کردند

سیدعلی آقازاده در گفت و گو با خبرنگار تسنیم ، با اشاره 
به آخریــن وضعیت روند واگذاری صنایع اســتان به بخش 
خصوصی اظهار داشت: در رابطه با واگذاری پاالیشگاه شنیده ام 
که اعالم شــده این واحد زیان ده است در حالی که هیچ عقل 
ســلیمی زیان ده بودن این واحد را نمی پذیرد یا حتی در مورد 
هپکو که در ســال 86 واگذار شد با وجود این که در آن زمان 
50 میلیارد تومان ســود خالص داشته با سندسازی این واحد 
را زیان ده نشــان دادند و این بالی امروز را برای این شرکت 

رقم زدند.
وی افزود: بنابراین اجازه نمی دهیم دیگر چنین اتفاقی برای 
سایر واحدهای تولیدی استان بیفتد و نباید برخی دیگر بخواهند 
تبعات این نادانی و بی اطالعی ها را که عمدا یا ســهوا باشــد 
پاسخ بدهند، مردم استان که از طریق این کارخانجات ارتزاق 
می کنند نباید تحت تاثیر اشتباهات و تصمیم های اشتباه برخی 
مسئوالن قرار گیرند.استاندار مرکزی بیان کرد: اما واگذاری ها 
اصل و قانون اســت و باید انجام شــود چه ما بخواهیم و چه 
نخواهیم، زیرا در قانون اساسی آمده و مورد تاکید مقام معظم 
رهبری اســت اما آن گونه که مورد نظر مقام معظم رهبری و 
دولت است باید واگذاری صحیح انجام شود و واحدها به افراد 
اهل و مناســب سپرده شــود نه این که با البی های سیاسی، 
پشت پرده و غیررسمی واگذاری ها و کارشناسی های غیررسمی 
انجام شود.وی اضافه کرد: بنابراین ضمن این که قبول داریم 
واگذاری ها باید انجام شود و قرار است که دولت از نظر حجم 
سبک شود و از سویی این واگذاری ها اجرای یک اصل قانونی 
اســت اما باید به شکل صحیح انجام شود زیرا سابقه سوء در 
این زمینه در استان داریم، این حساســیت وجود دارد.آقازاده 
بیان کرد: به طور حتم نظارت می کنیم و قول می دهیم نظارت 
بهتر از قبل باشد و تالش بر این است که نگذاریم سرمایه های 
ملی و سرمایه های استان به سمن بخس فروخته شود و مجدد 

شاهد بالی کارخانجات واگذارشده باشیم.

کارگاه آموزشــی تهدیدات فضای 
مجازی و راه های مقابله با آن

  حسین محمودی فر،رئیس اداره فرهنگ و ارشاداسالمی 
شهرستان ساوه از برگزاری کارگاه آموزشی تهدیدات فضای 
مجازی و راه های مقابله با آن خبرداد و بیان داشــت: این 
کارگاه با همــکاری پلیس فتا برای هنرجویان هنرســتان 
سرداران شهید ساوه درمحل سالن شهیدآوینی برگزار گردید.

   رئیس اداره ارشــاد ســاوه ابراز داشت:افزایش استفاده 
اینترنت وفضای مجازی در ارتباطات روزمره منجربه ایجاد 
تغییردر زندگی روزمره افراد به ویژه قشــر جوان شده است.

وی افزود: فرامکان و فرازمان بودن اینترنت و در دســترس 
بودن آن موجب شــکل گیری شــیوه جــدی از تعامالت 
اجتماعی نسبت به گذشته شده وتغییراتی شگرف در سبک 
زندگی،تعامالت اجتماعی و حتی مشــارکت سیاسی و نحوه 
آن به وجود آورده است تا جایی که امروزه اینترنت و فضای 
مجازی بیشــترین نقش را در اطالع رسانی و تبلیغات برای 
عمــوم مردم دارد و بــه دالیل مختلــف از جمله نامحدود 
بودن ارتباطات - بی هویت بودن- آزادی بســیار زیاد و ... 
با استقبال عمومی مواجه شــده است. حسین محمودی فر 
تصریح کرد:آگاهی دادن به کاربــرای تولید محتوای مفید 
و کاربردی می تواند از آســیب هــای اجتماعی و تهدیدات 
فضای مجازی پیشگیری کند.دراین کارگاه آموزشی جناب 
ســروان عصان از پلیس فتا شهرستان ساوه با تشریح انواع 
تخلفات و مخاطرات در فضای مجازی و بیشتر اینترنت بیان 
داشت از آنجایی که 98 درصد از متخلفان فضای مجازی و 
اینترنتی از نوجوانان و جوانان 12 تا 20 ساله می باشد لزوم 
آگاهی سازی ها دربین این اقشار که در رده سنی راهنمایی 
تا دبیرستان می باشند کامال ضروری و مهم جلوه می نماید.

   وی افزود:سواد رســانه ای اینترنتی و فضای مجازی 
امروزه یکی از ارکان مهم در هرکشور است چرا که با تجهیز 
بــه این دانش می توان از بروز بســیاری از جرایم تخلفات 

ناهنجاری ها پیشگیری و جلوگیری کرد.

خبر خبر

سرهنگ پاســدار علی رسولی در حاشــیه برپایی 
نمایشــگاه معرفی توانمندی های داخلی در گفت   وگو 
بــا خبرنگاران عنوان کرد: این نمایشــگاه در 1۴غرفه 
به معرفی توانمندی های داخلی، رونق تولید و حمایت 
از واحدهای کوچک تولیدی بــه مدت 10 روز برگزار 
شده که جمعی از تولیدکنندگان با محصوالت مختلف 
کشــاورزی، صنعتی و توانمندی های تولیدی مشاغل 

خانگی حضور دارند.
وی با اشــاره به نامگذاری امسال با عنوان حمایت 
از کاالی ایرانی اظهار کرد: این نمایشــگاه در راستای 
تحقق فرمایشــات مقام معظم رهبری مبنی بر اقتصاد 
مقاومتــی و  حمایت از ظرفیت های داخلی و همچنین 
حمایت از کاالی ایرانی برپا شــده اســت و نمایشگاه 
صنایع تبدیلی و اقتصاد مقاومتی برای ســومین سال 
متوالی به مناســبت هفته بســیج و به همت بســیج 
ســازندگی در این شهرستان برگزار می شود.وی افزود: 
هدف از برپایی این نمایشگاه به کارگیری جوانان کشور 
به منظور تقویت شغل های کشاورزی، دامپروی و کوتاه 
کردن دســت دشمن از نفوذ در کشور است که در این 
راســتا باید تالش کنیم با به کارگیری جوانان در بحث 
اقتصاد مقاومتی قدرت نفوذ دشمن را در کشور کاهش 
دهیم چراکه حفظ توســعه پایدار کشور جز با توجه به 
اقتصاد مقاومتی محقق نمی شــود.فرمانده ناحیه سپاه 
ساوه تصریح کرد: غرفه های این نمایشگاه به طور عمده 
تولیدات بسیجیان در حوزه های مختلف شهرستان ساوه 
است.رسولی عنوان کرد: برنامه های فرهنگی، ایستگاه 
صلواتی، مشــاوره حقوقی، آموزش کارآفرینی، خدمات 
بهداشتی رایگان، آموزش در راستای ترویج محصوالت 
کشــاورزی از جمله برنامه   های جانبی این نمایشگاه 
به شــمار می    رود.وی خاطرنشــان کــرد: طرح های 
بســیاری با ارائه تسهیالت بسیج در این شهرستان به 
تولید رسیده که این تولیدات در به ثمر رسیدن اقتصاد 
کشــور کمک موثری می کند.فرمانده ناحیه سپاه ساوه 
بیان کرد: در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری 
در حــوزه اقتصاد مقاومتی و با رویکرد مردمی ســازی 
اقتصاد مقاومتی و ایجاد اشتغال امسال 22 میلیارد ریال 
اعتبار تسهیالت ارزان قیمت برای متقاضیان طرح های 
مختلف اقتصادی اختصاص یافته است که این مهم با 
همکاری ســازمان بسیج سازندگی عملیاتی می شود و 

عموم مردم می توانند از این تسهیالت برخوردار شوند.

ابراهیم  ســید  االسالم  حجت 
حســینی در مراسم روز معلول که 
با مشارکت  انجمن    شوق حضور 
با هدف تکریم وتجلیل از معلولین 
وخانواده آنان برگزارشد، با اشاره به 
ضرورت توجه به مطالبات معلولین 
اظهارداشت:معلولین نباید احساس 
کمبود کنند زیرا همه ما در معرض 
امتحان الهی قــرار داریم بهترین 
بندگان خداوند در معرض ســخت 
بنابراین  هســتند  امتحانات  ترین 
شــما معلولین عزیزهمــواره پاک 
ترین بندگان هستید وباید به خود 

افتخار کنید
وی افزود:ولــی بــا این وجود 
توجهات  نیازمند  معلولیــن  جامعه 
جدی اســت. زیرا بدلیل مشکالت 
شــدید آنان از قبیل بی سرپناهی 

و مشــکالت اقتصادی و در نتیجه 
تحصیل این قشر در معرض فشار 
های شدید روحی و روانی اند آنان 
بعنوان شــهروندان جامعــه نباید 
چنین احساس نمایند که معلولیت 
جسمی ســبب محرومیت آنان از 
حقوق انســانی و قانونی شان می 
گردد.امــام جمعه ســاوه تصریح 
با  ارتباط  در  ونهادها  کرد:حکومت 
جامعه معلولین مسئولیت دارند که 
تمهیدات الزم را برای آنها فراهم 
کنندبرای تامین جایگاه شایســته 
اشخاص دارای معلولیت در جامعه 
انجــام کار فرهنگی یــا فرهنگ 
ســازی حقوق معلولین اســت و 
راهــکار فرهنگ ســازی ایجاب 
می نماید که مسئولین مربوطه در 
زمینه بهبــود وضعیت معلولین در 

جامعه فرهنگ سازی نمایند.
حســینی بیان کــرد: معلوالن 
در  خوبــی  اســتعدادهای  دارای 
حوزه هــای فرهنگی، اجتماعی و 
تحصیلی هســتند و باید با خدمت 
رسانی به آنان برای شکوفا کردن 
این اســتعدادها اهتمام ورزیم.وی 
ادامــه داد:اصالح محیط و تدارک 
وسایل حمل و نقل مناسب، ایجاد 
افراد عادی  با  شــرایط مســاوی 
بــرای معلــوالن، مکان ســازی 
مناسب و توانمندســازی از جمله 
اقداماتی اســت که باید برای این 
قشــر صورت گیرد.گفتنی اســت 
با همکاری مجموعه  این مراسم 
الحوایج  بــاب  وهنری  فرهنگی 
حامد  خوب  واجرای  مدیریت  وبا 

ذوقی برگزارشد.

امام جمعه ساوه:

جامعه معلوالن نیازمند توجه جدی است

جناب آقای مهندس حسینی، شهردارمحترم 
شهرساوه 

 انتخاب شما  به عنوان شهردار منتخب در 
شوراي اداري استخدامي شهرداري هاي استان 
مركزي را  تبریک عرض نموده از خداوند 

متعال توفیقات روزافزون شما را از خداوند متعال 
خواستاریم 

ویژه نامه جام جم شهرستان ساوه

نمایشگاه»معرفی توانمندی  های 
داخلی« در ساوه برگزار شد

جناب آقای مهندس یوسف عرفانی 
نسب  مدیرعامل شرکت آب و 

فاضالب روستایی استان مرکزی 
اداره  برتر  رتبه  كسب 
آب وفاضالب روستایی  
دو  در  مركزی   استان 
حوزه حقوق شهروندی 
در  حجاب  و  عفاف  و 
دولتی  دستگاه های  بین 
استان مركزی را تبریک 
توفیقات  متعال  خداوند  از  نموده  عرض 

روزافزون شما را خواستاریم 
                                                                                         

ویژه نامه جام جم شهرستان ساوه

 برنامه های هفته کتاب در ساوه 
به روایت تصویر
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ضمیمه رایگان روزنامه دراستان مرکزی

ادامه از صفحه 3
وی واریز سهم آموزشی در زمان 
مشخص و برگزاری برنامه آموزشی 
کمیســیون ماده صد با هماهنگی 
نیــز ضــروری  دیــوان عدالــت را 
عنــوان کــرد و خواســتار حضــور 
نماینده دیوان عدالت در اســتان 
بــرای انتقــال تجربیــات و آگاهی 
بخشــی در خصــوص آراء دیــوان 
شــد .زندیه وکیلی از شــهرداری 
هــای اســتان بــه ویژه شــهرداری 
ســاوه به منظور فعالیت در ستاد 
اربعین استان تقدیر کرد و گفت: 
این عملکرد مثبت منجر به کسب 
رتبه برتر اســتان در کشــور شده 
اســت.وی در خصــوص هماهنگی 
بــا نظــام مهندســی ســاختمان و 
رعایت مقررات ساخت و ساز برای 
جلوگیــری از بروز برخی مشــکالت 
تاکید کــرد و گفت: شــهرداری ها 
درجــه حساســیت را در خصــوص 
موازین ایمنی و ساخت و سازهای 
نظــام  دهنــد.  افزایــش  ایمــن 
مهندســی ســاختمان اعــالم کرده 
میزان حساســیت شهرداری ها در 
خصوص گزارشــات نظام مهندسی 
اســت.زندیه  پاییــن  ســاختمان 
آمادگی شهرداری  وکیلی خواستار 
هــا بــرای دهــه فجــر و تعطیالت 
نوروزی و ســتاد تســهیل خدمات 
شــهرداری  گفــت:  و  شــد  ســفر 
ســاوه پروژه های خوبی را انتخاب 
و  اولویــت گــذاری کــرده اســت. 
انتخاب مناســب پروژه های مردم 
محور از نکات برجسته در عملکرد 
شــهرداری و شــورای شــهر ساوه 
اســت .وی بــه اعطای تســهیالت 

قرض الحســنه برای اجــرای پروژه 
های شهری در شرایط کنونی اشاره 
کرد و با تاکید بر اینکه شــهرهای 
اســتان از ایــن مزیت اســتقبال 
خوبی نکردند، گفت: خرید سینما 
قدس شــهر محــالت، خریــد یک 
دســتگاه کمپرسی در زاویه، خرید 
کارخانه آسفالت دلیجان و احداث 
کارخانه ماسه کوبی و کمربندی در 
ساوه و نیروگاه خورشیدی آشتیان 
و چند پــروژه در مامونیه و  خمین 
تســهیالت قرض الحسنه  از محل 
بوده اســت . انتظار می رود ســایر 
شهرهای استان هم از این مزیت 
برخــوردار شــوند و از اعتبــارات 
قرض الحســنه برای اجــرای پروژه 
ها اســتفاده کنند. مدیرکل دفتر 
فنــی اســتانداری مرکــزی نیز در 
این همایش با اشــاره به ضرورت 
تدویــن پروژه هــای تکمیلی دهه 
فجر اظهار داشــت: ازشهرداری ها 
انتظارداریــم تــا پروژه هــای قابل 
افتتــاح دهــه فجر خــود را هرچه 
ســریع تر اعالم کننــد و از آنجایی 
متکــی  درآمــد شــهرداری ها  کــه 
بــر درآمد دولتــی نیســت انتظار 
می رود با مدیریت مالی پروژه های 
درســتور  را  اولویــت دار  و  مهــم 
کار خــود قــرار بدهند.حمیدرضــا 
نوازنی افزود: نظارت شــهرداری ها 
برعملکــرد مراکــز معاینــه فنــی 
ضروری بوده و این درحالی اســت 
کــه سیاســت بازآفرینــی رویکرد 
اصلــی دولت اســت اگرچه متولی 
آن مســکن وشهرسازی است ولی 
شــهرداری ها می تواننــد به عنوان 

یک فرصت از آن استفاده کنند. 

محمدرضــا منصــوری با اشــاره به 
ضرورت دقــت در مدیریــت مالی 
اظهار داشــت: به دنبــال افزایش 
قیمــت دالر و افزایــش صــادرات 
افــزوده  ارزش  کاهــش  شــاهد 
شــهرداری ها  بنابرایــن  هســتیم 
بایدبــه این فکر کننــد که ارزش 
افــزوده ای وجود نخواهد داشــت 
چراکــه طی ســال های اخیراحتمال 
داشــت ارزش افزوده بــه صورت 
ملــی شــود کــه درصــورت تحقق 
ایــن اقــدام قطعــا ارزش افزوده 
بــه مراتــب کاهــش می یابــد.وی 
افزود: باتوجه به شرایط اقتصادی 
کشــور مســئوالن باید بامدیریت 
صحیح, شفاف ســازی و پاکدســتی 
سعی کنند خدمات مناسبی ارایه 
دهنــد زیرا مدیر بــا مدیریت خود 
می تواند سبب پیشرفت یک شهر 
و یا سبب تضعیف منابع یک شهر 
شــود.منصوری بیــان کــرد: عالوه 
برســهمیه قیر که به شهرداری ها 
اختصــاص داده می شــود, مصوب 
50 درصد قیر نیز برای شــهرداری 
همچنیــن  شــده  اتخــاذ  ســاوه 
مصوبــات ســه پــروژه ملــی طرح 
مســجد تا مســجد,کمربندی شرق 
و کمربنــدی شــمال اخذ شــده و 
پیگیری های الزم بــرای اخذبودجه 
نیز صورت گرفته است..وی ادامه 
انتظارمــی رود  ازشــهرداران  داد: 
بــا مدیریت مالــی از بوجود آمدن 
چراکــه  کننــد  جلوگیــری  بدهــی 
پرداخت ســود این مــوارد با توجه 
بــه منابع مالی شــهرداری مــا را با 

مشکالت عمده روبرو می کند.
منصــوری خاطرنشــان کــرد: از 

ادارات انتظار می رود با دستگاه های 
نظارتی همــکاری کنند زیــرا قطعا 
روندکار بهتر پیش می رود، شورای 
شــهر نیز به عنوان نماینده مردم 
شــهرداری  باعملکرد  انتظارمی رود 
نظارت داشــته باشند و از آنجایی 
کــه درآمــد شــهرداری از درآمــد 
منافــع  می شــود  تامیــن  مــردم 
مــردم قربانــی منافع شــخصی و 
روابط نشــود.وی خاطرنشــان کرد: 
درپیــش  را  معلولیــن  روزجهانــی 
داریــم کــه بایــد ســاخت پــارک 
معلــوالن و مناسب ســازی معابــر 
در دســتورکار شــهرداری ها قــرار 
اســتانداری  فنی  بگیرد.مدیــرکل 
اســتان مرکزی تصریح کرد: ارسال 
قراردادهــای عمرانی شــهرداری ها 
به اســتان، جذب ســرمایه گذاری، 
خصوصی  بخــش  مشــارکت جویی 
بــرای  توســعه  شــهری، تقویــت 
نظارت در حریم شهرها، ساماندهی 
حاشیه نشینی ها، مدیریت ساخت 
 و  سازها، آراســتگی فضای شهری 
نیــز مورد توجــه شــهرداران قرار 
گیــرد. فرمانــدار ســاوه نیــز در 
این همایش با اشــاره بــه جایگاه 
شهرســتان ســاوه اظهار داشــت: 
عنــوان  بــه  ســاوه  شهرســتان 
دومین شــهر پر جمعیت اســتان 
مرکــزی اســت و از حیث وســعت 
نخستین شهر استان مرکزی بوده 
مســاحت  و  20درصدجمعیــت  و 
استان مرکزی را به خود اختصاص 
بهارونــد  اســت.محمد  داده 
افــزود: برخــورداری از بزرگتریــن 
شهرصنعتی کشــور در ساوه قرار 
گرفته  و دارای منطقه ویژه اســت 

به طوری که مرکز انتقال مشتقات 
ســوختی به 8 اســتان کشــور در 
ساوه قرار گرفته و همچنین 100 
فقره مجوز اصولی در شهر صنعتی 
ساوه صادر شده است.وی تصریح 
کرد: حرکت صنعتی ســاوه و خیلی 
از واحدهــای صنعتی ســاوه رو به 
رشد هستند و خیلی از واحدهای 
صنعتــی مجــاور به ســاوه منتقل 
می شــوند و نزدیکی بــه تهران و 
وجــود آزادراه و راه آهــن ســبب 
شده اشــتیاق به ســرمایه گذاری 
در این شهرســتان بیشــتر شود.
بهاروند ادامه داد: درفاصله ســال 
90 تــا 95 طی دو سرشــماری 50 
هزار نفــر جمعیت به شهرســتان 
ساوه اضافه شده و ازسویی وجود 
20 منطقــه حاشیه نشــین در این 
شهرســتان نیازمند توجه ضروری 

است.
هــای  پیوســت  از  برخــورداری 
فرهنگــی و اقتصادی در طرح های 
مدیریت شهری؛ افزایش اعتبارات 
دولتــی بــرای شــهرهای کوچــک، 
تسهیل در روند اجرایی پروژه های 
ســرمایه گذاری، ارایه مشوق های 
قانونی برای کوتاهتر شدن مسیر 
ســرمایه گــذاری، مشــکالتی کــه 
شــهرداری ها در وصــول مطالبات 
دارنــد، از جملــه مــواردی بود که 
شــهرداران ســاوه، زاویه و شازند 
در ایــن همایــش مطــرح کردنــد 
.شــهرداران در ادامــه همایش از 
آباد  تاریخــی عبدل  عمارت)قلعه( 
ســاوه  به عنوان یک اثــر تاریخی 
بازسازی شده توسط خانواده امیر 

حسینی بازدید کردند.

نقش موثر شهرداری ها در تحقق اقتصاد مقاومتی
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علی خدایــی در همایش بزرگ 
ســالروز تصویــب قانــون کار که 
بــه مناســبت فــرا رســیدن 29 
آبان ســالروز تصویب این قانون 
در خانــه کارگر تشــکیالت ســاوه 
و زرندیــه برگــزار شــده بود، به 
برگزاری جلسه اخیر شورای عالی 
کار بــا دســتور ترمیم دســتمزد 
اشــاره کرد و گفت: جلســات این 
و  دارد  ادامــه  همچنــان  شــورا 
پیشــنهادات متعــددی در کمیته 
مزد کارگران مطرح شده است که 
منتظر هســتیم با نهایی شدن آن 

اعالم شود. 
پیشــنهادات  از  یکــی  بــه  وی 
کــه در حــوزه اختیــارات وزارت 
و  کــرد  اشــاره  اســت  اقتصــاد 
گفت: پیشــنهاد شــده که وزارت 
اقتصــاد بــار کاهــش مالیــات بر 
ارزش افــزوده را در حمایــت از 
و همراهی  بپذیــرد  کارفرمایــان 
خصــوص  ایــن  در  نیــز  مجلــس 
صورت گیرد. از آنجاکه نرخ تورم 
باالســت و از طرفی درآمد دولت 
از محــل مالیات بر ارزش افزوده 
نیز باالتر رفته است لذا از دولت 
انتظار می رود کــه حمایت الزم را 
از کارفرمایــان بــا عملیاتی کردن 

این پیشنهاد انجام دهد. 
خدایــی تصریح کرد: به نظر می 
افزایش دســتمزد  میزان  رســد 
در شــرایط کنونی در قالب احیای 
ســتاد بــن، عملیاتی تــر باشــد تا 
بتوان بخشــی از افزایش هزینه 
هــای اقتصــادی را کــه صدمــات 
جبــران ناپذیــری را بــر زندگــی 
کارگران وارد کرده اســت، تامین 

کرد. 
وی تاکید کــرد: چنانچه میزان 
دســتمزد کارگران به هر شــکل 
ممکــن ترمیــم نشــود قطعــا آثار 
جبــران ناپذیــری را بــر ســالمت 
برجــای  آنــان  روانــی  و  جســمی 
خواهد گذاشت و قطعا با عملیاتی 
کردن پیشنهادات مطرح شده در 
شــورای عالــی کار از قبیل ارائه 
بن یــا کاال می توان بــه افزایش 

قدرت خریــد کارگران کمک کرد. 
نماینده کارگران در شورای عالی 
کار در ادامــه بــا اشــاره بــه فرا 
رسیدن 29 آبان سالروز تصویب 
قانون کار گفت: قانون کار امروزه 
بیکارترین قانون در کشور است. 
وی بــا تاکیــد بر اینکــه قانون 
کار در کشــور ما قانونی است که 
قابلیت تبدیل شــدن بــه مترقی 
تریــن قانون جهان را داراســت ، 
اظهــار کــرد: قانــون کار باالترین 
رتبــه از لحــاظ انطباق بــا قوانین 

سایر کشورها را دارد. 
گفــت:  ادامــه  در  خدایــی 
متاسفانه شنیده ها حاکی از ایجاد 
فضایی برای خروج کارگران بخش 
کشــاورزی از شــمول قانــون کار 
اســت و عده ای در نهایت تاسف 
بی تشــکل ترین کارگران کشــور 
که در بخــش کشــاورزی فعالیت 
دارنــد را نشــانه گرفتنــد. ایــن 
آســیب ها امــروز بــرای کارگران 
اســت و فردا دامن کل جامعه را 

فرا خواهد گرفت. 
وی بــه بــروز برخی مشــکالت 
جامعه کارگری در نتیجه خصوصی 
ســازی های ناصحیــح اشــاره کرد 
و افــزود: اگــر خصوصی ســازی 
واقعــی اتفــاق می افتاد بســیاری 
از مشــکالت واحد هایــی کــه در 
ســایه خصوصــی ســازی ناصحیح 
بوجود آمده اســت برطرف شــده 
یا اصــال بوجود نمی آمــد. خدایی 
خاطر نشان کرد: کارگران خود را 
بانیان و صاحبان انقالب می دانند 
و اعالم می کنیــم ضمن حمایت از 
کلیــت نظــام از حقوق حقــه خود 
کوتــاه نخواهیم آمــد. محمدرضا 
منصــوری نیز گفــت: کارگران در 
امرار  اقتصادی  دشــوار  شــرایط 
معاش می کنند و با کاهش قدرت 
خریــد آنان بــه نســبت دریافت 
حقــوق ماهانه، ســفره شــان تهی 
تر شــده اســت از ایــن رو برای 
حل مشــکالت اقتصادی آنان باید 
چاره اندیشــی کــرد. وی با تاکید 
بــر اینکه تــا زمانی که فســاد در 

کشور باشد برکت از بین می رود 
، اظهــار کــرد: بدهی بــاالی برخی 
صنایع بویژه صنعت خودروسازی 
مشــکالت جــدی را برای کشــور 

بوجود آورده است. 
وی همچنیــن به بدهــی دولت 
بــه ســازمان تامیــن اجتماعی نیز 
اشــاره کــرد و افــزود: در حــال 
حاضــر میــزان هزینــه و درآمــد 
این ســازمان همخوانــی ندارد و 
بــه مجموعــه ای زیــان ده تبدیل 
شده است. میزان باالی پرداختی 
این ســازمان به بازنشســتگان و 
مســتمری بگیران موجــب بوجود 
تامیــن  ســازمان  بدهــی  آمــدن 
اجتماعی شــده اســت و به ناچار 
با اســتقراض از بانک نســبت به 
پرداخت حقوق مســتمری بگیران 
اقدام می کند و در چنین شرایطی 
توان افزایش دســتمزد کارگران 
از ســوی دولــت وجــود نــدارد. 
معاون استاندار و فرماندار ساوه 
نیز در این مراسم گفت: کارگران 
از طبقه شریف و زحمتکش جامعه 
هســتند و در تمامــی عرصه های 
انقــالب حضوری فعال، بانشــاط و 
تاثیرگــذار داشــته و دارند و به 
عنــوان صاحبان اصلــی انقالب به 

شمار می روند. 
کارگران  افزود:  بهاروند  محمد 
ولی نعمــت جامعه و مورد احترام 
و  اقتصــاد  و  هســتند  جامعــه 
اســتقالل کشــور مرهــون تالش 
و فــداکاری کارگران اســت. اگر 
امــروز کشــور مــا از وابســتگی 
نجــات پیــدا کرده اســت مرهون 
کارگــران  مجاهــدت  و  تــالش 
هســتیم. وی تصریح کرد: دولت 
و مجلس بــه دنبال برطرف کردن 
نگرانــی و گرفتاری هــای جامعــه 
و  تهیــه  کــه  هســتند  کارگــری 
توزیع بســته های حمایتی از جمله 
برنامه هــای دولــت در حمایت از 
کارگران به عنوان قشــر تالشگر 
و فــداکار و در عین حال آســیب 
پذیــر اســت. فرماندار ســاوه با 
تاکید بر اینکــه عملی کردن بیمه 

کارگران ســاختمانی از وعده های 
دولــت بــود، اظهار کــرد: حمایت 
تولیــد  از  حمایــت  کارگــران  از 
و صنعــت اســت و موجــب رونق 

اقتصاد خواهد شد.
محمدرضــا بقائیان نیــز دراین 
همایــش عنــوان کرد:هــر چقدر 
قــدرت خریــد کارگــران کــه در 
و   تــورم  نــرخ  افزایــش  ســایه 
قیمــت کاالهــای اساســی بوجود 
آمــده اســت کاهــش یابــد قطعا 
حرکــت چرخه تولید کندتر شــده 
و اقتصاد کشــور بــا چالش جدی 

مواجه خواهد شد. 
وی بیان کــرد: یکی از مطالبات 
دیرینه کارگران و بازنشســتگان 
با توجــه به کاهش قــدرت خرید 
آنان در سایه افزایش نرخ تورم، 
حمایت دولت از آنان به هر شکل 
ممکــن و بویــژه ترمیم دســتمزد 
اســت. بقائیــان در ادامه تصریح 
کرد: همسان سازی حقوق، مطالبه 
دیرینــه بازنشســتگان و جامعــه 
کارگــری اســت و گرچه بــار مالی 
باالیی دارد، اما مطالبه جدی برای 

بهبود معیشت کارگران است. 
کارگــر  خانــه  اجرایــی  دبیــر 
تشــکیالت ســاوه و زرندیــه نیز 
گفــت: جامعــه کارگــری بــا وجود 
تمامــی مشــکالت و گرفتاری های 
خود در طول ســال سه روز را به 
عنــوان ســه روز ملی شــامل 11 
اردیبهشت روز جهانی کارگر، 25 
تیر به عنوان روز تامین اجتماعی 
و 29 آبــان بــه عنــوان ســالروز 
تقویــم  در  کار  قانــون  تصویــب 

کارگری ثبت کرد. 
داوود میرزایــی تصریــح کرد: 
امــروزه قانــون کار مــورد هجمه 
بسیاری از سیاسیون قرار گرفته 
و پس از چندین سال از تصویب 
آن، مفاد ایــن قانون را مانعی در 
مســیر تولید و اشــتغال تلقی می 
کننــد. وی گفــت: قانــون کار به 
عنــوان قانون حداقلــی کارگران 
به شــمار می رود و قانونی اســت 
کــه پــس از ســالها از تصویــب، 

بســیاری از مفاد آن جنبه اجرایی 
به خود نگرفته است. وی تصریح 
کــرد: جامعه کارگری گرفتار تنگی 
معیشت است و به سختی زندگی 
می کنــد. گرچه افزایــش 19.5 
در  دســتمزد  و  حقــوق  درصــد 
ابتدای ســال جاری بارقه امیدی 
را در دل آنها نشــاند اما افزایش 
نرخ تــورم و کاهش قدرت خرید 
کام آنــان را تلــخ کــرد. میرزایی 
تاکید کرد: تحریم هــای ظالمانه و 
شــرایط دشــوار اقتصادی موجب 
کاهــش  قــدرت خریــد کارگران 
بــه  شــده اســت و حتــی قــادر 
تامیــن نیازهای اولیه زندگی خود 
براســاس  گفــت:  وی  نیســتند. 
برآوردهای بعمل آمده در شرایط 
اقتصــادی کنونی حداقــل حقوق 
برای یک خانواده سه نفره مبلغی 
معادل سه میلیون تومان است از 
این رو با توجه به میزان دستمزد 
دریافتی کارگران ، افزون بر 90 
درصــد جامعــه کارگــری زیر خط 
فقر هســتند و به ســختی زندگی 
می کننــد. از این رو از مســئوالن 
انتظــار مــی رود کــه از کارگــران 
حمایــت کنند تــا فاصلــه طبقاتی 
کارگــران با ســایر اقشــار جامعه 
بیشــتر نشــود. دبیرخانــه کارگر 
ســاوه و زرندیــه تصریــح کــرد: 
مســئوالن اجازه دهنــد کارگران 
در فضــای آزاد مطالبــات خود را 
بیــان کننــد و انــگ سیاســی به 
آنــان نزننــد، چــرا کــه کارگران 
بــه انقالب  وفادارتریــن اقشــار 

هستند. 
رییس انجمن صنفــی کارگران 
نیــز  ســاختمانی ســاوه و حومــه 
بزرگترین دغدغه کارگران  گفت: 
ســاختمانی حضــور اتبــاع بیگانه 
اســت که موجب اشــغال اشتغال 

کارگران ایرانی شده اند. 
علیرضــا کاظمــی تصریــح کرد: 
ســاختمانی  کارگران  از  بســیاری 
ایرانی هــم اکنون بیــکار بوده و 
با مشــکالت جدی معیشتی مواجه 

هستند.

برپایی همایش بزرگ سالروز تصویب قانون کار درساوه
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دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند
و اندرآن ظلمت شب آب حیاتم دادند
بی خود از شعشعه پرتو ذاتم کردند

باده از جام تجلی صفاتم دادند
حافظ

  شــهرداری ها جایگاه مهمــی در انتظام 
شــهری دارند بویژه اینکه باید نسبت به 
ســاخت و ســازهای تحت نظــارت خود در 
چهارچوب طرح های جامع و تفصیلی شهر و 
هرگونه عملیات خارج از ضوابط شهرسازی 
حســاس باشــند. کنتــرل و جلوگیــری از 
ســاخت و ســازهای غیرمجاز از مقوله های 
مهمی اســت کــه شــهرداران بایــد مورد 
توجــه جدی قرار دهنــد بخصوص در ایام 
و مناســبت های خاص که بیشترین ساخت 
و سازهای غیرمجاز در چنین ایامی صورت 
می گیرد، ازحساســیت بیشتری برخوردار 
باشــند و از طرفی تالش کننــد تا فرآیند 
توســعه و پیشــرفت شــهر ها و خدمــات 
رســانی مطلــوب بــه مــردم از راه قانونی 
همــوار گــردد و امور مهــم و حیاتی مردم 

معطل نماند. 
 دامنه نظارت شــهرداری تنها محدود به 
کنترل و نظارت بر ساخت وساز در محدوده 
شــهر نیســت بلکه در خصوص حریم شهر 
نیــز وظایف مشــابهی دارند کــه می تواند 
از ســاخت و  ســاز غیرمجــاز، غیراصولی و 
غیراســتاندارد در محدوده حریم شــهر ها 

جلوگیری کرد. 
بــر  توجــه  مــورد  عمــده  دالیــل  از   
ساخت وساز در حریم شــهر ها می توان به 
رعایــت تــوازن شــهر ها در آینــده و حفظ 
اراضی، باغ ها و جنگل ها در حریم شــهر ها 
اشــاره کرد این نقش برجسته در ماده 1 
قانون تعاریف محدوده حریم شهر، روستا 

و شهرک مورد تاکید قرار گرفته است. 
نظارتــی  نقــش  بــر  قانــون  ایــن  در   
شهرداری ها در انتظام فضای شهری عالوه 
بر محدوده شــهر به حریم شــهر نیز تاکید 
شــده و عالوه بر این ابزار کنترل و نظارت 
قانونی دیگــری در زمینــه رعایت اصولی 
ســاخت و ســاز ها در اختیــار شــهرداری 
هاســت، که می توان به مقــررات بند 24 
ماده 55 و ماده 100 قانون شــهرداری ها 
در خصــوص صــدور پروانــه و جلوگیــری 
از عملیــات احــداث ســاختمان های بدون 

پروانه در ماده 100 اشاره کرد. 
 انتظــار مــی رود شــهرداری ها نظارت و 
کنتــرل بیشــتری بــر چگونگی ســاخت و 
ســاز ها و تاسیسات شــهری داشته باشند 
بطوریکه نه مانع توســعه وپیشرفت شود 
و نــه اینکــه ســاخت و ســازهای غیرمجاز 

صورت گیرد. 
به گزارش خبرگزاری تســنیم ازساوه، 
احمد حاج  بااشــاره به برنامه های شورای 
اسالمی دوره پنجم وشهرداری جهت رونق 
ساخت وســاز وایمن سازی ســاخت وساز 
اظهارداشــت:به منظور رونق ساخت وساز 
در شهرســتان ســاوه وبهره مندی همه از 
مســکن با توجــه بــه اینکه نیــاز ضروری 
واولیه هر فرداســت طرح صــدور پروانه 
آســان با توجه بــه متراژ هایــی که دارند 
درصورتــی مشــکل ملکی،مالکیت واینکه 

زمیــن ملــی نباشــد واطــراف آن ســاخت 
وســازانجام شــده باشــد برای متراژهای 
پایین تــر از 170نیز مجوز ســاخت صادر 

می شود. 
وی افــزود: همچنیــن بــرای زمین های 
بــا محوطــه باز کــه آماده ســاخت باشــند 
متراژهای  کمتر از 170با تجمیع دوقواره 
مجوزساخت داده می شــودبه عنوان مثل 
دوزمین بــا متراژهرکدام 90متربا تجمیع 
بــرای آنها یک پروانه داده می شــود ولی 
بصورت تفکیک ســاخته می شــود رئیس 
شورای اســالمی شهرساوه تصریح کرد:در 
خصوص صــدور مجوز بــرای زمین های با 
متــراژ کمتــر از 170متــر پیگیــری های 
مکرری انجام شــد ولی این برنامه خارج از 
توان استان ودر کل کشوراین متراژبرای 
صدور مجوزدرنظرگرفته شــده ودر حوزه 
وزارت مســکن وشهرســازی اســت نمــی 

تــوان اقدامی انجام داد.حــاج امینی بیان 
کرد:بیــش از 90درصــد مــردم قــدرت 
خرید زمین بــا متراژبــاال را ندارند جهت 
رفاه حال شهروندان بخصوص قشرآسیب 
پذیر جامعــه بحث تجمیــع وصدورپروانه 
آســان واز ســویی  کاهش تردد در مرکز  
امتیــازات به انبوه ســازان برای ســاخت 

مسکن ارزان قیمت اختصاص داده شد.
وی ادامه داد:متاســفانه امروز مشــکل 
عمده ما در ســاخت وساز مربوط به ساخت 
وســازهایی کــه انجام شــده ولــی بعد از 
اســتعالم آن فضــا ملی بوده نــه تنها هیچ 
خدماتی به آنها داده نمی شــو د بلکه وقتی 
بحث ماده 100در مورد آنها اعمال شــود 
جریمــه وبرخــورد جدی صــورت می گیرد 
بنابرایــن از مــردم انتظــار مــی رود قبل 
ازمعامله وســاخت وساز با استعالم از ملی 

نبودن آن مطمئن شوند.

شهرســاوه  اســالمی  شــورای  رئیــس 
دلیــل  بــه  کرد:متاســفانه  خاطرنشــان 
عــدم نظارت وعــدم مجوز  بیشترســاخت 
وســازهای ما خیلی اصولی واز اســتحکام 
الزم برخــوردار نبــوده بــه گونــه ای کــه 
بــا یک زلزلــه شــاید کمتر از 3ریشــتری 
خسارت جبران ناپذیری برای شهر مالکین 
وبعضا شــهربه همراه دارد به همین علت 
با ســاخت وســازهای غیر مجاز به شــدت 

برخورد می شود.
وی افــزود: اگرچه بحث گرانی مســکن 
یــک برنامــه کشــوری وبــه دلیــل تــورم 
ومشکالت اقتصادی است ولی خوشبختانه 
ساخت وســاز در ساوه متوقف نشده بلکه 
روبه رشد اســت. رئیس شورای اسالمی 
شهرســاوه تصریح کــرد:در خصوص روان 
ســازی فرهنگ ترافیک باتوجــه به اینکه 
در اکثر نقاط کشــور رشــد منفــی جمعیت 
را داریــم ولــی در شهرســتان ســاوه در 
تمام فصول وایام رشــد داشتیم و امروز 
رشــد باالی 5درصد جمعیت در ســاوه را 
داریــم بنابراین به دلیل افزایش جمعیت 
واز ســویی افزایش تردد  درخیابان های 
شــهر کشــش این حجم ترافیک وتردد را 

ندارند.
حــاج امینــی بیــان کرد:بــرای کاهــش 
هــا  خیابــان  تعریــض  بحــث  ترافیــک 
دســتور  در  کمربنــدی  ومعابرواحــداث 
کار قرارگرفــت در بعضــی  ازخیابانهــا به 
دلیل اینکــه بحث تملکات اســت تعریض 
مقدور نیســت ولــی در خیابــان ومعابری 
کــه مقــدور بــوده انجــام شــده هرچنــد 
احــداث کمربنــدی در شهرســتان ســاوه 
باتوجــه به موقعیــت جغرافیایــی، دومین 
شهراســتان وقطب صنعتی انجام می شود 
ولی متاســفانه تنهاشــهردر کشور هستیم 
کــه فاقــد کمربندی هســتیم با تــوکل بر 
خداونــد ســعی مــی کنیــم تاپایــان دوره 
پنجم شــورا کمربندی، غرب،شمال وشرق 
به بهره برداری برســد اســتارت کار زده 
شــده زیرا تنها راه کاهش ترافیک میدان 
آزادی وشــهرداری احداث پل وباز کردن 

معابراست. 
وی افزود:تردد کامیون از میدان آزادی 
وشــهرداری و همچنین معابراز مشــکالت 
مردم ســاوه است که عالوه برآلودگی های 
صوتی تاثیر منفی در ســیمای شهرخواهد 
داشــت در ایــن خصــوص طــرح احــداث 
4پارکینگ در ورودی های شهر در دستور 
کار قــرار گرفته از کامیــون داران انتظار 
می رود با اجرای این طرح همکاری الزم را 
جهت رفاه شــهروند با شورای شهرداشته 

باشند.
شهرســاوه  اســالمی  شــورای  رئیــس 
تصریــح کرد:تعامــل با دیگر دســتگاه ها، 
شــهروندان و نیاز ســنجی در جهت اجرای 
پروزه ها ســرلوحه کاری شــورای اسالمی  

دوره پنجم شهرساوه است.

طرح صدور پروانه آسان، در دستور کارشورای اسالمی ساوه

 باتوجــه به اینکه بیش از 90درصد مــردم قدرت خرید زمین با 
متراژباال را ندارند جهت رفاه حال شــهروندان بخصوص قشــر آســیب پذیر 
جامعه بحث تجمیع وصدورپروانه آســان واز سویی  کاهش تردد در مرکزشهر  
امتیازاتی به انبوه سازان برای ساخت مسکن ارزان قیمت اختصاص داده شد

همچنیــن برای روان ســازی ترافیک بحث تعریض خیابان هــا ومعابرواحداث 
کمربندی در دستور کار قرارگرفت. در بعضی خیابانها به دلیل اینکه بحث تملکات 
تعریض مقدور نیســت ولی در خیابان ومعابری که مقدور بوده انجام شده هرچند 
احــداث کمربندی در شهرســتان ســاوه باتوجه بــه موقعیت جغرافیایــی، دومین 
شهراستان و قطب صنعتی انجام می شود ولی متاسفانه تنهاشهردر کشور هستیم 
که فاقد کمربندی هســتیم با توکل بر خداوند ســعی می کنیم تاپایان دوره پنجم 
شــورا کمربندی، غرب،شمال وشــرق به بهره برداری برسد استارت کار زده شده 
زیــرا تنها راه کاهــش ترافیک میدان آزادی وشــهرداری احداث پــل وباز کردن 

معابراست
 بــه منظــور جلوگیری تــردد کامیــون از میــدان آزادی وشــهرداری وهمچنین 
معابراز مشکالت مردم ساوه که عالوه برآلودگی های صوتی تاثیر منفی در سیمای 
شهرخواهد داشت در این خصوص طرح احداث 4پارکینگ در ورودی های شهر در 
دستور کار قرار گرفته از کامیون داران انتظار می رود با اجرای این طرح همکاری 

الزم را جهت رفاه شهروند با شورای شهرداشته باشند 


