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درمسابقات ورزشی اداره کل 
آمــوزش وپرورش اســتان 
مرکــزی که در ســال96-

آموزان  97برگزارشد،دانش 
دبیرســتان دوره اول پسرانه 
ســما موفق   به کســب مقام 
گردیدند.دررشته کشتی آزاد 

مهدی محمدی میرزایی دانش آموز پایه هشتم در وزن 35کیلو گرم موفق به 
کسب مقام اول مسابقات گردید ودر رشته بسکتبال محمدرضا خوش اخالق 

به همراه تیم شهرستان ساوه مقام دوم مسابقات را بدست آوردند.

به گزارش پایگاه خبری پلیس، پرویز اسدی اظهار کرد: در پی وقوع سرقت های 
متعدد محتویات و قطعات داخل خودرو در شهرســتان، موضوع شناســایی و 
دســتگیری ســارق یا ســارقان احتمالی در دســتور کار مأموران انتظامی این 
شهرستان قرار گرفت.وی افزود: در  تحقیقات کارآگاهان پلیس شهرستان دو 
سارق حرفه ای و یک نفر مال خر که دارای سوابق متعدد سرقت بودند، شناسایی 
و در عملیاتی غافلگیرانه در مخفیگاهشــان در یکی از محله های شــهر  ســاوه 
دســتگیر شــدند.فرمانده انتظامی شهرستان ساوه در پایان با اشاره به اعتراف 
متهمان به 70 فقره ســرقت محتویات داخل خودرو و چهار دســتگاه خودرو در 
شهرســتان های ســاوه و بابل خاطرنشان کرد: در تکمیل تحقیقات مشخص 
شد که دو سرقت خودرو و 40 فقره از سرقت های محتویات خودرو در شهرستان 
ساوه و مابقی سرقت ها در شهرستان بابل از سوی اعضای باند صورت گرفته 
است.اســدی با اشــاره به ارجاع پرونده دستگیرشــدگان به مرجع قضائی از 
شهروندان خواست توصیه های پلیس را در حفظ و نگهداری اموال خود جدی 
بگیرند و در صورت مشــاهده موارد مشــکوک موضوع را سریعًا با شماره تلفن 

110 به مرکز فوریت های پلیسی اطالع دهند

 آیین نکوداشت 
مدیران روابط عمومی 

ساوه برگزار شد
صفحه3
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جناب آقای حسین زاده
عمومــی  روابــط  محتــرم  مدیریــت 
ــداری ویــژه شهرســتان ســاوه کســب  فرمان
ــداری  ــی فرمان ــط عموم ــر رواب ــوان برت عن
ســاوه در اســتان مرکــزی )بــرای چهارمیــن 
ســال متوالــی( را صمیمانــه تبریــک عــرض 

نمــوده توفیقــات روزافــزون شــما را از خداونــد متعــال خواســتاریم .
سرپرستی جام جم ساوه-زرندیه

جناب آقای حسین معمارنیا 
 معاونت  محترم سیاسی اجتماعی فرمانداری 

ساوه
ــان را تســلیت عــرض نمــوده   درگذشــت پدرگرامیت
از خداونــد متعــال  بــرای ایشــان علــو درجــات الهــی 
ــل  ــری جمی ــدگان صب ــرای بازمان ــن و ب در اعــا علیی

مســئلت مــی نماییــم. 
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و  تجاری  مدیر  فرهادی،  علیرضا 
استان  مخابرات  مشترکین  امور 
کشی  قرعه  مراسم  در  مرکزی 
مطالبات  وصول  چهارم  مرحله 
در  مرکزی  استان  همراه  تلفن 
ساوه با اشاره به ضرورت همکاری 
مطالبات  درپرداخت  مشترکین 
اداره مخابرات اظهارداشت:با توجه 
سال  پنج  تکنولوژی  تغییرات  به 
یکبار شاهد تغییراتی در ساختار 
تکنولوژی صنعت مخابرات هستیم 
تجهیزات  تامین  برای  بنابراین 
گذاری  سرمایه  نیازمند  جدید 
جزبا  مهم  واین  هستیم  سنگین 
وصول بموقع  مطالبات مشترکین 

امکان پذیر نخواهد بود.
مطالبات  این  افزود:از  وی 

تلفن  به  مربوط  9میلیاردتومان 
بابت  تومان  میلیارد  وپنج  ثابت 
راستا  این  در  است  همراه  تلفن 
به منظور تشویق مشترکین جهت 
خود  مطالبات  بموقع  پرداخت 
نفیس  جوایز  اعطای  به  اقدام 
نقد،تبلت  خودرو،وجه  همچون 
نموده  جشنواره  قالب  در  وغیره 
است.مدیر تجاری وامور مشترکین 
تصریح  مرکزی  استان  مخابرات 
کرد:یکی از معضالت دستگاه های 
ارائه دهنده خدمات بحث وصولی 
مشترکین بوده هرچند این تاخیر 
ما را در ارائه خدمت به مشترکین 
بموقع  ولی وصول  نکرده  محدود 
مطلوب  خدمات  شود  می  موجب 
مردم  به  نقدینگی  تامین  با  تری 

بدهیم زیرا تاخیر در پرداخت ما 
را با مشکل مواجه می کند

وزرندیه  کرد:ساوه  بیان  فرهادی 
شهرهای  بزرگترین  عنوان  به 
جایگاه  بر  عالوه  کشور  صنعتی 
در  دارند  استان  در  که  ای  ویژه 
ویژه  جایگاه  دارای  نیز  کشور  
هستند  واعطای جوایزویژه شرکت 
مخابرات به این شهرستان نشان 
شهرستان  این  جایگاه  اهمیت  از 

در استان بوده است.
یک  مجموع  داد:از  ادامه  وی 
مشترک  و225هزار  میلیون 
کمتر  مرکزی  استان  در  تلفن 
ساوه  در  آن  300هزارنفر  از 
وزرندیه هستند وبه عبارتی این 
20درصد  حدود  شهرستان  دو 
به  را  مرکزی  استان  مشترکین 
خود اختصاص داده اند در حالیکه 
بخش اعظمی از جوایز استان نظیر 
یک دستگاه خودروی پژو 206را 
به ساوه وزرندیه اختصاص داده 

ایم
مشترکین  وامور  تجاری  مدیر 
مخابرات استان مرکزی خاطرنشان 
تلفن  100درصدی  کرد:پوشش 
نقاط  تمامی  در  وهمراه  ثابت 
وپوشش  مرکزی  استان  شهری 
اصلی  های  جاده  95درصدی 
را  روستایی  نقاط  نیز  و  وفرعی 
نقاط  افزود:تمامی  داریم.وی 
پوشش  تحت  دوشهرستان  این 
هستند  پرسرعت  اینترنت 
وتوسعه نسل سوم و ایجاد نسل 
چهارم تلفن همراه ارائه سرویس 
ونیز  وسیار  وثابت  نوین  های 
ورژن  در  ثابت  تلفن  اینترنت 
های مختلف وسرویس های جدید 
مبتنی بر فیبر نوری از اولویت های 
مرکزی  منطقه  مخابرات  شرکت 

است.
کرد:سرویس  بیان  فرهادی 
نهایت  ازبی  برخورداری  با  محتوا 
محتوا شامل فیلم وسریال،شبکه 
وکودک  ورزش  اختصاصی 
است  مشتریان  دسترس  در 
با  تماس  طریق  از  ومشتریان 
سامانه 2020می توانند مشترک 
محتوا  سرویس  زیرا  شوند 
ماهواره  برای  مناسبی  جایگزین 
در خانواده ها بوده است واستان 
استان  سومین  عنوان  به  مرکزی 
برخوردار  این سرویس  از  کشور 
بوده وتا کنون مشترکین زیادی در 
استان مرکزی تحت پوشش خود 
ماه  20فروردین  واز  داده  قرار 
سال جاری نیز در شهرستان ساوه 
فعالیت خود را در جذب مشترکین 

آغاز کرده است.
ساوه  شهرستان  مخابرات  رئیس 
نیز در این مراسم گفت:با اجرای 
با  توان  می  محتوا  سرویس  طرح 
ترافیک رایگان فیلم وسریال های 
ایرانی وخارجی و حتی برنامه های 
تخصصی مانند برنامه های ورزشی 

را تماشا کرد.
اینترنت  افزود:مشترکین  وی 
مخابرات منطقه مرکزی می توانند 

تلویزیون  اشتراک  دریافت  با 
نظیر  مزایایی  از  ایو  اینترنتی 
صدا  های  شبکه  تماشای  امکان 
هفت  تا  زنده  وسیما)پخش 
فیلم  تماشای  قبل(امکان  روز 
وسریال،فضای ابری GB10بازای 
هرکاربرجهت ذخیره محتوا وامکان 
تلفن  قبض  روی  وجه  پرداخت 
پرداخت(برخوردار  ثابت)پس 
ساوه  مخابرات  شوند.رئیس 
های  طرح  کرد:دراجرای  تصریح 
با  بخشی  کیفیت  مخابرات  جدید 
هزینه کمتردر دستور کار مخابرات 
خصوص  این  ودر  گرفته  قرار 
هزینه  کاهش  برای  راهکارهایی 
های اینترنتی برای مشترکانی که 
هزینه اینترنت باال دارند در نظر 

گرفته شده است.
حضور  با  مراسم  این  ادامه  در 
و  استان  مخابرات  مسئوالن 
شهرستان و نیز نماینده دادستانی 
و جمعی از خبرنگاران مراسم قرعه 
کشی مرحله چهارم وصول مطالبات 
با  مرکزی  استان  همراه  تلفن 
جوایزی نظیر یک دستگاه خودروی 

206برگزار شد.

 قرعه کشی مرحله چهارم وصول مطالبات تلفن همراه 
استان مرکزی

فست فود  نانوبرگر 
درساوه افتتاح شد

فود   فست  شعبانیه  ایام  با  همزمان 
نانوبرگر درساوه افتتاح شد

مذهبی،فرهنگی،هنری  مجموعه  باحضور   
ناب   نوازندگان  الحوائجخوانندگان،  باب 
مهدی  )ع(  بیت  اهل  مداحان  و  سنتی  پاپ 
محمدرضاجوان،  خویی  مهدی  نعمتی، 
و  حضور  با  و  حمیدخانکی  رضارخرم، 
ومسئولین  ذوقی  حامد  زیبای  بسیار  اجرای 

فست فود  نانوبرگر درساوه افتتاح شد.

محســن مددی در جلســه مقدماتی با شرکت 
پیمانکار بخش خصوصی جهت راه اندازی سامانه 
جامع نامگذاری معابر و اماکن عمومی شــهر با 
اشاره به اینکه  نامگذاری نامناسب سبب تضییع 
حقوق شــهروندی می شــود، اظهار داشــت: 
نامگذاری نامناســب عالوه بر تضییع و تضعیف 
حقــوق شــهروندان، ســازمان ها را نیــز در 
خدمت رســانی با مشکل مواجه خواهد کرد.وی 
افزود: نامگذاری معابر، میادین وامکان شــهری 
از اولویت های شــهرداری و شورای شهر ساوه 
جهت تحقق احترام به حقوق شــهروندی بوده 
اســت به گونه ای که اگر نامگذاری خیابان ها و 
کوچه ها براساس اصول باشد عالوه بر ماندگاری 
آن در ذهن شهروندان، سبب رفاه بیشتر مردم در 

برخورداری از خدمات خواهد شد.معاون خدمات 
شــهری شهرداری ســاوه تصریح کرد: فرایند 
مدیریت و نامگذاری معابر شــهری نیز همچون 
ســایر فرایندهای مدیریتی و اداری می تواند با 
به کارگیری فناوری و ســامانه های هوشــمند 
کامپیوتری، روند ســهل و ساده را به خود گرفته 
 و بسیاری از مشکالت در این روند حذف خواهد 

شد.
مــددی بیــان کرد: عدم نامگــذاری یا انتخاب 
نامناســب اسامی سبب نارضایتی و ایجاد تردد و 
مزاحمت خواهد شــود و در نتیجه ســبب بروز 
مشکالت می شود که با توجه به درخواست های 
مکرر در خصــوص نامگذاری برخی خیابان ها 
وکوچه ها مشکالتی وجود دارد که نیازمند مرتفع 

شدن است.
وی بیــان کــرد: وجود معابر با نام های تکرای در 
چند نقطه شهر، وجود معابر بدون نام، وجود معابر 
با تشابهات اسمی و ایجاد ابهام و سردرگمی برای 
شهروندان و سازمان ها، عدم وجود تناسب میان 

نام خیابان اصلی و فرعی، تغییرات مکرر نام یک 
معبر و ایجاد مشکالت پس از آن، تکه تکه کردن 
خیابان هــا و کوچه هــا به نام های مختلف، عدم 
ســنخیت نام ها با جغرافیای تاریخی، فرهنگی، 
سیاســی و اجتماعی منطقــه برخی از نواقص و 
مشکالت نامگذاری در مناطق شهری بوده است.

معــاون خدمات شــهری شــهرداری ســاوه 
خاطرنشان کرد: در راستای ارائه خدمات ویژه به 
شــهروندان، جلسه مقدماتی با شرکت پیمانکار 
بخش خصوصی جهت راه اندازی ســامانه جامع 
نامگذاری معابر و اماکن عمومی شهر برگزار شد 
که با عملی شــدن آن تمامی درخواســت های 
شــهروندان جهت نامگذاری در این سامانه ثبت 
و برخی مشــکالت نامگذاری معابر در گذشــته 

 سامانه جامع نامگذاری معابر و اماکن عمومی 
راه اندازی می شود
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نماینده مردم شهرستانهای ساوه 

شورای  مجلس  در  زرندیه  و 
اسالمی  در آیین تکریم وتجلیل 
واصحاب  ها  عمومی  روابط  از 
روابط  هفته  مناسبت  به  رسانه 
عمومی  روابط  جایگاه  به  عمومی 
درون سازمانی  حوزه  در  کارآمد 
و  کرد  اشاره  برون سازمانی  و 
روابط  موثر  تعامل  بر  تاکید  با 
عمومی ها با اصحاب رسانه گفت: 
به  خبرنگاران  و  عمومی ها  روابط 
نظام  در  مهم  کانون  دو  عنوان 
ارتباطی و آگاهی بخشی به جامعه 
سطح  ارتقای  در  موثری  نقش 
افکار  تنویر  و  مردم  اطالعات 

عمومی برعهده دارند.
تاکید  با  منصوری  محمدرضا 
برون سازمانی  فعالیت  بر 
کرد:  اظهار  ها  عمومی  روابط 
مأموریت های  و  رسالت  مهمترین 
برون  بعد  در  روابط عمومی ها 
با  پویا  و  موثر  ارتباط  سازمانی 
هدف  تا  است  جمعی  رسانه های 
این  فعالیت  اصلی  مقصود  و 
مجموعه به خوبی به جامعه منتقل 

شود.
کارکرد  و  نقش  کرد:  تصریح  وی 
رسانه ها وقتی در جامعه متجلی 
و  نمایان می شود که آنها بتوانند 
از روابط عمومی ها به عنوان یک 
اطالع  انجام  در  رسانه ای  شریک 

رسانی دقیق بهره برداری کنند.
نماینده مردم ساوه و زرندیه در 
خانه ملت در ادامه به راه اندازی 

در  دولتی  دانشگاه  نخستین 
و  کرد  اشاره  ساوه  شهرستان 
در  دانشگاه  این  فعالیت  گفت: 
سال  ابتدای  از  مهندسی  رشته 
دانشجویان  ویژه  جدید  تحصیلی 
درصدد  و  شود  می  آغاز  مرد 
را  دیگری  رشته های  هستیم 
به  زن  دانشجویان  تحصیل  برای 
ساوه  دولتی  دانشگاه  مجموعه 

اضافه کنیم.
به حوزه روابط عمومی ها  نگاهها 
زمینه  شود  سعی  و  اصالح  باید 
آشنایی و آگاهی بیشتر به مردم 
فراهم  دولت  و  نظام  خدمات  از 
شود و براین اساس امروز جامعه 
نیازمند روابط عمومی های فعال، 
پویا و با نشاط و دارای سطر رسانه 
ای است که این امر مهم باید در 

جامعه محقق شود.
وی افزود: در زمینه ارتقاء جایگاه 
روابط عمومی ها در ادارات تالش 
روابط  مشکالت  کنند  سعی  و 
عمومی ها از جمله ساختار اداری، 
نیروی انسانی، تجهیزات، آموزش 
و  شایسته  نحو  به  را  الزم  های 
اصولی حل کنند تا روابط عمومی 
زمینه  در  بیشتری  آرامش  با  ها 

اطالع رسانی تالش کنند
کرد:روابط  تصریح  فرماندارساوه 
دولت  وصل  حلقه  ها  عمومی 
تمام  آیینه  و  دولتی  وسازمانهای 
ادارات  در  عمومی  عملکرد  نمای 
ایجاد  ضمن  بنابراین  هستند  
مجموعه  آن  پرسنل  بین  تعامل 
رسانه  اصحاب  با  خوبی  تعامل 

واحزاب داشته باشند
عمومي  روابط  کرد:  بیان  بهاروند 
باید بتواند به درستي از امکانات 
و شرایط محیطي درون سازماني و 
برون سازماني بهره برداري کند، 
دهد  تشخیص  را  ها  موقعیت 
سازمان  مسائل  حل  جهت  در  و 
مستلزم  اینها  همه  کند.  تالش 
مطمئني  و  قوي  کارشناسي  بدنه 
است که اساسا با وجود نیروهاي 

متخصص و کارآمد روابط عمومي 
امکان پذیر است

اینکه  به  توجه  داد:با  ادامه  وی 
داریم  قرار  تکنولوژی  عصر  در 
عمومی  روابط  که  هایی  وجایگاه 
دارند  سازمان  یک  در  ها 
آموزشی  هایی  کارگاه  برگزاری 
کاربردی  صورت  به  وفرهنگی 
ضروری است هرچند شهرستان 
این  در  امکانات  حیث  از  ساوه 
است  مواجه  مشکل  با  خصوص 
عمومی  روابط  خوشبختانه  ولی 
توجه  با  شهرستان  این  ادارات 
عمل  موفق  موجود  امکانات  به 
خاطر  .فرماندارساوه  اند  کرده 
رسانه  اصحاب  کرد:حرکت  نشان 
چهارچوب  در  ها  عمومی  روابط  و 
از  وپرهیز  شادی  وایجاد  نظام 
اختالف وتفرقه از وظایف اصحاب 

رسانه وروابط عمومی هاست.
آیین  این  در  نیز  ساوه  شهردار 
گفت:اصحاب رسانه سبب توسعه 
با  توانند  می  و  می شوند  جامعه 
بیان دردهای مزمن جامعه را بیان 
پیشرفت  با حل مشکالت  تا  کند 

حاصل شود.
وی با اشاره به تاثیر نقد سازنده 
کرد:  عنوان  امروزی  جوامع  در 
نقد  که  مواقعی  در  خبرنگاران 
خوبی  به  جوامع  کردند،  سازنده 
روبه پیشرفت رفتند اگر جامعه 
بزند  قلم  خوبی  به  نتواند  خبری 
سبب عقب ماندن جوامع امروزی 

می شود.
امروزه  اضافه   ساوه  شهردار 
تالش  نیست   پوشیده  کسی  بر 
عنوان  به  خبرنگاران  کوشش  و 
چشم و گوش جامعه در پیگیری 
تاثیر گذار  و حل مشکالت مردم 
بوده و موجب می شود جامعه از 

نشاط بیشتری برخوردار شود.
وی بر انعکاس اقدامات و عملکرد 
عنوان  به  اجرایی  دستگاههای 
خادمان مردم تاکید کرد و گفت: 
و  ادارات  اخبار  انعکاس  کنار  در 

دستگاههای اجرایی ، ضعف ها و 
کمبودها نیز باید بیان شود.

حسینی نقد منصفانه را در پویایی 
به  رسیدگی  و  وتوجه  جامعه 
دانست  مهم  ها  و ضعف  نواقص 
و از خبرنگاران خواست از تعریف 
و تمجید بی مورد مدیران پرهیز 

کنند.
شهردار ساوه از روابط عمومی ها 
به عنوان ابزار کارآمد و مناسب 
یاد  اجرای اهداف سازمانی  برای 
کرد و افزود: روابط عمومی ها به 
عنوان پدیده نوظهور در تعامل با 
و  اخبار  انعکاس  رسانه ها وظیفه 
به مخاطبان  رویدادهای سازمانی 
قدری  به  و  دارند  برعهده  را 
با  و  حساس  قشر  این  نقش 
اهمیت است که پیشانی ادارات 
محسوب  اجرایی  دستگاه های  و 

می شوند.
به  اشاره  با  همچنین  وی  
در  ساوه  شهرداری  مشکالت 
اصحاب  گفت:  مالی  بحران  بحث 
بحران  این  انعکاس  در  رسانه 
شورا  مجموعه  با  خوبی  همکاری 
مثبتی  ونتایج  داشته  وشهرداری 
برای شهرداری و شورا به همراه 

داشت 
وی افزود:از اصحاب رسانه انتظار 
می رود این ارتباط بیش از پیش 
با همدلی شورای  و  یابد  تداوم  
شهر و شهرداری را در حل مسایل 

و مشکالت این شهر یاری کنند.
عمومی  روابط  مدیرکل  عرب 
نیز  مرکزی  استان  استانداری 
سیاست  گفت:  آیین  دراین 
و  عمومی  روابط  عرصه  در  دولت 
شفافیت،پاسخگویی  خبررسانی 
است  نظام  ذینفعان  با  تعامل  و 
روابط  راستا  این  در  بنابراین 
عمومی ها در بحث تشویق،تبلیغ 
نقش  رسانی  اطالع  بخصوص 

مهمی دارند 
بار  اولین  افزود:برای  وی 
مدیرکل  برای  مستقل  بودجه 

بین الملل  امور  و  عمومی  روابط 

سیاست  نیز  مرکزی  استانداری 
را  اطالع رسانی  دولت در عرصه 
و  پاسخگویی  شفافیت  بر  مبتنی 
دانست  ذینفعان  همه  با  تعامل 
که رسانه ها و روابط عمومی ها از 

جمله ذینفعان هستند.
مصطفی عرب اظهار کرد: شفافیت 
و صداقت دو  اولویت مهم دولت 
تدبیر و امید در حوزه اطالع رسانی 

و خبررسانی است.
بر موضوع آموزش  وی در ادامه 
عمومی  روابط  توانمندسازی  و 
و  کرد  تاکید  ها  رسانه  و  ها 
افزود: آموزش رسانه ها و روابط 
عمومی ها رویکرد مهمی است که 
شدن  توانمند  راستای  در  باید 

آنها اجرایی شود.
ساوه  مطلوب  پتانسیل  به  عرب 
در حوزه کشاورزی صنعتی اشاره 
روابط  مدیران  گفت:  و  کرد 
عمومی و رسانه ها نقش مهمی در 
مزیت های  و  ظرفیت ها  انعکاس 

این شهرستان برعهده دارند.
فعالیت  موثر  نتیجه  گفت:  وی 
های روابط عمومی ها و رسانه ها 
شده  موجب  ساوه  شهرستان  در 
است که روابط عمومی فرمانداری 
چهارمین  برای  شهرستان  ویژه 
استانی  برتر  رتبه  متوالی  سال 
نکوداشت  آیین  کند.  کسب  را 
واصحاب  عمومی  روابط  مدیران 
رسانه شهرستان ساوه با مشارکت 
وشورای  شهرداری  و  فرمانداری 

اسالمی شهرساوه برگزارشد.

آیین نکوداشت مدیران روابط عمومی ساوه برگزار شد
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اعضای  فرماندار،  حضور  با 
شورای شهر و شهردار و جمعی از 
نمایشگاه  اولین  محلی  مسئوالن 
باغچه ای  و  آپارتمانی  گیاه  و  گل 
در بوستان ولی عصر )عج( ساوه 

افتتاح شد. 
آیین  در  ساوه  شهر  شهردار 
در  گفت:  نمایشگاه  این  افتتاح 
جای  ساوه  کهن  و  تاریخی  شهر 
از توسعه  ناشی  شادابی و نشاط 
فرهنگ  ترویج  و  سبز  فضای 
نگهداری در گل و گیاه آپارتمانی 

و باغچه ای خالی است. 
اشاره  با  حسینی  سیدمهدی 
پرکار  شهری  ساوه  اینکه  به 
نقل،  و  حمل  صنعت،  درگیر  و 
کشاورزی و ... است، عنوان کرد: 
تقویت فضای نشاط و شادابی در 
قرار  شهرداری  کاری  سرفصل 
دارد و به معاونت خدمات شهری 
است  شده  اعالم  نیز  شهرداری 
که اجرایی کردن برنامه هایی که 
با شادابی و نشاط زندگی شهری 
مشمول  دارد  مستقیم  ارتباط 
نیست  مالی  منابع  محدودیت 
تعیین  آن  برای  سقفی  هیچ  و 

نمی شود. 
وی بر تدوین برنامه های مرتبط با 
نشاط و شادابی شهری تاکید کرد 
و گفت: با برنامه ریزی و طراحی 
نیاز  تامین  بستر  باید  مناسب 
سبز  فضای  حوزه  در  شهروندان 
و پویایی شهر برای جمعیت 250 
از  و  را فراهم  نفری ساوه  هزار 
های  حوزه  در  شهری  پتانسیل 

گوناگون بهره برداری کرد. 
شهری  فضای  افزود:توسعه  وی 
با هدف  گیاه  و  به گل  اهمیت  و 
هوا  آلودگی  و  آالیندگی  کاهش 

که  است  اهدافی  مهم ترین  از 
در  امیدواریم  کنیم  می  دنبال 
ما  همگانی  مشارکت  زمینه  این 
مورد  اهداف  به  رسیدن  در  را 
نظر رهنمون شود و بتوانیم این 
همشهریان  بین  در  را  فرهنگ 

رواج دهیم.
دیگر  از  کرد:  تصریح  وی 
و  گل  نگهداری  دستاوردهای 
و  آرامش  ایجاد  به  گیاه می توان 
شادابی در بین خانواده ها اشاره 
در  با  امروزی  جامعه  در  که  کرد 
از  موجود  شرایط  گرفتن  نظر 
الزم  امری  آپارتمان نشینی  جمله 

و ضروری است
به رشد  توجه  افزود:با  حسینی  
زندگی آپارتمان نشینی در شهر 
از  استفاده  کردن  نهادینه  ها، 
گل و گیاه در محیط زندگی بسیار 

ضروری است. 
وی ارتقاء سطح آگاهی شهروندان 
فضای  از  نگهداری  امر  در  را 
سبز و گل و گیاه سطح شهر مهم 
خواند و برپایی این نوع نمایشگاه 
ها را در تحقق این مهم ضروری 

دانست. 
وی برپایی نمایشگاه گل و گیاه را 
امری موثر در اشاعه فرهنگ حفظ 
شهری  سبز  فضای  نگهداری  و 
بیان کرد و گفت: توسعه فضاهاي 
سبز و گل گیاه در سطح شهر از 
سوي شهرداري و گسترش گل و 
مردم  سوي  آپارتمانهااز  در  گیاه 

موجب  زیبایي شهر مي شود.
های  غرفه  وجود  افزود:  وی 
ارائه  و  شهری  خدمات  تخصصی 
در  حوزه  این  تخصصی  کاالهای 
ارزنده  فرصتی  نمایشگاه  این 
کارشناسان  انتخاب  برای 

مبلمان  تجهیز  در  شهرداری 
شهری بویژه فضاهای تفریحی  و 

میادین شهر است . 
کرد:گل  تصریح  ساوه  شهردار 
ها  انسان  و  است  زیبایی  مظهر 
با هرزبانی که گفتگو می کنند از 
گل به عنوان زبان بیان احساس 

خود استفاده می کنند.
تردد  به  اشاره  با  ساوه  شهردار 
نفر  هزار   140 حدود  روزانه 
ارتباطی  محورهای  در  خودرو 
این  وجود  با  گفت:  شهرستان 
مدت  اما  شهر  در  تردد  حجم 
گردشگران  و  مسافران  اقامت 

در این شهر کوتاه است.
زیرساخت  تامین  بر  تاکید  با  وی 
چه  هر  معرفی  و  شهری  های 
بیشتر شهر ساوه به عنوان شهری 
کشاورزی  و  صنعتی  کنار  در  که 
به  نیز  گردشگری  منطقه  بودن 
موقعیت  گفت:  رود،  می  شمار 
مناسب شهر ساوه می طلبد تا یک 
در  اساسی  و  زیرساختی  تحول 
حوزه توسعه سرانه فضای سبز و 

گیاهان زینتی صورت گیرد. 
این  در  کرد:  بیان  حسینی   
با  گل  گونه  هزار   2 نمایشگاه 
30 هزار گلدان در 15 غرفه به 

نمایش گذاشته شد.
این  برپایی  از  هدف  حسینی 
گل  با  مردم  آشتی  را  نمایشگاه 

عنوان کرد.
وی گفت:  گل های این نمایشگاه 
به  الی 40 درصد تخفیف  با 30 

عالقه مندان ارایه شد.
 این نمایشگاه به مدت یک هفته 
در  شب   9 تا  صبح   9 ساعت  از 
دایر  ساوه  عصر)عج(  ولی  پارک 

بود .
معاون استاندار و فرماندار ساوه 
نمایشگاه  این  افتتاح  آئین  در 
گفت: برپایی این نمایشگاه بستر 
با  ساز پیوند زندگی شهرنشینی 
راهکاری  و  آپارتمانی  گیاه  و  گل 
راستای  در  سازی  فرهنگ  برای 
نگهداری گل و گیاهان زینتی در 

محل زندگی و کار انسان است. 
ابتکار  از  تقدیر  با  محمدبهاروند 
شورای اسالمی شهر و شهرداری 
ساوه و همت سازمان سیما، منظر 

به  ساوه  شهری  سبز  فضای  و 
منظور برپایی این نمایشگاه اظهار 
الزم  آموزش های  ارائه  کرد: 
شهروندان  به  نمایشگاه  این  در 
سبز  فضای  مجموعه  سوی  از 
مراتب  به  اقدامی  شهرداری 
نمایشگاه  برپایی  از  ارزشمندتر 
تقویت  موجب  که  چرا  است 
انگیزه و تمایل بیشتر شهروندان 
برای نگهداری مطلوب گل و گیاه 

زینتی می شود. 
رئیس شورای اسالمی شهر ساوه 
از  توسعه فضای سبز  گفت:  نیز 
است  شهر  شورای  اولویت های 
نشاط  با  مستقیم  ارتباط  که  چرا 
شهروندان  و  جامعه  شادابی  و 

دارد. 
هر  کرد:  اظهار  کریمی  سعید 
توسعه  و  زیباسازی  در  چقدر 
کنیم   تالش  شهری  سبز  فضای 
و  روانی  سالمت  بهبود  موجب 
شده  شهروندان  و  شهر  روحی 
همشهریان  برای  پویا  شهری  و 

ساخته می شود. 
منظر  سیما،  سازمان  مدیرعامل 
شهرداری  شهری  سبز  فضای  و 
نمایشگاه  اولین  گفت:  نیز  ساوه 
باغچه ای  و  آپارتمانی  گیاه  و  گل 
و  غرفه   15 فعالیت  با  ساوه  در 
عرضه 300 گونه گل و گیاه و به 
تعداد بیش از 30 هزار عدد برپا 

شد. 
این  افزود:  جبران  قاسم 
الی  صبح   9 ساعت  از  نمایشگاه 
اردیبهشت  تاریخ 15  از  9 شب 
ماه به مدت یک هفته در بوستان 

ولی عصر )عج( ساوه دایر شد.
وی گفت: در این نمایشگاه انواع 
گل و گیاه زینتی شامل آپارتمانی، 
باغچه ای، کاکتوس، انواع نشاهای 

باغچه ای و بذر سبزیجات، گلدان 
مشارکت  با  کود  و  خاک  سفال، 

بخش خصوصی عرضه شد. 
این  برپایی  از  هدف  جبران، 
گیاه  و  گل  تهیه  را  نمایشگاه 
مناسب  قیمت  با  و  کیفیت  با 
و  دانست  شهروندان  برای 
و  شهروندان  از  بسیاری  افزود: 
اقدام  گیاه  و  گل  به  عالقمندان 
سایر  از  گل  تهیه  و  خرید  به 
شهرها و نمایشگاه های نقاط دیگر 
کشور می کردند که با برپایی این 
در  جویی  نمایشگاه ضمن صرفه 
از  اعظمی  بخش  هزینه،  و  زمان 
تهیه  برای  شهروندان  نیازهای 

گل و گیاه برطرف می شود. 
وی به تنوع گل وگیاه عرضه شده 
و  کرد  اشاره  نمایشگاه  این  در 
گفت: در صورت استقبال مردم 
نقاط  در  را  گیاه  و  گل  نمایشگاه 
ها  بوستان  در  و  شهر  مختلف 
برپا می کنیم تا امکان دسترسی 
همه شهروندان برای گل و گیاه 
تصریح  وی  شود.  فراهم  زینتی 
از  استفاده  فرهنگ  ترویج  کرد: 
باغچه ای  و  آپارتمانی  گیاه  و  گل 
این  برپایی  اهداف  دیگر  از 
نمایشگاه است و در همین رابطه 
کارشناسان سازمان سیما، منظر و 
فضای سبز شهری با استقرار در 
غرفه های نمایشگاه ضمن توزیع 
بروشور و کتابچه های معرفی گل 
در  الزم  اطالعات  زینتی،  گیاه  و 
خصوص نحوه نگهداری گل و گیاه 
مسایل  و  ای  باغچه  و  آپارتمانی 
کود،  خاک،  دهی،  آب  به  مربوط 
بازدیدکنندگان  به  را   ... و  نور 

آموزش دادند.

افتتاح اولین نمایشگاه گل و گیاه آپارتمانی و باغچه ای
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شهردارساوه خبر داد؛

تقویت حوزه پژوهشی در مرکز آموزشی وعلمی کاربردی شهرداری

شهردار  حسینی   سیدمهدی 
ساوه در آئین تجلیل از اساتید 
کاربردی  و  علمی  آموزش  مرکز 
به  اشاره  با  ساوه  شهرداری 
ضرورت تقویت حوزه پژوهشی 
در مرکز آموزش علمی وکاربردی 
شهرداری اظهارداشت:متاسفانه 
سیاست  دلیل  به  درگذشته 
در  شهری  مدیریت  در  اشتباه 
اثر نبود علم درآمدزایی اعمال 
شهرداری  وامروز  بود  شده 
دوران شده  آن  بحرانی  میراث 
برنامه  دلیل  همین  به  است 
که  است  این  شهرداری  امروز 
شهر  اسالمی  شورای  مصوبه  با 
حوزه پژوهشی در مرکز آموزش 
شهرداری  کاربردی  و  علمی 
ودر  نماید  اندازی  راه  را 
های  سیاست  اعمال  با  کنارآن 
مفاهیم  حوزه  این  از  حمایتی 
مدیریت شهری با کار پژوهشی 
دانشجویان  توسط  وتحقیقاتی 
را  خود  فعالیت  تر  کاربردی 

ادامه بدهد.
محور  پزوهش  افزود:با  وی 
بر  عالوه  اقدام  این  کردن 
کارآزموده  دانشجویان  اینکه 
التحصیالن  و فارغ  تربیت شده 
وارد  وکارآفرین  ماهر،توانمند 
بازار کارمی  شوند در مدیریت 
شهری نیز تاثیر بسزایی خواهد 

داشت.
کرد:با  تصریح  ساوه  شهردار 
پژوهش و فکرمی توان سرمایه 
گذاری کرد و آن را توسعه داد 

که در آن با ایجاد درآمد پایدار 
مسیر  توان  می  سال  سالیان 
خدمت رسانی را هموار کرد که 
بهترین  دانشگاه  راستا  این  در 
های  فرصت  تحقق  برای  مکان 

پژوهش است.
مدیریت  کرد:  بیان  حسینی 
مندی  بهره  بر  تاکید  با  شهری 
نو  های  ایده  و  خالق  فکر  از 
انعقاد  آماده  دانشجویان  در 
قراردادها در حوزه های مختلف 
بتواند  تا  مدیریت شهری است 
عبور  دانشگاه  تثبیت  حالت  از 
توسعه  روزهای  وبه  کرده 
پژوهش  بر  تاکید  با  وباروری 
این  زیرا  کند  فعالیت  محوری 
از  بیش  اینکه  وجود  با  مرکز 
آن می گذرد  فعالیت  از  7سال 
باقی  تاسیس  مرحله  در  ولی 
که  است  درحالی  این  مانده 
باید  مدت  این  گذشت  از  پس 
برای  عالی  مرکز  یک  عنوان  به 
شهری  مدیریت  حوزه  تقویت 

تبدیل می شد.
وی ادامه داد:معلم واستاد کار 
تزریق علم و دانش را درگستره 
جامعه انجام می دهند ودر درون 
فرد انقالبی را ایجاد می کنند که 
موجب بروز تحوالت گوناگون در 

جامعه خواهد شد.
این  در  نیز  کریمی  سعید 
نظام  به  گفت:نگاه  مراسم 
عنوان  به  پرورش  و  آموزش 
یک کاالی مصرفی صحیح نبوده 
دارای  پرورش  و  آموزش  بلکه 
تواند  می  که  است  جایگاهی 
تاثیر گذار  نظام  ارکان  تمام  در 
به  نگاه  تغییر  بنابراین  باشد 
پویایی  نظام آموزش و پرورش 
و نشاط علمی جامعه علمی را به 

همراه دارد.
مباحثی  گذشته  افزود:در  وی 
مرکز  بودن  بر  هزینه  بر  مبنی 
مطرح  شهرداری  کاربردی  علمی 
می شد اما با پیگیری های صورت 

از  که  شد  این  بر  قرار  گرفته 
ظرفیت علمی این مرکز استفاده 
بیشتری شود و رشته های مورد 
نیاز فراهم شود تا شاهد ارتقای 
آگاهی  و  کارمندان  علمی  سطح 

عمومی شهروندان باشیم. 
شهر  اسالمی  شورای  رئیس 
ساوه تصریح کرد:برگزاری دوره 
های آموزشی و پودمانی مطابق با 
این دانشگاه  نیاز شهرساوه در 
شورای  توجه  مورد  همواره 
زیرا  بود  ساوه  شهر  اسالمی 
شورای  کاری  وبرنامه  ماهیت 
پژوهشکده  یک  ایجاد  اسالمی 
این  در  وتحقیقاتی  مطالعاتی 
یک  عنوان  به  که  مرکزاست 

الگوی کشوری معرفی شود. 
این  حاشیه  در  یزدی  رضا 
با  وگو  گفت  در  نیز  مراسم 
گفت:هم  جم  جام  خبرنگار 
اکنون مجوز 12رشته را داریم 
که 8رشته آن فعال بوده وبیش 
از 300دانشجو در این دانشگاه 

مشغول تحصیل هستند..
درخواست  افزود:همچنین  وی 
یک سری رشته متناسب با حوزه 
مدیریت شهری داده شده است 
وبر اساس جلساتی که با شورای 
ساوه  وشهرداری  اسالمی 
داشتیم قرار براین شد که در 
آموزش  موضوع  تابستان  ایام 
از  10حوزه  در  شهروندی 
پسماند،گیاهان  مدیریت  جمله 
مجازی،تحکیم  ای،شبکه  گلخانه 
مصرف  بهینه  خانواده،مدیریت 

امنیت  عمومی،  آب،بهداشت 
های  وکمک  سازی  ساختمان  در 
های  دستگاه  همکاری  با  اولیه 
شهروندان  عموم  برای  متولی 

برگزار شود
کاربردی  علمی  دانشگاه  رئیس 
تصریح  ساوه  شهرداری 
نوآوری  مرکز  یک  کرد:ایجاد 
اندازی  راه  وهمچنین  ورشد 
برنامه  از  نیز  کارآفرینی   واحد 
های در دست اقدام بوده است.
مجموعه  این  افزود:هدف  وی 
این است که  به سمت فعالیت 
های پژوهش محور برود و هدف 
فقط خروجی دانشجو نباشد بلکه 
مرکز  یک  به  تبدیل  مرکز  این 
رشد، نوآوری وکارهای اختراعی 
از  بعد  اینکه  بر  عالوه  که  شود 
دغدغه  شدن  التحصیل  فارغ 
اشتغال نداشته باشیم بتوانیم 
از ایده های افراد نخبه در حوزه 
استفاده  نیز  شهری  مدیریت 

کنیم. 
کرد:خوشبختانه  بیان  یزدی 

کاربردی  علمی  دانشگاه 
دانشگاهی  فضایی  شهرداری 
واستانداردهای  شده  طراحی 
الزم را نیز برای فضای آموزشی 
وحمایت  همکاری  واز  دارد 
تحقق  راستای  در  شهرداری 
تقدیر  مجموعه  این  اهداف 

وتشکر می کنیم
برنامه  از  دیگر  افزود:یکی  وی 
اندازی  راه  دانشگاه  این  های 
رشته  است  پودمان  تک  رشته 
ای که به صورت تخصصی درآن 
سرعت  وبه  شود  کار  زمینه 

دانشجو وارد بازار کار شود .
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دانشگاه فنی و حرفه ای به عنوان متولی 
اصلی آموزش عالی دولتی فنی و حرفه ای، 
بنیادین  های  ارزش  حفظ  بر  تأکید  ضمن 
نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران، پیوند 
واقعی بین علم و عمل و تبدیل به ثروت 
و تالش  داده  قرار  کار خود  در دستور  را 
می کند از طریق تربیت تکنسین های ماهر، 
مراکز  با  تعامل  نیز  و  کارآفرین  شایسته، 
صنعتی و بخش های دولتی، ایجاد زمینه ی 
الزم برای کسب مهارت ها، ایجاد اشتغال و 
کارآفرینی را برای جوانان سرافراز میهن 
اسالمی سرلوحه برنامه های خود قرار دهد. 
عنوان  به  دانشگاه  این  التحصیالن  فارغ 
سرمایه انسانی نیروی کار کشور در سطح 
میانی و باالی مهارت، درحوزه فنی و حرفه 
ای قراردارند.  درحال حاضر این دانشگاه 
فنی  آموزشکده  و  دانشکده   171 دارای 
و  باشد  می  در سراسر کشور  ای  حرفه  و 
دختر  دانشجوی   220000 تقریبی  تعداد 
گرایش  رشته   104 قالب  در  پسر،  و 
کارشناسی  گرایش  رشته   51 و  کاردانی 
پیوسته  کارشناسی  رشته   6 و  ناپیوسته 
در 2159رشته محل کاردانی و کارشناسی 

فعالیت می نمایند.

معرفی آموزشکده فنی و حرفه ای 
ساوه)جراحی زاده(از زبان رئیس دانشکده 

آموزش  تنها  مرکز   به عنوان  مرکز ساوه 
سه  سال1381با  در  ساوه  دولتی  عالی 
و  افزار،حسابداری  نرم  کامپیوتر  رشته  
الکتریکی  های  ماشین  ونگهداری  تعمیر 
در مقطع کاردانی شروع به فعالیت نمود. 
صنعتی  شهر  بزرگترین  اینکه  به  توجه  با 
واقع  ساوه  کاوه(در  صنعتی  )شهر  کشور 
بسزایی  نقش  تواند  می  مرکز  این  شده 
و  ،متعهد  ماهر  نیروی  تربیت  جهت  در 
سال  نماید.دراردیبهشت  ایفا  کارآفرین 
صالحی  دکتر  های  تالش  به  توجه  با   97
رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای کل کشور و 

موافقت وزارت علوم دو رشته کارشناسی 
گردید.با   اضافه  آموزشکده  به  مهندسی 
نماینده   ، محترم  جمعه  امام  ویژه  اهتمام 
ساوه در مجلس  و بازدید اخیر ایشان از 
شورای  اعضاء  و   فرماندار  آموزشکده، 
شهر امید است این مرکز دولتی همچنان 
روند توسعه خود را ادامه دهد. این مرکز 
آماده همکاری با صنعت و ایجاد رشته های 
جدید مورد نیاز صنایع  در قالب آموزشهای 
آکادمیک و کوتاه مدت بصورت مشارکتی با 
استفاده از امکانات مرکز و شرکت ها می 
باشد.ساختمان آموزشی مرکز به همت خیر 
نیک اندیش مرحوم جناب آقای حاج حسن 

جراحی زاده ساخته شده است.
این  واداری  کادرآموزشی  در خصوص  وی 
مرکز گفت:در حال حاضر این مرکز دارای 
و  باشد  می  اداری  و  آموزشی  نیروی   11

در طول ترم آموزشی حدودا  از 45 استاد 
مدعو نیز استفاده می نماید.

در  فعال  های  رشته  افزود:تعداد  وی 
حوزه  کاردانی: 4 رشته  و کارشناسی :2 
رشته  است که رشته های کاردانی موجود 
نرم  گرایش   کامپیوتر  مرکزشامل   در 
 ، بازرگانی، برق  افزار، حسابداری گرایش 
الکتریکی،  های  ماشین  نگهداری  و  تعمیر 
های  رشته  و  الکتریکی  تاسیسات  برق 
کارشناسی  موجودنیز دراین مرکز مهندسی 
برق قدرت مهندسی کامپیوتر نرم افزارمی 

باشد .
جراحی  ای  وحرفه  فنی  دانشکده  رئیس 
در  مرکز  این  آماردانشجویان  ساوه  زاده 
عنوان  دانشجو   432 را  کاردانی  مقطع 
این تعداد 305دانشجو روزانه      از  کردکه 

و   127  دانشجو شبانه هستند.

وی افزود:تجهیزات کارگاهی، آزمایشگاهی 
یک  هر   /  10  : تئوری  کالس  مرکزشامل 
بصری  و  های سمعی  کالس  مترمربع    40
و سمینار : یک / 60 مترمربع  آزمایشگاه 
آموزشی : 2 / 62 مترمربع  کارگاه آموزشی 
ورزشی:  سالن  مترمربع    350  / هفت   :
یک / 214 مترمربع  زمین ورزشی روباز 
 / یک   : کتابخانه  مترمربع    1200 / دو   :
 230  / یک   : تئاتر  آمفی  مترمربع    50
 230  / یک  سرویس:  سلف  مترمربع  
مترمربع  خوابگاه دانشجویی : یک / 1900 
مترمربع  فرهنگی و نمازخانه : 2 /  250 
مترمربع    377  /  14  : اداری  مربع   متر 
 : دانشجویی  اداری  دانشجویی-  کانون 
یک / 40 مترمربع  انتشارات و بوفه : یک 
: 2 /  60 مترمربع  انبار  / 45 مترمربع  

عنوان کرد 
توانمندی های مرکز:

افشارنیا در ادامه ساخت دستگاه برش و 
حکاکی خودکار بر روی فلز و چوب بصورت 
 )CNC(اتوماتیک از روی الگو های کامپیوتری
ساخت دستگاه اره انگ برقی جهت برش 
انواع پروفیل، ساخت دستگاه جوجه کشی 
تولید  و  تحلیل  تجزیه  اتوماتیک،  تمام 
تعمیرات  افزاری،  نرم  های  پروژه  انواع 
تابلوهای  و  الکتریکی  موتورهای  انواع 
روان،آموزش دوره های تخصصی در رشته 

های کامپیوتر،حسابداری و الکتروتکنیک 
خودرو  باطری  شارژ  دستگاه  ساخت  و 

ازتوانمندیهای این مرکز است.

ارتباط با مرکز:
آدرس:ساوه، میدان فلسطین روبروی 

فرمانداری، کدپستی ۳۹۱۹۷۳۵۵۳۵، 
صندوق پستی ۱۹۹

تلفن2:-422475۰1-فکس:42247911 ۰86
p-saveh.tvu.ac.ir:سایت

 معرفی  ظرفیت ها وتوانمندی های آموزشکده فنی و حرفه ای ساوه
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مدیرکل  دانشی  عباس  االسالم  حجت 
در  مرکزی  استان  عمومی  های  کتابخانه 
پنجاه ودومین جلسه انجمن کتابخانه های 
عمومی ساوه اظهار داشت: ترویج فرهنگ 
می  سبب  جامعه  در  کتابخوانی  و  کتاب 
نحو  به  مردم  عموم  فراغت  اوقات  شود 
به مطالعه و  توجه  و  مطلوب سپری شود 
کتاب و کتاب خوانی از راههای مهم توسعه 

فرهنگی جوامع امروز بشری است. 
نیازهای  از  یکی  امروز  زیرا  افزود:  وی 
اساسی بشر و جامعه افزایش سطح آگاهی 
عمومی است و این راه محقق نمی شود 
مگر با توسعه فرهنگ کتاب و کتابخوانی 
که بحمداهلل وضعیت شهرستان ساوه  از 
این حیث خوب است ولی توقع ما خیلی 

بیشتر از اینهاست.
دنیا  کرد:  بیان  دانشی  االسالم  حجت 
ازطریق کتاب افکار و ایدئولوژی خود را 
تبیین و توسعه می دهد ولی  متاسفانه 
نشناخته  را  فرهنگی  مناسب  ابزار  این 
نهاد  و  شهروند  هر  رود  می  انتظار  ایم 
اجتماعي  و  سیاسي  و  علمي  و  فرهنگي 
این  در  جامعه  درک  و  فهم  ارتقاء  براي 

راستا تالش ورزد. 
وی افزود: براي رفع موانع و ایجاد زمینه 
و بستر الزم جهت ترویج و توسعه فرهنگ 
کتابخواني مي توان به نقش خانواده، نظام 
آموزشي )دولت(، کتابخانه ها و کتابداران 
بسیار  عامل  خانواده  زیرا  کرد  اشاره 
مطالعه  فرهنگ  ترویج  ایجاد  در  موثری 
وکتابخوانی است  محیط و شرایط خانواده، 
طرز   ، والدین  آموزشي  و  تربیتي  روش 
تفکر و نگرش والدین در رابطه با مطالعه 
و کتابخواني، وجود کتب و نشریات قابل 
و  اقتصادي  سطح  چنین  هم  و  دسترس 
پایگاه اجتماعي خانواده نیز نقش بسزایي 
و  مطالعه  فرهنگ  ترویج  تقویت  در 

کتابخواني و نهادینه شدن آن دارد.
استان  عمومی  های  کتابخانه  کل  مدیر 
مرکزی خاطرنشان کرد:در ترویج فرهنگ 
مطالعه و کتابخواني پس از خانواده، نظام 
وظیفه  دشوارترین  مکاتب  یا  آموزشي 
عهده  بر  راستا  این  در  را  مسئولیت  و 
دارند بنابراین  اگر شاگردان مکاتب در 
مکاتب با کتاب آشنا شده و لذت مطالعه، 
خودآموزي و افزایش معلومات عمومي را 
درک کنند و فرهنگ و روحیه مطالعه در 
آنها ریشه گرفته و نهادینه شود ، در تمام 

دوران زندگي، از کتاب دست بر نخواهند 
داشت. زیرا  برخي از کارشناسان ذیربط 
جذاب  تدریس  هاي  روش  که  معتقدند 
تر، شاگردان مکاتب را بیشتر به مطالعه 

عالقمند مي سازد. 
داد:بکار  ادامه  دانشی  االسالم  حجت 
بستن روش هایي چون بازدید شاگردان 
 ، خصوصي  و  عمومي  هاي  کتابخانه  از 
گرفتن آمار کتاب ها به عنوان کار عملي 
از مراکز فروش کتاب در سطح شهر، آزاد 

انتخاب  در  مکاتب  شاگردان  گذاشتن 
منبع براي انجام تحقیق و کار هاي درسي 
هاي  کتابخانه  دادن  قرار  دسترس  در   ،
نمودن  آموزشي   ، مکاتب  در  و  عمومي 
براي  تلویزیوني  هاي  سریال  و  ها  فیلم 
و  مکاتب  شاگردان  تشویق  و  ترغیب 
حتی مردم به مطالعه بیشتر و کتابخواني، 
کرایه دادن کتاب ها و یا فروش آن ها به 
صورت قسطي و ...مي تواند در نهایت به 
نهادینه شدن فرهنگ مطالعه و کتابخواني 

کمک شایاني نماید.
و  کتاب  فرهنگ  پیشینه  داد:  ادامه  وی 
شده  آغاز  کهن  تمدن های  از  کتابداری 
و  فراز  شاهد  کتابداری  و  کتابخانه  و 
کتابخانه های  از  بود.  زیادی  فرودهای 
باستانی که مراکز تبادل اندیشه بوده اند 

بزرگی  جایگاه  کتابخانه  همواره  امروز  تا 
توجه  نمایانگر  آن  توسعه  و  داشته 

حکومت ها به دانش بوده است.
وی افزود: جامعه برای توانمندی باید از 
کتاب  و  باشد  برخوردار  روز  به  اطالعات 

یکی از مهمترین رسانه هاست.
در  آموزگاران  نقش  کرد:  تاکید  وی 
است.  ستودنی  انسان ها  سرنوشت 
آموزگار معارف از دینداری، معلم ادبیات 
و  منطق  از  فلسفه  زبان،  و  فرهنگ  از 

معلم تاریخ از عبرت ها سخن می گویند و 
کتابدار استاد همه این هاست که به هر 
مناسبی  راهنمایی  مخاطبانش  از  دسته 

ارائه می دهد.

های  کارگروه  تشکیل  بر  ادامه  در  وی 
فرهنگی  نهادهای  مشارکت  با  فرهنگی 
کارگروه  تشکیل  همچنین  و  شهرستان 
کتابخانه  حضوراداره  با  فرهنگی  های 
ها،اداره فرهنگ وارشاد اسالمی،دانشگاه 
ن  نو کا ، ی ر ا ند ما فر ، ی ر ا د شهر ، د ا ز آ
علمیه،بهزیستی  های  مساجد،حوزه 
تشکیل  طرح  ودرمان،ارائه  وبهداشت 
و  عمومی  فرهنگ  شورای  هادر  کارگروه 
همکاری اعضاءدائمی ودستگاههای مرتبط 
رضوی  جشنواره  مسابقات  در  فرهنگی 

تاکید کردند
شهرستان  عمومی  های  کتابخانه  رئیس 
نشست  هدف  کرد:  تصریح  نیز   ساوه 
کتاب خوانی معرفی و به اشتراک گذاری 
کتاب های مفید و تبلیغ و ترویج کتابخوانی 
نهاد  دستورالعمل  اساس  بر  که  است 
کتابخانه های عمومی کشور مقرر شده به 
شکلی سازمان یافته و ادواری در استان 

و شهرستانها  کشور برگزار شود.
و  مشارکت  با  نشست  این  افزود:  وی 
اهالی  نویسندگان،  کتابداران،  حضور 
رسانه، فعالین حوزه کتاب و همکاری نهاد 
می  برگزار  کشور  عمومی  های  کتابخانه 

شود.
ابعاد  تمام  در  مطالعه  داشت:  بیان  وی 
موجب  و  است  تاثیرگذار  بشر،  زندگی 
های  زمینه  در  جامعه  پیشرفت  و  تعالی 

مختلف می شود.
مقام  خاص  توجه  بر  تاکید  با  اشرفیان 
ویژه  به  به مقوله فرهنگ  معظم رهبری 
فرهنگ کتابخوانی و مطالعه گفت: مطالعه 
در تمام ابعاد زندگی بشر تاثیرگذار است 
و موجب تعالی و پیشرفت جامعه در زمینه  

های مختلف می شود.
کتابخوانی  فرهنگ  گسترش  افزود:  وی 
راه  از  یکی  و  است  ضروری  جامعه  در 
های مهم توسعه فرهنگی اهمیت دادن 
ترویج  و  خوانی  کتاب  کتاب،  مساله  به 

فرهنگ مطالعه در جامعه است.
عالمه  کتابخانه  محوطه  دیوار  پیگیری 
عسکری توسط شهرداری،عضویت دانش 
کتابخانه  در  ابتدایی  مقطع  آموزان 
در  پرورش  و  آموزش  توسط  شهر  های 
دستگاه  97-98وخرید  تحصیلی  سال 
عالمه  های  کتابخانه  جهت  کولرگازی 
این  مصوبات  وولیعصر)عج(از  عسکری 

نشست بود.

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان مرکزی مطرح کرد؛

 ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی؛  از راه های مهم توسعه فرهنگی 

گسترش فرهنگ کتابخوانی در جامعه 
از راه های مهم  ضروری است و یکی 
توسعه فرهنگی اهمیت دادن به مساله 
فرهنگ  ترویج  و  خوانی  کتاب  کتاب، 

مطالعه در جامعه است

رئیس کتابخانه های 
عمومی شهرستان ساوه:



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
 دفتر سرپرستي استان کرمان:
0343-25353۶0
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دیدی ای دل که غم عشق دگر بار چه کرد
چون بشد دلبر و با یار وفادار چه کرد

آه از آن نرگس جادو که چه بازی انگیخت
آه از آن مست که با مردم هشیار چه کرد

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه 
شهرســتان ســاوه در گفت وگو با 
خبرنــگار جــام جــم در ســاوه، با 
اشــاره بــه اهمیــت مــاه  مبارک  
رمضــان اظهــار داشــت: این ماه 
فرصــت بســیار خوبــی بــرای 
نزدیکــی بــه خدا  بــوده و جایگاه 
مهمــی برای رســیدن بــه کمال و 
ســعادت دارد و بایــد از فرصت 
ایــن مــاه عزیــز اســتفاده بهینه 

شود.
حجت االسالم حمید کرمی  با بیان 
اینکــه اوج تقوای انســان در ماه 
مبــارک رمضان متبلور می شــود  
افــراد  همــه  کــرد:   تصریــح 
می توانند با اســتفاده از فرصت 
ماه رمضان متقی شــوند و باید از 
ایــن فرصــت برای رســیدن به 

ســعادت و کمال بهره برد.
وی بــا اشــاره بــه ویژگی های ماه 
کــرد:  نشــان  خاطــر  رمضــان 
روزه داری تنها امساک از خوردن 
و آشامیدن نیست، اینکه انسان 
در مــاه مبــارک رمضــان، تنها به 
مرحله گرســنگی و تشنگی اکتفا 
کند ولی به دیگر آثار و برکات آن 
دســت نیابــد، دچــار خســران 

بزرگی شده است.
کرمــی  بــا تاکیــد بر اســتفاده از 
روزها و ساعات ماه مبارک رمضان 
تصریح کرد: افرادی که نزد خدا 

بــه محبوبیت دســت می یابند به 
درجــه ای از معبودیــت دســت 
می یابنــد که فرشــتگان و اولیاء 
آنها را به عنوان عبد صالح دوست 

دارند.
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه 
ســاوه  بــر ضرورت تــالش برای 
افزایــش بصیــرت دینــی مردم 
تاکیــد کرد وگفت:  مبلغان نقش 
مهمی در تبیین جایگاه ماه مبارک 
رمضان برای رسیدن به سعادت 
و کمــال دارنــد و در  این راســتا 
زمینــه  والیت مــداری  بــدون 

سعادت محقق نمی شود.
وی افــزود: در ایــن راســتا  طرح 
ضیافــت الهی به مدت 30 روز از 

ابتدا تا آخر ماه مبارک رمضان در 
13 بقعــه متبرکــه شهرســتان 
ســاوه و بــا حضور مبلغــان دینی 
برای ارائه مشــاوره، بیان احکام 
شــرعی و پاســخ بــه ســؤاالت 

روزه داران برگزار می شود.
وی افزود: برگزاری محافل انس 
محوری تریــن  از  قــرآن  بــا 
برنامه هــای مــورد نظــر در مــاه 
مبــارک رمضــان اســت کــه این 
مراسم با حضور قاریان برجسته 
در بقــاع متبرکه این شهرســتان 

برگزار می شود.
رئیس اوقاف و امور خیریه ساوه 
تصریــح کــرد: تقویــت باورها و 
اعتقــادات، ایجــاد فضای معنوی 

در امامــزادگان و بقــاع متبرکه و 
بهره گیــری از ظرفیت ماه مبارک 
رمضــان از مهم تریــن اهــداف 
اجــرای طرح ضیافت الهی اســت 
کــه ایــن ویژه برنامه بــا رویکرد 
تبدیل امامزادگان و بقاع متبرکه 

به قطب  معنوی اجرا می شــود.
کرمــی بیان کرد: فعالیت مبلغان 
درراســتای ترویج فرهنگ وقف 
در ایام ماه مبارک رمضان از دیگر 
برنامه هــای اولویت دار اســت، 
شهرســتان ســاوه از شــهرهای 
موقوفه خیــز کشــور بــه شــمار 
می آیــد، ترویج و نهادینه ســازی 
فرهنگ وقف در توسعه جامعه و 
محرومیت زدایی نقش بســزایی 
دارد و اجــرای امینانــه نیــات 
واقفان خیراندیش هم سرلوحه 

امور قرار دارد.
ویژه برنامــه  داد:  ادامــه  وی 
»خدیجــه مــادر امت« همزمان با 
شــب وفات ایشــان در امامزاده 
ســید اســحاق در مــاه مبــارک 

رمضان برگزار می شود.
کرمــی اضافــه کــرد: حضــرت 
خدیجــه)س(، نخســتین بانویی 
اســت که دعوت رســول گرامی 
اســالم)ص( را لبیــک گفت و به 
پیام آســمانی آن حضرت پاســخ 
مثبــت داد و در کنــار حضــرت 
محمد)ص( با همه توان ایســتاد 

و پایــداری کــرد و در همان زمان 
کــه حضرت ختمی مرتبت از آزار 
کــوردالن رنج می برد، در کنارش 
کسی بود که خاطر او را شاد و کام 
او را شیرین می کرد و از بار گران 
اندوهش می کاست، او کسی جز 
خدیجــه ی کبــری)س( همســر 
گرامی ایشــان نبود، همان بانوی 
گرانقدر و ارجمندی که شــریک 

زندگــی و یاور پیامبر بود.
وی جزءخوانی،افطاری ساده،نماز 
جماعــت در ســه نوبت،حضــور 
سخنرانان بومی و کشور،مناجات 
خوانی،مراســم خرداد در ســید 
اسحاق،تجمع بزرگ اهالی قرآن 
در سیداسحاق،جشن میالد امام 
خیمــه  حســن)ع(،برگزاری 
معرفــت خیمــه هــای معرفت در 
راســتای معرفت افزایی و پاسخ 
گویــی به شــبهات دینــی در بقاع 
ســید  بویــژه  متبرکــه 
هــای  شــب  اسحاق،مراســم 
قدر،نماز عید سعید فطر،اهدای 
قرآن طرح مصحف شریف،اجرای 
قرآنی،برگــزاری  مســابقات 
محافــل انــس با قــرآن با حضور 
قاریــان کشــوری وبیــن المللی 
بخشــی از برنامــه هــای اداره 
اوقاف وامور خیریه شهرســتان 
ســاوه در ایام مبارک ماه  رمضان 

عنوان کرد.

رئیس اداره اوقاف وامور خیریه ساوه:

علی اکبر مرادی در حاشیه افتتاح یک 
طرح آبیاری تحت فشــار در اراضی 
بخش مرکزی شهرســتان ساوه در 
جمــع خبرنگاران با اشــاره به میزان 
اراضی تحت پوشش آبیاری قطره ای 
اظهار داشــت: درسال گذشته حدود 
180 هزار هکتار از اراضی ســنتی و 
زیرچاه ها در کشــور تحت پوشــش 
آبیاری تحت فشــار قرار گرفته و این 
طرح ها به بهره برداری رسیده است.

وی افزود: همچنین حدود 100 هزار 
هکتار از آب خور شــبکه های مدرن 
آبیاری و زه کشــی در غرب، شــمال 
غرب و پروژه بزرگ ایالم و خوزستان 
تحت پوشش این سیستم قرار گرفته 
که در مجموع در سال گذشته بالغ بر 
280 هزار هکتار آبیاری تحت فشــار 
در کشور اجرا و به بهره برداری رسیده 
اســت که در تاریخ کشــور بی سابقه 
بــوده اســت.معاون وزیــر جهــاد 

کشاورزی تصریح کرد: امسال حدود 
ده هزار میلیارد ریال، سال گذشته 22 
هــزار و 800 میلیــارد ریال به تجهیز 
اراضی کشــاورزی به ســامانه های 
آبیــاری نوین اختصــاص یافت که 
حــدود 7 هــزار میلیــارد ریــال آن 
تخصیص داده شده است.مرادی بیان 
کــرد: هدف دولت از اجرای این طرح 
بهینه کردن مصرف آب، تجهیز مزارع 
و باغــات به سیســتم نوین آبیاری و 
انتقــال گیاهان پرمصــرف به نقاط 
کنترل شده مانند گلخانه و نشاکاری 
بــه منظور کاهش میــزان آبدهی و 
صرفه جویــی تا میــزان 3 هزار متر 
مکعــب آب کشــاورزی حفاظتی و 
توسعه کشت گلخانه ای از شیوه های 
موثر درمصرف بهینه آب اســت.وی 
ادامــه داد: انتقــال آب از طریق لوله، 
اجرای شــبکه های مــدرن آبیاری و 
پوشــش آنها از دیگــر رویکردهای 

دولت جهت مصرف بهینه آب اســت 
و همچنیــن سیاســت اصلی وزارت 
جهاد کشــاورزی نیز حرکت به سمت 
آبیاری میکرو و ماشــین های آبیاری 
کالسیک اســت البته درصورتی که 
پارامترهای مهندسی جواب ندهد به 
ســمت آبیاری کم فشار و ثقلی پیش 

خواهیم رفت.
جهادکشــاورزی  وزیــر  معــاون 
خاطرنشــان کــرد: خوشــبختانه 
کشــاورزان از سیستم آبیاری میکرو 
اســتقبال خوبی کرده اند که با صرف 
کمتــر عملکرد باالیــی در تولید به 

همراه خواهد داشت.
وی افزود: درســال گذشته حدود 23 
هزار هکتار از اراضی کشاورزی کشور 
تحت پوشــش سیستم آبیاری نوین 
قرار گرفته شده است که بعد از استان 
فارس، استان های اصفهان، خراسان 
رضوی، تهران و کرمان قرار داشته و 

اســتان های پیشــرو در اجــرای 
طرح های آبیاری نوین در سال گذشته 
بوده اند.معاون وزیر جهادکشاورزی 
تصریح کــرد: با توجه به محدودیت 
منابع آبی کشــور و خشکسالی های 
اخیر سیاست وزارت جهاد کشاورزی 
برای کشت برنج و شالیزارهای کشور 

فقط اســتان های مازندران و گیالن 
اســت و تاکنون هیچ برنامه ای برای 
دیگر اســتان های کشــور نخواهیم 
داشــت، دولت نیــز در این خصوص 
حمایــت نخواهد کرد زیرا منابع آبی 
مورد نیاز برای کشــت برنج در سایر 
نقاط کشــورمحدود ودر دســترس 

نیست.مرادی بیان کرد: استان های 
گیالن و مازندران در حوزه شــالیزار و 
برنــج کاری از ظرفیــت مطلــوب 
برخــوردار هســتند بنابراین این دو 
منطقه برنج مورد نیاز کشــور را تامین  
می کنند زیــرا از ضریب خوداتکایی 

قابل قبولی برخوردار هستند.
وی ادامه داد: استان مرکزی در برنامه 
پنجم عملکرد خوبی داشته است و در 
ســال گذشــته حدود 3 هزار هکتار از 
اراضی این استان تحت آبیاری نوین 
قرار گرفته در سال 97 نیز برای حدود 
6 هــزار هکتــار کشــاورزی، اعتبار 

پیش بینی شده است.
معاون وزیر جهاد کشارزی خاطرنشان 
کرد: شهرستان ساوه به عنوان قطب 
کشــاورزی بــوده و خوشــبختانه 
کشــاورزان ایــن منطقــه در علم 
کشــاوزی از آگاهی باالیی برخوردار 

هستند.

افتتاح طرح آبیاری تحت فشار در بخش مرکزی ساوه

طرح ضیافت الهی در ۱۳ بقعه متبرکه ساوه برگزار می شود


