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آسيبهاي اجتماعي سالهاست به عنوان 
دغدغــه جــدي مســئوالن و کارشناســان 
مطرح شــده اما به عقيده مــردم  و برخي 
مســئولين براي رفــع آن تاکنــون اقدام 

موثري صورت نگرفته است.
تاکيــدات رهبــر معظم انقــاب درباره 
تــاش بــراي رفــع معضــل آســيب هاي 
اجتماعي در ســال جاري، مســئوالن را بر 
آن داشــت تا اقداماتي را در دســتور کار 
قرار دهند، با اين حال همچنان از ســوي 
نماينــدگان انتقاداتي مطرح اســت چراکه 
در اليحــه برنامــه ششــم توســعه ارائه 
شــده به مجلس شوراي اســامي، به اين 
معضــات به صــورت جــدي و اختصاصي 
پرداخته نشــده است  از سويی دولت به 
تنهايــي دراين خصوص نمــي تواند وارد 
عمل شــود؛ زيرا تــا زماني کــه اعتبارات 
مــورد نياز بــراي فعاليــت اين ســازمان 
تامين نشــود امکان تشکيل آن هم وجود 

نخواهد داشت.
درحال حاضر نهادهايي مانند بهزيستي، 
کميته امداد، هال احمر و ستاد مبارزه با 
مواد مخدر درخصوص کاهش آسيب هاي 
اجتماعــي فعاليــت مي کننــد، بنابراين 

تشــکيل يک ســازمان جديــد درکنار اين 
نهادهــا نه تنهــا در مديريت ســاماندهي 
آســيب هاي اجتماعي موفــق نخواهد بود 
بلکه بارمالي بسياري نيز به دولت تحميل 

مي کند.
در کنار ديگر نهادها، نقش شهرداري در 
کاهش وشــايد بروز آسيب هاي اجتماعي  
رانبايد ناديده گرفت ، در گذشــته توقع 
مــردم از شــهرداريها فقــط در خدمــات 
شــهري و طرح هاي عمراني محدود شــده 
بود امــا امروز نگاهي فراتــر از اين امور 
در مردم ايجاد شــده و مســائل فرهنگي 
وحقوق شــهروندي هــم در اولويت قرار 
دارد. اگــر شــهرداري در امــور فرهنگي 
و آمــوزش شــهروندان ســرمايه گذاري 

کند و در شــهرها شاهد نشــاط و شادابي 
باشيم بســياري از آسيب هاي اجتماعي و 
نيز پرونده هــاي قضايي کاهش مي يابد. 
شــهرداران نبايــد از مســائل فرهنگــي 
غفلت کنند و انتظار ميرود در کنار خدمات 
شــهري و کار عمراني به اين امور مهم هم 
توجه داشــته باشــند تا با چالش و آسيب 

مواجه نشويم. 
آمــوزش شــهروندان از مباحــث مهمي 
اســت که شــهرداري هــا در کشــورهاي 
پيشرفته بســيار روي آن سرمايه گذاري 
کرده اند در اين ميان شهرستان ساوه نيز  
به دليل مهاجر پذيربودن وآداب ورســوم 
متفاوت و از سويي رشد قارچ گونه بيش 
از 22منطقه حاشيه نشين گرفتار معضل 
آســيب هــاي اجتماعــي اســت، در بحث 
آســيب هاي اجتماعي فقط يک يا دوارگان 
متولي کاهش اين معضل نيست بلکه نهاد 
شهرداري هرچند وقتي وظايف شهرداري 
مطرح ميشــود نــگاه ها به ســمت کارهاي 
عمرانــي مي رود و ممکن اســت اين نگاه 
صحيح باشد زيرا به هرقسمت شهرداري 
کــه مراجعه مــي کنيــد عنــوان تابلوهاي 
نصب شــده در هر بخش  کارهاي عمراني 

و خدماتي شــهري  است و معاونت هاي 
مختلفي در شهرداري داريم ولي اسمي از 
معاونت فرهنگي يا حوزه فرهنگي نيست. 
بــا ايــن وجود  شايســته نيســت خدمات 
شــهرداري وبودجه هايي که در راســتاي 
خدمــات فرهنگي وبعضــا ميزباني برنامه 
هاي فرهنگي صرف مي شــود در کارنامه 

اين نهاد ناديده گرفت. 
حسيني شهردار ساوه در خصوص علل 
بروز آسيب هاي اجتماعي به خبرنگارجام 
جم گفت:عوامل متعددي در بروز آســيب 
هــاي اجتماعي موثر اســت يــک مورد آن 
بحث اقتصادي اســت که متاسفانه امروز 
به تشــديد آســيب هاي اجتماعــي دامن 
مــي زنــد و مــي بايســت در اين راســتا 
چاره انديشي شــود.وي افزود: بيکاري و 
ســرخوردگي جوانان  به خصوص جواناني 
کــه به راحتي در دانشــگاه تحصيل کرده 
اند ولــي وقتي وارد بازار کار مي شــوند 
با خــاف تصورات خود مواجه مي شــوند  
آنهــا  وافســردگي  ســرخوردگي  موجــب 
وگرايــش بــه ســمت شــغل هــاي کاذب 

وتفريحات ناسالم مي شود.          
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در يک سيستم شهري جابجايي آسان، 
ايمن، راحت و اقتصادي حرف اول را مي 
زند و با رشــد اقتصادي شــهرها نياز به 
جابجايي انسان و کاال افزون تر مي شود. 
تــا دهــه 70 ميادي حمل ونقــل عمومي 

نياز جوامع کوچک را برطرف مي کرد. 
کــردن  برطــرف  بــراي  امــروزه  امــا 
مشکات محيط زيست و ازدحام ترافيک 
بــاز هم يکــي از بهتريــن گزينــه ها مي 
باشــد. ازدحام ماشــين ها باعث آلودگي 
محيط زيســت و ناراحتي ســاکنان شــهر 

گرديده است.
 در ســال 1970 از هر هزار نفر 184 
نفر و در سال 1997 از هر هزار نفر451 
نفر صاحب وســيله نقليه شــخصي بوده 
اند که اين نشان از افزايش استفاده از 

وسايل نقليه شخصي دارد. 
چرا کــه ازدحام وســايل نقليــه باعث 
بــروز عارضه هايــي از جملــه طوالني تر 
شــدن زمان سفر وســايل نقليه شخصي 
و عمومــي، آلودگــي )هــوا، صوتي(،بــه 
خطــر افتــادن ايمني ترافيــک و  کاهش 
فضاهاي شــهري براي پارکينگ و خيابان 
ها مــي شــود تنهــا تعريــض و افزايش 
ظرفيــت خيابان هــا جوابگوي مشــکات 
نيســت  يکــي از راه حل هاي مشــکات 
ترافيک درون شــهري اســتفاده از حمل 
ونقل عمومي با کيفيت و ســرويس دهي 
باالست. حتي از لحاظ فضاي خالي شهري، 
وسيله نقليه شــخصي فضاهاي بيشتري 

را اشغال مي کند. 
هــر وســيله نقليــه شــخصي نيازمند 
هــر  بــراي  خالــي  فضــاي  7مترمربــع 
سفرکننده اســت اما اتوبوس تنها 1/2 
مترمربــع فضا به ازاي هر نفر نياز دارد. 
تجهيز يک شــهر به سيســتم حمل ونقل 
عمومــي پرظرفيت، ايمــن ، راحت و کارا 
باعث متحد شدن اجزاي يک جامعه براي 
حل مشکات ترافيکي و محيط زيستي مي 
گردد.با توجه به افزايش ساالنه تقاضاي 
مسافر در شهر تبريز و رشد جمعيت آن 
، حمل ونقل عمومي به هر قيمتي در اين 

شهر بايستي تقويت گردد. 
داليل عدم اســتفاده مردم بر اساس 
نظرســنجي انجــام گرفتــه، زمــان انتظار 
زيــاد، عدم نظــارت و کنترل مناســب بر 
فعاليت اتوبوس ها، عدم توزيع مناســب 
خطــوط به مســير، عــدم ايجــاد امکانات 
مناســب در بعضي ايستگاه ها مي باشد.

مردم بايستي به سمت استفاده از حمل 
ونقل عمومي تشويق شــوند تا از فوايد 
زيســت محيطي و اجتماعــي آن بهره مند 
شــوند و نيز از هدر رفتن ســرمايه هاي 
ملي جلوگيــري به عمل آيــد. اين فوايد 
در کارا بــودن حمــل ونقــل، حمايــت از 
محيط زيســت، ايمني بهبود حرکت و رفع 
نيازمندي افراد فقير و کم درآمد است.

اما دراين ميان استفاده از خطوط ويژه 
ارائه برنامه زمان بندي درهر ايســتگاه 
براي جلوگيري از اتــاف وقت، افزايش 
کارايــي اتوبــوس هــا و لزوم اســتفاده 
بهينــه از تمــام نــاوگان هــا و افزايــش 

سرعت اتوبوس ها، لزوم تقويت ناوگان 
بخش خصوصي و افزايش ساعات کار آن 
هــا به خاطر عملکرد قــوي تر در جابجايي 
مســافرنظارت دقيق بر عملکــرد ناوگان 
ومکان يابي بهينه ايستگاه هاي اتوبوس 
درشهر ساوه و کوتاه کردن مسيرها جهت 
توســعه حمل و نقل عمومي و اســتقبال 
مــردم مــي تواند کارســاز باشــد  مکان 
يابــي بهينه ايســتگاه هــاي اتوبوس در 
شــهر تبريز و کوتاه تر کردن مسيرهااما 
راه کارهاي زير جهت توســعه حمل ونقل 
مــردم  )اتوبــوس( واســتقبال  عمومــي 
پيشــنهاد مي شــو د :علي اصغر  ارميده  
در ايــن خصــوص بــا اشــاره بــه برنامه 
هاي امســال حــوزه حمل و نقل شــهري 
اظهارداشــت:اوايل  ســاوه  شــهرداري 
امســال بحث مراکز معاينــه فني خودرو 
ســبک وســنگين درون وبرون شهري از 
کميته فني استان اخذ شده پس از اخذ 
آن ازکميته وزارت فني شــهرداري هاي 
کشــوردر محوطه موتوري اين سازمان تا 
پايان ســال به بهره برداري مي رســدکه 
هــدف از احداث اين مرکــز تامين منابع 

درآمدي براي سازمان بوده است.
وي افزود:بــا توجه بــه کاهش درآمد 
برخي شــهرداري ها از جمله شــهرداري 
ســاوه از محــل ارزش افــزوده راهکارو 
سياســت هايــي مبنــي برتاميــن منابــع 
درآمــدي بــه ســازمان هاي شــهرداري 
ارســال گرديــد که يکــي از ايــن منابع 
درآمدي اين ســازمان احداث مرکز فني 

خودرو است.
رئيــس ســازمان حمــل و نقــل شــهر 
بــارو مســافر شــهرداري ســاوه تصريح 
کرد: ازديگــر اقدامات اين ســازمان به 
منظــور تاميــن منابعی اســت براســاس 
مــاده 16شــهرداري هاي کشــور حقــوق 
ســازمان هاي تابعه شهرداري مي بايست 
توسط شهرداري ها پرداخت شود صحبت 
هايي با شهردار در اين خصوص داشتيم 
کهcng هايي که مجوز ومالکيت آنها براي 
شهرداري اســت در اختيار اين سازمان 
قراردهد  که حقوق پرســنل سازمان را 
از منابــع درآمــدي cngهــا تامين کنيم.

آرميده بيان کرد:يکي از مشــکات عمده 
حوزه حمــل و نقل و اتوبوس درخصوص 
فرســودگي ناوگان است در اين خصوص 
دوبرنامه جهت بازســازي واضافه کردن 
را  نــاوگان  بــه  اتوبــوس  20دســتگاه 
داشــتيم وپيــش فاکتورآنها هــم انجام 
شــد ولي با توجه به تحريم ها و افزايش 
قيمــت ها تــا کنون ايــن مهــم عملياتي 
نشــده  ولي امســال در برنامه داريم از 
محل منابع درآمدي خودمان 20دستگاه 

را به ناوگان حمل و نقل اضافه کنيم. 
وي ادامه داد:از آنجايي که 100درصد 
ناوگان ما براساس قراردادي که با بخش 
خصوصی داشتيم اين بخش واگذارشده 
تــاش برايــن اســت کــه بعــداز اتمام 
قرارداد نحوه واگذاري به بخش خصوصي 
تغيير کند چرا که واگذاري 100درصدي 
ما را آســيب پذير مي کند مردم سازمان 
حمل و نقل و شهرداري را متولي خدمات 
حمــل و نقل مي داننــد بنابراين هرگونه 
کم کاري يا نقص درناوگان و نوع برخورد 
رانندگان به اســم سازمان تمام مي شود 
ســعي مي کنيم در حين ارتباط بيشــتر با 
بخش خصوصي نظــارت ها نيزبر عملکرد 

ناوگان به نسبت گذشته بيشتر شود.
رئيــس ســازمان حمــل و نقــل شــهر 
بارو مسافر شهرداري ســاوه خاطرنشان 
کرد:همچنيــن در برنامــه بودجه 97نيز 
اعتباراتي جهت بازســازو خريد به حوزه 
حمــل و نقل اختصاص پيدا کرده اســت 
کــه ايــن اعتباردرقالــب وام اســت در 
گذشته بصورت يارانه بود که 80درصد 
آن را دولــت و حــدود 18درصــد آن را 

شهرداري ها پرداخت مي کردند.
وي افزود:ولــي در بودجه 97،به اين 
گونه اســت کــه 50درصــد آن را دولت 
و مابقــي بصــورت وام بــوده  وهمچنين  
جلســه اي نيز در اين خصوص با معاونت 
سازمانهاي شهرداري هاي کشور داشتيم 
امتيازاتي پيش بيني شده که در صورت 
تاميــن منابــع درآمــد دولتي ايــن مهم 
تخصيص مــي يابدرئيس ســازمان حمل 
و نقل شــهر بارو مسافر شهرداري ساوه 
تصريح کرد:بحث تاکســي هاي اينترنتي 

اســت مردم ما خواهان دريافت خدمات 
رايــگان وبــا کيفيــت هســتند واين حق 
مردم اســت ما خواهان رقابت هســتيم 
ولي اين رقابت زماني محقق مي شود که 
همين شــرايطي را که بــراي خودروهاي 
اسنپ فراهم ميشــود براي حوزه ما هم 
فراهم شود ازآنجايي که سازمان حمل و 
نقل متولي اين امر اســت بايد با نظارت 
اين ســازمان فعاليت کننــد ودر صورتي 
که براساس ضوابط اين سازمان فعاليت 
کنند محدوديتي براي فعاليت آنها وجود 

ندارد.
در  کــه  کرد:تصــوري  بيــان  آرميــده 
شهروندان ســاوه وجود دارد اين است 
که تعــداد تاکســي ها واتوبــوس ها در 
اين شــهر زياد اســت براســاس شاخص 
و اســتاندارد جهاني نه تنها زياد نيســت 
بلکه مناســب نيســت ،مجمــوع جابجايي 
مســافرروزانه مــا  62500نفــر اســت 
که حدود32500نفرآن توســط تاکســي 
جابجاميشــود ومابقــي توســط اتوبــوس  
ايــن درحالــي اســت که جمعيت شــهري 
ســاوه 225هزارنفــر اســت براســاس 
اســتاندارد حمــل ونقــل عمومــي زماني 
موفــق عمل کــرده که 75درصــد مردم 
از حمــل ونقــل عمومــي اســتفاده کنند 
اين در حالي اســت که مجمــوع جابجايي 
روزانــه مــا 168500نفــر اســت يعني 
حــدود 30درصد از حمــل و نقل عمومي 
اســتفاده مي کنند که علت استقبال کم 
از حمل ونقل عمومي بخشي از آن مربوط 
به ســازمان حمل و نقل است که خدمات 
ارائه شــده مناســب نبوده و بخشــي از 
آن مربوط به فرهنگ ســازي اســت براي 
اين مهــم حمايت همکاري همه دســتگاه 
ها بويژه آموزش و پــرورش مهم وموثر 
بوده زيراهرزمان که آموزش و پرورش 
وارد کارشده موثر بوده يکي از اقدامات 

خوب بحث هميارپليس بود.
وي ادامــه داد: حمل ونقــل به عنوان 
دستگاه متولي بايد کيفيت خدمات را باال 
ببرد که آموزش رانندگان يکي از برنامه 
هاي حمل ونقــل بوده زيرا اخاق مداري 
همــواره مــورد توجــه اين ســازمان در 
انتخــاب راننده ها بوده رئيس ســازمان 
حمل و نقل شــهر بارو مسافر شهرداري 
ســاوه خاطرنشــان کرد:دربرنامه داريم 
روزحمــل ونقــل کــه آذرمــاه مي باشــد 
همايشــي بــا حضور اســاتيد حمل و نقل 
به منظور کيفي سازي حمل ونقل و ارائه 
راهکارهــا به منظور  ســوق دادن مردم 
به سمت اســتفاده از حمل ونقل عمومي  
برگزار کنيم زيرا عمر ناوگان حدود9سال 
اســت که مي بايســت حمل ونقل  ساوه 
نوسازي شود ولي مشکل منابع درآمدي 
اســت اگر در گذشته هرســال تعدادي 
نوســازي ميشد شــايدامروز اين مشکل 

برطرف شده بود.
تعــداد   اســت  ممکــن  افــزود:  وي 
بازرســين حــوزه حمــل ونقل کم باشــد 
ولي  بصورت سيار خدمات ارائه شده از 

سوي رانندگان را رصد مي کنند.

همایش کیفی سازی و ساماندهی حمل و نقل عمومی در ساوه 
برگزار می شود 
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مرکــزی   اســتان  اســتاندار 
درآيين افتتاح طرح آبياری تحت 
فشــار مجتمــع کشــت و صنعت 
کوثــر ســاوه  گفــت: بــا افتتاح 
ايــن طرح بالــغ بــر 160 هکتار 
بــه اراضــی تحت فشــار آبياری 

استان مرکزی افزوده شد. 
  سيد علی آقازاده اظهار کرد: 
آبياری تحت فشار موجب صرفه 
جويی در مصرف آب می شــود و 
افزون بــر دو ســوم در مصرف 

آب صرفه جويی خواهد شد . 
  وی بــا بيــان اينکــه همکاری 
و  حمايــت موجــب ايجــاد فضای 
مجتمــع  ايــن  در  اشــتغالزايی 
خواهــد شــدگفت: توليــد ميوه 
و درختــان مثمر در کنــار باغات 
پســته نيز می تواند اين مجتمع 
را بــه يــک قطــب توليــد انواع 
ميوه تبديل کند و با ايجاد ساير 
کاربری ها موجب پويايی مجتمع 

خواهيم شد.
در  نيــز   مطهرنــژاد  رحيــم 
ايــن آيين  گفــت: بنيــاد تعاون 
زندانيــان  کشــور خوشــبختانه 
دريافــت کمــک های دولتــی  تا 

کنون برای حــدود 50 هزار نفر 
از زندانيان کشور اشتغال ايجاد 

کند . 
وی افــزود: تــا کنــون حدود 
واحــد   800 در  کاال   3500
توليدی کوچک متوســط و بزرگ 
وابسته به اين بنياد در سراسر 
کشور توليد شده و  اين واحدها 
زراعــت،  باغــداری،  حــوزه  در 
ماهــی،  پــرورش  دامپــروری، 
پوشــاک، صنايع  صنايع چوبــی، 
فلــزی، مبلمــان شــهری، قطعات 
صنعتی، قطعات نظامی و ... فعال 
درآمدهــای  تمامــی  و  هســتند 
آن  صرف دســتمزد و اشــتغال 
زندانيان می شــود بــه گونه ای 
که نيمی از درآمــد زندانيان به 
خودشــان پرداخت شده و نيمی 
ديگــر هم به خانــواده های آنان 
پرداخــت شــده تــا از معــرض 
اجتماعــی مصون  هــای  آســيب 
بمانند و مــازاد درآمد بنياد هم 
صرف توســعه اشــتغال و ايجاد 
و احداث فضاهای اشــتغالزايی؛ 
حرفــه آموزی و توانمند ســازی 
ســازی  آزاد  يــا  و  زندانيــان 

زندانيــان جرايــم غيرعمــد می 
شود. 

تعــاون  بنيــاد  مديرعامــل 
زندانيان تصريح کرد: اين بنياد 
حامــی مالی انجمن هــای حمايت 
از زندانيان بوده و ســاالنه بالغ 
بــر 25 هــزار خانــواده زندانی 
از حمايــت مالی بنيــاد از طريق 
برخوردار می شــوند.    انجمن هــا 
بنيــاد  ايــن  داد:  ادامــه  وی 
همچنيــن حامی زندانيــان خارج 
از کشــور و تنها حامی سه هزار 
زندانی ايرانی در خارج از کشور 
اســت و هم اکنون بالغ بر 400 
خانواده زندانی خارج از کشــور 
بنياد هســتند.   تحــت پوشــش 
وی گفــت: کاهــش آســيب های 
برای  اشــتغال  ايجاد  اجتماعــی، 
زندانيــان جرايــم غيــر عمــد و 
جلوگيــری از برگشــت زندانيان 
به زندان و توســعه اشــتغال از 
دستاوردهای اين مجتمع است. 
مديــر عامــل مجتمع کشــت و 
صنعت کوثر ساوه  نيز گفت: اين 
مجتمع دارای حدود 420 هکتار 
اراضی کشاورزی است که 240 

هکتار آن به باغ پسته اختصاص 
دارد وبه منظور مديريت مصرف 
بهينه آب در اراضی کشــاورزی 
ايــن مجتمــع تجهيــز اراضــی و 
باغــات به سيســتم هــای نوين 
آبياری به صــورت مرحله ای در 

حال اجراست. 
وی گفــت: بــرای تجهيز 160 
ايــن  پســته  باغــات  از  هکتــار 
مجتمع به سيســتم آبياری تحت 
فشــار مکانيزه قطــره ای بالغ بر 
1.5 ميليارد تومان هزينه شــده 
اســت کــه يــک ميليــارد تومان 
آن از محــل اعتبارات ســازمان 
تاميــن  جهادکشــاورزی اســتان 

شده است. 
ادامــه  در  مقــدم  اصغــری 
تصريح کــرد: به منظور مديريت 
در مصرف آب برنامه توســعه ای 
تجهيــز بخش ديگــری از اراضی 
و باغات اين مجتمع به سيســتم 
آبياری نوين در دستور کار قرار 
مجتمــع  داد:  ادامــه  وی  دارد. 
کشــت و صنعــت کوثر ســاوه با 
ايجاد اشــتغال و حرفــه آموزی 
برای زندانيان جرايم غيرعمد و 

راه  شهرســتان  ايــن  بــاز  رای 
اندازی شــده و عــاوه بر توليد 
پســته بخش اعظمــی از اراضی 
آن به طــور متناوب زير کشــت 
گندم، جو، کلــزا، ذرت و صيفی 
جــات قــرار مــی گيــرد و عاوه 
دامپــروری،  بخــش  در  آن  بــر 
زنبــورداری و پرورش ماهی نيز 
فعــال اســت.  مجتمع کشــت و 
صنعــت کوثر يکــی از واحدهای 
بنيــاد تعــاون، حرفه آمــوزی و 
صنايع زندانيان کشور است که 
با هدف اصــاح، تربيت و ايجاد 
زمينه بازگشــت شــرافتمندانه 
زندانيــان بــه جامعــه تاســيس 
شــده و در حدود 40 کيلومتری 
جاده ســاوه - همدان در دشت 

لويين ساوه واقع شده است . 
ايــن مجتمع توانســته اســت 
طــی پنــج ســال گذشــته ســه 
طرح توســعه ای شــامل ترمينال 
فــرآوری پســته، ميدان پســته 
خشک کنی و سوله سورت بندی 
و طــرح آبياری مکانيزه با احداث 
استخر بزرگ با ظرفيت 20 هزار 

متر مکعب آب را اجرا کند.

با حضور استاندار افتتاح شد؛

طرح آبیاری مکانیزه باغات پسته مجتمع کوثر



 دوشنبه اول مرداد 1397
4www.jamejamonline.ir  شماره 5159  www.daneshpayam.ir

ضمیمه رایگان روزنامه دراستان مرکزی

ادامه از صفحه اول 
شــهردار ســاوه تصريح کرد: 
مسئله دوم در بحث بروز آسيب 
هاي اجتماعي، محيط شهري است 
محيط شــهري ســالم و کارآمد  در 
روان و ســامت افرادموثراست 
اگر شهروندي مشکاتي در محيط 
خانواده داشــته باشد در صورتي 
که فضاو ســيماي شــهر مناســب 
و کارآمد باشــد قطعــا وقتي فرد 
با ايــن نوع فضــا روبه رو شــود 
کمتــر درگيــر اختال شــخصيتي 
و افســردگي ميشــود ولــي اگــر 
فضــاي شــهري خارج از شــاخص 
هاي مطلوب شهري باشد قطعا مي 
توان انتظار هر آسيبي را داشت.
کرد:شهرداري  بيان  حســيني 
بخاطر سطح وسيعي که از فعاليت 
ها دارد در اين راســتا بخصوص 
در حــوزه بهبود منظــر و فضاهاي 
شــهري با بکارگيري خــرد جمعي 
در جهت توسعه شهر مهم وتاثير 
گذار اســت امــا از طرفي ســاير 
بخــش ها نيز تاثيرگذار هســتند 
و شهرداري امروز به تنهايي قادر 
نخواهد بود اين مسئوليت بزرگ 
را به تنهايي به دوش بکشد  زيرا 
از لحاظ مالي،پتانسيل هاي موجود 
و ابزارهاي حاکميتي را ندارد که 
يک تنه وارد اين کار شــود همه 
مســئولين بايــد نســخه اي براي 
آينــده شــهر ترســيم کننــد وي 
درمقايسه  داد:شهرســاوه  ادامه 
باشــهرهاي ديگــر شــهر شــادي 
نيســت هرچند شــهري پــرکار و 
پردرآمد اســت ولي زيرســاخت 
هــاي مناســب جهــت جــذب اين 
درآمدها وجود نــدارد زيرا حجم 
زيــادي از اين درآمدهــا به طرق 
مختلــف از شــهر خارج مي شــود 
و بايــد سياســت هــاي کلــي در 
ايــن راســتا تدويــن کنيــم زيرا 
مهاجرپذير  دليــل  به  شهرســاوه 
بودن کانون فرهنگ هاي مختلف 
ايــن  در  شــهرداري  و  اســت  
راســتا مصمم است وارد کارهاي 
فرهنگي شود وتمامي پروژه هاي 
پيوست فرهنگي داشته  عمراني 
باشــند که مــردم را شــاد کنيم. 
وي ادامــه داد:وقتــي مــي گويم 
ايجاد شادي و نشــاط، اين شادي  
بايــد همراه با احســاس شــادي 
دروني باشــد  نه شــادي سطحي  
کــه منجربــه آســيب هم شــود، 
نشــاط شــهري يعني اينکه مردم 
اميد را درشهر ببينند واحساس 
کنند شهر مناســبي براي زندگي 
اســت براي تحقق ايــن مهم بايد 
کار زيادي انجام بدهيم .شهردار 
ساوه خاطرنشــان کرد:درگذشته 
کارهاي فرهنگي انجام مي شــده  
اســت ولي اولويت با پروژه هاي 
عمرانــي بــوده، کارعمرانــي کــه 
پيوســت فرهنگي نداشته باشد 
معمــوال بــا رضايت مــردم همراه 

نيســت وتجربه نشان داده است 
پــروژه هايــي کــه در شــهر اجرا 
شــده خيلي هزينه بر بــوده ولي 
بــا رضايت مــردم همــراه نبوده 
اســت. وي افــزود: در تنگناهاي 
مالي ديد مواجه هستيم و  نگران 
ايــن موضــوع  هســتيم کــه چه 
راهکارهايــي وجــود دارد، ســال 
گذشــته يک شــوک بزرگ بخاطر 
کاهــش ارزش افزوده داشــتيم 
ولي مسئله مشخص بود که حدود 
بودجــه  از  تومــان   55ميليــارد 
شــهرداري حــذف شــده وتاش 
کرديم از منابعي که وجود دارد تا 
حدودي جايگزين و جبران کنيم و 
خوشبختانه طي 4ماه از منابعي که 
حدود25ميلياردتومان  داشــتيم 
جايگزيــن کرديــم ولــي امســال 
تحريم ها، معــادالت اقتصادي را 
برهم زد وکار کردن ســخت شده 
زيــرا قيمت ها ثبــات ندارند وما 
نمي توانيم پيــش بيني کنيم که 
در آينده چه مقدار هزينه داريم 
درحالــي کــه درآمدهــا وتعرفــه 
مصوبات مشخص است. شهردار 
ســاوه  خاطرنشان کرد: قطعا همه 
اينها در بروز آسيب هاي اجتماعي 
موثر اســت وقتي ســاخت وساز 
نداشته باشيم به تبع آن اشتغال 
کم ميشــود و فردي کــه قابليت 
بازارهــاي  جــذب  دارد  توليــد 
کاذب ميشود. وي افزود: عوامل 
زيــادي در بروز آســيب اجتماعي 
موثر اســت، به نظرمي رسد بايد 
درســطح کان در ايــن خصــوص 
تدابيري انديشيده شود، ساالنه 
تعداد زيــادي از افــراد موثر به 
افــراد غير موثر در جامعه تبديل 
مي شــوند وايــن يک بحــران در 
منابع انســاني است زيرا سرمايه 
اي که خانواده و جامعه براي رشد 
وتکامــل آن، هزينه هــاي زيادي 
کرده است، ســرانجام با يک خلع 
وبهــره وري مواجه ميشــود وجاي 
نگراني است که مي بايست واقع 
بين باشيم وخارج  از حرف وشعار 

اقدامات خود را عملياتي کنيم. 
شــهردار ســاوه تصريح کرد: 
به عنوان شــهردار و مدير شهري 
علي رغم مشــکات شــديد مالي 
تــاش کرديم نيروي انســاني را 
ســاماندهي کنيم بــه گونه اي که 
کمترين حجم اخراجي را داشــته 

باشــيم، در سال گذشــته نفرات 
زيادي کــه حقوق مي گرفتند ولي 
کار نبــود را ازبــا تکليفــي خارج 
کرديــم ودر بخــش هــاي ديگــر 
مشــغول به کار شــدند و در حال 
حاضــر تمــام تاش ما اين اســت 
که کســي اخــراج نشــود والزمه 
تحقــق ايــن مهم افزايش ســطح 
بهــره وري اســت زيرا هرکســي 
که مــي خواهد در اين سيســتم 
بمانــد بايد کار کند و پول به آدم 
بيکار نمي دهيم چون ظلم در حق 
همه اســت پــول بايد بــراي کار 
داده شــود. حســيني بيــان کرد: 
تاش مي کنيم تمــام حوزه ها را 
ســاماندهي ودســته بندي کنيم 
درصــدي از درآمد وصرفه جويي 
هــاي حاصلــه بــه منابع انســاني 
اختصاص بدهيم که همه پرسنل   
در بحث مالي شهرداري مشارکت 
کنند ولــي اينکــه بخواهيم مثل 
گذشــته خدمات ارائــه بدهيم با 
توجه به منابع مالي شــهرداري و 
رکود اقتصــادي حاکم بــر جامعه 
مقدور نيست. وي ادامه داد: راه 
اندازي مرکز آسيب هاي اجتماعي 
براي افرادي که در ســطح شــهر 
پراکنــده هســتند ومعرفــي بــه 
دســتگاه هاي متولي جهت درمان 
وبرخــورداري، راه انــدازي يــک 
مرکــز باهمکاري بهزيســتي براي 
افــرادي کــه بي خانمان هســتند 
بهداشتي  ازخدمات  وبرخورداري 
عمرانــي  هــاي  پــروژه  واجــراي 
بــا پيوســت فرهنگي بخشــي از 
اقدامات شــهرداري جهت کاهش 
آســيب هاي اجتماعي بوده است.

شهردار ســاوه خاطرنشــان کرد: 
آن  در  مــردم  کــه  اي  پــروژه 
مشــارکت نداشــته باشــند روح 
ندارد شــهرداري بايــد هرپروژه 
اي که انجام مــي دهد همه گروه 
هاي سني رادر آن ببيند تاپروژه 
موفقي باشــد، خودمان را نسبت 
بــه اصــاح چهره شــهر مســئول 
مي دانيم، شــادي ونشاط را بايد 
بصورت مســتمر وپايــدار در دل 
مردم اين شــهر تزريــق کنيم که 
به شهر محل سکونت خود افتخار 
کنند مســئله اي که متاســفانه تا 
کنون به آن توجه نشــده اســت 
زيرا بهبود فضاي شــهر مستلزم 
اصاح وفراهم کردن زيرســاخت 

در  زمينــه  ايــن  در  اســت  هــا 
تمامــي حــوزه هــا پرســنل فعال 
شــدند .وي افزود: تاش کرديم 
فضاي باتکليف در شهر نداشته 
باشــيم زيــرا محل بروز آســيب 
هاي اجتماعي اســت،   پارک هاي 
خطي ومحله ، ساماندهي  تابلو ها 
و معابر اصلي،جداره سازي معابر 
و در بحــث ســاماندهي ترافيــک 
15الــي 14طــرح ترافيکي خوب 
در دســتور کار داريــم کــه ظرف 
3ماه آينده در ســطح شــهر اجرا 
ميشــود، احــداث ســه کمربندي 
مهــم و اثرگــذار کــه اميدواريم 
طي 1الي 2ســال آينــده به بهره 
برداري برســد وکمربندي شــرق 
بــه عنــوان بزرگتريــن پــروژه با 
10/5کيلومتر نيز در دست اجرا 
است که مراحل قانوني ومصوبات 
آن انجام شــده و عمليات اجرايي 
بــه ســرعت شــروع مــي شــود 
وکمربنــدي شــمال  نيــز از بلوار 
آزادي تا بســيج 2 انجام ميشــود 
که کارهاي اوليه آن انجام شــده 
وطــرح آن نيــز تصويب شــده  و 
اجــراي اين پروژه نقش مهمي در 
کاهش ترافيک دارد همه بخشي 
از برنامه هاي شــهرداري ســاوه 
به منظور تحول در ســيماي شــهر 
است.شهردار ساوه تصريح کرد: 
پــروژه پــارک خطي بلــوار آزادي  
بــه دليل اهميت زيبايي ســيماي 
ورودي شهر  در دستور کار است 
وساماندهي ميدان عاشورا نيز به 
عنوان نماد مذهبي و ســنتي اين 
شــهر در حال اجرا اســت و چهره 
متفاوتي در شــهر شاهد خواهيم 
بود، حــدود 12پــروژه در هفته 
5ميلياردتومان  بااعتبــار  دولــت 
کلنــگ زني وبه بهــره برداري مي 
رســد. حســيني بيــان کــرد: در 
خصوص بافت هاي فرسوده يکي 
از اقدامات خوب دولت، تشکيل  
هــاي  بافــت  بازآفرينــي  ســتاد 
ناکارآمد شــهري بود و ســتاد آن 
در شهرستان واستان به رياست 
استاندارفعال است و شهرستان 
ســاوه با 40هزار نفر جمعيت در 
حاشيه شــهر، اولين شهر استان  
بــوده کــه بيشــترين جمعيت در 
دارد،  را  شــهر  حاشــيه  مناطــق 
مردم در اين مناطق تشنه خدمت 
هســتند هــر خدمتي کــه دراين 
مناطق صورت مي گيرد به چشــم 
مي آيد وشــادي ونشاط مردم در 
اين مناطق محســوس اســت وما 
لــذت مي بريــم. وي ادامــه داد: 
102کيلومترمعبر خاکي در مناطق 
حاشــيه وجود دارد کــه طي 8ماه 
گذشته 25کيلومتر آن در مناطق 
نيک  آبــاد، پيک  مختلف)ياقــوت 
گاز، ســورکان( به عنــوان مناطق 
هدف،  آســفالت و جدول گذاري 
شــد که مقداري قيــر رايگان از 
محل باز آفرينــي تخصيص يافته  

ايــن  در  شــهرداري  ومجموعــه 
مناطق فعال هستند .

خاطرنشــان  ســاوه  شــهردار 
کرد:توجــه ويــژه اي بــه مناطــق 
حاشيه داريم زيرا توزيع  خدمات 
در مناطق حاشــيه و شــهرعادالنه 
نيســت بايد اين عدالــت برقرار 
شــود  بــه هميــن منظــور تاش 
مــي کنيم بيشــترين حجــم کاري 
داشــته  حاشــيه  مناطــق  در  را 
باشــيم بعضي از مناطق حاشــيه 
بويــژه منطقه فانــوس آباد بخاطر 
نيازمنــد توجه جدي  فقرشــديد 
است شايســته نيست گروهي از 
شــهروندان در اين سطح زندگي 
کنند مي بايست سطح اين مناطق 
ارتقــاء پيدا کنــد و خدمات اوليه 
شــهري  از جملــه گاز،آســفالت و 
جدول گذاري انجام شود  احداث 
پارک را  نيز در دستور کار داريم 
در خصــوص ســکونتگاه هاي غير 
رسمي اقدامات خوبي انجام شده 
ودر حال انجام اســت.وي افزود:  
در خصوص بافت فرســوده محله 
قاســم آباد، يک پــروژه بزرگ به 
کمــک ســرمايه گــذار در زميني 
3/5هکتاريــک  مســاحت   بــه 
پــروژه با زيربنــاي 120هزارمتر 
مربع شــامل 600واحد مسکوني 
و8هزار متر مربع براي  واحدهاي 
تجاري،ســينما و هتل پيش بيني 
شده و باتوجه به اينکه در قسمت 
ورودي شــهر اســت بــه عنــوان 
يک شاخص توســعه شهري مورد 
توجــه اســت و در ايــن خصوص 
مشــاور در حال تهيه طرح اســت 
و اســتاندار طرح را تاييد کردند 
ورايزني هاي الزم انجام شده که 
در کميسيون ماده 5استان تاييد 
شــود تا در اســرع وقت عمليات 

اجرايي آن شروع شود. 
شــهردار ســاوه تصريح کرد: 
پروژه مســجد تا مسجد از   ديگر 
پــروژه هــاي در دســت اقــدام 
اســت، اين طرح ســالهاي گذشته 
تهيه شده وکار ارزشمندي است 
و تاش مي کنيم آن را احيا کنيم 
،مراحل نهايي در کميســيون ماده 
5انجــام شــده و از پــروژه هايي 
است که مي تواند ميدان عاشورا 
و فاحت را متحول کند. حســيني 
بيان کرد: ما بايک معضل وبحران 
به دليل عــدم ثبات اقتصادي در 
بازار مواجه شــديم بــراي انجام 
واجراي کاري نمي توانيم تصميم 
بگيريم حتي ســرمايه گــذار نيز 
باتکليف اســت، شهرستان ساوه 
با توجــه بــه پتانســيل هايي که 
دارد بايد مورد توجه قرار بگيرد 
زيرا جهــش خوبي براي توســعه 
زيرساخت،توسعه شهري وسيماي 
شــهر داريم و اميدواريم با رفع 
اقتصادي وبحران حاکم  مشکات 
بتوانيــم آينــده خوبــي را بــراي 

مردم ساوه پيش بيني کنيم.

پروژه های شهرداری ساوه  با پیوست فرهنگی اجرا می شود
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آئین تحلیف 3 عضو علی البدل شورای شهر ساوه برگزار شد

محمدبهارونــد، فرماندار ســاوه در آئين 
تحليف سه عضو علی البدل شورای اسامی 
شهر ســاوه با حضور اعضای شــورا برگزار 

شد.
 شــوراها در حــوزه هــای مختلــف نقش 
آفرين هستند وبه نوعی يک پارلمان محلی 
محســوب می شوند وبه عنوان حلقه ارتباط 
بين مردم ومســئولين در آبادانی شهرها يا 

روستاهای خود می باشند.
وی افــزود: وظيفه ســنگينی بــر دوش 
شــوراها قــرار دارد پــس بايــد بايکديگر 
تعامل و وفاق داشته باشند و برای خدمت 
به مــردم حرکت کننــد ودر مســير قانون 
نسبت به رفع موانع ومشــکات بر سرراه 
توسعه و پيشرفت اين شهر تاش و همت 
زيادی در اين ميان به خرج دهند فرماندار 
ســاوه تصريــح کرد:صــدور تعليــق بــرای 
ســه عضو شورای شهرســاوه در تاريخ 16 
ارديبهشــت ماه ســال جاری صورت گرفته 
و قــرار صــادره در 19 ارديبهشــت ماه به 
فرمانداری ساوه واصل شده است، از اين 
رو پس از گذشــت دو مــاه از صدور قرار 
اعضای جديد پس از انجام مراسم تحليف، 
معرفی و از 23 ارديبهشــت ماه رســما کار 
خود را در شــورای شهر آغاز خواهند کرد. 
بهاروندبيــان کرد:شــورای اســامی شــهر 
ساوه طبق قانون شامل 9 عضو است وبا به 

حد نصاب رســيدن اعضای شــورای شهر و 
برخورداری از ظرفيت 9 عضو زمينه تاش 
بيشــتر برای برآوردن مطالبات شهروندان 

فراهم خواهد شد. 
وی ادامــه داد:نظارت بر بودجه،درآمد و 
هزينه های شهرداری از مهم ترين  وظايف 
در شــورای شــهر در حوزه نظارتی بود کار 
شــورای اســامی بايــد مکمل شــهرداری 
باشــد ودر ايــن ميــان هرچقــدر مصوبات 
کارشناسی تر وبراساس اراده جمعی باشد 
پيشرفت شهر شتاب بيشــتری در توسعه 
خواهد داشــت  فرماندار ساوه خاطرنشان 
کرد:فعاليــت کميته انطباق بــه منظور حفظ  
صيانــت و حفاظــت از مصوبــات شــورای 
اسامی شهر است و  حضور دستگاه قضايی 
در کميته انطباق فعاليت اين مجموعه موجب 
می شــود فعاليت هــا بصــورت مطلوب تر 
وتخصصی پيش برود.وی افزود:با  گذشت 
يک ســال از فعاليت شــورای اسامی شهر 
طبق قانــون داخلی شــوراها بايد انتخابات 
هيئت رئيسه انجام شود از اين رو به دليل 
اينکه زمان زيادی تا يک ســال باقی نمانده 
است در اين مدت شورای شهر توسط نائب 
رئيــس اداره شــده و حدود يــک ماه ديگر 
انتخابات هيئســت رئيســه بــرای انتخاب 
رئيس و روســای کميســيون های شــورای 
شهر برگزار خواهد شد.سيدمهدی حسينی 

در آئيــن معرفی ســه عضو جديد شــورای 
اسامی شهر ساوه با تاکيد بر کم توجهی به 
توسعه شهری ساوه در گذشته، عنوان کرد: 
ساوه به دليل برخورداری از بزرگترين شهر 
صنعتی کشور همواره کانون توجه پتانسيل 
صنعتی بوده اســت. وی بــا تاکيد بر اينکه 
ساوه به دليل مزيت صنعتی بودن همواره 
قربانی صنعت شــده اســت، اظهار کرد: به 
دليل معطوف بودن نگاه شهرستان به حوزه 
صنعتی از ساير حوزه ها بويژه توسعه شهری 
غفلت شده اســت. شهردار ساوه در ادامه 
گفت: شهر تاريخی و متمدن ساوه در دوره 
پنجم فعاليت شــورای اسامی شهر شرايط 
جديدی را آغاز کــرد که به مراتب متفاوت 
از چهار دوره گذشــته شــورای شهر بود به 
گونــه ای که شــرايط اقتصادی شــهرداری 
متاثــر از اجــرای قانــون جديــد ماليات بر 
ارزش افزوده متحول شــد و با وارد شدن 
شوک درآمدی به مجموعه مديريت شهری 
در کمتر از چند ماه بودجه شهرداری نصف 
شد. وی به تغيير مطالبات مردم و نيازهای 
شهروندان مطابق با رشد شهرنشينی اشاره 
کرد و افزود: رشــد جمعيت شهر نشينی و 
پيامدهای منفی که به دليل نبود زيرساخت 
های مناسب ناشی از کم توجهی در گذشته 
رخ داده اســت موجب شده است که ساوه 
بــا وجود تبديل شــدن به شــهری بزرگ و 

برخــوردار از مردمانی اصيــل و تاريخ کهن 
اما آنچنان که بايد و شايد رشد نکرده و به 
جايگاه واقعی خود نرسد. حسينی از اعضای 
شورای اسامی شهر ساوه در دوره پنجم به 
عنوان افرادی صبور و توانمند ياد کرد که 
در اين مقطع از کار شــهرداری که با بحران 
مالی مواجه اســت با حمايت قاطع و تصميم 
ســازی مناســب بــه ســاماندهی وضعيت 
موجــود پرداخته انــد. وی عنــوان کرد: با 
وجــود محدوديت های مالی امــا پروژه های 
بزرگی در ســطح شــهر تعريف و اجرا شده 
اســت و با کمــک و حمايت اعضای شــورای 
شــهر اين روند ادامه خواهــد يافت. نائب 
رئيس شورای اسامی شهر ساوه نيز گفت: 
همدلی و خدمــت صادقانه به مردم موجب 
جلــب رضايــت خــدای تعالی خواهد شــد. 
ســعيده محمودی افزود: شــورای اسامی 
شهر در دوره پنجم با هدف خدمت خالصانه 
و صادقانه به شهروندان فارغ از پرداختن 
به امور حاشــيه ای نگاه خود را به برآوردن 
مطالبــات مــردم معطــوف کرده اســت و با 
تعامل بين مجموعه شــهرداری پروژه های 
متناسب با نياز شهروندان را تعريف و اجرا 
خواهد کرد. عبداله ســالمی، کبری طاهری 
و سيدحســن خدامی ســه عضو علی البدل 
شورای اســامی شهر ساوه بودند که رسما 

به عضويت اصلی شورای شهر درآمدند.
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امينــي رئيس کميســيون  حاج 
فرهنگــی شــورای اســامی شــهر 
ســاوه در گفت وگو با خبرنگار جام 
جم با اشــاره به ضــرورت توجه به 
ظرفيــت هاي فرهنگي شهرســتان 
اظهارداشت:ازتشــکيل  ســاوه 
شوراي اسامي دوره پنجم پيوست 
فرهنگــي در پروژه هــاي عمراني 
اولويــت شــوراي اســامي ســاوه 
بوده اســت وشهرستان ســاوه به 
دليل تنــوع قوميتي وفرهنگ هاي 
متفــاوت تــاش شــده از ظرفيت 
هاي فرهنگــي قوميت هاي مختلف 
در جهت پويانمايي شــهر اســتفاده 
شــود.وي افزود: توســعه مطلوب 
شهري به تغييرات و دگرگونيهايي 
نيــاز دارد و تحــرک شــهروندان و 
مشــارکت پذيري آنان از مهمترين 
اولويت هاي دســتيابي به توســعه 
داد:  ادامــه  اســت.وي  مطلــوب 
آشــنايي و شــناخت دقيــق مفهوم 
جهــت  در  اول  گام  شــهروندي، 
شــهري   مطلــوب  توســعه  تحقــق 
اســت، زيرا زماني که شــهروندان 
با نيازهــا و حقوق خــود و ديگران 
آشــنا شــوند خود را در برابر هم 
مسئول دانسته و متعهد مي شوند 
در ســاخت شــهر، نقــش اساســي 
شــند.رئيس  داشــته  مؤثــری  و 
کميسيون فرهنگي شوراي اسامي 
کرد:درهمين  تصريــح  شهرســاوه 
آموزش شهروندي  راستا شــهرک 
براي عمــوم ولي با محوريت دانش 
آمــوزان  در دســتور کار شــوراي 
پــارک  ودر  قرارگرفــت  اســامي 
ســلميانه فعاليت خود را آغاز کرد 
چرا که مــا اعتقــاد داريم فرهنگ 
شهروندي ونهادينه کردن فرهنگ 
بايد از ســنين کودکي شروع شود 
وتنها مسير دسترســي خانواده ها 

نهاد مدرسه است. 
ادامــه داد:بحــث کاهــش  وي 
آســيب هاي اجتماعي  يک مســاله 
کشــور  کل  در  فراگيــر  ومعضــل 
اســت وبــراي  رفــع آن تنهــا يک 
ارگان جوابگو يا مســئول نيســت 
همه دســتگاه هامي بايســت حول 
يک محــور به دور از مــوازي کاري 
کــه امــروز يــک معضل اســت در 
جهت کاهش آســيب هاي اجتماعي 
تاش کنندحاج اميني با بيان اينکه 
شوراي اسامي دوره پنجم آمادگي 

خود را بــراي همکاري با دســتگاه 
هاي متولي فرهنگي اعام خواهند 
کرد گفت:  اموزش تحکيم خانواده 
ويــژه خانــواده بصــورت گروهي و 
يا تجمــع چند مدرســه  بــا حضور 
اســاتيد مجرب از مصوبات شوراي 
اســت.وی  پنجــم  دوره  اســامي 
ادامه داد:راديو پارک، اجراي نماز 
مغرب و عشــاء برگزاري مراسمات 
ملي، جشــنواره کتاب و جشــنواره 
آداب و رســوم محلــي بــا توجه به 
تنوع قوميتها در شهرســتان ساوه 
در  مســاجد  کانــون  بــا  همــکاري 
اجراي طرح اوقات فراغت،استفاده 
ازفرهيختــگان شــهر،طرح ســراي 
محلــه چنديــن ســراي محلــه در 
دســتور کار قــرار دارد تاش مي 
کنيــم يــک ســراي محله تــا پايان 
امســال به بهــره برداري برســد. 
حــاج اميني بيان کرد:ســراي محله 
بيشتريک مرکز مشــورتي وارتباط 
چهــره بــه چهره مــردم بــا اعضای 
شوراي اسامي شــهر بوده چرا که 
معتقديم مشــارکت مردم عاوه بر 
اينکه در توسعه  شــهر موثر بوده 
حتي در کاهش هزينه هاي شــهري 
وقتــي حضور خــود را ببينيد موثر 
داد:درارتبــاط  ادامــه  اســت.وي 
بــا مناطق حاشــيه شــهر شــوراي 
دوره پنجــم توجه ويــژه به مناطق 
حاشــيه نشين شهرداشــته و قرار 
براين شــده برنامه شــهرداري در 
مناطق حاشــيه فقط بحــث عمراني 
نباشد  برنامه هاي فرهنگي شامل 
جشنواره ها که قبا متمرکز برمرکز 
شــهر بوده در مناطق حاشــيه شهر 

اجرا وبرگزارشود.
شــوراي  افزود:رويکــرد  وي   
دوره پنجــم جلوگيري از هدر رفت 
بودجه،جلوگيــري ازاجــراي پروژه 
هاي غيــر ضــروري  بوده زيــرا ما 
معتقديــم درآمد شــهرداري براي 
مــردم اســت مي بايســت تک تک 
شــهروندان در بودجه شــهرداري 
سهيم هســتند وما نگهبان دارايي  
شــوراي  و  شــهرداري  در  مــردم 
اســامي هســتيم و تاش کرديم 
پــروژه هايــي اجرا شــود کــه نياز 

وخواسته مردم است .
حــاج امينــي بيــان کــرد: اگر با 
اســتفاده از پتانســيل ها، سرمايه 
و  مشــترک  فرهنــگ  اجتماعــي، 

تعلقــات خاطر همســان شــهرها و 
بخش هــاي جدايي ناپذيــر منطقه 
فرهنگــي ســاوه  نتوانيــم به هم 
افزايي ، اتحاد  و همسويي در منافع 
برسيم دارايي هاي ارزشمند مادي 
و معنــوي که مي توانــد در خدمت 
توسعه همزمان اين منطقه باشد به 
خاطر تعلل از دست خواهد رفت و 
دچار يــک عقــب ماندگــي در اين 
منطقه خواهيم شد.وي ادامه داد: 
تجربيات حـاصل از تـوسعةمـبتني 
بر برنامه ريزي هاي صورت گرفته 
نشــان مي دهد که عدم مشارکت 
مــردم در اين فرايندها ســبب به 
وجود آمــدن زيان فراوان شــده، 
ازاين رو جوامع را به سوي تـــوجه 
بـــه امـــر مشــارکت عمومي سوق 
داده اســت در ايــن ميــان يکــي 
از راه هــاي مشــارکت مــردم در 
ادارةامـور، ايجاد و تـوسعةسازمان 
هــاي محّلي مي باشــد. در کـــشور 
نيــز پــس از دو دهــه وقفــه، در 
بــراي   1377 ســال  اســفندماه 
نخســتين بار مردم فرصت يافتند 
تا براي انتخاب اعضاي شـــوراهاي 
اســـامي شهر، شهرک و روستا در 
انتخاباتــي آزاد شــرکت کنند.  وي 
افزود:اســتقبال ميليون ها ايراني 
از ايــن رخــداد تاريخي نشــانه اي 
از عاقةديـرينةآنـان بـه مشارکت 
در امور سياســي و خدمات عمومي 
اســت که اميد آن مي رود شوراي 
اســامي منتخــب مردم با آگـــاهي 
نـــسبت به وظيفةســنگين خويش 
در بهبود وضع اقتصادي و اجتماعي 
جامعةمحّلــي و آبادانــي شــهرها و 
روستاها تـــاش پيـــگيري داشته 
باشند.ســعيده محمــودي رئيــس 
بانوان شــوراي  امــور  کميســيون 
ادامــه  در  ســاوه  شــهر  اســامي 
زن  موضــوع  بــه  گفت:پرداختــن 
و آگاهــي از ماهيــت و هويــت او 
بــا توجه بــه نقش آفرينــي وي در 
ســاختار حيات اجتماعي، سياسي و 
فرهنگي جوامع انسانــــي در طول 
تاريخ، امري اســت کــه در بروز و 
ظهور و تقويــت توانمندي هاي زن 
در مواجهه بــا جريانات عصر حاضر 

بسيار مؤثر است. 
رئيس کميســيون امــور بانوان  
شــوراي اســامي شــهر ســاوه بــا 
اشــاره بــه اينکــه بايــد در ابعاد 

اقتصــادي،  اجتماعــي،  مختلــف 
و  محيطي  سياسي،فرهنگي،زيست 
موارد مختلف بــه نقش زنان توجه 
شــود و زنان در تمــام ابعاد نقش 
کليــدي دارنــد، بيــان کــرد: بايد 
به اثرگــذاري زنان بــه عنوان 50 
درصد جمعيــت جامعه و توانمندي 
هاي آنهــا توجــه کنيــم.وي گفت: 
زنــان در تمامي عرصــه ها نقش و 
جايگاهــي مهم و انکارناپذير دارند 
کــه اين موضوع در نظــام اجتماعي 
و توســعه يافتگــي، يک شــاخصه 
مهم قلمداد مي شــود.وي با تاکيد 
بــر اينکه توســعه پايــدار در حال 
حاضر يکي از راهبردهاي اساســي 
در شــهرها  اســت تــا بتوانــد بــا 
الگوهاي با ثبات براي بهبود کيفيت 
زندگي شهروندان و توسعه علمي، 
اقتصــادي، فرهنگــي، اجتماعــي و 
زيســت محيطي شــهر برنامه ريزي 
کنــد، اضافه کرد: بــا توجه به اين 
موضــوع ناگزير از توجــه به نقش 
محوري و کليدي زنان در اين عرصه 
هستيم که با يک نگاه جامع و همه 
سونگر براي حضور و نقش آفريني 
زنان برنامه داشــته باشيم. رئيس 
بانوان شــوراي  امــور  کميســيون 
اســامي شهر ســاوه  با بيان اينکه 
بايد زنان را از قالب نقشهاي ثابت 
و کليشــه اي خارج کرده و فارغ از 
نگاه جنسيتي با توجه به توانايي ها 
و قابليت هاي آنهــا، جايگاه حقيقي 
شــان را در اين فرآيند مشــخص 
کنيم کــه الزمه آن درک و دريافت 
عميــق و حقيقــي از نيازمندي ها و 
توانمندي هاي زنان است، تصريح 
کرد: البته اساس اين نگاه، هويت 
و اصالت زن در فرهنگ ديني و ملي 
ما اســت که شأن و کرامت انساني 
زنــان را در باالتريــن مرتبــه قرار 
داده و در نظــام خانواده و اجتماع، 
حقــوق بااليي براي زن قائل شــده 
است.سعيده محمودي  با اشاره به 
لزوم توسعه زيرساختهاي رفاهي و 
فرهنگي براي زنان و توزيع عادالنه 
اين امکانات براي بانوان اظهار کرد: 
همه ما ميدانيم ســامت جامعه در 
گرو سامت خانواده است و سامت 
خانواده در گرو ســامت و آرامش 
بانوي خانه در مقام همســر و مادر 
اســت وي افزود:  وجــود فضاهاي 
آموزشي، ورزشــي و تفريحي براي 

زنــان کــه بتوانند بــا صرفه جويي 
در هزينــه و وقت و بــه دور از هر 
گونه ناامني، اوقات فراغت خود را 
در آن بگذرانند، يــک حق اوليه و 
طبيعي براي آنها است که نهادهاي 
متولــي با تعامل و مشــارکت بخش 
خصوصي و موسســات مردم نهاد، 
مي تواند اين فرصت را در اختيار 
بانوان قرار بدهند.وي با اشاره به 
ضرورت توجــه به توانمندســازي 
زنــان بــه ويــژه زنان سرپرســت 
خانــوار اضافــه کــرد: بســياري از 
نهادهاي دولتي و تشــکلهاي مردم 
نهاد در حوزه اجتماعي، برنامه هاي 
حمايتــي از اقشــار مختلــف جامعه 
دارنــد که زنان سرپرســت خانوار 
نيز در اين بســته حمايتي ســهمي 
ويــژه دارند که بايــد رويکرد اين 
نهادهــا در ايــن حــوزه به ســمت 
کارآفرينــي و مشــارکت بــه جــاي 
ارائــه خدمات حمايتي مقطعي برود 
و قطعا به تجديد حيات اقتصادي و 
ارتقاي کيفيت رشد اقتصادي شهر 
کمک مــي کند. رئيس کميســيون 
امور بانوان شــوراي اســامي شهر 
ساوه  با اشــاره به توجه به آسيب 
هاي اجتماعي و زنان آســيب پذير 
تصريــح کرد: در حال حاضر يکي از 
چالــش هاي رو به بحــران  موضوع 
زنان آســيب پذير و آســيب ديده 
است.محمودي  تاکيد کرد: از سوي 
ديگر قرار دادن زنان آسيب پذير 
در بسته گروه هاي حمايت پذير با 
رويکرد توانمندسازي و کارآفريني، 
مــورد توجه اســت و شــهرداري و 
مجموعه مديريت شــهري با در نظر 
داشتن وظايف قانوني خود بايد به 
اين مباحث ورود داشــته باشــد و 
هدف تصدي گري اموري نيست که 
نهادهاي حاکميتي متولي آن هستند 
و مديريت شــهري از ظرفيت خود 
در تعامل با ديگر نهادها و مشارکت 
با بخش خصوصي و سمن ها در اين 

حوزه استفاده کند.
راســتا  ايــن  در  افــزود:  ي  و 
شوراي اسامي شــهر ساوه با بهره 
گيري از ظرفيتهــاي موجود برنامه 
هايي در جهت توانمندسازي بانوان  
در قالب برگزاري همايش ها،کارگاه 
هاي آموزشــي و توسعه   فضاهاي 
فرهنگي و آموزشــي بانــوان را در 

دستور کار خود قرار داده است.

جلوگیری از اجرای  پروژه های غیرضروری؛ رویکرد شورای دوره پنجم 
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ســيدعلي آقازاده  اســتاندار استان 
مرکزي در جلسه مشترک شوراي اداري 
و ســتاد راهبري اقتصاد مقاومتي استان 
مرکزي و شهرســتان ساوه گفت:مديران 
توانمنــد وکارگــران شــريف بــا توجــه 
از تجربيــات گذشــته  بــه برخــورداري 
وايســتادگي ومقاومتــي کــه از آنهــا به 
يادگار داريم از شرايط کنوني کشور نيز 

با سربلندي عبورخواهيم کرد
وي افزود:همــه بايــد تــاش کنيــم 
بــا اتخاذ سازوکارمناســب بــراي حمايت 
صنعــت وتوليد اســتان از بحران موجود 
اقتصــادي همچون گذشــته بــا موفقيت 
عبور کنيم دراين راستا در استان مرکزي 
ستاد تدابير ويژه به عنوان اولين استان 
کشور تشکيل شده و برخي موارد در اين 
ســتاد مطرح و تصميم گيري خواهد شد.  
خوشبختانه در اولين جلسه استان نتايج 
خوبي حاصل شد و با اجراي مصوبات آن  
و با همراهي مردم و مســئوالن بسياري 
از موانع اســتان برطرف مي شودآقازاده 
بيان کرد:سخت گيري شرکت گاز استان 
درارتبــاط بــا  بازپرداخــت مطالبــات گاز 
مصرفي دستگاه هاي اجرايي و واحدهاي 
صنعتي و توليدي در اين شرايط مناسب 
نيســت، همچنين نبايــد در اين وضعيت 
ادارات خدماتــي نســبت بــه قطع برق و 
گاز و آب اقــدام کننــد، هرچنــد  صنايع 
و ادارات نيــز بايد نســبت بــه پرداخت 
هزينه هاي مصرفي خود اقدام کنند. وي 
اظهار کرد: شــرکت گاز  و ديگر شــرکت 
هاي خدمات رســان مکلف بــه هماهنگي 
با ستاد راهبري اقتصاد مقاومتي استان 
در خصــوص قطــع احتمالــي گاز صنايــع 
اســتان هســتند . آقــازاده در ادامه با 
بيــان اينکه در خصــوص اســتقرار رنو 
اخبار مســرت بخشــي در گذشته منتشر 
شد، اما مشکاتي بر سر راه اين سرمايه 
گــذاري خارجــي در ســاوه بوجــود آمد، 
افــزود: پيگيــر اســتقرار رنو در ســاوه 
هســتيم و هنوز هــم ســرمايه گذاران 

فرانسوي از اين موضوع انصراف نداده 
اند. تــاش خواهيم کرد بــا وجود برخي 
موانــع پيش آمــده زمينه اســتقرار اين 
شــرکت خودرو سازي را در ساوه فراهم 
کنيم . استاندار اســتان مرکزي تشکيل 
کارگروهــي براي حــل مشــکات زمانبر 
شــدن احداث کمربندي ســاوه شد و از 
مسئوالن خواســت تا پايان تابستان اين 
امر تعيين تکليف شــود تا بــار ترافيکي 
وسايط نقليه ورودي به شهر از بين رود. 
وي افزود:اعتبــارات قطــره چکاني براي 
انتقــال ســهم آب ســاوه از ســدکوچري 
عليرغــم نياز مالــي 500 ميليارد توماني 
ايــن پروژه بوده  که به  نظر مي رســد با 
اعمــال ماده 56 با دســتور وزيــر نيرو و 
طرح موضوع در دولت، پرداخت اعتبارات 
توسط دولت با مشارکت سرمايه گذاران 
براي تســريع در اجراي اين طرح صورت 
گيرد. وي افزود:  در  محور قديم ساوه به 
زرنديه نيز از فرمول ماده 56 اســتفاده 
شد که موجب تســريع در تعريض محور 
شــده و  نقش مهمــي  در تلفات جاده اي 
خواهد داشت اســتاندار استان مرکزي 
تصريح کــرد: هيچ کوتاهــي در خصوص 
عدم توجه به اين شهرستان قابل توجيه 
نيست زيرا  ساوه عاوه بر مزيت صنعتي 
و کشــاورزي مهد فوتسال کشور است و 
الزم اســت از ورزش ســاوه نيز حمايت 
شــود و براي تعيين رييس اداره ورزش 
اين شهرســتان نيز پيگير خواهيم شد. 
آقــازاده  ادامــه داد: جابجايــي رييــس 
دانشــگاه آزاد ســاوه در هفته گذشــته 
اقدامي غير منطقي بوده و جابجايي  براي 
همه مديــران ممکن اســت اتفاق بيفتد 
اما اينکار شــرايطي دارد که بايد رعايت 
شــود. در نظامــي هســتيم کــه بــر حفظ 
کرامت انساني تاکيد دارد. محمد بهاروند 
فرماندار ساوه نيز در اين جلسه گفت: با  
توجه به ظرفيت هاي کشاورزي و صنعتي 
شهرســتان، انتظــار مــا از دســتگاههاي 
اجرايي استان ارتقاي اختيارات مديران 
شهرســتان براي تصميم گيري و تصميم 
ســازي در حوزه مســائل گوناگون است 
تا با اجرايي شــدن تفويض اختيارات به 
مديــران مانع از تردد مردم شهرســتان 
به مرکز اســتان شــوند .بهاروند تصريح 
کــرد: کمبود مواد اوليــه، نبود نقدينگي 
و هزينــه هاي خدماتي، عدم بخشــودگي 
جرايم بانکي و خاموشــي برق در روزهاي 
اخيــر از جمله اين مشــکاتی اســت که 

برخي از مشــکات در سطح کان کشور و 
برخي در سطح استان قابل بررسي است 
. بهارونــد اخــذ مجوز اتــاق بازرگاني در 
ســاوه را از ضروريات دانست وگفت: با  
وجود توافق بعمل آمده اما همچنان اين 
مزيت در شهرســتان براي ارتقاي دانش 
فني مديران و تسهيل در سرمايه گذاري 
محقق نشــده است.  وي درخصوص عدم 
صــدور مجوز پايانه صادراتــي انار اظهار 
کرد: هــم اکنون 20 هکتــار زمين براي 
احــداث پايانــه واگــذار شــده و منتظر 
اخذ مجوز براي آغــاز عمليات اجرايي آن 
در قطــب توليد انار جهان هســتيم . وي 
کمبود آب را از مهمترين مشــکات حوزه 
کشــاورزي دانســت و افــزود: بــا وجود 
محدوديت منابع آبي اما همچنان ساوه با 
توليــد 70 نوع از انــواع محصوالت باغي 
و زراعــي در برخي از توليدات رتبه اول 
توليد اســتان را دارد . امام جمعه ساوه 
نيــز برخورداري از نعمــت نظام جمهوري 
اســامي ايــران را موجب احيــاي ارزش 
هاي اســامي و فراگير شــدن اسام در 
بين امت اســامي دانست و گفت: نعمت 
واليــت بزرگترين نعمتي اســت که بر ما 
ارزاني شــده اســت . وي تاش بيشــتر 
در خدمت رســاني به مــردم را مصداق  
شــکرگزاري درخصوص برخــورداري از 
نعمــت نظــام اســامي دانســت و گفت: 
امروز وقت يقه گيري نيســت بلکه بايد 
با انســجام بيشتر به توسعه کشور کمک 
کنيم .  وي پاســخگويي به نيازهاي مردم 
را خواســتار شــد و گفت: هــر چقدر به 
مردم پاسخگو باشيم ضمن جلب رضايت 
مردم موجب تقويت سرمايه اجتماعي نيز 
خواهيم شد . حسيني در ادامه خواستار 
توجه بيشــتر اســتاندار مرکزي به ساوه 
شــد و گفت: عدم پوشش خبري مطلوب 
وقايــع و رويدادهاي اين شهرســتان از 

گايه هاي مردم است . 
وي همچنيــن خواســتار تعيين تکليف 
براي رياست اداره ورزش و جوانان شد 
و گفت: چندين ماه است که اين اداره با 

سرپرست اداره مي شود . 
امــام جمعه ســاوه به شــيوه جابجايي 
مديــران اشــاره کــرد و گفــت: جابجايي 
بويــژه در جامعــه دانشــگاهي بايــد بــا 
منطق؛هماهنگي و احترام همراه باشــد . 
وي حمايــت از دولت را وظيفه شــرعي و 
قانوني دانســت و گفت: حمايت از دولت 
حمايت از نظام است .سعيد فرخي معاون 

هماهنگــي امــور اقتصادي اســتانداري 
مرکزي نيز در اين جلســه گفت: دستور 
استاندار مبني بر اعمال صرفه جويي در 
مصرف بــرق از طريق مديريت مصرف و 
تغيير ساعات کار ادارات اجرايي شد که 
موجــب کاهش 40 درصــدي در مصرف 
برق شده است. وي اظهار کرد: با دستگاه  
هــاي اجرايي که دســتور اســتانداري را 
مبنــي بر صرفــه جويي در مصــرف برق 
اجرايــي نکننــد برخــورد خواهد شــد و 
هيــچ عــذري درخصوص عــدم مديريت 
مصرف برق و عدم اجراي دســتورالعمل 
اســتانداري قابــل قبول نيســت. وي به 
نحــوه تخصيــص ارز و مشــکات موجود 
اشــاره کرد و گفت: از تمامــي ابزارها و 
اختيارات براي حل اين مشکل در استان 

استفاده و تصميم سازي شده است. 
در حــوزه کشــاورزي نيــز مشــکات 
بســياري وجــود دارد کــه با آنهــا بيگانه 
ســازمان  رييــس  يــادگاري  نيســتيم. 
برنامــه و بودجه اســتان مرکــزي نيز در 
اين جلســه با بيان اينکه ســاوه به دليل 
مزيت اقتصادي و کشــاورزي و سهم باال 
در توليدات اين حوزه دومين شهرستان 
اســتان مرکــزي اســت گفت: احــداث و 
راه انــدازي پســت 63 کيلوولــت براي 
شهرک صنعتي ســرمايه گذاري ساوه از 
مصوبات گذشــته ستاد اقتصاد مقاومتي 
استان است که زمينه اجراي آن فراهم 
شــده اســت. وي گفت: مجــوز ايجاد راه 
دسترســي اتصــال شــهرک صنعتــي به 
اتوبان صادر شــده اســت. يــادگاري در 
ادامه گفت: بخشي از پساب تصفيه خانه 
فاضاب ساوه به شهرک صنعتي سرمايه 
گــذاري خارجي تخصيص يافته اســت تا 
بخشــي از نياز صنايع اين شهرک به آب 
تامين شودديدار با خانواده شهدا،بازديد 
از چهارواحــد صنعتي،بازديــد از مجتمع 
کشت وصنعت ساوه و حضور در همايش 
کارگران از ديگر برنامه هاي سفر يکروزه 

استاندار مرکزي به ساوه بود.

استاندار:

هیچ کوتاهی در عدم توجه به ساوه قابل  توجیه نیست 
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یارب سببی ساز که یارم به سالمت
بازآید و برهاندم از بند مالمت

خاک ره آن یار سفر کرده بیارید
تا چشم جهان بین کنمش جای اقامت

کيانوش اميني معاون پيشــگيري اداره کل 
بهزيســتي اســتان مرکزي در آئيــن افتتاح 
موسســه نواي شــادي زندگي دوباره)کمپ 
ترک اعتياد( واقع در روســتاي احمد آباد از 
توابع بخش مرکزي ساوه، از رويکرد توسعه  
اي کمپ  هاي ترک اعتياد در شهرهاي مختلف 
اســتان خبــر داد و افــزود: فعاليت کمپ ها 
براســاس پروتکل جديدي که اعام شــده 
است صورت مي  گيرد و عنوان مراکز نيز به 
مراکز اقامتي بهبودي تغيير يافته اســت به 
گونــه  اي کــه مراکــز به صــورت تخصصي با 
حضور پزشــک، روانشناس و مدديار اداره 

مي  شود. 
وي بيان کرد: به هر ميزان که گستره فعاليت 
مراکــز داراي مجــوز از ســوي بهزيســتي 
افزايــش يابــد بــه همان ميــزان از فعاليت 
مراکز غيرمجاز جلوگيري بعمل خواهد آمد. 
وي گفــت: آخريــن مصوبــه از ســوي کميته 
توســعه مشارکت  هاي ســازمان  هاي مردم 
نهاد شناسايي کمپ  هاي غيرمجاز و ممانعت 
از فعاليت آنان بوده اســت و اين رويکرد به 
صورت جدي در دســتور کار بهزيســتي قرار 
دارد. امينــي تصريــح کرد: تعداد کمپ  هاي 
داراي مجوز در ســطح استان پاسخگوي نياز 
معتاديــن اســت و ميــزان تقاضــا بــا عرضه 
همخوانــي دارد از ايــن رو نيازي به مراجعه 

به کمپ  هاي غيرمجاز نيست. 
وي به تعدد برگشــت بيماران اشــاره کرد و 
گفت: برخي از معتادين براي بار چندم حتي 
بيش از ده بار است که به اين مراکز مراجعه 
مــي  کننــد و به همين دليل کمبودي در حوزه 
سرانه فضاي فيزيکي براي ترک اعتياد وجود 
ندارد.رئيس بهزيستي ساوه نيز گفت: براي 
خانــواده معتاديــن نيازمنــد نيــز خدمــات 

يارانه اي و براي بهبود يافتگان وام اشتغال 
و خدمــات بيمــه اي ارائــه ميشــود.فاطمه 
آرزومنــد با اشــاره به جامعه تحت پوشــش 
بهبود يافته سازمان بهزيستي اظهار داشت: 
اين مرکز توســط بخش خصوصي و نخســتين 
مرکزي است که سعي شده براساس پروتکل 
بهزيســتي با بهره گيري از تجهيزات به روز و 
اســتفاده از کارشناســان بــا متــراژ 2 هزار 
مترمربــع با ظرفيــت 45 نفر به بهره برداري 
مي رسد.وي افزود: ظرفيتهاي هرمرکز 30ِ، 
45 و 60 نفــر بــوده بــه ازاي 30 نفــر يــک 
کارشــناس و بــه ازاي هــر 15 نفر که اضافه 
مي شــود يک کارشــناس اضافه مي شود در 
اين مراکز خدمات مشاوره اي در قالب گروه 
درماني و مشاوره انگيزشي هم براي خانواده 
معتــاد و هــم شــخص معتاد ارايه مي شــود.
رئيس بهزيســتي ســاوه تصريح کرد: براي 
خانواده معتادين نيازمند نيز خدمات يارانه 
اي و بــراي بهبــود يافتــگان وام اشــتغال و 
خدمــات بيمه اي ارائه مي شــود به طوري که 
در ســال گذشــته افزون بر 8 ميليارد ريال 
وام خوداشــتغالي اختصــاص يافــت و هــم 
اکنون 60 خانوار بهبود يافته از خدمات اين 

مرکز برخوردار مي شوند.
وي ادامه داد: ميزان وام اشــتغال به جامعه 
هــدف حــدود 30 ميليــارد ريــال بــوده که 
درســال 1397 نيز حدود 25 ميليارد ريال 
براي اين موضوع در ســازمان بهزيســتي و 
جامعــه هدف ســازمان در ســاوه اختصاص 
ســاوه  بهزيســتي  اســت.رئيس  يافتــه 
خاطرنشــان کــرد: بازديــد از خانواده جامعه 
تحت پوشــش، جلسه مناسب ســازي معابر. 
جلسه آموزشي اشتغال، تجليل از مددکاران 
نمونــه، مراســم در مهدکودکهــا و ديــدار با 

مســئوالن بخشي از برنامه هاي بهزيستي در 
هفته بهزيستي شهرستان ساوه بود.فرشيد 
بخشــي مدير موسســه نواي شــادي زندگي 
دوباره)کمــپ ترک اعتيــاد( در آيين افتتاح 
ايــن مرکز اظهارداشــت: کســي که تصميم 
ميگيــرد ســيگار و يــا هــر مــاده  ديگــري را 
استعمال کند بدون شک دچار اختال روان 
اســت و بايــد براي او کاري کــردوي افزود: 
فــردي کــه در انتخاب خود از ميان راه و چاه؛ 
چاه را انتخاب ميکند بطور قطع نياز  به حمايت 
رواني و پزشکي دارد و اين مهم نبايد ناديده 

گرفته شود.
فرشيد بخشي بيان کرد: حتي معتادي که به 
بهبــودي ميرســد نيازمنــد حمايتهاي رواني 
اســت و بايد ريشــه يابي  شود که چرا و به چه 
دليــل بــه ايــن اعتيــاد روي آورده بــوده 
است. بخشي با بيان اينکه رفع معضل اعتياد 
در کشور و رويکرد اجتماعي شدن مبارزه با 
مــواد مخدر  نيازمند عزم ملي اســت، گفت: 
اعتيــاد موضوع ســاده اي نيســت کــه با يک 
نسخه معمولي مشکل حل  شود ،علل مختلفي 
دارد که بايد همه با هم ديده شود.   وي با بيان 
اينکه بايد با رعايت نکات علمي  براي درمان 
کاري  معتــادان  اجتماعــي  حمايــت  و 
کرد،اظهارداشــت: موضــوع اعتيــاد نياز به 
ريزنگــري و جزيــي نگــري دارد که همه بايد 
دست در  دست هم بدهيم و با هم براي حل 

آن اقدام کنيم.
  وي ادامــه داد:بايــد نســبت بــه اشــتغال 
معتادين نيز دســت به کار شويم چراکه فقط 
معتــاد براي طي کردن مراحل درمان حمايت 
مي شود و بعد از بهبود در جامعه رها مي شود 
درحالي که خانواده معتادين نيز تحت پوشش 
خدمات بهزيستي قرار نمي گيرند. وي با بيان 

اينکــه خانــواده معتاديــن را مــي تــوان بــا 
ميانبرهايــي تحــت پوشــش موقت خدمات 
بهزيســتي قرار داد، گفت: باالترين حمايت 
از افــرادي کــه گرفتــار اعتيــاد هســتند 
بازگرداندن هويت اجتماعي به آن هاســت 
چراکه حتي اين افراد در تسهيات بانکي نيز 

ناديده گرفته مي شوند.
 بخشــي بيــان کرد:هــدف از راه اندازي اين 
مرکــز بهبــود فرد بيماران بــوده وبا توجه به 
اينکه فرد بيماربهتر مي تواند شــخص مبتا 
به اين نوع بيماري را درک کند،ســعي شــده 
در کنــار مددکاران ومشــاوران اين مرکز از 
افراد بهبود يافته نيز براي روند بهتر خدمات 
اين مرکز وکمک به ديگر بيماران اســتفاده 
شود واين حمايت ها نيز بعد از بهبود ادامه 
خواهد داشت.وي افزود: 90درصد بهبوده 
يافتــگان وافراد بيمــارداراي تخصص هاي 
عالــي بــوده فقــط آنچه نياز اســت پذيرفته 

شدن آنها از سوي اجتماع   است.
وی توســعه فضــای فيزيکــی ، برنامه هــای 
آموزشی،ورزشــی  کارگاه هــای  تفريحــی، 
واســتفاده از کارشناســان بخشی از خدمات 
ايــن مرکز بــه مراجعه کنندگان اســت. وي 
افــزود:دوره بهبــود قبــل ازمجوز رســمي 
ودائمــي 21روزه بود ولي امروز که بصورت 
رســمي افتتــاح و راه انــدازي شــد دوره 
نگهداري ســه دوره 30روزه است وخدمات 
با تعرفه دولتي)سازمان بهزيستي( ارائه مي 
زندگــي  شــادي  نــواي  شود.موسســه 
دوباره)کمپ ترک اعتياد( واقع در روستاي 
احمد آباد از توابع بخش مرکزي ســاوه،اين 
کمپ با ســرمايه گــذاري بخش خصوصي به 
وسعت دو هزار متر مربع با صرف هزينه  اي 
بالغ بر يک ميليارد ريال احداث شده است.

 موسسه »نوای شادی زندگی دوباره«؛ اولین مرکز تخصصی 
ترک اعتیاد   در ساوه

حافظ


