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دعوت به همکاری
موسسه فرهنگی مطبوعاتی)نیازمندیهای  جام جم(

بازاریاب خانم با روابط عمومی باال)با پورسانت عالی(استخدام می کند 
متقاضیان محترم می توانند جهت مصاحبه حضوری با شماره تلفن ذیل تماس 

حاصل نمایند 09191507941

جناب آقای مهندس علی اصغر آرمیده 
ریاست محترم  سازمان حمل ونقل بار ومسافرشهرداری ساوه

درگذشت مادرگرامیتان را تسلیت عرض نموده واز خداوند متعال بران آن مرحومه  اجر ومغفرت وبرای شما وسایربازماندگان 
صبر جمیل واجر جزیل مسئلت داریم. 

خانواده محترم همت وبرادر عزیز جناب آقای مرتضی صبوحی
با نهایت تاسف وتاثرمصیبت وارده  را تسلیت عرض نموده از خداوند متعال برای آن عزیز سفر کرده رحمت 

ومغفرت وبرای شما وسایر بازماندگان صبر جمیل واجر جزیل مسئلت داریم.
  سرپرستی روزنامه جام  جم  ساوه- زرندیه

مشاوران افتخاری شهردار معرفی شدند
صفحه5

مجتمع کشت و صنعت کوثر ساوه وابسته به بنیاد تعاون زندانیان کشور در نظر دارد مقداری از پسته سر بسته 
سال 1396 خود را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند . لذا متقاضیان واجد شرایط می توانند از تاریخ 
درج آگهی به مدت 6 روز کاری جهت گرفتن اسناد مزایده به دفتر اداری مجتمع کوثر ساوه واقع در خیابان 
شریعتی – شریعتی 24 طبقه دوم آزمایشگاه ایرانیان یا به کیلومتر 30 جاده قدیم ساوه به همدان رو به روی 
روستای قیطانیه سمت راست مجتمع کشت و صنعت کوثر مراجعه و یا با شماره تلفن های : 09196193430   
و  42304345-086   و 42304340-086  و 42304347 – 086 تمــاس حاصــل نماینــد . ضمنا" هزینه 

درج آگهی بعهده برنده مزایده می باشد . 
مجتمع کشت و صنعت کوثر

 نوبت اولآگهی مزایده 97/121 

سرپرستی روزنامه جام  جم  ساوه- زرندیه
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ضمیمه رایگان روزنامه دراستان مرکزی

داوودفرداد شهردارزاویه ضمن تشکر وقدردانی از شهروندان فهیم شهرزاویه وحمایت و مساعدت های شورای اسالمی شهرزاویه با اشاره 
به اقدامات انجام شده درشش ماهه دوم سال گذشته  اظهارداشت:باوجود کاهش اعتبارات در سال 96بویژه شش ماهه دوم با همکاری 
پرسنل پرتالش شهرداری زوایه موفق به خرید یک دستگاه لودر و همچنین بازسای بخش قابل توجهی از ناوگان ماشین آالت شهرداری 

شدیم.
وی افزود:  یکی دیگر از اقدمات انجام شده  راه اندازی مجدد کارخانه آسفالت شهرداری که با این اقدام موفق به آسفالت تعدادی از کوچه 
ها،خیابانهای سطح  شهر شدیم وهمچنین تمهیدات الزم جهت تامین مصالح رودخانه ای و یا کوهی صورت گرفته که مراحل بهره برداری آن 

در سال جاری در حال انجام است.
 شهردار زاویه تصریح کرد: اخذ مدارک واگذاری وسندامالک فضای سبز نیز در دستور کار شهرداری قرار گرفته  که امیدواریم در سال 

97بتوانیم گامهای موثری در جهت تحقق نیازمندیهای شهروندان عزیز زاویه برداریم .

چکیده گزارش عملکرد 6 ماهه دوم سال 96 شهرداری زاویه
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فرماندار ساوه:
راه های مواصالتی ساوه وضعیت 

مناسبی ندارد
محمد بهاروند، فرماندا ر 
ساوه  در جلسه کمیته فنی 
ســامانه های هوشمند 
نظارتی استان مرکزی و 
شهرستان ساوه با تاکید 
بر اینکه عمده تصادفات 
استان مرکزی در حوزه 
راههای  اســتحفاظی 

مواصالتی ساوه رخ می دهد، عنوان کرد: حجم باالی 
تردد و  نامناسب بودن راههای مواصالتی ساوه عامل 

بروز سوانح متعدد رانندگی است. 
وی با تاکید بر اینکه نجات جان یک نفر به منزله نجات 
جامعه اســت، افزود: به منظور اتخاذ سازوکار مناسب 
در راســتای کاهش تلفات جاده ای در این شهرســتان 
کارگروه استانی بررسی این موضوع در سطح شهرستان 
تشــکیل شــده تا راهکارهای مناسبی برای کاهش 

سوانح اتخاذ شود. 
فرماندار ســاوه خستگی و خواب آلودگی رانندگان در 
هنــگام تردد از محور اتوبان ســاوه همدان به عنوان 
پرحادثه ترین محور استان مرکزی را موجب واژگونی 
خودروها بیان کرد که بخش اعظمی از تلفات جاده ای 
را بــه خــود اختصاص داده اســت و گفت: مجموعه 
مدیریتی شهرستان آمادگی خود را برای احداث مجتمع 
هــای خدماتــی و رفاهی به منظور ایجاد فضایی برای 

استراحت و رفع خستگی رانندگان اعالم می کند.
 وی یکــی از موانع پیش روی ســرمایه گذاران برای 
احداث مجتمع خدماتی رفاهی در این محور، دریافت 
تضمین نقدی از سوی وزارت راه و شهرسازی به ارزش 
200 میلیون از ســرمایه گذاران اعالم کرد و گفت: به 
منظور تسهیل در روند صدور مجوز برای احداث مجتمع 
های خدماتی و رفاهی پیشنهاد می شود که نحوه اخذ 
تضمین به صورت نقدی تغییر یافته و تضمین دیگری 

نظیر چک یا سفته اخذ شود.
 بهاروند خواســتار ایمن ســازی این محور شد و گفت: 
ایجاد شیارهای لرزاننده، نصب روشنایی در نقاط مستعد 
حادثه، راه اندازی پلیس راه در گردنه دخان و اســتقرار 
جرثقیل و تامین امکانات الزم در محور به منظور نجات 
جان انســان هایی که در داخل خودرو محبوس شدند 
و نصب عالئم هشــدار دهنده به میزان کافی از جمله 

مواردی است که  باید تامین شود .

برگــزاری مراســم پنجمین  
سالگرد افتتاح پیتزا خوشمزه 

در ساوه

همزمان با والدت امام حسن مجتبی)ع(مراسم  افتتاح  
پنجمین سالگرد پیتزا خوشمز در ساوه برگزار شد.

بــا حضور مجموعه مذهبــی، فرهنگی، باب الحوائج 
خوانندگان، نوازندگان ناب پاپ ســنتی و مداحان اهل 
بیت)ع(مهدی نعمتی،رضــا خرم،مهدی منصوری، 
محمدرضــا منصوری، حمید خانکی و با اجرای خوب 
حامد ذوقی ومســئولین همزمان با والدت امام حسن 
مجتبی)ع(مراســم پنجمین ســالگرد تاسیس پیتزا 

خوشمزه در ساوه برگزارشد.

درجهان پرشــتاب کنونی سازمان ها 
وشــرکت های موفق برای بقای خود 
وورود به عرصه ی رقابت جهانی می 
بایست از تحوالت سازمانی و مدیریتی 
اســتقبال ومطابق اســتانداردهای 
جهانی عمل کنند.گســترش سریع 
جهانــی شدن،فشــارهای زیادی بر 
ســازمان ها وارد می آورد وبسیاری از 
مدیران می آموزند که یکی از ویژگی 
های سازمان های موفق،توانایی آنها 
در شناســایی پرورش واستفاده بهینه 
از افراد مســتعد رهبری است. یکی از 
ابزارهــای بهره گیری از روشــهای 
پیشرفته برای جذب و پرورش مدیران 
آینده،رویکرد جانشــین پروری است 
در برخــی از ســازمان ها،طرح های 
جانشین پروری برای اطمینان از تداوم 
رهبــری موفق،اجرا می شــود زیرا 
مدیران ارشــد این سازمان ها اعتقاد 
دارندجانشین پروری،موقعیت آینده 

ی سازمان را تضمین می کند.
 اگــر چه جانشــین پروری در ابتدایی 
تریــن تعریف خود بــه عنوان تعیین 

راهبران آینده تعریف می گردد.اما در 
واقع این برنامه ریزی به مثابه فراگرد 
به توســعه،از رهبــران کالن برنامه 
ریزی نیروی انسانی نشات می گیرد.

ایــن فراینــد نظام یافته،پرورشــی 
شخصی و حرفه ای با راهبرد سازمان 
ترکیب می شود واین اطمینان به دست 
مــی آید  که ســازمان امــاده نظام 
یافته،پرورشی شخصی وحرفه ای با 
راهبرد سازمان ترکیب می شود واین 
اطمینان به دست می آید که سازمان 
آماده اســت تا هر پســت مهمی را که 
خالی می شود در زمان مناسب با افراد 
مناسب پر کند.در این فراگرد،شایستگی 
های ضروری معین می شود وسپس 
بــرآن مبنــا دخائــر اســتعدادهای 
انسانی،برای اطمینان از تداوم رهبری 
برای پســت های کلیدی فراهم می 
شود وسازمان اطمینان می یابد.برنامه 
ریزی جانشــین پروری فرایند کسب 
اطمینــان از وجود منبعی مناســب از 
جانشینان برای مشاغل کلیدی حال 
وآینده اســت بطوریکه مسیر شغلی 
افراد بــرای بهینه کــردن نیازهای 
ســازمان واهداف و آرزوهای فردی 
افرادمدیریت شــود.بنابراین سازمان 
می تواند از نیروی کارکنانی اســتفاده 
کنــد که به دلیل انگیزه برای ارتقاءبه 
پست های باالتوانمندیهای  مورد نیاز 
فعالیت های اصلی سازمان را در خود 
پرورانده اند ودر نهایت نیز ســازمان از 

فعالیــت این دســته از کارکنان نفع 
بیشــتری می برد،همچنین جانشین 
پروری موفق می تواند موجب کاهش 
ترک شــغل کارکنان شــود چرا که 
کارکنانی که آینده شــغلی مطلوبی در 
پیش روی خود در ســازمان می بینند 
احتماال کمتر به ترک شــغل خود می 
اندیشــند.در شــرایط کنونی برنامه 
جانشــین پروری    دنیای امروزچالش 
های جدیدی را در بازار سرمایه انسانی 
بــه وجود آورده اند در واقع این برنامه 
ریزی،ابزاری اســت که نیازهای آتی 
ســازمان را به کارکنــان برآورده می 
نماید وچندین نامزد جانشینی را برای 
هریک از مناصب حساس سازمان در 
نظــر می گیرد وبرروند ارتقاء نیزروها 
را جبــران می نماید.از طریق پرورش 
کارکنان ســازمان ها متعهدمی شوند 
که استعدادهای داخلی خود را پرورش 
دهند به گونه ای که احساس رشد در 
کارکنــان به وجودآیــد واز این بابت 
تشــویق شوند در این صورت احتمال 
یافتن شخص مناسب با مهارت های 
مناسب در درون سازمان افزایش می 
یابد ضمن اینکه افراد معتقد می شوند 
که مدیران ارشد سازمان یک شبه به 
این درجه نرســیده اند بلکه از طریق 
سالها برنامه ریزی دقیق و هم اندیشی 

پرورش یافته اند.
سارا خسروری مهد ،کارشناس 
ارشد مدیریت آموزشی

مدیریت جانشین پروری استاندار:
استان مرکزی پذیرای 

فاینانس اندونزی خواهد بود

سید علی آقازاده ، استاندار استان مرکزی در جریان 
دیــدار بــا اکتاوینو علیمودینو عنوان کرد: اســتان 
مرکزی در کریدور شــمال به جنوب کشــور و در 
مســیر ارتباطی 13 اســتان کشور واقع شده است. 
وی با اشــاره به اینکه تعامل با اندونزی به عنوان 
بزرگترین کشــور مســلمان جهــان یک فرصت 
مناســب اســت تا ارتباطات اجتماعی و فرهنگی و 
اقتصادی بیشــتری شــکل گیرد، گفت: اندونزی 
میزبان مسلمانان، مسیحیان و ادیان مختلف است 
که این امر می تواند الگوی مناســبی برای ســایر 
کشــورهای مسلمان دنیا باشد و طی 4 دهه گذشته 
شــاهد تعامــالت مناســب ایــران و اندونزی و 

سیاســت های منطقی بین دو کشور هستیم. 
آقــازاده بــر لــزوم تقویت ارتباطــات اقتصادی و 
بازرگانــی بین ایران و اندونزی تاکید کرد و افزود: 
توان مبادالت بین اندونزی و استان مرکزی بسیار 
باالســت و امید اســت که این حضور در اســتان 
مرکــزی که برای اولیــن مرتبه انجام گرفته ادامه 
دار و ســرآغازی برای توسعه ارتباطات و تعامالت 

بین دو کشور باشد.
 وی در ادامه به تشــریح شــرایط استان مرکزی در 
ابعاد مختلف پرداخت و افزود: اســتان مرکزی جزو 
4 اســتان صنعتی ایران اســت که صنایع بزرگ و 
مادر در آن مســتقر هســتند و در زمینه صنعت نفت 
و گاز یکی از مهمترین استان های کشور محسوب 
می شــود و با توجه به اینکه طبق بررســی صورت 
گرفتــه یکی از نیازهای کشــور اندونزی در حوزه 
نفت و مشــتقات نفتی اســت استان مرکزی با توجه 
بــه ظرفیت های موجــود می تواند تامین کننده نیاز 

این کشور باشد. 
اســتاندار مرکزی با اشــاره به فعالیت های گسترده 
اتاق بازرگانی اســتان مرکزی و عالقمندی استان 
به توســعه تعامالت تجاری با کشــورهای مختلف 
همچــون اندونــزی، انعقاد یــک تفاهم نامه بین 
اســتان مرکزی و اندونزی را پیشــنهاد داد و گفت: 
اســتان مرکزی می تواند پذیرای فاینانس اندونزی 
در پروژه های زیرســاختی همچون پروژه های راه 

با ضمانت دولت و بانک مرکزی باشــد. 
وی اضافه کرد: کارخانجات مادر اســتان مرکزی 
در خارج از کشــور در مزایده های عمومی شــرکت 
می کنند و می توان از ظرفیت این صنایع با تولیدات 
کیفی و قابل رقابت با شرکت های دنیا در اندونزی 
اســتفاده کرد، همچنین اســتان مرکزی دارای 3 
هــزار واحــد صنعتی متنوع اســت کــه می تواند 
تامین کننــده نیازهــای مختلف اندونزی باشــد و 

ارتباطــی پایاپای و تهاتری را رقم زد. 
آقازاده با اشــاره به ظرفیت های کشاورزی استان 
مرکزی که طی 10 سال اخیر تولیدکننده اول پسته 
در ایران بوده اســت، بیان کرد: اســتان مرکزی در 
حوزه صنایع دســتی و گردشــگری نیز مزیت های 
باالیــی دارد و می توانــد میزبــان گردشــگران 
اندونزیایی باشــد و همچنین به واسطه زیبایی های 
طبیعــی اندونزی می توان گردشــگران اســتان 

مرکزی و ایران را با این ظرفیت ها آشــنا کرد.

امام جمعه ساوه گفت: متولیان فرهنگی 
اســتان مرکــزی در خصوص پخش 
مســابقات فوتبال جــام جهانی از تنها 
سینمای ساوه برخورد سلیقه ای نکنند. 
سید ابراهیم حسینی با  اشاره به پخش 
مســابقات فوتبال جام جهانی از طریق 
سینماهای بســیاری از نقاط کشور از 
جمله ســینماهای شهرســتان اراک، 
عنوان کرد: هیچ توجیهی برای مخالفت 
و ممانعت از پخش مسابقات در سینمای 
شهر ساوه قابل قبول نیست. وی از امر 
ورزش به عنوان یک امر پســندیده در 
اندیشه اسالمی یاد کرد و گفت: شادی 
و نشــاط سالم نیز امری پسندیده است 

اما آنچه که مهم است این است که  در 
ایــن خصــوص چارچــوب ضوابط و 
شــئونات اسالمی و فرهنگ دینی باید 
رعایت شود. امام جمعه ساوه با اشاره به 
پیشگام بودن مردم ساوه در حوزه تمدن 
و فرهنگ و دین اظهار کرد: این ســبقه 
مردم ساوه نشان دهنده فرهنگ باالی 
آنان است و نباید در حوزه فرهنگی نگاه 

ســلیقه ای وجود داشته باشد و در مورد 
ساوه نسبت به سایر نقاط تمایزی در نظر 
گرفته شــود. حجت االسالم حسینی با 
تاکید مجدد بر پخش مســابقات جام 
جهانی مانند ســایر شهرهای کشور در 
ساوه، تصریح کرد: البته نباید به گونه ای 
عمل کرد که موجب ســوء اســتفاده 
عده ای شــده و مشــکالت سیاسی و 
امنیتی و انتظامی به بار آید که این مسئله 
درخصوص همه نقاط کشور صدق می 
کند. وی تاکید کرد: نباید با برخوردهای 
ســلیقه ای مردم را از حقوق فرهنگی و 
اجتماعــی خود محــروم کرد و این کار 

جایز نیست.

امام جمعه ساوه:
 پخش مسابقات جام جهانی در سینمای ساوه 

سلیقه ای نشود

حسین محمودی فر  رئیس اداره فرهنگ 
و ارشــاد اسالمی ساوه گفت: مسابقات 
جام جهانی از طریق سینمای ساوه پخش 
خواهد شــد. وی عنوان کرد: براساس 
دســتورالعمل ابالغی از ســوی وزارت 
فرهنگ و ارشــاد اسالمی و هماهنگی 
بعمل آمده با اداره کل فرهنگ و ارشــاد 
اسالمی استان مرکزی، مسابقات جام 
جهانی فوتبال شامل بازی های تیم ملی 
کشــورمان و دو مســابقه نیمه نهایی و 

مســابقه فینــال پخش خواهد شــد. 
محمودی فر اظهار کرد: پخش مسابقات 
جام جهانی برای نخســتین بار از طریق 
سینما در این شهرستان صورت می گیرد 
و قطعــا مورد اســتقبال عالقمندان به 
ورزش قــرار خواهد گرفت. بیســت و 
یکمیــن دوره رقابت های فوتبال جام 
جهانی 2018 روســیه با شرکت 32 تیم 
در هشت گروه آغاز شده و تیم ملی ایران 
که برای پنجمین بار اســت  در مرحله 

نهایی رقابت های جام جهانی شــرکت 
می کند در گروه دو این بازی ها با تیم های 
مراکش، اسپانیا و پرتغال هم گروه است 
. تیــم ملی ایران جمعــه )25 خرداد( در 
ساعت 19.30 در نخستین دیدار خود در 
برابر تیم ملی مراکش به پیروزی دست 
یافــت. دومین بازی ایران روز 30 خرداد 
برگزار خواهد  و براین اساس پخش بازی 
های ایران در جام جهانی در ســینمای 

ساوه با 6 روز تاخیر رقم خواهد خورد.

پخش بازی های جام جهانی فوتبال در سینمای ساوه

خبرخبر
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خدمات  معاون  مددی،  محسن 
خبرنگار  با  وگو  درگفت  شهری 
به  اشاره  ساوه،با  در  جم   جام 
وایجاد  بخشی  طراوت  ضرورت 
شهری  فضای  شهردر  محیطی 
و  زنده  شهر  اظهارداشت: 
طرح  بدنبال  بنابراین  پویاست؛ 
ایده ها و نوآوری های جدید و 
نیز انتقال تجارب به یکدیگر در 
راستای پیشرفت و ایجاد تحول 
حوزه  های  عرصه  تمامی  در 
ساوه  شهر  در  شهری  خدمات 

هستیم.
باوریم  این  بر  افزود:ما  وی  
به  باید  پروژه ها  اجرای  در  که 
جذابیت  و  خالقیت  رویکرد  دو 
مانند  نیز  ساوه  تا  توجه  شود 
بتواند  موفق  شهرهای  سایر 
نیز  جذاب  و  خالقانه  پروژه های 
دوره  این  در  و  باشد  داشته 
سعی می کنیم این دو رویکرد را 

به یادگار بگذاریم.
تصریح  شهری  خدمات  معاون   
کرد: امسال در راستای طراوت 
نشاط  با  محیطی  ایجاد  و  بخشی 
حدود  ساوجی  شهروندان  برای 
با  فصلی  گل  بوته  هزار   370
شهر  سطح  در  متفاوت  روشی 
کاشته شد و اجرای آبنمای کف 
احیای  طالقانی،  پارک  در  خشک 
پردازش،  سایت  سبز  فضای 
پارک  در  سبز  فضای  توسعه 
و  اسب  بینی   پیش  و  فدک 

ارئه  جهت  غرفه  دو  درشکه، 
اندازی  راه  رفاهی،  خدمات 
در  سواری  دوچرخه  پیست 
پارک بانوان به عنوان بخشی از 

این خدمات است.
اندازی  راه  کرد:  بیان  مددی 
در  شهری  مانیتورینگ  سیستم 
در  پسماند  مدیریت  سازمان 
شهر  سوی  به  حرکت  راستای 
رسانی  خدمات  و  الکترونیک 
سیستم  شهروندان  به  بهتر 
خاک  مانیتورینگ  و  ساماندهی 
در  ای  مفقوده  حلقه  نخاله  و 

سازمان پسماند بود.
سیستم  در  داد:  ادامه  وی 
مانیتورینگ به نحوی عمل شده 
حفار  پیمانکاران  مالکان،  که 
و  نخاله  و  خاک  کننده  حمل  و 
از  شهروندان  سایر  همچنین 
که  شوند  مند  بهره  آن  مزایای 
مزیت مهم آن پاکیزه نگهداشتن 
خروجی و حاشیه شهر از خاک و 
باشد  می  مجاز  غیر  های  نخاله 
سیما  و  زیست  محیط  حفظ  که 
بزرگترین  از  شهری  منظر  و 
است.معاون  آن  دستاوردهای 
ساوه  شهرداری  شهری  خدمات 
سه  احداث  کرد:  خاطرنشان 
بوستان  شامل  جدید  پارک 
در  ترنج  و  عشایری  هدایت، 
و  جاری  سال  نخست  ماه  سه 
کاهش  راستای  در  همچنین 
جهت  شهرداری  های  هزینه 

تعمیر و نگهداری 12 دستگاه از 
مزایده  به  فرسوده  خودروهای 

عمومی گذاشته شد.
همکاری  با  افزود:همچنین  وی 
خدمات  حوزه  و  امالک  واحد 
شهری مزایده غرفه های میدان 
برگزار  شهرداری  بار  تره  و 
آرامستان  حوزه  در   و  گردید 
از  آمبوالنس  دستگاه   7 نیز 
تمرکز  هدف  با  موتوری  واحد 
آرامستان  واحد  به  خدمات  در 

انتقال یافت
معاون خدمات شهری شهرداری 
با  همچنین  کرد:  تصریح  ساوه 
سالن  شده  انجام  های  تالش 
نیازهای  از  یکی  که  تشریح 
شهرستان  این  مردم  اساسی 
از  و  آماده سازی شد  باشد  می 
اول تیر ماه پذیرش خود را آغاز 
خانوادگی  قبور  و  نمود  خواهد 
کارشناسی  قیمت  نظر  با  نیز 
آماده واگذاری به افراد متقاضی 
رفع  کرد:  بیان  باشدمددی  می 
از دیگر  از امالک فرسوده  خطر 
خدمات  حوزه  مهم  اقدامات 
شهری بوده از ابتدای سالجاری 
از  خطر  رفع  مورد   43 تاکنون 
امالک فرسوده توسط واحد رفع 
خطر حوزه معاونت خدمات شهری 
شهرداری  در اجرای تبصره 14 
ها  شهرداری  قانون   ۵۵ ماده 
امنیت  و  منظور حفظ سالمت  به 
نمودن  طی  از  پس  شهروندان 

مراحل قانونی  با رعایت مسائل 
ایمنی تخریب شد.

در  همچنین  داد:  ادامه  وی  
سازمان حمل و نقل بار و مسافر 
معاینه  مرکز  احداث  مجوز 
واگذار  سازمان  این  به  فنی 
جی  ان  سی  جایگاههای  و  شد 
پوشش  هدف  با  شهرداری 
بخشی از هزینه های حمل و نقل 
عمومی در اختیار سازمان حمل و 
نقل بار و مسافر قرار گرفت و 
ایجاد مرکز خدمات رفاهی برای 
مسافران در بلوار سیدجمال از 
سازمان  این  های  برنامه  دیگر 

می باشد.
معاون خدمات شهری شهرداری 
امروزه  کرد:  خاطرنشان  ساوه 
های  ساختمان  تراکم،  دلیل  به 
در  کامال  درخت  کمبود  عظیم 
شهر احساس می شود به همین 
نقاشی  معتقدیم  هم  منظور 
فضاهای  بهبود  در  دیواری 
می  ایفا  بسزایی  نقش  شهری 
کند  و  باعث می شود که فضا 

لطیف تر شود.
وی افزود:  ایجاد فرصت برای 
مهمترین  از  ساوجی  هنرمندان 
هنرمندان  از  استفاده  اهداف 
دیواری  های  نقاشی  برای  شهر 
در شهربوده  هم اینک نمونه ای 
از این نقاشی ها بصورت خاص 
میدان  و  ولیعصر  خیابان  در 
از  و  است  شده  انجام  انقالب 

در  داریم  تقاضا  شهروندان 
اموال  که  ها  نقاشی  این  حفظ  
شهرداری  با  است  المال  بیت 

همکاری کنند
سازی  جداره  ساوه  شهردار 
ایده  دیگر  از  را  هاللی  خیابان 
گفت:  و  برشمرد  جدید  های 
داریم  تقاضا  محترم  کسبه  از 
اجرای  جهت  را  شهرداری 
همچنین  کنند  یاری  طرح  این 
اولین  برای  مهر  خانه  تاسیس 
سازمان  قدیم  ساختمان  در  بار 
شهرداری  نوسازی  و  بهسازی 
مرکز  این  شد  اندازی  راه  نیز 
دستگاه  شهرداری،   همکاری  با 
دانشکده  و  بهزیستی  قضایی، 
مالقات  جهت  پزشکی  علوم 
شد  اندازی  راه  طالق  فرزندان 
این  گذشته  در  که  توجه  با  و 
انتظامی  نیروی  محل  در  مالقات 
های  آسیب  شود  می  انجام 
زیادی را متوجه این کودکان می 

کرد.
عملیات  کرد:آغاز  بیان  مددی 
شماره  ایستگاه  احداث  اجرایی 
شهرک  در  نشانی  آتش   4
اجرا است که  نیز درحال  علوی 
بلند  و همت  فکر  با  امیدواریم 
بتوانیم  ساوه  شهری  مدیران 
با  و  آباد  شهری  ساختن  برای 
و  عادالنه  نگاه  با  همراه  نشاط 
متوازن به تمام مناطق شهر گام 

های بلندی برداریم.

شهرداری ساوه به دنبال نوآوری جدید در حوزه خدمات شهری
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با  کار  انجام  دنبال  به  شهری  مدیریت 
استفاده از دانش و تخصص است و از این 
جهت در تالشیم از ظرفیت نخبگان در حوزه 

مدیریت شهری شهربهره مند شویم.
اینکه  به  اشاره  با  حسینی   مهدی  سید   
نظری  تفاهم  ایجاد  در  باید  بومی  نخبگان 
شهرداری  مجموعه  با  شهر  توسعه  برای 
ساوه مشارکت کنند، اظهار کرد: پیشرفت 
را  ایران  کشور  پیوسته  یا  و  مقطعی  های 
در سه دهه اخیر، می توان ناشی از اراده، 
دلبستگی  احساس  و  پذیری  مسئولیت 
وجود  با  که  برشمرد  کشور  به  نخبگان 
زیرساخت های  نبود  و  فراوان  مشکالت 
الزم این افراد همچنان به تالش مشغولند 
مختلف  عرصه های  در  را  بزرگی  نتایج  و 
از  یکی  امروز  افزود:  آوردند.وی  بدست 
چالش های جدی که در کشور ما مخصوصا 
برای شهرها و شهرداری ها وجود دارد بحث 
درآمد و اجرای طرح های مختلف برای کسب 

درآمدهای پایدار شهری است.
توجه  نکته  این  به  کرد:باید  بیان  حسینی 
داشت که تاثیر اقتصاد تنها بر حوزه اقتصاد 
همه  از  بیش  آنچه  بلکه  نیست،  شهری 
تاثیرگذار است و می تواند اقتصاد را اصالح 
کند ، توجه به منابع موجود و ظرفیت های 

نیروی انسانی است.
وی عنوان کرد: ما در مدیریت شهری تمام 
و  نگاه  با  تا  بستیم  کار  به  را  خود  تالش 
موضوعات  به  اجتماعی  و  فرهنگی  رویکرد 
نگاه کرده و نیروی انسانی را محور اقدامات 
خود قرار دهیم، از این رو طی مدت گذشته 
توانستم بخش قابل توجهی از چالش ها را 
حل کنم و سایر چالش ها نیز با پیگیری هایی 
که در دست اقدام است قابل حل است، از 
این رو می گوییم ساوه در مسیر پیشرفت و 

عدالت قرار گرفته است.
تدوین  زمینه  در  کرد:  بیان  ساوه  شهردار 
به  ایم  کرده  سعی  شهری  های  برنامه 
توزیع عادالنه در محالت مختلف شهر توجه 
ها  ظرفیت  همه  از  و  باشیم  داشته  جدی 
استفاده کنیم از این رو منتظر نقطه نظرات 
شهروندان هستیم تا با بهره مندی از نظرات 
آنها بتوانیم توسعه هرچه بیشتر شهرساوه 

را رقم بزنیم.
پروژه های  اجرای  با  ما  کرد:  بیان  حسینی 
متعدد در تالش هستیم این پروژه ها حتی 
مولد  و  خودکفا  اقتصادی  نظر  از  االمکان 
چرخه  دنبال  به  ما  چراکه  نه سربار  باشند 
که  هستیم  متوازن  شهری  توسعه  از  ای 
های  سازمان  و  شهری  قدرت  های  کانون 

شهری)غیر دولتی( در آن سهیم باشند.
به  اینکه  برای  کرد:  اضافه  ساوه  شهردار 
ابعاد مختلف توسعه در شهر توجه کنیم الزم 
است به افرادی که صاحب اندیشه هستند 
دارند  آینده شهرشان دغدغه  به  و نسبت 
فرصت بدهیم که آن ها خود را سازماندهی 
کنندو باید گفت همه شهروندان بخصوص 
زمینه  در  فرهیخته  و  کرده  تحصیل  افراد 
توریسم  شهری،  »اقتصاد  مختلف  های 
شهری، توسعه فرهنگی و اجتماعی شهری، 
عمران شهری، محیط زیست شهری و...« می 
شهر  برای   را  جدیدی  های  جریان  توانند 
این  کنار  در  کرد:  تصریح  دهند.وی  شکل 
موضوعات این گروه ها و نهادها می توانند 
با نظرات کارشناسی خود ما در سیاست های 
یاری  شهر  مقررات  تنظیم  و  شهر  توسعه 
رسانند و این مسئله باعث می شود که الیه 
های اندیشمند و فرهیخته شهری مشارکت 
باشند  داشته  شهر  توسعه  در  بیشتری 
شهر  در  شهروندان  از  الیه  این  وقتی  و 
مشارکت کنند بقیه مردم نیز تحت تاثیر این 
مشارکت قرار گرفته و سطح مشارکت الیه 

به الیه افزایش می یابد.
اینکه  یعنی  مشارکت  کرد:  اضافه  حسینی 
شهروند، شهر را مثل خانه خودش بداند و 
باید به این نکته توجه داشت که شهروندان 
چگونه در کارهای خانه مشارکت می کنیم و 
نظافت، آرامش و آسایش در خانه برایمان 
خیلی مهم است، باید همان حالت را به کل 
شهر تعمیم دهیم، که این در احساس تعلق 
به شهر،  نمود پیدا می کند و باید افراد فکر 
کنند شهر مال همه ماست و این احساس 
تعلق با چگونگی عملکرد مدیران کمرنگ و 

پررنگ می شود.
پروژه های  اجرای  روند  به  ادامه  در  وی 
در  کرد:بنابراین   تصریح  ساوه  شهردار 

استفاده  بومی،  فرهنگ  ترویج  راستای 
بهره مندی  صاحب نظران،  اندیشه های  از 
و  سازی ها  تصمیم  در  سازنده  افکار  از 
برون رفت از فضای محدود اداری  مشاوران 
برای  ای  افتخاری شهردار ساوه طی جلسه 
نایب  محمودی  با حضور سعیده  بار   اولین 

رئیس شورای اسالمی شهر معرفی شدند.
داد:  حسینی«ادامه  »مهدی  سید  مهندس 
شهر مهاجرپذیر ساوه با بیش از 200 هزار 
و  معضالت  از  بسیاری  دارای  جمعیت  نفر 
مشکالت مختلف به ویژه در مناطق حاشیه 
است  رسمی  غیر  های  سکونتگاه  و  نشین 
تمامی  رفع  توان  تنهایی  به  شهرداری  که 
این مشکالت را ندارد  و بسیاری از خدماتی 
که شهرداری باید در راستای رفع مشکالت 
مشارکت  و  تعامل  نیازمند  کند  ارائه  شهر 
داشت:  اظهار  است.وی  شهروندان  با 
شهرداری بیش از هر دستگاه دیگری برای 
شهروندان  بیشتر  چه  هر  مشارکت  جلب 
مشکالت  با  آشنایی  شهری،  مدیریت  در 
شهروندان و نیز بهره گیری از تجربه ، توان 
و تخصص اقشار مختلف مردم شهر، در جهت 
شهری  زندگی  کیفی  های  شاخص  ارتقای 
راهکارهای  و  ایده  از  استفاده  نیازمند 
است. متخصص  مشاوران  ویژه  به  مختلف 

حسینی افزود: همچنین از طرح ها و ایده 
رفع  راستای  در  افتخاری  مشاوران  های 
استقبال  اجتماعی  های  آسیب  و  مشکالت 
خواهیم کرد و امیدواریم با همکاری آنها با 
شهرداری در تصمیم گیری و تصمیم سازی 
های امور شهری در سالهای آینده  در ساوه 
شاهد شهری پویا با مشارکت مردم و کاهش 

این معضالت فرهنگی و اجتماعی باشیم.
سعیده محمودی نائب رئیس شورای اسالمی 
شهر ساوه نیز گفت: پیشرفت هر جامعه ای 
در گرو اراده، مسئولیت پذیری و احساس 

دلبستگی نخبگانی است که در آن زندگی 
همواره  برجسته  های  شخصیت  کنند،  می 
با وجود مشکالت فراوان و نبود زیر ساخت 
ها ی الزم در حوزه های مختلف اقتصادی، 
علمی، فرهنگی ، هنری به تالش مشغولند 
و نتایج بزرگی را در عرصه های مختلف به 

دست می آورند.
وی افزود: نخبگان جوان در تقویت پروژه 
های مدیریت شهری نیز نقش قابل توجهی 
دارند این قشر تاثیر گذار دارای طرح ها و 
ایده های کارآمدی در حوزه مدیریت شهری 
، محیط زیست و ترافیک شهر هستند ، که 
و  کارشناسی  دیدگاههای  و  نظرات  از  باید 
علمی آنها در کاهش معضالت شهر استفاده 
کرد، در شهرستان ساوه  باتوجه به مراکز 
ظرفیت  دارد  وجود  که   پژوهشی  و  علمی 
جمله  از  مختلف  های  بخش  در  را  نخبگان 
توسعه شهری فراهم می آورد،اما استفاده 
بستری  ایجاد  نیازمند  پتانسیل  این  از 
نخبگان  دانش  اجرایی کردن  برای  مناسب 
است، دانشی که نقش موثری در اشتغال و 

تولید دانش بنیان خواهد داشت.
وی افزود:همانگونه که مقام معظم رهبری 
جهت  نخبگان  های  ایده  از  استفاده  بر 
اشتغال زایی تاکید کرده اند، این مهم یکی 
از دریچه های رفع مشکالت اقتصادی است 
این فرصت ها  از  باید  که مدیریت شهری 
بهره مند شود، از این رو حمایت از پروژه 
های تحقیقاتی نخبگان توسط شهرداری ها، 
ایجاد فرصت های شغلی مناسب برای جذب 
قابلیت  سازماندهی  و  هماهنگی  نخبگان، 
شهری  مدیریت  در  موجود  امکانات  و  ها 
برای توسعه ارتباط میان دانشگاهها، مراکز 
علمی و فناوری، افزایش حضور و مشارکت 
آنها  نظرات  از  و استفاده  نخبگان  تخصصی 
به استفاده  از جمله راهکارهایی است که 
مدیریت  در  نخبگان  های  ایده  از  بهینه 
شهری منجر خواهد شد.نائب رییس شورای 
مدیریت  کرد:  اضافه  شهرساوه   اسالمی 
جامع و یکپارچه شهری موضوع بسیار مهمی 
جهت  در  می توان  آن  توسط  که  چرا  است 
کیفیت بخشیدن به امور، کاهش هزینه ها 
و استفاده بهینه از فرصت ها گام برداشت.

چاوشی«  »علی  سید  جلسه  این  پایان  در 
به عنوان مشاور افتخاری شهردار در امور 
مشاور  عنوان  به  عزیزی  دکتر  فرهنگی، 
افتخاری شهردار در امور اجتماعی و مهندس 
افتخاری  عنوان مشاور  به  احسان«  »محمد 
شهردار در امور شهرسازی و برنامه ریزی 

شهری معرفی شدند.

برای اولین بار در شهرداری ساوه؛مشاو

مشاوران افتخاری شهردار معرفی شدند



امروز یکی از آســیب های اجتماعی در جامعه  
اعتیاد به مواد مخدر اســت، آسیبی اجتماعی 
که گســترده تر و مهم تر از ســایر آسیب های 
اجتماعــی اســت، یک آســیب وقتی جنبه 
اجتماعی پیدا می کند که در جامعه شیوع پیدا 
کند و ضرر آن متوجه فرد و جامعه شــود که 

امروز آسیب اعتیاد در جامعه بیداد می کند.
دروازه ورود بــه مواد مخدر، مصرف ســیگار 
است، اگر کسی بخواهد به سمت مواد مخدر 
گرایش پیدا کند، ابتدا از سیگار شروع می شود، 
آســیب های اجتماعــی در جوامع مختلف 
می تواند متفاوت باشــد، شاید در یک جامعه  
به عنوان آســیب اجتماعی معرفی نشود، ولی 
همان موضوع در جامعه دیگر ممکن اســت 
آسیب اجتماعی تلقی شود. باتوجه به اهمیت 
موضوع آســیب های اجتماعی به ویژه اعتیاد 
درمصاحبه  تفضیلی در خصوص این معضل 
اجتماعی خبرنگار خبرگزاری تسنیم  با قاسم 
امیرآبــادی رئیس دادگاه  انقالب  اســالمی 

دادگستری ساوه به گفت وگو نشستند.
تشریح آماری تکان دهنده از اعتیاد و معتادان 
در ساوه، بررسی علل و عوامل بروز این آسیب 
اجتماعی و بررسی ابعاد مختلف تمایل جوانان 
به مســئله اعتیاد از جمله موارد و اولویت های 

این گفت و گو بود.
مشروح گفت وگو با  »قاسم امیرآبادی« رئیس 
دادگاه انقالب اســالمی دادگستری  ساوه در 

زیر می آید:

لطفا تعریفی از مسئله اعتیاد به مواد 
مخــدر از نگاه قضایی و نگاه حقوقی 

خود ارائه کنید؟
 اعتیاد عبارت است از عادت به مصرف مستمر 
مــواد مخدر که با قطع آن فرد از لحاظ روحی 
و جســمی متضرر می شود، در گذشته اعتیاد 
در قوانین ایران اسالمی جرم محسوب می شد 
ولــی در زمــان حاضر قانون گــذار از اعتیاد 
جرم زدایی کرد و درحال حاضر اعتیاد به مواد 

مخدر جرم تلقی نمی شود.
در یک تقســیم بندی کلی مــواد مخدر را به 
صنعتی و سنتی تقسیم می کنند که قانون گذار 
در ماده 4 قانون مبارزه با مواد مخدر به جرایم 
مربوط به انواع مواد مخدر صنعتی و ســنتی 

اشاره کرده است.
گزارشی از کشــفیات مواد مخدر و 

اقدامــات مقابله بــا این موضوع در 
بخش حوزه قضایی ساوه ارائه دهید.

کل کشــفیات  انواع مــواد مخدر در دو ماهه 
نخســت امسال 313 کیلو و 989 گرم و در دو 
ماهه نخست سال گذشته 87کیلو و 775 گرم  

بوده است. 
از این میزان مواد مخدر کشف شــده امســال 
308کیلــو و 229 گــرم تریاک، 4کیلو و 212 
گرم گراس، حشیش 232 گرم، هروئین 345 
گرم، شیره 261 گرم، سوخته 592گرم و تفاله 
73 گرم بوده اســت و کشــف مــواد مخدر 
صنعتی )شیشه( امسال 44گرم بوده که نسبت 
به مدت مشــابه ســال گذشته 4 درصد رشد 
داشــته است. کل دستگیری از ابتدای امسال 
تاکنون 499 نفر و در ســال گذشــته 298 نفر 
بوده اســت،تعداد قاچاقچیان شناســایی و 
دستگیرشده امسال هم 6 نفر بوده که نسبت 
به مدت مشابه سال گذشته رشد داشته است، 
همچنین امســال2 نفــر توزیع کننده و 306 
معتاددســتگیر شده که سال گذشته 199 نفر 
بوده این درحالی اســت که 153 فقره پرونده 
امســال تشکیل شــده که این میزان در سال 

گذشته 34 فقره بوده است.
شهرستان ساوه به ســبب مهاجرپذیربودن، 
وجود قومیت هــای مختلف با فرهنگ های 
متفاوت و همچنین قرار گرفتن در شــاهراه 
مواصالتی کشــور و ایــن که مواد صنعتی با 
وســایل ابتدایی در آشپزخانه تهیه می شود و 
نیز به ســبب باال بودن درآمد در این نوع مواد 
جوانان به راحتی به ســمت مواد مخدر از نوع 

صنعتی گرایش پیدا می کنند.

ســن اعتیاد در شهرستان ساوه بین 18 تا 35 
ســال بوده و متاسفانه ســن مصرف به مواد 
مخدر به 12 و 13 سال رسیده است و این یک 
هشــدار برای ما و خانواده ها است که ارتباط 

خود را با فرزندان بیشتر کنیم.

به نظر شما چه عواملی در روی آوردن 
به اعتیاد موثر است؟

عوامــل فردی، خانوادگی و اجتماعی از علل 
گرایش فرد به مواد صنعتی بوده اســت، علل 
فردی شامل مشکالت روانی فرد، کنجکاوی، 
ضعــف اراده در نه گفتن، و علت دیگر فردی 
در گرایش به مواد مخدر فرار از زندگی عادی 
و بــه عبارتی تنوع طلبی فــرد، انگیزه های 
درمانی اســت و همچنین دسترسی آسان به 

این نوع مواد است.
عامــل اقتصــادی از دیگر عوامل گرایش به 
مواد مخدر اســت، به ســبب این که خرید و 
فروش مواد مخدر سودآور است، هر کیلوگرم 
شیشــه بین 90 تا 100 میلیون تومان خرید و 
فروش می شود که به طور قطع جوان ما وقتی 
بیــکار اســت و از طرفی تهیــه آن با حداقل 
امکانات ابتدایی انجام می شــود به سمت این 
نوع مواد کشــیده می شــود که در این زمینه، 
یک  مرکز تهیه مواد صنعتی در زرندیه با 38 
کیلوگرم از نوع مواد صنعتی شناسایی و عوامل 

آن دستگیر شدند.
 بیشــترین آمار دســتگیری مربوط به افراد 
بی ســواد بــوده، بنابراین هر چه  تحصیالت 
کمتر باشــد به همان میزان گرایش به سمت 
جرایم و اعتیاد بیشتر است، پرهیز از نزاع های 

خانوادگی، تابع محض دستورات فرزندان در 
تامین نیازها نبودن و شــرکت در گروه های 
فرهنگی ورزشــی می توانــد فرزندان را در 

گرایش  به سمت مواد مخدر کاهش بدهد.

تحلیل شما از اقدامات دولت در حوزه 
مبارزه با موادمخدر چیست؟

دولــت می توانــد با تدوین قوانین کارســاز، 
کارآمد، دقیق و به روز در گرایش پیدا نکردن 
جوانان به ســمت مواد مخدر تاثیر بســزایی 
داشــته باشد، خوشــبختانه دولت جمهوری 
اسالمی در این باره، قانون مبارزه با مواد مخدر 
را تدوین و چندین بار اصالح و به روزرســانی 
کرده است و تالش های فراوانی در جلوگیری 
و پیشــگیری از روی آوردن جوانان به سمت 

مواد داشته است.

روند اجرایی شدن قوانین در راستای 
مقابله با اعتیاد چگونه بوده است؟

خوشبختانه قانون کافی در بحث پیشگیری، 
مبارزه و فروش داریم و دولت  با اجرای قوانین، 
راه اندازی مراکز ترک اعتیاد و... در این راستا 
تالش کرده اســت هرچند ممکن اســت این 
اقدامات به چشــم نیاید بــا این وجود دولت 
درخصــوص مبارزه با مواد مخدر تنها اســت 

همه نهادها در پیشگیری مسئول هستند.
 هرچند حمایت نهادها در این راستا قابل تقدیر 
بــوده ولی کافی نیســت، افرادی در خارج از 
کشور و از طریق عامل های خارجی با اعمال 
قدرت در کشــورهای همســایه با تولید مواد 
مخدر و انتقال آن به سمت کشور ما درراستای 
تضعیــف روحیه جوانان ما تالش می کنند و 
نیــروی انتظامــی در ایــن راســتا اقدامات 
چشــمگیری داشــته و فرزندان برومندی در 
این راســتا شــهید و جانباز شده اند و ما برای 
مبارزه با این پدیده شوم هزینه های گزافی را 

پرداخت کرده ایم. 
در بحــث برخورد با مواد ســنتی تا جایی که 
شناســایی شده برخورد شده، اما متاسفانه در 
بحث صنعتی به ســبب این که به راحتی و با 
ابتدایی ترین وسیله دریک فضای بسته تولید 
می شود، توفیق چندانی در شناسایی و برخورد 
نداشتیم و می توان گفت مجرمان همیشه یک 
قــدم جلوتر از قانون گذار و دســتگاه قضایی 
بودنــد، زیــرا امروز انتقال و توزیع مواد مخدر 

بسیار پیچیده تر و به روزتر و با وسایل جدیدتر 
بــدون حضور فروشــنده و خریدار از طریق 

کنترل از راه دور انجام می شود.

از نظر شــما مهمتریــن علت روی 
آوردن جوانان به اعتیاد چیست؟

امیرابادی یکی از عللی که سبب شده جوانان 
به ســمت تولید، خرید و فروش مواد بروند، 
گســتردگی جرایم مواد مخدر است که سبب 
شده تعداد مجرمان باال برود، بنابراین به سبب 
کثــرت زندانیان مراکزی را کــه باید آنها را 
نگهداری کنند از لحاظ فضا و ســایر امکانات 
با کمبــود مواجه هســتیم، بنابراین مجبور 
هســتیم با اســتفاده از امتیازات قانونی مانند 
آزادی مشروط، تعلیق مجازات و عفو رهبری 
فرد مجرم از زندان به اجتماع برگردد و همان 

مسیر قبلی را ادامه بدهد.

وظیفه مســئوالن و دســتگاه های 
اجرایی در مقابله با مســئله اعتیاد 

چیست؟
 در امر مبارزه با مواد مخدر، قانون 10 درصد 
و 90 درصد کارهای فرهنگی و دستگاه های 
متولــی فرهنگی می توانند موثر باشــند، کار 
فرهنگــی در کوتاه مدت جواب نمی دهد و از 
ســویی اقدامات فرهنگی مربوط به یک نهاد 
نیســت بلکه هر یک از افراد باید به نوبه خود 
در امر هدایت و ارشــاد و راهنمایی افراد آن 
جامعه در رابطه با عوارض مصرف مواد، تولید 
و توزیع آن موثر باشد و عمل کند، اما متاسفانه 
دســتگاه های متولی فرهنگی در این زمینه 

موفق عمل نکرده اند.
به نظر شما مهمترین عامل جلوگیری 

از اعتیاد جوانان چیست؟
تقویت باورهای دینی جوانان، ایجاد بازار کار 
و ایجاد شــغل، مهم ترین عامل در جلوگیری 
از اعتیاد جوانان به ســمت مواد مخدر است، 
ایجاد بازار کار با ایجاد شــغل متفاوت است، 
در ایجاد بازار کار دولت باید زیرســاخت های 
الزم را فراهم کند و از سویی اگر شغلی وجود 
داشته باشد، اما منبع درآمد آن کم باشد، فاصله 
طبقاتی، موقعیت جغرافیایی و محل سکونت 
و دوســتان ناباب در گرایش به ســمت مواد 

مخدر تاثیر به سزایی دارد. 
گفت و گو از لیال گراوند

»اعتیاد«؛ اصلی ترین آسیب اجتماعی در ساوه

در مراســم اختتامیه ششــمین جشــنواره 
منطقه ای شعر و موسیقی نواحی در زرندیه 
کــه بــا حضور بیــش از پنج هــزار نفر از 
عالقمنــدان در روســتای چهارحد بخش 
خرقــان شهرســتان زرندیه برگزار شــد 
تعــدادی از گــروه های موســیقی نواحی 
مختلــف کشــور از اســتان های همدان، 
قزوین، البرز، قم، تهران، مرکزی، زنجان، 
لرســتان و کردســتان به اجــرای برنامه 
پرداختند که مورد توجه حاضرین واقع شد. 
محمدرضا منصوری نماینده مردم ســاوه و 
زرندیه در مجلس شــورای اسالمی در این 
مراســم، هنر را ابزار فرهنگ سازی و حفظ 
و صیانــت از فرهنگ دانســت و ادامه داد: 
زبــان هنر زبان بین المللی اســت که قابل 

فهم برای همه نژادها و اقوام مختلف است 
و این مهم نشــان از اهمیت این مقوله دارد 
کــه می توان به کمک آن با همه مردم دنیا 
ارتباط گرفت و در راســتای حفظ و اعتالی 

فرهنگی جامعه خویش قدم برداشــت. 
رئیس اداره فرهنگ وارشاد اسالمی در این 
مراسم گفت: موسیقی محلی بخش مهمی 
از فرهنــگ و آئین نواحی مختلف کشــور 
اســت و بســیاری از آداب و رســوم و سنن 
بومی و محلی توســط هنرمندان ارزشمند 
این بخش حفظ و به نســلهای بعدی منتقل 

شده است. 
احمد جوانمرد نگاه عده ای به هنر موسیقی 
را نامهربانانه دانست و ادامه داد: عدم توجه 
الزم به موسیقی و هنر بومی و محلی موجب 

بروز مشــکالت عدیــده ای در این بخش 
خواهــد شــد که یکــی از آنها روی آوردن 
جوانان عالقمند به موســیقی زیر زمینی و 

موسیقی های غربی است. 
وی ایجاد فضای شــادی و نشــاط عمومی 
را از اهداف و وظایف این اداره برشــمرد و 
افزود: نشــاط اجتماعی ســالم و مهیج حق 
مــردم بــوده و نمی توان بدلیل ســالئق 

شــخصی آن را از مردم دریغ کرد. 
در پایــان این مراســم که بــه همت اداره 
فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان زرندیه 
و همکاری بخشــداری خرقان برگزار شد، 
از ارشد جاللی از همدان، ابوالفضل پالیزبان 
از قــم، مهدی صدری از قم، محمود بازدار 
از مرکــزی، کاظــم حســینی از زنجان، 

حق رضا فطری از همدان، علی شــوکت از 
قم، عنایت حســینی از کردستان، روستایی 
از لرســتان، علــی قره بیگلــو از قم، احمد 

مصطفوی از مرکزی، اســماعیل مرادی از 
همدان، حســین علی حسینی از مرکزی با 

اهــداء لوح و هدایایی تقدیر بعمل آمد.

اختتامیه ششمین جشنواره منطقه ای شعر و موسیقی نواحی در زرندیه
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ادامه از صفحه 2

اخذ مدارک واگذاری و سند امالک فضای سبز، در دستور کار شهرداری زاویه



صاحب امتیاز :           
 سازمان صدا و سیمای 

جمهوری اسالمی ایران                                                 
سرپرست شهرستان ساوه: 

عباس کریمی
مدیر اجرایی:لیال گراوند

تحریریه شهرستانها:            
021-44233511

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

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

رسول خدا ) ص ( فرمود 
باَحُه )1(  َخْیُر لَْهِو الُْمؤِمِن السَّ

بهترین سرگرمی برای شخص باایمان ، شنا 
است

و  شنا   هیات  رئیس  برزگر  محمدرضا 
در  ساوه  شهرستان  چمران  استخر  مدیر 
با اشاره به  با خبرنگار جام جم  گفت وگو 
وفرهنگ  شنا  جایگاه  به  توجه  ضرورت 
دالیل  اظهارداشت:  جامعه  در  آن  سازی 
بسیاری وجود دارد که فرد را به استخر 
نزدیک می کند نخست اینکه شنا ورزشی 
است که برای قلب بسیار سودمند است 
به گونه ای که اگر در حین انجام آن  شدت 
حرکتتان زیادباشد،کامال می توانید آن را 
با دویدن در یک سطح مقایسه کنید زیرا 
در این حرکات هم قسمت های باالی تنه 
آب  در  بدن  پایینی  های  قسمت  هم  و 
حرکت می کند می توان گفت که ماهیچه 
ها و عضالت حتی بیشتر از دویدن فعال 
بیشتری  کالری  شما  بنابراین  هستند 

خواهید سوزاند.
را  بدنی  از سویی شنا قدرت  افزود:  وی 
پس  است  ممکن  زیرا  دهد  می  افزایش 
از  بعضی  و  گردن  در  شنا  روز  اولین  از 
عضالت بدنی فرد،احساس کوفتگی ایجاد 
تا  که  است  این  موضوع  این  دلیل  شود 
کنون چنین فشاری به عضالت وارد نشده 
است. ولی با تکرار چندین دوره شنا، باعث 
قوی تر شدن شانه ها و همین طور ماهیچه 
هیات شنای  رئیس  می شود.  پشت  های 
شهرستان ساوه تصریح کرد: براساس نظر 
محققان ومتخصصان شنا ورزشی است که 
استرس وفشارهای عصبی را کاهش می 
دهد ودر درمان بیماریهای روحی نیز موثر 
شدت  شنا  ورزش  حرکات  واینکه  است 
که  بیمارانی  برای  بنابراین  دارد  کمی 
مشکالت مفصلی دارند بویژه برای کسانی 
که دارای بیماری دیسک،سیاتیک یا پوکی 
استخوان هستند، بسیار مفید است زیرا 
ها  ورزش  دیگر  به  نسبت  شنا  ورزش 
مانند کشتی،شنا می تواند برای بدن فرد 
را  عضالت  بر  وارده  وفشار  باشد  مفید 

کاهش دهد.
ها  خانواده  برخی  افزود:متاسفانه  وی 
کافی  اطالعات  شنا  ورزش  به  نسبت 
نداشته ورزش شنا را با این نگاه تعریف 
آب  روی  فرزندشان  که   همین  کنند  می 
و  است  گر  شنا  آنها  شود،فرزند  شناور 
درحالیکه  آن  هزینه  دلیل  به  همچنین 
نسبت به دیگر رشته های ورزشی بسیار 
پایین بوده و زمان بر بودن برای ورود به 

از سنین ۵الی 6  اگر  که  عرصه قهرمانی 
نیاز  8سال  حداقل  کنند  شروع  سالگی 
کنند  می  رها  را  آموزش  ادامه  است، 
است  بزرگ  اشتباه  یک  این  حالیکه  در 
سن  در  تواند  می  فرد  ادامه  درصورت 
13سالگی وارد مسابقات شنای شهرستان  

شود .  
دارای  شنا  ورزش  داد:  ادامه  برزگر 
مفاهیم مختلف است وقتی می گویم فرد 
شنا بلد است یعنی اینکه فرد می تواند 
مسافت خیلی کوتاهی را طی کند و اینکه  
روی آب شناور باشد ولی وقتی بحث شنا 
گر مطرح می شود مستلزم این است که  
را بصورت تخصصی  بتواند 4مهارت  فرد 
پشت،قورباغه  سینه،کرال  کرال  شامل 
وپروانه را طی کند وبتواند مسافت های 
افزود:  برود.وی  پیش  را  باال  100به 
ورزش  اهمیت  به  توجه  با  خوشبختانه 
شنا فدراسیون شنا و هیات شنای استان 
ورزش  این  که  گذاشته  این  بر  تصمیم 
بصورت آکادمی و مدرسه ای ادامه پیدا 
برنامه  ورزش  این  تقویت  الزمه   کند  
ریزی،فرهنگ سازی و حمایت همه جانبه 
شنای  هیات  رئیس  است.  مسئولین 
شهرستان ساوه واستخر چمران شهرستان 
امتیازات استخرچمران  به  با اشاره  ساوه 
ساوه  چمران  اظهارداشت:استخر  ساوه 
استان،اداره  ورزش  کل  اداره  حمایت  با 
در  مسئولین  سایر  و  شهرستان  ورزش 
700میلیون  بر  بالغ  اعتباری  96با  سال 

تومان باز سازی شد. 
سیستم  کامل   بازسازی  داد:  ادامه  وی 
خانه،تعویض  موتور  موتورخانه،ساختمان 
الکترونیکی  استخر،  محوطه  سرامیک کل 
کردن کمدها،تعویض کامل  محوطه سالن 
سیستم  رسانی  روز  به  جکوزی،  و  سنا 
 ، روشنایی  سیستم  استخرو  کل  تهویه 
کاری،  خنک  برای  استخر  نونل  احداث 
upvc  و به روز نمودن سیستم موتور خانه 
و تمام دستگاه های موجود در استخر و  از 
استرالیا خریداری شده به گونه ای که دور 
از  بخشی  است   زدنی  زنگ  و  آلودگی  از 
اقدامات انجام شده استخر چمران جهت 

ارائه خدمات بیشتر به شهروندان است.
در  شنا  آموزشی  کرد:دوره  عنوان  برزگر 
که  4ترم  طی  چمران40جلسه  استخر 
طی  از  پس  فرد  باشدو  می  3ماه  حدود 
این مراحل می تواند در تیم  شهرستان 
زیر نظر هیات شنای شهرستان فعالیت و 
حتی  و  ،استانی  شهرستانی  مسابقات  در 
شرکت  گذشته   سالهای  همچون  کشوری 

آشنایی  اول  ترم  میشود  برگزار  کند، 
آب،رعایت  از  خروج  و  ورود  آب،نحوه  با 
بوده،ترم  آب  از  بردن  لذت  و  بهداشت 
،نحوه حرکت  نحوه شناوری روی آب  دوم 
از  را  اینکه چگونه اشیا  و  روی سطح آب 
بچه  سوم  ترم  افزود:  کند.وی  خارج  آب 
پیش روی را یاد می گیرد که شامل انواع 
پا زدن بوده و در ترم چهارم دست زدن 
و شنا کردن هم کرال سینه و هم کرال 
این مدت حتی  یاد می گیرد در  را  پشت 
باالتر  ضعیف ترین بچه شنا رادر  مرحله 
از  اینکه بگویم شنا بلد است که در آن 
باشد  تواند روی آب شناور  بچه فقط می 
را یاد می گیرد می توان گفت با  طی کردن 
4ترم بچه تقریبا شنا را بصورت تخصصی 
یاد گرفته و می تواند کرال پشت و سینه 
را که ورود فرد به مرحله قهرمانی است 
گواهی شرکت  درپایان  و  بدهد  انجام  را 
در کالس را داده می شود.رئیس استخر 
های  آموزش  گفت:کل  ساوه  چمران 
شود  می  برگزار  4ترم  طی  که  تخصصی 
در این استخر 260هزار تومان بوده زیرا 
مهم تر از بحث درآمد چشم انداز استخر 
چمران ارتقای ورزش شنا و سالمتی بوده 
زیرا تنها استخر در شهرستان ساوه بوده 
که بصورت تخصصی ورزش شنا را دنبال 
می کند واینکه تنها استخر شهرستان بوده 
که 6سانس اختصاصی برای تیم شناگران 

آقا و خانم را دارد .
عمده  مشکالت  از  افزود:یکی  وی 
مقایسه  بحث  متاسفانه  ما  های  خانواده 
در  بودن  عجول  و  باهم  فرزندانشان 
حالیکه  در  است  فرزندانشان  یادگیری 
در  ای  بچه  هر  برسیم  باور  این  به  باید 
رشته خاصی تخصص داشته و می تواند 
کرد:بعضا  اضافه  کند.برزگر  عمل  موفق 
کلر  که  دارند  اذعان  ازمراجعین  برخی 
در  بحث  ترین  مهم  است   باال  استخر 
است  فردی  بهداشت  رعایت  استخر 
نوعی  را  استخر  مردم  از  برخی  متاسفانه 
قبل  حالیکه  در  دانند  می  گرفتن  دوش 
بگیرد  فرد دوش  استخرباید  به  ورود  از 
که کل آلودگی فرد از بدن خارج شود که 
باعث آلودگی استخر نشود و از سویی کلر 
نیز  استخر  بعداز  شود  استفاده  کمتری 
دوش گرفتن ضروری است و  وسایلی که 
برای شنا استفاده می کنند حتما باید در 

معرض مستقیم نورآفتاب قرار بگیرد .
وی ادامه داد:دمای استاندارد آب استخر 
عموم  قهرمانی 26-27،برای  شنای  برای 
مردم که تفریحی شنا می روند 27-28 و 

برای سالمندان که بیشتر جنبه آب درمانی 
تمام فصول سال 29-30است  در  دارد 
را  داغ  آب  شنا  در  متاسفانه  برخی  ولی 
داغ  آب  که  همانطور  دهند  می  ترجیح  
جنبه  بیماریها  برخی  برای  موقت  بصورت 
مانند  بیماریها  برخی  برای  دارد  مسکن 
به  عوارض  استخوان  و  مفاصل  مشکالت 

دنبال دارد.
افزود:متاسفانه  چمران  استخر  مدیر  
شاهد تبلیغ از سوی برخی استخرها مبنی 
شرب  آب  با  شنا  و  کلر  بدون  استخر  بر 
هستیم در تمام جهان تنها مواد استفاده 
کننده برای استخر و حتی به مقدار کمی  
می  استفاده  کلر  نیز   شرب  آب  در  هم 
شود  و جایگزینی برای آن وجود نداشته 
وی افزود:متاسفانه برخی به دلیل رعایت 
در  آلودگی  باعث  فردی  بهداشت  نکردن 
استخر می شوند واگر کلر استفاده نشود 
باید منتظر بدترین فاجعه در حوزه سالمت 

برای شهروندان بود .
دوستان  باید  که  دیگری  افزود:نکته  وی 
این  باشند  داشته  مدنظر  شنا  بحث  در 
است که بعد از شنا به دلیل اینکه منافذ 
باز می شوند وارد استخر نشوند  پوست 
زیرا آلودگی استخر جذب پوست می شود 
برزگر ادامه داد:شهرستان ساوه پتانسیل 
های خوبی در حوزه ورزش دارد هم اکنون 
آقا  و 20مربی شنا  از 30مربی زن  بیش 
در شهرستان ساوه داریم که اگر هرسال 
10شنا گر به جامعه معرفی کنند هم اکنون 
۵00شنا گر در شهرستان را داشتیم ولی 
برخی از مربی ها متاسفانه به جای شناگر 
ساختن بیشتر دنبال مادیات و تجارت در 
این عرصه هستندوی ادامه داد:استخرها 
به دلیل هزینه باال در نگهداری به بخش 
گذار  وسرمایه  میشوند  واگذار  خصوصی 
بیشترآنچه که سالمت و ارتقای کار مدنظر 
از  کند  توجه  آن  مادی  جنبه  به  باشد 
انتظار می رود یکی از تعهدات  مسئولین 
به  توجه  پیمانکار  به  استخر  واگذاری  در 

سالمت مردم باشد .
تماس:4241۵6۵0-09127۵۵8188

استخر چمران با مجهزترین امکانات، آماده ارائه خدمات به شهروندان
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