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ضمیمه رایگان روزنامه دراستان مرکزی

مســئوالن تحریم های دشمنان را 
خنثی کنند

محمدرضــا منصوری با اشــاره به دشــمنی امریکا علیه 
حکومت اسالمی اظهارداشت: تحریم های آمریکا علیه ایران 
از ابتدای پیروزی انقالب تاکنون بوده اســت ودر هیچ زمانی 
آمریکا تحریم های خود را برنداشته  است؛ اگرچه فراز و نشیب 
هایی داشــته و گاهی کمتر یا بیشتر شده اند اما هیچگاه بی 

تحریم نبوده ایم.
وی افزود: تجربه نشــان داده اســت که مذاکره پاسخگو 
نیست؛ مذاکره زمانی موثر است که طرف مقابل حداقل ارزش 
های انســانی را زیرپا نگذارد اما آمریکایی ها نشان دادند به 
کمترین ارزش های انسانی پایبند نیستند؛ بنابراین تنها نسخه 
مقاومت باقی می ماند. نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس 
تصریح کرد:دشــمنی آمریکا با ایران اسالمی ریشهای عمیق 
دارد لذا مسئولین باید بیدار باشند و بدانند از دشمن جز دشمنی 
چیزی صادر نمی شود مقاومت تنها نسخه شفا بخش دربرابر 
تحریم ها است مردم در روزهای سخت امتحان خود را پس 
دادند بنابراین ملت ما دشمن راخسته می کند  اما خود خسته 
نمی شود. منصوری بیان کرد: مقاومت همواره جواب داده، می 
دهد و خواهــد داد؛ هرچند مقاومت هزینه دارد اما این هزینه 
می ارزد چرا که با عزت همراه اســت در حالیکه سازش هم 
هزینه دارد اما همراه با ذلت است.وی ادامه داد: آمریکا همواره 
از همه امکانات و موجودیت خود علیه نظام جمهوری اسالمی 
اســتفاده می کند و هر گونه اقدامی از ســوی شیطان بزرگ 
آمریکا نسبت به ایران اسالمی امکان پذیر است آمریکایی ها 
با شــیطنت ، اعمال فشار، تهدید و تحریم  هر کاری را برای 
آســیب زدن به نظام جمهوری اسالمی به کار می برند همان 
گونه که تا کنون در حال آسیب رساندن به این نظام بوده اند 
مطمئنا در آینده هم این کار خود را ادامه خواهند داد .نماینده 
مردم ساوه وزرندیه درمجلس خطرنشان کرد:مسئولین باید با 
بهره وری،پاک دستی، کم کردن هزینه و جلوگیری از واردات 

بی رویه تاثیر تحریم ها را خنثی کنند.
 

توانمندی های  نمایشگاه  نخستین 
اقتصادی و سرمایه گذاری

نخســتین نمایشــگاه توانمندی های اقتصادی و سرمایه 
گذاری در زرندیه از 28 الی 30 آبان در شهر جدید آیلند واقع در 

سرزمین ایرانیان برگزار می شود.
دبیر اجرایی برگزاری این نمایشــگاه گفت:  این نمایشگاه 
با هدف معرفی ظرفیت های اقتصادی این شهرستان در حوزه 
صنعتی، کشاورزی، معادن، گردشــگری، بازرگانی و ... برگزار 
می شود.مجتبی کاظم خانی افزود: این نمایشگاه فرصتی است 
تا واحدهای برتر و شاخص شهرستان در حوزه اقتصادی برای 
معرفی تولیدات و توانمندی های خود در عرصه های گوناگون در 
قالب ده ها غرفه فعالیت کنند. وی ادامه داد: در این نمایشــگاه 
واحدهای تولیدی و برتر شهرک های صنعتی مامونیه، زوایه و 
پرندک و نیز واحدهای شــاخص برتر تولیدی خارج از شهرک 
های صنعتی همچنین واحدهای فعال در حوزه کشاورزی حضور 
خواهند یافــت. کاظم خانی تصریح کرد: مجموعه های دولتی 
و اداری و نیز فعاالن و کارشناســان اقتصادی نیز با حضور در 
نمایشــگاه اطالعات الزم را در خصوص وضعیت شهرستان و 
فرصت های ســرمایه گذاری به بازدیدکنندگان ارائه می کنند 
تا بســتر سرمایه گذاری در حوزه اقتصادی شهرستان به خوبی 
توســط فعاالن اقتصادی تبیین و فراهم شود.وی همچنین از 
دعوت از ســرمایه گذاران خارجی با هماهنگی ســفارت خانه 
هــا برای بازدید از این نمایشــگاه خبــر داد و گفت: دعوت از 
سرمایه گذاران خارجی و تشویق آنان به سرمایه گذاری در این 
شهرستان موجب توسعه کسب و کار و ایجاد اشتغال بیشتر در 

شهرستان و درآمدزایی برای استان خواهد شد.
به گفته کاظم خانی حضور مسئوالن دولتی در این نمایشگاه 
نیز زمینه ای برای طرح مشــکالت و موانع ســرمایه گذاری و 
ارتقــای تولید و توســعه اقتصادی خواهد بــود.وی گفت: این 
نمایشــگاه به همت اســتانداری اســتان مرکزی، فرمانداری 
شهرســتان زرندیه، ســازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
مرکزی، شرکت شهرک های صنعتی استان مرکزی، اداره جهاد 
کشاورزی شهرستان زرندیه و مدیریت شهر جدید ایلند برگزار 

می شود.

بهاروند در جلســه  محمــد 
غیرعامــل  پدافنــد  شــورای 
شهرســتان ساوه با اشــاره به 
رهنمودها و تاکیدات مقام معظم 
رهبــری مبنی بر اهمیت پدافند 
غیرعامل در برابر انواع تهدیدات 
فــرارو افزود: هفته نکوداشــت 
پدافند غیرعامل از هشتم لغایت 
14 آبانماه فرصت مغتنمی است 
که با اجرای برنامه های مفید در 
حوزه هــای عمومی و تخصصی 
نسبت به گفتمان سازی عمومی 
و نهادینــه کــردن آن در بین 
کنیم.وی  اقــدام  آحــاد جامعه 
همچنیــن در خصــوص پروژه 
نصب دوربین هــای ترافیکی و 
گفت:  ساوه  شــهر  در  انتظامی 
نصب دوربین هــای ترافیکی و 
انتظامــی در واقع یــک پروژه 

محسوب  ضروری  و  زیرساختی 
می شــود و در واقع شهری که 
بــرای کنترل نظــم و امنیت از 
اســتفاده  نوین  هــای  فناوری 
نکند یک شــهر ناقص اســت.

بهاروند ادامــه داد: اعتبار مورد 
نیاز ایــن پروژه در مقایســه با 
پروژه های شــهری کم اســت 
ولی نتایــج مثبت زیادی خواهد 
داشت که همه شهروندان از آن 
بهره مند می شوند لذا شهرداری 
سریعتر  هرچه  مخابرات  اداره  و 
درخصوص اجرای طرح تعامل و 
همــکاری الزم را معمول کنند.

مثبت نصب  نتایــج  وی گفت: 
دوربین ها در شــهر براي ارتقاء 
ســطح امنیت شهر و پیشگیري 
از جملــه ســرقت  از جرایــم 
تجهیــزات برقــي و مخابرات 

و مســائل قضایــي و انتظامي 
ضروري اســت.فرماندار ســاوه 
از کلیه نهادها، شــهرداری ها و 
ادارات شهرستان ساوه خواست 
تا نســبت به اجرای برنامه های 
پدافنــد  بزرگداشــت  هفتــه 
دســتورالعمل  مطابق  غیرعامل 
ارســالی و تشــکیل جلســات 
برنامه های  اجرای  و  تخصصی 
دســتگاه  وظایف  با  متناســب 
اقدام و گزارش مستند و مصور 
کنند. ارســال  فرمانــداری  به 

در این جلســه مصوب شد تا با 
توجه به شــروع فاز اول پروژه 
دوربین هاي مداربســته در شهر 
توسط شــهرداري، اداره برق و 
اداره مخابــرات همکاري الزم 
برق  انشــعاب  تخصیص  برای 
و کابل کشــی بستر فیبر نوري 
را جهت اجراي هرچه ســریعتر 
طرح مذکــور و بهره برداري از 

آن انجام دهند.
برگزاری نمایشــگاه، کارگاه 
و مســابقات فرهنگی و هنری 
غیرعامل  پدافنــد  موضــوع  با 
توسط ادارات آموزش و پرورش، 
فرهنگ و ارشــاد اســالمی و 
شهرداریها از دیگر مصوبات این 

جلسه بود.

خبر خبر

واکنــش ظریــف بــه تحریم 
تعطیل  شده  بانِک  و  »ســانچی« 
در  ظریــف  محمدجــواد 
صفحه توئیتر خود نوشــت: 
عملیات  یــک  در  »آمریکا 
اســتیصال  ســر  از  روانی 
برای مفصل کردن فهرست 
ایرانی  نهادهای تحریم شده 
- که ناخواســته هدف قرار 
گرفتن مردم عادی ایران را نیز نشــان داد - یک بانک 
که شــش سال پیش تعطیل شد و یک کشتی که سال 
گذشته غرق و به صورت گســترده ای رسانه ای شد را 
هدف تحریم های خود قرار داد.«او در پایان توئیت خود 

از هشتگ آمریکامنزوی است استفاده کرده است.

ســاله   42 مــرد  قتــل   راز 
در زرندیه کشف شد

 محمدرضا روشندل در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در 
اوایل اسفند سال گذشــته در پی کشف جسد مردی 42 
ساله با هویتی ناشناس در خرابه ای در یکی از محله های 
شهر زرندیه، تحقیقات تخصصی کارآگاهان پلیس برای 

شناسایی مقتول و دستگیری قاتالن این فرد آغاز شد.
وی افزود: در مراحل اولیه بررســی های پلیس هویت 
مقتول به دســت آمد و مشخص شد که این فرد یکی از 
ساکنان محله ای است که جســد در آن پیدا شده است.

این مقام انتظامی ادامــه داد: با آغاز تحقیقات تخصصی 
کارآگاهان پلیس و با بازجویی های انجام شده از بستگان 
و نزدیکان این فرد، ســرنخ هایی از دست داشتن اعضای 

این خانواده در این قتل به دست آمد.
  روشندل اضافه کرد: هر چند که اعضای این خانواده با 
نقشه ای دقیق، سعی بر گمراه کردن تحقیقات کارآگاهان 
پلیس را داشتند، ولی سرانجام پس از حدود شش ماه راز 
این قتل برمال شد.وی تصریح کرد: زن و همسر این فرد 
در اعترافات خود اذعان داشتند که به دلیل آزار و اذیت مرد 
خانواده با همدستی فردی دیگر نقشه این قتل را طراحی 
کرده اند.فرمانده انتظامی شهرســتان زرندیه خاطر نشان 
کرد: در عملیاتی دیگر، متهم دیگر پرونده نیز شناســایی 
و دستگیر شد و هم اکنون مراحل قانونی رسیدگی به این 

پرونده در شعبه قضائی درحال پیگیری است.

کشف 34 میلیارد کاالی قاچاق
سردار کیومرث عزیزی از کشــف 34 میلیارد و 482 
میلیون ریال انــواع کاالی قاچاق در عملیات های پلیس 
اســتان در سال جاری خبر داد و اظهار کرد: این کشفیات 
در مقایســه با مدت مشابه ســال قبل 78 درصد افزایش 

داشته است.
وی تصریــح کرد: امروزه کشــور نیازمند فعالیت های 
اقتصادی ســالم، اشتغال زایی و ســرمایه گذاری مطمئن 
است و این مهم نیازمند شرایط و فضایی است که در آن 
سرمایه گذاری، تولید و تجارت در سطوح مختلف از صحت 
و سالمت برخوردار بوده و احساس امنیت و آرامش بر آن 
حاکم باشد.فرمانده انتظامی استان مرکزی یکی از ابزارها 
و حربه های پیچیده دشمنان در ایجاد خلل در سیاست ها، 
برنامه ها و نگرش های اصولی نظام را برنامه ریزی در حوزه 
قاچــاق کاال خواند و گفت: در مقابلــه با این توطئه های 
دشمنان، نیروی انتظامی تالش کرده است با تمام توان به 
مقابله با این معضل اقتصادی -  اجتماعی پرداخته و کلیه 
سیاست های ابالغی را در سایه توجه به فرامین فرماندهی 
معظم کل قوا اجرایی کند.عزیزی افزود: در این بازه زمانی 
864 پرونده در خصوص قاچاق کاال تشــکیل شده که در 
48 پرونده ارزش ریالی کاالی کشــف شده بیش از یک 
میلیارد ریال و در 55 پرونده نیز ارزش کاالی کشف شده 
بیش از یک صد میلیون ریال برآورده شده است.وی ادامه 
داد: در این عملیات ها 791 نفر دســتگیر و 257 دستگاه 

وسیله نقلیه نیز از قاچاقیان کاال توقیف شده است.

شهربدون فناوری نوین امنیتی  
شهری ناقص است

جدید  مطالعــه  یــک  طبق 
در  باال  فشــار خــون  مدیریت 
افراد مبتال بــه دیابت می تواند 
از آسیب زیســتی تهدید کننده 

حیات جلوگیری کند. 
یافته های این تحقیق نشان 
می دهد که نه تنها دیابت بلکه 
فشار خون بســیار باال، مسئول 
آســیب شدید زیســتی در افراد 
مبتــال به دیابت اســت.مطالعه 
ای که در فشــار خون بالینی و 
تجربی دیده می شــود شــامل 
 1001 و  دیابتــی  بیمــار   783
بیمــار غیــر دیابتــی از بخش 
اورژانس بیمارســتان نیوجرسی 
اســت که بیشــتر بــه جوامع 
آفریقایی،آمریکایــی خدمت می 
کنــد. این اولین مطالعه اســت 
که به بررســی عوامــل خطر و 
شــیوع فشــار خون بحرانی )و 
یا افزایش حاد فشــار خون( در 
دیابتی  های  آفریقایی،آمریکایی 
می پــردازد که جمعیتی ناچیز از 
موارد عوارض فشــار خون باال 
یار  استاد  بننسون،  هستند.ایرینا 
بیان  راتگرز،  پرستاری  دانشکده 
کرد: » مطالعه ما نشــان داد که 
هر دو بیمار دیابتی و غیر دیابتی 
با فشــار خون بحرانــی دارای 

میزان مشــابهی از آسیب شدید 
به اندام های مــورد نظر بودند. 
همراه با ایــن واقعیت که افراد 
مبتــال به دیابت با فشــار خون 
به طور چشــمگیری  بحرانــی 
ســطح فشــار خــون باالتری 
داشتند و این حاکی از آن است 
که ایجاد آســیب شدید به اندام 
های حیاتی فقط به دلیل دیابت 
نیست بلکه به دلیل فشار خون 

شدید است.«
طبق اظهارات بننسون، موارد 
فشــار خون بحرانی با آســیب 
تهدید کننده حیات به مغز، قلب 
و کلیه ها وابسته است. تخمین 
زده می شــود یک درصد تا دو 
درصد افراد که فشــار خون باال 
دارند در طــول زندگی خود به 
فشار خون بحرانی مبتال خواهند 
شد و این احتمال در افراد دیابتی 
حتی باالتر است.بننســون ذکر 
بحرانی  خون  فشار  »خطر  کرد: 
در افراد دیابتی و همچنین مبتال 
به بیماری هــای قلبی عروقی، 
بیماری های کلیوی و کم خونی 
بــه میزان قابــل توجهی باالتر 
است؛ و اینکه بیمه های پزشکی 
و دسترسی به خدمات بهداشتی 
، عوارض شدید فشار خون باال 

را کاهش نمی دهد.«
 این تحقیقات که با مطالعات 
اخیر دیگری مطابقت دارد نشان 
می دهد فشار خون باالی کنترل 
نشده با 57 درصد افزایش خطر 
افراد  قلبی عروقــی در  بیماری 
مبتــال به دیابت همراه اســت.

بننسون بیان کرد: » با توجه به 
این واقعیت که وجود فشار خون 
شدید قوی ترین محرک آسیب 
بــه اندام های حیاتــی در افراد 
مبتال به دیابت است؛ مهم ترین 
جلوگیری  برای  پزشکی  مداخله 
کنترل  بحرانی،  فشــار خون  از 
فشار خون بیمار است. مداخالت 
با دقت انتخاب شــده پزشــکی 
بیماران  پایبنــدی  بهبود  باعث 
بــه داروها و تدابیری می شــود 
کــه به افراد کمــک می کند به 
اینرســی بالینی غلبه کنند؛ و یا 
باعث شکست در افزایش درمان 
زمانی که وضعیت فشــار خون 
ناخوشــایند شده است می شود. 
به طور بالقوه ممکن است باعث 
کاهش آســیب های ناشــی از 
فشار خون بحرانی در اندام های 

هدف شود.
منبع: دانشگاه راتگرز
مترجم: فرشته دالور

 پیشگیری از آسیب های دیابت 
با کنترل فشار خون
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حجت االسالم دانشی مدیرکل 
کتابخانــه هــای عمومــی اســتان 
مرکزی بــا حضور در شهرســتان 
ســاوه، بــا امــام جمعه شــهر آوه 
دیــدار و گفتگــو کرد.دانشــی با 
اشاره به جایگاه شهرآوه از توابع 
خطه  گفت:این  شهرستان ســاوه 
ادوار  در  ســاوه  شهرســتان  از 
گذشــته  باید بیشتر مورد توجه 
قــرار مــی گرفــت و متاســفانه 
این شــهر فاقد مراکــز فرهنگی 
مناســب ازجملــه یــک کتابخانــه 
عمومــی می باشــد و امیدواریــم 
بــه زودی کتابخانــه ای مجهــز و 
در خور شــأن مردم شــریف آوه 
راه اندازی شــود. ججت االسالم 
دانشــی در دیــدار با مســئولین 
شهرســتان  توابــع  از  شــهرآوه 
ساوه با اشاره به ضرورت ترویج 
ومطالعــه  کتابخوانــی  فرهنــگ 
و  کتــاب  اظهارداشــت:اهمیت 
پوشــیده  برکســی  کتابخوانــی 
نیســت چراکه کتــاب اصلی ترین 
عامــل فرهنگ و تمدن هر جامعه 
و پایه و اســاس فرهنگ است و 
میزان پیشــرفت هر کشوری به 
ســرانه مطالعه و تولید کتاب آن 

بستگی دارد.
وی با ذکــر این مطلــب که هر 
کشــوری که تولید کتاب بیشتری 
داشته باشــد پیشرفته تر است، 

ادامه داد: پیشرفت های صنعتی 
اقتصادی و سیاسی همه منوط به 
تولید کتاب و اندیشــه اســت و 
اگر در جایی پیشرفت وجود دارد 
مدیــون ایده هایی اســت که در 
قالب نوشــته عرضه شده است.

وی با بیــان اینکه در هیچ مکتبی 
به اندازه اسالم به کتاب بها داده 
نشده است، تصریح کرد: شروع 
بعثت پیامبــر با امر خواندن مهم 
است چراکه بعثت با کتاب شروع 
شــد و معجزه آن حضــرت کتاب 
اســت.وی بــه  انتظــارات مقــام 
معظــم رهبری در رابطــه با کتاب 
و کتابخوانی اشــاره کرد و گفت: 
تاکید رهبری بــه مطالعه کتاب و 

ترویج مطالعه است.
وی افزود:  بــرای پیاده کردن 
خواســته مقام معظم رهبری چند 
نهاد مسئول هستند که نخستین 
عمومــی  فرهنــگ  شــورای  آن 
اســت چراکه تصمیمات شــورای 
فرهنــگ عمومــی بر دســتگاه ها 
االســالم  الزم االجراســت.حجت 
دانشــی  یکــی از کارهــای مورد 
نیــاز نهــاد کتابخانه هــا را تعامل 
با نهادهــای فرهنگی دانســت و 
تصریح کــرد: پایگاه های مقاومت 
و مســاجد مکانــی بــرای ترویــج 

فرهنگ مطالعه هستند.
آموزشــی  نظــام  افــزود:  وی 
مــا به ســمت مطالعه نمــی رود در 
حالی که اساتید باید شاگردان را 
وادار به مطالعــه کنند.زیرا هیچ 
تاثیرگذارتر  چیزی برای مطالعــه 
از کتاب نیســت مطالعه در فضای 
مجــازی وجــود دارد امــا ماندگار 
و  ســند  را  کتــاب  نیســت.وی 
نشانگر هویت اندیشه دانست و 
با ذکر این مطلب که اندیشــه ها 
می تــوان  کتــاب  به وســیله  را 
فهمیــد و هیچ چیــزی نمی تواند 
جــای آن را بگیــرد، خاطرنشــان 
کــرد: بایــد به ســمت تشــکیل 
برویــم  تخصصــی  کتابخانه هــای 

چراکــه کتابخانه هــای تخصصــی 
حیطــه مطالعــه را بیشــتر و فهم 
را عمیق می کنــد.وی با تاکید بر 
لــزوم مطالعه در خصوص کســب 
راهکارهــای مناســب در ترویــج 
کتابخوانــی  و  مطالعــه  فرهنــگ 
گفــت: کتــاب بایــد وارد زندگی 
و خانواده ها شــود و متاســفانه 
برنامــه ای در ایــن زمینه وجود 
نــدارد.وی با بیــان اینکــه دنیا 
ازطریق کتاب افکار و ایدئولوژی 
خود را تبیین و توســعه می دهد 
متذکر شد: متاســفانه این ابزار 
مناســب فرهنگــی را نشــناخته 

ایم. 
وی با اشاره به اهمیت کتاب و 
کتاب خوانی در فرمایشــات مقام 
معظــم رهبری)مدظلــه العالــی(،  
اظهار کــرد: نگاه ویــژه معظم له 
به امــر کتــاب و کتــاب خوانی و 
منویــات ایشــان در ایــن زمینه 
مویــد لزوم توجه هر چه بیشــتر 
مســئولین به ایــن حــوزه خطیر 
فرهنگی است. وی بر همکاری و 
تعامل بــا اداره کل کتابخانه های 
عمومی استان  جهت انجام برنامه 
تاکید  هــای فرهنگــی مشــترک 
کرد و افــزود: یکی از ضروریات 
کتابخانه های عمومی جهت دادن 
دانش آمــوزان و خانواده ها   به 
سمت مطالعه و کتابخوانی است و 
یکی از بهترین مکان هایی که می 
تواند در تحقق این رســالت مهم 
فرهنگی نقش بســزایی داشــته 
عمومــی  هــای  کتابخانــه  باشــد 
بــا همکاری  مهــم  هســتندواین 
دیگر نهاده ها میســرمی شــود.

اشــرفیان  رئیــس کتابخانه های 
عمومی ســاوه نیــز  با اشــاره به 
جایگزین شــدن اینترنت و تلفن 
همراه بــه جای کتــاب در اوقات 
فراغــت جوانــان گفــت: وجــود 
معضل فضای مجازی، مانع بزرگی 
افزایــش ســرانه مطالعه  بــرای 
اســت.وی ادامه داد: مهم ترین 

مشــکل، آموزش ندیــدن افراد 
بــرای مدیریــت اوقــات فراغت 
اســت . بــه همین علــت باید در 
مــدارس بــا ایجاد زمانــی به نام 
زنــگ اوقــات فراغت، اســتفاده 
دانــش  بــه  را  زمــان  از  بهینــه 
دهیم.اشرفیان   آموزش  آموزان 
بــا بیان اینکه در شــرایط کنونی، 
فضای مجــازی مانــع از افزایش 
ســرانه مطالعه می شــود، عنوان 
کرد: هــم اکنون اینترنت و تلفن 
همراه جایگزیــن کتاب در اوقات 
فراغــت جوانــان شــده اســت و 
سهولت دســتیابی به اطالعات از 
طریــق این ابزار مانع از افزایش 
ســرانه مطالعــه در قشــر جوان 
می  شــود.وی با اشــاره به اینکه 
بــاال بــودن قیمت کتاب هــا مانع 
کتــاب  نمایشــگاه  موفقیــت  از 
کتابخوانــی  ترویــج فرهنــگ  در 
مــی شــود، تصریــح  جامعــه  در 
کــرد: قیمت کتاب ها در شــرایط 
اقتصادی کنونــی، موضوع ترویج 
فرهنــگ مطالعــه در جامعــه را با 
مشــکل روبــرو می کنــد، چراکه 
نه تنهــا در مورد کتاب، بلکه این 
متعدد  نشــریات  بــرای  مشــکل 
نیز وجــود دارد.وی افزود: باید 
توزیــع مناســبی بــرای کتابخانه  
ها  وجود داشــته باشــد تا بتوان 

فرهنگ مطالعــه را ترویج داده و 
ســرانه مطالعــه را افزایش داد، 
چراکه در بیشــتر شهرســتان ها 
و روســتاها یــا  کتابخانــه وجــود 
نــدارد یا تعــداد کمــی کتاب در 
این کتابخانه ها موجوداســت.وی 
افزو:ســرانه مطالعــه متاســفانه 
به طــور چشــمگیری پایین آمده 
که بــرای حــل این مشــکل باید 
از طریــق رســانه هــا بــه منظور 
نهادینه کردن فرهنگ کتابخوانی 
جوانــان  بیــن  در  خصــوص  بــه 
اطالع رســانی کرد.گفتنی اســت 
دراین نشســت مقرر شدتا زمان 
فراهم شدن زمین و آغاز ساخت 
بنــای اصلــی کتابخانه شــهر آوه، 
ساختمان دارالقرآن این شهر به 
صــورت موقت در اختیــار اداره 
کتابخانه های عمومی شهرســتان 
ســاوه قرار گیــرد و ایــن اداره 
بــه عنوان متولی ایجــاد کتابخانه 
عمومی مشــارکتی، پس از کسب 
مجوزهــای الزم از نهــاد کتابخانه 
هــای عمومی کشــور، جهت خرید 
منابع، تجهیــز کتابخانه و آموزش 
نیــروی کتابــدار اقدامــات الزم 
را به انجام برساند.شــهر آوه  با 
جمعیت چهار هزار نفر در فاصله 
30 کیلومتری جنوب ســاوه و در 

بخش مرکزی آن واقع است.

 رشد قیمت کتاب، مانع موفقیت نمایشگاه کتاب در ترویج 
فرهنگ کتابخوانی
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آمریکا بندر چابهار را از تحریم ها معاف کرد
دیپلماسی  دســتگاه  ســخنگوی 
آمریــکا اعالم کرد، اتخــاذ تصمیم 
معافیت بندر چابهــار از تحریم ها از 
سوی مایک پامپئو، وزیر امور خارجه 
آمریکا همچنین این امکان را فراهم 
می ســازد که روند ســاخت خطوط 
راه آهــن از این بندر به افغانســتان 
پیگیری شــود و از این طریق انتقال 
کاالهای تحریم نشده ادامه پیدا کند.

رویترز،  از خبرگــزاری  نقــل  به 
این ســخنگو اظهار کــرد: عالوه بر 

این، افغانســتان اجازه خواهد داشت 
تا به رونــد واردات تولیدات نفتی از 
وزارت  دهد.ســخنگوی  ادامه  ایران 
امور خارجه آمریــکا در بیانیه ای که 
به خبرگزاری رویترز ارســال شــده 
اســت، اعالم کرد: ایــن فعالیت ها 
برای حمایت از رشــد افغانســتان و 
انسانی در این کشور  بهبود وضعیت 
ضروری اســت.این ســخنگو گفت: 
پس ازبررســی های فــراوان، پامپئو 
بــا معافیت اعمال برخــی تحریم ها 

موافقت کــرده که این اقدام با توجه 
به اهمیت توسعه بندر چابهار صورت 

گرفته است.
آســیای  راهبرد  کرد:  اضافه  وی 
جنوبــی رییس جمهــوری آمریــکا 
بر ایــن موضوع تأکیــد دارد که ما 
حمایت فعلی خود را از رشد و توسعه 
افغانســتان ادامه دهیم و شــراکت 

نزدیک خود را با هند حفظ کنیم.
او مدعــی اســت: ما بــه دنبال 
ایجاد روابط نزدیک با این دو کشور 

هستیم و در عین حال سیاست فشار 
حداکثری برای تغییر سیاســت های 
بی ثبــات کننده ایــران در منطقه و 

فراتر از آن را دنبال می کنیم.
ژورنال  اســتریت  وال  پیش تــر 
گــزارش داده بود، قانــون تحریم ها 
بــه دولت آمریــکا اجــازه می دهد 
تــا پروژه هایی را که بــه تقویت و 
بازسازی افغانستان کمک می کند، از 
تحریم ها معاف کند و این راهی است 
برای ادامه پروژه توسعه بندر چابهار.

بســته محرمانه دولــت و مجلس برای 
مدیریت تحریم های جدید

ســعید باســتانی درگفت وگو با خبرنگار اقتصــادی خبرگزاری 
تســنیم، با اشاره به اینکه از سال گذشته سناریوهای مختلفی برای 
برخــورد با تحریم های احتمالی امریکا بر ضد کشــور تهیه شــده 
است، اظهارداشت: کمیســیون صنعت و معدن مجلس با تشکیل 
10 کارگــروه تمام صنایع نفــت، آب و برق، پتروشــیمی و حتی 
خودروســازی را بررســی و برنامه ریزی الزم را در مورد برخورد با 

تحریم های اعمالی انجام داده است. 
این عضو کمیســیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه این 
برنامه ها مورد تأیید دولت قرار گرفته و به تدریج در حال اجرا است، 
افــزود: به خاطر محرمانه بودن این برنامه ها نمی توانیم جزئیاتی از 
آنها را بیان کنیم.وی با اعالم اینکه با اجرایی شدن این برنامه ها تا 
حدودی بخشی از مشکالت صنایع کشور برطرف خواهد شد، گفت: 
البته ما معتقدیم مشکالت هست اما با این برنامه ریزی ها اقدامات 

الزم را برای مدیریت صنایع کشور اعمال خواهیم کرد.

برای  پیگیری شــورای شــهر محالت 
راه اندازی پارک بانوان

 حسن قمری در نشست روسا و نایب روسای هیئت های ورزشی 
اظهار کرد: پیگیری های بســیار خوبی در بحث ورزش شهرستان 
توسط نماینده صورت گرفته و وظیفه مدیران اجرایی است که این 

پیگیری ها روی زمین نمانده و اجرایی شود. 
وی تصریح کرد: در بخش پیست موتورسواری با اختصاص زمین 
دولتی می توان امکانات ادارات دولتی از قبیل اداره راه و شهرسازی 
و شهرداری را برای احداث این پیست بسیج کرد.فرماندار محالت 
بیان کرد: باید نگاه مطالبه گری توســط ورزشکاران شکل بگیرد و 
مــوارد را مطالبه کنند تا انجام شــود.قمری گفت: در بخش بانوان 
برنامه هایی در حال اجراســت از جمله پارک بانوان توسط شورای 
شهر در حال پیگیری است و مکانی که برای این منظور پیش بینی 
شده، در مالکیت بانک ملت است که در حال خریداری است و باید 
درمجموع به بخش ورزش بانوان توجه شود.وی ادامه داد: سیاری 
از بیماریها از جمله دیابت به خاطر کم تحرکی اســت و با توســعه 
ورزش می توان از این عوارض پیشــگیری کرد و هزینه های ناشی 

از درمان را کاهش داد.

هنرمندان  در راستای  فرهنگ غنی 
اسالمی تالش کنند

حجت االســالم ابراهیمی در دیدار اصحــاب فرهنگ و هنر به 
مناسبت 14 آبان روز شورای فرهنگ عمومی اظهار کرد: هنرمندان 
با کار در حوزه فضای مجازی فرهنگ غنی اسالمی را ترویج داده 
و از بسیاری از انحرافات که جامعه دچار آن است، جلوگیری کنند.

وی تصریح کرد: ابزار هنر بهترین وســیله برای ترویج فرهنگ 
ایرانی و اسالمی است که باید از آن به درستی بهره گرفت.

امام جمعه زرندیه 14 آبان که روز شورای فرهنگ عمومی است 
را روز مهمی دانســته و افزود: فرهنگ مجموعه ای از آداب و رسوم 
و رفتار و اخالقیات بشــری اســت که گاهی فردی است و گاهی 
عمومی و اجتماعی است که فرهنگ عمومی نامیده می شود.رئیس 
شورای فرهنگ عمومی شهرســتان زرندیه گفت: در دنیای امروز 
دغدغه جوامع بشری بحث فرهنگ سازی است فرهنگ خوب باعث 
رشــد و تعالی فرد و جامعه می شــود و جامعه را از ســقوط رهایی 
می بخشــد، در این میان هنرمندان هنرهــای گوناگون با کار و اثر 
خود می توانند فرهنگ را در مدار صحیح قرار داده و با تالشــی که 

می کنند می توانند از صدمات بسیار جلوگیری کنند. 
ابراهیمی مشــکل امروز جامعه را در فضای مجازی دانســت و 
از هنرمندان خواســت با کار در حوزه فضای مجازی فرهنگ غنی 
اســالمی را ترویج داده و از بسیاری از انحرافات که جامعه دچار آن 
است، جلوگیری کند.احمد جوانمرد رئیس ارشاد زرندیه نیز استفاده 
از زبان هنر در راستای پیشبرد اهداف دین و اسالم را مؤثرترین راه 
دانســت و افزود: کارگروه فرهنگ و هنر که متشکل از هنرمندان 
انجمن ها می باشند در طول سال جلسات متعددی را برگزار می کنند 
که نتیجه جلسات کارگروه ها در شورای فرهنگ عمومی شهرستان 
مورد بررسی قرار می گیرد.وی هنرمندان شهرستان را ذخایر معنوی 

شهرستان دانست و از زحمات آنان در طول سال تقدیر کرد.

 دکتــر الهام فرهادی در نشســت 
خبــری با خبرنــگاران بــا محوریت 
»سکته مغزی، اقدامات و پیشگیری« 
عنوان کرد: یکی از دالیل بروز سکته 
مغزی افزایش شدید دمای بدن است 
و این عالمت بیشتر در نقاط با هوای 
گرم اتفاق می افتــد. عالوه بر گرمای 
هوا، تغییر در ســبک زندگی و تغذیه 
نادرســت، ســابقه خانوادگی، کاهش 
تحرک و نداشتن رژیم غذایی مناسب 

زمینه ساز بروز سکته مغزی است.
وی با اشــاره به پذیرش 63 بیمار 
مبتال به سکته مغزی در مهر سالجاری 
در بیمارستان شهید مدرس ساوه اظهار 
کــرد: این میزان آمار ابتال به ســکته 
مغزی در شهرســتان ساوه با میانگین 
کشــوری برابــری دارد و ایــن نکته 
نشــانگر اســتعداد باالی این شهر در 

ابتال به سکته مغزی است.
دکتر فرهادی گفت: ســکته مغزی 
یــک بیماری حــاد مغزی بــوده که 
میانگین سنی ابتال به این بیماری در 
کشــور ما نیز رو به کاهش است، وی 
بیان کرد: ســکته مغزی یک موقعیت 

اورژانس و فوریت پزشــکی اســت و 
درمان آن در سریعترین زمان ممکن و 
بدون هیچگونه تعللی باید صورت گیرد 
تا با اقدامات درمانی عوارض آن را به 
حداقل برســاند.وی با تاکید بر اینکه 
از ســکته مغزی با همه عوارضی که 
دارد می توان بــا رژیم غذایی و ورزش 
پیشــگیری کرد، افزود: افزون بر  90 
درصد از بیماران مبتال به سکته مغزی 
اگر درمان نشوند از کار افتاده خواهند 
شــد.رئیس مجتمع بیمارستانی شهید 
مدرس و 17 شهریور ســاوه در ادامه 
عالئم اولیه ســکته مغزی را احساس 
خواب رفتگی، بی حسی دست، تغییر 
در تکلم و  فلج شدن دست بیان کرد و 

افزود: نخستین گام در هنگام مواجهه 
با بیمار مبتال به ســکته مغزی تماس 

فوری با 115 )مرکز اورژانس( است.
وی بر ضرورت درمان بیمار مبتال 
به سکته مغزی در ســه ساعت اولیه 
بــروز آن تاکید کرد و گفت: در هنگام 
بروز سکته مغزی نباید زمان را از دست 
داد و نباید به دنبال انتقال بیمار به یک 
بیمارستان مجهزتر یا به قول امروزی 
ها شیک تر بود بلکه باید هر چه سریعتر 
و در کمتریــن فرصت ممکن بیمار به 
نزدیکترین بیمارستان منتقل و اقدامات 
اولیه بــرای درمان را حداکثر تا ســه 
ساعت پس از بروز سکته مغزی انجام 
داد.وی با اشــاره به تجهیز بیمارستان 

شهید مدرس ساوه به زیرساخت های 
الزم در درمان ســکته مغزی، گفت: 
این مرکز درمانی به دلیل برخورداری 
از پزشک نورولوژیست به صورت 24 
ساعته و نیز دستگاه سی تی اسکن و 
یونیت مناسب، از زیرساخت های الزم 
برای درمان این بیماری برخوردار است 
و به شــهروندان پیشنهاد می شود هر 
چه ســریعتر بیمار خود را به این مرکز 
درمانــی منتقل کنند.دکتــر فرهادی 
با اشــاره به درمان بیش از 97 درصد 
بیماران مبتال به ســکته مغزی در این 
شهرستان خاطرنشان کرد: واحدی در 
برای درمان  بیمارستان شهید مدرس 
بیماران مبتال به سکته مغزی راه اندازی 
شده است و تاکنون 6 بیمار از عوارض 

سکته مغزی نجات یافتند.
وی بیشترین افراد مبتال به سکته 
مغزی در ســاوه را مردان با میانگین 
ســنی 50 ســال بیان کــرد و گفت: 
رعایت رژیم غذایــی و عدم تغذیه با 
چربی، انجام حرکات ورزشی و پرهیز 
از زندگی ماشینی موجب پیشگیری از 

ابتال به این بیماری خواهد شد.

 تجهیز بیمارستان شهید مدرس ساوه برای درمان بیماران سکته مغزی حاد

رضا میرزایی درجمع خبرنگاران گفت: خروج دیگ 
های فرســوده باقی مانده ایرالکو از مصوبات کارگروه 
کاهش آلودگی هوای استان مرکزی بود که امروز این 

مهم محقق شد. 
وی ادامه داد: دیگ های فرســوده شرکت ایرالکو 
باید تا پایان شهریور امســال از رده خارج می شد که 
به دلیل مشکالت داخلی شرکت، اجرای این تکلیف به 
پایان آبان موکول شد و ایرالکو توانست 15 روز زودتر 

از تعهد دیگ های فرســوده را از مدار تولید خارج کند. 
مدیرکل حفاظت محیط زیســت استان مرکزی بیان 
کرد: 750 دیگ فرسوده در خطوط اولید قدیم شرکت 
ایرالکو 750وجود داشــت که پیش از این نیز بیش از 
700 دیگ فرسوده این شرکت از مدار تولید خارج شده 
بود. وی بیان کرد: با خروج دیگ های فرسوده از مدار 
تولید این شرکت هیچ گونه آالیندگی نخواهد داشت.

شرکت آلومینیوم ایران به عنوان صنعت مادرتخصصی 

در تولید انواع شمش های آلومینیوم فعالیت دارد که در 
ســال 1351 در اراک تاسیس شده است. این شرکت 
در زمینی به مساحت 232 هکتار عرصه کارگاهی در 
کیلومتر 5 جاده اراک تهــران قرار دارد. در بیش از دو 
دهه اخیر فناوری فرســوده ایرالکو یکی از مهمترین 
چالش های زیست محیطی کالنشهر اراک بوده است 
که برای مدیریت و اصالح آن در دولت های مختلف 

اقداماتی انجام شد.

پرونده دیگ های فرسوده ایرالکو بسته شد

»رحیم حسین نسب«، گفت: قرارداد پرواز اراک- 
تهران توسط ســازمان همیاری های شهرداری ها 
ی اراک )چارتر کننده این پرواز( امضا و به ایران ایر 
ارســال شد.به گزارش روابط عمومی فرودگاه اراک 
وی ادامــه داد: با امضای قــرارداد و اعالم موافقت 
ســازمان همیاری هــا و موافقت قبلــی ایران ایر، 
نخستین پرواز اراک- تهران پنجم آذر امسال خواهد 
بود.مدیر فرودگاه اراک خاطرنشان کرد: سفر هوایی 
در این مســیر برای روزهای دوشــنبه و در قالب 2 
پــرواز و با هواپیمــای ATR72 با ظرفیت 67 نفر 

انجام می شود.حسین نسب گفت: نخستین پرواز این 
خط هوایی ساعت 6 صبح از تهران به اراک و 7:20 
از اراک به ســمت تهران انجام می شود.وی ادامه 
داد: پرواز دوم نیز ســاعت 16 و 30 دقیقه روزهای 
دوشنبه از تهران به اراک و 17 و 40 دقیقه از اراک 
به ســمت تهران انجام می شود.فرودگاه اراک سال 
78 به بهره برداری رسید و نخستین خطوط پروازی 
مسافری آن از ســال 84 با همکاری شرکت های 
هواپیمایی کشــور دایر شد اما به دلیل نواقص فنی 
مقطعی را در کارنامه خود داشته است.در تاسیسات از آن زمان تاکنون به دفعات پروازهای 

پرواز اراک- تهران راه اندازی می شود

خبر
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ادامه گزارش ضــرورت توجه 
دولت به ســاخت مســکن  ارزان 

قیمت 
از زبــان علــی بســطام، رئیس 
کمیســیون امالک شــورا اسالمی 

شهرساوه  
با توجه به این امر، تقاضا برای 
خرید و فــروش ملک هم کاهش 
می یابد و فرصت مناســبی برای 
افرادی که متقاضی خرید یا رهن 
و اجاره آپارتمان هســتند بوجود 
خواهــد آمــد. امــا در بلندمدت 
قیمت آپارتمان و خانه های نوساز 
افزایــش خواهد یافــت، زیرا به 
علــت افزایش نــرخ دالر، قیمت 
مصالــح و دیگــر شــاخصه هــای 
ساخت مســکن افزایش می یابد. 
البته این در حالیســت که قیمت 
و نــرخ دالر در روزهــای آتی هم 

افزایش بیاید.
اگر همین روند در ماه های آتی 
نیــز ادامه پیــدا کند، ســاخت و 
سازهایی که در حال حاضر انجام 
بــه دلیل وابســتگی  می شــوند، 
واردات  بــه  ســاختمانی  مصالــح 
شــده  تمــام  قیمــت  افزایــش 
خواهند داشت بنابراین آپارتمان 
هــای نوســاز در یکــی دو ســال 
آینده با قیمت باالتری به فروش 

خواهند رسید.

* لــزوم توجــه جــدی بــه 
مشــکالت و پیش بینی بازار 

مسکن
ما در دنیایــی زندگی می کنیم 
که حق مسکن از حقوق اولیه هر 
انسانی می باشد و دولت ها باید 
نســبت به این موضــوع تدابیری 
مــردم  تــا  باشــند  اندیشــیده 
راحــت و بــی دغدغه بــه زندگی 
خــود ادامه دهند اما در شــرایط 
فعلی امرار معاش بســیار سخت 
شده و مشــکالت باورنکردنی در 
زندگی مردم ایجاد شــده است. 

پیــش بینــی بازار مســکن را می 
توان در نــگاه اول با یــک آنالیز 
ســاده انجام داد تــا از آینده این 
تالطم آگاه شــویم. اما تنها چیزی 
که مشــکالت این بخش از کشور 
را حل مــی کند کنتــرل و نظارت 
دولــت بر قیمت هــا و ممانعت از 
منفعت دالالن اســت که بی رویه 
بــر افزایش قیمــت زمین و خانه 
وهمراهــی  هســتند  تاثیرگــذار 
دولــت و توجــه و رســیدگی آن 
ها نسبت به مشــکالت مردم می 
تواند از رکود مسکن در این چند 

ماه آینده جلوگیری کند.
هجوم ســرمایه های سرگردان 
به بــازار ســکه و ارز، این منابع 
به بخش مســکن وارد شــد؛ این 
در حالی است که دولت سیاست 
مشــخصی برای بخــش اقتصادی 
بخصــوص مســکن نــدارد و دود 
آن به چشــم مردم و مســتاجران 

می رود.

چنــد  در  بــازار مســکن   *
ســال گذشــته در رکود بود 
و باسیاســت های دولت برای 
خارج شدن این بازار از رکود 

موفق نبود 
در  مســکن  قیمــت  افزایــش 
حالی رخ داد که به نظر می رســد 
و  راه  وزارت  سیاســت های 
متولی بخش  به عنوان  شهرسازی 
مســکن برنامه ای برای این بخش 
نــدارد؛ البته از ابتــدای آغاز به 
کار دولــت تدبیــر و امید )ســال 
1392( تاکنون سیاســت خاصی 
به جز افزایش میــزان وام خرید 
)البتــه قشــر متوســط بــه پایین 
را  آن  اقســاط  پرداخــت  تــوان 

ندارد( بود.
از ابتدای خــرداد فصل نقل و 
انتقاالت شروع شده و اصلی ترین 
شــاخص های تعیین اجــاره بها در 
تمام دنیا و حتی کشور ما وابسته 

به قیمت خود مســکن اســت ، از 
آنجایی که قیمت مســکن از سال 
قاعدتــا  نداشــته  افزایــش   92
اجاره  اقتصادی  براساس فرمول 
بهــا نبایــد افزایــش پیــدا کند ، 
اما از ســال 92 به بعد علی رغم 
اینکــه قیمــت مســکن افزایش 
نداشــته، ولی اجــاره بها هر چند 
کم در سال های قبل هم افزایش 

پیدا کرده است.

مســکن  قیمــت  وقتــی   *
افزایــش نداشــته افزایش 

اجاره بها ناشی از چیست؟
دالیــل   اصلی تریــن  از  یکــی 
و  عرضــه  بیــن  تــوازن  نبــودن 
تقاضاســت؛ یعنی در حــوزه خانه 
اجاره ای در کشور عرضه کمتر از 

تقاضاست. 

* نقش بانک ها وسود بانکی در 
بازار اجاره چیست؟

اجاره  افزایــش  دیگــر  دلیــل 
بها، مقایســه  ارزش ملک و سود 
بانکــی اســت یعنی ســود بانکی 
بــاال خود عاملــی برای بــاال رفتن 
اجاره می شــود. متاســفانه مالک 
ارزش ملکــش را با ســود بانکی 
مقایســه می کنــد و توقــع دارد 
ســود  پولــی کــه ارزش ملکش 
اســت از مســتاجر تامین کند که 
حتــی 50 درصــد از آن هم قابل 
تامین نیســت و اساسا این معیار 

و قیاس درستی نیست.

* نقش تورم در بازار اجاره 
چیست؟ 

عامل ســومی که ســبب رشــد 
اجــاره بهــا بصورت غیــر متعارف 
می شــود، تــورم حاکم بر کشــور 
اســت، ما یــک تــورم عمومی در 
کشــور داریم و مالکین توقع این 
را دارنــد که این تورم عمومی بر 
بــازار اجــاره هم حاکم شــود که 
این تورم عمومــی اثر خودش را 
می گذارد و رشــد در اجاره ایجاد 

می کند.
* نقــش مالکان در بــازار اجاره 

بها چیست؟
 بعضــی از مالــکان و موجــران 
؛  اســت  داری  اجــاره  کارشــان 
یــا اجــاره داری حرفــه ای یعنــی 
واحد هــای زیــادی بــرای اجــاره 
دارنــد و دنبال ســود بیشــتری 
هســتند و یــا اجــاره داری غیــر 
حرفــه ای یعنــی اینکه یــک یا دو 
واحــد دارند و برای تامین معاش 
خودشــان اجاره داری مــی کنند 
لــذا اجــاره ملک خود را با رشــد 
بعضی از اقالم مقایســه می کنند 
به طور مثال عنوان می شود نان، 
ســوخت، بنزین و ... گران شــده 
پس چرا نباید اجاره بها افزایش 

یابد.

* وضعیــت بــازار اجاره در 
شهر های بزرگ چگونه است؟

در شهر های بزرگ تاثیرگذاری 
4 عامل موجب رشد نسبی قیمت 
افزایش  اســت. متوســط  شــده 
اجاره بها در شــهر ســاوه تاکنون 
بین 7 تــا 10 درصدبوده اســت 
بینــی  ایــن پیــش  و بیشــتر از 
نمی کنیــم تــا پایان فصــل نقل و 
انتقــاالت اجاره هــا افزایش پیدا 
میدانــی  گزارشــات  کند،البتــه 
مبنی بــر اینکه بعضی نقاط اعداد 
بیشــتر از این افزایش داریم و 
بعضی مســئولین و افــراد اعداد 
بیشــتری را مطــرح می کننــد اما 
منابع اطالعاتی آن ها  محدود بوده 

و منابع کامل و دقیقی نیست.

* بــا توجه بــه اینکه ارقام 
مختلفی در خصوص افزایش 
اجــاره بهــا مطــرح می شــود 
میزان افزایش واقعی قیمت 

ها چند درصد است؟
افزایــش اجــاره بهــا بیش از 
7 تــا 10 درصــد نیســت چراکه 
نکتــه مهم، قیمت تحقق یافته در 
اجاره اســت . قیمت هــای محقق 
شده براســاس کد های رهگیری 
است که آمار آن در تیر و خرداد 
ارائه شــد ؛ممکن است موجر در 
زمــان ارائــه فایل به مشــاوران 

امــالک 30 تا 40 درصد افزایش 
داده باشــد امــا  آنچــه در عمــل 
محقق شــده بیشتر از 10 درصد 
افزایش بطور متوسط نبوده است 
و البته اســتثناهایی هم داشتیم  
و ممکــن اســت 30 الــی  40 یا 
حتــی 50 درصد افزایــش اجاره 
بهــا صــورت گرفتــه باشــد؛ این 
امــر بدلیل این اســت که شــاید 
موجری 4الی  6 ســال یا  بیشــتر 
مورد اجاره خود را افزایش اجاره 
نداده  براســاس اجاره سال 90 
اجــاره می گیرد و بعد از 6 ســال 
اجاره خود را براســاس سال 96 

می گیرد.
نوســانات  و  تالطــم   بــه  وی 
پیش آمــده در بازار اشــاره کرد 
و گفت: نوســاناتی نظیــر کاهش 
ریســک و همسان ســازی ارزش 
ســرمایه گذاران،  دارایی هــای 
موجــب شــد بخشــی از پول های 
بانکی  سرگردان و پس اندازهای 
به بازار مســکن ســرازیر شــود. 
همچنین تاثیر افزایش نرخ تورم 
عمومی کشور بر قیمت نهاده های 
تولیــد مســکن در دوران رکود، 
باعث شــد رشــد قیمت مســکن 
کمتر از نرخ تورم عمومی کشــور 
باشد.وی گفت: صنعت ساختمان 
یکــی از محرک های اصلی اقتصاد 
کشور اســت، از اینرو با بسیاری 
از صنایــع و بازارهای مالی ارتباط 
دارد  غیرمســتقیم  و  مســتقیم 
و هرگونــه تغییــر در ایــن بازار 
می توانــد صنایع و بازارهای مالی 
را تحــت تاثیر قرار دهــد. البته 
خــود تحت تاثیر  بازار ســاختمان 
متغیرهــای کلیــدی و بازارهــای 
دیگــری از جمله شــرایط حاکم بر 
اقتصاد کشــور است. وی افزود: 
بــه  طــور کلــی آنچــه در ابتدای 
ســیکل رکــود در بــازار مســکن 
مرســوم بــوده، خــروج تقاضــای 
ســرمایه ای و متقاضیان مصرفی 

است.
این کارشناس مسکن در پایان 
افــزود: یــک ســناریوی محتمــل 
ارزش  دیگر،همسان ســازی 
دارایی هــای ســرمایه گذاران در 
بخش مسکن اســت که می تواند 
ســایر  ارزش  بــا  مقایســه  در 
دارایی هــا روی دهــد. پیچیدگی 
متغیرهــای  آینــده  تحلیــل  در 
محیطی نظیــر معادالت سیاســی، 
وضعیت اقتصادی کشــور و سایر 
عوامل، وضعیت بازار مســکن را 
تحت  تاثیر قــرار خواهند داد اما 
در این میان متعادل شدن تالطم 
در بازار ارز و ثبات در بازار طال و 
سکه، منجر به جذب بخش مهمی 
از ســرمایه ها بــه بازار مســکن 

خواهد شد.

مردم، قربانی بی تدبیری  برخی مسئوالن 
در بخش  مسکن
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باتوجه به منابع دینی، بانوان 
نقــش بســیار مهمــی در حوزه 
فردی و اجتماعــی ایفا می کنند 
کــه در صورت نادیــده گرفتن 
ایــن قشــر بایــد شــاهد بروز 

مشکالت فراوانی باشیم. 
 حضرت زهــرا )س( یکی از 
شــخصیت های  برجســته ترین 
محســوب  اســالم  در  دینــی 
می شــوند، بــه  طوری  کــه ائمه 
اطهار )ع( نیز این بانوی بزرگوار 
را الگوی خودشان قرار داده اند 
که ایــن امــر نشــان از جایگاه 
ایشان دارد.  بانوان اگر جایگاه 
واقعی خود را بشناسند و همان 
گونــه کــه آفرینــش او اقتضا 
می کند و براساس خواسته های 
اســتعدادهای  پــروردگارش، 
کننــد،  شــکوفا  را  خودشــان 
سرچشــمه ده ها خیــر و برکت 

خواهند بود. 
رئیــس  محمــودی  ســعیده 
شــورای  بانــوان  کمیســیون 
گفــت:  شهرســاوه  اســالمی 
قــرآن  در  متعــال  خداونــد 
کریم،مــردان و زنان مســلمان 
را در کســب فضائل و دریافت 
غفران و پاداش عظیم، مساوی 
معرفی کرده اســت، که در این 
راســتا شــناخت جایگاه واقعی 
آدمی او را از افراط و تفریط در 
کارها باز می دارد و به شخصیت 

او تعادل می بخشد.
  رئیــس کمیســیون بانــوان 
تصریــح کرد: ظرافــت و ضعف 
نســبی زن در جسم و عضالت، 
یــک حکمت الهی اســت؛ و این 
نشــان از ایــن نکتــه دارد که 
نبایــد بــه زن چیــزی بیشــتر 
از آنچــه بــرای انجــام وظایــف 
داده  اســت  الزم  اصلــی ا ش 
شود،و از او فراتر از آنچه توان 

اصلی اوست، مطالبه نکرد. 
محمــودی خاطرنشــان کــرد: 
در اســالم به زنــان حق دخالت 
در امــور اجتماعی، سیاســی و 
فرهنگی داده شــده اســت،اما 
و  عفــاف  حفــظ  بــه  مشــروط 
انســانیت.  پاکدامنــی و حریم 
اسالم از طرفی با حضور بی قید 
و شــرط زنان در تمام امور و از 
بیــن رفتن حریم هــای اخالقی 
مخالفت کــرده و از طرف دیگر 
بــرای فعالیــت هــای ضــروری 
اجتماعــی بــا حفظ عفــت مانعی 
ایجاد نکرده است و راه اعتدال 
که ســعادت آنان را در پی دارد 
در پیــش روی آنــان قرار داده 

است.

کرد:جمهــوری  اضافــه  وی 
اســالمی ایران شــرایط حضور 
بانــوان در همــه عرصــه ها را 
فراهــم کــرده و امــروز دولت 
مرکزهــای  از  بزرگــی  بخــش 
آموزشــی، پژوهشــی و علمــی 
را در اختیار بانــوان قرار داده 

است.
وی با اشاره به اینکه نقش و 
اثرگذاری بانوان در حوزه های 
معلمی، پرســتاری و بخشــی از 
حوزه های اجرایی پررنگ است، 
اضافه کرد: برای اســتخدام و 
به کارگیری جوانان و بانوان در 
دســتگاه های اجرایی الزاماتی 
وجــود دارد، اما مــی توانیم از 
ظرفیــت و توانمنــدی های این 
قشــر در حوزه های مختلف در 

قالب سمن ها استفاده کنیم 
وی اظهــار کــرد: بانــوان بــه 
عنــوان یــک ظرفیــت واقعی و 
تاثیرگذار در جامعه مورد توجه 
مسئوالن دولتی هستند و تمام 
تالش دولت این اســت که این 
مهم را از جنبه شعار خارج و به 

جنبه عملی برساند.
محمودی  با بیان اینکه نقش 

زنــان در عرصــه هــای مختلف 
بــه ویــژه در زمینــه اقتصــاد 
مقاومتی، تولید و اشتغال نقش 
مهمی است افزود: ذهن بانوان 
در تمامــی مســائل اقتصــادی، 
دارای  فرهنگــی  و  اجتماعــی 
خالقیت است و با توانمندسازی 
خانــواده مــی تــوان در جهــت 
توسعه مشاغل کوچک و متوسط 

گام های موثری برداشت.

رئیس کمیســیون بانــوان با 
بیــان این که تقویــت و ارتقای 
مدیریت زنان تالشــی در جهت 
در  ارتقــای فرهنــگ ســالمت 
حوزه هــای جســمی و روحــی و 
روانــی برای بانوان شهرســاوه 
کــرد:  خاطرنشــان  اســت، 
برنامه ریــزی در جهــت کاهش 
آســیب های خانــواده و ارتقای 
سالمت بانوان در سالمت جامعه 
تأثیــر مســتقیم دارد کــه در 
حوزه مدیریت شــهری می توان 

جلوه هایی از تأثیر آن را دید.
وی ادامــه داد: بانوان زیادی 
در شــهرداری ســاوه مشــغول 
کار هســتند کــه یــک ظرفیت 
بزرگ برای توسعه شهر بشمار 
می رونــد و برنامه ریــزی بــرای 
اســتفاده هــر چــه بیشــتر از 
ظرفیت آنان در حوزه مدیریت 

شهری ضروری است.
 وی بــا تأکیــد برلــزوم بهره 
گیری و توجه از این توانمندی ها 
در بخش های مختلف در ســطح 
دســتگاه های اجرایــی، افزود: 
جلســات کارگروه امــور بانوان 
در سطح شهرســتان نباید تنها 

به مناســبت های خاص محدود 
باشد.

حــوزه  در  کــرد:  تأکیــد  وی 
بانــوان نباید اقدامــات تنها از 
روی تکلیف و وظیفه ســازمانی 
صورت گرفته و فقــط در زمان 
مناســبت هــا بــه ایــن قشــر 
توجه شــود بلکه باید اقدامات 
اساسی و در راستای بهره گیری 

از ظرفیت آنها باشد.

در  ایــن  افــزود:  محمــودی 
حالیست که عده ای حضور زنان 
را در عرصه های مختلف جامعه 
یــک نــوع تهدیــد می دانند در 
حالیکــه اســتفاده از ظرفیت و 
توانایی زنــان که بیش از نیمی 
از جمعیــت کشــور را تشــکیل 
داده اند، به عنوان یک فرصت 

است. 
راه  در  داد:  ادامــه  وی 
بالندگــی، زنان نیاز به الگوهای 
غربــی ندارنــد بلکــه حضــرت 
زهــرا)س( بهتریــن الگو برای 
جامعه زنان ما اســت و با تأسی 
از ســیره و روش ایــن بانــوی 
بزرگوار شاهد پیشرفت بانوان 

کشور خواهیم بود. 
بــی  افزود:درصــورت  وی 
توجهــی بــه ایــن مهــم ظلمــی 
جبــران ناپذیر به مطالبات زنان 

و خانواده می شود.
وی ادامــه داد: بــرای تحقق 
اهداف حــوزه زنــان و خانواده 
باید تعامل ســازنده با دستگاه 
هــای اجرایــی و کانــون هــای 

خصوصی و دولتی داشت .
وی بــا تاکید بر اســتفاده از 
زنــان در مناصــب  توانمنــدی 
مدیریتــی گفت: درایــن بحث 
مهم باید شهرســتان ســاوه  به 
صورت ویژه دیده شــود چراکه 
از ظرفیــت هــای قابــل توجهی 

برخوردار است.
 رئیــس کمیســیون بانــوان 
خاطرنشــان کرد:باالترین ترین 
نهاد، خانواده اســت و مدیریت 
آن برعهــده بانوان می باشــد و 
اگر بانــوان فرزنــدان را خوب 
تربیت نکنند جامعه دچار لغزش 

می شود و این امر نقش بانوان 
را بسیار پر رنگ می کند.

محمودی تاکید کرد: ما وظیفه 
داریم نسبت به تقویت جایگاه 
بانــوان در حــوزه هــای مختلف 
فرهنگــی، اجتماعی و سیاســی 
تــالش کنیــم و دولــت تدبیــر 
و امیــد در تــالش اســت کــه 
مشــارکت فعاالنه در این حوزه 

ها داشته باشد.
وی گفــت: باید بــه مطالبات 
بحــق بانوان توجه شــود و این 
مطالبات را به گوش مســئوالن 
برســانیم.محمودی   بــا بیــان 
اینکــه وظیفه ما این اســت که 
همه نســلها را ببینیــم، گفت: 
ما باید شــکاف در نســل ها را 
کاهــش دهیــم و  بانــوان باید 
از طریــق فضای مجــازی امروز 
ارتباطات خود را افزایش داده 

و بر اطالعات خود اضافه کنند.
وی بــا بیــان اینکــه نگــرش 
نســبت به بانــوان بایــد تغییر 
کند، افزود: اخــالق کاربردی و 
راهبــردی ، مســئولیت پذیری 
بانــوان از مــردان بهتر اســت 
و بایــد نگــرش مــرد ســاالری 
را تغییــر دهیم و بانــوان باید 
خودشان را باور کنند و مشکل 
جامعــه ما این اســت که بانوان 

خود را باور ندارند.
محمــودی بــا بیــان اینکه به 
سمت اشتغال خانگی باید رفت، 
گفت: باید بانوان در روستاها و 
شهرها توانمند بوده و استقالل 
مادی داشــته باشــند و فاصله 
بین زندگی شــهری و روستایی 
کم شــود و از ظرفیت دهیاران 

در آموزش ها استفاده شود.

بانــوان به عنوان یــک ظرفیت 
واقعــی و تاثیرگذار در جامعه مورد توجه 
مسئوالن دولتی هستند و تمام تالش دولت 
این اســت که این مهم را از جنبه شــعار 

خارج کرده و به جنبه عملی برساند
اقتصادی،  تمامی مسائل  بانوان در  ذهن 
اجتماعی و فرهنگی دارای خالقیت است 
و با توانمندســازی خانواده می توان در 
جهت توســعه مشــاغل کوچک و متوسط 

گام های موثری برداشت

رئیس کمیسیون بانوان شورای اسالمی ساوه مطرح کرد؛

ضرورت به کارگیری توانمندی بانوان در حوزه های مختلف
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محمدصــادق قایمی در مراســم 
افتتاح دبیرستان دخترانه خیرساز 
مرحوم حاج تقی باغبانی در ســاوه 
با اشاره به مشــارکت خوب خیران 
در امرمدرسه ســازی اظهار داشت: 
بخــش اعظــم فضاهای آموزشــی 
اســتان مرکزی با مشــارکت خیران 
ساخته می شــود و در سال جدید 
29 فضــای آموزشــی بــا 20 هزار 
مترمربع  در ســطح اســتان مرکزی 
تحویــل آمــوزش و پــرورش داده 
شــده کــه از این تعــداد 22 فضا 
با مشــارکت خیران به بهره برداری 

رسیده است.
وی افزود: همچنیــن 62 فضای 
بــا  اســتان  ســطح  در  آموزشــی 
اعتبــار70 میلیــارد تومــان و بــا 
مشــارکت خیــران درحال ســاخت 
توسعه  نوســازی,  اســت.مدیرکل 
و تجهیــز مــدارس اســتان مرکزی 
تصریح کرد: 350 فضای آموزشــی 
در شهرستان ســاوه  داریم، بیش 
از70 درصــد آنهــا فضــای ایمــن 
هســتند و حــدود30 درصــد آنها 
نیــاز به نوســازی و بازنگری دارند، 
هم اکنون بیشــتر مدارس استان 
دونوبته هســتند، تالش می کنیم 
کــه با کمــک خیران و با اســتفاده 
از اعتبارات دولتی بیشتر مدارس 
بــه صــورت تک شــیفت فعالیــت 
ادامه داد: شهرستان  کنند.قایمی 
ســاوه باتوجه به مهاجرپذیر بودن، 
علی رغــم مشــارکت خــوب خیران 
همچنان با کمبود فضای آموزشــی 
کــرد:  عنــوان  اســت.وی  مواجــه 
ســاخت مدرســه متعلق بــه دین 

اســالم و مذهــب خاصی نیســت، 
تمام ادیان و مذاهــب به این کار 
پســندیده که کمک به تحصیل و 
فراگیری علم و دانش اســت توجه 
دارنــد، اســتفاده از ظرفیت ها در 
کنار خیران یک اولویت مهم است 
کــه باید به آن توجه ویژه شــود و 
نهادها و دســتگاه های اجرایی هم 
بــه این حــوزه توجه ویژه داشــته 
باشــند.محمد بهاروند با اشاره به 
جایــگاه خیــران اظهار داشــت: در 
ســال های قبل از انقالب و اوایل 
انقالب در کمتر روستا و دهستانی 
مدرســه برای دانش آمــوزان وجود 
داشــت، امــا هم اکنون بــه برکت 
اســالمی  مقــدس جمهوری  نظــام 
ایــران و کمــک خیــران در تمــام 
و  ابتدایــی  مــدارس  روســتاها 
راهنمایی و بعضا دبیرستان وجود 
دارد و فرزندان ایران اســالمی به 
راحتــی می توانند ادامــه تحصیل 
کنند.وی افزود: خیران مدرسه ساز 
با ساخت مدرسه در مناطق محروم 
به یک معروف بزرگ در جامعه عمل 
می کننــد و در قرآن کریم در آیات 
بسیاری ســفارش و تاکید به طلب 
علم, فراگیری دانش و توســعه آن 
در جامعه شــده کــه ایــن بیانگر 
اهمیــت علــم در اســالم اســت.

بهاروند بیان کرد: شهرستان ساوه 
به دلیــل مهاجرپذیربودن نیازمند 
توجــه ویــژه از ســوی مســئولیت 
استانی در همه حوزه ها است، در 
سرشــماری ســال 95 افزایش 50 
هــزار نفری جمعیت شهرســتان از 
ســال 90 تا 95 را شــاهد بودیم، 

کمتر استان و شهرستانی افزایش 
جمعیت داشته، دانش آموزان ساوه 
هم اکنــون 54 هزار نفر هســتند 
کــه ایــن آمــار برابــر بــا جمعیت 
دانش آمــوز  3 تــا 4 شهرســتان 
اســت و با این افزایــش جمعیت 
دانش آمــوزی بــا مشــکل فضــای 
آموزشــی مواجه هســتیم، اگرچه 
خیــران ایــن شهرســتان اقدامات 
چشمگیری داشته اند ولی به دلیل 
مهاجرپذیر بودن تاکنون نیاز ساوه 
به فضای آموزشــی برطرف نشــده 
کــه می طلبد مســئوالن اســتانی 
با کمــک  اعتبارات اســتانی توجه 
ویژه ای به شهرستان ساوه داشته 
باشــند.وی ادامه داد: شهرســتان 
ســاوه از حیــث فضــای فیزیکی و 
کادر آموزشــی بــا مشــکل مواجه 
اســت، هر چند با همکاری استان 
380 معلم به ساوه اختصاص داده 
شــد و تا حــدودی مشــکل نیروی 
انســانی برطرف شده ولی نیازمند 
توجــه ویــژه بــرای ارتقــای فضای 

آموزشی است.
فرماندار ســاوه خاطرنشان کرد: 
خوشــبختانه آموزش و پرورش از 
لحــاظ رتبه هــای علمی، مشــارکت 
خیران و شورای آموزش و پرورش 
طی چند ســال اخیر رتبه نخســت 
اســتانی را به خود اختصاص داده 
اســت بنابراین بایــد از امتیازات 

ویژه ای برخوردار شود.
پــرورش  و  آمــوزش  مدیــر 
شهرســتان ســاوه نیز با تقدیر از 
خانواده خیر مدرســه ســاز مرحوم 
باغبانــی گفــت: ایــن دبیرســتان 

کالس   12 شــامل  دوطبقــه  در 
و  احــداث  مربوطــه  تجهیــزات  و 
قریــب بــه 600 دانــش آمــوز در 
خیــر  و  نوســاز  دبیرســتان  ایــن 
ســاز  تحصیل می کننــد. ابراهیم 
فراشیانی ادامه داد: با وجود اینکه 
ســاوه رتبه نخست خیرین مدرسه 
ساز را در سطح استان و رتبه برتر 
کشور را دارد اما به دلیل افزایش 
جمعیــت دانش آمــوزی باز هم در 
ســرانه فضای آموزشــی با کمبود 

جدی مواجه است.
عــدم  صــورت  در  گفــت:  وی   
مشــارکت خیرین در حــوزه تامین 
فضــای آموزشــی با بحــران مواجه 
خواهیــم شــد از این رو بــه یاری 
خیرین در تامین فضای آموزشــی 
نیاز داریم. وی گفــت: اگر خیرین 
نیک اندیش در امر ساخت مدرسه 
وارد میدان نمی شدند، آموزش و 
پــرورش با مشــکالت عدیــده ای 
در زمینــه تأمین فضای آموزشــی 
مواجه می شــد و شــرایط ایده آل 
امــروز حاکــم بــر فضــای مدارس 
نبودعبــداهلل ســالمی مدیرعامــل 
مجمع خیرین مدرســه ســاز ساوه 
نیز گفت:  به همت خیرین مدرسه 
ســاز و دولــت در تمامــی مناطق، 
بخشــها و روســتاهای شهرســتان  
ســاوه  مدارســی احداث شده که 
توانســته نیــاز فضــای آموزشــی 
حــدودی   تــا  را  شهرســتان  ایــن 
برطــرف کند.وی افزود:دبیرســتان 
خیرساز12کالسه  مرحوم حاج تقی 
باغبانی دبیرستان خیرساز مرحوم 
باغبانی در زمینی به وسعت 1365 

متــر مربع فضــای عیــان و 1160 
متر محوطه ســازی با صرف هزینه 
ای بالــغ بــر 20 میلیــارد ریــال با 
خیرنیکوکار  این  خانواده  مشارکت 
و بخشی هم از طریق منابع دولتی 

احداث شده است.
وی افــزود: یک میلیــارد و 200 
میلیــون تومان ســاخت این واحد 
باغبانی  خانواده  آموزشــی توســط 

پرداخت شده است. 
ســالمی تصریــح کرد:اعتبــارات 
دولتــی بــه تنهایی جوابگــوی نیاز 
حوزه آمــوزش نبوده خوشــبختانه 
در  دولــت  دوشــادوش  خیریــن 
توســعه  و  بازســازی  احــداث، 
مشــارکت  آموزشــی  فضای هــای 
چشمگیری دارند حسن ذوالفقاری 
نائب رئیس مجمع خیرین مدرســه 
ساز ساوه ضمن تقدیر از همکاری 
مســئولین اســتانی بویژه آقایان 
قائمــی مدیرکل نوســازی وتجهیز 
مدارس اســتان، ومهندس لنجابی 
ودیگر همکارانشــان گفت:باتوجه 
به شرایط اقتصادی حاکم برجامعه 
ولــی خوشــبختانه شــاهد حضور 
فعال خیرین در حوزه های مختلف 
هســتیم جای تقدیــر از این نیک 
اندیشــان را دارد ولــی همــکاری 
مســئولین با ایــن عزیــزان باعث 
انگیــزه بیشــتر خیریــن در امــور 

خداپسندانه خواهد شد.
در ایــن مراســم با اهــدای لوح 
تقدیــر و تابلــو فــرش از اقــدام 
مرحــوم  خانــواده  خداپســندانه 
باغبانی در احداث این دبیرســتان 

دخترانه تجلیل بعمل آمد. 

ساخت بخش اعظم فضاهای آموزشی استان با مشارکت خیران
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 سازمان صدا و سیمای 

جمهوری اسالمی ایران                                                 
سرپرست شهرستان ساوه: 

عباس کریمی
مدیر اجرایی:لیال گراوند
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دفتر سرپرستی شهرستان ساوه 
 -زرندیه0۸۶-42230020

چاپخانه:بهمن اراک
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به غیر از آن که بشد دین و دانش از دستم
بیا بگو که زعشقت چه طرف بر بستم
اگر چه خرمن عمرم غم تو داد به باد
به خاک پای عزیزت که عهد نشکستم

حافظ

احمــد حاج امینــی در گفــت وگوبا جام 
جم در ســاوه ، با اشاره به ضرورت توجه 
متولیــان فرهنگــی در حــوزه فرهنگــی 
اظهارداشت: تقویت برنامه های فرهنگی 
وحفــظ دســتاوردهای فرهنگــی ومیراث 
فرهنگــی همــواره مــورد توجه شــورای 
اســالمی شــهر بــوده بنابرایــن در ایــن 
خصــوص نمی تــوان گفــت فرهنــگ در 
شورای اسالمی شهر ساوه فراموش شده 
بلکــه تنوع قومیــت های مختلــف دراین 
شهر سبب شــده اقدامات صورت گرفته 
در حوزه فرهنگی از سوی شورای اسالمی 

شهر ساوه نمود پیدا نکند.
وی افزود:باتوجــه بــه ظرفیــت هایــی 
که در شهرســتان ســاوه وجود دارد این 
شــهر نســبت به دیگر شــهرها در حوزه 
حفظ میراث فرهنگی وتقویت گردشگری 
ضعیف ودچار پسروی شده است هرچند 
در گذشــته حل این مشــکل مقدور بوده 
ولی متاســفانه عدم کارهای کارشناســی 
نشــده  سبب شــده شــاهد طرح وبرنامه 
هایی باشــیم که نه تنها نیاز شــهر نبوده 
بلکــه بازتــاب ضررهــای آن متوجه خود 

مردم شده است.
اســالمی شهرســاوه  رئیــس شــورای 
تصریــح کرد:دیــدگاه شــورا دوره پنجم 
براین اســت  کــه تمام طرحها براســاس 
ومنطقــی   شــده  نیازسنجی،کارشناســی 
وبراســاس نیاز شــهر ومردم باشــد زیرا 
معتقدیــم کارهای بــدون اولویــت وغیر 
اصولــی بازتــاب وضرروزیــان آن به خود 

مردم برمی گردد.
حــاج امینی بیان کرد:یکــی از اقدامات 
قابل قبــول بحث آســفالت معابربود این 
اقدام در دســتور کار شورای دوره پنجم 
قرار گرفت با تصویب شورا وتالش قابل 
قبول شهرداری در کمترازیک سال حدود 
40کیلومتــر از 100کیلومتــر معابرخاکی 
آسفالت،زیرسازی وجدول گذاری شد یک 
امار رضایت بخش بوده شــورای اسالمی 
شــهر ساوه معتقداســت همه مردم شهر 
از امکانــات و ظرفیت هــای فرهنگی باید 
برخوردارباشند و بنابرتقسیم منابع باید 
همه مردم از این منابع برخوردارباشــند 
با این وجود نگاه ویژه ای به مناطق محروم 

وکم حاشیه داریم.
حاج امینی بیان کرد:شهرســتان ســاوه 
شــاهراه مواصالتی کشوراســت به گونه 
ای کــه هیــچ شــهری ازایــن موقعیــت 
برخوردارنیســت ولی با این وجود مهمان 
های این شــهرمهمان های یک شــبه بوده 
وکســی حاضرنیســت دوروزدراین شهر 
اقامت داشــته باشــد وعلــت آن ضعیف 
بــودن جاذبــه هــای گردشــگری درایــن 

شهراست شورای اســالمی شهر ساوه در 
دور پنجم برنامه های فرهنگی وگسترش 
برنامه های فرهنگی را در دستورکار خود 
قــرار داده طرح بزرگ مســجد تا مســجد 

است
وی ادامــه داد:طرح مســجد تا مســجد 
بــا اعتبــار 250میلیاردتومــان در 6فــاز 
درشهرســتان اجــرا می شــود کــه یــک 
طــرح مانــدگار خواهد بود  بــا اجرای این 
طــرح تحــول بزرگــی در حــوزه فرهنگی 

وگردشــگری در شهرستان ســاوه شاهد 
خواهیــم بود ومــی توان گفــت یک طرح 
ملی اســت موانع برطرف وکارهای اداری 
واولیه آن انجام شــده اســت کارتملکات 
از جمله بازســازی وجداره سازی مغازه ها 
وواحدهای مسکونی  در این مسیر شروع 
شــده با تخصیــص اعتبــار کاررا شــروع 

خواهیم کرد 
اســالمی شهرســاوه  رئیــس شــورای 
خاطرنشــان کرد:مسئولین اســتانی قول 

مســاعد دادند با توجه به اینکه یک طرح  
ملی برای این شهرســتان اســت همکاری 
همه دســتگاه ها را می طلبــد قطعا برای 
اجــرای این طــرح ملی اســتفاده از بخش 

خصوصی ومنابع بانکی ضروری است 
وی افزود:طرح مســجد تا مسجد که از 
مسجد انقالب تا مسجد جامع است محوطه 
تمامی ســاختمان وفضاهای این مســیر با 
محتوای فرهنگی و مذهبی ملی و ساوجی 
خواهــد بود ســاخت فرهنگســرا،هتل و 
سالنهای تفریحی از برنامه های قابل اجرا 
در طرح مسجد تا مســجد است از شروع 
تــا پایان اجرای این طرح 8ســال طول می 

کشد.
رئیس شورای اسالمی شهرساوه تصریح 
کرد: درخصوص ســوال شهروندان منبی 
برمتوقف شــدن اجــرای زیرگذروروگذر 
میادیــن شــهرداری و آزادی اجــرای این 
دوطرح متوقف نشــده بلکــه نیازضروری 
شهرســتان وجز اولویت های شورا دوره 
پنجم اســت ولی برای احداث پل نیاز به 
مطالعات کارشناسی شده،منطقی واصولی 
اســت قطعا اگر مطالعــات اصولی ومنطقی 
انجام می شد پل در بلوار سیدجمال الدین 

ضروری ونیاز شهرستان نبود.
حاج امینی بیان کرد: متاسفانه محدودیت 
منابــع مالی موجب شــده بخــش اعظم یا 
طرحهای بزرگ متوقف ودر خدمات شهری 
اختالل ایجاد شود پیش بینی اعتبار برای 
زیرگذرروگذرحدود30میلیاردتومــان 
بود ولی امروز این اعتبار جوابگو نیســت 
بنابراین باتوجه به شرایط مالی شهرداری 
هرچند دردستورکارشورا قرار دارد ولی 
اجرای آن تا به امروز مقدور نیســت ولی 
با ایــن وجوداقدامات شــهرداری متوقف 

نشده است.
ادامــه داد:زیرگذرروگذرمیادیــن  وی 
آزادی وشــهرداری بــه قــوت خــود باقی 
است ولی تا اجرای این طرح ها شهرداری 
طرح هایی برای روان ســازی ترافیک در 
خروجی و ورودی شهر، کنارگذر وکمربندی 
شرق،غرب،شــمال وجنوب وشرق وغرب  
پیــش بینی کرده که  ســهم بســزایی در 

کاهش ترافیک دارد.
رئیس شــورای اســالمی شــهر ســاوه 
خاطرنشــان کرد: خیابان هــای امیرکبیر، 
عبــدل آباد،گرشاســبی،ایثارگران،آزادی 
22و23در طرح روان ســازی ترافیک در 
دســتور کار قرار دارد از آنجا که خروجی 
این خیابان هااز میدان آزادی است سعی 
می کنیم از بن بست خارج شوند با اجرای 
ایــن طرح 30الــی 40درصــد از ترافیک 

میدان آزادی کاهش می یابد .

کمبود منابع مالی، عامل اختالل در برنامه های اجرایی 
شورای اسالمی ساوه

دیــدگاه شــورای دوره پنجــم بر این 
اســت  که تمام طرحها براســاس نیازسنجی،کارشناســی 

شــده و منطقی  وبراساس نیاز شــهر ومردم باشد زیرا معتقدیم 
کارهای بدون اولویت وغیر اصولی بازتاب وضرروزیان آن به 
خــود مردم برمی گردد. حاج امینی بیان کرد:یکی از اقدامات 
قابل قبول بحث آســفالت معابربود این اقدام در دســتور کار 
شــورای دوره پنجم قرار گرفت با تصویب شورا وتالش قابل 
قبول شــهرداری در کمترازیک ســال حــدود 40کیلومتر از 
100کیلومتر معابرخاکی آسفالت،زیرســازی وجدول گذاری 
شــد یک آمار رضایت بخش بوده شــورای اسالمی شهر ساوه 
معتقداســت همه مردم شهر از امکانات و ظرفیت های فرهنگی 
باید برخوردارباشند واگر بنابرتقسیم منابع است باید همه مردم 
از این منابع برخوردارباشند با این وجود نگاه ویژه ای به مناطق 

محروم وکم حاشیه داریم


