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مدیر عامل موسسه فرهنگی هنری چند منظوره چشمه سار اندیشه و هنر:

مهم ترین عامل پیشرفت یک کشور »نظام رقابتی 
حزبی« است 

آینده درخشــان نظــام مقدس 
جمهــوری اســامی ایــران در گرو 
تربیــت نیــروی انســانی متعهد، 
متخصص، کارا و دلســوز است تا 
توســعه پایدار به معنــای واقعی 

متجلی شود. 
بنابراین رســالت اصلی جامعه 
معلمین کشور در حوزه آموزش و 
پــرورش به پرورش علم آموزان و 
تهذیب نفس آنان همزمان با علم 
آمــوزی و تحصیل اســت. معّلمي 
هنــر اســت، هنــر آموختــن هر 
آن چه ســال ها با ســعي و تاش 

اندوخته است. 
خبرنگار جام جم ساوه: معّلمي 
عشــقي  الهي و آســماني اســت 
که پــروردگاِر مهربان به انســان 
اعطا کــرد تا با هّمت بلند خویش 
روشنائي شــب هاي تاِر جهالت و 
ناداني باشد. معلّمي، مهري است 
که از روز ازل با گل آدمي سرشته 
شــد تــا مــردم از ظلمــات جهل 
به نــور دانایي، رهنمون شــوند. 
براستي که معّلمي شغل نیست، 
عشــق اســت.تعلیم و تعلــم از 
شئون الهي است و خداوند، این 
موهبت را به پیامبــران و اولیاي 
پاک خویش ارزاني کرده اســت تا 
مسیر هدایت را به بشر بیاموزند 
و چنیــن شــد که تعلیــم و تعلم 
به صورت ســنت حسنه آفرینش  

درآمــد. انســان نیز بــا پذیرش 
این مســئولیت، نام خویش را در 
این گروه و در قالب واژه مقدس 

»معلم« ثبت کرده  است. 
معلــم، ایمــان را بر لــوح جان 
و ضمیرهــاي پــاک حــک مي کند 
و نــداي فطرت را بــه گوش همه 
مي رســاند.  در این مسیر خطیر، 
بزرگاني گام نهاده اند که نامشان 

بر تارک زمان مي درخشد. 
عامه شــهید اســتاد مرتضي 
مطهــري از همیــن طایفه مقدس 
است که در سنگر تعلیم و تعلم، 
به قله هاي رفیعي دســت یافت 
تا آنجا که معمار انقاب اسامي ـ 
که خود معلمي بزرگ است ـ همه 
آثــارش را مفید مــي داند و بهره 
برداري از آنها را سفارش مي کند.

فرا رسیدن 12 اردیبهشت سالروز 
شــهادت استاد  شــهید مرتضی 
مطهری و گرامیداشت مقام معلم 
فرصتــی دســت داد تــا در آئین 
تجلیــل از مقام شــامخ معلم که 
به همت موسسه فرهنگی هنری 
چندمنظوره چشــمه سار اندیشه 
و هنر در ســالن اجتماعات کانون 
شهدای محراب تشکیل شده بود 

شرکت کنیم.
 اجتماعی که سرشــار از عشق 
و محبت به جایگاه منیع معلمین 
بود و حضــور ادیبان شــهر برای 

قرائــت اشــعار و آثــار ادبــی بر 
شــکوه و عظمت آن افــزوده بود. 
این آئین معنوی با مرشــدخوانی 
و ضــرب زنــی آقای ســعادت پور 

همراه بود 
دکتر خسرو آرام دکترای علوم 
سیاســی و مدیر عامل موسســه 
فرهنگــی  و هنری چنــد منظوره 
چشمه ســار اندیشــه و هنر که 
خــود ســالها در کســوت معلمی 
بــه جامعه دانــش آموزی ســاوه 
خدمت کرده است به ایراد سخن 
پرداخــت و در انتها با اهدای لوح 
تقدیــر و هدایایــی از معلمان و 
ادیبــان حاضر در جلســه تقدیر 
شد. مشروح سخنان دکتر آرام در 

ادامه این گزارش می آید: 
بــه نــام خداونــد لــوح و قلم 
حقیقت نگار وجود و عدم                                 
 خدایی که داننده ی رازهاست 
نخســتین ســرآغاز آغازهاســت. 
صمیمانــه تریــن ســپاس هــا را 
بــه شــما فرزانــگان عاشــقی که 
شــمع وجود گرانقــدر خویش را 
در طبــق اخــاص نهــاده ونهــال 
نوپــای امروز را به امیــد فردایی 
شــکوفاتر با عصاره ی جان آبیاری 
مــی نماییــد ، تقدیم مــی داریم                                                                                                         
و به راســتی !؟ آیا کامی هســت 
که تاب ثنای ایثار شما آسمانیان 
روز   ، روز  کدامیــن  رابیــاورد؟ 

تونیســت و کدامین لحظه است 
که از شــمیم تو سکر آور یا عطر 

آگین نباشد.به راستی !؟
 آیا قلمی را می شناسید که با 
ِکلک خیال ، شکوه ایثار خاموش 
معلم را که در بســتر رویش های 
مکرر آدمی ودرگســترده ی تاریخ 
مکتــوب بشــریت همــاره چــون 
نگینی زرین درخشــیده است به 
تصویرآورد؟                                                                                                    
آموزش کلید هر چیزی اســت. 
کلیــد صلح و ثبــات دموکراتیک، 
اقتصــادی،  رشــد  و  هــا  شــغل 
بهداشــت و ســامت، احتــرام و 
هماهنگــی میــان جنســیت ها، 
باورها، قوم هــا و جوامع مختلف 

است.
 آمــوزش کلید بالفعل شــدن 
انســان  میلیاردهــا  پتانســیل 
بی نظیر اســت و معلمــان کلید 
آمــوزش انــد. امــا بــدون معلم، 
نمی توانید مدرسه، دانشکده یا 
دانشگاه داشته باشید. به همین 
ســادگی اســت. هرچیزی در این 
اتــاق تجــارب فراموش نشــدنی 
شکل گیری و تاثر از معلمان فوق 
العاده ای را دارد.بنابراین، در روز 
معلــم در ایران، مــن به گرمی به 

شما معلمان درود می فرستم. 
همه مــا و همچنیــن فرزندان 
و نــوه هایمــان عمیقًا بــه آن ها 

مدیونیم. حدود 50 ســال پیش، 
ILO/ دولتــی  بیــن  کنفرانــس 
 )1996 اکتبــر   5(  UNESCO
توصیــه نامــه خــود را در مــورد 
جایــگاه معلمــان ابــاغ کــرد، که 
پــس از آن در 11 نوامبــر 1997 
توصیــه نامه مشــابهی در زمینه 
جایــگاه تحصیات عالی و معلمان 

دانشگاه ها اباغ گردید.
 امــا در واقع ما جایــگاه آن ها 
را در 2400 ســال گذشــته مــی 
دانیم.آلکساندر کبیر نوشت که 
وی »بخاطر زندگی مدیون پدرش 
اســت، اما بخاطر درســت زندگی 

کردن مدیون معلم خود است«.
در بعد پــرورش تکیــه اصلی 
،بر تربیت یک شخصیت مستقل 
در  ابتدایــی  دوره  در  اســت. 
انگلســتان درس ها و متدهایی 
وجود دارند که سعی در به حداقل 
رســاندن احساســات و هیجانات 
دارنــدروش هایــی که  کــودکان 
طــی آن به کــودک آمــوزش داده 
می شــود کــه چگونه بــا آرامش، 
اســتدالل ،دقت و دوراندیشــی 
بتواند پدیده ها را بفهمد .جریان 
هــای پیرامون خود را ارزیابی کند 
و ارتبــاط اش را با دیگران تنظیم 
کند تا بتواند حداکثر استفاده را 

از واقعیات بکند.
                                     ادامه در صفحه 8
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بابک دین پرســت، معاون وزیر کشور 
در بازدید از شــرکت پروفیــل صفا و در 
نشست ستاد تســهیل رفع موانع تولید 
شهرســتان ســاوه با حضــور اســتاندار 
جمعــی  و  اســتاندار  معاونــان  مرکــزی، 
از مدیــران اســتانی در ســالن جلســات 
فرمانــداری، افــزود: مصوبــه ممنوعیــت 
ایجــاد صنایــع در شــعاع 120 کیلومتری 
پایتخت در بیشتر شهرهای مجاور تهران 
ماننــد زرندیه، البرز و قزوین مشــکاتی 

ایجاد کرده است.
وی افزود: ســه شــنبه ایــن هفته در 
تهران برای بازنگری و بررسی راهکارهایی 
در خصوص این محدودیت ها نشســتی 
برگزار خواهد شد که از مسئوالن استان 
هــای مجــاور نیز دعــوت می شــود.دین 
پرست اظهار داشت: باید بررسی جامعی 
انجام شــود و در این زمینه تسهیل گری 
کنیم زیرا در شــرایط تحریم و در ســالی 
که به نام رونق تولید مزین اســت، باید 
برای تداوم تولید از برخی ســختگیری ها 

چشم پوشی کرد.
معــاون وزیر کشــور گفــت: تاش می 
شود این مســئله پیگیری و برطرف شود 
و در ســال رونــق تولید همــه مدیران و 
دســتگاه ها برای توســعه تولید و ایجاد 

واحد های جدید باید مساعدت نمایند.
معاون وزیر کشــور خواســتار اهتمام 
جدی برای رفع مشکات مالیاتی مجموعه 

کارخانه لوله و پروفیل صفا ساوه شد.
دین پرســت اظهار داشت: رهبر معظم 
انقــاب در پیــام نــوروزی خــود اولویت 

کشــور را رونق تولید و اشــتغال عنوان 
فرمودند و باید همه به این مساله واقف 
باشــیم کــه در شــرایط جنــگ اقتصادی 
قرار داریــم و باید در این آوردگاه پیروز 

شویم.
به گفته این مسئول، در سال گذشته 
15 هزار و 340 میلیارد ریال تســهیات 
برای توســعه صنایع و تولید در کشــور 

پرداخت شد.
دین پرست گفت: اکنون میانگین نرخ 
بیکاری در کشور 12 درصد اما در استان 
مرکزی 8/4 درصد است که در رده سوم 
بعد از استان های همدان و سمنان قرار 

دارد.
وی گفت: اولویت های اقتصادی ســال 
98 با استناد به بیانیه گام دوم انقاب و 
همچنین منویات مقــام معظم رهبری که 
در ســخنرانی آغاز سال در مشهد عنوان 
فرمودنــد، در 20 عنوان به اســتانداران 

کشور اباغ شده است.
معاون وزیر کشور گفت: ارتقای تولید، 
تاش بــرای بهبــود وضعیــت اقتصادی، 
جلوگیــری از تعطیلی واحدهــای تولیدی 
و بررســی طــرح های نیمه تمــام از جمله 

اولویت های مصوب است.
وی گفت: پنج واحد تولیدی که توســط 
بانک ها تملیک شــده با دســتور رئیس 
جمهور بازســتانده شــد اما در مجموع 2 
هزار و 22 واحد در کشــور تملک شــده 
که 59 واحد در استان مرکزی قرار دارد.

اســتاندار مرکزی نیز گفت: در فرایند 
ســرمایه گذاری های حوزه صنعت استان 

نگرانــی هایــی ماننــد ناهماهنگــی بین 
دستگاه ها در حمایت از سرمایه گذاران 
وجــود دارد که برخــی آنها را بــی انگیزه 

کرده است.
»ســید علی آقازاده« افزود: سران سه 
قوه در جلســات مشــترکی که داشــتند، 
از  حمایــت  بــرای  راهبــردی  مصوبــات 
ســرمایه گذاران داشــتند که بر اساس 
آنهــا دســتگاه هــای اداری بایــد بــا نظر 

گرفتن منافع ملی مساعدت کنند.
وی اظهار داشــت: منابــع و درآمدهای 
دولــت محــدود اســت و در این شــرایط 
نبایــد شــاهد ایــن ناهماهنگــی میــان 

دستگاه های مسئول باشیم.
آقازاده اظهار داشــت: ســال گذشــته 
توانستیم مشــکات کارخانه هایی مانند 
هپکو، آذر آب و واگن پارس را با حمایت 
ملی تا حدودی حل کنیم اما اکنون بحران 

های جدیدی در این شرکت ها داریم.
به گفته استاندار مرکزی حوزه معاونت 
اقتصادی و تیم اقتصادی استان عملکرد 
رضایت بخش و مناســبی داشته است و 
همــه تاش هــا مبتنی بر این اســت که 
دغدغه تولیدکنندگان و سرمایه گذاران 
به حداقل برســد.مدیر عامل کارخانجات 
نورد لوله و پروفیل صفا گفت:  شــرکت 
پروفیــل صفــا بزرگتریــن شــرکت لوله 
ســاز دنیا به دلیل ممنــوع الخروج بودن 
مدیــران آن همچنــان لغو اســت و این 
واحد تولیدی همچنان در لیســت ســیاه 

قرار دارد.
انتظــار  مســئولین  از  افــزود:  وی 

پیگیری مشــکات این واحــد صنعتی و 
تولیــدی  را داریــم که بحــث نقدینگی، 
مالیاتی، مشکات بیمه ای و حساب هایی 
کــه بدلیــل بدهی بــه تامیــن اجتماعی  
مسدود شــده اســت از جمله مشکات 
است. رســتمی صفا بیان کرد:متاسفانه 
علــی رغم پیگیری های صورت گرفته  به 
دلیــل بدهی جرایــم مالیاتــی  همچنان 
حســاب های بانکی از سوی امور مالیاتی 

مسدود است.
رســتمی صفا اظهــار کرد: بــا پیگیری 
های اســتاندار اســتان مرکزی در جریان 
بازدیدی که چندی پیش از این شــرکت 
داشــتند اصــل بدهی مالیاتی از ســوی 
شــرکت پرداخــت شــده اســت و جرایم 
آن نیــز براســاس قوانین موجــود باید 
بخشــیده شود اما متاســفانه تاکنون در 
حق این شــرکت کم لطفی شــده است و 
همچنان ممنــوع الخروج بوده و حســاب 

های بانکی مسدود است.
وی بــا اشــاره بــه اینکه در گذشــته 
نیروی انســانی شاغل در این کارخانجات 
بیش از چهار هزار نفر بوده است، اظهار 
کرد: هم اکنون نیروی شــاغل به کار در 
این واحــد تولیدی به 1500 نفر کاهش 
پیــدا کرده اســت و با ظرفیتــی کمتر از 
30 درصــد فعالیت می کند در حالیکه با 
باز شــدن حســاب های بانکی و صادرات 
محصــوالت میزان اشــتغال بــه بیش از 
5500 نفر تا پایان ســال 99 رســیده و 
بــا ظرفیت نهایی تولیــد فعالیت خواهد 

کرد. 

معاون وزیر کشور تاکید کرد؛

 ضرورت اهتمام جدی برای رفع مشکالت مالیاتی کارخانه لوله
 و  پروفیل صفا ساوه
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معاون خدمات شهری شهرداری ساوه:
روزانــه  یــک تن زبالــه عفونی 

جمع آوری می شود

محسن مددی، معاون خدمات شهری شهرداری 
ساوه در جلسه هماهنگی مراکز درمانی شهر 
با مدیریت پسماند شهرداری جهت ساماندهی 

زباله  های عفونی، گفت: روزانه حدود یک تن زباله 
عفونی از  شهر جمع آوری و منتقل می شود که 

حدود 700 کیلوگرم آن از بیمارستان ها و حدود 300 
کیلوگرم آن از درمانگاه و  مطب پزشکان می باشد.

 خبرنگارجــام جم ســاوه: وی ادامه داد: 
تفکیــک زباله های بخش درمــان اعم از عفونی و 
عادی و بی خطرسازی پسماندهای عفونی بر عهده 
واحدهای درمانی اســت و سازمان مدیریت پسماند 
شهرداری براساس قانون، وظیفه حمل، دفن یا امحاء 
ایــن زباله ها  را برعهــده دارد. مددی با بیان اینکه  
مرجع نظارت بر این موضوع سازمان محیط زیست 
می باشد، تصریح کرد: عمده مشکل موجود در این 
زمینه بحث هزینه اســت، چراکه سیســتم حمل و 
دفن این زباله ها با سایر زباله های شهری متفاوت 
بوده و تعرفه آن از زباله های عادی بیشتر است.وی 
یادآور شــد: اگر زباله های بیمارســتانی  به درستی 
مدیریت و دفع نشــود به عنــوان یکی از مهمترین 
معضالت جوامع شــهری به  تهدیدی برای سالمت 
شهروندان محسوب می شود لذا  باید ایمن سازی و 
تحت شرایطی خاص دفع شوند.مددی اظهار داشت: 
براســاس تعریف ارائه شده از سوی وزارت بهداشت 
درمان و آموزش پزشکی، وســایل آلوده به خون و 
ترشــحات بیمار، بافت ها و پســماندهای جراحی، 
انواع ســرنگ، آنژیوکت، باند، پنبه، زواید تزریقات و 
پانســمان، دستکش ها، ست و کیسه خون، ماسک 
بیمار، انواع وسایل برنده، پسماندهای دارویی، انواع 
سوند و حتی پســمانده غذای بیماران عفونی جزو 
زباله های عفونی و بیمارستانی محسوب می شوند.

در ادامه این جلسه تعیین بهای خدمات جمع آوری 
و دفن پســماندهای ویژه در ســالجاری به ازای هر 

کیلوگرم مورد بررسی قرار گرفت.

دعوت از یک شناگر و مربی 
از استان مرکزی به اردوی 

تیم ملی شنا
علی جعفری عضو تیم ملی بزرگســاالن شــنا و 
علیرضــا طاهریان به عنوان مربــی مدعو تیم ملی 
دعوت شــده از اســتان مرکزی به اردوی تیم ملی 

هستند.
خبرنگار جام جم ســاوه: رئیس هیأت شنا، 
شــیرجه و واترپلوی اســتان مرکزی افــزود: اردوی 
آماده ســازی تا 27 اردیبهشــت  در راســتای اجرای 
برنامه هــای راهبــردی میان مــدت و آماده ســازی 
مستعدین شنا به منظور حضور قدرتمند در المپیک 
جوانــان 2022 و المپیــک توکیــو 2020 در کمپ 
آماده ســازی تیم ملی جوانان در بخش پســران در 

محل کمپ سرعین اردبیل برگزار شد.

خبر

 در مراســمی با حضــور امام جمعه، 
فرماندار، جمعی از مســئوالن شهرستان 
و دانشــکده علوم پزشــکی ساوه کانون 
سالمت محله شــهرصنعتی کاوه افتتاح 

شد. 
امام جمعه ساوه در این آئین یکی از 
فلســفه های ماه رمضان را سالمت بدن 
با روزه داری بیان کرد و افزود: بســیاری 
از دســتورات اسالم بر اســاس مسائل 

بهداشتی و حفظ سالمت بدن است.
خبرنگار  جام جم ساوه: حجت 
االسالم سیدابراهیم حسینی افزود: افرادی 
که در حوزه بهداشــت خدمت می کنند 

مورد تشــویق و تکریم دین هســتند و 
از جمله وظایف مهــم حاکمیت، تامین 
ضروریات بهداشتی مورد نیاز آنها و فراهم 

آوردن زیرساخت هاست.
معاون اســتاندار و فرماندار ساوه نیز 
گفت: کانون های ســالمت محله نقش 
اساســی در مشــارکت اجتماعــی برای 
اجتماعی کردن بهداشت و مشارکت مردم 

در سمت سالمت دارند.
علی میرزایی با اشاره به اینکه میلیون 
ها بیمــار مبتال به دیابت از بیماری خود 
مطلع نیستند، افزود: کانون های سالمت 
با ارائه آموزش های به موقــع، افراد را از 
بیماری هایشان مطلع می کنند و اقدامات 
این کانون ها با ارائه آموزش های بهداشتی 
و مشــاوره زمینه ساز اقدامات پیشگیرانه 
است.وی تصریح کرد: فعالیت  کانون های 
ســالمت محله اگر در ۱7 محله ساوه با 
همکاری مردم، شهرداری و ... ایجاد شوند، 
ضمن ارتقای ضریب ســالمت از ازدحام 

مردم در بیمارستان ها کاسته خواهد شد 
و اگر مردم از نقش اساسی این کانون ها 
مطلع شــوند مراجعات آنان بیشــتر می 
شــود و از طرفی مشــارکت آنها نیز با 
کانون ها برای اجتماعی کردن ســالمت 
بیشــتر خواهد شد.رئیس دانشکده علوم 
پزشــکی ســاوه نیز با تاکید بر ضرورت 
همه دستگاه ها در ارتقای سالمت جامعه 
گفت: جلب مشارکت مردم در فعالیت های 
مرتبط با سالمت، شناخت توانمندی های 
مردم و ظرفیت های بالفعل و بالقوه محله 
و روســتا، توانمندســازی مردم داوطلب 
همکاری درکانون ســالمت بخشــی از 
اهــداف راه اندازی کانون های ســالمت 
محله است.دکتر عباس نیک روش افزود: 
از ابتدای دولت دوازدهم اجتماعی کردن 
سالمت در دستور کار وزارت بهداشت قرار 
گرفته اســت، چرا که برای برخورداری از 
جامعه ســالم عالوه بر برنامه های وزارت 
در حوزه ســالمت، توجه به ظرفیت های 

مردمی نیز ضروری است .
وی بیان کرد: در حال حاضر ۱7 کانون 
ســالمت در ســاوه و 7 کانون در زرندیه 
خدمات بهداشتی به مردم ارائه می دهند 
و دانشــکده علوم پزشکی ساوه خدمات 

گسترده ای را انجام می دهد.
سید مهدی حسینی شهردار ساوه نیز 
گفت: برای توســعه کانون های سالمت 
با دانشکده علوم پزشکی ساوه همکاری 
خواهیم داشت چرا که سالمت یک شهر 
به ســالمت افراد جامعه بستگی دارد و 
کانون های ســالمت محله بــرای ایجاد 

تحوالت گوناگون مفید است. 

کانون سالمت محله شهر صنعتی کاوه افتتاح شد

تدریس خصوصی ریاضی 
وزبان انگلیسی از دبستان تا 

دانشگاه
09178101214زارعیان

احمد حاج امینی، رئیس شــورای اســالمی 
شــهر ســاوه درجمع خبرنگاران بــا بیان اینکه 
سال گذشــته با مصوبه شــورای اسالمی شهر 
برون سپاری بخشــی از خدمات حوزه شهرسازی 
شهرداری به بخش خصوصی و دفاتر پیشخوان 
کلید خورد، گفت: قرار شــد این دفاتر یک سال 
به صورت آزمایشــی فعالیت کنند. اما با توجه به 
بررسی های انجام شده توسط شورا به این نتیجه 
رســیدیم که در ایجاد دفاتر خدمات الکترونیکی 

به اهداف مورد نظرمان  نرسیدیم.
خبرنگار جام جم ساوه: وی با تأکید بر 
اینکه یکی از مهم ترین اهداف تشــکیل دفاتر 
خدمات الکترونیکی در راســتای رفاه مردم بود، 
تصریح کرد: اما این در حالی اســت که فعالیت 
این دفاتر نتوانســت رضایت مردم را جلب کند و 

در برخی از آن ها شاهد نارضایتی مردم بودیم.

رئیس شورای اسالمی شهر ساوه افزود: ایجاد 
این دفاتر جهــت واگذاری بخشــی از خدمات 
حوزه شهرسازی شــهرداری به بخش خصوصی 
به منظور تحقق برخی اهداف شــامل تسریع و 
تسهیل در امور اجرایی و کاهش تشریفات دست 
و پاگیــر اداری، کاهش تصدی گری و در پی آن 
کاهش بدنه پرسنلی شــهرداری و تحقق شهر 
و دولت الکترونیک، تأمین رضایت شــهروندان، 
افزایش بهره وری، وحدت رویه و شفاف ســازی و 
امــکان نظارت و ارزیابی دقیــق از فرآیندها که 

باعث کاهش فساد اداری می گردد بوده است.
حاج امینی اظهار داشت: اکنون با گذشت یک 
سال از آغاز این حرکت و در پی نارضایتی مردم 
شورای شهر ســاوه با الیحه ادامه روند فعالیت 
دفاتر پیشخوان مخالفت کرده و شهرداری مکلف 

است اقدامات الزم را در این زمینه ارائه کند.

رئیس شورای اسالمی شهر ساوه خبر داد؛

 عدم موافقت شورای شهر ساوه با ادامه فعالیت 
دفاتر پیشخوان شهرداری

سید مهدی حسینی
 شهردار محترم شهرستان ساوه

در گذشــت   خواهــر گرامیتــان 
و  نمــوده  عــرض  تســلیت  را 
آن  بــرای  متعــال  خداونــد  از 
ــرت و  ــت و مغف ــه رحم مرحوم
بــرای شــما و ســایر بازمانــدگان 
اجــر جزیــل  و  صبــر جمیــل 

داریــم.    مســئلت 

ــدد  ــاب مج ــات روز افزون،انتص ــن آرزوی توفیق ضم
ــاب  ــن انتخ ــت وحس ــا درای ــه ب ــی را ک ــتطاب عال مس
ــور  ــه کش ــه جمع ــتگذاری ائم ــرم سیاس ــورای محت ش
ــا  ــوده قطع ــرض نم ــت ع ــک وتهنی ــده تبری ــام ش انج
حضــور حضرتعالــی بــرای مــردم شــریف ســاوه منشــاء 
ــد  ــود. ازخداون ــد ب ــراوان خواه ــرکات ف ــرات وب خی
ــواره  ــدس هم ــنگر مق ــن س ــتاریم درای ــال خواس متع

ــید . ــربلند باش ــروز وس پی

حضرت حجت االسالم والمسلمین دکتر سید ابراهیم حسینی 
امام جمعه محترم ساوه

کریمی سرپرست روزنامه کاروکارگر وجراید کشور در شهرستان های ساوه و 
زرندیه-لیال گراوند مدیر اجرایی جام جم وخبرنگارخبرگزاری تسنیم

آگهی فروش:
ملک تجــاری اداری 114مترمربع 

اول،سند  طبقه  تجاری123مترمربع 

شش دانگ،37مترنیم طبقه مغازه

آدرس: شهرک علوی روبروی 

پارک اقاقیا تماس:09377414539

عباس کریمی- سرپرست روزنامه های سراسری 
درساوه و زرندیه -لیال گراوند مدیراجرایی جام جم
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نماینده مردم دلیجان و محالت
 در مجلس:

وضعیت آسفالت محورهای 
محالت - دلیجان اسفبار است 

 

حجت االسالم علیرضا سلیمی، نماینده مردم دلیجان و 
محالت در مجلس گفت: وضعیت آسفالت محورهای 
محالت ـ  دلیجان و دلیجانـ  سلفچگان اسف بار است 
که برای رفع این وضعیت پیگیری های متعددی صورت 

گرفته است.
خبرنگار جام جم ســاوه: وی تصریح کرد: با 
پیگیری های انجام شده وزارت راه 70 میلیارد ریال برای 
روکش آسفالت محور دلیجان-سلفچگان و 2۵میلیارد 
ریال برای آسفالت محور محالت- دلیجان تخصیص 

داد.
نماینده مردم دلیجــان و محالت در مجلس بیان 
داشــت: وزارت راه همچنین در مورد زیر گذر در ناحیه 
نمایشگاه سنگ و نیز مابقی روشنایی این مسیر قول 

مساعد داد.

انهدام 3 باند مدلینگ توسط 
سپاه روح اهلل

فرمانده سپاه رو ح اهلل اســتان مرکزی، از انهدام 3 
باند  مدلینگ توسط سپاه روح اهلل استان خبر داد. 

خبرنگار جام جم ســاوه: ســردار محسن 
کریمی گفت: از انهدام 3 باند  مدلینگ توســط سپاه 
روح اهلل اســتان خبر داد و اظهار کرد: ســه شــبکه 
ســازمان  یافته ابتذال و فعاالن آن در حوزه مدلینگ 
در استان مرکزی، با تالش سربازان گمنام امام زمان 
)عج( در سازمان اطالعات ســپاه روح اهلل شناسایی و 

عوامل آن به مراجع قضایی معرفی شدند.
وی تصریح کرد: شناســایی و برخــورد با چنین 
شــبکه هایی که گمان می کنند تلگرام بســتر امنی 
بــرای هر نوعی فعالیت اســت، بــا جدیت صورت 
می گیرد.فرمانــده ســپاه روح اهلل اســتان مرکــزی 
خاطرنشــان کرد: ســربازان گمنام امام زمان)عج( در 
سازمان اطالعات ســپاه با جدیت با هرگونه فعالیت 
سازمان یافته  که مغایر با ارزش های انقالب و اسالم 

باشد، برخورد می کند.
ســردار کریمی گفت: هنجارشــکنانی که گمان 
می کنند در بســتر فضای مجازی می توانند هرگونه 
اقدامی را که بخواهند انجام دهند، باید بدانند دیر یا 

زود در چنگال قانون گرفتار خواهند شد.

خبر

محمدرضــا حاجی پور دبیر ســتاد 
تنظیم بازار اســتان مرکزی در ســتاد 
تنظیم بازار استان مرکزی که به ریاست 
ســعید فرخی معــاون هماهنگی امور 
اقتصادی و توســعه منابع اســتاندار، با 
حضور مدیران کل و مسئولین مربوطه 
برگزار شــد، اظهار کرد: در بحث تامین 
کاالهای اساســی تاکیدات ویژه صورت 
گرفته و مجموعه دستگاه های ذی ربط 
در راستای ذخیره سازی وضعیت خود را 

اعالم کرده اند.
خبرنگار جام جم ســاوه: وی 
تصریــح کرد: در بحــث تامین کاال با 
مشــکلی مواجه نیســتیم و در تامین 
کاالهای مورد نیاز مردم در ماه رمضان 

تدابیر الزم صورت گرفته است.
دبیر ستاد تنظیم بازار استان مرکزی 
بیان داشــت: در موضوع ذخیره سازی 
شــکر، روغن نباتی و برنج این اقدام در 
مرکز اســتان صورت می گیرد، با توجه 

به هماهنگی صورت گرفته بین غله و 
اتاق تعاون این ذخیره ســازی انجام و 
کاالها با قیمت مناسب در اختیار مردم 
قــرار خواهد گرفت.حاجی پور گفت: در 
تامین کاالهای اساسی و شکر مورد نیاز 

واحدهای صنفی سازمان صنعت نسبت 
به بررســی نیازمندی واحدهــا اقدام و 
براساس نیازها از شرکت غله درخواست 

اختصاص سهمیه خواهد کرد.
وی بیان داشت: تمام کاالها و اقالم 
اساســی مورد نیاز مردم توسط متولی 
امر در حال تهیه و توزیع است و بحث 
نظارت با جدیت در حال پیگیری است.

دبیر ستاد تنظیم بازار استان مرکزی 
با بیان اینکه در ســال گذشته 42 هزار 
مورد بازرسی از واحدهای صنفی استان 
صورت گرفته است، بیان داشت: در این 
بازرسی ها 2 هزار و ۱00 پرونده تشکیل 
و ۱79 میلیــارد تومان پرونده تخلف به 

تعریزات معرفی شد.

دبیر ستاد تنظیم بازار استان مرکزی بیان کرد؛

معرفی 2100 پرونده تخلف به تعزیرات حکومتی استان 

معــاون  زندیه وکیلــی،  مهــدی 
اســتاندار  عمرانی  امــور  هماهنگی 
مرکزی در کارگــروه میراث فرهنگی، 
صنایع دســتی و گردشــگری استان 
مرکزی اظهار کرد: بررســی 37 طرح 
در  گردشگری  در حوزه  سرمایه گذاری 
نشســتی مورد بحث و بررســی قرار 
گرفت که بــا موافقت اعضا 27 طرح 

به تصویب رسید.
ساوه:وی  جم  جام  خبرنگار   

تصریح کرد: احداث مجتمع گردشگری 
با سرمایه ٨9 میلیارد ریال و ایجاد ۱4 
فرصت شغلی، ایجاد سفره خانه سنتی 
با ســرمایه ٦ میلیارد ریال و ایجاد ۵ 
فرصت شــغلی و راه انــدازی مجتمع 
گردشــگری بــا ســرمایه گذاری ۱00 
میلیارد ریال و ۵0 نفر اشــتغال زایی 
در شهر دلیجان از جمله این طرح ها 

است.
عمرانی  امــور  هماهنگی  معاون 

اســتاندار مرکزی بیان داشت: احداث 
هتل 2 ستاره در روستای حسین آباد، 
انجدان،  سفره خانه سنتی در روستای 
احداث سفره خانه در محور اراک-قم، 
احداث مجتمع گردشگری در زرندیه با 
37 میلیارد ریال ســرمایه گذاری و 32 
نفر اشتغال زایی، اقامتگاه بومگردی در 
ساوه با ســرمایه 7 میلیارد ریال و 2۵ 
فرصت شغلی، در محالت با سرمایه 
۵9 میلیارد ریال و 3۱ فرصت شغلی، 

مجتمع گردشــگری با ســرمایه ۵3 
میلیارد ریال و 24 نفر اشتغال زایی و... 
از دیگر طرح هــای مهمی بود که در 

این نشست به تصویب رسید.
زندیــه وکیلــی با اشــاره به طرح 
مطالعاتــی تاالب میقــان بیان کرد: 
قــرارداد این طرح بایــد ۱0 روز آینده 
منعقــد و هزینه طــرح مطالعاتی آن 
توســط شــرکت امالح معدنی ایران 

تأمین شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مرکزی خبر داد؛

تصویب 27 طرح سرمایه گذاری 
در حوزه گردشگری

الدن مهدوی هزاوه، مدیرکل ارتباطات 
و فنــاوری اطالعات اســتان مرکزی در 
حاشیه نشست بررسی مشکالت › بی. 
تی. اس‹ خمیــن در گفت و گو با ایرنا 
افزود: حوزه ارتباطات اســتان از ابتدای 
دولت تدبیر و امید توانســت با توسعه 
فضــای ارتباطــات و افزایــش مناطق 
زیر پوشــش اپراتورها به ویژه در حوزه 

روستایی به جایگاه باالتری صعود کند.
خبرنگار جام جم ســاوه: وی 
اظهار داشــت: در مرحله نخست اجرای 
ارتباطات روستایی، 49۱  طرح توســعه 
نقطه روســتایی استان از اینترنت نسل 
چهارم پرسرعت بی سیم بهره مند شدند 
و ۵4۱ روستای دیگر استان نیز در مرحله 
دوم طرح توســعه ارتباطات روســتایی 
از محــل USO از خدمــات اینترنت 
پرسرعت بی سیم نسل چهارم برخوردار 

می شوند.
 مهدوی هزاوه، با اشاره به اینکه ٨4 
درصد از جاده های اســتان زیر پوشش 
اپراتورهای همراه اول و ایرانسل است، 
اظهار داشــت: یک هزار و ۱۱7 روســتا 
دارای ارتباطات و یک هزار و ۵9 روســتا 

دارای تلفن خانگی هستند..
وی گفــت: تمامی مناطق شــهری 

اســتان مرکزی دارای سرویس اینترنت 
4G هستند و بیش از یک میلیون و 
4۵0 هزار مشترک این استان از اینترنت 
پرسرعت سیار و ثابت استفاده می  کنند.

مهدوی هزاوه افزود: فضای ســبز و 
اماکن دولتی بهتریــن گزینه برای بی 
تی اس اســت اما جانمایی سایت های 
جدید برای اپراتورها هزینه بر اســت و 

مشکالتی را در پایداری ارتباطات ایجاد 
می کند. فرماندار خمین نیز در نشست 
بررســی مشــکالت بی تــی اس این 
شهرستان گفت: آنتن دهی اپراتورها در 
خارج از شهر و روستاها ضعیف است و 
مشکالت اینترنت در برخی از روستاهای 
شهرســتان ســبب اعتراض مردم این 
مناطق شده اســت. » احمد طهرانی « 
افزود: بهره مندی از اینترنت پر سرعت 
در دوران رشد تکنولوژی مطالبه به حق 

مردم این شهرستان است.
وی با اشــاره به برگــزاری انتخابات 
نمایندگان مجلس در سال جاری ادامه 
داد: انتخابات در این شهرستان در سال 
های اخیر به شــکل الکترونیکی برگزار 
شده که برخی ضعف های اینترنتی در 
انتخابیه مناطق روســتایی  حوزه های 

مشکالتی را ایجاد کرده است.

فرماندار خمین مطرح کرد؛

بهره مندی از اینترنت پرسرعت؛ مطالبه بحق مردم
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فرماندارشازند:
کلیات واگــذاری ۹۹ هکتار از 
اراضی کوکبیه به شــهرداری 

شازند تصویب شد

مصطفی عرب، فرماندار شــازند در جمع خبرنگاران 
گفــت: کلیات واگذاری 99 هکتار از اراضی موســوم به 
کوکبیه به شــهرداری شازند در جلســه هفته گذشته 

کارگروه امور زیربنایی استان به تصویب رسید.
خبرنگار جام جم ســاوه: وی افزود: این طرح 
یکی از مطالبات جدی شهروندان و همچنین از تأکیدات 
مکرر استاندار بود که در این راستا سند برای این اراضی 
از طریق نقشــه برداری تهیه و اسناد این اراضی تعیین 

تکلیف شد.
فرماندار شازند بیان داشــت: سند این اراضی به نام 
منابع طبیعی صادر و پس از طی روال قانونی به اداره راه 

و شهرسازی منتقل شد.
عرب با بیان اینکه دریاچه کوکبیه یک گنج پنهان در 
قلب شهرستان شازند است، گفت: این دریاچه می تواند 
نقش مهمی در توســعه گردشگری شهرستان و استان 

ایفا کند.

شهردار خمین:

5 نماد در میادین شهری نصب 
می شود

ابوالفضل مرتضییان، شهردار خمین گفت: پنج نماد 
در میادین شهر در حال نصب است که مهمترین آن ها 
ســنگ نگاره های تیمره است و نمادهای دیگر برگرفته 
از شاخص های فرهنگی بومی این خطه نیز در میادین 
احد آباد، شهریار، امام خمینی)ره( و حضرت ابوالفضل)ع( 

این شهر نصب می شود.
خبرنگار جام جم ساوه: وی ادامه داد: 2 میلیارد 
ریال اعتبار برای ســاخت و نصب این نمادها تخصیص 
یافته است.شهردار خمین اظهار داشت: رنگ آمیزی 4۵ 
هزار متر جدول در حاشــیه بلوارها و میادین شهری نیز 
در دستور کار مدیریت شهری قرار دارد.مرتضییان گفت: 
زیباســازی دیوارهای قدیمی ابنیه شهری با انجام طرح 
های گرافیکی و همچنین طراحی های و نقاشی های 
مختلف و منحصر به فرد مطابق با معماری ســنتی و 
بومی و با استفاده از آجرنما در شهر انجام شده است. وی 
اضافه کرد: دیوار نگاری و حذف زواید بصری در ســطح 
پنج هزار و ۵00 مترمربع از پهنه سازه های قدیمی شهری 
خمین شناسایی شده است. شهردار خمین افزود: تعیین 
تکلیف اتاقک های روزنامه فروشــی و ایســتگاه های 
تاکسی، بهســازی تبلیغات شهری، فضاسازی المانهای 
موضوعی ، خرید ونصب نیمکت در شهر و خرید و نصب 
وســایل بازی برای پارک های تفریحی از دیگر اقدامات 

برای زیباسازی شهری است.

خبر

 رئیــس گروه توســعه ورزش بانوان 
اداره کل ورزش و جوانان استان مرکزی 
گفت: دو بانوی اسکواش باز این استان 
به عنوان ورزشکار به اردوی تیم ملی این 

رشته دعوت شدند.
خبرنگار جام جم ساوه: »مهین 
علی بخشی« گفت: »فاطیما قانعی« و 
»عسل محمدی« در رده سنی نونهاالن 

و نوجوانان به عنوان ورزشکار به این اردو 
دعوت شده است.

وی بیــان کــرد: اردوی تیــم ملی 
اسکواش بانوان از سوم تا دهم خردادماه 

در ارومیه برگزار می شود.
رئیس گــروه توســعه ورزش بانوان 
اداره کل ورزش و جوانان استان مرکزی 
ادامه داد: بانوان اسکواش باز این استان 

از استعدادهای باالیی برخوردار هستند و 
امید می رود که دعوت شــدگان به این 
اردو تا آخرین مرحله آن حضور داشــته 

باشند.
 ۱20 ورزشکار به صورت سازماندهی 
شــده زیر نظر هیات اســکواش استان 
مرکزی و همکاری پنج نفرمربی فعالیت 

می کنند.

دعوت از 2 بانوی اسکواش باز استان 
به اردوی تیم ملی

مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال 
کشور در جریان برگزاری مجمع سالیانه 
هیات فوتبال استان مرکزی در شهرستان 
محالت افزود: با توجه به موقعیت فوتبال 
ایران در آسیا و بررسی انجام شده؛ بدون 
شک ســرمربی تیم ملی ایران از میان 

گزینه های خارجی انتخاب می شود.
خبرنگار جام جم ســاوه: وی 
ادامه داد: فدراســیون فوتبال به تعهدات 
خود در قبال کارلوس کی روش سرمربی 
پیشــین تیم ملی فوتبال کشور عمل 

کــرده و تنها 900 هزار دالر از قرارداد این 
مربی پرداخت نشده است.

رئیس فدراسیون فوتبال کشور ادامه 
داد: کارلوس کی روش به دلیل پرداخت 
نشــدن به موقــع حق قــرارداد خود از 
فدراسیون فوتبال شــکایت کرده و این 
فدراسیون نیز به دلیل پاره ای از مسائل 
شــکایت خود را از سرمربی پیشین تیم 

ملی فوتبال تقدیم فیفا کرده است.
تاج در خصــوص مجمع ســالیانه 
فدراســیون فوتبال اســتان مرکزی نیز 

گفت: گزارش های مالی هیات فوتبال 
این استان مورد تایید قرار گرفت.

وی تصریح کرد: هیات فوتبال استان 
مرکزی در حوزه هــای بانوان و آموزش 
های مختلف اقدامات مناسبی در دستور 

کار داشته است.
تاج در خصوص آخرین وضعیت تیم 
ملی امید نیز گفت: بــرای هدایت تیم 
هــای پایه و تیم ملــی امید از ظرفیت 

مربیان داخلی استفاده می شود.
در ادامــه این نشســت،هیات های 

فوتبال شهرستان های استان مرکزی از 
تنگناها و نیازهای فوتبالی مناطق خود 
سخن گفتند و از منتخبان نیز با اهدای 

جوایزی تقدیر شد.

رئیس فدراسیون فوتبال کشور:

جانشین کی روش از میان گزینه های خارجی خواهد بود

ستاد برگزاری مراسم سالگرد ارتحال 
حضرت امام خمینی )ره( استان مرکزی 

به ریاست بهروز اکرمی معاون سیاسی، 
امنیتــی و اجتماعی اســتاندار مرکزی 

تشکیل جلسه داد.
ســاوه:  جم  جام  خبرنــگار 
معاون سیاســی، امنیتــی و اجتماعی 
اســتاندار مرکزی در این نشست گفت: 
دستگاه های عضو ستاد برگزاری مراسم 
ســالگرد ارتحال حضرت امــام)ره( باید 
تدابیر الزم برای برگزاری هرچه بهتر این 

مراسم را اندیشیده و تمهیدات الزم برای 
اعزام زائران مرقد امام)ره( را اتخاذ کنند.

 بهــروز اکرمی از اعزام ۵ هزار و ۵00 
زائر از اســتان مرکزی به مراسم سالروز 
ارتحــال امام خمینی)ره( خبر داد و بیان 
داشــت: تأمین مباحث امنیتی و بیمه و 
تغذیه و اسکان زائران باید به بهترین نحو 

ممکن صورت گیرد.
وی گفت: ســپاه روح اهلل، ســازمان 

صنعــت، معدن و تجــارت، پلیس راه، 
دانشگاه علوم پزشکی، راهداری و حمل 
و نقل جاده ای و ســایر دستگاه ها باید از 
هم اکنون هماهنگی هــای الزم را برای 
برگزاری هرچه بهتر مراسم صورت دهند.  
معاون سیاســی، امنیتی و اجتماعی 
استاندار مرکزی در ادامه از برگزاری مراسم 
ارتحال امام راحل در شــهرهای اراک و 

خمین خبر داد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار:

5500 زائر از استان مرکزی به مراسم ارتحال امام)ره( اعزام می شوند

مسعود عظیمی، رئیس اداره فرهنگ 
و ارشاد اسالمی شازند در جمع خبرنگاران 
گفــت: اظهار کرد: با همــکاری انجمن 
هنرهای تجسمی و انجمن خوشنویسان 
شازند ســیزدهمین جشــنواره کتابت و 

تصویرسازی قرآن کریم برگزار می شود.

خبرنگار جام جم ســاوه: وی 
تصریح کرد: این جشــنواره با موضوعات 
اسماءالحســنی، قصص و آیه های قرآن 
کریم در رشته های نقاشی، خوشنویسی، 
نقاشــی خط، تصویرســازی، نگارگری، 

تایپوگرافی و طراحی برگزار می شود.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 
شازند با بیان اینکه این جشنواره پنجشنبه 
دوم خرداد برگزار می شــود، ادامه داد: این 
مراسم در نگارخانه شهدای فرهمند اداره 
فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان شازند 

با حضور عالقه مندان برگزار می شود.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شازند:

جشنواره کتابت قرآن در شازند برگزار می شود

فرماندار ســاوه گفــت: ترمیم جاده 
بیــات در نوبران خواســته بحق مردم 
منطقه بــود و از مدت ها پیش مطرح 
شد اما، به دلیل شرایط جوی عملیاتی 

کردن برنامه ها تاخیر داشت.
وی  جام جم ساوه:  خبرنگار   

اظهار امیدواری کرد: با ســاماندهی و 
انجام عملیات ترمیم و روکش آسفالت 
این جاده روند تردد ســاکنان این خطه 
تســهیل و ایمن شود و حوادث ناگوار 

رانندگی به حداقل ممکن برسد.
فرماندار شهرستان ساوه خاطرنشان 

کرد: به منظور بهســازی و ترمیم این 
جاده اعتباری افزون بر ۱۵ میلیارد ریال 

تخصیص یافته است.
جاده منطقه بیات به طول 3٦ و نیم 
کیلومتر مســیر ارتباطی 27 روستا در 

بخش نوبران به شهر غرق آباد است.

فرماندارساوه:
 عملیات بهسازی جاده بیات در نوبران آغاز شد
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موضــوع حمل ونقــل شــهری یکــی از 
مباحــث مهــم و کلیــدی اقتصاد شــهری 
محســوب می گــردد و به دلیل داشــتن 
نقش زیربنایی تأثیــر فراوانی بر فرآیند 
رشد اقتصادی دارد به گونه ای که حیات 
و پویایــی اقتصــاد شــهری وابســته به 
شــبکه ی حمل ونقــل اســت.  این بخش 
دربرگیرنــده فعالیت هایــی اســت که به 
شــکلی گســترده در تمامــی زمینه هــای 
تولیــد، توزیــع و مصــرف کاال و خدمات 
جریان داشــته و در مجموعه فعالیت های 
اقتصادی نقــش غیرقابل انکاری برعهده 
دارد. بــدون وجود شــبکه حمــل و نقل، 
تاسیســات و تجهیزات جانبــی و ناوگان 
مطلــوب، تصور رشــد و توســعه عمومی 
کشــور و به تبع آن رشد اقتصاد شهرها 

غیرممکن به نظر می رسد.
خبرنگار جام جم ساوه: اساسًا در رشد 
و توسعه اقتصاد شهرها در مقطع زمانی 
فعلــی و رونــد گســترش آن نمی تــوان 
نقــش سیســتم هــای حمــل و نقــل را 
در بهینه ســازی هزینه هــا، زمــان ســفر، 
ســرعت جابجایی، ایمنی و سطح خدمات 
ارائه شــده، انکار نمــود. حمل و نقل به 
معنای جامع آن شــامل مدیریت زیربنا و 
روبنا )ناوگان( از نیازهای اساســی جوامع 
امروزی اســت، به طوری که در هر شــهر 
برای اعتای تــوان اقتصــادی، فرهنگی، 
امنیتی و اجتماعی و محیطی و... داشــتن 
شــبکه حمــل و نقلــی گســترده و قابل 
اطمینــان از نیازهــای اولیــه محســوب 
می گردد. تأثیر چنین ویژگی سبب گشته 
بــه حمــل و نقل بــه عنوان یــک بخش 
اقتصادی - خدماتی مهم نگریسته شود.
اتوبوســرانی ســاوه نیز به عنوان یک 
ســازمان مهم نقشــی اثرگذار در توسعه 
حمــل و نقل عمومــی و به تبع توســعه 
اقتصــادی شــهر دارد. در ایــن خصوص 
آنچه مهم اســت اینکه اکنــون وضعیت 
ناوگان اتوبوسرانی ساوه  چگونه است و 
تا چه میزان نسبت به نوسازی و بازسازی 
اتوبوس های فرسوده که نقشی مهم در 
انتخــاب مــردم برای اســتفاده از حمل و 
نقل عمومی است اهمیت داده می شود؟ 
 علــی  اصغرآرمیــده رئیــس ســازمان 
حمل و نقل شــهرو بارومسافر شهرداری 
ساوه با بیان اینکه شهرداری ساوه  برای 
بازسازی اتوبوس های درون شهری،  همه 
ســاله برنامه های  ویژه ای را در دســتور 
کار قــرار داده، تصریــح کــرد: تــا کنون 
جلسات مختلفی با حضور شهردار،شورای 
اســامی شهرو مدیران شرکت های بخش 
خصوصی برگزار شــده اســت تا بتوانیم 
حقــوق  رعایــت  بــا  را  الزم  تصمیمــات 
شــهروندان در حوزه ناوگان حمل و نقل  

الزم برگزار کنیم.
وی افــزود: : بــا توجــه بــه اینکه عمر 
ناوگان اتوبوســرانی شــهرداری ساوه  از 
متوســط اســتاندارد گذشــته بازســازی 

دســتگاه اتوبوس شــهری، تهیــه ناوگان 
جدید در دستور کار قرار گرفته است.

وی افــزود: درایــن خصــوص قــرارداد 
11دســتگاه اتوبــوس بــا شــرکت هــای 
موردنظر منعقــد گردید وهمزمان با دهه 
فجــراز 7واحد رونمایی شــددر خصوص 
4واحد دیگر نیزبحث مالی اســت که در 
حال رایزنی هســتیم همچنین اختصاص  
15 دســتگاه مینی بوس نیز برای مناطق 
صعب العبورشــهر در دســتور کار داریم 
مصوبــات آن انجــام شــده  ودر کمیتــه 
انطبــاق شهرســتان  نیزدرحــال بررســی 
اســت.وی ادامــه داد:باتوجه بــه اینکه 
در گذشــته 100 درصد ناوگان براساس 
قراردادی که با بخش خصوصی داشــتیم 
بــه بخش خصوصی واگذار می شــد ولی 
ازآنجایی کــه مردم ســازمان حمل ونقل 
را متولــی ارائــه خدمــات حمــل ونقــل 
مــی دانســتند،هرگونه کم وکاســتی ویا 
ضعفی دراین خصــوص حوزه حمل ونقل 
شــهرداری موظــف بــه پاســخگویی بــه 
شــهروندان اســت  بنابراین در واگذاری 
نــاوگان هــای جدید ســعی شــده ضمن 
ادامه همکاری واســتفاده از ظرفیت های 
بخــش خصوصی نحوه واگذاری ناوگان به 

بخش خصوصی را تغییردهیم.
رئیــس ســازمان حمــل ونقــل شــهر 
بارومســافر شــهرداری ســاوه خاطرنشان 
کرد:در قرار داد جدیــد واگذاری  ناوگان 
بــه بخش خصوصــی را نداریــم بلکه در 
اختیــار خــود حــوزه  حمل و نقل اســت 
ناوگان در اختیــار پیمانکارقرار می گیرد 
وانتخاب راننده نیــز  به پیمانکار واگذار 
می شــودولی درآمد ناوگان  مستقیم به 
حســاب ســازمان حمل و نقل شــهرداری 
واریز می شــود و هزینــه هایی که بابت 
ناوگان انجام شــده از حساب حمل ونقل 
به پیمانکارداده می شــود بــا این اقدام 
عاوه بــر حفظ ارتباط بــا بخش خصوصی 
نظــارت بر حــوزه حمل ونقل بیشــتر می 
شــود که قطعا رضایت مندی بیشتری از 
سوی شهروندان به همراه خواهد داشت.
وی افزود: در خصوص اتوبوس هایی که 
در دهــه فجر رونمایی شــد ولی تا کنون  
بــه ناوگان حمل ونقل شــهری برای ارائه 
خدمات بــه مردم شــریف ســاوه اضافه 
نشــده سوال شــهروندان است علت آن 
مربــوط به کمبود راننــده وهمچنین  اخذ 
قرارداد با تعمیرگاه است بابت  7دستگاه 
اتوبوس که باید بصورت شیفتی خدمات 
ارائه  شــود، حدود 12راننده نیاز اســت 
ودر خصــوص تعمیرگاه نیــز  بخاطراینکه 
قــرارداد آن به پایان رســیده، تاش می 
 کنیم به زودی شاهد ارتقای ناوگان حمل 

ونقل شهری ساوه باشیم
آرمیــده بیان کرد:بحث اینترنتی کردن 
تاکســی ها و همچنین  اســتفاده از نرم 
افزار کیوا )جایگزین سکه و اسکناس به 
عبارتی پرداخت غیر نقدی نیز برای ارتقا 

وبه روز رسانی تاکسی های حوزه حمل و 
نقل را در دستور کار داریم 

وی خاطرنشان کرد: رؤیای جامعه بدون 
پول نقــد در چند کشــور اروپایی تا حد 
زیــادی رنــگ واقعیــت به خــود گرفته و 
مردم برای پرداخت های خرد از ابزارهایی 
ماننــد تلفــن همــراه یــا کارت هــای غیر 
تماسی به وفور اســتفاده می کنند؛  این 
در حالی اســت که در کشــور مــا  هنوز 
پرکاربردتریــن ابــزار پرداخــت در محــل 

خرید، سکه و اسکناس است
وی ادامه داد: برخی گسترش استفاده 
از روش هــای خرید موبایلــی یا آناین را 
بــه معنــای توســعه روش هــای پرداخت 
به روشــنی  کــه  الکترونیکــی می داننــد 

اشتباه است. 
وی تصریح کرد:خرید شــارژ یا پرداخت 
قبض به صــورت الکترونیکی بــه معنای 
توسعه روش های پرداخت در محل خرید 
نانوایی ها،  مطبوعاتی،  دکه های  نیســت. 
کســب وکارهای  از  بســیاری  و  بقالی هــا 
کوچک و خرده فروشی ها یا از دستگاه های 
کارت خوان معمول برای پذیرش استفاده 
می کنند یا از سکه و اسکناس؛ بنابراین 
برای تبدیل شــدن به جامعــه بدون پول 
نقــد راه زیادی در پیــش داریم ولی باید 
گام بــه گام بــه ســمت تکنولــوژی روز 

حرکت کنیم .
آرمیده بیان کرد: بر اساس استاندارد 
جهانــی حــوزه حمــل ونقل زمانــی موفق 
است که 75درصد شهروندان از حمل و 
نقل عمومی اســتفاده کنند این در حالی 
اســت که حدود31درصد مردم ساوه از 
حمــل ونقــل عمومی اســتفاده می کنند 
که بخشــی از این عدم استقبال ازحمل 
ونقــل عمومی بخاطر نوع خدماتی اســت 
کــه  حوزه حمــل ونقــل ارائه مــی دهد 
وبخشــی دیگر  مربوط به فرهنگ ســازی  
اســت کــه آمــوزش و پــرورش در ایــن 
خصوص نقش مهمی دارد وی ادامه داد: 
ســرعت، کیفیت و امنیت  باید در حوزه 

حمل ونقل وجود داشــته باشد که رغبت 
مردم برای استفاده از ناوگان حمل ونقل 

عمومی بیشتر شود 

رئیس سازمان حمل ونقل شهر بارومسافر شهرداری ساوه مطرح کرد؛

  ارتقاء ناوگان حمل ونقل شهری ساوه،  در دستور سازمان 
حمل و نقل شهرداری 

رئیس ســازمان حمل ونقل 
شــهر بارومســافر شــهرداری 

ساوه
اتوبوس هایــی که در دهه 
فجــر رونمایــی شــد ولــی تا 
کنون  به نــاوگان حمل ونقل 
شــهری برای ارائه خدمات به 
مــردم شــریف ســاوه اضافه 
نشده سوال شهروندان است 
که علت آن مربــوط به کمبود 
راننده وهمچنین  اخذ قرارداد 
با تعمیرگاه اســت بــرای این 
7دســتگاه اتوبــوس که باید 
بصورت شیفتی ارائه خدمات 
نیاز  شــود، حدود 12راننــده 
اســت ودر خصوص تعمیرگاه 
بخاطراینکــه قــرارداد آن بــه 
پایان رسیده،تاش می کنیم 
به زودی شاهد ارتقای ناوگان 
حمــل ونقــل شــهری ســاوه 
باشیم. آرمیده بیان کرد:بحث 
اینترنتــی کــردن تاکســی ها 
و همچنیــن  اســتفاده از نرم 
افزار کیوا )جایگزین ســکه و 
اسکناس( به عبارتی پرداخت 
غیر نقــدی نیز برای ارتقا وبه 
روز رســانی تاکسی های حوزه 
حمل و نقل را در دســتور کار 

داریم 
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محمد رضا منصوری در مراســم گلریزان 
اداره بهزیســتی با اشاره به ضرورت  مبارزه 
با قاچاق کاال درکشــور اظهارداشــت: ورود 
کاالهای قاچاق خارجی در سطح گسترده ای 
به داخل کشــور موجبــات تعطیلی کارخانه 
ها ، رکود کســب وکار و تولیدات داخلی را 
فراهم ســاخته و امروزه قاچاق کاال اقتصاد 

داخلی ما را بشدت تهدید می کند.
خبرنــگار جام جــم ســاوه:نماینده مردم 
ســاوه و زرندیه در ادامه گفت:در حالی که 
بحث مبارزه با قاچاق کاال بصورت شعاری در 
همه جای کشور مطرح است اما ورود جنس 
قاچــاق خارجــی درجــه 10 بــدون پرداخت 
هرگونه مالیات، عوارض وگمرک ادامه دارد 
و عایدات میلیاردی این گونه تجارت قاچاق 
روز بــه روز به جیب برخی افراد گســترش 
بیشــتری پیدا کرده و بر میــزان بیکاری و 

رکود اقتصادی جامعه اضافه می شود.
نماینده مــردم در مجلــس تصریح کرد: 
متاســفانه امــروز قاچاق کاال در کشــور ما 
بیشــتر از واردات شــده در چنین صورتی 
مبارزه با قاچــاق کاال نیازمند پیگیری جدی 
مســووالن قوای ســه گانه با ایــن معضل 

بسیار مهم اجتماعی در کشور است.
زهرا امینی مدیر کل بهزیســتی استان 
مرکــزی نیــز در ایــن  آییــن با اشــاره به 
رویکرد ســازمان بهزیستی در سامان دهی 
کودکان کار اظهارداشــت:با توجه به اینکه  
بیشــتر کودکان کار در شهرستان ساوه از 
اتباع هســتند، مکاتباتی با اداره کل اتباع 
و امورخارجه اســتان داشــتیم کــه آنها به 

کشورشان برگردانده شوند.  
بــرای  کار  کــودکان  مرکــز  افــزود:  وی 
شهرســتان ســاوه را در دســتور کار قــرار 
داده بودیم  خیر آن شناســایی شــده و در 
حــال حاضر چــون این مکان توســط بخش 
غیــر دولتی  راه اندازی نشــده پرونده آنها 

در مرکــز اورژانــس اجتماعی بــوده و تمام 
تســهیات بــرای کودک کار همچــون دیگر 
کودکان کار اســتان در اختیار آنها از طریق 
اورژانــس اجتماعــی قرار می گیــرد وهیچ 
گونه محدودیتی بــرای واگذاری خدمات به 
کــودکان کار در شهرســتان هایی که  حتی 
مرکزمرکزکودکان کار ندارند، وجود ندارند.

مرکــزی  اســتان  بهزیســتی  مدیــرکل 
کار  24کــودک  اکنــون  کرد:هــم  تصریــح 
درســاوه،10کودک در خمیــن و 180کودک 
کار در اســتان مرکزی شناسایی شده و به 

آنها ارائه خدمت می شود.
امینی بیان کرد:در ارتباط با شیرخوارگاه 
ســاوه چون از ابتدا توســط خیر قرار بوده 
ساخته شود وکد دولتی برای آن زده نشده 
این مرکز باید توســط خیر بــه بهره برداری 

برسد.
وی ادامــه داد: مــا اعتقــاد داریــم باید 
مشارکت های مردمی داشته باشیم و زمانی 
کــه مردم نیازهای خود را متوجه نشــوند و 
این نیازها به خوبی معرفی و احصا نشــود 
نمی توانیم عملکرد مناسبی داشته باشیم 
بلکــه مــا بــه توســعه درون زا معتقدیم و 
باید بحث توانمندســازی و ارتقای سامت 
روانــی و اجتماعــی مــورد توجه ویــژه قرار 
گیــرد.وی افزود: مراکــز اورژانس اجتماعی 
نیــز در کاهــش میــزان آســیب ها نقــش 
بسزایی داشته اند به همین منظورتقویت 
زیرســاخت ها،ارتقای توان علمی پرســنل 
وجذب نیرومتناســب با نیازهــای اورژانس 
کار داریم.فاطمــه  اجتماعــی  در دســتور 
آرزومند رئیس اداره بهزیستی ساوه نیز در 
این آیین گفت: مشارکت عمومی در ارتقای 
خدمات به جامعه هدف بهزیســتی ضروری 

است.
وی افزود: در حال حاضر  تامین مسکن، 
اشتغال، درمان و خدمات رفاهی مددجویان 

و افراد زیرپوشش بهزیســتی از مهمترین 
دغدغــه هــای جامعه هــدف این ســازمان 
اســت چرا که  اعتبارات محــدود دولتی به 
تنهایی نیازهای جامعه هدف این سازمان را 

تامین نمی کند.
آرزومنــد افزود: باتوجه بــه اینکه برخی 
اقشــار درمعــرض آســیب هــای اجتماعی 
در زمــره جامعــه هدف خدمات بهزیســتی 
قرار دارند، بهبود شــرایط این گونه اقشار 
به ســامت جامعــه و کاهش آســیب های 
اجتماعی کمک کرده و مانع از تحمیل هزینه 
های گزاف کنترل آســیب های اجتماعی به 

جامعه می شود. 
رئیس اداره بهزیستی ساوه تصریح کرد: 
مناسب ســازی فضای داخلی اداره،خودروی 
ون مناســب جهــت جابجایــی معلولین در 
پیــاده رو امام،3نفر نیروی انســانی جهت 
خدمــت در واحــد اورژانــس کــه در حــال 
حاضر دارای یک نفر کارشــناس و یک نفر 
راننده می باشــد، نیمه تمام ماندن ساخت 
ساختمان شیرخوارگاه توسط خیر،خودرو که 
در حــال حاضر2خــودرو موجوداســت یکی 
متعلق به خیریه بانو ســمیه بوده ودیگری 
متعلق به شــیرخوارگاه بوده،فرسوده بودن 
تجهیزات رایانه،نداشــتن نیروی خدماتی و 
ناکافی و نامناســب بــودن امکانات رفاهی 
جهت مراجعین از نیازهای این اداره است.

آرزومنــد تعــداد کل مددجویــان حــوزه 
تــوان بخشــی3175 نفر، مددجویــان حوزه 
نفــر،   852 بگیــر  مســتمری  توانبخشــی 
اجتماعــی  1081نفــر،  حــوزه  مددجویــان 
تعداد مســتمری بگیــران مددجویان حوزه 
تعــداد مددجویــان  نفــر،  اجتماعــی 403 
امداد بگیر43نفر، تعــداد کل مددجویانی 
کــه مســتمری خــود را از طــرح هدفمندی 
یارانــه هــا در یافــت می کننــد 3830نفر 
و تعــداد مددجویانــی کــه حــق پرســتاری 

دریافــت مــی کننــد 119نفر عنــوان کرد.
وی ادامــه داد:عملیات نوســازی و ســاخت 
دیــوار اداره،ســاخت ســاختمان نگهبانــی 
جدید و جابجایــی در ورودی اداره، عملیات 
نصــب کفپــوش در محوطــه اداره،تجهیــز 
سالن جلســات اداره، بازسازی ساختمانهای 
بهداشــتی اداره، نوســازی ســاختمان های 
جشــن  3دوره  ،برگــزاری  اداره  بهداشــتی 
گلریزان، افتتاحیه مرکز مشاوره، افتتاحیه 
مرکز گذری شــلتر، افتتــاح دوکمپ اقامتی 
وافتتاح مرکز پیشگیری از معلولیتها بعضی 
از اقدامات بهزیســتی در ســال گذشــته 

است.
رئیس اداره بهزیســتی ساوه خاطرنشان 
کرد: عمــوم مردم به اشــتباه جامعه هدف 
ســازمان بهزیســتی را معلوالن می دادندو 
این در حالی اســت که معلــوالن تنها یکی 
از گــروه های اســتفاده کننــده از خدمات 

بهزیستی هستند.
محمد رضا منصوری نماینده مردم ساوه 
و زرندیــه در مجلس نیز گفت:بهزیســتی 
و تامیــن اجتماعــی نهادهایی هســتند که 
وظیفه ســامت جسم و جان انسان و روان 
جامعــه را برعهده دارند زیرا مبنای به وجود 
آمــدن آنهــا کمک بــه تأمیــن حداقل های 
هزینــه زندگی خانواده هــای نیازمند و بی 
سرپرست و ایجاد زمینه های مناسب برای 

خودکفایی آنان است.
 وی افزود:بنابراین بهزیســتی به عنوان 
نهــادی فرهنگــی، اجتماعی و امــدادی به 
بررسی نارسایی ها و مشکل های اجتماعی 
مــی پردازد و از متخصصان و کارشناســان 
تحصیــل کرده علوم اجتماعی و بهداشــتی 
بهره می گیرد تا با پیدا کردن ریشه مشکل 
هــا به انســان هــای نیازمند کمــک کند و 
بیماری هــا و معضل هــای اجتماعــی را از 

میان بردارد.

مدیرکل بهزیستی استان مرکزی:

مرکز کودکان کار ساوه راه اندازی می شود
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ای دل به کوی عشق گذاری نمی کنی
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حافظ

ادامه از صفحه 2
بنابراین پرورش در کشورهای توسعه 
یافته ،بر تربیت انســان مســتقل تکیه 
دارد.در بعــد آموزشــی نیــز ، در دوره 
متوســطه در کشــورهای توســعه یافته 
،ضمن اینکه مقداری از همت آموزشــی 
،صرف انتقال متون علمی می شود ،ولی 
بیشــترین تاکید در آمــوزش فکر کردن 
اســت .از ســوی دیگر متــد آموزش در 
کشــورهای توســعه یافتــه ،دقیقا متد 

»کاربردی« است .
خبرنــگار جام جم ســاوه: مهــم ترین 
عامل پیشرفت یک کشور ،در نهایت به 
نوع انســان هایش بستگی دارد .به نظر 
من بزرگترین خصلــت یک حکومت باید 
این باشــد که مدیرتــش را بر پایه طبع 
بشــر بنا گذارد .تربیت باید با واقعیات 
ســنی و طبیعی بشــر ســنخیت داشته 
باشــد . وقتی یک نوجوان 12-10 ساله 
بخواهیــم زیاد نخندد و یــا مثا از رنگ 
های شاد فاصله بگیرد ،در واقع ،با طبع 
بشــر مبارزه کرده ایم .یــک نوجوان 12 
ساله باید مطابق ویژگیهای روحی و سنی 
خــودش رفتار کند نمی شــود از جوانی 
15 ســاله انتظــار ویژگی فیلســوف 60 

ساله را داشته باشیم .
آموزشــی  پــرورش سیســتم  در  مــا 
خــود ،بیش تر به دنبال انســان اخاقی 
انســان  »خاق«بــا  .انســان  هســتیم 
»اخاقی«همیشــه یکی نیست و شاید 
روش هــای مختلفــی بــرای آن هــا باید 

اتخاذ کرد.
بــه نظــر مــن کلیــدی ترین مشــکل 
فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و ملی ما از 
منظر نظری ،این است که ما انسان های 
مســتقلی تربیت نکرده ایم. انســانهای 
محکمــی تربیت نمی کنیــم. افراد دایما 
در حال تغییر هســتند.الگوهای رفتاری 
کــه از طرف جهان به کشــور مــا منتقل 

می شود بیشتتر نسل زیر 35-30 سال 
را تحــت تاثیــر قــرار می دهــد و حدود 
نیمی از جمعیت ما را تشکیل می دهند.

البته کشــور ما بویــژه در زمینه های 
در  بیشــتری  اســتعداد  از  فرهنگــی 
پذیرش الگوهای جهانی برخوردار اســت 
.مــا ایرانی ها یک الیه قــوی »ملی«یک 
الیه قــوی »مذهبــی« و یــک الیه قوی 
یادگیــری از »ظــرف جهانــی« داریم .کم 
تر فردی را در ســمت های اجرایی کشور 
مــی بینیم کــه از ســوابق تخصصی در 
مســئولیتی کــه بــر عهــده اش اســت 
،برخوردار باشــد ،وقتی انسان تخصصی 
فکــر و زندگــی کــرد ،دقــت زیــادی در 
جماتی که می گوید ،می کند. تخصصی 
بودن در زندگی انســان ،بسیار اثرگذار 
اســت .علت اینکه در جامعه ما افراد به 
راحتی در هر مــوردی اظهار نظر میکنند 
،این اســت که در قالــب تخصصی خود 
قــرار ندارند  یکی از دالیل مشــکل یاد 
شده ،این است که در کشور ما »ارادت 
مهم تــر از مهارت اســت.«به این علت 
که فرهنگ سیاسی در کشور ما بشدت 
»قبیلگی«اســت . این مساله در غلظت 
و محتوای تصمیم گیری ها بشدت تاثیر 
مــی گــذارد .فرهنگ »نوچــه پروری«که 
خصلتــی قبیلگــی اســت ،در کشــور ما 
ریشــه دارد.در واقع در کشــوری زندگی 
می کنیم که بســیاری از افــراد ،حامان 
افکار مدرن ،ولی دارای خلقیات ســنتی 
و عشــیره ای هســتند و آن گونــه عمل 
می کنند.بحث توسعه سیاسی و جامعه 
مدنی باید از کاس اول دبستان شروع 
شــود . باید به یک بچه 7 ساله آموخت 
کــه نظرات خــود را اعام کننــد ،او باید 
بیامــوزد ضمــن ابــراز عقیــده ،باید به 
نظرات دیگران نیــز ،گوش دهد و ضمنا 
بر نظر خود اصرار نداشــته باشد و باید 
یــاد بگیــرد که وقتــی وارد جامعه شــد 

،بتوانــد بــا دیگران رابطه بــر قرار کرده 
و کار کنــد . ایــن آموزش ها در ســنین 
پایین اســت که اثر گذار می شــودیک 
شــخص میانســال که فرهنــگ قبیلگی 
دارد، پذیرای اصول جامعه مدنی متعلق 

به نسل جوان نیست.
نظــام  تلقــی  و  نــگاه تفســیر  بایــد 
مدیریتــی آمــوزش و پرورش مــا تغییر 
کنــد . باید مــواد خام را کم تــر کرده و 
به تربیت انســان توجه بیشــتری شود . 
فرهنگ تعامل و تســاهل باید در متون 
دبیرســتانی وارد شــود . بایــد کتابــی 
به این منظور نوشــته شــده و در مورد 
فرهنگ انســان آموزش هایی داده شود  

و در دروس دبیرستان گنجانده شود .
تحول در کشــور از دو راه قابل دست 
یابی است یا دولت باید این کار را بکند 
یــا جامعه .معقول این اســت که جامعه 
این کار را بکند ،مثل کشورهای توسعه 
یافته ولی در این کشــورها جامعه دارای 

تشکل های بی شماری است . 
چندیــن حزب و ده ها نهاد غیر دولتی 
وجود دارد. افراد در این تشــکل ها دور 
هم جمع می شــوند گفت وگو می کنند 
و تصمیم می گیرند ،سیاست مداران را 
دعوت می کنند ،سیاست مدار با تواضع 
روبه روی آنها می نشیند ،یادداشت می 
کنــد و مــی رود تا عمل کنــد .مهمترین 
عامل پیشرفت یک کشور »نظام رقابتی 
حزبی« اســت کــه برای کارآمدی کشــور 
بــا هم رقابــت کنند .بنابرایــن ،در حال 
حاضــر به علت خاء تشــکل های مردمی 
،دولت اســت که باید برای ایجاد تحول 
تصمیم گیــری کند .مدیریــت زمانی در 
کشــور قوی خواهد شد که برای مفهوم 
»وطن دوســتی«جایگاه ویــژه ای در نظر 
گرفتــه شــود .افــراد در شــرایط فعلی 
جامعه ما اندیشــه هــای فردی و گروهی 
دارند ،ولی در همــه جناح ها ،بهای کمی 

به مفهوم وطن دوســتی داده می شــود 
.تربیت وطن دوستی نیز باید از خانواده 
و از کاس اول شــروع شــود . در کاس 
اول از پرچم به عنوان یک ســمبل ملی 
شــروع مــی کنند ،ولــی در دبیرســتان 
باید یک نوع وطن دوســتی عقایی بکار 
گرفته شــود تا شخص نســبت به محیط 
خود احســاس وظیفه کند .خداوند قادر 
مّنان را شاکریم که به ما نعمت قدردانی 
و تقدیــر از عزیزانی که همواره با عزمی 
راســخ در پرتویی از صداقــت و تبلوری 
از مشــارکت و بارقه هایی از مسئولیت 
پذیری با رویکرد آفریدن فرداهایی بهتر 
و برتــر جهت تربیت انســان هــای پاک 
نیــت و توانمند در عرصــه های مختلف 
آموزشــی و فرهنگی تاش مــی کنند را 
ارزانــی فرمــود . درود خداوند بر شــما 
که همیشــه در ایام ترنــم زیبای رویش 
، محبــت و اخــاص را با تــاش بی نظیر 

خود به تصویر می کشید. .
در همیــن راســتا بر خــود الزم می 
دانم از تاش و کوشش کلیه همکاران 
فرهنگی و مسئولین محترم و ارجمند 
صمیمانه تقدیر و تشکر نمایم و اعام 
نمایم که این موسسه آمادگی دارد تا 
با عضویت فرهنگیان شهرســتان های 
ســاوه و زرندیــه و توابــع آن از تفکر، 
دیدگاه ها و اندیشــه های این قشــر 
فرهیختــه در پویایــی موسســه بهره 

برداری کند.
نشــانی دفتر موسسه: ساوه خیابان 
شــریعتی، میدان ســالم، دبیرستان 

باقرالعلوم )ع(، طبقه دوم

دکتر خســرو آرام دکتــرای علوم 
مدیر  و  فرهنگی  بازنشســته  سیاسی، 
چند  هنری  فرهنگی  موسســه  عامل 
منظوره چشمه سار اندیشه و هنر


