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یكــی از فاكتورهــای مهــم جذب مشــتری 
در فروشــگاه های هایپر اســتار  تنــوع و تازگی 
محصوالت اســت كه در این فروشــگاه به سلیقه 
مخاطبان احترام ویژه ای گذاشــته  می شــود  به 
طوری كه مشــتری برای خرید میوه تمام فصول 
هم می تواند میوه بســته بندی شده خریداری كند 
هــم میوه ای وجود دارد كه می تواند به راحتی آنها  
را دســتچین كند و هم امكان خرید آب میوه تازه 
را در همــان محل دارد  یا این كه مشــتری در این 
فروشــگاه ماهی زنده را كه در آب غوطه ور است 
انتخاب  و مانند برخی فروشــگاه های داخل شهر 
پس از پاك شــدن و خرد شــدن آن را خریداری 

می كند
خبرنگار جام جم ســاوه: حدود 80 درصد 
كاالهایی كه در این فروشــگاه به فروش می رسند 
اجناس داخلی و ایرانی هستند كه حدود 15 درصد 
از قیمت درج شــده روی كاال هم ارزان تر فروخته 

می شوند.
چگونــه در فروشــگاهی كه حــدود 80 درصد 
اجناس ایرانی هســتند، افراد خارجی توانســته اند 
كاالی مــورد تقاضای مشــتری را با بســته بندی 
متفاوت و ارزان تر از قیمــت كارخانه  تولید كننده 
محصــول عرضه كنند؟ آیا غیر از این اســت كه 
این فروشگاه به دلیل خرید یك جا از كارخانه های 
تولیــدی تخفیــف می گیرد و محصــوالت را در 
انبارهــای بزرگ بــرای رفع نیاز مشــتری ذخیره 

می كند؟
 مردم ما در دنیا شــهره هســتند كــه یكی از 
بزرگ ترین و لذت بخش ترین  تفریحاتشان »خرید « 
اســت بهتر نیست قبل از آن كه ســرمایه گذاران 

خارجی از ایــن فرصت های مردم ایران اســتفاده 
كننــد و بازارهــای رنگارنگی را كه بدون شــك 
همــراه با بار فرهنگی بیگانه اســت به این مردم 
تزریق كنند خود ایرانی هــا چنین اقداماتی انجام 
دهند یا حداقل ســرمایه داران ایرانی كه در ســایر 
كشــورها زندگی می كنند بــرای راه اندازی چنین 
فروشگاه هایی در كشور جذب شوند و یا شهرداری 
كه فروشگاه شهروند را در اختیار دارد از شیوه های 

مدیریت بازار در این فروشگاه ها الگوبرداری كند
یكی دیگر از محســنات این نوع فروشــگاه ها 
داشتن شــهرك بازی ، مراكز ورزشی و غیره است 

كه نیاز شهروندان را برطرف می كنند 
حال با این تفاســیر آیا شــهر رو به پیشرفت 
ســاوه نیازمند چنین فروشــگاهی هست یا نه ؟ 

كه همشــهریان جهت خرید به شــهرهای مجاور 
مراجعــه نكننــد و جالــب توجه اینكــه این نوع 
فروشــگاه ها دست واسطه ها و گران فروش ها را 
مــی بندد و یك بازار كار خوب برای جوانان بیكار 
ما می باشــد. چرا شــهرهای مجاور  باید چنین 
فروشــگاه هایی داشته باشــند ولی ساوه نه !این 

سوال  اكثر مردم ساوه است .
به دلیل نزدیك بودن ســاوه بــه تهران و قم 
اكثر مردم برای خرید كلی و ارزان به این شــهرها 
مراجعــه می كنند چرا كه تنــوع و تازگی اجناس 
باعث تشــویق مردم به این مراكز خرید می شود. 
همشــهریان ما  از قیمت هــای ارزان، تنوع باال و 
اجناس شــیك این فروشــگاه در دیگر شــهرها  

می گویند. 

نشانی فروشــگاه به راحتی قابل دسترس است 
تقریبًا اكثر همشــهریان ما در عرض این سالها  از 
این فروشــگاه های در دیگر شهرهای ایران خرید 
كرده اند یا حداقل نشــانی آن را می دانند. خبرنگار 
ما ســری به یكی از این فروشگاه هایپر استار در 
تهران می زند و از كمیت و كیفیت آن یادداشــت 

برداری می كند .
بر خالف تمام مراكز خرید در ساوه  كه معمواًل 
بیشتر از ساعتی كه در مركز خرید به سر می بری 
بایــد به دنبال محلی برای پارك خودرو بگردی در 
صورتی كه در فروشــگاه های هایپراستار به طبقه 
زیرین این فروشــگاه برای پارك خودرو راهنمایی 
می شــوی و وجهی هم برای پارك خودرو  دریافت 

نمی كند. 
بخشــی از فروشــگاه عنــوان محصوالت اعم 
از پوشــاك مردانه، زنانه، بچگانه، لوازم آرایشــی، 
كفش، كتاب، طال و جواهرات، مواد شوینده، میوه، 
گوشــت، مرغ، فــرش، گل مصنوعــی و طبیعی، 
كیف، لوازم برقی، گوشــی  همراه، فرش، عطاری، 

لوازم كشاورزی و ... نصب شده است
خانم مرادی یكی دیگر از شــهروندان ساوجی  
گفت : من اگر چنین فروشــگاهی در ســاوه بود 
برایم یك تفریح بود می رفتم در این فروشگاه هم 
خرید می كردم هم بچه ها برای بازی به تفریحگاه 
های این فروشــگاه مراجعه می كردند ، خدا كند 
این فروشگاه در این شــهر راه اندازی شود.  حال 
باید پرســید آیا مدیریت شهری ساوه برای مطالبه 
هایپراستار(برنامه  بزرگ  فروشگاه  اندازی  راه  مردم) 

ای دارد؟ 
ادامه دارد

فروشگاه هایپراستار در ساوه، آری یا خیر؟

 قطار خدمت در شهر ساوه در حرکت است

هایپــر  فروشــگاه 
استار در ساوه، آری 
یا خیر؟ 

فرا رسیدن سال نو و نوروز باستانی را به ملت شریف ایران تبریک و شادباش می گوییم

علی اصغر آرمیده رئیس ســازمان حمل و نقل بار و مسافر 
شــهرداری ســاوه دراولین پویش عمومی ســه شــنبه های 
بدون خودرو درشهرســتان ساوه با اشــاره به اهمیت این اقدام 

پویش... اظهارداشت: 
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شهردار ساوه در حاشیه بهره برداری 
از طرح  هایی در جمع خبرنگاران گفت: 
شــهرداری ســاوه در آینــده نزدیــک 
ســازمانی نــوآور در ترویــج معمــاری 
اصیل اســامی - ایرانی و مشــارکت 
محــور در جهــت ارتقاء کیفیت شــهر 
و سامت شــهروندان با بهره گیری از 
پژوهش و خدمات الکترونیک خواهد 

بود. 
 به گزارش خبرنگار جام جم ســاوه 
ســید مهدی حســینی گفت: علیرغم 
همه محدودیت های مالی و رکود حاکم 
بــر اقتصاد کشــور شــاهد افزایش 
سهم بودجه عمرانی شهرداری نسبت 
به ســهم بخش جاری در مقایســه با 

سال گذشته هستیم. 
وی ادامه داد: در 11 ماه ســال 96 
ســهم بخش جاری از بودجه شهرداری 
54 درصد و ســهم بخش عمرانی آن 
46 درصد بــود، این در حالی اســت 
که در 11 ماه ســال جاری سهم بخش 
بــه 54 درصــد  از بودجــه  عمرانــی 
افزایش و بخش جــاری به 46 درصد 

رسیده است. 
حسینی تصریح کرد:  سال گذشته 
بــا تعامــل و حمایت اعضای شــورای 

اسامی شهر ساوه با توجه به شرایط 
اقتصادی کشور یک بودجه منطقی و 
تحقق پذیر با همــه جوانب اقتصادی 
برای شــهر پیش بینی شد و با همت 
و سخت کوشــی مجموعه شــهرداری، 
تمــام تــاش خــود را بــرای کاهــش 
هزینه هــا و افزایــش درآمدهــا بکار 
گرفتیم. وی با بیــان اینکه از بودجه 
138 میلیاردی شهرداری در سال 97 
طــی 11 ماهــه امســال 128 میلیارد 
تومان آن محقق شــده اســت، اظهار 
کرد: در شرایط کنونی که هزینه اداره 
شهر بســیار باال و درآمد شهرداری ها 
پایین است، شهرداری ساوه توانسته 
قدم هــای مثبتی را در جهت توســعه 
شــهر بــر دارد و امیدواریم با تدابیر 
اندیشیده شــده اتفاقات مبارکی در 

سال آینده در شهر رخ دهد. 
وی افــزود: تمــام تــاش مدیریت 
شــهری ایــن اســت تــا ضرورت های 
شــهرمانند افزایش کیفیــت زندگی 
شــهروندان و ساماندهی حمل و نقل 
درون شــهری با احداث کمربندی های 
اطراف شهر را در اولویت قرار دهد تا 
شــاهد ارتقای وضعیت کیفی زندگی 

شهروندان باشیم. 

شــهردار ســاوه افــزود: مدیریــت 
شــهری ســاوه در دوره پنجــم بر این 
باوراســت کــه شــهرداری می تواند با 
تاش و نــگاه خاقانــه و آینده  محور 
در حوزه کســب درآمدهای پایدار به 
موفقیت دست پیدا کند و خرسندیم 
کــه هم اینک بــا وجود شــرایط مالی 
ســخت، قطار خدمت در شهر ساوه با 

سرعت منطقی در حرکت است.
در ایــن نشســت شــهردار ســاوه 
نیــز بیان کــرد: کاهــش 5۰ درصدی 
بودجــه شــهرداری ناشــی از اجــرای 
قانــون مالیــات بــر ارزش افــزوده و 
مشــکات اقتصــادی کشــور موجب 
شــد که شــهرداری با شــوک درآمدی 
مواجه شــود. ســید مهدی حســینی 
افزود: با وجود محدودیت منابع مالی 
پروژه های مهمی نظیر احداث شــهرک 
صنوف مزاحم، نوســازی ناوگان حمل 
و نقل شهر، اجرای طرح های بازآفرینی 
شــهری در 28 منطقه حاشیه ای شهر 
کــه 12 منطقــه از امکانــات حداقلی 
و  معابــر  بهســازی  بودنــد،  محــروم 
بازپیرایــی فضــای شــهری بــه انجام 

رسیده است. 
لوایــح  از  حمایــت  خواســتار  وی 

شــهرداری با ارایه بسته های حمایتی 
از شــهرداری برای استمرار خدمات و 
حمایت اداره کل راه و شهرســازی در 
خصوص پرونده های شــهرداری شــد 
و افــزود: واگــذاری زمیــن و تامیــن 
قیــر رایگان از جمله درخواســت های 
شهرداری از اداره کل راه و شهرسازی 
اســتان اســت. وی همچنین از روند 
پیشــرفت پــروژه عظیــم کمربنــدی 

شمالی شهر ساوه بازدید کرد.
رونمایــی از طــرح بازآفرینــی بلوار 
جدید قائــم، کلنگ زنی مجتمع تجاری 
مسکونی قائم آل محمد)ص(،  افتتاح 
پروژه بازآفرینــی منطقه فانوس آباد، 
افتتاح بوســتان امید ویژه معلولین، 
افتتــاح مرکــز مانیتورینــگ شــهری، 
پــروژه بازآفرینی منطقــه عباس آباد، 
افتتاح بلوار ضیاالدین دری و افتتاح 
بازآفرینی منطقــه یاقوت آباد  پــروژه 
از جملــه طرح هایــی اســت کــه بــا 
حضور اســتاندار مرکزی در ســاوه به 

بهره برداری رسید. 
استاندار مرکزی در ادامه با حضور 
در منزل شــهیدان ناصری با خانواده 
ایــن دو شــهید واالمقــام دیــدار و 

گفتگو کرد.

شهردار ساوه:

 قطار خدمت در شهر ساوه در حرکت است
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اســتاندار مرکــزی  که با هــدف بازدید 
از پروژه های عمرانی و توســعه ای شــهر 
ســاوه  به این شهر ســفر کرده بود که به 
همت شــورای اســامی شــهر و شهرداری 
ســاوه صورت گرفته اســت و با افتتاح یا 
آغاز عملیات اجرایی آنها شــاهد گسترش 
خدمــات حوزه شــهری در این شهرســتان 

خواهیم بود 
 به گزارش جام جم  ســاوه وی با اشــاره 
به اینکه شورای اسامی شهر و شهرداری 
ســاوه در دوره پنجم خدمــات زیادی را به 
شــهروندان این شــهر ارائه دادند، افزود: 
بهســازی بلوار قائم و احــداث یک مجتمع 
تجاری، اداری و مســکونی در این بلوار در 
فضایی به وســعت 2۰ هزار متــر مربع با 
اعتباری بالغ بر 51 میلیارد تومان از جمله 
طرح هایی اســت کــه منجر به توســعه و 

رونق اقتصادی شهر ساوه می شود.
اســتاندار مرکــزی بهســازی بافت های 
فرسوده و حاشیه ای شهر ساوه را از جمله 
اقدامات خوب شهرداری برشمرد و افزود: 
عمدتا اقشــار کم درآمــد و محروم در این 
نقاط شــامل فانوس آباد، یاقوت ســآباد و 
... ســکونت دارند کــه تاکنــون از نعمت 

گاز، بهســازی معابر و سایر خدمات شهری 
محروم بوده اند ولی با بهره برداری از این 
طرح هــا زمینه رضایتمندی ســاکنین این 

مناطق فراهم شد.
وی بــه اجرای طرح کمربندی شــمالی به 
طول 6 کیلومتر در شــهر ســاوه به عنوان 
یک طرح زیرســاختی اشــاره کــرد و گفت: 
ســه کیلومتر از این مسیر با اعتباری بالغ 
بر ســه میلیارد تومان هم اکنون در حال 
اجراســت که تا پایان ســال آینده افتتاح 
مــی شــود و حــدود 6۰ هزار نفــر از این 

کمربندی استفاده خواهند کرد.
آقــازاده به احــداث پــارک معلولین به 
عنــوان یــک کار منحصر بفرد اشــاره کرد 
و گفــت: این پارک به مســاحت حدود 1۰ 
هــزار متر مربــع احداث و بــا کاربری ویژه 

معلوالن و جانبازان افتتاح شد.
اهتمــام مجلس بــرای اجــرای طرح های 

خدماتی به مناطق حاشیه
نماینده مردم ساوه و زرندیه نیز گفت :  
بــا اهتمــام نماینــدگان مجلــس شــورای 
اســامی و تصویــب مصوبــه ای،  دســت 
مدیــران شــهری بــرای اجــرای طــرح های 
خدماتی در نقاط حاشیه ای باز شده است.

وی گفت : ســاوه از وجود مناطق حاشیه 
نشــین پرشــمار رنج می برد و الزم است 
با تشــریک مســاعی و اهتمام همه دست 
انــدرکاران نســبت بــه رفــع مشــکات و 
کاســتن از رنج ســاکنان این گونه مناطق 

اقدام شود.
وی افزود: اکنون هیچ خانه ای در ساوه 
بدون گاز طبیعی وجود ندارد و این نتیجه 
فعالیت های انجام شده و اهتمام مجموعه 
گاز شهرستان بوده که قابل تقدیر است.

منصوری اظهار داشت: به زودی خدمات 
رســانی به یکی از محات حاشــیه نشین 

دیگر در جنوب ساوه آغاز می شود.
نماینــده مردم ســاوه همچنیــن از اخذ 
دستور وزیر راه و شهرسازی برای دریافت 
یک هزار تن قیر رایــگان به منظور انجام 
روکــش آســفالت معابــر شــهر ســاوه به 

خصوص نقاط حاشیه ای خبر داد.
 طرح های مورد نیاز شهری ساوه  طراحی 

می شود 
بــه  ســفر  جریــان  در  میرزایــی  علــی 
شهرســتان ســاوه در نشســتی با اعضای 
شورای شهر، شــهردار و جمعی از مدیران 
شهرســتان ســاوه گفــت: از 138 میلیارد 

تومان بودجه ســال 97 شــهرداری ســاوه 
128 میلیارد تومان تحقق پیدا کرده است 

 .
وی بــا اشــاره بــه اینکــه 41 میلیــارد 
تومــان میزان ارزش افزوده شــهرداری در 
ســال جاری بوده اســت، گفــت: بزرگترین 
چالش شــهرداری، کاهش درآمــد متاثر از 
اجــرای قانون ارزش افزوده اســت. با این 
وجود طرح های مورد نیاز شــهری طراحی و 

اجرا و یا در دست اجراست . 
پــروژه هــای شــهری ســاوه براســاس 

نیازشهروندان اجرا می شود 
رئیس شــورای شــهر ســاوه نیز گفت: 
طرح هــای اجــرا شــده و  در دســت اجــرا 
متناســب بــا نیازهای شــهروندان صورت 

گرفته است . 
احمــد حاج امینــی افزود: ســاوه دومین 
شهر اســتان اســت و باید با نگاه ویژه و 
حمایت بین بخشی نیازهای شهر را برطرف 
کــرد . بســیاری از مصوبــات و پروژه های 
شــهری نیازمنــد جــذب اعتبــارات ملی و 
اســتانی اســت و محدودیت منابــع مالی 
کفــاف تامیــن نیازهــای مدیریت شــهری 

نیست.

استاندار استان مرکزی:

خدمات شهرداری وشورای شهر به مردم قابل تقدیراست



علی اصغر آرمیده رئیس سازمان حمل و 
نقل بار و مسافر شــهرداری ساوه دراولین 
پویش عمومی سه شنبه های بدون خودرو 
درشهرســتان ســاوه با اشــاره بــه اهمیت 
این اقدام اظهارداشــت: پویش سه شنبه 
های بــدون خودرو با هدف اســتفاده کمتر 
از خودروهای تک سرنشــین توســط مردم 
ومســئولین  در این رابطه اســت افراد می 
توانند گزینــه های بهتری مانند اســتفاده 
از دوچرخه، حمل ونقل عمومی، خودروهای 
اشــتراکی و پیاده روی را برای انجام کارهای 
روزمــره جایگزیــن اســتفاده از خودروهای 

شخصی کنند.
بــه گــزارش خبرنگارجــام جم ســاوه وی 
افزود:هدف پویش ســه شــنبه های بدون 
خودرو ارتقا و توســعه فرهنگ زندگی شهر 
دوســتدار ســامت و محیط زیست و کمک 
به کاهش آلودگی هوا و آســیب های ناشی 
از آلودگــی هــوا مانند بیماری هــای ریوی، 
تنفســی، قلبی و حــوادث و ناهنجاری های 
اجتماعی اســت چــرا که افزایــش آلودگی 
زیســت محیطــی  و صوتــی متاســفانه در 
حــال افزایــش اســت از ســویی کاهــش 
خودروهــای تک سرنشــین و افزایش حمل 
و نقــل عمومی در ســطح شــهر مــی تواند 
الگوسازیشــود و ایــن مهم بهتر اســت از 

مسئوالن شروع شود.
مدیرعامــل حمل ونقل بار و مســافربری 
شــهرداری ســاوه تصریــح کرد:صرفه جویی 
در هزینه هــا و مصــرف ســوخت وکمک به 
اقتصــاد خانواده هــا و از ســویی توســعه 
فرهنــگ پیــاده روی و دوچرخه ســواری بــه 
عنــوان شــیوه کارآمــد جابجایــی البته در 
مســیرهای کوتاه می توانــد از ویژگی های 
مهم این پویش اســت. آرمیــده بیان کرد: 

جامعه دوســتدار محیط زیســت و ســامت 
خواهان کاهش وســائط نقلیــه موتوری به 
عنوان مهمترین مولد آالینده ها و انتشــار  
اســت. وی ادامه داد: نقش رسانه ملی در 
توســعه فرهنــگ کاهــش خودروهــای تک 
سرنشــین و استفاده از حمل ونقل عمومی 
بســیار مهم و موثر بوده این  پویش ســه 
شــنبه هــای بــدون خــودرو مــی تواند به 
روزهــای فــرد افزایش پیدا کنــد؛ اگر این 
فرهنگ به درســتی نهادینه و اطاع رسانی 
شــود می تواند فواید زیــادی را برای مردم 
به همراه داشــته باشــد. بنابراین فرهنگ 
ســازی امــر مهمی اســت که در مــورد این 

پویش باید در دستور کار قرار گیرد.
مدیرعامل حمــل ونقل بار ومســافربری 
شهرداری ساوه خاطرنشان کرد: به هر میزان 
که اســتفاده از خودروهای تک سرنشــین 
کاهــش یابد به همــان میزان به ســامت 
جامعه و کاهش تبعات و عوارض ناشــی از 
آن کمک می شود. وی افزود:فرهنگ سازی 
باید به گونه ای باشــد که مردم داوطلبانه 
به سمت و ســوی استفاده از وسایل حمل 
ونقل عمومی روی بیاورند و م ســافت های 

کوتاه را پیاده طی کنند

آموزش فرهنگ دوچرخه ســواری باید از 
اولین سال های زندگی کودکان آغاز شود

محمد رضا منصوری  نماینده مردم ساوه 
و زرندیــه در مجلس بااشــاره بــه ضرورت 
اظهارداشــت:  و مســئولین  مــردم  اتحــاد 
امروزه دوچرخه ســواری مســئوالن با هدف 
پیشــرفته  کشــورهای  در  فرهنگســازی 
از  بارهــا تصاویــری  و  اســت  رایــج  دنیــا 
دوچرخه ســواری مقامــات عالی رتبــه ایــن 
کشورها را دیده  و با خود فکر کرده ایم چرا 

در ســرزمین ما ایران کــه تقریبا همه کان 
شــهرهای آن با معضل کشنده آلودگی هوا 
درگیر هســتند، به جز موارد انگشت شمار، 
مدیــر و مســئولی را نمی یابیم کــه حاضر 
شــود خودروی خود را کنــار بگذارد و گاهی  
از دوچرخه و وســایل حمــل و نقل عمومی 
اســتفاده کنــد بنابرایــن  بــرای اینکه هر 
فرهنگــی در جامعــه نهادینــه شــود باید 
مســئولین همپــای مــردم حرکــت کننــد. 
نماینــده مردم ســاوه و زرندیــه در مجلس 
تصریح کرد: قطعا در ترویج یک فرهنگ ویا 
اقدامی مخالفت ها و فشــارهایی از ســوی 
برخی افرادایجاد شودمهم شجاعت ودرایت 
آن مدیراســت که  بتواند به دور ازحاشیه 
در جهــت منافــع نظــام و خدمت بــه ملت 

تاش کند.
منصــوری بیــان کــرد: آمــوزش فرهنگ 
دوچرخــه ســواری باید از اولین ســال های 
زندگی کودکان آغاز شــودعاوه بر آموزش 
و پــرورش و شــهرداری ها ، رســانه ها نیز 
باید بــرای ترویج این مســئله تاش کنند 
و مــردم را از جایــگاه تماشــاگری ورزش به 
سمت انجام ورزش ســوق دهند.وی ادامه 
داد: برای برون رفت از این وضعیت، ترویج 
فرهنگ دوچرخه سواری باید به یک جریان 
دائمی تبدیل شود و نهادهای مردمی را در 

این زمینه فعال کرد.
 بــرای رســیدن بــه جایــگاه مطلــوب در 
عرصــه دوچرخه ســواری راه دشــواری را در 
پیــش داریم.نماینده مردم ســاوه وزرندیه 
در مجلس  خاطرنشــان کرد:مصــرف انرژی 
در کشــورما متاســفانه ســه برابــر مصرف 
انرژی در دیگرکشورها است اگر صادرکنیم  
ودرآمد آن به اقتصاد کشور وزندگی مردم 
تزریــق کنیم فقط یارانه بنزیــن ما 8۰هزار 

میلیاردتومان اســت می توانیم بدون هیچ 
وابستگی شاهد یک اقتصاد پویا در کشور 
باشــیم وی ادامــه داد:بازســازی و ترمیــم 
مســجد جامع نیز بصورت جدی در دستور 
کارقــرار گرقته تا کنــون اقدامات خوبی در 
این راســتا انجام شده وسالیانه اعتباری از 
ســوی رئیس جمهور برای بازســازی مسجد 
جامع ساوه وآثارباســتانی کشور تخصیص 

یافته است

مســیر دوچرخه ســواری در ساوه احداث 
می شود

ســید مهدی حسینی شــهردار ساوه نیز 
گفت:با ازدیــاد جمعیت در ســاوه وبه تبع 
آن افزایش عبور و مرور شهروندان شاهد 
بــروز ترافیک در اکثر معابــر وخیابان های 
این شهر هستیم ترافیک عاوه بر آلودگی 
هــوا موجــب هدر رفــت وقت شــهروندان 
شــده وســامت روح وجســم آنها را با خطر 

مواجه می کند.
وی افزود: به همین دلیل از سال ها قبل 
اتخاذ تدابیری برای کاهش ترافیک ساوه  به 
یکی از دغدغه های مدیران شــهری تبدیل 
شــده اســت امروزه در شــهرهای توســعه 
یافته در کنار توســعه وسایل حمل و نقل 
عمومی و ترویج عدم استفاده از خودروهای 
تک سرنشــین ، براســتفاده از دوچرخه به 
عنوان وســیله ای کاربــردی در حمل و نقل 
عمومی مورد توجه اســت. شــهردار ســاوه 
تصریــح کرد: بــرای تحقق این هــدف باید 
به ســمت تغییر نگرش نسبت به استفاده 
از دوچرخــه به عنوان وســیله ای راحت در 
حمل و نقل پیش برویم براساس ضوابط و 
تامین زیرســاخت ها مسیر دوچرخه سورای 

در ساوه احداث می شود.

برپایی اولین پویش عمومی »سه شنبه بدون خودرو« در ساوه

صاحب امتیاز :           
 سازمان صدا و سیمای جمهوری 
اسالمی ایران                                                 

سرپرست شهرستان ساوه: 
عباس کریمی

مدیر اجرایی:لیال گراوند

تحریریه شهرستانها:            
021-44233511

دفتر سرپرستی شهرستان های 
  ساوه -زرندیه0۸۶-42230020

چاپخانه:بهمن اراک
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نفس باد صبا مشک فشان خواهد شد 
عالم پیر دگرباره جوان خواهد شد

ارغوان جام عقیقی به سمن خواهد داد 
چشم نرگس به شقایق نگران خواهد شد   

حافظ


