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روستای عباس آباد نارباغی، همچنان   
در تاریکی به سر می برد

همزمان با دهه فجر؛

سالن ورزشي دهستان 
قره چاي افتتاح شد

رئيس اداره ورزش و جوانان ســاوه  در 
گفت وگــو با خبرنــگار جام جم ســاوه با 
اشــاره به نقش ورزش در سالمت جامعه 
گفت: ورزش يک اصل است و همه بايد 
براي گسترش آن در جامعه تالش کنند.

حامــد توکلي افزود: مــردم ايران براي 
ثبــات و تثبيت نظــام جمهوري اســالمي 
ايــران هزينــه هــاي زيــادي را متحمــل 
شــده اند و بايــد بــراي ايــن اقتــدار و 

ايستادگي آن تالش کنيم.
توکلــي بيــان کــرد: همــه مــا موظــف 
هســتيم با برگــزاري برنامه هــاي متنوع 
به هــر نحو ياد و خاطره افــرادي که براي 
پيروزي شــکوهمند انقالب اسالمي قدم 

برداشته اند، گرامي بداريم.
وي افــزود: نســل جوان آينده ســازان 
ميهــن اســالمي هســتند و دهــه فجــر 
فرصتي مغتنم براي آشــنايي نسل جوان 
با اهــداف و آرمان هاي انقالب اســالمي 

اســت.وي ادامه داد: اکنون شرايط خوبي 
بــراي اســتفاده از ظرفيتهــاي قانوني در 
حوزه ورزش ايجاد شــده که خوشبختانه 
شهرستان ساوه در اين زمينه به صورت 

فني و تخصصي خوب عمل کرده است.
وي اســتفاده از ظرفيت خيرين را براي 
توســعه ورزش ضــروري خوانــد و گفت: 
بايد با شناسايي ظرفيتها در حوزه ورزش 

پروژه هاي خود را به سرانجام برسانيم و 
سرانه ورزشي خود را افزايش دهيم. وي 
افــزود: به منظور جلوگيري از موازي کاري 
و باشــکوه برگزار کردن برنامه ها، تمامي 
ادارات و ارگانهــا فعاليت هــاي خود را با 
هماهنگي و تحت نظر اداره ورزش و امور 

جوانان شهرستان اجرا کردند.
توکلــي بيــان کرد:ديــدار بــا خانــواده 

معظم شهدا،برگزاري همايش نجات غريق 
، برگــزاري مســابقات کيــک بوکســينگ 
فوتســال  مســابقات  برگــزاري  آقايــان، 
فســتيوال  برگــزاري  پيشکســوتان، 
برگــزاري  پيشکســوتان،  فوتســال 
فســتيوال فوتسال زير 9ســال پسران، 
برگــزاري مســابقات شــطرنج، مســابقات 
پــرورش انــدام قهرماني اســتان و ليگ 
سپک تاکراي بانوان کشور و افتتاح سالن 
بدنســازي در منطقه شهرک علوي،افتتاح 
سالن ورزشي دهستان قره چاي بخشي از 
برنامه هاي اداره ورزش و امور جوانان در 

شهرستان ساوه بود. 
توکلی بيان کرد:با توجه به تاثيرگذاري 
قشــر ورزشــکار در حــوزه هــاي مختلف 
ورزشــکاران و جوانان  اين مــرز و بوم با 
حضــور در راهپيمايي 22 بهمن بار ديگر 
حمايــت قاطع مردمي از نظام اســالمي را 

به نمايش گذاشتند.

رئیس اداره ورزش و جوانان  ساوه :

دهه فجر فرصت آشنایي نسل جوان با آرمان هاي انقالب اسالمي است
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 ســيد مهدی حسينی در جشن پيروزی 
شــهروندان  جمــع  در  اســالمی  انقــالب 
ســاوجی گفــت: عليرغم مشــکالت مالی  
امروز شــورای اسالمی شــهر و  شهرداری 
ساوه اقدام به انجام پروژه هايی کرده که 

مردم سالها در انتظار آنها بودند.
به گزارش جام جم ســاوه وی از احداث 
کمربندی ها به عنوان يکی از اين مطالبات 
ديرينــه شــهروندان نــام بــرد و تصريــح 
کرد: ترافيک سرســام آور ميــدان آزادی 
و  ميدان شــهرداری ســالها بــود که مردم 
را اذيــت می کرد  اما بــا احداث کمربندی 
شــمال که اميدواريم تا خرداد سال آينده 
بــه بهره برداری برســد، بخش عمده ای از 
اين ترافيک چندين ســاله مرتفع خواهد 

شد.
مهنــدس حســينی عمليات آســفالت، 
جدولگــذاری و زيرســازی ۵۰ کيلومتــر از 
۱۰۶ کيلومتر معابر خاکی شــهر، آغاز طرح 
بزرگ مسجد تا مســجد، احداث ۱2 زمين 
بازی در حاشــيه شــهر،  بازآفرينــی بلوار 
قائــم  و ... را از ديگــر اقدامــات و برنامه 
های بزرگ شــهرداری و شــورا ذکــر کرد و 
افزود: با توجه به ابراز رضايت شهروندان 
از ســاماندهی بلوار قائم ايــن قول را به 
شــهروندان ســاوجی می دهيم که ســال 
آينــده ۵ بلوار شــهر تحت پوشــش طرح 

بازآفرينی قرار گيرد. 
وی ادامــه داد: همچنين عليرغم کمبود 
های مالی تالش ما اين اســت که تا پايان 
ســال  تمامی حقــوق و مطالبــات کارگران 
زحمتکــش و کارکنان شــهرداری تســويه 
حساب شــود. شهردار ســاوه يادآور شد: 
بــا وجود ايــن همه نيازها و مشــکالت در 
مناطق مختلف شهر، شــهرداری به تنهايی 
قادر به تامين همه اين نيازها نيست لذا 
برای اداره شهر ساوه  ما  نيازمند مشارکت 
همه شهروندان هستيم. حسينی افزود: 
يکــی از راههای ايــن مشــارکت پرداخت 
مطالبات شهرداری توسط شهروندان است 
و امشب  اين قول را می دهيم که تا پايان 

اسفند سالجاری شهروندان خوش حساب 
که نسبت به پرداخت عوارض خود اقدام 
کننــد به قيــد قرعه بــه ۱۰ نفــر از اين  
افراد خوش حســاب، يک کارت هديه يک 

ميليون تومانی اهدا شود.
سيد مهدي حسيني شــهردار ساوه در 
پي اقدامات اخير  برخي از مالکان ، دالالن 
و ســوداگران در تفکيــک و فــروش غير 
مجاز باغات و اراضي زراعي حاشيه شهر و 
تحميل خســارات مالي و روحي فراوان در 
اجــراي حکم تخريب، گفت : در اجراي ماده 
۶ قانون حفظ و گســترش باغات و فضاي 
سبز  شهرها مصوب ســال ۱٣۵9 شوراي 
انقالب مصمم و قاطع هســتيم.وی ادامه 
داد: به اســتناد تبصره ذيل ماده ۶ قانون 
فوق در کليه باغاتي که مالکين آنها اقدام 
بــه تفکيک غير مجــاز و خانه ســازي مي 
نمايند، کل باغ به نفع مصارف عمومي در 
تصرف شــهرداري قرار مي گيرد .وی ابراز 
داشــت: نظر به اينکــه گروهي از مالکين 
اراضــي باغي بدون هيچگونــه تعهدي به 
حقوق شــهر و جان و مــال افراد ضعيف و 
ناآگاه از قوانين اقدام به فريب و فروش 
غير مجاز زمين به آنان مي نمايند و بستر 
حاشيه نشــيني و ايجاد سکونت گاههاي 
غير رســمي و آســيب پذير را فراهم مي 
کننــد ضمن صــدور شــکواييه عليه آنها 
توســط شــهرداري و معرفــي بــه محاکــم 
قضايي ، کل باغ آنها نيز توســط شهرداري 
تصرف و جهت اســتفاده عمــوم مردم به 

پارک و فضاي سبز تبديل خواهد شد.
حســيني افــزود: بــي توجهي و ســهل 
انگاري در گذشــته باعث شــده تــا امروز 
2٨ محلــه حاشــيه نشــين و فاقد اصول 
و اســتانداردهاي فنــي و شهرســازي در 
ساوه شاهد باشــيم که از انواع آسيبهاي 
اجتماعــي و فقــر خدمات شــهري رنج مي 
برند. وی تصريح کرد: بديهي است توافق 
با شهرداري و اقدام قانوني جهت تفکيک 
ضامن حفظ منافــع مالکان باغات و اراضي 

باير شهر مي باشد. 

* برنامه ريزی و مشارکت؛ رمز موفقيت 
هر جامعه 

احمد حاج امينی رييس شورای اسالمی 
شهر ساوه نيز گفت: آغاز فعاليت شورای 
اســالمی شــهر در دوره پنجــم توســط 9 
نفــر خادم مــردم آغاز شــد و فعاليت آن 
بــا اجرای برنامه ششــم توســعه  وقانون 
تجميع ماليات بر ارزش افزوده همراه شد  
که ايــن قانون با ايجاد بحــران مالی برای 
شهرداری بسيار آزاردهنده بود.وی تصريح 
کرد: بنابرايــن  می طلبيد تــا برنامه ريزی 
اصولی پيشــروی مديريت شــهری ســاوه 
قرار گيرد لذا با تدابير انديشــيده شده، 
مديريت منابع مالی،  نياز سنجی ، کاهش 
هزينه ها  و اولويت بندی کارها توانستيم 
ســال 9۶ و 9۷ را پشت سر بگذاريم.حاج 
امينــی ادامــه داد: همچنين پــروژه های 
بزرگی را مانند ســاماندهی مناطق حاشيه 
نشــين، احداث اولين پارک ويژه معلوالن 
ايســتگاه  احــداث  مرکــزی،  اســتان  در 
آتش نشانی شــماره 4 در شــهرک علوی، 
انتقــال پرنــده فروشــی ها، ســاماندهی 
بازار چهارسوق،  خريد ۱۱ درصد اتوبوس 
و بازســازی 9 دســتگاه ديگر، ساماندهی 
بلوار قائم  و ... را آغاز نموديم.وی افزود: 
همچنين خريد تجهيزات آتش نشانی و به 
روز شــدن تجهيزات اين ســازمان، اجرای 
بزرگترين طــرح بازآفرينی اســتان مرکزی 
در محلــه قاســم آبــاد، احــداث پرديس 
سينمايی در شان مردم شهر ساوه و ...  از 
برنامه های مهم پيش بينی شــده شورای 
اســالمی شهر و شهرداری ســاوه  در سال 
9٨ می باشد.سرپرســت باشگاه فرهنگی 
ورزشی،اجتماعی ورزشــی شهرداری ساوه   
نيــز بــا تاکيد بر ايــن نکته کــه تفريح و 
شــادی به تعالی و رشــد جامعه کمک می 
کند گفــت: اين مهم يکی از ضرورت های 
زندگی اســت که اگر جامعه و حکومت به 
آن نپردازند مســير تعالی و رشــد جامعه 
کنــد خواهد شــد. جعفرحســينی گفت: 
ضرورت پرداختن به تفريح و نشاط از نگاه 

حاکميتی در قرآن کريم و سيره اهل بيت 
جايگاه ويژه ای دارد.

وی  مختــل شــدن توســعه فرهنگــی 
جامعه، يأس و افســردگی مردم و اجتماع 
، اختــالل در تفکر و انديشــه و به وجود 
آمدن شادی های کاذب را از جمله عوارض 
نپرداختن جامعه به بحث تفريح و شــادی 

برشمرد.
وی تصريــح کرد:نحــوه دســتيابی بــه 
هــدف ارتقای ســطح فرهنگــی جامعه در 
هــر مجموعه ای با ديگری تفاوت دارد. اين 
تفاوت در نحوه دســتيابی و ابزاری اســت 
کــه بــه کار می بريم. از ابزارهــای الزم در 
شهرداری برای نيل به اين مقصود، آموزش 
حقوق شــهروندی اســت؛ به اين معنا که 
شهروندان را اقناع کنيم که هر فرد دارای 
تکاليف، مســئوليت ها، حقوق و انتظاراتی 
است.حســينی بيان کرد: بايــد توجه کرد 
که شــهر موجودی زنده و پوياست و بايد 
تمام رويکردها با اين نگاه ارزيابی شــود. 
در  ورزشــی  و  اجتماعــی  فرهنگــی،  کار 
شهرداری، همسو با فعاليت معاونت هايی 
چون سيما و منظر، شهرســازی و معماری، 
توســعه مديريت و منابع و... است و بايد 
هماهنگــی الزم بــرای اتخــاذ تصميمــات 
پيرامون منظر و ســيمای شهری با در نظر 
گرفتن مقوله فرهنگ اتخاذ شــود. با اين 
تفاسير می توان گفت وجود تخصص هايی 
چــون طراحی شــهری می توانــد همخوانی 
خوبی با بعد فرهنگی فعاليت در شهرداری 
داشــته باشــد.وی افزود: ســاوه ظرفيت 
بااليی برای فعاليت های فرهنگی، اجتماعی 
و ورزشی دارد. شهرداری برای پيش بردن 
اهــداف خــود در اين حوزه بــه همکاری و 
کمک شــهروندان نيــاز دارد. هزينه هايی 
که از سوی شهرداری در بخش های مختلف 
صرف می شود از بيت المال است و مردم 
هــم بايد برای حفظ و نگهــداری آن تالش 
کنند. تجليــل از خانواده شــهدا از ديگر 

برنامه های اين مراسم بود.

شهرداری پروژه هایی را شروع کرده که مردم سال ها 
در انتظار آن بودند
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 سيدعلی آقازاده استاندار استان مرکزی  
در آيين بهره برداری از سالن ورزشی دهستان 
قره چای از توابع بخش مرکزی ساوه با تأکيد 
بر حضور مردم در سالروز 4۰ سالگی انقالب 
اسالمی گفت: حضور مردم تجديد ميثاقی با 

آرمان های انقالب و رهبری است. 
به گزارش جام جم ساوه آقازاده افزود: در 
ســالروز جشــن وحدت ملی اختالفات را کنار 
گذاشــته و حضوری پرشــور در اين حماسه 
سياسی داشــتيم. وی با تاکيد بر برخورداری 
روســتاها و مناطق محروم از فضای ورزشــی 
افزود: رويکــرد دولت برخــورداری عادالنه از 
خدمات ورزشــی و فرهنگی اســت. نماينده 
ســاوه و زرنديه در مجلس شــورای اســالمی 
افزود: ســاوه بــه عنوان دومين شهرســتان 
اســتان مرکزی از نظر ميزان ســرانه ورزشی 
در رتبه ۱2 و آخر اســتان قرار داشــت که با 
حمايت های دولتی و خيرين شــاهد افزايش 

سرانه ورزشی شهرستان هستيم. 
محمدرضا منصوری با ابراز اميدواری نسبت 
به احداث زمين چمن مصنوعی در شهرستان 
ساوه بيان کرد: مجوز وزارت راه برای تعريض 
محور قديم ســاوه - ســلفچگان اخذ شــده 
است و به محض جذب اعتبارات ملی عمليات 
اجرايی آن آغاز خواهد شد. وی گفت: انتظار 
ما از مجموعه مديريتی اســتان مرکزی اعمال 
نگاه و توجه ويژه به ســاوه و زرنديه است تا 
با جذب اعتبارات ملی و استانی روند توسعه 
اين منطقه تسريع شود و توقع می رود  جهت 
تحقق مطالبات مردم مديران اســتانی حضور 
مستمر در اين دو شهرستان داشته باشند. 
منصوری به اقداماتی نظير افزايش حجم آب 

ذخيره شــده در ســد الغدير با اليروبی نقاط 
باالدستی سد و نيز پيگيری برخورداری سهم 
آب ســاوه از سد کوچری اشــاره کرد و گفت: 
کمبود آب از مشــکالت اساســی ساوه است 
که با اجرای اين اقدامات شاهد برطرف شدن 
مشکالت هستيم. مدير کل ورزش و جوانان 
استان مرکزی عنوان کرد: دو پروژه ورزشی در 
دهه فجر در ساوه و زرنديه افتتاح شد. عابد 
حقــدادی افزود: زيرســاخت های ورزشــی در 
ساوه پايين است و بايد طرح های زيربنايی و 
توســعه فضاهای آموزشی در اين شهرستان 
با سرعت بيشتری انجام شود تا سرانه فضای 
ورزشی افزايش يابد. وی با بيان اينکه سالن 
ورزشی روستای قره چای با صرف اعتباری بالغ 
بــر ۱.۵ ميليارد تومان ظــرف مدت هفت ماه 
تکميل شــده اســت، افزود: گرچــه عمليات 
اجرايــی آن در ســال 9۰ آغاز شــد، اما روند 
اجرايی آن به طور جدی در ســال جاری انجام 
گرفت. امام جمعه ســاوه نيزگفت: اسالم به 
تفريحات سالم و نشــاط آور تاکيد کرده و ما 
نيز از اين مهم حمايــت می کنيم، اما تفريح 
بايد ســالم بــوده و در چارچوب قــرار بگيرد، 
همچنيــن متولی آن فعاليــت فرهنگی بايد 
مشــخص باشــد تا اگر تخلفی صورت گرفت 
کنتــرل شــود.وی ادامه داد: مســئله مهم تر 
هماهنگــی در زمــان برگــزاری مراســمات از 
لحاظ تداخل نداشــتن غنی بودن آن از لحاظ 
کيفيتــی و محتوايی اســت که بايــد به اين 
مســئله توجه شود.فرماندار ساوه نيز گفت: 
2٨ روســتای اقمــاری در ايــن منطقــه وجود 
دارد که روستای قره چای مرکز دهستان اين 
منطقه هســتند. امــام جمعه ســاوه تصريح 

کرد: وظيفه ما خدمت به شــهروندان اســت 
و اين به معنای حرکت در مسير الهی است.

حســينی تصريــح کرد: امــروز بايــد مراقب 
باشيم تا روستاها در کنار توسعه و پيشرفت 
همچنان قطب دامپروری و کشاورزی باشند و 
از کارکردهای خود فاصله نگيرند؛ چراکه اين 
فاصله آسيب بســيار جدی به روستاها وارد 

می کند.
محمــد بهاروند خواســتار تعريــض محور 
قديم ســاوه -ســلفچگان به منظور کاهش 
تلفــات جــاده ای در اين محور و  تــردد ايمن 

روستاهای اقماری مجاور اين محور شد. 
فتحعلــی   صديق عضو و  نماينده  اعضای 
شــورای روســتای قــره نيــز دراين مراســم 
گفت:مردم شــريف شهر و روستا با مشارکت 
در انتخابات شــورای اســالمی گامی اساسی 
در تکميل زنجيره حقوق شــهروندی خويش 
برداشــتند تا با انتخاب شوراها تجلی خدمت 
به شهر عزيزمان را نظاره گر باشند. بی شک 
شــورا نماد رشد و توسعه هر منطقه است و 
با مشــارکت مردم، شــورا و ساير دستگاه ها 
می توان شــهری زيبا و توسعه يافته داشت. 
شوراها بايد خود را مسئول در برابر رأی مردم 
که هر رأی، برگ اعتمادی به آنها است بدانند 
و با جديت و پشــتکار به حل مسائل شهری 
بپردازنــد.وی افــزود: بنــده و تمامی اعضای 
شــورا به عنوان خادمان اين روســتا با تمام 
توان در کنار هم هستيم تا بتوانيم با اتحاد 
و همدلی گام مفيدی در محروميت زدايی از 
شــهر عزيزمان داشته باشيم . مردم با رأی و 
انتخاب خود وظيفه سنگينی را در جهت اعتال 
و آبادانی شــهری بر دوش ما گذاشته اند که 

با عملکرد مناســب می توان جوابی شايسته 
به اعتماد مردم داد.

نماينده شــورای روســتای قره چای گفت: 
پشتوانه قوی اختياراتی را برای شورا تعريف 
نموده اســت اما متاســفانه با وجــود اينکه 
اختيارات قانونی مناســبی در اختيار شــورا 
می باشد و اين اختيارات پاسخگوی بسياری 
از نيازهای موجود می باشد به داليل عديده 
از جمله عدم شــورا باوری برخی مسئولين و 
نيز کم کاری و بی انگيزگی اکثر شــوراها اين 
اختيارات کم رنگ شــده است که بايد توجه 
بيشــتری در اين زمينه معطوف شودوی  راه 
دسترســی مناســب از محــور قديم ســاوه 
- ســلفچگان به اين روســتا و 2۰روســتای 
مجاور، تعريض اين محور پرتردد برای کاهش 
حجم تصادفات و ســوانح جاده ای، کمبود آب 
کشــاورزی  اين روســتا احداث  کانال  از سد 
الغدير تا روستای اســتوج  انجام شده  برای 
انتقال آن به روستای قره چای   بيشتر از سه 
کيلومتر نيســت که  مشــکل آب کشاورزان 
اين روســتا حل شود   اين درحالی  است که 
جهادکشــاورزی قول مساعد داد با تخصيص 
اعتبــار تــا پايان ســال اين مشــکل مرتفع 
خواهد شد ولی متاسفانه تا کنون اقدامی در 
اين خصوص صورت نگرفته است. وی ادامه 
داد: وجــود فلکــه در ورودی روســتا واينکه 
ورودی روستا چندين ساله دوبانده شده ولی 
محروم از روشنايی است که متاسفانه شاهد 
تصادفاتــی دراين محورهســتيم قطعا وجود 
فلکه وروشنايی در ورودی اين روستا  امنيت 
روســتای قره چای وروستاهای مجاوررا  نيزبه 

همراه خواهد داشت. 

همزمان با دهه فجر؛

سالن ورزشي دهستان قره چاي افتتاح شد
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علــی اصغرآرميده، مدير عامل ســازمان 
حمل و نقل بار و مســافری شهرداری ساوه 
در حاشــيه رونمايی  از ۷دستگاه اتوبوس 
جديد به مناســبت دهه فجــر که با حضور 
استانداروديگر مســئولين استانی ومحلی 
انجام شــد، ،گفت:در راستای ارائه خدمات 
مناســب در حوزه حمل و نقل عمومی درون 
شــهری و نوســازی ناوگان حمــل و نقل که 
ميانگيــن عمر آن بالغ بر ۱۰ ســال اســت، 
شــهرداری ســاوه عليرغــم محدوديت هــای 
شديد مالی ناشی از تغيير رويکرد دولت در 
نحوه توزيع ارزش افزوده در برنامه ششــم 
توسعه، از محل اعتبارات داخلی خود اقدام 
به خريد يازده دســتگاه اتوبوس از شرکت 
زرين خودرو)تحت پوشــش سازمان صنايع 
دفــاع( با اعتبــار بالغ بر ٨ ميليــارد و ٣9٣ 

ميليون تومان کرد. 
به گزارش جام جم ساوه وی افزود:هفت 
دســتگاه اتوبوس تاکنون تحويل و در دهه 
مبــارک فجــر در خطوط مختلف بــا مديريت 
سازمان حمل و نقل شهرداری اقدام به ارائه 
خدمات به شــهروندان خواهند کرد و چهار 
دستگاه باقيمانده نيز تا پايان سال تحويل 
و مورد بهره بــرداری قــرار خواهند گرفت . 
مديرعامل سازمان حمل و نقل بار و مسافر 
شهرداری ســاوه گفت:اين اتوبوس ها کامال 
مجهز و دارای سيستم سرمايش و گرمايش، 
تريــم داخلی لوکــس، پرده و شيشــه های 
دودی است .وی افزود:به لحاظ فنی محرکه 
اين اتوبوس ها مجهز به يک دستگاه موتور 
4۵۷ بنز آلمان غربی، گيربکس ZF   آلمان 
و نــوع اکواليف)مدرن تريــن و بــه روزترين 
گيربکس هــای دنيا( اســت.آرميده تصريح 

کرد:براســاس برنامــه ريــزی هــای انجــام 
شــده تقويت تعدادی از خطــوط با اخذ وام 
از ســازمان شــهرداری ها درنظــر داريم در 
مســيرهايی که مشــکل در تردد اتوبوس 
وجــود دارد از مينی بــوس اســتفاده کنيم 
خوشــبختانه مجوز از استان گرفته شده با 
تخصيــص وام مينی بوس برای مســيرهای 
مورد نظر بويژه مناطق حاشيه تهيه می شود. 
وی ادامه داد: در گذشته برای تهيه ناوگان 
حمل ونقل يارانه ای اختصاص داده می شد 
متاســفانه بــه دليل مشــکالت مالی دولت 
واز ســويی کمبود منابع مالی موجب شــد 
امروزخريــد نــاوگان  بصــورت ۱۰۰درصدی 
از منابــع مالی خودشــهرداری صورت گيرد.

آرميــده بيــان کــرد: علــی رغم مشــکالت 
مالی شــهرداری رضايتمندی شــهروندان از 
خدمات شــهری وناوگان حمل ونقل اولويت  
شهرداری وسازمان حمل ونقل ومسافر بری 

شهرداری ساوه است بنابراين بحث نوسازی 
وبازســای ناوگان حمل ونقل در سال آينده 

در دستور کارسازمان حمل ونقل قراردارد
بخــش  کرد:درصورتيکــه  تصريــح  وی 
خصوصــی بتوانــد رضايت شــهروندان در 
حوزه ناوگان حمل ونقل فراهم کند،همکاری 
با بخــش خصوصی در عقد قــرارداد ادامه 

خواهد داشت. 
وی ادامه داد:خوشــبختانه تاکســی های 
حوزه حمل ونقل مســافری شــهرداری ساوه   
علــی رغــم مشــکالت از لحاظ اســتهالک  و 
هزينه های رفت و آمد ولی مرجع رسيدگی 
داريم وعملکرد رانندگان نيزاز لحاظ اخالقی 
وبرخــورد بــا مســافران موردتوجــه ورصد 
می شــود خوشــبختانه اين امتيازات باعث 
شــده شــهروندان خدمــات ســازمان حمل 
ونقل بار ومسافرشــهرداری ســاوه تاکسی 
هــای خطــی و آژانس ها را بر تاکســی های 

اينترنتی باوجود پاييــن بودند هزينه های 
رفت و آمد را ترجيح دهند.وی افزود:تاکسی 
هــای اينترنتی وتاکســی های شــخصی در 
صورتی که  در چارچوب سازمان تاکسيرانی 
فعاليــت  کنند مورد حمايت ســازمان حمل 
ونقل ومســافربری شــهرداری ساوه خواهد 

بود.
مديرعامــل ســازمان حمــل و نقــل بار و 
مســافر شــهرداری ســاوه تصريــح کرد:به 
منظــور تســريع درارائــه و امنيت بيشــتر  
خدمات نــاوگان حمل ونقل به شــهروندان 
تمام تاکســی های شــهر به روزرسانی وبه 
نرم اپليکيشن مجهز می شوند. شهروندان 
در هر نقطه شهر می توانند در کوتاه ترين 
زمان به تاکســی های خطی شهر دسترسی 

داشته باشند. 
از امتيازات اين طرح اين است که  راننده 
براســاس کدی که تعريف شــده  با مسافر 
در ارتبــاط خواهــد بود، اين اقــدام موجب 
می شــود راننــده ازشــماره تمــاس بعدها 
سوءاستفاده وبرای مســافر مزاحمت ايجاد 
نکنــد. وی افــزود: حمايت های شــهرداری 
وشورای اسالمی شهر ساوه از ناوگان حمل 
ونقل قابل تقدير بوده و با وجود مشکالت 
مالــی در حدتوان همکاری خوبــی با ناوگان 
حمل ونقل داشــته است ولی انتظار داريم 
حمايت های شــهرداری وشورای اسالمی در 
اختيارســازمان حمــل ونقل قــرار گيرد که 
براساس مکانيزه هايی  که خود اين سازمان 
دارد،  مدنظــر  نــاوگان  جهــت ســاماندهی 
اســتفاده و هزينه کند. آرميــده بيان کرد: 
روزانه ۶۵هزار مسافرشهری و روستايی  در 

٣2خط اتوبوس وتاکسی جابجا می شود.

 رضایت شهروندان از خدمات شهری و حمل ونقل؛ اولویت  شهرداری 
و سازمان حمل ونقل
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برق، امروزه یکی از نیازهای ضروری زندگی بشر می 
باشــد به طوری که زندگی کردن بدون آن برای انسان 
غیر ممکن شــده  پس از پیروزی شــکوهمند انقالب 
اســالمی اقدامات خوبی  صورت گرفته است اما برخی 
روســتاها و پراکندگی آنان هنوز تعدادی از روستاهای 
آن از نعمت برق محروم و چشــم انتظار چاره اندیشــی 

مسئوالن در این زمینه هستند.
به گزارش جام جم ســاوه نعمــت اهلل  برجی رئیس 
شــورای روســتای عباس آباد نارباغی،با اشاره به مهم 
ترین مشکل روســتا، اظهار کرد: مردم روستای عباس 
نارباغــی همچنان چشــم انتظار برق رســانی به این 
روستا هستند.رئیس شورای روستای نارباغی بیان کرد: 
روستای نارباغی در 14کیلومتری شهرصنعتی کاوه با 22 
خانوار همچنان از نعمت برق بی بهره هستند این درحالی 
است که مجری طرح برق روستایی کشور عنوان کرده 
بودند تمام روســتاهای باالی 21خانوارکشور از نعمت 
برق برخوردارهســتند وتــالش براین اســت که تمام 
روســتاهای باالی 10خانوار نیز از نعمت برق برخوردار 
شــوند ولی روســتای نارباغی با 22خانوار همچنان در 

تاریکی به سرمی برد.
* چرا مردم باید تاوان بی برقی را دهند؟

وی با بیان اینکه قدمت این روستا بیش از 200 سال 
است ، افزود: مردم این روســتا همچنان بعد از چندین 
ســال در گرما و ســرما زندگی می کنند و هیچ وسایل 

گرمایشی و سرمایشــی برقی نمی توانند استفاده کنند 
و همچنان منتظر هستند که هر چه سریعتر برق منازل 
آنها وصل شــود چرا مردم باید تاوان بی برقی را بدهند 
و چندین سال این همه ســختی بکشند.رئیس شورای 
روســتای نارباغی خاطر نشــان کرد: اهالی روستا توان 
اینکه از این روســتا جابجا شــوند را هم ندارند چرا که 
تنها درآمد آنها دامداری اســت و به ســختی شکم خود 
و فرزندانشــان را ســیر می کنند. وی اظهار کرد: نظام 
مقدس جمهوری اســالمی خدمات زیادی به روســتاها 
انجــام داده اما پس از گذشــت 40 ســال از پیروزی 
شکوهمند انقالب اسالمی روســتای نارباغی همچنان 
در تاریکی به ســر می برد و از بسیاری امکانات محروم 
هستند.وی نبود برق و راه دسترسی مناسب را مهم ترین 
مشــکالت خود عنوان کرد و گفت: برای برق رسانی به 
روستاهایمان و استفاده از این انرژی همواره روزشماری 
می کنیم و پیگیری ها و مکاتباتمان نتیجه ای نداشــته 
است و برخی مسئوالن به روستانشینان توجهی ندارند. 

وی ادامه داد: باوجود اینکه شبکه برق ازمجاورت روستا 
عبور کرده وبه شرکت فراوری مس منتقل شده ولی این 

روستا از نعمت برق محروم است.
* با وجــود پیگیری های مکرر کســی به 
داد ما نمی رسدرئیس شــورای  روستای  نارباغی با 
اشــاره به اینکه چرا با وجود پیگیری های مکرر کسی 
به داد ما نمی رســد، بیان کرد: هنــوز نمی دانیم برنامه 
های تلویزیون و سیمای جمهوری اسالمی ایران چگونه 
اســت و کودکانمان با حسرت چشم انتظار نمایان شدن 
تصویر تلویزیون هستند تا شاید اوقات فراغت بگذرانند 
و حسرت نوشــیدن یک جرعه آب سرد بر دلمان مانده 
اســت.وی ادامه داد:باوجود اینکه در جلســه شــورای 
عشــایری اســتان  که با حضور استانداراستان مرکزی 
ومدیران کل استان شهریورماه سال جاری برگزارشد و 
همچنین در  تصویب نامه استان بند 3مقررشده تا پایان  
آبانماه عملیات برق رســانی به این روســتا انجام شود 
ولی تا کنون این اقدام عملیاتی نشــده است امیدواریم 
مسئوالن مربوطه به وعده های داده شده خود را عملی 
کنند و هر چه سریعتر و با برق رسانی لبخند رضایت بر 
لبان ساکنان این روستا  جاری شود تا عالوه بر مهاجرت 
روســتائیان به شهر شاهد رونق اقتصادی و توسعه همه 

جانبه روستاها باشیم.
 گزارش: لیال گراوند، خبرنگار روزنامه 
جام جم در استان مرکزی

روستای عباس آباد نارباغی، همچنان در تاریکی به سر می برد فرماندار ساوه:
رنج حاشیه نشینی زیبنده شهر 

کهن و تاریخی ساوه نیست

علی میرزایی، فرماندار ســاوه در دیدار با شــهردار و 
اعضای شــورای اسالمی ساوه با اشــاره به اهمیت رشد 
و توسعه شهرستان ساوه اظهار داشت: این شهر صنعتی 
به سبب رشــد جمعیت ناشــی از مهاجرپذیری محکوم 
به توســعه و رشد شــهری است، توسعه شــهر ساوه با 
اجرای طرح ها و پروژه های مختلف براســاس نیازسنجی 

امکان پذیر است.
به گــزارش جام جم ســاوه وی افزود: بــا توجه به  
اقدامات خوب انجام شــده مجموعــه فرمانداری و نیز با 
اعتماد به درایت شــهردار و شــورای اسالمی شهر ساوه 
ضمن احترام به مصوبات آنها ســعی می کنیم تا تمامی 
مصوبات مورد تأیید کمیته انطباق قرار گیرد مگر آن که 

مشکل قانونی داشته باشد.
فرماندار ســاوه  تصریح کرد: پروژه های بزرگی مثل 
کمربندی شــمال توسط شــهرداری درحال اجرا است، 
چشم انداز توسعه این شهر با همدلی و حمایت مسئوالن 
و مشارکت مردم روشن است، باید با اعمال سیاست های 
تشــویقی و فرهنگ سازی مشــارکت مردم را برای اداره 
شــهر بیشــتر کنیم، بنابرایــن تحقق این امــر نیازمند 
فرهنگ سازی است.میرزایی بیان کرد: یکی از ضروریات 
اســتفاده از ظرفیت خیران در زمینــه اجرای پروژه های 
شــهری و طرح های توسعه شهری اســت، همچنین به 
خیران، نیکوکاران، سرمایه گذاران و بزرگان شهر بیش از 
پیش بها داده شود تا این افراد بتوانند عالوه بر سهیم شدن 
در توسعه شهر در بحث جذب سرمایه گذار نیز برای شهر 
موثر واقع شوند.وی عنوان کرد:  از عناصر شناسایی ساوه 
کشــاورزی و صنعت اســت، اما ما با وجود ابنیه تاریخی 
ارزشمند در این شهر می توانیم صنعت گردشگری را هم 
در این منطقه فعال کنیم، این شهرستان از حاشیه نشینی 
رنج می برد و این امر زیبنده یک شــهر کهن و تاریخی 
همچون ســاوه نیست برهمین اساس باید با توجه بیشتر 
به طرح بازآفرینی شــهری و جذب اعتبارات ملی بتوانیم 
حاشیه نشینی را در ســاوه حذف کنیم زیرا حاشیه نشینی 
معضالت و آسیب های اجتماعی زیادی را به دنبال دارد.

فرماندار ســاوه اضافه کرد: استفاده بیشتر از  ظرفیت 
مدیران استانی از موارد بسیار مورد توجه است همچنین 
باید به مواردی مثل  آماده ســازی شهر برای ایام نوروز، 
تعامل بیشتر فرمانداری و شورای اسالمی شهر، صحبت 
کردن شــفاف و صادقانه با مردم، توجه به باغات حاشیه 
شهر و جلوگیری از تفکیک غیرمجاز آنها، احداث شهرک 

صنوف مزاحم و دیگر موارد مشابه بیشتر توجه شود.

2 مرکز غیرمجاز دندانپزشکی 
در ساوه پلمب شد

عباس نیک روش رئیس دانشکده علوم پزشکی ساوه 
در گفت وگو بــا خبرنگارجام جم ســاوه گفت: 2 مرکز 
غیرمجاز دندانپزشکی راستای نظارت بر خدمات درمانی 

خصوصی در این شهرستان پلمب شد.
وی بیــان کرد: این واحدهای غیرمجاز شــامل یک 
مــکان غیرمجاز خدمات دندانپزشــکی و دندانســازی 
بوده اند.رئیس دانشــکده علوم پزشکی ساوه ادامه داد: با 

تعطیلی این مکان ها وسایل و تجهیزات آن ضبط شد.

نیروی انســانی که امروزه از آن به عنوان سرمایه 
انســانی یاد می کنند یکی از مهمترین ســرمایه های 
هر ســازمانی اســت که کیفیت آن می تواند در رشد 
و تعالی ســازمان نقش بسزایی داشته باشد و با توجه 
بــه پیچیدگی  های آن مباحث مختلف در ابعاد رفتاری 
در حال ظهور می باشــد که یکی از آنها در ســالهای 
اخیر موضوع رفتار شــهروند سازمانی می باشد که به 
طور کلی یک نوع رفتار ارزشــمند و مفید اســت که 
افــراد آن را به صورت دلخواه و داوطلبانه از خود بروز 
می دهنــد به ایــن ترتیب مطالعه و بررســی اینگونه 
رفتار افراد در ســازمان که به رفتار شهروند سازمانی 
شــهرت یافته اســت بســیار مهم و ضروری به نظر 
می رسد. مدیران ســازمان ها بیش از هر چیز خواستار 
کسب مزیت رقابتی نســبت به سایر سازمان ها می

 باشــند و باید دانست که برای رســیدن به این مهم، 
تصمیم گیری درست بر اساس آن چه که در جهت خیر 
ســازمان و محیط است و هم چنین ایجاد محیطی که 
روابط متقابل و مؤثری بین کارکنان برقرار باشد، تنها 

از رهبر و مدیر اخالق مدار برمی آید .رفتار شــهروند 
سازمانی یکی از شاخص  هایی است که موجب بهبود 
عملکرد کارکنان می  شود و سازمان را به  سوی تحقق 
اهداف ســوق می  دهد، توجه به این رفتار به این دلیل 
در سازمان ها مهم بوده که سازمان ها از طریق شرح شغل 
رسمی قادر نیســتند رفتارهای مورد نیاز برای تحقق 
اهداف ســازمان را از کارکنان انتظار داشته باشند. به 
 طور کلی این رفتار به کارایی و اثربخشــی ســازمان ها 
از طریق تحوالت منابع، نــوآوری و پذیرش تغییرات 
کمک می  کند.به منظور کسب مزیت رقابتی، سازمان ها 

بــه کارکنانی نیاز دارند که خود تمایل دارند پا را فراتر 
از الزامات رسمی شغلی شان گذاشته و رفتارهایی فراتر 
از نقش خود بــروز دهند. چنیــن رفتارهایی را رفتار 
شــهروند ســازمانی می خوانند. این رفتار بر مشارکت 
کارکنان بر موفقیت سازمان تأکید ویژه دارد و موجب 
بهبود عملکرد شغلی آنان می  گردد.درتعریفی دیگر می 
توان گفت  وضعیت مطلوبی اســت که از یک طرف 
منابع موجود و در دسترس را افزایش و از سوی دیگر، 
باعث کاهش نیاز به راه های نظارت رسمی و روش

های پر هزینه در سازمان می  گردد. موجب به حداقل 
رســیدن تعارضات به وجود آمده در انتظارات شغل و 
کاهش احتیاج به منابع کمیاب در ســازمان می  گردد 
.درنتیجه رهبران سازمان هایی موفق ترند که بتوانند 
رفتار شهروند سازمانی کارکنان خودراتشخیص داده و 

از آن قدردانی کنند.
نویسنده ساراخسروی مهد، کارشناس 
ارشد مدیریت آموزشی

رفتار شهروند سازمانی 
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فراراست در اجرای  جلب وی می توانند از سالح استفاده نمایند                                                            علی قره شیخلو

سلب آزادی از افرادباید در چارچوب قانون باشد
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احمد حاج امينی رئيس شــورای اسالمی 
شهر ساوه در آيين افتتاح دومين جشنواره 
فرهنگی هنری بانوان ضمن تبريک سالروز 
ميــالد حضرت فاطمه زهرا )س(، دخت نبی 
مکــرم اســالم )ص( را الگويــی کامل برای 

زنان و مردان در  جامعه عنوان کرد.
به گــزارش خبرنــگار جام جم ســاوه وی 
اظهار داشت: آن حضرت در تمام جنبه های 
الگويــی  اجتماعــی، فرهنگــی، خانوادگــی 
مناســب برای زنان امروز است و تاسی به 
ايشان ضامن سعادت دنيا و آخرت می شود. 
رئيس شــورای اســالمی شهر ســاوه اظهار 
داشــت: حضرت زهرا )س( الگــوی نمونه 
زنان تاريخ بشــريت اســت و زنــان جامعه 
بايد صفات، رفتار و منش اين بانوی بزرگ 
را سرمشــق زندگی خود قــرار دهند،زيرا 
اگــر بانوان جامعــه اســالمی در زمينه های 
مختلف زندگی اين بانوی بزرگوار  را الگوی 
خــود قــرار دهند بســياری از مشــکالت و 

آسيب های جامعه  کاهش خواهد يافت.
 توجه بــه ورزش بانوان موجب افزايش 

روحيه نشاط می شود
 شهردار ســاوه نيز در اين مراسم توجه 
به ورزش بانوان را يکی از برنامه های مهم 
مديريت شــهری در دوره پنجم دانســت و 
گفت: توجه به ورزش بانوان موجب افزايش 
روحيه نشــاط و شــادابی و تضمين سالمت 
جامعه و تربيت نسلی پويا و سالم می شود.
سيد مهدی حسينی ادامه داد: وقتی جامعه 
بــا آســيب های متعــددی مانند مشــکالت 
روحــی، افســردگی، کــم تحرکــی در ميان 
دختران و زنان روبروســت بايد از فرصت 
ورزش برای حل اين مسائل استفاده کنيم. 
زهــرا فرجــی نيــز گفت:برنامه هــای حوزه 
بانوان در قالب توسعه در ۱2 محور شامل 
افزايش  اجتماعی،  پيشگيری، آســيب های 
جمعيت و توســعه ســازمان های مردم نهاد 
است که در اين زمينه برنامه ها به ادارات 
ارســال و رصد می شود.وی افزود: در نهاد 
خانواده بايد روحيات توانمندســازی بانوان 
برای زنان نهادينه شــود، امنيت شغلی در 
سطح جامعه برای زنان امری ضروری است.

زهــرا فرجی مديرکل دفتــر امور بانوان 
و خانواده اســتانداری مرکزی تصريح کرد: 
بايد به ســرمايه های اجتماعی بانوان توجه 
بيشــتری شــود، در آينــده جامعه شــاهد 

حضور گسترده تر و موفق تر زنان می شود.
زمينــه  در  اســالم  داد:  ادامــه  فرجــی 
فعاليت های اجتماعی، اقتصادی و سياســی 
بــه توانمندســازی زنــان توجــه دارد و در 
ايــن حوزه ها، بانــوان توانمنــدی در صدر 
اســالم وجود داشته اســت که می توان در 
حوزه فعاليت های سياســی، حضرت فاطمه 
الزهــراء)س( و حضــرت زينــب)س( و در 
حــوزه اقتصادی، حضرت خديجه)س( را به 
عنوان الگــو نام برد.نبايد تصور شــود که 
نقش زنان در توســعه جامعــه، تنها حضور 
فيزيکی آنان است. مهم ترين بخش جامعه 
خانواده اســت که اســتمرار و تعالی آن به 
نقش مادر وابسته اســت. بنابراين حضور 
زن در مناصب اجرايی بايد فرصتی باشــد 

که نقش او در خانواده تقويت شود.
کميســيون   رئيــس  محمــودی  ســعيده 
شــورای اســالمی شــهر ســاوه نيز دراين 
آييــن گفــت: زن بعنوان ريحانــه آفرينش 
در اسالم جايگاه ويژه ای دارد و در انقالب 
اســالمی ايــران جايگاه زنــان ارتقــا يافته 
اســت. حضورزنــان در تمامــی عرصه های 
کار و تــالش را بخوبــی مشــاهده می کنيم. 

پزشــکان، معلمــان ،خبرنــگاران، کارگران 
فنی، مربيان و... همه زنانی هســتند که پا 
به پای مردان در جهت پيشــرفت و آبادانی 
کشــور گام برمی دارنــد. وی افزود: نقش 
زنان در پيروزی انقالب اســالمی و هشــت 
ســال جنگ تحميلی که شهدايی هم تقديم 
نظــام وانقــالب کردند برکســی پوشــيده 
نيست .از اين رو توسعه وپيشرفت کشور 
زمانــی می تواند موفقيت آميز باشــد که با 
ياری و مشــارکت همه گروه های اجتماعی و 
برای همة آنان انجام شود.سعيده محمودی 
با اشــاره به اينکــه ارزش نهادن به جايگاه 
بانــوان در واقــع احتــرام بــه شــخصيت 
يکايــک مــردم اســت، بيــان کــرد: بانوان 
نقــش بســزايی در اعتالی جامعــه دارند و 
ســتون های اصلــی خانواده را بــا پيروی از 
ارزش های دينی و اســالمی مســتحکم نگه 
می دارنــد. محمودی بيان کرد:برگزاری اين 
جشــنواره از ۶اســفندبه مدت ۱۰روز  به 
منظور آشنايی، شناسايی و معرفی صنايع و 
هنرهای دستی بانوان ساوه در دستور کار 

قرار گرفته است.
 وی گفــت: در اين جشــنواره غرفه های 
صنايع دســتی در زمينه هــای مختلف گليم 
و فــرش بافــی، منبــت کاری، ارائــه انواع 
خشــکبار، غذا، کيک و شيرينی های سنتی، 
و  پوشــش ها  انــواع  تزئينــی،  هنرهــای 

محصــوالت فرهنگــی در معــرض نمايــش 
افــزود:  محمــودی  گرفــت.  قــرار  عمــوم 
بانوان بــا حضور موفق در اجتمــاع و ايجاد 
شــغل های خانگی می تواننــد در کنار بهبود 
اوضاع اقتصــادی در پويايی فرهنگ جامعه 
نيز موفق باشــند.دکتر کبری طاهری عضو 
شــورای اسالمی شــهر ســاوه نيز در آيين 
ايين گفت:در ميان گروه های اجتماعی، زنان 
نيمی از جمعيت کشور را تشکيل می دهند 
و به دليل ارتباط مستقيم آنان با گروه های 
ســنی جوانــان، نوجوانان و کــودکان و نيز 
تأثير بر نيم ديگر جمعيت، يعنی مردان، از 
مهم ترين و مؤثرترين گروه های اجتماعی به 

شمار می آيند.
 وی افزود:ايــن  واقعيتــی اســت که در 
جوامــع در حال توســعه کمتر مــورد توجه 
قرار گرفته است. به همين  سبب، علی رغم 
برنامه ريزی هــا و حمايت هــای انجام شــده، 
هنوز زنان در برخی کشــورها نتوانسته اند 
بــه جايگاه و نقش مناســب خــود در ادارة 
کشــور و تصميم گيری هــای کليدی  دســت 

يابند. 
به هــر تقديــر، جامعه ای کــه می خواهد 
به ســوی توســعه حرکت کند، اگر صرفًا به 
عوامــل مادی  توجه داشــته باشــد و تعالی 
انســان ها و کاهــش نابرابری هــا را در نظر 

نگيرد، به موفقيت دست  نخواهد يافت.
زنــان تضميــن کننــده ســالمت خانواده 
هســتند و مديريت و برنامه ريزی سالمت 
خانــواده بــر عهده زنــان اســت. همچنين 
آثــار نامطلوب بيمــاری و مــرگ و مير مادر 
بر ســالمت اعضای خانواده غير قابل چشم 

پوشی است.
وی با بيان اينکه زنان می توانند به ايجاد 
شادابی، نشــاط و آرامش در خانواده کمک 
کنند، بيان کرد: اين موضوع عالوه بر اينکه 
پيشــبرد امــور در خانواده هــا را به دنبال 
دارد باعث توفيــق و موفقيت فرزندان به 

عنوان آينده سازان مملکت نيز می شود.
در پايان اين مراسم از ورزشکارانی  که 
موفق به کســب نائــب قهرمانی رقابت های 

استان بوشهر شدند، تجليل  بعمل آمد.

دومین جشنواره فرهنگی، هنری بانوان در ساوه افتتاح شد
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همزمان با دهه مبارک فجر؛ 

بیش از 20 برنامه متنوع در کتابخانه های عمومی  ساوه اجرا شد

رئيــس کتابخانه هــای عمومی 
ساوه در گفت وگو با خبرنگارجام 
جم با اشــاره به برنامه های دهه 
فجــر  دهــه  گفــت:  فجرامســال 
فرصت مغتنم و با ارزشــی برای 
انقــالب  ی  هــا  ارزش  معرفــی 
اســالمی و شــخصيت های بزرگ 
انقــالب  در قالــب  برنامــه هــای 
فرهنگی و کتابخوانی به مراجعين 
و اعضــای کتابخانــه هــای عمومی 
بــه ويژه کــودکان و نوجوانان می 
باشــد ، در همين راستا کتابخانه 
هــای عمومــی شهرســتان مهريز 
برنامه های متنوعی را برگزار می 

نمايند.
بــه گــزارش جــام جــم ســاوه 
افزود:تمامــی  اشــرفيان  محمــد 

اين برنامه ها در راستای اهتمام 
به ترويــج فرهنــگ کتابخوانی و 
گســترش مطالعــه با رويکــرد بر 
سند چشــم انداز مطالعه مفيد و 
با هدف تحقق منويات مقام معظم 

رهبری می باشند.
اينکــه  بيــان  بــا  اشــرفيان 
فرهنــگ، بنيان و اســاس انقالب 
بــه  پرداختــن  اســت،  اســالمی 
مســئله مهم کتابخوانی را رسالت 
بزرگ نهادهای فرهنگی دانســت 
و اذعــان نمود: ترغيــب مردم به 
مطالعــه مفيد و افزايش فضاهای 
نهاد  کتابخوانی سياســت اصلــی 
کتابخانه های عمومی می باشد که 
با برنامه های اجرايی در کتابخانه 
ها به دنبال بســط انديشــه های 
اصيل ايرانی و اســالمی با مطالعه 
کتاب های مفيد هســتيم.رئيس 
کتابخانه های عمومی شهرســتان 
ســاوه برگــزاری جلســات نقد و 
بررسی کتاب با حضور نويسندگان 
و ناشران بومی را مورد توجه قرار 
داد و گفت: اين جلســات با هدف 
آشنايی بيشتر اعضای کتابخانه ها 
و کتابخوانــان حرفــه ای با روش 

هــای نقد و بررســی کتاب و نحوه 
انتقال مفاهيم انجام می شوند و 
اين ايام نيز بهترين فرصت برای 
تداوم اين جلسات در شهرستان 
ها بوده و جلساتی برگزار خواهد 
شــد. وی ادامــه داد: براســاس 
برنامه ريزی هــای صورت گرفته 
در دهــه فجــر امســال بيــش از 
کتابخانــه  متنــوع در  2۰برنامــه 
هــای عمومــی شهرســتان ســاوه 
با  افزود:عضوگيری  اجراشد. وی 
۵۰ درصــد تخفيــف در کتابخانه 
های عمومی، برگزاری برنامه های 
قصه گويــی برای دانــش آموزان 
بــا روايــت مربــوط بــه پيــروزی 
اســالمی،  شــکوهمند  انقــالب 
بــا  نقاشــی  مســابقه  برگــزاری 
موضوع دهه فجر برای کودکان و 

نوجوانان،برگزاری مسابقه خاطره 
نويسی برای گروه سنی بزرگسال 
با موضوع پيروزی انقالب ،برپايی 
نمايشــگاه کتاب با همکاری ساير 
ادارات و ســازمان هــا، بازديــد 
مدارس از کتابخانه های عمومی، 
حضــور کتابــداران در مدارس و 
تبيين اهميــت مطالعه در زندگی 
و برگزاری نشســت هــای ادبی با 
موضوع انقالب اســالمی بخشی از 
برنامه هــای کتابخانه های عمومی 
شهرســتان ســاوه در ايــام اهلل 
دهه مبــارک فجر ســاوه اســت.
وی افــزود: معرفــی کتــاب های 
موجــود در کتابخانــه بــا موضوع 
انقالب اســالمی  نمايشگاه کتاب ، 
چهل ســالگی انقالب، جمع خوانی 
کتاب، مسابقه ســازه های کاغذ ، 
برپايی کارگاه آموزشی، بازخوانی 
کتــاب حافظ با حضــور تعدادی از 
روشــندالن عضو کتابخانه سلمان 
ســاوجی، برپايــی کارگاه روزنامه 
ديــواری با موضــوع » بچــه های 
انقــالب، آذيــن بنــدی ،نصب بنر 
و پوســتر بــه مناســبت چهلمين 
ســال پيروزی انقالب اسالمی در 

کتابخانه سلمان ساوجی، برگزاری 
مسابقه جورچين شــعائر انقالبی، 
برگــزاری حلقه هــای مطالعاتی با 
موضــوع انقالب وامــام، برگزاری 
حلقــه هــای مطالعاتی بــا موضوع 
انقالب وامام، آشــنايی بــا مفاخر 
استان مرکزی از جمله پروفسور 
حســابی و معرفــی کتــاب اينجــا 
ايران اســت جهت معرفی زادگاه 
بنيانگذار کبيــر انقالب، برگزاری 
نمايشگاه صنايع دستی، برگزاری 
هــای  آســيب  آموزشــی  کارگاه 
اجتماعــی، برگزاری جلســه حافظ 
خوانــی برگــزاری جلســه مثنوی 
خوانی و برگزاری مسابقه شطرنج 
از ديگر برنامه های کتابخانه های 
عمومی شهرستان ســاوه در ايام 

اهلل دهه مبارک فجربود.



 رئيس اداره بهزيســتی ســاوه در گفت 
وگــو با خبرنگار جام جم ســاوه گفت: يکی 
از ايــن راهبردها،  راهبرد توســعه فعاليت 
هــای پيشــگيرانه در جامعه اســت چه در 
بحث آســيب های اجتماعــی و چه در بحث 
پيشــگيری از معلوليــت هــا که  ســازمان 
بهزيســتی در ايــن زمينه گام هــای مثبتی 

برداشته است.
فاطمه آرزومند با بيان اينکه راهبرد دوم 
راهبرد توانمند ســازی است گفت: کسانی 
کــه به هــر نحوی آســيب ديــده اجتماعی 
شــدند يــا معلوليتی را عارض شــدند اگر 
از بخــش غربالگــری عبــور کردنــد بحــث 
توانمندســازی فعاليــت های پيشــگيرانه 

پيش می آيد.
 وی تاکيــد کــرد :امــروزه نــگاه جامعــه 
به معلــول و آســيب های اجتماعــی نبايد 
اينگونه باشــد که اينها معلول هســتند و 
نمی توانند و بايد کمکشــان کرد اين نگاه 
را نــه بايد مردم بپذيرنــد و نه بايد دولت 
بپذيرد و نه بايد خود معلول آن را بپذيرد 
بلکه بايد به هر نحــوی روی توانمندی وی 
کار کــرد تا روی پای خود بايســتد.آرزومند 
بيــان داشــت: اگــر يــک روزی بهزيســتی 
رويکرد حمايتی داشــت، امروز اين رويکرد 
رويکــرد  بهزيســتی  رويکــرد  و  نــدارد  را 

بازتوانی و توانمند سازی است.
وی افزود:امروزه بستری فراهم شده که 
در بحث اشــتغال و توانمند سازی و حرفه 
آمــوزی هيــچ بهانه ای نــه از دولتمردان و 
کارگزاران بهزيستی پذيرفته است و نه از 
مددجــو و اگر مددجوی بيــکاری وجود دارد 
اين ضعفی اســت که بايد مسئوالن به آن 
برسند.وی  با بيان اينکه نگاه اجتماعی به 
معلول بايد عوض شود، گفت: خود شخص 

معلــول هم نبايــد بپذيرد که بــا اين نگاه 
وارد چرخه حمايتی شود و بستر اين اقدام 

هم توسط بهزيستی فراهم شده است.
هــای  فعاليــت  آرزومندگفت:توســعه 
توانمنــد ســازی در دســتور کار ســازمان 
بهزيســتی قــرار دارد و راهبرد بهزيســتی 
اســت و نوع مدد کاری نيز بايد از ســنتی 

به سمت مددکاری نوين تغيير پيدا کند.
وی  گام ســوم را گام توســعه مشــارکت 
و  کــرد  اعــالم  جمعــی  خيــر  و  اجتماعــی 
گفت:دولــت و ســازمان بهزيســتی به اين 
نتيجــه رســيده اســت کــه تــا زمانــی که 
فعاليت ها را به خود مردم نســپارد موفق 

نخواهد شد.
مســئوليت های خطير اين مجموعه بايد 
با همراهی رسانه های جمعی اعم از صوتی، 
تصويری و مکتوب آشــنايی الزم نسبت به 

بخش های مختلف بهزيستی ايجاد شود.
مديرکل بهزيســتی اســتان مرکــزی بر 
هماهنگی ادارات و ســازمان ها با اين نهاد 
خدمــات رســان تأکيد کــرد و گفت: تالش 
ايــن ســازمان در جهــت رفع آســيب ها از 
جامعه اسالمی نقش بسزايی در پيشرفت 

و ترقی کشور دارد.
وی ادامه داد: از معضالتی که امروزه در 
جامعه وجود دارد بحث طالق و آسيب های 
اجتماعی اســت و ما اميدواريم که با همت 
دســتگاه هــای مرتبط شــاهد کاهش طالق 
در استان باشــيم و در بحث پيشگيری از 
آســيب های اجتماعی، وجود مرکز مشاوره 
ســالمت روان غيردولتــی و واحد مشــاوره 
دولتی و همچنين واحد اورژانس اجتماعی 
از فرصــت های اســتان اســت.وی افزود: 
البته وجــود ايــن مراکز بــه تنهايی کافی 
نيســت و بايد با حمايت و همکاری ســاير 

ادارات، ارگان هــا و خانــواده ها اين مراکز 
بيش از پيش فعال باشــند تا اثر بخشــی 

داشته باشند.
وی ســاخت مســکن خيرســاز قرديــن 
برای معلــوالن نابينا،افتتاح مرکز مشــاوره 
عمومــی ماهــور جهــت خدمــات مشــاوره 
عمومی،افتتاح مهدکودک مدادرنگی،افتتاح 
شلتر مرکز گذری شب،افتتاح DIC،افتتاح 
مددجويان،برگــزاری  منــزل  کمپ،بازديــد 
همراز،نواختــن  مرکزآموزشــی  در  جشــن 
زنگ انقــالب در مهد هــای کودک،برگزاری 
مددجويــان  دســتاوردهای  نمايشــگاه 
بهزيســتی، بازديد از طرح های اشتغالزايی 
وخدمات توانبخشــی وگلباران مزارشــهدا 
بخشــی از برنامه های اداره بهزيســتی در 

ايام اهلل دهه مبارک فجر بود.
رئيس اداره بهزيســتی ساوه خاطرنشان 
کــرد: همچنين به منظور حســاس ســازی 
خانواده نسبت به مصرف گل در شهرستان 
ســاوه خاطرنشان کرد: کمپين پيشگيری از 
گل ۱۱اســفند ســال جــاری به مــدت يک 
هفته در شهرستان ساوه با هدف حساس 
ســازی نســبت به مصــرف گل برگــزار می 
شــود. در راســتای اجرای اين کمپين گروه 
های داوطلب ياريگر بهزيستی خواهند بود 
و اهدافــی همچــون ارتقای ســالمت روان 
بــرای همــگان، افزايــش نشــاط اجتماعی، 
تغيير ســبک زندگی، هــم افزايی فعاليت 
های دســتگاه های اجرايی در بحث مقابله 
بــا اعتيــاد، اجتماعــی کردن پيشــگيری از 

اعتياد را دنبال خواهند کرد. 
آرزومند بيان کرد:اگــر بخواهيم مانع از 
برخی آسيب های اجتماعی در جامعه شويم 
بايــد توجه ويــژه ای بــه خانــواده و اطالع 
رســانی به اعضــای خانــواده و به خصوص 

والدين داشته باشــيم زيرا در صورتی که 
والدين از برخی آســيب هايی که فرزندان 
خود را تهديد می کند، مطلع شوند به طور 
يقين مانع از وارد آمدن اين آســيب ها به 

جوانان خود می شوند.
وی ادامــه داد: برای تحقــق يک خانواده 
ســالم نياز بــه پايبنــدی اعضــای خانواده 
بــه وظايف دينی و اخالقی خود اســت و تا 
زمانی که تک تک اعضای خانواده نسبت به 
مسئوليت های خود آگاه نباشند نمی توان 

انتظار موفقيتی را از آن خانواده داشت.
رئيس اداره بهزيســتی ساوه خاطرنشان 
کــرد: اعتياد بــه عنوان يکــی از بزرگترين 
آســيب های اجتماعی بــوده امروزه همگی 
شــاهد هســتيم که مســاله اعتياد چه بر 
ســر جامعه ايرانــی آورده و چه مشــکالت 
و گرفتاری هايــی بر خانواده هــا وارد کرده 
اســت. وی افزود: نه تنهــا در حوزه اعتياد 
به عنوان يکی از آسيب های مهم اجتماعی 
بلکه بايد در مقوله خشونت و طالق نيز که 
ازمعضالت رايج محســوب می شود آگاهانه 
وارد عمل شــده و برای همه اين معضالت 

اجتماعی راهکاری عملياتی پيدا کرد.
رئيــس اداره بهزيســتی ســاوه تصريــح 
کرد:هميشــه بحث اين بوده که در مبارزه 
بــا مواد مخــدر يا همراه يا يــک گام جلوتر 
باشــيم تا بتوانيم کار پيشــگيرانه مؤثری 
داشته باشــيم.بحث گل يک بحث نوجوان 
و جوان پسند اســت، به دليل مشکالت و 
محدوديت هايی که در سيســتم آموزشــی 
وجــود داشــت نتوانســتيم در بســترهای 
آموزشی اين طرح را اجرا کنيم و قرار است 
در محله هــا اجرا شــود که مــی توان گفت 
اجرای آن می تواند نتايج اثر بخشــی را به 

همراه داشته باشد.

 رئیس اداره بهزیستی ساوه:  

رویکرد بهزیستی، بازتوانی و توانمند سازی است

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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