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بازدید معاون استاندار از شرکت آهنگر پیشگامان سازه زرند

تس
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معاون سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی
در سفر نیم روزه به زرندیه از شرکت آهنگر پیشگامان
سازه زرند واقع در شهرک صنعتی زاویه بازدید کرد و
از نزدیک در جریان مشکالت این شرکت قرار گرفت.
به گزارش ماهنامه ارتباطات مرکزی ،معاون سیاسی،
امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی در این بازدید ،گفت :این
بازدید ها به منظور کمک و رفع موانع تولید در شهرستان
مبنی بر منویات مقام معظم رهبری و نامگذاری امسال
به عنوان سال رونق تولید انجام می شود .مهندس بهروز
اکرمی بررسی مسائل حوزه کارگری بخش تولید را از
مهمترین موضوعات در جریان بازدید از واحدهای تولیدی
و صنعتی برشمرد و افزود :درصورت وجود مطالبات از سوی
جامعه کارگری شاغل در واحدهای تولیدی و صنعتی ،در
کارگروه های مربوطه در مرکز استان مطرح و برای برون
رفت از چالش های ایجاد شده ،تصمیم گیری خواهد شد.
وی با اشاره به پایین بودن نرخ بیکاری در زرندیه ،اظهار
داشت :بازدید های مختلف از واحدهای تولیدی و صنعتی و
نشست با مدیران صنعتی بیانگر این بوده است که در سایه
تدابیر اتخاذ شده ،زرندیه در حوزه مطالبات کارگری در
نازل ترین سطح خود قرار دارد .او وجود کمترین چالش های
کارگری را نشان از باال بودن شاخص های اقتصادی این
شهرستان دانست و افزود :خوشبختانه در سایه تالش
کارفرمایان و کارگران و حمایت دولت و اکثر بنگاه ها
اقتصادی ،زرندیه کمترین چالش کارگری را دارد .اکرمی با
اشاره به برخی گالیه های مدیران صنایع در خصوص رونق
تولید و مشکالت صنعت ،گفت :وظیفه مسئوالن برطرف
کردن موانع پیش روی تولید است و دولت به هر میزانی

که بتواند در این حوزه فعال تر عمل خواهد کرد
تا بخش خصوصی بالنده تر و پویاتر در حوزه
رونق تولید فعال باشد .وی با اشاره به اینکه میزان
مطالبات کارگری کارگران استان مرکزی در سال
گذشته  ۵۹بنگاه اقتصادی و واحد صنعتی بود،
ادامه داد :خوشبختانه با تالش های صورت گرفته
بین بخش خصوصی و دولت این آمار به  ۴۰مورد
کاهش یافته است لذا با تالش های صورت گرفته
در سال جاری نیز نسبت به مدت مشابه سال قبل
 19واحد تولیدی و صنعتی از بحران خارج شده
است و مطالبات کارگری ندارند .معاون استاندار
بخشی از مشکالت واحدهای تولیدی و صنعتی
و نیز مطالبات کارگری این شهرستان را به
دلیل کاهش اعتبارات عمرانی دولت دانست و خاطرنشان
کرد :با اتخاذ تدابیر الزم و سیاست گذاری صحیح خأل به
وجود آمده برطرف خواهد شد و دولت علی رغم کاهش
اعتبارات عمرانی ،از تمامی منابع
و ظرفیت های خود برای حفظ
تولید و اشتغال استفاده خواهد
کرد .وی در خصوص مشکالت
بیمه تامین اجتماعی این شرکت،
گفت :طی تماس تلفنی با مدیر کل
تامین اجتماعی مقرر شد مساعدت
ویژهای با شرکت شود .وی افزود:
صادرات و انجام پروژه های خارج
از کشور این شرکت در شرایط
سخت موجود ،جای قدردانی
و تشویق دارد و در همین راستا
مدیران شرکت را کمک خواهیم
کرد تا تسهیالت مورد نیاز را از
بانک اخذ کنند.
مدیرعامل شرکت آهنگر
پیشگامان سازه زرند هم در این
بازدید ،گفت :این مجموعه در
سال  ۱۳۵۷با مساحت  ۲۵۰۰متر
مربع در شهرک صنعتی چهار دانگه
تاسیس شد و طی برنامه طرح و توسعه و در سایه توجهات
حق تعالی در حال حاضر دارای کارخانه فوق پیشرفته و
دانش بنیان به مساحت  ۴۰هزار مترمربع در شهرک صنعتی
زاویه می باشد که مجهز به  ۱۵هزار متر مربع سالن
تولید متشکل از بروزترین تجهیزات بوده و زیر
نظر مجرب ترین متخصصین این صنعت با نگاهی
رو به آینده همچنان در مسیر پیشرفت و توسعه گام
خواهد برداشت .عباس آهنگر بیان کرد :ظرفیت و
توان فعلی تولید قطعات فلزی به وزن  ۸۰هزار
کیلوگرم و توان خروجی  ۱۵۰۰تن در ماه رسیده
و افزایش چشمگیر حجم تولید و همگامسازی
با فناوری روز دنیا را از اهداف همیشگی خود
می دانیم .وی ابراز امیدواری کرد که در فاز جدید
کارخانه با همکاری در بخش صنعت کشور قدمی
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باید به
این نکته توجه
داشت که عدم پیگیری
مدیران هوایی حملونقل
ایران باعث ترغیب کشور تحریم
کننده برای ادامه تحریم ها خواهد
شد .ضمن آنکه ادامه روند فعلی راه
را برای استفاده دالالن باز خواهد کرد و
زمینه مساعد را برای سوء استفاده سود جویان
فراهم می سازد .در حال حاضر برخی از شرکتهای
هواپیمایی درصدد افزودن هواپیماهای امدی ۸۲-به ناوگان
هواپیمایی کشور هستند ،لکن با توجه به مطالب فوق وارد
کردن هواپیماهایی که از گردونة تولید خارج شده اند و به نوعی
مشمول تحریم آمریکا علیه ایران نیز میباشند و مهمتر از آ ن سابقة
استفاده در ایران را هم ندارند ،حتی اگر مزایایی هم داشته باشد ،مسلم ًا بر
مشکالت صنعت حمل و نقل هوایی ما چه در کوتاهمدت و چه در بلندمدت خواهند افزود.
با توجه به افزایش نرخ ارز و مشکالت خرید هواپیما در یکسال گذشته ،یکی
از مهمترین چالشهای صنعت حمل و نقل هوایی فرسودگی ناوگان و افزایش خواب
هواپیماهاست.
نداشتن استفاده بهینه از ظرفیتهای موجود و موانع گمرکی در تامین قطعات الزم برای
تعمیر و نگهداری هواپیما که باعث زمینگیر شدن هواپیماها میشوند هم به عنوان مشکل
دیگر صنعت حمل و نقل هوایی محسوب میشود.
بر اساس گزارشها ،تنها  10درصد از هواپیماهای کشور از تکنولوژی روز دنیا
برخوردار بوده و بهره گیری از ناوگان هوایی نیز در کشور بسیار پایین است و این درحالی
است که تنها  1414ساعت متوسط بهره وری از هواپیماها در ایران است.
برنامه پنجم توسعه پیشبینی کرده که ظرفیت ناوگان هوایی به  1.5برابر افزایش یابد و
عمر ناوگان جوان شده و ایمنی آن افزایش یابد.
هوانوردی با
همچنین تعامل جدی و عملی متولیان صنعت
و
تخصصی
مجلس شورای اسالمی ،کمیسیونهای
هدف همگرایی دولت
نمایندگان محترم مجلس با
در امور توسعه صنعت
و مجلس
ارتقاء جایگاه سازمان
هوانوردی،
و شرکت مادر
هواپیمایی کشوری

هرچند کوچک در تعالی کشور عزیزمان ایران برداشته
باشیم .او خاطرنشان کرد :همواره سعی کرده ایم در مسیر
استانداردهای جهانی پیشروی کرده و محصول خروجی خود

را کام ً
ال مطابق استاندارد تولید کنیم و بر این باوریم که
«کیفیت مسئولیت همه ماست» بدین معنی که کلیه مدیران،
کارکنان و بازرسین یک به یک به افزایش کیفیت محصوالت
تعهد داشته رسالت اجتماعی خود را ارتقاء کیفیت تمامی

محصوالت و خدمات در سطح کشور میدانیم.
آهنگر ادامه داد :این شرکت دارای گواهینامه های
 ISO 10004استاندارد رضایتمندی مشتریان،
 ISO 3834تعیین الزامات کیفی برای جوشکاری
ذوبی مواد فلزی ،گواهی فعالیت انجمن صنفی
کارفرمایی تولیدکنندگان سازه های فوالدی،
پروانه بهره برداری از وزارت صنایع و معادن و
گواهی صالحیت ایمنی پیمانکاران از اداره کار و
امور اجتماعی می باشد.
مدیر کارخانه آهنگر پیشگامان سازه زرند
هم با اشاره به ساخت دو دهنه پل فلزی به
طولهای  36و  50متری در حله عراق توسط این
شرکت و همچنین انجام مذاکرات اولیه جهت
ساخت ورزشگاه در بصره ،اضافه کرد :توسط دولت عراق
تقدیرنامه ای به این شرکت اعطا شده و برندی که در این
کشور ارائه شده است ،قابل رقابت با نمونههای کشور
ترکیه می باشد لذا به گونه اعتماد سازی
شده است که حتی بدون عقد قرارداد و
استعالم ،پروژه های این کشور را به این
شرکت واگذار می کند .حسین آهنگر
مشکل اصلی این شرکت را سرمایه در
گردش عنوان کرد و گفت :این شرکت
نیاز دارد پروژه های مورد نظر را ساخته
و به کشور عراق حمل کند و سپس مبلغ
آن را دریافت کند لذا با کمبود نقدینگی و
سرمایه در گردش مواجه است؛ به عنوان
مثال برای ساخت هزار تن پروژه نیاز به
خرید  ۷میلیارد تومان آهن آالت است که
به  ۵تا  ۱۰میلیارد تومان سرمایه در گردش
با وقفه سه الی چهار ماهه نیاز است .وی
با اشاره به پایین بودن پیش پرداخت
قراردادهای کشور عراق ،گفت :پیش
پرداخت قراردادهای منعقد شده در این
کشور حدود  ۲۰درصد کل مبلغ پروژه
است و کفاف خرید آهن آالت پروژه را
نمی دهد همچنین اکثر پروژه های داخل
کشور هم به صورت تهاتری انجام می شود که وسع مالی
این شرکت اجازه ورود به این پروژه ها را نمی دهد .آهنگر
با اشاره به دو پروژه اخیر در دست اجرای این شرکت،
گفت :در حال حاضر  ۱۳۰پرسنل در این شرکت
مشغول به کار هستند در صورتی که در سال ۹۶
برای  ۲۰۰نفر لیست بیمه رد می کردیم ،البته
اکنون هم گنجایش جذب حدود  ۱5۰نیروی
کار را داشته و سفارش کار نیز دریافت کرده ایم
اما مشکل نقدینگی داریم لذا در صورت تأمین
نقدینگی برای این تعداد اشتغالزایی شده و
حدود 8000تن قرارداد انجام خواهد شد .او با
اشاره به اینکه در سه ماه گذشته حدود  ۴۰نفر
نیرو در این شرکت جذب شده است ،ادامه داد:
نیاز است که با کمک مسئوالن و مرتفع شدن
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تخصصی فرودگاههای کشور به منظور
اعمال متمرکز حاکمیت فضای کشور و
هماهنگی کامل دستگاههای مرتبط اجرایی
در امر افزایش امنیت پرواز و سطح خدمات
فرودگاهی و تالش در جهت افزایش سهم
صنعت هوانوردی در تولید ناخالص داخلی
به سطح 10درصد از مواردی است که باید
در این صنعت به آن پرداخته و توجه شود.
همچنین ممیزی و نظارت مستمر بر وضعیت ناوگان موجود به منظور اطمینان و افزایش
سطح ایمنی ،ارائه تسهیالت قانونی و مالی از صندوق ذخیره ملی و حمایت
در امر خرید هواپیما توسط بخش خصوصی ،تالش در جهت
جلوگیری از ورود قطعات یدکی نامرغوب ،نظارت
مستمر بر منابع تأمین قطعات یدکی و نحوه
انجام تعمیرات ردههای مختلف بر روی
هواپیما ،تسهیل در امر توسعه
ناوگان در رده های مختلف
هواپیما (سبک ،نیمه سبک،
نیمه سنگین و سنگین) با
هدف نوسازی ،افزایش
سن ناوگان و افزایش
صندلی پرواز ،مد
نظر قراردادن راحتی
داخل
مسافران
هواپیما به لحاظ
فضای استاندارد بین
صندلیها و تسهیل
و اجازه راهاندازی
ایر تاکسیها به صورت
منطقه ای و کشوری از
اقدامات دیگر است که به زعم
کارشناسان باید در صنعت هوایی
بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.
اما تا قبل از انقالب اسالمی ایران22 ،
فرودگاه در کشو ر کار حمل بار و مسافر هوایی را انجام
میدادند اما پس از انقالب تاکنون تعداد فرودگاهها به  70فرودگاه
عملیاتی و آمار جابهجایی مسافر ازساالنه سه میلیون نفر قبل از انقالب اسالمی ایران ،به
حدود  20میلیون نفر در سال افزایش یافته است.
صنعت حمل و نقل هوایی یکی از پررونقترین صنایع جهان به شمار میرود و رشد
آن به عنوان یکی از مهمترین پارامترها برای اندازه گیری پیشرفت کشورهای توسعه
یافته و درحال توسعه است ،لذا در برنامه های اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و سنجش میزان
برتری تکنولوژیکی کشورها دارای جایگاه و اولویت ویژهای است و اهمیتاش چنان است
که اندیشمندان اقتصادی دنیا معتقدند چنانچه در قرن  ۲۱کشورهای توسعه نیافته به این
صنعت توجه الزم را ننمایند ،سرعت ،رشد و توسعه این کشورها به حداقل خواهد رسید.

حمل و نقل هوایی یکی از پررونقترین صنایع جهان

بر این اساس و با توجه به شرایط اقلیمی
و جغرافیایی ایران ،حساسیت جایگاه این
صنعت در توسعه همه جانبه کشور را
بخوبی میتوان تبیین کرد .همچنین ،مزیت
موقعیت ژئواستراتژیک و ژئوپلیتیکی
ایران ،این امکان را می دهد که بتواند به
عنوان قطب اصلی حمل ونقل منطقهای
به ایفای نقش ترانزیتی با جایگاه جهانی

فعال بپردازیم.
باوجود خطوط و بزرگراههای حمل ونقل زمینی و بنادر دریای خزر در
شمال و خلیج فارس در جنوب ،داشتن خط آهن شمال به
جنوب ،مشهد به بندرعباس ،همچنین قرار گرفتن
در مسیری با امکان تردد هوایی فراوان ،هر
کدام ضلعی از چند ضلعی ظرفیتهای
حمل ونقلی کشورند که نقش
ترانزیتی ایران را در خاورمیانه
وجهان میتوانند برجستهتر
کنند .بنابراین الزم است
برنامهای فوری ،دقیق،
با قدرت وضریب
اجرایی باال مبتنی بر
واقعیات موجود در
راستای برون رفت
از رخوت و رکود
حاکم و مشکالت
گریبانگیر آن که
البته سالهاست در یک
چرخه خاص و یکنواخت
افتاده تبین کرده و با شوکی
مثبت زمینه و بسترهای تحول
و پیشرفت همگام با شرایط امروز
منطقه و جهان را در آن به وجود آورد .لذا
اطالع از ابعاد تهدیدها ،چالشها و فرصت های
موجود باعث امکان یافتن شاخصها و معیارهایی برای
ارائه راهبرد ،سیاست و هدف گزاریهای کالننگر بهینه ،برای رشد
این صنعت میگردد.
با اتکا به بندهای مهم ارایه شده در برنامه پنجم توسعه برای تحقق چشمانداز حمل
و نقل هوایی در افق  ۱۴۰۴که بطور خالصه ،بسترسازی برای تبدیل فرودگاههای بزرگ به
هاب هوایی منطقهای ،ارتقاء کارایی کریدورهای بینالمللی (عبور از کشور) برای افزایش
توان رقابتپذیری با شبکههای رقیب ،ایجاد ظرفیت برای افزایش میزان ترانزیت بار و مسافر
در راستای افزایش سهم کشور از تجارت بینالمللی و استفاده از موقعیت ممتاز جغرافیایی
کشور ،بهرهگیری از ظرفیت هوایی کشور برای ارائه خدمات به پروازهای بینالمللی عبوری،
افزایش ناوگان هوایی با تأکید بر اولویت استفاده از هواپیماهای متوسط و کوچک ،تقویت و

مشکالت این شرکت ،نیروهای جذب شده را حمایت کرد.
آهنگر دریافت تسهیالت از بانکهای عامل را با اعمال شاقه
دانست و گفت :علی رغم ثبت نام در سایت بهین یاب و
درخواست تسهیالت پنج میلیارد تومانی ،پس از چندین ماه
دوندگی تنها  1/8میلیارد تومان به شرکت تعلق گرفت در
صورتی که در بازدیدهای صورت گرفته اعالم کرده بودند
 ۱۰میلیارد تومان تقاضا دهید؛ البته این تسهیالت سود باالی
 ۲۴درصدی دارد که مقرون به صرفه نیست .طبق کارشناسی
دادگستری  ۷۰میلیارد تومان سرمایه این شرکت برآورد شده
است .وی با بیان اینکه قیمت آهن آالت متاثر از تحریم ها به
بیش از دو برابر رسیده است ،اظهار داشت :این شرکت دو
قرارداد رسمی با شرکت های معتبر داخلی منعقد کرده بود
که مجبور شدیم تقریب ًا هم قیمت مبلغ قرارداد مواد اولیه برای
آن تهیه کنیم و با ضرر و زیان گستردهای کار را تحویل آن
شرکت ها دهیم لذا منابع مالی شرکت به شدت کاهش یافت.
او با اشاره به صادرات گسترده این شرکت ،تاکید کرد :این
شرکت کل مواد اولیه خود را از شرکت های داخلی تهیه
میکند و حتی یک کارگر تبعه خارجی در آن مشغول به کار
نیست و در زمینه ساخت جرثقیل ،پل عابر ،پل ماشین رو و
انواع سوله سبک و سنگین صنعتی فعالیت می کند .به گفته
وی ،یکی دیگر از مشکالت این شرکت بیمه تامین اجتماعی
است که در صورت تاخیر دو ماه در پرداخت حق بیمه،
دفترچه پرسنل را تمدید نمی کنند اما شرکت را نیز در این
خصوص جریمه میکند .وی افزود :با توجه به اینکه شرکت
در نهایت مجاب به پرداخت اصل و جریمه حق بیمه است اما در
مدت تاخیر بیمه دفترچه پرسنل شرکت تمدید نمی شود و فشار
گسترده ای از طرف پرسنل به مدیران شرکت وارد می شود.

تجهیز کریدورهای بینالمللی کشور در راستای بهرهبرداری از مزیت منطقهای کشور و تاکید
برآزادسازی قیمتها و اجرای اصل  ۴۴و خصوصی سازی است ،میتوان پس از شناسایی
معضالت صنعت ،از آنها به عنوان مفروضاتی در راستای ارایه برنامه و راهکارهایی مفید برای
رفع نسبی مشکالت و گشایش بیشتر فضای توسعه استفاده کرد.
چالشهای صنعت حمل و نقل هوایی به دو دسته بین المللی و ساختار داخلی تقسیم
میشوند که البته متاثر از یکدیگرند .در اینجا به پاره ای از اهم آنها پرداخته می شود.
الف) بین المللی :تاثیر تحریم و ارایه راهکار ،توانایی اثرگذاری با پتانسیل دیپلماسی
فعال در سازمانهای بینالمللی در جهت رفع آن توسط دولت تدبیر و امید درآینده با ذکراین
سوال که آیا ایمنی ،تحریم شدنی است؟
براساس کنوانسیون شیکاگو ،بندهای  ۴و  ۴۴با قاطعیت میتوان اشاره کرد که تحریم
هوانوردی ایران امری ظالمانه و به دور از منطق حقوق بینالملل است .مصوبات کنوانسیون
شیکاگو که امریکا نیز یکی از امضاء کنندگان آن است به صراحت در ماده  ۴این کنوانسیون
بیان میدارد «هیچ دولتی حق ندارد از حملونقل هوایی غیرنظامی برای اهداف سیاسی و یا
اصو ًال اختالفات سیاسی ،استفاده کند» و در ماده  ۴۴نیز به صراحت عنوان میدارد «تمامی
کشورهای متعهد میبایستی به ارتقاء ایمنی در حملونقل هوایی غیرنظامی اهتمام ورزند و
عملی مغایر با آن انجام ندهند».
در واقع تحریم امریکا بنابر قوانین مصوب هوانوردی بینالمللی و کنوانسیو ن شیکاگو،
غیرقانونی است که بدلیل مالحظات سیاسی ،قوانین بین المللی را زیرپا نهاده است .براساس
گزارشات هیأت بررسی و حقیقت یاب ایکائو (سازمان بینالمللی هواپیمایی کشوری) که
در مراحل مختلف برای بررسی آثار تحریم بر هوانوردی ایران انجام شده نکاتی تامل
برانگیز ذکر شد که همه بیانگر تأثیر سوء تحریم امریکا بوده است .آثار تحریم عبارت از
کاهش ضریب ایمنی هوانوردی ،نبود قطعه برای تعمیرهواپیماها و سیموالتورهای موردنیاز،
کاهش مجالت علمی روزآمد و عدم تعویض بموقع قطعات راهدارهای کنترل پرواز در
پایانههای مختلف فضای کشور (هرچندکه متخصصین زبده این صنعت با ایثاری قابل
تحسین باکمبودها دست وپنجه نرم کرده و سختکوشانه بدنبال ایمنی اند) ،که میتوانند
موجبات بروز سوانح جبران ناپذیری شوند و درنتیجه استفاده کنندگان داخلی و حتی
خارجی از جمله هواپیمایی کشورهایی چون فرانسه ،ایتالیا ،اتریش ،آلمان ،بریتانیا ،امارات
متحده عربی ،هواپیمایی مالزی ،هلند و قطر ،عراق ،افغانستان ،پاکستان ،عربستان ،کویت،
چین ،روسیه ،ترکیه ،عمان و سایر خطوط هواپیمایی ایرانی و… را متاثر میسازند .پس بجا
و ضروریست که با استفاده از ظرفیت و مزیتهای نهفته دیپلماسی در عرصه بین المللی با
رویکرد تنویر افکارعمومی جهانی به یاری این صنعت شتافت.
ب) بررسی صنعت حمل ونقل هوایی در داخل و ارایه راهکار :هم اکنون وظایف
حاکمیتی دولت (که قابل واگذاری نیست) به دوبخش سازمان هواپیمایی و شرکت
فرودگاهها محول شده که بجاست طی سالهای آتی و در یک برنامه با دورنمای تجمیع
وظایف حاکمیتی براساس متدها و استانداردهای بینالمللی به یک بخش واگذار شوند و
در این راستا صنعت هوایی برای تحول ساختاری و توسعه همه جانبه همچنان نیازمند به
حمایت دولت است.
ادامه دارد ...
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با حضور وزیر بهداشت در ساوه

راه اندازی خط تولید جامدات دارویی در شرکت داروسازی بهستان

خط تولید جامدات دارویی در شرکت داروسازی
بهستان با ظرفیت ساالنه  ۵۰۰میلیون عدد انواع قرص
و کپسول و اشتغالزایی مستقیم و غیرمستقیم برای ۱۲۰
نفر ،با حضور وزیر بهداشت ،معاون وزیر و رئیس سازمان
غذا و دارو ،نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس ،معاون
استاندار و فرماندار و برخی از مسئوالن این شهرستان
راه اندازی و از  ۹محصول دارویی رونمایی شد.
به گزارش ماهنامه ارتباطات مرکزی ،وزیر بهداشت ،درمان
و آموزش پزشکی در این مراسم ،گفت :با رانت در حوزه واردات
دارو و تولید داخلی بطور قاطع مبارزه می شود .دکتر سعید نمکی با
بیان اینکه در کشورهایی مانند ایران ،کار کردن با بروکراسی های
نفسگیر مانند راه رفتن بر روی تردمیل میماند ،افزود :البته من
شاهد فعالیتهای گروههای داروسازی هستم و همواره از
تولیدکنندگان حمایت میکنم .وی با بیان اینکه از روز نخستی
که به این وزارتخانه آمدم ،بزرگترین اولویتم ،حذف رانت از حوزه
دارو بود ،اضافه کرد :بنده هیچ گوشهای از صنعت را در حوزه
داروسازی مقصر نشناختم و با شناختی که از بدنه داروسازی
کشور داشتم ،میگویم که هیچگاه پس از انقالب اسالمی یک فرد
غیرداروساز رئیس سازمان غذا و دارو نبوده است .او با اشاره به
اینکه زمانی که من حرف از امضاهای طالیی در این سازمان زدم،
گروههایی به من حمله کردند ،گفت :من میدانم حملههای انجام
گرفته از سوی کسانی بود که در حال استفاده از «رانت» بودند؛
باید بگویم در سازمان غذا و دارو اتفاقات تلخ کم اتفاق نیفتاده
است .این اتفاقات از نظام قیمت گذاری ،تولید ،توزیع و غیره تا
سایر موارد پیشرفت داشته است ،چراکه هیچ ضابطه قدرتمند
عدالتمحوری در این زمینه فعال نبود .وزیر بهداشت با انتقاد
از کارکرد سامانه «تیتک» گفت :گرچه این سامانه زیرساخت

خوبی برای شفافیت بود ،اما هرگز به سوی شفافیت
حرکت نکرده و هنوز دارای نواقصی است .به عنوان
مثال یک کاربر در سامانه تیتک توانسته بود آمپول
تستسترون را به عنوان پودر نارگیل و پودر کاکائو
به کشور وارد کند و یا یک خانم دکتر در این سامانه
در  ۱۹قسمت مسئول فنی شناخته شده بود ،بدون
این که این سامانه خطا دهد .او تاکید کرد :تا زمانی
که مساله «رانت» در حوزه داروسازی کشور رفع
نشود ،مشکل باقی خواهد ماند ،نه اجازه رانت به
واردات
دارو
و نه
اجازه رانت به تولید
داخلی میدهم .وی
افزود :پس از اصالح
سامانه یاد شده،
تصمیم به برخورد
با سایر تخلفهای
انجام گرفته و همه
تخلفات را به قوه
گزارش
قضائیه
کردم .وزیر بهداشت
درباره تخلفات انجام
گرفته در تجهیزات
پزشکی هم گفت :در
این حوزه هم تخلفات
زیادی انجام میگرفت که تا پایان ماه اقدامات الزم در این باره
اجرا خواهد شد .وی ادامه داد :هرگونه بیعدالتی از طریق سامانه
 ۱۹۰به اطالع ما میرسد و من شخصا آن را پیگیری میکنم.
اولویت نخست ما در سازمان غذا و دارو پیش رفتن به سمت
روند تولید دارو است .به گفته وی ،پارسال  ۲۲هزار میلیارد تومان
هزینه بازار دارویی کشور بود که از این رقم سه درصد به واردات
اختصاصیافت و متاسفانه همین سه درصد حدود  ۳۰درصد از
ارزش بازار دارویی کشور
را شامل میشد .همچنین
 ۹۷درصد هزینهها مربوط
به داروهای داخلی بود که
 ۷۰درصد هزینه ریالی در
کشور را شامل میشد.
بهداشت
وزیر
ادامه داد :از نظر
پرداختهای بیمهای،
هزینههای باالیی
شامل داروها میشود
به نحوی که بیش از
 ۵۰درصد از پرداخت
وجه دارو از جیب
بیمار است .وی با تأکید بر اینکه تولید کننده داخلی برای
تامین مواد اولیه دارویی ،نباید مظلوم واقع شود ،ادامه داد:
نباید داروی «متفورمین» از خارج کشور وارد شود و به قیمت
گرانتر در اختیار بیمار قرار گیرد .البته این محصوالت باید

با قیمت تمام شده معقولی به بیماران عرضه شود .دکتر نمکی
نسبت به سازمان انتقال خون هم انتقاداتی مطرح کرد و گفت:
تا چند ماه آینده شاهد خواهید بود که در سازمان انتقال خون
انقالب خواهد شد .ما در هر قسمتی که بگذاریم مردم در مسیر
پاکیزه کار خود را انجام بدهند ،شاهد اقدامات خوب خواهیم بود.
وی در ادامه از دریافت گواهینامه حذف سرخک از کشور از سوی
سازمان بهداشت جهانی اشاره کرد و گفت :با توجه به موقعیت
مهاجرپذیری کشورمان ،این مساله بسیار خوشحالکننده است.
نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس هم در این مراسم،

گفت :دکتر نمکی یکی از بهترین وزرایی است که انصافا تغییر
و تحول چشمگیری در حوزه بهداشت و درمان ایجاد کرده
و سالمت و پاکی را به این وزارتخانه به خصوص در بخش
داروسازی تزریق کرده است .مهندس محمدرضا منصوری بیان

کرد :با اطمینان می توان گفت که تمام داروهای
مورد نیاز کشور تا پایان سال موجود است ،در
صورتی که در برهه زمانی برای حتی تا دو هفته نیز
دارو نداشتیم .وی با بیان اینکه ساوه و زرندیه به
قطب داروسازی تبدیل می شود ،ادامه داد :ماهانه
شاهد راه اندازی برندهای مختلف داروسازی در این
دو شهرستان هستیم که باعث مباهات است و این
مهم می تواند در بحث تولیدات دارو و صادرات آن
موثر باشد .مهندس منصوری تاکید کرد :حمایت از

اشـک ریختن مکانیسـم جاودانی اسـت که او بـرای ماندگاری
عاشـورا برگزیـد چراکـه قـرار بـود عاشـورا ماننـد غدیـر و
مباهلـه در تاریـخ فرامـوش شـود اما با ایـن روش هـم خود را
حفـظ کـرد و هـم غدیـر و مباهلـه را زنـده کرد.
او ششـمین همایـش شـعر عاشـورایی را یـک گام سـترگ
و بـزرگ بـرای فرهنـگ عاشـورا و امام حسـین (ع) دانسـت و
ادامـه داد :واقعـه عاشـورا از آغـاز زبـان و ادبیات فارسـی در
شـعر بیشـتر شـاعران ایران زمین ،تجلی داشته اسـت این واقعه
سـترگ چنان که بیشـتر محققـان اذعـان دارند حادثه ای اسـت
اختتامیـه ششـمین همایش منطقه ای شـعر عاشـورایی
بـا همـکاری اداره کل فرهنـگ و ارشـاد اسلامی اسـتان
مرکـزی ،اداره فرهنـگ و ارشـاد اسلامی ،شـهرداری و
شـورای اسلامی ،بسـیج هنرمندان شهرسـتان سـاوه و با
حضور مسـئوالن اسـتانی و شهرسـتان و تعدادی از ادیبان،
شـاعران ،اصحـاب فرهنگ و هنر و اقشـار مختلـف مردم در
سـالن سـلمان سـاوجی برگزار شـد.
بـه گـزارش ماهنامـه ارتباطـات مرکـزی ،مدیـر کل اداره
فرهنگ و ارشـاد اسلامی اسـتان مرکـزی در این مراسـم با بیان
اینکـه پیونـد مـا بـا محـرم و عاشـورا سـابقه ای دیرینـه دارد،
گفت :سـینه مـا تکیه ای اسـت قدیمی که با اشـک چشـمان آن
را وقـف حسـین (ع) کرده ایم و شـعر محتشـم زینـت(س) این
وقـف نامه اسـت ،شـعر عاشـورایی محتشـم که مـورد عنایت
رسـول اهلل(ص) اسـت نشـان داد که شـعر می تواند رسـاترین
رسـانه برای واقعه عاشـورا باشـد.
حجـت االسلام عباس دانشـی بیـان کـرد :شـیطان در تمام
عبـادت هـا میتوانـد قلـب و جـان مـا را بربایـد امـا در عزای
حسـین(ع) ایـن امـکان وجود نـدارد.
وی افـزود :عـزای امـام حسـین(ع) و اشـک ریختـن بـر
مصائـب و قیـام و رنـج هـای او جـزوی از عاشوراسـت و این

وی خاطرنشـان کـرد :رویکـرد حماسـی کـه حلقـه مفقوده
در طـول تاریـخ شـعر عاشـورایی ادبیـات فارسـی بـه شـمار
می رفـت ،در ایـن دوره دوبـاره احیـا مـی شـود.
بـه گفتـه وی ،جشـنواره شـعر عاشـورایی اسـتان مرکـزی
بـا درک ایـن مهـم بـه دنبـال آن اسـت تـا بـا حضور شـعرای
اسـتان های قـم ،البـرز ،قزویـن ،همـدان و مرکزی در راه نشـر
فرهنـگ اصیـل و واقعـی عاشـورا قدمـی بـردارد.
رئیـس اداره فرهنـگ و ارشـاد اسلامی شهرسـتان سـاوه و
مدیـر اجرایـی جشـنواره هم گفـت ۳۰۰:اثـر از  ۱۱۷شـاعر از
اسـتان های مرکـزی ،قم ،البـرز ،همـدان و قزوین بـه دبیرخانه
جشـنواره ارسـال شـده بـود کـه پـس از داوری هفـت اثـر به
عنـوان آثـار برتـر انتخـاب شـدند کـه بـا حضـور مسـئولین
اسـتانی و شهرسـتانی از آنـان تقدیـر شـد.
حسـین محمودی فـر بیـان کـرد :نفـرات برتر ایـن همایش
نـدا نـوروزی از اسـتان قزوین شـهرآوج ،علی احدی از اسـتان
مرکزی شـهر شـهر اراک ،علی سـلیمانی از اسـتان همدان شهر
همـدان ،محمـد زارعی از اسـتان مرکزی شـهر دلیجـان ،محمد
شـفیعی فـر از اسـتان قزویـن شـهر قزویـن ،مصطفـی جعفری
از اسـتان البـرز شـهر کـرج و محسـن قاسـمی از اسـتان تهران
بعنـوان شـاعر مهمـان بودند.
دارای ابعـاد مختلـف و چنـد وجهی و شـاعران فارسـی زبان با
رویکردهـای متفاوتـی بـه ایـن واقعه عظیـم نگریسـته اند.
حجـت االسلام دانشـی افـزود :ابعـاد تـراژدی و عرفانـی
بیشـترین بازتاب را در سـیر شعر عاشـورایی داشـته اند و ابعاد
حماسـی و پیـام هـای عاشـورا کمتـر مـورد توجه قـرار گرفته
اسـت؛ امـا بعـد از انقالب اسلامی ایـران تفاوت عمـده ای در
نگـرش شـاعران بزرگ کشـور بـه واقعـه عاشـورا ایجـاد می
شـود و تقریبا همـه ابعاد و رویکردهای واقعه عاشـورا در شـعر
عاشـورایی انقلاب تجلـی مـی یابند.

سیدابورضا مقابل
خطکسبه
با سالم .اکثر
خیابان با مردم
ارتباطی
ارسال پیامک یا تماس تلفنی
09352958676

بـا سلام ،چند کیلومتر از ابتـدای جاده اخترآباد
از سـمت جاده قدیم تهران سـاوه بسـیار خراب
اسـت؛ از اداره راه و شهرسـازی تقاضـا داریـم
نسـبت آسـفالت آن اقدام نماید .با تشـکر...



زاهد

چنـدی اسـت در ورودی شـهر سـاوه از جـاده قدیـم
تهـران  -سـاوه میـدان بزرگـی بـرای وصـل شـدن بـه
کمربنـدی شـمالی سـاخته شـده اسـت کـه متاسـفانه
هیچگونـه روشـنایی و چراغـی بـرای آن تعبیـه نشـده
اسـت و خودروهـا پـس از ورود به سـاوه بـه یکباره با
میـدان نوظهـور مواجـه مـی شـوند که حادثه سـاز اسـت!

صنعتگرانی که سرمایه
خود را به این
آورده
شهرستانها
و تبدیل به شرکت،
کارخانه ،وسایل و
ابزار آالت کردهاند؛ بر
همه مسئوالن واجب
است .وی با بیان اینکه
داروسازی
شرکت
بهستان فعالیت خوب
و چشمگیری دارد،
ابراز امیدواری کرد که
در آینده نزدیک شاهد
توسعه و راه اندازی
خطوط جدید آن باشیم .او همچنین اظهار امیدواری کرد که
بیمارستانی که ساخت آن توسط وزیر بهداشت در ساوه
کلنگ زنی شد نیز با سرعت بیشتری پیش رود و آرزوی چهل
ساله مردم ساوه محقق شده و صاحب بیمارستان جدیدی در
این شهرستان شوند.
رئیس هیات مدیره شرکت داروسازی بهستان ،دکتر محمود
نجفی عرب ،هم در این مراسم ،گفت :جهت جذب سرمایه گذاران
و شرکت های خارجی و
استفاده از پتانسیل آنها
تالش های بسیاری شده
است تا از ظرفیت هایی
که در تولید نسبی دارو
داریم برای تولید دارو در
کشور و شکستن
ذهنیت کمبود کیفیت
دارو در کشور و نقاط
ضعف موجود و توسعه
صادرات استفاده کنیم.
وی با بیان اینکه حدود
یک میلیارد و دویست
میلیون دالر دارو وارد
می کنیم که قابلیت تولید بسیاری از آنها را در داخل کشور
داریم ،اظهار داشت :باید فضا و قوانین ثابت و تغییرناپذیر
برای تولید دارو ایجاد شود تا در بلند مدت دچار تغییرات و
نوسانات ذهنی و فردی نشویم.

اختتامیه ششمین همایش منطقه ای شعر عاشورایی در ساوه
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مدیر عامل شرکت داروسازی بهستان هم در این مراسم،
گفت :شرکت داروسازی بهستان با ماموریت تولید دارو تحت
لیسانس کمپانی های معتبر ،در سال  ۱۳۸۶با طراحی و
اجرای شرکت های معتبر اروپایی آغاز به کار کرد .دکتر پیمان
چاوش زاده با تاکید بر اخالق در کسب و کار و کیفیت مداری
به عنوان دو اصل اساسی این شرکت ،بیان کرد :داروهای این
واحد مورد تایید کمپانی های ساندوز آلمان و استالس هلند
می باشد که استاندارد های فوق العاده سخت گیرانه ای دارند.
وی با اشاره به طرح توسعه شرکت داروسازی بهستان ،گفت:
پروژه انبار این شرکت به دلیل مشکالت مالی در مرحله اسکلت
متوقف شده است و طرح توسعه این شرکت در  ۳طبقه برای
گسترش خطوط فعلی تولید قرص و کپسول و در گام بعدی
انواع محصوالت دارویی در قالب شربت ،داروهای مایع و هایتک
مانند هازارد در دست اجراست .او ادامه داد :این شرکت در سال
 ۲۰۱۹توانسته  ۱۱میلیون یورو صرفه جویی ارزی داشته باشد.
به گفته وی ،آیین نامه سال  ۹۱سازمان غذا و دارو و الزامات
تولید داروی تحت لیسانس و همچنین قراردادهای منعقد شده با
شرکت های داروسازی بین المللی ،این شرکت را ملزم به تامین
مواد اولیه و مواد جانبی از خارج از کشور می کند که باعث افزایش
بهای تمام شده کاالهای تولیدی و در نتیجه کاهش سود شرکت
می شود ،لذا درخواست بازنگری در آییننامه قیمتگذاری را از
معاونت سازمان غذا و دارو داریم .دکتر چاوش زاده خاطرنشان
کرد :همچنین به منظور ایجاد انگیزه برای تولیدکنندگان دارویی
داخل کشور ،ممنوعیت واردات مواد اولیه داروهایی که تولید
داخلی دارند لغو شود و تاکید کردند که در این راستا این شرکت
تمام توان خود را برای یافتن راهکارهایی به منظور استفاده از
تامین کنندگان داخلی مواد اولیه به کار خواهد گرفت.

سیالب در ساوه

خطر از بیخ گوش  ۴۰واحد مسکونی ساوه گذشت
بـر اثـر وقـوع
سـیل در حاشـیه
شـهر بهویـژه در
منطقـه عباسآبـاد
شهرسـتان سـاوه
منـازل تعـدادی از
شـهروندان دچـار
آبگرفتگـی و بـه
خـودرو
چنـد
آسـیب وارد شـد.
فرماندار سـاوه
در ایـن بـاره بـه ایسـنا گفـت :بـا مدیریـت سـیالب
جـاری شـده در منطقـه عباسآبـاد سـاوه از حـدود
 ۴۰واحـد مسـکونی احداث شـده در مجاورت سـیل
رفـع خطر شـد.
علـی میرزایی بـه جاری شـدن سـیل در رودخانه
روسـتاهای کوهپایه شهرسـتان اشـاره کرد و افزود :با
بـروز پدیده خشکسـالی در سـنوات گذشـته ،چندین
واحـد مسـکونی در نقـاط پاییـن دسـتی روسـتاهای
کوهپایـه شهرسـتان ،واقـع در منطقـه عباسآبـاد
احداث شـده اسـت که به دلیل جاری شـدن سـیالب
در این رودخانه واحدهای مسـکونی سـاخته شـده در
ایـن مسـیر ،با خطـر تهدیـد مواجه شـدند.
وی اظهـار کـرد :بالفاصلـه با جاری شـدن سـیل
در ایـن مسـیر ،بـا آماده بـاش سـتاد مدیریـت بحران
شهرسـتان و تلاش مجموعـه شـهرداری عملیـات
رفـع خطر صـورت گرفته و سـیل خسـارتی بـر جای
نگذاشـت.
فرمانـدار سـاوه همچنیـن از اتخـاذ تدابیـر الزم
بـرای هدایـت سـیالب جـاری شـده در نقـاط بـاال
دسـتی منطقـه عبـاس آبـاد بـه نقطـه دیگر بـه منظور
پیشـگیری از بـروز خطـر و خسـارات احتمالـی خبر
داد و افـزود :بـا احـداث یـک بنـد خاکـی در نقـاط
پاییـن دسـتی روسـتاهایی کـه در مبـدا جاری شـدن
سـیل قرار دارنـد ،جریان سـیل هدایت شـد و خطری
منـازل مسـکونی را تهدیـد نخواهـد کـرد.
وی بـا تاکیـد بـر اینکـه خوشـبختانه بـا وجـود
شـدت بـارش هـای پاییـزه سـیالب و آبگرفتگـی
محسوسـی نقـاط مختلـف شـهری سـاوه را تهدیـد
نمی کنـد ،گفـت :بـا ایـن وجـود سـتاد مدیریـت
بحـران در آمـاده بـاش کامـل بـه سـر میبـرد.
دکتـر میرزایـی بـه شناسـایی و عارضـه یابـی
نقاطـی که در سـیل بهاره خطرسـاز بودند اشـاره کرد
و افـزود :بـا احصای نقاط حادثه خیز سـیل در سـاوه،

تدابیـر الزم بـه
منظور رفـع خطر و
پیشـگیری از وقوع
هرگونـه خسـارت
احتمالـی در نقاطی
همچـون بندهـای
خاکـی ،مسـیل ها
و  ...اتخـاذ شـده
اسـت ،امـا بـا
توجـه بـه شـدت
بارش هـا و اشـباع
شـدن زمیـن تحـت تاثیـر بـارش بـاران و بـا توجـه
بـه قـرار گرفتـن برخـی از منـازل مسـکونی احداث
شـده در نقـاط حاشـیه شـهر در مسـیر رودخانـه هـا
و مسـیل ها و امـکان بـروز خطـر بـرای آنهـا ،لـذا
تمهیـدات الزم بـرای جلوگیـری از هرگونـه تهدید و
آسـیب همچنـان در دسـتور کار اسـت.
معـاون اسـتاندار و فرمانـدار سـاوه در خصوص
وضعیـت پـل هفـت دهنـه سـاوه به عنـوان یـک پل
ارتباطـی ایـن شهرسـتان بـه هفـت روسـتای بخـش
مرکـزی ،سـد الغدیـر و راه میانبر به شهرسـتان تفرش
کـه در اثر سـیالب بهار امسـال تخریب شـده اسـت،
گفـت :به منظـور بازسـازی این پـل تخریب شـده از
اعتبـارات تـا پایـان سـال مبلغی بالـغ بر یـک میلیارد
تومـان از ردیـف اعتبـارات ملـی و ششـصد میلیـون
تومـان از محـل اعتبـارات شهرسـتانی اختصـاص
یافـت.
وی افـزود :قرار اسـت در روزهای آینده شـرکت
ماشـین سـازی اراک بـه ترمیـم و بازسـازی ایـن پل
اقـدام کنـد و در حـال حاضـر شـرکت سـهامی آب
منطقـه ای اسـتان مرکـزی در حـال انعقـاد قـرارداد
بـا شـرکت ماشـین سـازی اراک بـرای اصلاح و
بازسـازی پـل هفـت دهنه اسـت.
فرمانـدار سـاوه افـزود :بـا احـداث مسـیر
دسترسـی ،تـردد در این محـور برقرار اسـت و کانال
احـداث شـده نیـز جوابگوی سـیالب با حجـم کمتر
خواهـد بـود و خطـری در این حـوزه وجود نـدارد،
امـا مقاومـت این پـل پاییـن اسـت و از طرفـی چون
احتمـال تخریـب کامل پـل هفـت دهنه مـیرود ،لذا
پیگیریهـای الزم بـرای اصلاح وضعیـت فعلـی در
حـال انجام اسـت.
در ایـن حادثـه بـه کمـک نیروهـای امـدادی و
پلیـس مسـیر جریـان آب تغییـر یافت و از خسـارات
احتمالـی بیشـتر جلوگیـری شـد.
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جذب دو میلیارد و پانصد میلیون ریال
برای تکمیل مجتمع فرهنگی هنری مامونیه
مدیـرکل فرهنگ و ارشـاد
اسلامی اسـتان مرکـزی در
بازدید از مدیر و پرسـنل اداره
فرهنـگ و ارشـاد اسلامی
شهرسـتان زرندیه در جریان
وضعیـت عمرانـی مجتمـع
فرهنگـی هنـری مامونیـه و
رونـد تکمیل و تجهیز سـالن
آمفـی تئاتـر ایـن مجتمـع
قـرار گرفتـه و از جـذب دو
میلیـارد و پانصـد میلیون ریـال از محـل منابع ملـی وزارت فرهنگ و ارشـاد اسلامی برای
ایـن سـالن خبـر داد.
بـه گـزارش ماهنامـه ارتباطات مرکـزی به نقـل از روابط عمومـی اداره فرهنگ و ارشـاد
اسلامی شهرسـتان زرندیـه ،حجـت االسلام دانشـی ابـراز امیـدواری کـرد :عملیـات
تکمیـل و تجهیـز سـالن آمفـی تئاتـر مجتمـع فرهنگـی هنـری مامونیه تـا پایان سـال به
اتمام برسـد تـا مردم خـوب و والیتمدار شهرسـتان زرندیه بتواننـد از آن بهره مند شـوند.

وی همچنیـن در بازدیـد از مجتمـع فرهنـگ
هنـری شـهر زاویه کـه محـل تدفین دو شـهید
گمنـام دفـاع مقـدس هـم مـی باشـد ،گفـت:
شـهدا چـراغ راه و راهنمـای همه دوسـتداران و
عالقمنـدان به اسلام و نظام مقـدس جمهوری
اسلامی هسـتند.
حجـت االسلام دانشـی افـزود :وجـود دو
شـهید گمنـام در ایـن مجموعه موهبتی اسـت
که شـامل حال مردم شـده اسـت و می بایسـت
از انـوار مبـارک ایـن دو شـهید بزرگـوار نهایت
اسـتفاده و بهـره را برد.
وی در ادامـه با اشـاره بـه وضعیت نامناسـب
اعتبـارات دولتی ،بیـان کرد :با توجـه به وضعیـت تخصیص اعتبـارات در چند سـال اخیر و
سـالهای پیـش رو ،چنانچـه بخش خصوصی و یـا نهادی آمادگـی همکاری و مسـاعدت در
راسـتای تکمیـل و تجهیـز این مجتمع را داشـته باشـد ،آمـاده ایم که با شـرایطی نسـبت
به واگـذاری آن اقـدام کنیم.

نخستین همایش ادبی شعر شهود استان مرکزی در زرندیه برگزار شد
نخسـتین همایش
ادبـی شـعر شـهود
اسـتان مرکـزی بـه
میزبانـی شهرسـتان
زرندیـه و بـا حضـور
جمعـه،
امـام
فرمانـدار ،معـاون
فرهنگـی و رسـانه
اداره کل فرهنـگ
وارشـاد اسلامی،
فرمانده سـپاه ،فرمانـده انتظامی ،بخشـدار مرکزی و دیگر مسـئولین
برگـزار شـد.
بـه گـزارش ماهنامـه ارتباطـات مرکزی بـه نقـل از روابط عمومـی اداره
فرهنگ و ارشـاد اسلامی شهرسـتان زرندیه ،رئیس اداره فرهنگ وارشـاد
اسلامی و مدیـر کانون بسـیج هنرمندان ناحیـه زرندیه گفـت :این همایش
به همـت اداره فرهنـگ وارشـاد اسلامی و کانون بسـیج هنرمنـدان ناحیه
زرندیـه و در راسـتای برنامـه هـای کنگره ملـی نقش امـام خمینـی(ره) در
دفـاع مقـدس و  6200شـهید اسـتان مرکزی برگزار شـد.
احمـد جوانمـرد بیـان کـرد :در ایـن همایـش از خانـواده هـای معظـم
شـهیدان ذبیـح اله عابدی شـاعر شـهید و محمد ضیایـی هنرمند شـهید با
اهـداء هدایایـی تقدیـر بعمـل آمد.

وی هـدف از برگـزاری ایـن همایـش را در وهلـه اول ارج نهـادن به مقام
شـامخ و اهداف و آرمانهای رهبر کبیر انقالب اسلامی(ره) و سـپس ترسـیم
رشـادت ،فداکاری و ایثار شـهدای هشـت سـال دفـاع مقدس عنـوان کرد
و برگـزاری برنامـه هـای متنوع در رشـته هـای مختلـف هنری در راسـتای
ترویـج فرهنـگ ایثـار وشـهادت را از وظایف و اهـداف این اداره دانسـت.
رئیـس اداره فرهنگ وارشـاد اسلامی زرندیه خاطرنشـان کـرد :در این
همایـش ادبـی شـاعران برجسـته و ممتاز اسـتان وکشـور از جمله اسـتاد
حـاج ولـی اله کالمـی زنجانـی ،مهـدی رحیمـی ،احمد علـوی ،علـی اصغر
ذاکـری ،نـادر حسـینی ،علیرضـا اطالقی ،جـواد مختـاری ،منصـور کیانی و
سـمیرا یکـه تاز بـه قرائت تـازه ترین سـروده های خـود در وصف شـهدا و
فرهنـگ ایثـار و شـهادت پرداختند.
حجت االسلام حسـین ابراهیمـی امام جمعـه و رئیس شـورای فرهنگ

وضعیت نامطلوب سرویسهای مدارس

معارفه بخشدار مرکزی شهرستان زرندیه

یادداشت مدیر مسئول و صاحب امتیاز

مدتیسـت كـه خیلی چیزهـای خوب
در زندگـی ماشـینی امـروزی بـه
دسـت فراموشـی سـپرده شـده
اسـت که یکی از آنهـا پیاده روی
دوسـتانه و کودکانـه از خانـه تـا
مدرسـه در بیـن دانـش آمـوزان
اسـت ،بسـیاری از ایـن سـنت
شـکنی هـا بـه دلیـل عـادت و
حتـی چشـم وهـم چشـمی بـوده و
ضـروری نیسـت .البتـه دلیـل عـادت
دادن فرزنـدان بـه زندگـی ماشـینی تنهـا
چشـم و هـم چشـمی نیسـت و بعضـا بـه امنیـت ،ترافیـك و...
بـاز می گـردد.
دیگـر صبـح ها کمتر شـاهد هیاهوی كودكان در كـوی و برزن
هسـتیم و فریـاد ،خنده و شـادی انبـوه دختران و پسـرانی كه با
نشـاط تمـام رو بـه مدرسـه در حركـت هسـتند ،کـم کـم محو
شـده و ایـن رنگ شـادی در چهره کـودکان از بیـن می رود.
آن زمانهـا وظیفـه خرید نان یـا ...به عهده فرزنـد دانش آموز
خانـه بـود کـه بایـد تـا تعطیلـی از مدرسـه حواسـش بـه گـم
نکـردن پـول و خریـد هنـگام برگشـت بـود و این یعنـی ایجاد
حس مسـئولیت؛ امـا اکنون به جـای پیاده روی ،سـرویس های
مـدارس شـامل مینـی بوس و سـواری هـای مختلف كـه برخی
از آنهـا دانـش آمـوزان را روی هم تلنبار كرده و پـدر و مادرهایی
كـه كـودكان خـود را با عجله دم مدرسـه پیاده كرده و هراسـان
و مضطرب از دیر شـدن وقت اداره روی پدال گاز ماشـین فشـار
مـی آورنـد ،صحنـه هـای تكـراری هـر صبح پـس از مهـر ماه
هستند .
اكنـون «سـرویس مدرسـه» بـه یـك دغدغـه و حتـی یـك
نیـاز آموزشـی برای اولیـای دانش آمـوزان و مسـئوالن مدارس
تبدیـل شـده و در بسـیاری اوقـات پیـش از هر اقدام آموزشـی
جمـع و جـور كـردن و سـاماندهی آن بـه امری ضـروری تبدیل
شـده است.
بسـیاری از خانـواده هـا حتـی بیشـتر از مسـایل درسـی
دانش آمـوزان ،در هفتـه هـای نخسـت شـروع سـال تحصیلی
دغدغـه سـرویس مـدارس ،وضعیـت و نـوع خـودرو ،تعهـد و
شـخصیت راننـده ،هزینـه سـرویس و مسـائل مرتبط بـه تردد
فرزنـدان خـود بـه مدرسـه را دارند و برخـی دیگر با کـم و کیف
ایـن قضیـه کاری نداشـته و تنها خواهـان تردد فرزندانشـان به
مدرسـه هسـتند البتـه هرچـه ارزان تـر بهتر...
البته بعضا شـاهد مشـکالت و مزاحمت عدیده سـرویس های
مـدارس بـرای شـهروندان ماننـد صدای بـوق ممتد جلـوی در
خانـه «جهـت اعلام عجلـه کن بـه والدیـن و دانش آمـوزان»؛
ایجـاد ترافیـک بـه علـت توقـف دوبلـه و سـوبله هنگام سـوار
و پیـاده کـردن یـا منتظـر دانـش آمـوزان مانـدن بـه ویـژه در
خیابان هـای تنـگ و پر تـردد ،ایجـاد ترافیک و بعضـا رانندگی

عمومـی شهرسـتان
زرندیـه هـم در ایـن
مراسـم معنـوی ضمن
تقدیـر و تشـکر از
برگـزار کننـدگان ایـن
مراسـم ،بـا اشـاره
بـه اشـعار تعـدادی از
شـاعران شـهید دفـاع
مقـدس ،زبان شـعر را
زبانـی رسـا وتاثیرگذار
معرفـی کـرد و از شـاعران و ادیبـان متعهد وانقالبی خواسـت تا بـا موهبتی
کـه خداونـد متعال بـه آنها اهـدا کرده در راسـتای اهـداف اسلام و انقالب
قـدم بردارنـد.
امـام جمعـه شهرسـتان زرندیـه شـهدا را شـمع راه و روشـنی بخـش
مسـیر پـر پیچ وخـم پیـش روی انقلاب دانسـت و ادامـه داد :یاد شـهدا و
برگـزاری برنامـه بـرای شـهدا بیـش از آن که بـه کار شـهدا بیایـد موجب
صیقـل روح خودمـان خواهد شـد.
برگـزاری ایسـتگاه هنـر ،نمایشـگاه کتـاب ،اجـرای موسـیقی
زنده(نـی نـوازی) ،نقاشـی زنـده از تصویـر شـاعر شـهید ذبیـح الـه
عابـدی و مداحـی ذاکـر اهـل بیـت حـاج محسـن داودی از دیگـر
برنامه هـای ایـن همایـش ادبـی بـود.

غیـر متعارف و ...هسـتیم که بسـیاری از شـهروندان نسـبت به
آن معترض هسـتند امـا بعضا از تردد خودروهای تک سرنشـین
بـرای رسـاندن فرزند دلبنشـان به مدرسـه یا آوردنـش به خانه
شـاکی بـوده که خـود نیـز در جامعـه اپیدمـی شـده و جالب تر
آنکـه در گوشـه و کنـار چیزهای دیگـری می بینیم که اسـفبارتر
مـی باشـد .رئیس ،معـاون یـا کارمند بانـک یـا اداره ای که هر
روز صبـح مقابـل درب بانـک یـا اداره خـود توقـف مـی کنـد و
در حالی که فرزندش در ماشـین نشسـته سراسـیمه وارد شـده
و پـس از کارت زدن و اعلام حضـورش در سـرکار ،مجـدد بـه
خـودرو بازگشـته و فرزنـدش را بـه مدرسـه مـی رسـاند و بـه
کارش برمـی گـردد و ظهـر هنگامـی کـه فرزنـدش از مدرسـه
تعطیـل می شـود نیـز همیـن کار را مـی کند!...
و مشـکل حادتـر سـرویس های مدارسـی هسـتند کـه بعضا
 8الـی  9دانـش آمـوز را سـوار خـودروی سـواری خـود (بعضا
پرایـد) مـی کننـد در حالـی کـه همه مـا بارهـا حـوادث تلخ به
وجـود آمـده بـرای دانشآمـوزان را شـنیدهایم؛ از اتوبوسهایی
کـه تصـادف کردنـد و از سـرویسهایی کـه به مشـکالت جدی
فنـی و  ...برخـورد کردند و جـان فرزندان بسـیاری از خانوادهها
بـه خطـر افتـاد .جالـب تر اینکـه اکثـر ایـن خودروها نـه وضع
ظاهری مناسـب و قطعـا نه فنی سـالمی دارند !...البته بسـیاری
از راننـدگان سـرویس هـا از سـر ناچـاری تـن بـه ایـن کار
می دهنـد و والدیـن هم بـرای پایین تر شـدن هزینه سـرویس
از ایـن قصور چشـم پوشـی مـی کنند و بـا این توجیـه که «مگر
چقـدر در راه هسـتند» از آن مـی گذرند.
پـس از تصویـب طرح جامع ایمنـی حمل و نقـل دانشآموزان،
بـاز هـم شـاهد ایـن تخلـف هـا در مـدارس مختلف هسـتیم که
نشـان از سـودجویی مدیـران مطلـع و کوتاهـی و قصـور مدیـر
آموزش و پرورش و مسـئوالن ذی ربط در پیگیـری تخلفات دارد.
کافـی اسـت زمانـی را بـرای بررسـی و نظـارت بـر فعالیـت و
نحـوه کار سـرویسهای مدارس اختصـاص دهید و بـه رفتارهای
برخـی از ایـن راننـدگان توجـه کنیـد .زود رسـاندن گروهـی از
دانشآمـوزان به مدارسـی کـه شـیفت بعدازظهر هـم دارند برای
اینکـه گروهـی کـه تعطیـل می شـوند را از دسـت ندهنـد و آنهـا
را بازگرداننـد ،عدمتوقـف مناسـب و کافی در برابـر دانشآموزان
حیـن سـوار و پیـاده شـدن ،عـدم آمـوزش و توانایـی در برخورد
بـا دانشآمـوزان و تحمـل شـیطنتها و رفتارهـای هیجانـی آنها
و پرخاشـگری بـا آنـان و  ...در کنار نبـود امکانات ضـروری داخل
بسـیاری از اتومبیلهـا از جملـه کپسـولهای آتشنشـانی ،عـدم
سلامت اتومبیل و مبلمـان داخلی آن و ...همگـی از جمله ایراداتی
اسـت کـه می توانـد سلامت جسـمی و روانـی دانشآمـوزان را
تهدیـد کنـد؛ چراکـه بـا در نظـر گرفتـن هـر بـازه زمانی بـه هر
حـال دانشآمـوز مـدت زمانـی را بـا راننـده در داخـل سـرویس
سـپری می کنـد و ایـن موضـوع در درازمـدت بـر تمـام جوانـب
زندگـی فـرد ،تاثیر می گـذارد.

محمد مسعود امانی

مراسم تودیع و معارفه
بخشدار مرکزی شهرستان زرندیه
برگزار شد.
در این مراسم از خدمات
مهندس میروهابی قدردانی و
مهندس فیاضی به عنوان بخشدار
مرکزی شهرستان زرندیه معرفی
شد.
ماهنامـه ارتباطـات مرکزی،
ضمـن قدردانـی از زحمـات
مهنـدس میروهابـی ،انتصـاب
شایسـته مهنـدس فیاضـی را
بـه عنـوان بخشـدار مرکـزی
شهرسـتان زرندیـه تبریـک
گفتـه و برایشـان از ایـزد متعـال
پیمـودن پله هـای ترقـی را آرزومنـد اسـت.

بازدید دبیر کمیته فوتسال ایران
از امکانات فیزیوتراپی ساوه

دکتر آرش جباری مسئول
کمیته مسابقات و دبیر سازمان لیگ
فوتسال ایران در بازدید از مرکز
فیزیوتراپی حضرت رقیه(س)
ساوه درمانگر و فیزیوتراپ دو
تیم مطرح سن ایچ و شهرداری
ساوه ،گفت :امکانات موجود
در شهرستان ساوه ،بستر درمان
مناسب مصدومان ورزشی را
فراهم آورده است و موجب
آمادگی بازیکنان تیم های فوتسال
این شهر شده است.
وی افزود :علم ورزش بسیار گسترده است و آماده سازی قبل از فصل مسابقات و درمان مناسب
مصدومان بعد مسابقه ،تاثیر بسزایی در حفظ توان تیم ها دارد.
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حـوادث
پلمب  4آرايشگاه زنانه به دليل تبليغات
نامتعارف در فضاي مجازي در ساوه

فرمانده انتظامي شهرستان ساوه گفت :در طرح نظارت بر
آرايشگاه هاي زنانه در شهرستان ساوه 4 ،واحد صنفي به دليل تبليغات
نامتعارف در فضاي مجازي پلمب شدند .به گزارش ماهنامه ارتباطات
مرکزی به نقل از پايگاه خبري پليس ،سرهنگ پرويز اسدي اضافه کرد:
ماموران پليس امنيت عمومي شهرستان در انجام تحقيقاتي از تبليغات
نامتعارف و خارج از شئونان اسالمي تعدادي از واحدي صنفي آرايشگاه
زنانه شهرستان در فضاي مجازي مطلع شدند .وي اعالم كرد :با توجه
به نارضايتي شهروندان از نوع تبليغات اين واحدهاي صنفي ،با هماهنگي
مرجع قضائي هر  4واحد صنفي شناسايي و پلمب شدند .اين مقام
انتظامي اضافه كرد :متصديان اين واحدهاي صنفي براي سير مراحل
قانوني به مرجع قضائي معرفي شدند.

كشف بیش از يك تن گردوي قاچاق در زرنديه

فرمانده انتظامي شهرستان زرنديه گفت :در عمليات ماموران يگان
امداد شهرستان زرنديه  4خودروي قاچاق بر توقيف و مقدار يك تن
و  135كيلوگرم گردوي قاچاق از آنان كشف شد .به گزارش ماهنامه
ارتباطات مرکزی به نقل از پايگاه خبري پليس ،سرهنگ روح الدين
يوسفوند بیان کرد :با اعالم گزارش هاي متعدد شهروندان به مركز
فوريت هاي پليس  110مبني بر ترددهاي خودروهايي با حركات
مخاطره آميز در در محورهاي مواصالتي شهرستان ،در تكميل تحقيقات
پليس مشخص شد كه بيشترين اين خودروها حامل بار قاچاق مي باشند.
اين مقام انتظامي اضافه كرد :با توجه به اولويت هاي عملياتي پليس،
برنامه ريزي عملياتي براي شناسايي و توقيف اين خودروها در دستور كار
پليس قرار گرفته است و ماموران انتظامي اين شهرستان روز گذشته در
عملياتي موفق شدند 4 ،دستگاه خودروي حامل بار قاچاق را در محورهاي
مواصالتي شهرستان شناسايي و متوقف كنند .وي ادامه داد :در اين
عمليات  4دستگاه خودرو توقيف شد و مقدار يك تن و  135كيلوگرم
گردوي قاچاق به ارزش تقريبي  794میلیون ریال در بازرسي از خودروها
كشف شد .فرمانده انتظامي شهرستان زرنديه تصريح كرد :در اين عمليات
 4نفر دستگير و با تشكيل پرونده به مرجع قضائي معرفي شدند.

تیرانداز ساوه بازداشت شد

فرمانده انتظامی شهرستان ساوه گفت :فردی که به دلیل اختالف
شخصی اقدام به تیراندازی و مجروح کردن شخصی در خیابانهای این
شهرکرده بود ،دستگیر شد .به گزارش ماهنامه ارتباطات مرکزی به نقل

از ایرنا ،سرهنگ پرویز اسدی افزود :این عامل تیراندازی در خیابان
هفتم تیر غربی اقدام به شلیک گلووله و زخمی کردن یک نفر شده
بود که در گزارش مردمی به مرکز فوریتهای پلیس ۱۱۰رسیدگی
به این مهم در دستور کار قرار گرفت .وی افزود :در تحقیقات اولیه
مشخص شد که عامل تیراندازی بهعلت اختالف شخصی به سمت
یکی از شهروندان ساوجی شلیک کرده و پس از آن از محل گریخته
است .این مقام انتظامی توضیح داد :فرد مصدوم به مرکز درمانی انتقال
یافت و با شناسایی عامل تیراندازی ،برنامهریزی عملیاتی پلیس در
راستای دستگیری وی کلید خورد .سرهنگ اسدی ادامه داد :پلیس
توانست عامل تیراندازی را حدود پنج ساعت پس از وقوع حادثه در
یکی از خیابانهای شهر شناسایی و دستگیر کند .وی توضیح داد :یک
قبضه سالح از عامل تیراندازی کشف شد و با هماهنگی مرجع قضایی،
پرونده وی برای تکمیل تحقیقات به یگان انتظامی واگذار شد.

جوان  32ساله در ساوه از یک قدمی مرگ گریخت

جوان  32ساله ای که دچار پارگی بطن چپ قلب شده بود با تالش
تیم پزشکی بیمارستان شهید مدرس ساوه از یک قدمی مرگ نجات
یافت .به گزارش ماهنامه ارتباطات مرکزی به نقل از روابط عمومی
دانشکده علوم پزشکی ساوه ،دکتر راحله سادات فروتن کیا متخصص
جراح عمومی بیمارستان شهید مدرس ساوه گفت :جوان  32ساله با
فشار خون  ،5غیر هوشیار و با خونریزی فعال توسط اورژانس پذیرش
و فورا به اتاق عمل انتقال داده شد .وی افزود :این جوان که مورد چاقو
خوردگی قدام قفسه سینه سمت چپ شده بود ،بالفاصله تحت عمل
جراحی قرار گرفت ،آسیب واضح به قلب و پارگی بطن چپ قلب ترمیم
شد و خوشبختانه ترمیم قلب با موفقیت انجام و خونریزی کنترل شد .به
گفته وی ،همزمان توسط تیم بیهوشی و با تالشهای دکتر رئوف شمسی
متخصص بیهوشی احیای بیمار با خون و فراورده های خونی انجام و
بیمار با عالئم حیاتی پایدار به آی سیو منتقل شد .او ادامه داد :خوشبختانه
بیمار پس از اتمام عمل جراحی موفقیت آمیز با عالئم حیاتی پایدار به آی
سیو منتقل شد و پس از چند روز تحت نظر بودن با حال عمومی خوب
مرخص شد و در حال حاضر مشکلی ندارد.

پلمپ مرکز غیرمجاز دندان سازی در ساوه

یک مرکز غیرمجاز دندان سازی توسط تیم نظارت بر درمان
معاونت درمان دانشکده علوم پزشکی ساوه پلمپ شد .به گزارش
ماهنامه ارتباطات مرکزی به نقل از روابط عمومی دانشکده علوم
پزشکی ساوه ،در این بازدید وسایل دندان پزشکی ضبط و برای
رسیدگی بیشتر به مراجع مرتبط ارجاع داده شد؛ همچنین با هماهنگی
دادستانی و نیروی انتظامی شهرستان ساوه فرد متخلف بازداشت شد.

دستگیری سارقان تجهیزات ایستگاه گاز پرندک

فرمانده انتظامی شهرستان زرندیه از دستگیری سه تن از سارقانی
که قصد سرقت تجهیزات ایستگاه گاز شهر پرندک را داشتند ،خبر
داد .به گزارش ماهنامه ارتباطات مرکزی به نقل از پایگاه خبری
پلیس ،سرهنگ روح الدین یوسفوند گفت :ماموران کالنتری  ۱۳با
دریافت گزارشی از حضور مشکوک افرادی در حوالی ایستگاه گاز
شهر پرندک ،بالفاصله به محل اعزام شدند .وی افزود :با حضور تیم
گشت انتظامی در محل ،ماموران انتظامی به سرنشینان یک دستگاه
خودروی سواری که در حال تردد در حوالی ایستگاه گاز بود ،مظنون
شدند اما هنگامی که قصد توقف خودرو را داشتند ،راننده بدون توجه
به ایست پلیس از محل متواری شد .این مقام انتظامی اضافه کرد :با
برنامه ریزی عملیاتی پلیس ،خودرو متوقف و سه سرنشین آن دستگیر
شدند .او اظهار کرد :در بازجویی های انجام شده مشخص شد که
سرنشینان خودرو قصد سرقت از ایستگاه گاز داشتند .فرمانده انتظامی
شهرستان زرندیه با تقدیر از همراهی شهروندان با پلیس ،گفت:
دستگیرشدگان با تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شدند.
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توسط دکتر رضا نوبخت رئیس سابق نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی ساوه و زرندیه:

در ادامه گفتگوی صمیمانه و اختصاصی با دکتر رضا نوبخت رئیس ســابق نظام مهندســی کشاورزی این
شهرســتان ها که در کنار قطب صنعت ،جزو قطب های کشــاورزی و دامپروری نیز محســوب می شوند ،در
خصوص واکاوی مشکالت موجود در بحث کشاورزی و دامپروری ساوه و زرندیه ،در پی می آید:
در مصاحبه قبل به برخی مشـکالت بخش کشـاورزی اشـاره
کردیـد؛ به نظر شـما این مشـکالت را چگونـه می تـوان رفع کرد؟

دربـاره اسـاس کار سـازمان نظـام مهندسـی کشـاورزی و
منابـع طبیعـی بیشـتر توضیـح دهید.

کارهایـی کـه قبلا جهـاد کشـاورزی بسـیار راحت تـر ،سـاده تر و
سـریع تـر بـدون هیـچ گونـه چشمداشـت مالـی انجـام مـیداد؛ اکنـون با
قـرار دادن بـار سـنگین مالـی بـر ُگـرده کشـاورزان و دامـداران ،بسـیار
بسـیار سـخت تـر و بـا صـرف وقـت بسـیار بیشـتری در ایـن سـازمان باز
هـم صـورت نمـی گیـرد! البته بعضـا سـلیقه ها و البـی هـا فراتـر از قوانین
وقـت مصـروف و شـدت سـختی را در این راسـتا می تواننـد تغییـر دهند!...
بسـیاری از کشـاورزان و دامـداران بـا صـرف هزینه هـای زیـاد و وقت های
طوالنـی طـی چندین سـال هم بـه نتیجه نمیرسـند .آیـا این که کشـاورزی
و دامـداری میخواهـد بـرای ایـن کشـور و مـردم کشـور خـود تولیـد کند و
مشـکالت و معضلات فراوانـی را بـه جـان می خـرد تـا پروانـه ای دریافت
نماینـد ،مسـتحق ایـن همه اجحاف و سـتم می باشـد!...؟ آیا ایـن حرکت در
راسـتای رونـق تولیـد اسـت؟ آیا بـا این شـرایط در جهـت حمایـت از تولید
ملـی و اقتصـاد مقاومتی گام برداشـته می شـود؟ بنـده مخالف صـدور پروانه
یـا مجـوز فعالیت نیسـتم بلکـه مخالف این مسـئله می باشـم که با سـتم به
بسـیاری از کشـاورزان ،دامپـروران و کارشناسـان ایـن حوزه و بـرای تامین
منافـع انـدک افـراد ،محلـی بـه نام سـازمان نظـام مهندسـی کشـاورزی و
منابـع طبیعـی ایجاد شـود و نتیجـه عمل آن حرکـت بر خالف جهـت تولید و
اشـتغال زایـی بـرای کارشناسـان ،کشـاورزان و دامپروران باشـد.

برای این ادعاهایتان توضیحات بیشتری هم دارید؟

بـه نظر شـما مهمتریـن هدف این سـازمان چه چیـزی باید
باشـد و آیـا این کار در سـازمان با رویـه فعلی صورت گرفته اسـت؟

حمایـت از تولیـد چـه کمی چـه کیفـی و ایـن کار الاقل در سـازمان
ایـن اسـتان نـه تنها صـورت نگرفته اسـت بلکـه در جهـت عکـس و تقابل
بـا آن بوده اسـت.

علت این امر چه چیزی می باشد؟

بـرای ایـن حـرف هایـم توضیحـات گسـتردهای دارم که بـه قطع و
یقیـن موضـوع را بیشـتر روشـن می سـازد .در این سـازمان چند صـد نفری
شهرسـتان سـاوه در سـنوات قبـل چنـد نفـر فعالیـت داشـتند؟ بـه جـرأت
می تـوان گفـت حتـی بـه تعـداد انگشـتان دسـت هـم نمی رسـید! بـا یک
حسـاب سرانگشـتی به ایـن نتیجه می رسـیم که اصلا بحث اشـتغال زایی
و کمـک به اسـتفاده از نیـروی دانش کشـاورزی و کارشناسـان در این حوزه
مطـرح نبوده اسـت چـرا که خروجـی آن نسـبت بـه کل کارشناسـان دارای

سـوابق پیشکسـوتان ،بازنشسـتگان و شـاغلین بخـش دولتـی در بخـش
آموزشـی و مشـاوره ای.
 کاهش حداکثری بروکراسی و امور اداری. ایجـاد بسـتر مناسـب بـرای اسـتفاده حداکثـری اعضـا ازفرصـت هـا و بکارگیـری عادالنـه دانـش فنی کارشناسـان بـه دور از
هـر گونـه حـب و بغـض هـای مدیریتـی.
 -همسـو بـودن بـا کشـاورزان و دامـداران در جهـت حمایـت و کمک

نظام مهندسی کشاورزی با شرایط و عملکرد فعلی ،تنها تامین کننده
منافع اندک افرادی از سازمان می باشد و بقیه فقط شهریه تمدید کارت
پرداخت می کنند .اگر مدیران سازمان های غیردولتی نماینده واقعی
و حقیقی اعضا نباشند ،با استفاده از خالء قوانین موجود و بعضا تغییر و
دست ورزی در شرایط مرتب حضور خود را تقویت و تثبیت می کنند.
ظرفیـت کار نسـبت بـه حـد انتظـار ،بسـیار ناچیز بـوده و انـدک نتیجـه نیز
ماحصـل اسـتخدام کارشناسـان جهـاد کشـاورزی در سـنوات گذشـته بوده
ا ست .

آیا شما مخالف حضور این سازمان هستید؟

خیـر بـه هیچ وجه؛ بنـده مخالف رویـه و برخی قوانین مشـکل آفرین
این سـازمان هستم.

می توانید مثال بزنید؟

مـوارد ذیـل از سـازمان نظـام مهندسـی کشـاورزی و منابـع طبیعی
انتظـار مـی رود کـه نبود یـا کمرنگ بودنشـان فلسـفه وجودی این سـازمان
را زیر سـوال مـی برد:
 جلوگیـری از حضـور کارمنـدان و بازنشسـتگان دولتـی در سیسـتممدیریتـی ایـن سـازمان؛ البتـه از تجارب ارزنـده آنها در قسـمتهای مختلف
ماننـد کارشناسـی یـا مشـاوره ای بایـد اسـتفاده کـرد .چـرا کـه حضـور آنها
در بخـش مدیریتـی ،منافـی نظارت بـر عملکرد بخش غیر دولتی می باشـد.
 تدویـن قوانیـن اساسـی و قوانیـن اجرایی درسـت ،صریح ،مضیقو عادالنـه بـر اسـاس مبانـی دانـش حقـوق کـه قـدرت تفسـیر بـه رای
مدیـران در مفـاد آن سـلب گـردد.
 تدویـن اهـداف درسـت ،صریـح و واضـح بر اسـاس رونـق تولید واقتصـاد پویـا در جهـت حمایـت از کشـاورز ،دامدار و تولیـد کننده.
 قـرار دادن بخشـی در قوانیـن جهـت تسـهیل فعالیـت افـرادکارآفریـن ،نوگـرا و مبتکـر.
 قـرار دادن بخشـی در قوانیـن بـرای ابقاء نیروی بومـی و جویای کاردر بخـش روسـتایی جهت ارتقـاء تولید بخش کشـاورزی و دامپروری
و ایجـاد مهاجـرت معکـوس بـه روسـتاها؛ بـه طور مثـال برای
متقاضیـان دریافـت پروانه که بومی روسـتاهای مورد
نظر هسـتند ،شـرایط ،تسـهیالت و تمهیدات ویژه و
راحت تـری در نظـر گرفته شـود.
 سـوق دادن صحیـح کارشناسـان بـهسـمت تولیـد و حمایـت همـه جانبه بخش
دولتـی از اشـتغال پایـدار در ایـن
حـوزه.
 -اسـتفاده از تجـارب و

دالیل مختلفی را برای آن می توان متصور شد .مانند:
* صـدور مجوزهـای جدیـد کـه سـالیان متمـادی طـول مـی کشـد و
بسـیاری نیـز بـی نتیجـه مـی مانـد...
* ایجـاد مشـکالت بسـیار عدیـده در جهـت تمدیـد پروانه هـای صادر
شـده از قبل.
* از بین بردن فضای نوآوری و خالقیت با ایجاد قوانین دست و پا گیر.
* عدم برقراری عدالت حتی در دسترسی به منافع اندک موجود.
* معلـوم نبـودن دقیـق حـوزه فعالیـت بدین صـورت کـه در بعضی از
حـوزه هـا فقـط حـق وجـود دارد و در بعضی دیگـر فقـط تکلیف!...
* نداشتن برنامه برای آموزش کارشناسان ،کشاورزان و دامپروران.
* عدم وجود سیستم صحیح پاسخگویی.
* حضـور گسـترده بخشهـای دولتـی در سیسـتم مدیریتـی به طوری
کـه ایـن سـازمان تبدیـل شـده بـه سـازمانی مـوازی بـا بخـش دولتـی بـا
بوروکراسـی بسـیار پیچیـده تـر و بـی ضوابـط تـر!...

پـس کار بخـش هـای دولتـی کشـاورزی نسـبت بـه امور
نظام مهندسـی چیسـت؟

بـا توجه بـه اینکـه بخش مدیریتـی و بدنه شـورای نظام مهندسـی
کشـاورزی و منابـع طبیعـی اسـتان بـه طـور عمـده از کارمنـدان و روسـای
بخـش دولتـی اسـت و بخـش خصوصی سـهمی ناچیـز دارد ،می تـوان این
گونـه عنـوان کرد بخـش دولتی در واقـع به کار خودشـان در سـازمان نظام
مهندسـی کـه سـازمانی غیـر دولتـی و در واقـع مـوازی بـا سـازمان دولتـی
اسـت ،نظـارت می کننـد یا صحیح تـر این کـه مدیریت و عملکرد خودشـان
را در بخـش غیـر دولتی تحسـین مـی نمایند!...

چـه راهکارهایـی را بـرای بـرون رفـت از وضـع موجـود و
مرتفـع کـردن مشـکالت ذکـر شـده ،پیشـنهاد مـی کنید؟
در شماره بعد به این سوال بطور مفصل خواهیم پرداخت...

بـه آنهـا بـرای تسـهیل و افزایـش امـر
تولیـد.
 کاهـش هزینـه هـا وافزایـش بهـره وری.

منظـور
از قانــــون
ا سا ســـــی
و اجرایــــی
چیسـت ؟

منظـور
اسـت
ایـن
کـه سـازمان
با یستــــــی
یکســــــر ی
قوانیـن اساسـی
کـه
داشـته
امـکان تغییـر آن
بـه راحتـی وجود
نداشـته باشـد
و ایـن قوانیـن
مستلـــز م

ادامه دارد...

ماهنامه ارتباطات مرکزی حق گفتگو و چاپ
نظرات اعضای نظام مهندسی کشاورزی استان و سایر
افراد محترمی که در این گفتگو به آنها اشاره شد
را محفوظ می دارد.

یکـی از مشـکالت عمـده بخـش کشـاورزی و دامپـروری ،سیسـتم
مدیریـت سـازمان نظـام مهندسـی کشـاورزی و منابـع طبیعـی اسـت.
معضـل اصلـی بخـش کشـاورزی ،فلسـفه وجـودی قوانیـن و افـرادی که در
ایـن سـازمان حضـور دارنـد و بخـش اصلـی مدیریت را تشـکیل مـی دهند،
می باشـند کـه به طـور تیتر وار عنـوان کرده و سـپس توضیحـات مربوطه را
در حـد بضاعـت ذکـر مـی کنم.
الف :آیا کشـوری (چه کشـورهای پیشـرو در کشـاورزی و یا سایرین)
را در دنیـا مـی شناسـید کـه چنین سـازمانی داشـته باشـد؟ با یـک تحقیق
و جسـتجو در اینترنـت متوجـه مـی شـوید کـه سـازمان نظـام مهندسـی
کشـاورزی و منابـع طبیعـی مختص ایران اسـت و در کشـورهای دیگر (چه
پیشـرفته و چه غیرپیشـرفته در کشـاورزی منتسب به جهان سوم) چنین
سـازمانی وجـود نـدارد؛ بـه نظر بنـده علت عدم وجـود چنین سـازمانی در
سـایر کشـورها ایـن اسـت کـه ایجـاد سـازمانی مـوازی با سـازمان رسـمی
کشـاورزی کـه تعریـف روشـن و دقیقـی از فعالیـت ،نظـارت و مدیریـت
آن وجـود نداشـته باشـد ،بعـدا جهـت اثبـات موثـر و مفیـد بـودن خـود
می توانـد باعـث انسـداد عملکـرد سـازمان دولتـی متبـوع گـردد .بدیـن
شـرح کـه بـرای فعالیـت چنیـن سـازمان غیـر دولتـی بـدون چـارت قانونی
منطقی و مشـخص برای فعالیت ،کارتراشـی می شـود و این کارتراشـی ها
تیشـه بـه ریشـه تولیـد در بخـش کشـاورزی و دامپـروری مـی زنـد .البته
الزم بـه ذکـر اسـت ،در نهایـت منافعـی عاید اعضـاء و کارشناسـان عادی و
پاییـن دسـت سـازمان نمی شـود.
ب :برخـی قوانیـن نظـام مهندسـی کشـاورزی ایـرادات بسـیاری
دارد و حتـی بعضـا نمـی تـوان آنهـا را در حـد دسـتورالعمل بـدون ایـراد
پذیرفـت! چـه برسـد بـه قانـون بـودن .از جملـه قوانیـن ایـن بخـش
(شـرایط) و دسـتورالعمل هـا و اهـداف کـه بـه طـور واضح و صریـح نبوده
و در جهـت فرامیـن قانـون اساسـی نمی باشـد .نظام مهندسـی کشـاورزی
بـا شـرایط و عملکـرد فعلـی ،تنهـا تامیـن کننـده منافـع انـدک افـرادی از
سـازمان می باشـد .اگـر مدیـران سـازمان هـای غیردولتی نماینـده واقعی
و حقیقـی اعضـا نباشـند ،بـا اسـتفاده از خلاء قوانین موجـود و بعضا تغییر
و دسـت ورزی در شـرایط مرتـب حضور خود را تقویـت و تثبیت می کنند.
ج :ایـن سـازمان بـا رویـه فعلـی به هیچ وجـه در راسـتای رونق تولید
و اقتصـاد مقاومتـی پیـش نمـی رود و بیشـتر جلـوی تولیـد در بخـش
کشـاورزی و دامپـروری را مـی گیـرد.
د :مدیـران اصلـی ایـن سـازمان از بخـش دولتـی و با تفکـر کارمندی
مـی باشـند لـذا انتظـار کارآفرینـی ،تغییـر و پیشـرفت ،گسـترش و تولید
کار ،اسـتفاده از دانش روز خالق در بخش کشـاورزی و دامپروری بسـیار
دور از دسـترس و انتظار اسـت.
ه :اکثـر فـارغ التحصیلان بخـش کشـاورزی کـه عضـو ایـن سـازمان
شـده انـد ،فقـط هزینـه کارت تمدیـد خـود را پرداخـت میکننـد و عایـدی
از ایـن حـوزه نداشـته و ایـن موضـوع بـه راحتـی قابـل اسـتنباط اسـت.
و :تـرس و طمـع در بسـیاری از الیـه هـای سیسـتم مدیریـت در ایـن
تـرس از دسـت دادن سـود حداقـل و طمـع
سـازمان دیـده مـی شـود؛
ِ
بدسـت آوردن منافـع بیشـتر...
ی :سـرکوب و عـدم تحمـل نظـرات مقابـل و مخالـف بـه طـور مفـرط
بـه طوریکـه اساسـا ً فضـای هرگونـه نوگرایی ،ابـداع و کارآفرینـی معدوم
شـده است.
چ :ایـن سـازمان عمل ًا تبدیل شـده اسـت به سـازمانی مـوازی با جهاد
کشـاورزی کـه بـا توجـه بـه اختیاراتـی که هـر از گاهـی برایش دسـت و پا
میکننـد ،فقـط سـعی مـی کنـد منافـع بخشـی انـدک از افـراد را فراهـم
نمایـد کـه بیشـتر نقـش انتظامـات را ایفـا می کنند تـا نقش کارشناسـی و
مهندسـی و بقیـه حتـی از ایـن منافـع کوچـک هـم بی بهـره اند.

تنظیـم بـر اسـاس بررسـی دقیـق بـا دانـش حقوقـی باالسـت .ماننـد:
* رعایت اصل عدالت و انصاف برای تک تک اعضاء.
* عـدم حضـور طوالنـی مـدت افـراد در بخـش مدیریت .به طـور مثال
مدیـر بـرای یک دوره حضور داشـته باشـد یـا دو دوره نامتوالـی و یا برای
حضور در شـورا حداکثر دو دوره وجود داشـته باشـد.
* حق استیفای حقوقی برای تک تک اعضاء.
* اصل پاسخگویی مدیران به تک تک اعضاء.
همچنیـن منظـور از قوانیـن اجرایـی هـر قانونی کـه بتواند مشـکالت و
معضلات پیـشرو را بسـته به شـرایط زمانی و مکانـی و ...حل کنـد و مغایر
با قوانین اساسـی نباشـد.

آبان ماه  1398شماره 12

بازدید معاون استاندار از شرکت ایران فلوت

واکاوی مشکالت کشاورزی و دامپروری ساوه و زرندیه

قسمت دوم

ارسال رایگان ماهنامه به آدرس پستی شما در سراسر کشور
جهت دریافت اشتراک با شماره  0935 504 56 05تماس حاصل نمایید

معاون سیاسی ،اجتماعی و امنیتی استانداری
مرکزی به همراه برخی از مسئوالن استانی و شهرستانی
از شرکت ایران فلوت وابسته به مجموعه گروه صنعتی
شیشه کاوه واقع در شهر صنعتی کاوه بازدید کردند.
به گزارش ماهنامه ارتباطات مرکزی ،معاون سیاسی ،اجتماعی و امنیتی
استانداری مرکزی در این بازدید ،گفت :خدا را شاکریم که این مجموعه
مشکلی در زمینه تولید ،صادرات ،مطالبات و مشکالت کارگری ندارد.
بهروز اکرمی با بیان اینکه اولین کسانی که متاثر از تحریم های ظالمانه
علیه کشورمان قرار می گیرند ،بنگاه های اقتصادی هستند ،اظهار داشت:
خوشبختانه وضعیت شهرستان ساوه و به ویژه شهر صنعتی کاوه با اقداماتی
که توسط مدیران این شهرستان و شهر صنعتی انجام شده است ،به گونهای
بوده که کمترین مطالبات کارگری را در این شهرستان شاهد باشیم .وی
رونق تولید در این شهرستان و همچنین صادرات از مجموعه گروه صنعتی
شیشه علیرغم همه سختی ها و مشکالت موجود در شرایط تحریم را
مدیریت این مجموعه و تصمیمات مناسب مدیران آن در مقاطع مختلف
دانست و بیان کرد :دورنمایی که از وضعیت رونق تولید از کارخانجات
صادرات محور شهر صنعتی کاوه حاصل میشود در کارگروه های اقتصادی
استان مطرح و سیاستهای حمایتی برای تقویت آنها اعمال خواهد شد.
اکرمی همچنین با اعطای نفت سفید درخواستی گروه صنعتی شیشه کاوه
موافقت کرد.
معاون استاندار و فرماندار ساوه هم با ذکر خاطره ای از حاج آقا
عسگریان ،گفت :این خاطره نمونه ای از عمل صالح انسان ها در جامعه
است و هر عملی که ما انجام می دهیم در کارنامه اعمال ما ثبت می شود و
عمل صالح همواره برای انسان باقی می ماند .دکتر علی میرزایی بیان کرد:
حاج آقای عسگریان معتقد است که نباید هیچگاه پروژههای کار خیر را
متوقف کرد و با تمام شدن یک پروژه به سراغ پروژه بعد می رود تا کار
خیر ابتر نماند.
دبیر اجرایی خانه کارگر ساوه و زرندیه هم در این جلسه گفت :گروه
صنعتی شیشه کاوه مشکل عظیم اشتغال و بیکاری را از دوش این شهرستان

برداشته است و خوشبختانه مشکالت کارگری از قبیل حقوق های معوقه
و تامین اجتماعی را در این مجموعه شاهد نیستیم .داود میرزایی اظهار
داشت :مدیران این شرکت در کنار فرآیند تولید و اشتغال ،کارهای خیر و
خداپسندانه بسیاری نیز در سطح شهرستان انجام دادند که جای تقدیر و
تشکر دارد .وی خاطرنشان کرد :نگاه شهرستان به این مجموعه و سرمایه آن
به دید سرمایه منطقهای و متعلق به جامعه کار ساوه می باشد.
مدیر گروه شیشه مجموعه شرکت های کاوه در این بازدید
ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هشت سال جنگ تحمیلی
در هفته دفاع مقدس ،گفت :شهدا با ایثار خون خود موجب شدند
که امروزه صنعتگران با خیال راحت صنعت را در کشور فعال کنند.
مهندس جمشید رحیمی با بیان اینکه سابق ًا کلیه شیشه های با کیفیت
باال و بدون موج به منظور استفاده در خودروها از خارج از کشور
وارد می شده است ،اظهار داشت :این کارخانه به عنوان اولین
کارخانه در کشور اقدام به تولید شیشه های بدون موج کرده است.
وی با اشاره به اینکه گروه صنعتی شیشه کاوه به عنوان یک مجموعه
 ۱۰۰درصد خصوصی شامل مجموعه ای از کارخانجات که عمدت ًا
شیشه یا وابسته به صنایع شیشه است ،می باشد ،افزود :این مجموعه
شامل حدود  25کارخانه است که در سطح کشور فعالیت می کند
و عمده فعالیت آن با  ۱۲کارخانه در شهر صنعتی کاوه است که به
دلیل وجود زیرساخت ها ،ادارات
و همکاری مناسب ارگان ها در
این شهرستان می باشد .مهندس
رحیمی با بیان اینکه این گروه به
دپارتمان های مواد معدنی ،تولید
بلور و شیشه جام ،بلوک های
شیشه ای ،مواد شیمیایی و واحد
طراحی مهندسی تقسیم می شود،
ادامه داد :کارشناس های داخلی
در قسمت طراحی مهندسی ،این
مجموعه را در دانش فنی و علمی
در صنعت شیشه ،بی نیاز به خارج
از کشور کرده است .به گفته وی،
در بخش تولید مواد معدنی ،معادن
سیلیس که ماده اولیه صنعت شیشه
است و بیش از  ۶۰درصد وزن بچ
مجموعه را تشکیل می دهد ،در
ابهر و مراغه می باشد و همچنین
با راه اندازی واحد ترابری ،حمل و نقل مواد اولیه را بدون وابستگی
به پیمانکاری در این مجموعه انجام می دهیم .مدیر گروه شیشه

مجموعه شرکت های کاوه با اشاره به بخش تولید بلور ،خاطرنشان
کرد :کارخانه بلور شیشه کاوه به عنوان اولین کارخانه گروه صنعتی
شیشه با  ۳۵سال قدمت با کوره هایی با ظرفیت  ۲۰تن در روز
فعالیت می کرد و در حال حاضر عالوه بر توسعه این کارخانه،
مجموعه بلور کاوه ،انبارها و کاوه پخش ،مظروف یزد ،کارتن کاوه،
توسعه بلور کاوه و ایران تول زیر مجموعه بلور کاوه هستند که بیش
از  ۳۰۰نوع محصول بلور را تولید می کنند لذا بیش از  ۶۵درصد
سهم بازار بلور در کشور در اختیار این مجموعه است .وی با بیان
اینکه  ۶۰درصد بازار در تولید شیشه تخت در اختیار این مجموعه
است ،افزود :همچنین اولین کارخانه تولید شیشه جام ،ایران فلوت
بوده است و کارخانجات شیشه تابان ،کاوه فلوت ،ساوه جام ،آسا
فلوت (در مراغه) ،فلوت کاویان (در مشهد) و فلوت سوریه که
در حال راهاندازی بوده و چند روز آینده به تولید میرسد ،مابقی
کارخانجات تولید شیشه جام هستند و همچنین کارخانه فلوت
دماوند نیز در حال ساخت است و دو سال آینده به بهره برداری
می رسد و حدود  ۷۰۰نفر اشتغالزایی خواهد داشت .به گفته وی،
در تولید مواد شیمیایی نیز کارخانه بسیار بزرگی در مراغه به نام
صنایع شیمیایی کاوه سودا ،کربنات سدیم تولید می کند .مهندس
رحیمی با اشاره به اینکه بعد از سیلیس ،کربنات سدیم از مواد اولیه

و استراتژیک صنعت شیشه است ،بیان کرد :سابق ًا  ۱۰۰درصد این
ماده اولیه استراتژیک از خارج وارد می شده است اما این مجموعه

در جهت تکمیل زنجیره تولید ،با احداث این کارخانه که هزار
نفر نیرو در آن مشغول به کار هستند و روزانه  ۵۰۰تن کربنات
سدیم تولید می کند ،عالوه بر تامین مصرف مجموعه خود ،به سایر
تولیدکنندگان نیز عرضه میکنیم .او ادامه داد :با توجه به اینکه در
کشور نیاز کربنات سدیم همچنان محسوس بود و مصرف کنندگان
و تولیدکنندگان دیگر نیز با مشکل کمبود این ماده اولیه مواجه بودند،
کارخانه دیگری برای تولید آن در فیروزآباد شیراز احداث شد که با
راه اندازی آن  ۱۰۰درصد نیاز کشور در کربنات سدیم مرتفع خواهد
شد و حتی صادرات آن به کشورهای هند ،چین و ...نیز انجام
می شود .وی با اشاره به راه اندازی پلنت بسیار بزرگ دیگری در
بندر دیر به نام پتروشیمی متانول کاوه که متانول تولید می کند ،بیان
کرد :این کارخانه بزرگترین پلنت تولید متانول در جهان با ظرفیت
 ۷۰۰۰تن در روز است که راه اندازی آن ده سال طول کشیده است.
وی یکی از مزیتهای رقابتی مجموعه کاوه در صنعت را خودکفایی
این مجموعه برشمرد و توضیح داد :بخش طراحی و مهندسی این
مجموعه به نام افق کاوه کام ً
ال بومی بوده و به واسطه آن بیش از
 ۷۰درصد ساخت و سازهای کارخانجات در داخل مجموعه انجام
می شود که شامل شرکت های پتروافق ،ایران تول و سرامیک فردا
می باشد که سازه های فلزی و قالب های مورد نیاز برای صنعت
بلور و هر آنچه که ماشین آالت
مجموعه نیاز دارد را تولید
می کند .مدیر گروه شیشه
مجموعه شرکت های کاوه با
اشاره به راهاندازی کارخانه
فرست گلس در سوریه در
زمینه تولید شیشه ،گفت :این
کارخانه اولین کارخانه شیشه
فلوت در سوریه است که در
نزدیکی دمشق در شهرصنعتی
عدرا راه اندازی شده است.
وی با اشاره به اهداف گروه
صنعتی شیشه کاوه ،خاطرنشان
کرد :کارآفرینی و ایجاد اشتغال
پایدار از اهداف اصلی این
مجموعه است که توانسته ایم
تا به امروز به آن دست یابیم؛
چرا که در این بخش خصوصی
تا امروز بیش از ده هزار نفر در سطح کشور مشغول به کار هستند و
در لیست بیمه این شرکت قرار دارند ،همچنین ارتقای تکنولوژی و

دانش فنی ،مشتری مداری و توجه به خواست مشتری ،تولید هر روز
یک محصول و یک طرح تازه ،مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان
و حفظ محیط زیست و توجه به مصرف انرژی از دیگر اهداف این
مجموعه می باشد .او توضیح داد :این مجموعه در صنعت بلور بیش
از  ۴۰۰محصول و در خط رفلکس نیز بیش از  ۴۰نوع محصول
تولید می کند که نمونه بارز محقق شدن هدف هر روز یک محصول
و یک طرح تازه است ،ضمنا این مجموعه جزو اولین کارخانجات
بود که مدیریت انرژی را حتی قبل از گران شدن انرژی در کارخانه
مستقر کرد و همچنین در راستای محقق شدن مسئولیت پذیری
اجتماعی سازمان سعی کرده در کلیه شهرهایی که در آن کارخانه
راه اندازی کرده است ،برای مردم حرکتی مفید انجام دهد؛ به عنوان
مثال در ساوه اورژانس بیمارستان مدرس و چهار مدرسه و یک
ورزشگاه در شهرک علوی که با توجه به ساخت مسکن مهر نیاز به
آن شدیدا ً احساس میشد ،توسط این مجموعه احداث شد .همچنین
در حال ساخت دانشکده پرستاری در این شهرستان هستیم و تجهیز
بیمارستان مدرس به دستگاه سی تی اسکن ،دستگاه رادیولوژی و
همچنین درمانگاه مصطفی خمینی که یک درمانگاه مخروبه بود را
از نو توسط گروه ساخته شد و در حال ساخت مدرسه ای در میدان
خلیج فارس ساوه هستیم که از دیگر اقدامات خیرخواهانه مجموعه
برای مردم این شهرستان می باشد .رحیمی با بیان اینکه در شرکت
ایران فلوت نیز حدود  ۲۴۰نفر در قسمت تولید و نیز حدود 40
پیمانکار مرتبط با این مجموعه مشغول به کار هستند ،اضافه کرد:
یکی از افتخارات این شرکت صادرات محصوالت آن به سراسر دنیا
می باشد که اسپانیا و برزیل که جزو کشورهای صاحب نام در این
صنعت هستند نیز در لیست کشورهایی هستند که به آنها صادرات
می کنیم .وی خاطرنشان کرد ۳۰ :درصد محصوالت این مجموعه
به صادرات اختصاص دارد و کیفیت محصوالت و قیمت تمام شده
آن از جمله معیارهای اصلی برای صادرات بوده که مورد توجه
کشورهای دیگر قرار گرفته است.

لوله گذاری با قطر  ،315گامی بزرگ و مهم در جهت رفع افت فشار آب ساوه
سرپرسـت اداره بهـره بـرداری شـرکت آب و فاضالب
شهرسـتان سـاوه و رئیـس اداره آب و فاضلاب شـهر نوبران
گفـت :تصفیـه خانـه آب سـاوه بـا ظرفیـت مـدول اول ۵۷۵
لیتـر بـر ثانیه که از سـد الغدیر تامین آب می شـود ،از سـال
 ۱۳۹۳بـه بهـره برداری رسـید.
مهنـدس سـید حجـت شـاهرخ در گفتگـو بـا ماهنامـه

ارتباطـات مرکـزی ،بیان کـرد :آب ورودی ایـن تصفیه خانه
ابتـدا از کانـال سـد الغدیر وارد مرحله آشـغالگیری میشـود
و سـپس بـرای از بین بـردن جلبک ها ،طعم ،بـو و رنگ آب؛
ازن زنـی شـده و مواد منعقـد کننده جهت اختالط سـریع که
منجـر بـه اختالط مـواد منعقـد کننده بـا آب میشـود ،به آن
اضافه می شـود.
وی افـزود :پـس از ایـن مرحلـه ،در زالل سـازها کـه
منجـر بـه تشـکیل فلوک و ته نشـینی
در آب میشـود ،وارد شـده و مـواد
معلـق در آب جهـت هـر چـه بهتـر
شـدن کیفیـت و کـدورت آب گرفته
مـی شـود سـپس کلـر اولیـه جهـت

مانـدگاری در آب تزریـق مـی شـود و پس از آن در قسـمت
فیلتراسـیون که از  ۴عدد فیلتر صافی شـنی از جنس سـیلیس
تشـکیل شـده اسـت ،باعث صاف شـدن و ته نشـینی موادی
که احیان ًا از قسـمت زالل سـازها به این قسـمت منتقل شـده
اسـت ،می شـود.
مهنـدس شـاهرخ ادامـه داد :در مرحلـه بعد کلـر ثانویه
تزریـق و بـه مخـزن آب  ۵۰۰۰متـر مکعبـی منتقل می شـود
و توسـط یـک بـاب ایسـتگاه پمپاژ توسـط خط انتقـال ۷۰۰
میلـی متـری بـه مخـزن  ۱۰هـزار مترمکعبـی سـاوه انتقـال
می یابـد.
وی علت شـیرین شـدن آب سـاوه را افزایش چشـمگیر
نـزوالت آسـمانی و سـرریز شـدن سـد سـاوه بـا عنایـت به
برداشـت آب جهـت تصفیـه خانـه از ایـن سـد دانسـت و
گفـت :آب شـرب سـاوه توسـط  ۲۹حلقـه چـاه در مناطـق
سـیدقلی ،یحیـی آبـاد و سـورکان تامین میشـود و مابقی آن
از تصفیهخانـه تامیـن میشـود و این آب توسـط آزمایشـگاه
تصفیـه خانـه سـد سـاوه روزانـه از نظـر میکروبـی و بـه
صـورت هفتگـی از نظـر بیولوژیکـی آزمایـش میشـود و
همچنیـن کلرسـنجی روزانـه در  ۲۰نقطه شـهر انجام میشـود.
او ادامه داد :شـبکه آب شـیرین ایسـین به عنوان دومین
شـبکه آبرسان سـاوه است که توسـط پیمانکار شـرکت رعد
آب جنـوب بـا نظارت شـرکت آب و فاضالب سـاوه اجرا و
بـه صورت روزانـه آزمایشـات میکروبیولوژی و کلر سـنجی
آن انجـام
میشـود.

سرپرسـت اداره
بهـره برداری شـرکت
آب و فاضلاب سـاوه
تصریـح کـرد :امسـال
حـدود یـک کیلومتـر
شـبکه آب شـیرین
ایسـین اضافه شـده اسـت همچنین در قسـمت واحد امداد و
حـوادث شـرکت آبفـا به طـور  ۲۴سـاعته در خدمـت مردم
شـریف شهرسـتان هسـتیم و در صـورت نیـاز مـی تـوان با
شـماره تلفـن  ۱۲۲بـه صـورت شـبانهروزی تمـاس حاصل

واحـد اسـتفاده کننـد.
کـرده و از خدمـات ایـن
وی بـا بیـان اینکـه روزانـه به طـور متوسـط  ۲۰تماس
بـا ایـن سـامانه گرفتـه می شـود کـه مربـوط به شکسـتگی
لوله اسـت ،اضافـه کرد :با تلاش همکارانم حـوادث مربوط
بـه شکسـتگس لولـه های اصلـی و فرعـی در کمتریـن زمان

ممکـن مرتفع میشـود.
او اظهار داشـت :بـا توجه به
اینکه در بعضی قسـمتهای شـمال
شـهر بعض ًا شـاهد افت فشـار آب
در سـاعات پیـک مصـرف بودیم،
بـه همین منظـور مقـدار دو و نیم کیلومتـر لوله پلـی اتیلن با
قطـر  ۳۱۵از کمربندی شـمالی تـازه به بهره برداری رسـیده،
کار شـده اسـت کـه آب شـرب خیابانهـای فردوس ،بسـیج،
آوینـی ،پیـک نیـک گاز و سـورکان را تامیـن میکنـد کـه
باعـث جلوگیـری از افـت فشـار در پیک مصرف میشـود.
مهنـدس شـاهرخ ایـن اقـدام لوله گـذاری بـا قطر 315
را گامـی بـزرگ و مهـم جهـت برطرف کردن مشـکل فشـار
آب شـرب سـاوه برشـمرد و ادامـه داد :بـا ایـن اقـدام آب
شـرب از شـمال و جنـوب همزمـان پمپاژ می شـود و عالوه
بـر اینکـه دیگـر شـاهد افـت فشـار نخواهیم بـود ،فشـار از

روی پمـپ هـا و تجهیـزات شـرکت آبفـا در این راسـتا هم
برداشـته شـده اسـت و در آینده نیز مشـکل فروش انشـعاب
نخواهیم داشـت.
وی پـاک سـازی مخازن تامین آب شـرب شـهر سـاوه
و زیبـا سـازی محوطـه اطـراف ایـن مخـازن را از دیگـر
اقدامـات شـرکت آبفا این شهرسـتان برشـمرد و خاطرنشـان
کـرد :اصلاح  ۴۰۰متـر شـبکه هـای آب شـیرین و هشـت
کیلومتـر لولـه گـذاری اصلی برای آب شـرب و پاسـخگویی
 ۲۴سـاعته بـه مـردم در خصوص شکسـتگی و افت فشـار از
دیگـر اقدامـات ایـن شـرکت بوده اسـت.
او بیـان کـرد :در سـال جدیـد حـدود  ۶۰۰متقاضـی
دریافـت انشـعاب جدیـد بـه ایـن شـرکت مراجعـه کردهاند
کـه در صـورت عـدم مشـکالت در اسـتعالمات ادارات و
شـهرداری در کمتـر از  ۴۸سـاعت نسـبت به نصب انشـعاب
آنهـا اقـدام می کنیـم ،همچنیـن  ۱۱۰۰انشـعاب فاضالب در
سـال جـاری فروخته شـده اسـت و برخـی نقاط شـهر نیز به
ایـن شـبکه متصل شـدهاند.
سرپرسـت اداره بهـره بـرداری آبفا سـاوه با بیـان اینکه
خیابانهـای مطهـری ،امیرکبیر ،بسـیج یک و دو ،گرشاسـبی و
علـوی تا کنـون به شـبکه فاضلاب متصـل شـدهاند ،اظهار
کـرد :حـدود  ۱۳۰کیلومتـر تا کنون شـبکه فاضلاب در این
شهرسـتان کار شـده و  ۱۹هـزار انشـعاب فاضلاب فروخته
شـده است.
و ی
خا طر نشـا ن
کـــــر د :
تصفیهخا نـه
فا ضلا ب

سـاوه
شهرسـتان
در سـال  ۹۴بـه
بهره بـرداری رسـید
کـه متشـکل از لجـن
فعـال بـا هوادهـی
گسـترده اسـت که در
حـال حاضـر به طـور متوسـط دبـی خروجـی آن  ۳۰لیتر در
ثانیـه مـی باشـد.
او ابـراز امیـدواری کـرد کـه بـا همـکاری مـردم و
اتصـال فاضلاب منـازل به این شـبکه دبـی خروجـی متاثر

از افزایـش دبـی ورودی آن افزایـش یافتـه تـا بتـوان از این
پتانسـیل به نحو احسـن اسـتفاده کـرده و همچنین مشـکالت
زیسـت محیطـی و پر شـدن چاه هـای فاضالب کـه منجر به
آلـوده کـردن آب هـای زیرزمینـی و سسـت شـدن پایه های
سـاختمان میشـود را کاهـش داده و از ایـن نعمـت بهـره
ببر یم .

بـه گفتـه وی ،روزانه لوله های فاضالب شستشـو شـده
و جمـع آوری انشـعابهای غیرمجـاز و خریـداری خودروهـا
و دسـتگاه هـای فاضلاب از دیگـر اقدامـات شـرکت آبفای
شهرسـتان سـاوه می باشد.
مهنـدس شـاهرخ ضمـن تقدیـر و تشـکر از
تالش هـای همه همـکاران و همچنین همه شـهروندان و
مشـترکینی کـه با شـرکت آبفا همـکاری می کننـد ،ابراز
داشـت :الحمـدهلل شـاهد افزایـش
نـزوالت آسـمانی نسـبت بـه
سـنوات گذشته هسـتیم اما نباید از
صرفـه جویـی آب غافل شـد و آن
را بـی رویـه مصـرف کـرد.
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سومین جلسه انجمن کتابخانه های شهرستان ساوه برگزار شد
سومین جلسه انجمن کتابخانه های شهرستان ساوه با حضور
سرپرست اداره کل کتابخانه های استان مرکزی و معاون سیاسی و
اجتماعی فرمانداری ساوه و دیگر اعضای این انجمن ،برگزار شد.
به گزارش ماهنامه ارتباطات مرکزی ،معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری ساوه هم در این
جلسه با اشاره به اشاعه فرهنگ کتابخوانی ،گفت :در این راستا هر چه گام برداریم ،باز کم است.
محمدحسن قاسميان افزود :میزان سطح مطالعه در کشور بسیار پایین است و متاسفانه اکثر جوانان
و نوجوانان درگیر فضای مجازی شده اند لذا همه دستگاهها باید در این خصوص فعال باشند و
این فعالیت مستمر ادامه داشته باشد.
رئیس کتابخانه های عمومی شهرستان ساوه در این جلسه با اشاره به مصوبات جلسه قبل
انجمن کتابخانه ها ،پیگیری موصوبات و به سرانجام رساندن آنها را از اهداف اصلی جلسات
انجمن برشمرد و گفت :در جلسه گذشته مقرر شد اداره راه و شهرسازی شهرستان در اسرع
وقت زمین و یا ساختمان مناسب در شهرک علوی و شهر آوه برای ایجاد و راه اندازی کتابخانه
عمومی در اختیار کتابخانه های عمومی شهرستان ساوه قرار دهد که نامه درخواست آن نیز به
اداره کل ارائه شده و در حال تهیه طرح برای آن می باشند همچنین این اداره پس از بررسی در ۸
نقطه پرجمعیت و پرتردد شهر زمین یا ساختمان مناسب برای ایجاد و راه اندازی کتابخانه به اداره
کتابخانه ها واگذار کند .محمد اشرفیان با اشاره به بخشنامه  ۱۹۴۰۴نهاد کتابخانه های کشور ،بیان
کرد :طی این بخشنامه مقرر شده بود سقف نرخ عضویت در کتابخانه ها افزایش پیدا کند که از
اول شهریور امسال این مصوبه در شهرستان ساوه انجام شد لذا مبلغ عضویت در کتابخانه شهید
هاشمی نژاد  ۱۵هزار تومان و  ۳کتابخانه دیگر  ۱۰هزار تومان تعیین شد .وی افزود :همچنین مقرر
شد فرمانداری ساوه جهت باز پس گیری زمین کتابخانه مرکزی واقع در پارک جنگلی ،خیابان
رسالت اقدام کند که مدارک الزم برای این اقدام به فرمانداری ارائه شده است .به گفته وی ،از
دیگر مصوبات جلسه قبل ،تعیین تکلیف کتابخانه سیار موجود با توجه به مستهلک شدن کامیون
اداره کتابخانه های شهرستان ساوه با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی و نیروی انتظامی
شهرستان ساوه بود تا پیگیری های الزم را به عمل بیاورند که نامه نگاری آن انجام شده است و
از اداره کل جهت دریافت سند و مدارک کامیون مذکور می باشیم تا
در حال پیگیری
واگذار یا تبدیل به احسن شود .اشرفیان پیشنهاد کرد :اگر
شهرداری ساوه در صورت امکان اتوبوسی را در
اختیار اداره کتابخانه های شهرستان قرار دهد ،به
جای صندلی های ،اتوبوس را تجهیز کرده و با
قفسه بندی و قرار دادن کتاب ها داخل اتوبوس
به روستاهای اطراف اعزام شود .وی ادامه داد:
مقرر شده بود اداره کتابخانههای عمومی
با همکاری آموزش و پرورش شهرستان از
خیرین مدرسه ساز جهت همکاری با این اداره
دعوت به عمل بیاورند لذا در این راستا رئیس
اداره آموزش و پرورش لیست خیرین مدرسه ساز
کرده و نامه نگاری و ارسال دعوت نامه به آنها انجام شده
را ارائه
است که متاسفانه در این جلسه حضور نیافتند .او ادامه داد :همچنین مقرر شد شهرداری ساوه
در پارک های بزرگ سطح شهر با ایجاد فضای مناسب جهت استقرار ایستگاه مطالعه با تامین
نیروی انسانی اقدام کند و تأمین منابع آن توسط اداره کتابخانه های شهر ساوه انجام شود لذا
با پیگیری های به عمل آمده با شهردار ساوه چند پارک به منظور این اقدام در نظر گرفته شده
است تا در طول سال انجام شود .وی پیشنهاد کرد :پردیس بانوان بهترین فضا را برای احداث
کتابخانه مشارکتی داراست که نیروی آن توسط شهرداری تعیین و تجهیز و منابع آن توسط اداره
کتابخانه های شهرستان تامین شود .به گفته وی ،مقرر شده بود اداره کتابخانه های شهرستان با
همکاری و مشارکت اداره آموزش و پرورش جهت مشارکتی کردن کتابخانه هاجر اقدامات الزم
را انجام دهد .رئیس کتابخانه های عمومی شهرستان ساوه ادامه داد :مقرر شد اداره کتابخانه های
عمومی شهرستان با هماهنگی بخشداران مرکزی و نوبران جهت شناسایی روستاهای با جمعیت
بیش از  2500نفر و دارای شرایط ایجاد کتابخانه ،جلسه برگزار کنند لذا طی جلسه برگزار شده
روستای یاتان معرفی شد که پس از بازدید کارشناسان از این روستا و مکان معرفی شده که یک
حمام عمومی قدیمی با ساختمان متروکه و مخروبه با  ۶۰متر مربع بنای مفید بود شرایط ایجاد
کتابخانه به دلیل متراژ پایین و عدم استحکام بنا تایید نشد لذا پیشنهاد شد در صورت تکمیل مسجد
در حال ساخت این روستا ،فضای زیر زمین آن که مستقل است و ورودی مجزا دارد ،به منظور
ایجاد کتابخانه اختصاص دهند؛ همچنین مرکز درمانگاه قدیمی را در روستای نورعلی بیک معرفی
کردهاند که حدود  ۱۵سال است که بالاستفاده افتاده و پس از بازدید کارشناسان به علت قدیمی
بودن ساختمان و عدم امکان توسعه فضا و تغییر در تیغه بندی برای احداث کتابخانه تایید نشد
لذا مقرر شد در طرح هادی روستا احداث یک کتابخانه در نظر گرفته شود و زمین آن از طرف
بنیاد مسکن تخصیص داده شود .به گفته وی ،طراز ناهید و یل آباد بزرگترین روستاهای شهرستان
ساوه هستند که اعضای شورا و دهیارهای آن ها برای احداث کتابخانه بسیار راغب می باشند و در
صورتی که یک سالن مستحکم و مسقف  ۱۲۰متری در اختیار اداره کتابخانه های عمومی شهرستان
قرار دهند ،احداث و تجهیز کتابخانه در روستاها انجام می شود که متاسفانه کمبود فضای مناسب
برای احداث کتابخانه مشکل اصلی روستا هاست .او با اشاره به اینکه مقرر شد اداره کتابخانه های

نهادهای زیر مجموعه قوه قضاییه
دخیل در پیشگیری از وقوع جرم
پیشگیری از وقوع جرم و بهداشت قضائی یکی از مهمترین مباحث حقوقی می باشد تا حدی که
دستگاه قضایی مهمترین عامل را در دستیابی و رسیدن به جامعهای سالم و عاری از بزهکاری را پیشگیری
از جرم میدانند و بهداشت قضائی را به عنوان عاملی مهم و بنیادین در رسیدگی های قضائی و صدور
آراء متقن و عادالنه در محاکم دادگستری توصیه می کند.
در شناسایی سازمانها ،ادارات و ستادها که زیرمجموعه قوه قضائیه بوده و در پیشگیری از وقوع جرم
مشارکت دارند ،آنچه اهمیت دارد شناسایی وظایف و تکالیف آن مراجع و تأثیر تکالیف آنها در پیشگیری
از وقوع جرم و بهداشت قضایی است که به طور خالصه میتوان به مراجع ذیل اشاره کرد:
 -1سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
این سازمان متولی ثبت اسناد و امالک می باشد .ریشه بسیاری از اختالفات و دعاوی در اسناد و
امالک است اگر مقررات ثبت اسناد به خوبی اجرا شود و اگر مقررات جدیدی با توجه به فناوریهای
نوین به تصویب برسد و تمامی امالک دارای شناسنامه و سند باشد و مقررات ثبتی در خصوص آن اجرا
شود ،در پیشگیری از وقوع جرم موثر است.
 -2سازمان بازرسی کل کشور
به استناد اصل  ۱۷۴قانون اساسی کشورمان یکی از مهمترین سازمانهای کشور بوده و با نظارت بر
حسن اجرای قوانین در سازمانها و ادارات دولتی ،مسیرهای فرار از قانون و ارتکاب جرم توسط دیگر
مجریان قانون را سد می کند.
 -3سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور
با عنایت به اینکه زندان ها محلی برای نگهداری افراد مجرم و متهم است و با ایجاد فضای مناسب و
به وجود آوردن امکانات رفاهی ،تربیتی و کالسهای آموزشی در اصالح فرد مجرم کوشیده و خودسازی
و اعتماد به نفس را در افراد نهادینه و مجرم را برای بازگشت به جامعه آماده می کند.
 -4دادسرا
دادستان که در دادسرا قرار دارد به عنوان مدعیالعموم در تمامی جلسات و کمیسیونهای مختلف
ادارات حضور داشته و راهکارهای مناسب جهت جلوگیری از وقوع بزه را پیشنهاد می کند و نظارت
بر حسن اجرای مسئولیتهای قانونی روسا و مسئولین نهادهای دولتی و غیر دولتی را به خصوص در
راههای عملی مقابله با جرایم و پیشگیری از وقوع جرم دارد.
 -۵دادگاه های عمومی
محاکم قضایی با صدور آراء متناسب با شخصیت اجتماعی مجرم و نو و اهمیت جرم و از همه مهمتر
انعکاس و بازتاب پیشگیری از وقوع بزه در جامعه گامی مهم در اصالح جامعه و ارتقاء سطح فرهنگ
داشته و تاثیر مطلوبی در بازگشت مجرم به جامعه و جلوگیری از تکرار جرم دارند.
 -۶ستاد مردمی پیشگیری از وقوع جرم
این ستاد از دستاوردهای نوین دستگاه قضا است و در جهت واگذاری امر پیشگیری از جرایم در گام
اول به مردم و جامعه اسالمی می باشد این ستاد بایستی هدفمند با برنامهریزی صحیح در پیشبرد اهداف
دستگاه قضایی گام بردارد و با توجه به فلسفه وجودی امر به معروف و نهی از منکر است با به کارگیری
و به عضویت گرفتن افراد متخصص به گونهای عمل کند که موجب ایجاد تنش و اختالفات نشده و در
پیشگیری از وقوع جرم پیش برود.
 -۷شوراهای حل اختالف
به عنوان یک نهاد سازشی با جهت ایجاد صلح و سازش بین اصحاب دعوا تاثیر بسزایی در پیشگیری
از وقوع جرم دارد در اختالفات بین افراد تاثیر مصالحه بیش از مواردی می باشد که قانون علیه یکی
از طرفین پرونده حکم صادر کرده و مجازات در خصوص مجرم اجرا می شود؛ در دعاوی که منجر به
سازش می شود ،فرد مجرم خود را مدیون گذشت و فداکاری شاکی دانسته و در صدد جبران خسارت
وارده به شاکی است.

ابراهیم نصیری

مدیر دفتر شعبه اول دادسرای عمومی و انقالب زرندیه

عمومی شهرستان ساوه جهت به روز رسانی منابع کتابخانه های خود از محل حساب انجمن مبلغ
 ۱۵۰میلیون تومان کتاب خریداری کند ،اضافه کرد :لیست برداری کتابهای مورد نیاز انجام شده
و در حال خریداری آن هستیم؛ همچنین بررسی حمایت بخش های صنعتی شهرستان ساوه از
کتابخانه عمومی شهرستان در جهت پیاده سازی الگوی فرهنگ و صنعت که در صورت همکاری
بخش صنعتی از کتابخانه ها ،اختصاص فضا و مکان مناسب به این امر از بخشودگی مالیاتی
برخوردار خواهد شد جزو مصوبات جلسه گذشته بود .اشرفیان با اشاره به اینکه اداره زندان ها
میتواند فعالیت گستردهای
در امر کتاب و کتابخوانی در
زندانها با مشارکت کتابخانه
ها انجام دهد ،اظهار داشت:
کسانی که در بند و زندان
هستند ،فرصت زیادی دارند
تا در ترویج امر کتابخوانی
اقدام کنند لذا پس از مذاکره
با نماینده اداره زندانها
مشخص شد روزانه  ۳۰الی
 ۴۰کتاب برای هر بند که
بیشتر آنها رمان هست تقاضا
و توزیع می شود اما منابع
کتاب آنها محدود می باشد؛
البته در اوایل سال جاری و
همچنین سال گذشته حدود
سه میلیون تومان کتاب برای
اداره زندانهای شهرستان
ساوه تهیه شد و به صورت
مستمر از نهاد کتابخانه ها برای این ارگان کتاب ارسال می شود اما با توجه به اعالم کمبود کتاب،
از مسئول کتابخانه این ارگان درخواست شده است که لیست کتاب های خود را ارائه دهند تا
به همراه خرید کتاب های مورد نیاز شهرستان برای این ارگان نیز کتاب خریداری شود .اشرفیان
همچنین درخصوص طرح های آینده جهت ترویج امر کتاب و کتابخوانی ،گفت :راه اندازی
جام باشگاه های کتابخوانی ،انجام دیوار نویسی در رابطه با فرهنگ کتاب و کتابخوانی توسط
شهرداری ها بخشداری ها و اداره کتابخانه در سطح شهرستان ،استفاده از ظرفیت بیلبورد های
داخل شهر برای برنامه های کتابخانه ها ،راه اندازی طرح کوچک کتابخانه های کوچک داخل
تاکسی و اتوبوس ها ،دعوت از حضور انبوهسازان در جلسه آینده و طرح همگام با کتابخانه همراه
با مدرسه با کمک اداره آموزش و پرورش جهت عضویت دانش آموزان در کتابخانه های سطح
شهر از طرح های آینده این ارگان است.
رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان ساوه هم با اشاره به ارائه دو درخواست تخصیص
زمین یا فضا برای کتابخانه های شهرستان ساوه ،گفت :اولین درخواست در خصوص شهر آوه بود
که هنوز این شهر تحویل وزارت راه و شهر سازی نشده است لذا از حیث اجرایی اختیاراتی در
خصوص واگذاری زمین نداریم بنابراین مقرر شد از طریق مسئولین محلی و شهرداری این شهر
اقدام شود .اکبر حسینی افزود :نامه نگاری افزایش زمین برای کتابخانه ولیعصر نیز انجام شده است
که  ۵۰۰متر مربع کاربری این زمین افزایش و تغییر یابد .وی با اشاره به نامه نگاری تخصیص زمین
به کتابخانه در شهرک علوی ،بیان کرد :بر اساس جوابیه این درخواست ،هرگونه تخصیص زمین
در این منطقه با ارائه طرح مقدور است البته این
طرح باید توسط اداره کل تصویب شود.
معاون پرورشی و تربیت بدنی آموزش و
پرورش شهرستان ساوه هم در خصوص طرح
مشارکت کتابخانه هاجر ،گفت :کانون فرهنگی
و تربیتی هاجر در سال تحصیلی گذشته با کانون
شهدای محراب تجمیع شد و به جنب اداره
آموزش و پرورش انتقال پیدا کرد لذا با توجه به
اینکه احداث کتابخانه در مراکز شهر و محله های
پرتردد مد نظر است ،این مکان فضای مناسبی
برای این اقدام نیست و همچنین ساختمان مورد
نظر در خیابان سوم شعبان نیز متعلق به دارالقرآن می باشد .رضا عفتی با بیان این که کلیه مدارس
شهرستان تقریب ًا دارای کتابخانه می باشند ،ادامه داد :آموزش و پرورش طرحی را در سال گذشته
مطرح کرد که امسال نیز در حال پیگیری است ،بدین صورت که خانواده هر دانش آموز یک جلد
کتاب به کتابخانه مدرسه اهدا کند که در بروزرسانی و تجهیز منابع کتاب کتابخانه ها و ارتقاء
شاخص های فرهنگی و اجتماعی تاثیر بسزایی خواهد داشت .وی با اشاره به اضافه شدن دو
ساعت به ساعت های آموزشی دروس متوسطه ،اضافه کرد :این زمان به منظور فعالیت های فوق
برنامه می باشد و برای تنوع بخشی به فعالیت های آموزشی ،بحث کتابخوانی مد نظر است لذا
دانشآموزان می توانند از کتابخانههای مدارس و یا از کتابخانه های سطح شهر استفاده کنند.

عفتی تاکید کرد :تاثیر کتابخانه های عمومی سطح شهر در موفقیت دانش آموزان این شهرستان
در کنکور غیر قابل انکار است.
عضو انجمن مدیران شهر صنعتی کاوه هم در این نشست ،گفت :این انجمن که بخش
خصوصی است و علیرغم اینکه هیچگونه وابستگی به بخشهای دولتی و سایر ارگان ها ندارد
اما در بخش های مختلف کمک سیستم دولتی می باشد لذا از همکاری با بخش های مختلف و
همچنین اداره کتابخانه های شهرستان استقبال می کند .تقی نمازی اظهار داشت :اداره کتابخانه ها
طرح و پیشنهادات خود را
به این انجمن ارسال کند
تا با بخش صنایع به ویژه
خیرین این بخش مانند
آقای عسگریان که در تمام
زمینه های کار خیر پیش قدم
هستند ،در این راستا کمک
بگیریم.
مدیرعامل و معاون
اجرایی شرکت شهر صنعتی
کاوه رضا عبدالکریمی با بیان
اینکه  ۱۵۰۰خانوار در منطقه
مسکونی شهرک صنعتی
زندگی می کنند ،گفت:
احداث یک کتابخانه برای
منطقه مسکونی این شهرک
صنعتی نیاز است اما ساخت
و ساز ساختمان جدید زمان
بر است لذا پس از بررسی
و بازدید سعی در استفاده از فضاهای موجود داریم که مورد تایید اداره کتابخانه های شهرستان
ساوه باشد.
رئیس امور همکاری اداره کل کتابخانه های استان مرکزی هم در این جلسه با اشاره به
مشارکت سازمانها و ادارات طرف قرارداد با کتابخانه ها در حوزه فعالیت های فرهنگی کتابخانه،
گفت :نهاد کتابخانه های کشور در سطح ملی با حدود  ۱۳ارگان تفاهم نامه برقرار کرده که بیش
از  ۹۰درصد تعهدات این تفاهم نامه در حوزه اجرای فعالیتهای فرهنگی و استفاده از فضاهای
موجود در این دستگاه برای اجرای این فعالیت ها است .سیاه تیری بابیان اینکه ایجاد و استفاده
از فضای کتابخانه ای در دستگاه های مختلف مورد تاکید است ،خاطرنشان کرد :کتابخانه های
کوچک و بعض ًا تخصصی این ارگان ها می تواند به صورت مشارکتی درآید و از امتیازات
و مزایایی که نهاد کتابخانه ها برای آنها تعریف می کند ،استفاده کنند .وی افزود :همچنین از
دانشگاه ها خواسته شده که جمع های دانشجویی و کرسی های آزاد اندیشی را در کتابخانه ها
برگزار کنند و همچنین به سازمان بهزیستی اعالم آمادگی می کنیم خدمات ویژه به قشر خاص
جامعه مانند معلولین ،ناشنوایان و نابینایان ارائه دهیم و از درخواست ها و پیشنهادات سازمانها در
این راستا استقبال می کنیم.
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان ساوه هم در این نشست گفت :هیچ گونه
مدرکی از کامیونی که برای کتابخانه سیار سال ها پیش توسط خیرین خریداری شده بود ،تحویل
کتابخانه نشده است لذا برای تعیین تکلیف آن و فروش و بهینه سازی نیاز به مدرک است .حسین
محمودی فر با تاکید بر اینکه این خاور مدل سال
 ۷۲بوده و فرسوده و مستهلک شده است ،تصریح
کرد :تردد آن بین روستاها و در جاده ها مقرون به
صرفه نیست لذا نیاز به فروش آن و تبدیل به یک
دستگاه خودرو جدید مانند مینی بوس است .وی
افزود :یکی از وظایف کتابخانه ها کمک به باشگاه
کتابخوانی است که این باشگاه و ترویج فرهنگ
کتابخوانی در مهد کودک ها و مدارس ابتدایی،
راهنمایی و دبیرستان در شهرستان ساوه به جد در
حال پیگیری است و با آموزش و پرورش نیز در
این راستا مکاتبه شده است .به گفته وی ،تاکنون
 ۸باشگاه کتابخوانی در ساوه ثبت شده است که از اداره کل کتابخانه ها درخواست شده که در
بحث تجهیز این باشگاهها به کتاب ،شهرستان را کمک کنند؛ چراکه دریافت کمک از وزارتخانه
زمان بر است و تنها  ۵۰درصد هزینه آن را تامین می کند.
کارشناس فرهنگی سازمان فرهنگی ،ورزشی و اجتماعی شهرداری ساوه هم در این نشست
با تاکید بر اینکه ترویج کتابخوانی از راه اندازی کتابخانه مهم تر است ،گفت :اگر بهترین کتابخانه ها
در سطح شهر دایر شوند اما فرهنگ کتابخوانی ترویج پیدا نکند به جایی نخواهیم رسید .اصغر
تنهایی با بیان اینکه در یک سال اخیر به صورت خودجوش پویش قصه گویی و جشنواره قصه
گویی در این شهرستان راه اندازی شده است ،اضافه کرد :جشنواره قصه گویی در این شهرستان

برنامه های دهه وقف زرندیه تبیین شد
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان زرندیه در
نشست تخصصی با اصحاب رسانه و متولیان امامزاده ها
به مناسبت دهه وقف ،گفت :تشویق به وقف به عنوان
سنت حسنه وظیفه همه آحاد جامعه است که میتواند به
دو صورت زبانی مانند تبلیغ ها و عملی باشد .به گزارش
ماهنامه ارتباطات مرکزی ،مجید یادگاری با بیان اینکه
تشویق عملی به وقف مهمتر است ،اظهار داشت :این
نوع تشویق وظیفه ادارات را سنگین تر می کند و باید
ایجاد و جلب اعتماد مردم را به همراه داشته باشد .وی

افزود :اجرای حدود و احکام دینی در حوزه اوقاف که
توسط خیرین و واقفین انجام میشود را باید امانت داری
و جلب اعتماد کرده و به نحو احسن انجام دهیم .او با
اشاره به اجرای برنامههای متعدد در راستای فرمایشات
مقام معظم رهبری ،بیان کرد :برنامه های امسال اداره
اوقاف زرندیه با آرامش بهاری و اجرای برنامههای متعدد
فرهنگی و مذهبی مانند مشاوره مخصوص جوانان،
نوجوانان و دانش آموزان که با راه اندازی غرفه های
متعدد در بقاع متبرکه انجام می شود و انجام فعالیت های
فرهنگی آغاز شد و در تابستان نیز طرح نشاط معنوی
با اجرای برنامه های متنوع و برگزاری اردوهای زیارتی
توسط هیات امنا و خادمین افتخاری بقاع متبرکه اجرا
می شود و بصیرت عاشورایی در راستای اجرای امینانه
نیت واقفین اجرا شد و طرح اهال من العسل ویژه
دانش آموزان و نوجوانان با همکاری آموزش و پرورش
به صورت یکپارچه در دسته های مختلف اجرا و اطعام و
پذیرایی آنها نیز از محل موقوفات انجام شد .یادگاری
ادامه داد :اجرای طرح شمیم حسینی برای بار اول در
تاریخ اداره اوقاف زرندیه انجام شد که در قالب اهدای
کمک های اقالم مورد نیاز هیئات و تکایا از محل موقوفات
با هماهنگی بنکداران و فروشگاههای معتبر به هیئت های

عزاداری و مذهبی مورد تایید سازمان تبلیغات اسالمی بود
و مجوز فعالیت داشتند ،اجرا شد .بدین صورت که این
هیئات به مرکز افق در امامزاده سید منصور(ع) معرفی
شده و حواله دریافت اقالم صادر و به فروشگاه معرفی
می شدند .وی ابراز امیدواری کرد :نواقص احتمالی در این
طرح برطرف شده و در سالهای آتی با قوت و کامل تر
اجرا شود .به گفته وی ،با توجه به شرایط کنونی و وضعیت
جامعه باید خیرین و واقفینی که تمکن مالی دارند ،در راه
کمک به اشتغال و ازدواج جوانان ،بیماری های صعب
العالج و توسعه علم و
فناوری تشویق کنیم.
او با بیان اینکه بیشتر
موقوفات موجود و
ثبت شده در سازمان
در راستای عزاداری
اباعبداهلل الحسین(ع)
می باشد ،اظهار کرد:
متاسفانه وقفی برای
اعیاد نداریم که نیاز
است در کنار نیات
واقفین برای عزاداری
و روضه خوانی به
اعیاد نیز پرداخته
شود .یادگاری با بیان اینکه وقف نوعی تعدیل ثروت
و ذخیره برای آخرت و روز حسابرسی می باشد ،گفت:
شهرستان زرندیه  ۱۱۹موقوفه دارد که هفت موقوفه
غیر متصرفی و مابقی متصرفی میباشد و  1400رقبه،
همچنین  ۱۲امامزاده که یک امامزاده شاخص به نام
امامزاده سید منصور(ع) است ،دارد که با توجه به موقعیت
جغرافیایی و پراکندگی زرندیه که از نظر وسعت و
گستردگی دومین شهرستان استان مرکزی است ،در این
شهرستان پخش شده اند .وی با بیان اینکه امامزادهها
و بقاع متبرکه شهرستان زرندیه نیاز به بازسازی
دارد و اکثر آنها قدیمی می باشند ،ادامه داد :انتظار از
فرمانداری ،بخشداری و اداره راه و شهرسازی داریم تا
با پیگیری و تخصیص اعتبار جهت مرمت و بازسازی
فضای امامزاده ها و راههای دسترسی آن اقدام کنند .او
با بیان اینکه امامزاده سید منصور(ع) به عنوان امامزاده
شاخص و نگین درخشانی بر انگشتر شهرستان است و
اکثر برنامه های مذهبی و مناسبتی در این امامزاده برگزار
می شود ،خاطرنشان کرد :متاسفانه رواق ها و ستونهای
ضلع شمالی این امامزاده در حال فروریزی و تخریب
است که خطرناک می باشد و نیاز به بازسازی دارد .رئیس
اوقاف زرندیه با اشاره به برنامه های عمرانی در دست

اقدام این اداره ،گفت :تکمیل
خانه خادم امامزاده ابراهیم
و عبداهلل(ع) ،امامزاده سید منصور(ع) و امامزاده
عبدالمطلب(ع) روستای پیک و بازسازی سرویس های
بهداشتی امامزاده پنج تن(ع) از جمله برنامه های
عمرانی در دست اقدام است .وی با بیان اینکه برخی
از طرح های عمرانی بقاع متبرکه شهرستان دارای طرح
جامع می باشند ،تصریح کرد :باید برای سایر بقاع متبرکه
طرح جامع تهیه و به تایید برسانیم تا با تخصیص بودجه

و با کمک خیرین فعالیت عمرانی آنها نیز آغاز شود .او
خاطرنشان کرد :با توجه به منویات مقام معظم رهبری
مبنی بر تبدیل امامزادهها و بقاع متبرکه به قطب فرهنگی،
سعی شده است در این مدت کلیه مراسمات مذهبی و
نشست های مناسبتی را در این مکان ها برگزار کنیم.
یادگاری با بیان اینکه در این ایام  30برنامه متنوع برگزار
می شود که  10برنامه شاخص می باشد ،اضافه کرد :اکثر
برنامههای اجرایی اداره اوقاف در طول سال است و این
ایام بهانهای است برای یادآوری این برنامه ها لذا از
جمله برنامه های شاخص این ایام دیدار با ائمه جمعه
و جماعت و ارائه گزارش فعالیت های اداره اوقاف و
امور خیریه شهرستان ،دیدار با خانواده شهدا ،جانبازان
و ایثارگران ،بازدید از درمانگاه موقوفه سکینه آخ تاش
عنبر الدوله واقع در روستای دوزج است که مقرر شده از
طرف واقف این موقوفه تجهیزات و امکانات مورد نیاز این
درمانگاه را تامین کنیم .همچنین زیارت راه دور (بعید)
حضرت رسول(ص) همراه با مداحی ،سخنرانی و نماز
جماعت ،اعزام کاروان غم از میدان امام حسین(ع) شهر
مامونیه به سمت امامزاده سید منصور(ع) به همراه اطعام
و پذیرایی از عزاداران به مناسبت شهادت امام رضا(ع) از
دیگر برنامه های این دهه می باشد.

به صورت یک ماه و با کمک خیرین برگزار شد که  ۴کارشناس کشوری در این جشنواره حضور
داشتند و در کشور بی نظیر بود ،چرا که سایر جشنواره قصه گویی در کشور نهایت ًا  ۳روزه برگزار
می شود؛ همچنین همزمان با برگزاری این جشنواره آموزش قصه گویی نیز انجام شد .وی ادامه
داد :اولین کارگاه تخصصی قصه گویی با حضور شاعر معروف مصطفی رحماندوست در این
شهرستان دایر شد و  25نفر از فعاالن قصهگویی و کتابخوانی را دعوت کردیم .تنهایی با بیان اینکه
می توانیم جذابیت اول کتابخوانی را با قصه گویی و با کمترین هزینه بین شهروندان ترویج دهیم،
توضیح داد :به دنبال راه اندازی اولین جشنواره قصه گویی دانش آموزی در این شهرستان هستیم
زیرا زمانی که دانش آموزان قصه گویی را فراگیرند ،کتاب خوان شده و والدین خود را نیز به امر
کتابخوانی تشویق می کند و از کتابخانه ها نیز استقبال خواهد شد.
مدیر روابط عمومی دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساوه هم در این جلسه گفت :دانشگاه آزاد
ساوه دارای چهار کتابخانه با  ۷۰هزار جلد کتاب تحت عناوین مختلف دانشگاهی و غیردانشگاهی
می باشد که آماده عقد تفاهمنامه با کتابخانه جهت استفاده عموم مردم است .محمد علی رحیمی
ادامه داد :سابق ًا کتابهای مازاد این کتابخانه ها جهت استفاده سایر کتابخانهها اهدا شده است.
سرپرست اداره کل کتابخانه های استان مرکزی ضمن تشکر از کارمندان و همکاران در
کتابخانه های عمومی شهرستان ساوه که در جشنواره رضوی بسیج عمومی داشتهاند و مشارکت
بسیار خوبی از مردم این شهرستان در این جشنواره شاهد بودیم ،گفت :از بین  ۳۲۳نفر از
برگزیدگان استان ۲۱ ،نفر برگزیده از شهرستان ساوه بود که در این راستا ادارات آموزش و
پرورش ،فرهنگ و ارشاد اسالمی ،شهرداری و شورای اسالمی شهر ،کتابخانه مشارکتی شهید
ناصری ،دانشگاه آزاد و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهرستان فعالیت چشمگیری
داشته اند که قابل تقدیر است .مجید رستگاری گوهر همچنین از تمام دستگاه های فرهنگی که
در راستای ترویج فرهنگ کتابخوانی در مجموعه خود با اداره کتابخانه ها همکاری و هم گامی
می کنند ،تقدیر و تشکر کرد و اظهار داشت :نشست کتابخوان در کتابخانه های عمومی شهرستان
ساوه آن قدر چشمگیر بوده که در کل استان منحصر به فرد است .وی افزود :علیرغم بضاعت
کم کتابخانه های عمومی شهرستان اما حداکثر بهره برداری از این امکانات انجام می شود.
مربع زمین در
رستگاری گوهر از اداره راه و شهرسازی بابت اختصاص  ۵۰۰متر
انتهای کتابخانه ولیعصر تشکر کرد و ادامه داد :درخواست
این کتابخانه با نگاه ویژه پیگیری میشود و می توان
یک سالن آمفی تئاتر در این کتابخانه ایجاد کرد.
وی با بیان اینکه در خصوص کتابخانه های
شهرک علوی و آوه مکاتبات الزم انجام خواهد
شد ،افزود :این درخواست به نهاد کتابخانههای
اداره عمرانی ارجاع داده شده است تا طرح آن
ارسال شود .او افزایش حق عضویت را یک
تشریفات اندک اداری در کتابخانه های عمومی
دانست و بیان کرد :همه آحاد جامعه از کتابخانه ها
می توانند استفاده کنند و همچنین بسیجیان ،خانواده
های شهدا ،جانبازان ،ایثارگران و روزهای خاص استفاده
از کتابخانه ها به صورت رایگان است و در صورت تصویب ،کسانی که توانایی پرداخت حق
عضویت را ندارند ،میتوانند به صورت رایگان از این کتابخانه ها استفاده کنند .وی در خصوص
باز پس گیری زمین کتابخانه پارک جنگلی ،گفت :در صورت صدور حکم قطعی توسط قوه
قضاییه ،اقدامات ما بال اثر خواهد بود و باید از استاندار درخواست کنیم که این حکم را لغو
کند .سرپرست اداره کل کتابخانه های استان مرکزی اضافه کرد :در خصوص کتابخانه سیار شرح
وظایفی تعیین شده است و باید خدمات و امکاناتی که میخواهیم در اختیار این کتابخانه قرار دهیم
با هم تجمیع شود لذا درخواست آن به اداره کل حقوقی ارسال و مکاتبات الزم انجام میشود
که یا آن را بازسازی کنیم یا از حیطه اختیارات خود خارج کرده و نسبت به ابتیاع یک خودرو
برای کتابخانه سیار شهرستان ساوه اقدام کنیم .وی با بیان اینکه کتابخانه ها جزو نهاد های خدمات
رسان و بهره بردار هستند و کتاب ها جزو اموال آنها به حساب میآیند ،تاکید کرد :در صورت به
امانت دادن کتابها باید بازگردانده شود و همچنین نیروی الزم جهت مستقر کردن در ایستگاه های
کتابخوانی در پارک ها وجود ندارد .وی با بیان اینکه طرح ایستگاه کتابخوانی با شکست مواجه
شد ،تصریح کرد :متاسفانه بعضا کتابهایی که در ایستگاه قرار داده می شد ،توسط افراد خاصی
جمعآوری و به کسانی که آنها را تبدیل به شانه تخم مرغ می کنند ،فروخته می شد که برخی به آن
سرقت کتاب می گویند اما ما آن را پرواز کتاب می نامیم لذا در پرواز کتاب نگرانی وجود ندارد،
اما نباید بگذاریم کتاب ها از بین بروند و یا به ضایعاتی فروخته شود .به گفته وی ،در خصوص
کتابخانه های مشارکتی که اداره آموزش و پرورش و دانشگاه آزاد اسالمی پیشنهاد دادند با آغوش
باز استقبال می کنیم و از این حسن نیت و همکاری تشکر می کنیم .رستگاری گوهر با بیان اینکه
باید کتابخانه ها به پاتوق ها و مکانهای فرهنگی تبدیل شود ،ادامه داد :باشگاههای کتابخوانی و
کتابخانهها باید مکانی برای پاتوق های علمی و نویسندگان باشد .وی ضمن تقدیر و تشکر از
شهردار ساوه ،بیان کرد :ساوه جزو معدود شهرستان های کشور است که نیم درصدهای پرداختی
به کتابخانه ها از طرف شهرداری به موقع انجام شده است و شهرداری ساوه همگام و همراه با نهاد
کتابخانه ها بوده و در انجام کارهای فرهنگی همیشه پیش قدم بوده است .او تاکید کرد :کسانی که
در قالب فرهنگ در کلیه دستگاه ها فعالیت می کنند ،باید دغدغه داشته باشند.

دوگانگي ازدواج ها در ايران

قسمت دوم

اگرچه نظریه های تبادل اجتماعی و انتخاب عقالنی
دارای ریشه های تاریخی متفاوتی هستند ،با این حال
برای درک زندگی اجتماعی به عنوان امری تقلیل
پذیر به رفتار فرد ،تعهدی مشترک دارند .این تعهد،
که «فردگرایی روش شناسانه» نامیده می شود ،فرض
می کند که موجودیت های اجتماعی نظیر ازدواج،
به طور مقدم یا در نهایت براساس کنش های فرد
قابل محاسبه هستند .جورج هومنز ( ،)1970نویسنده
اصلی حوزه نظریه تبادل اجتماعی ،اظهار می دارد که
«تمامی پدیده های اجتماعی می توانند بدون هیچ مازادی با کنش های فردی تحلیل
شوند» .دیگر رویکردها به تحقیق راجع به ازدواج نیز با فردگرایی روش شناسانه به
عنوان اسلوب تبیین قابل انطباق اند؛ اما نظریات تبادل اجتماعی /انتخاب عقالنی با
چیزی ترکیب می شوند که «اتمیسم هستی شناختی» خوانده می شود یا دیدگاهی که
«نیازهای بنیادی انسان ،ظرفیت ها و انگیزه ها در هر فرد را بدون در نظر گرفتن هیچ
یک از خصایص گروه اجتماعی یا تعامالت اجتماعی تحریک می کنند» .نظریات
تبادل اجتماعی  /انتخاب عقالنی با این پیش فرض آغاز می شوند که افراد «حامل
مجموعه ای معین از ترجیحات گسسته ،غیر مبهم و متغیر» هستند .ترجیحات یا
نیازهای فرد از گروه های اجتماعی ،فرهنگ و یا نهادهای اجتماعی مستقل است و
در فرد جای دارد و از آن بر می آید(بنگستون و همکاران.)403 :1393 ،
نظریات تبادل اجتماعی /انتخاب عقالنی با این دیدگاه آغاز می کنند که فرد
یک مجموعه نیازها ،تمایالت و ترجیحاتی دارد ،و کنش های فردی را برحسب
اینکه این کنش ها تا چه اندازه نیازها و ترجیحات فرد را برآورده می کنند ،ارزیابی
و محاسبه می کنند؛ به عبارت دیگر ،انسان ها اساس ًا به دنبال نفع شخصی هستند.
بنابراین این کنش های فردی به عنوان نتایج ارزیابی روش انجام کار بر حسب میزان
افزایش سود نسبت به هزینه به حساب می آیند؛ بنابراین« ،هر فرد داوطلبانه وارد یک
رابطه می شود و در آن می ماند تنها زمانی که براساس حساب سود و هزینه از آن
رضایت داشته باشد» چنین رویکردی به درک ازدواج ،به فرهیختگان حوزه خانواده
کمک می کند تا واریانسی را در پایداری و رضایتمندی از زناشویی در مقاطع
خاصی از زمان خاص به حساب آوردند ،دو نکته رایج تحقیقات مربوط به ازدواج.
با این حال ،اگر ما همچنان تعهدی به فرضیات اساسی نظریه های تبادل اجتماعی/
انتخاب عقالنی داریم ،این رویکر تالش می کند تا در طول زمان در رضایتمندی از
ازدواج تغییراتی را به وجود بیاورد .به این سبب که نظریات تبادل اجتماعی /انتخاب
عقالنی روابط اجتماعی را به منافع شخصی تقلیل می دهند ،شاید که در ازای تغییر
در روابط ،قائل به تغییر در ارزش ها ،تمایالت و یا ترجیحات فرد کنشگر و یا تغییر
در شرایط عینی برای افزایش برخی دسته های پایدار ترجیحات باشند (بنگستون و
همکاران.)403 :1393 ،
ادامه دارد...

الهه شعبانی
دکتری جامعه شناسی

جهت دریافت ماهنامه ارتباطات مرکزی به صورت pdf
ایمیل خود را به شماره  0935 295 86 76پیامک کنید

ارسال رایگان ماهنامه به آدرس پستی شما در سراسر کشور
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نشست اعضای هیات مدیره و برخی از بیماران تحت پوشش موسسه خیریه امام حسین (ع)
با معاون استاندار و فرماندار ساوه

هیات مدیره،
ا عضا ی
مشاوران و برخی از بیماران تحت پوشش موسسه خیریه
حمایت از بیماران مبتال به سرطان امام حسین (ع) با معاون
استاندار و فرماندار شهرستان ساوه نشست و گفتگو کردند.
به گزارش ماهنامه ارتباطات مرکزی ،معاون استاندار و
فرماندار شهرستان ساوه در این نشست ،گفت :افراد بسیاری در
جامعه هستند که متاسفانه دردها و آالم بسیار زیادی دارند که
بعضا از بیماران مبتال به سرطان وضع اسفبارتری دارند .دکتر علی
میرزایی این مشکالت و سختی های بیماران را نوعی امتحان الهی
دانست و بیان کرد :بیماران مبتال به سرطان پس از افشای بیماری،
نباید زندگی ،روحیه و رفاه فکری خود را از دست بدهند .وی با بیان
اینکه سرطان بیشتر مسائل روحی را هدف قرار می دهد ،افزود:
باید از تجربیات زیستن با بیماری سرطان استفاده کرده و سرلوحه
خود قرار دهیم که اولین تجربه داشتن روحیه باالست .او با تاکید
بر این که خدمات مشاوره ای خوبی باید به بیماران مبتال به سرطان
ارائه شود ،ادامه داد :انجمن حمایت از بیماران مبتال به سرطان
نباید از ارائه این مشاورهها غافل شود همچنین عزم قوی برای
غلبه بر درد نیاز است .دکتر میرزایی با اشاره به اینکه بیشترین
بیماران مبتال به سرطان در استان ایالم می باشند ،خاطرنشان کرد:
تغذیه مناسب ،عدم استرس ،روحیه باال ،تامین دارو و پزشک و
درمان نیاز مبرم بیماران مبتال به سرطان است .به گفته وی ،جای
بسی شکر و تقدیر است که سازمان مردم نهادی به نام انجمن خیریه
حمایت از بیماران مبتال به سرطان امام حسین (ع) در این شهرستان
با تیم قوی در کنار دولت ،حامی این بیماران هستند .وی خاطر نشان
کرد :خدمت در سایه این انجمن به بیماران مبتال به سرطان توفیقی
برای آقای حبیبی و دیگران است که معامله ای با خدا کرده اند .او با
بیان اینکه خدماتی که در شهرستان ساوه به بیماریهای خاص ارائه
می شود ،با محدودیت های خاصی مواجه هست ،ادامه داد :در این

خصوص حتما ً با وزارت بهداشت مکاتبه خواهم کرد ضمنا ً گزارشی
از درخواستهای بیماران مبتال به سرطان با پیوست نامه ریاست علوم
پزشکی شهرستان را به وزارت بهداشت انعکاس خواهم داد .وی
با بیان اینکه تعداد خیرین شهرستان محدود اما نیازمندیهای آن
نامحدود است ،ابراز امیدواری کرد که با کمک دستگاههای حمایتی
مانند دانشکده علوم پزشکی ،اداره بهزیستی ،کمیته امداد ،شهردار

و شورای اسالمی و همچنین با کمک خیرین و صنعتگران بتوانیم
خدمات بیشتری به بیماران مبتال به سرطان ارائه دهیم .فرماندار
ساوه با اشاره به ابعاد ناشناخته انسان ها ،خاطر نشان کرد :نباید
هیچگاه تسلیم بیماری شد و نگذاریم بیماری و مشکالت موجود،
مبتالیان را خانه نشین و تسلیم کند.
مدیرعامل موسسه خیریه امام حسین (ع) مرکز حمایت
از بیماران مبتال به سرطان در ساوه در این نشست با اشاره به
منویات مقام معظم رهبری در مهیا کردن شرایطی که بیماران
مبتال به سرطان در رنج و عذاب نباشند ،گفت :از بدو تاسیس این
خیریه تا کنون حدود  ۶۸۰پرونده برای بیماران مبتال به سرطان
تشکیل شده است که متاسفانه پرونده  ۲۰۰نفر با فوتشان
مختومه شده است .سید سبحان میرحبیبی با بیان اینکه تعدادی
از خانواده بیماران مبتال به سرطان فوت شده همچنان تحت
پوشش این انجمن هستند ،اضافه
کرد :بسیاری از خانواده ها دارای
فرزندان یتیم بوده و مشکالت مالی
دارند که این خیریه با تهیه ارزاق
یا سبدهای غذایی آنها را یاری می
کند .وی با بیان اینکه به دنبال
امکانات یا بودجه ای برای خیریه
از دولت نیستیم ،افزود :هزینه
بیماران مبتال به سرطان سرسامآور
است و منجر به ورشکسته شدن
خانوادهها میشود؛ اکثر این خانواده ها یا بیکار هستند و یا
حقوق دریافتی شان زیر  ۲میلیون تومان در ماه است که این

بهترین دستگاه ام آر آی در این شهر توسط خیرین خریداری شده
است همچنین دستگاه اسکن و ماموگرافی به تجهیزات بیمارستانی
این شهر اضافه شده است اما متاسفانه پزشک موقت برای آن
تعیین کردهاند لذا متاسفانه پزشکان طرحی از ظرفیت دستگاه ها
استفاده نمی کنند که موجب طوالنی شدن وقت پذیرش بیماران
خواهد شد که این زمان طوالنی مدت دار برای بیماران مبتال به
سرطان قابل قبول نیست لذا باالجبار بیماران به طرف شهرهای
قم و تهران خواهند رفت و این ترددهای بیماران برای موسسه
هزینه بر است .وی با بیان اینکه بودجه این موسسه ضعیف است
و در ماه کمتر از  ۵۰میلیون تومان می باشد که کفاف بیماران را
نمی دهد ،ادامه داد :تردد بیماران به تهران و قم یکی از مشکالت
اساسی بیماران و این موسسه است که عالوه بر هزینه بر بودن،
وقت آنها را میگیرد .میرحبیبی خاطرنشان کرد :تاثیر ژنتیک و

معاون استاندار و فرماندار ساوه:

همان شب نسخه مورد نظر بیمار را برایش تلگرام کنم .آن شب
نسخه مورد نظر را برای ایشان ارسال کردم و به من گفتند االن
پیگیری می کنم؛ اما همان صحبت بین ما شد و تمام شد .اکنون
بیش از چند ماه از مالقات ما می گذارد ،اما هیچ گونه پاسخی به
ما داده نشد .چرا پاسخگو و پیگیر دستور وزیر بهداشت نیستند؟
محمد رجولیت عضو هیات مدیره موسسه خیریه حمایت از
بیماران مبتال به سرطان امام حسین (ع) هم با اشاره به اینکه
بزرگترین مشکل این انجمن عدم اطالع بیماران از وجود آن است،
از شهردار ساوه خواست تا یک بیلبورد برای اطالع رسانی به
بیماران این انجمن اختصاص دهد.
رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان ساوه هم در این
جلسه اعالم آمادگی هرگونه همکاری با موسسه خیریه حمایت از
بیماران مبتال به سرطان امام حسین (ع) کرد و گفت :این اداره
در حد توان خود خدمات ورزشی را
به صورت رایگان به بیماران مبتال به
سرطان ارائه می دهد ،توکلی خواستار
معرفی رابط ورزشی بین اداره ورزش
و جوانان و انجمن حمایت از بیماران
مبتال به سرطان شد.
شهردار ساوه هم با بیان اینکه
خلقت و حکمت پروردگار بسیار
پیچیده است ،گفت :همه اتفاقات
حکمتی دارد اما خوشا به سعادت
بندگانی که راز این حکمت را کشف می کنند و با خدا انس بیشتری
می گیرند .مهندس سید مهدی حسینی در خصوص تخصیص

جای بسی شکر و تقدیر است که سازمان مردم نهادی به نام انجمن
خیریه حمایت از بیماران مبتال به سرطان امام حسین (ع) در این
شهرستان با تیم قوی در کنار دولت ،حامی این بیماران هستند

حقوق حتی کفاف زندگی خانواده های عادی را نمی دهد ،چه
برسد به خانواده هایی که بیمار مبتال به سرطان دارند .به گفته
وی ،بیماران مبتال به سرطان شهرستان ساوه از نبود پزشک
حاذق در این شهرستان رنج می برند و این درد بزرگی است
که رادیوتراپ یا آنکولوژیست در این شهرستان که مسئولیت
تشخیص بیماران مبتال به سرطان را به عهده دارند ،به صورت
موقت مشغول به کار هستند .او ادامه داد :تاکنون تنها ۲۲
بیمار از این شهرستان به آنها مراجعه کرده است .میرحبیبی
توضیح داد :یکی از توصیه های عالمان پزشکی در رابطه با
بیماران مبتال به سرطان این است که بیماران نباید پزشک خود
را عوض کنند لذا نمی توانند به پزشک موقت مراجعه کنند.
در روند درمانی بیماران مبتال به سرطان در این شهرستان
باید یک تیم پزشکی متخصص یا فوق تخصص حاذق (تغذیه،
روانشناس ،رادیولوژی ،آنکولوژی) باید مداخله کنند .آیا واقعا در
دانشکده علوم پزشکی این شهرستان چنین تیمی وجود دارد تا
بیماران مبتال به سرطان برای درمانش به شهرهای تهران و قم
مراجعه نکنند؟! همچنین مراجعه در زمان نامناسب از دالیل اصلی
پیشرفت در بیماری سرطان در منطقه است .وی خاطرنشان کرد:

ارث در بیماری سرطان کمتر از  ۷درصد است که بیشتر بیماران
نگران اعضای خانواده خود هستند اما عواملی مانند سیگار ،الکل،
استفاده از روغنهای چرب و غذاهای فست فود،
افزایش وزن ،حضور در شرایط محیطی و کاری (تماس
با گازهای سمی ،معادن) سبب افزایش ابتال به این
بیماری است که با رعایت اصول درست سبب پیشگیری
و کاهش میشویم .به گفته وی ،با توجه به عدم کفاف
بودجه این موسسه نیاز داریم جهت توزیع پاکت دریافت
کمک به مدارس از آموزش و پرورش کمک بگیریم و یا
چادرهایی جهت جذب کمک های مردمی بر پا کنیم؛ لذا از
فرماندار محترم تقاضا داریم شرکتهایی که در کارهای
خیر پیش قدم هستند را معرفی کرده تا به کمک
بیماران مبتال به سرطان بشتابند و این خیریه را کمک
کنند .میرحبیبی با تشکر از زحمات شهردار ساوه ،گفت:
طرح زمین خیریه اهدایی آقای علوی آماده شده است،
امیدواریم با کمک های شهرداری جهت توانمندسازی
خیریه در این زمینه اقدام کنیم و از بودجه آن استفاده کنیم .وی
ابراز امیدواری کرد که پزشکان و دستگاه های مربوط به بیماران
مبتال به سرطان در این شهرستان وجود داشته باشد تا این بیماران
برای مداوا نیاز به مراجعه به دیگر شهرها را نداشته باشند .او
در ادامه با طرح این مسئله که آیا وزیر به یکی از همراهان خود
خواهد گرفت که چرا دستورش در خصوص تهیه داروی بیمار
مبتال به سرطان را پیگیری نکرده است؟ گفت :درجريان سفر دکتر
نمکی وزیر بهداشت و درمان براي بازید و کلنگ زنی بیمارستان
 ۲۵۰تختخوابی ساوه ،اینجانب یک جوان مبتال به کنسر زبان را نزد
ایشان بردم و این جوان مبتال به سرطان ،با نشان دادن نسخه اش
(امی اسکن) از شخص وزیر درخواست تهیه یك قلم داروی خود
را که در داروخانه های  ۱۳آبان و هالل احمر قم و هالل احمر اراک
و تهران پیدا نمی شد ،کردند .وی با بیان اینکه بیمارجوان وقتي
دید كه وزیر محترم بهداشت و درمان با روی خوش حرف هایش را
شنید و دستور فوری برای تهیه دارویش را به یکی از همراهانش
صادر کرد ،در پوست خود نمی گنجید .البته دکتر نمکی بال فاصله
به دکتر جهان بخش از همراهان خود دستور دادند ،سریعا اقدام
کرده و دکتر جهان بخش با دادن يك شماره همراه از من خواست

مهندس مرتضی رضایی
شهردار جدید شهر آوه شد
مراسـم تودیـع و معارفـه شـهردار جدیـد شـهر آوه با
حضـور مهنـدس حیـدری مدیـرکل دفتـر امـور شـهری و
شـوراهای اسـتانداری مرکـزی ،دکترمیرزایـی معـاون
اسـتاندار و فرمانـدار سـاوه ،حجـت االسلام نکویـی
ماهانـی امام جمعـه این شـهر ،مهندس گودرزی بخشـدار
مرکـزی ،اعضای شـوراهای اسلامی ،معتمدیـن و جمعی
از مـردم ایـن شـهر در شـهرداری آوه برگـزار شـد.
در ایـن مراسـم ،مهنـدس مرتضـی رضایـی بعنـوان شـهردار جدیـد آوه معرفـی شـد .وی متولـد سـال  ۱۳۵۸و بومـی
شهرسـتان سـاوه اسـت و در گذشـته مشـاور شـرکت بن رو سـاوه بوده و قبل از آن هم در سـمت مشـاور معاون جوانان
وزارت کشـور فعالیـت مـی کرده اسـت.

ماهنامه ارتباطات مرکزی ،انتصاب شایسته «مهندس مرتضی رضایی» را به عنوان شهردار شهر آوه تبریک گفته و
برایشان از ایزد متعال پیمودن پله های ترقی را آرزومند است.

بیلبورد به این انجمن ،بیان کرد :مسئوالن انجمن جانمایی
بیلبورد اختصاصی را انجام دهند تا کارهای آن توسط شهرداری
صورت پذیرد.
شهین راسپور یکی از بیماران تحت حمایت این انجمن،
گفت :بنده فاقد بیمه هستم و با وجود مستاجر بودن وضع مالی
خوبی ندارم و اگر حمایت های این انجمن نبود نمی دانم چه کار
باید می کردم.
سید علی بنی فاطمه دیگر بیمار تحت حمایت این انجمن،
گفت :بنده سی و دو سال دارم و مبتال به سرطان زبان هستم
و همسر و فرزند نیز دارم و مدتی است که از کار افتاده شدم
و درآمدی نداشته و نیازهای اولیه زندگی من نیز توسط پدرم
و پدر همسرم تامین می شود .به واسطه این بیماری و مشکالت
مالی استرس زیادی به ما وارد می شود و روند بهبود بیماری پایین
آمده و احتمال عود کردن آن نیز وجود دارد.
محبوب بیاتی یکی دیگر از بیماران تحت پوشش این انجمن،
گفت :بنده تحت پوشش بهزیستی نیز هستم که ماهانه  ۵۰هزار
تومان دریافت می کنم و با کمک این انجمن توانستم هزینه درمان
خود را تامین کنم.

معارفه سرپرست
اداره آب و فاضالب غرق آباد
طـی حکمـی از سـوی
مهنـدس عرفانـی نسـب
مدیـر عامـل شـرکت آب
و فاضلاب شـهری و
روسـتایی اسـتان مرکـزی
«لیلا معیـن رضاخانلـو»
به عنـوان سرپرسـت اداره
آب و فاضلاب شـهر
غرق آبـاد منصـوب شـد.
ایـن نخسـتین بانویـی اسـت کـه بـرای اولیـن بـار در بیـن
مدیـران آبفـای اسـتان مرکـزی به ایـن سـمت منصوب می شـود.

اان ّلل و اان الیه راجعون

جناب آقای دکتر خسرو آرام

مدیر عامل موسسه فرهنگی وهنری چند منظوره
چشمه سار و اندیشه هنر ساوه

مصیبت درگذشت مادر گرامیتان را تسلیت گفته و بقای عمر
و عافیت حضرتعالی و صبر و ّ
تسلی الهی برای همه بازماندگان
و رحمت و مغفرت پروردگار برای آن مرحومه را از خداوند متعال
مسئلت مینماییم.
ک

ماهناهم ارتباطات مرزی
اان ّلل و اان الیه راجعون

جناب آقایان بهرام و جواد جاپلقی

با کمال تاسف و تاثر درگذشت جانسوز مادر
بزرگوارتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت
عرض نموده و از ایزد متعال برای آن عزیزان سفر
کرده علو درجات و سایر بازماندگان صبر و شکیبایی
مسئلت می نماییم.

ماهناهم ارتباطات مرکزی

ظاهر موسوی که
سید
اهل افغانستان می باشد نیز می گوید :سه سال است که مبتال
به سرطان لنفاوی شده ام و دارای چهار فرزند و مستاجر هستم.
بیمه خدمات درمانی از طرف سازمان ملل شده اند اما هیچ جا این
بیمه را قبول نمیکنند لذا خود را بیمه تامین اجتماعی مشاغل آزاد
کرده ام که هزینه هنگفتی در بردارد .علیرغم بیماری سرطان از
دیسککمر ،قند خون و سنگ کلیه نیز رنج می برم .او به خیرین
گفت :به خاطر رضای خدا و با خدا معامله کنید و دست این بیماران
و انجمن خیریه امام حسین (ع) را بگیرید که تنها حامی ماست.
مریم عیوضی دیگر بیمار تحت حمایت این انجمن ،گفت :بنده
نیز  ۳۲سال دارم و جز آقای حبیبی کسی را در زندگی ندارم.
زخم های صورتم به استخوان رسیده است؛ امسال محرم از امام
حسین (ع) هم کمک خواستم .توقع معجزه نداریم ،کمکمان کنید تا
دردهایمان کمتر شود.
مجید ظریف دیگر بیمار تحت حمایت این انجمن نیز که از
سرطان تومور مغزی رنج می برد ،گفت :درآمد بنده ماهیانه یک و
نیم میلیون تومان بود اما شش ماه بود که روزانه  ۲۰۰هزار تومان
قرص مصرف می کردم لذا به همه بدهکار شده بودم .دخترم هم
به سرطان مبتال است و چهار بار چشمش را عمل کرده است.
احترام دشتبان  ۵۶ساله که از سرطان سینه و فلج اطفال
رنج می برد ،می گوید :تحت پوشش بهزیستی هستم و به علت بد
سرپرستی همسرم ،مسئولیت زندگی به دوش من است .چند ماه
گاز خانه ای که در آن زندگی می کنم ،به علت بدهی قطع شده است
و به بانکها نیز بدهکارم .سه ماه بود که به دکتر نرفته بودم اما با
کمک انجمن خیریه بیماران سرطانی امام حسین (ع) به دکتر معرفی
شدم و وسیله در اختیار من قرار دادند .سه بار تاکنون عمل کردم.
دارای سه فرزند هستم و معیشتمان بسیار سخت است لذا از
دولت کمک میخواهیم؛ نباید به فامیل و مردم رو بزنیم.

مادر پارسا پورعیسی هم گفت :پسر دو ساله من درگیر
سرطان خون شد االن  ۶سال است که به لطف خدا و کمک موسسه
خیریه امام حسین (ع) توانستیم با این بیماری دست و پنجه نرم
کنیم .همدردی و اینکه کسی مانند حاج آقای حبیبی کنارمان باشد
قوت قلب است؛ برادرم لطفی را که این موسسه در حمایت از من
کرد ،به من نکرده است.

برنامه های سینمای ساوه

* فیلم سینمایی؛
* فیلم سینمایی؛

رد خون

مردی بدون سایه
* فیلم کودکان و نوجوانان؛
تپلی و من
* فیلم سینمایی؛
در خونگاه
کانالcinema_saveh@ :
اینستاگرامjamejaam :

روابط عمومی سینما:

۰ ۹ ۰ ۱۱۵۵۱ ۸ ۴ ۱
۰ ۹ ۰ ۱۱۵۵۱ ۸ ۴ ۲

اان ّلل و اان الیه راجعون

برادران محترم و بزرگوار رحیمی

با کمال تاسف و تاثر درگذشت مادر گراميتان مرحومه کربالیی
عذرا جعفری را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده
و از ایزد متعال برای آن عزیز سفر کرده علو درجات و سایر
بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت می نماییم.

محمد مسعود امانی مدریمسئول ماهناهم ارتباطات مرکزی

اان ّلل و اان الیه راجعون

خانواده محترم فتوحی

بدینوسیله درگذشت نابهنگام مرحوم حاج
عیوض فتوحی را تسلیت عرض نموده و از
ایزد متعال برای آن مرحوم علو درجات و سایر
بازماندگان صبروشکیبایی مسلت مینمایم.

محمد مسعود امانی مدریمسئول ماهناهم ارتباطات مرکزی
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شناگران استخر هالل احمر ساوه موفق به کسب  28مدال در مسابقات تهران شدند
در مراسـمی بـا حضـور
رئیـس اداره ورزش و جوانـان،
رئیـس جمعیـت هلال احمـر،
مدیر اسـتخر هالل احمر سـاوه
و برخـی مربیـان و خانـواده ها،
از شـناگران ایـن اسـتخر کـه
موفـق بـه دریافـت مـدال در
مسـابقات تهـران شـدند ،بـا
اهـدای لـوح ،مـدال و هدایـا
تجلیـل بـه عمـل آمـد.
بـه گـزارش ماهنامـه ارتباطات
مرکـزی ،مدیر اسـتخر هلال احمر
شهرسـتان سـاوه در ایـن
مراسـم ،گفـت :یـک دوره
مسـابقه اسـتعدادهای برتـر
شـنای دختـران در  ۶رده
سـنی و  ۱۰مـاده بـا حضـور
تیـم هایـی از اسالمشـهر،
هشـتگرد ،شـهربانو ،آرمـان،
توحیـد ،غدیـر و معلـم در
مجموعـه فرهنگی و ورزشـی
غدیـر تهـران برگزار شـد که
شـناگران اسـتخر هلال احمر
سـاوه موفـق بـه کسـب ۲۸
مـدال متعـدد شـدند.
نویـد گلـرخ بیـان کـرد:
نهـال پیـروز یزدانـی ،سـاینا
سـتاری ،سـودا داوودی،
سـلما عمرانـی فـر پرنیـان
احمـدی ،ثنا چاکری ،سـتایش
اسـماعیلی ،زینـب باباخانـی،
سـتایش اصفهانی ،یاسـمن خندان،
زینـب نیکـوکار ،ثنـا سـمیعی پور،
رهـا شـاهرخی ،ترنـم میرجانـی،
فاطمـه نظـری ،هسـتی اکبـری،
نرگـس نایینـی ،آنیتـا ریحانـی،
فاطمـه نجفـی ،کوثر سـلیم ،نازنین
زهـرا سـهامی ،ملیکا راحتـی ،ملیکا
شـفیعی ،نیـکا معصومـی ،حدیـث
اوتـادی ،الهـه الیاسـی ،تینـا الـه
مـرادی ،سـپینود بهرامـی و زهـرا

جـوان شـرکت کننـدگان تیم اسـتخر هالل احمر شهرسـتان سـاوه در این مسـابقات بودند.
وی بـا بیـان اینکـه ایـن مسـابقات با حضـور  ۱۳۸شـناگر از  ۹اسـتخر در رده سـنی
متولدیـن  ۸۰تـا  ۹۱برگـزار شـد ،اظهار داشـت :هـر یک از شـناگران می توانسـتند در ۵
مـاده (سـه مـاده انفـرادی و دو مـاده تیمی) شـرکت کنند.
گلـرخ بـا بیـان اینکـه این مسـابقات یکـروزه در مجموعـه فرهنگی و ورزشـی غدیر
تهـران برگـزار شـد ،اضافـه کرد :طبـق گفتـه خانم صحراگـرد مدیر امـور بانـوان نیروی
انتظامـی ایـن مجموعـه ،مقـرر شـد حمایـت هایـی برای تیم شـنای اسـتخر هلال احمر
سـاوه تمهید شـود.
مهنسـا دولـت آبـادی مدیر اسـتخر بانوان هالل احمر شهرسـتان سـاوه هـم در گفتگو با
ماهنامـه ارتباطـات مرکزی ،گفت :پس از اسـتعدادیابی بین شـناگران این اسـتخر ،آموزش و
حمایـت الزم توسـط مربیـان کارآزموده در حدود پنج سـال انجام شـد و ماحصـل آن اعزام
 31شـناگر به این مسـابقات بود که شـاهد شـکوفایی و کسـب مدال توسـط آنها بودیم.

وی خاطـر نشـان کـرد :با رایزنـی های انجام شـده مقرر شـد شـناگران اعزامی
در مسـابقات تهـران نیز شـرکت کنند.
دولـت آبـادی افـزود :از شـناگران ایـن اسـتخر شـهریه ناچیـز و در حـد بلیت
اسـتخر دریافـت مـی شـد و مـی توان گفـت که به صـورت رایـگان دوره دیـده اند.
وی ضمـن تشـکر از حسـن نیـت و زحمـات گلـرخ مدیر اسـتخر هلال احمر
شهرسـتان سـاوه ،اذعـان داشـت :ایشـان در تمـام مدت  ۵سـال تیم شـناگران هالل
احمـر را بـدون هیچگونه چشـم داشـتی یـاری کرده اند و سـانس هـای اختصاصی
بـرای تمریـن آنها اختصاص دادند و خوشـحالم که شـناگران امروز پاسـخ زحمات
ایشـان را با کسـب مـدال و سـربلند کردن نـام این اسـتخر دادند.
او ادامـه داد :در تمـام ایـن مـدت و به صـورت همزمـان  ۱۵مربی با شـناگران
بـدون هیچگونـه حاشـیه و مشـکلی تمرین کـرده و آنهـا را آموزش داده اسـت.

دولـت آبـادی بـا اشـاره بـه
اضافه شـدن شـناگران در تیم شنا
اسـتخر هالل احمـر ،خاطرنشـان
کـرد :بـا اضافـه شـدن شـناگران
مدیریـت اسـتخر هلال احمـر
سـانس هـای بیشـتری را بـه آنها
اختصـاص می دهـد.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه ایـن
دوره از مسـابقات تنهـا در  ۵مـاده
برگزار شـد ،اعلام کرد :شـناگران
اسـتخر هالل احمر شهرسـتان ساوه
در مـاده های بیشـتری (مانند شـنا
صـد متـر پروانـه) آمادگـی
رقابت را داشـتند امـا به دلیل
نبـود شـناگر در این مـاده ها
در تیـم هـای شـرکت کننده
در تهـران بـه ناچـار تنهـا در
 ۵ماده مسـابقات برگزار شـد.
رئیـس اداره ورزش و
جوانـان شهرسـتان سـاوه
هـم در ایـن آییـن ،گفـت:
همـکاری صمیمانـه و
تنگاتنـگ رئیـس جمعیـت
هلال احمر شهرسـتان سـاوه
بـا مدیریـت این اسـتخر قابل
تقدیـر اسـت و بـه جـرأت
می تـوان گفـت نویـد گلرخ
از مدیران الیـق و کارآزموده
ایـن شهرسـتان می باشـد که
هـر سـاله شـاهد برگـزاری
مسـابقات متعـدد در رشـته شـنا و
کسـب مدال هـای مختلف توسـط
شـناگران ایـن اسـتخر هسـتیم.
حامـد توکلـی ضمـن تشـکر
از تلاش هـا و حمایـت هـای
مربیـان ،مدیـران ،دسـتاندرکاران
و خانوادههـای شـناگران ،ابـراز
امیـدواری کـرد که با ادامه داشـتن
ایـن همکاری ها شـاهد پیشـرفت،
رشـد و تعالی بیشـتر رشـته شنا در
این شهرسـتان باشـیم.

برنامه های دهه وقف ساوه تبیین شد

حجت االسالم کرمی :با توجه به مشکالت موجود در جامعه ،باید مردم را به سوی وقف های جدید سوق دهیم
رئیـس اداره اوقـاف و امـور خیریـه شهرسـتان
سـاوه در نشسـت خبـری بـه مناسـبت دهـه وقف با
بیـان اینکـه وقـف نشـانه تجلـی رحمانـی ایثـار و از
خودگذشـتن و واکسـینه کـردن جامعـه در روزهـای
سـخت و برهانـی اقتصـادی بشـمار مـی آیـد ،گفت:
واقفـان کسـانی هسـتند کـه از دسـتمایه دنیـای خود
بـرای آخـرت توشـه ذخیـره مـی کننـد .بـه گـزارش
ماهنامـه ارتباطـات مرکـزی ،حجـت االسلام حمیـد
کرمـی بیـان کـرد :نقـش اصحـاب رسـانه در ترویج
فرهنـگ وقـف بـی بدیـل اسـت .وی افزود :رسـیدن
فـرد واقـف بـه نیکـی و رسـتگاری ،کاهـش فاصلـه
طبقاتـی در بیـن افـراد جامعـه ،توزیع ثـروت عادالنه
در جامعـه ،تقویـت روحیـه ایثار و فداکاری و اسـتمرار
پـاداش و ثـواب در وقف از آثـار این امر خداپسـندانه
اسـت .حجـت االسلام کرمـی بـا بیـان اینکـه وقف
یـک پدیـده راکـد و سـنتی بـرای دورههـای ابتدایی
اسلام نیسـت ،اظهار داشـت :وقـف پدیدهای اسـت
که متناسـب بـا مقتضیات زمـان در ابعـاد مختلف نیاز
بـه گسـترش دارد .وی با اشـاره به وجـود وقف هایی
ماننـد فنـاوری هسـته ای در کشـور ،بیـان کـرد :این
قبیـل وقـف هـا نشـانگر ایـن اسـت کـه وقـف بـا
مقتضیـات زمـان تغییر کرده اسـت لـذا باید بـا توجه
بـه مشـکالت موجـود در جامعـه ،مـردم را به سـوی
وقـف هـای جدید سـوق دهیـم .بـه گفته وی ،رسـانه
بایـد حافـظ موقوفات بـرای احیای این فرهنگ باشـد
و بتوانـد ایـن نقـش را ایفـا کنـد؛ خداوند وقـف را به
عنـوان یـک الگـو و مـدل در جهـان طراحی کـرده و
وقـف یـک نـگاه اقتصـادی بـرای محرومیـت زدایـی
اسـت .او تاکیـد کـرد :اسلام در کنار خمـس و زکات
منـاره برجسـته وقـف را کـه دارای گسـتره فراوانـی
اسـت ،قرار داده اسـت .کرمی توضیـح داد :وقف های
مختلفـی در جامعـه وجود دارد از جمله مدارسـی که در
گذشـته توسـط موقوفـات تامیـن می شـده اسـت یا
پـل هـا و آب انبارهای که پس از سـاخته شـدن ،وقف
می شـدند .وی با اشـاره به اینکه قرن بیسـت و یکم،
قـرن ارتباطـات اسـت ،خاطرنشـان کرد :در گذشـته

بـرای ترویـج فرهنـگ وقـف از روشهـای سـنتی
اسـتفاده مـی کردند امـا امروز مـی توانیم با اسـتفاده
از برقـراری ارتباط با رسـانه ،فضای مجـازی و فضای
سـایبری این فرهنگ را بسـیار سـریعتر در بین مردم
گسـترش دهیـم .رئیـس اوقـاف سـاوه با بیـان اینکه
برقـراری ارتبـاط بیـن وقف
و رسـانه یـک حرکـت بزرگ
اجتماعـی اسـت ،گفـت :بـه
واسـطه حضـور رسـانه در
وقـف و موقوفـات می تـوان
مشـکالت و موانـع را در
ایـن حـوزه برطـرف کـرد
لـذا از رسـانه انتظـار میرود
مشـکالت و موانـع جامعه را
بـه خیریـن اطلاع رسـانی
کننـد کـه از جملـه ایـن
مشکالت و نارسـایی ها فقر،
مسـکن ،بیـکاری ،تحصیل و
درمانی اسـت و نقش رسـانه
در معرفـی ایـن مشـکالت
بـی بدیـل اسـت همچنیـن
رسـانه ها آثـار و بـرکات
وقـف را بـه جامعـه منتقـل
کننـد تـا نقـش و اثـر وقـف
بهتـر درک شـود .وی با بیان
ایـن کـه قسـمت اعظـم آبسـردکن های شهرسـتان
توسـط اداره اوقـاف تامیـن مـی شـود ،تصریـح کرد:
یکـی از دیگـر آثـار و بـرکات وقـف ایـن اسـت کـه
افـراد بی بضاعـت که توانایـی تأمین پول آب شـرب
خـود را ندارنـد به ایـن اداره مراجعه می کننـد و اداره
اوقـاف هزینـه آب شـرب آنهـا را تامیـن می کنـد .او
بـا بیـان اینکه اصحـاب رسـانه پشـتیبان اداره اوقاف
بودهانـد ،اظهـار کرد :کف سـازی  ۶۰۰۰قبـور موجود
در امامـزاده سـید اسـحاق(ع) بـا وجود حاشـیه های
مختلف آغاز شـده اسـت تـا آب گرفتگی و مشـکالت
موجـود مرتفع شـود .حجـت االسلام کرمی بـا بیان

اینکـه  ۲۴برنامـه در هفتـه وقـف در این شهرسـتان
برگـزار میشـود ،ادامـه داد :نشسـت هـای تخصصی
بـا پزشـکان ،بازاریـان ،کارخانـه داران ،اصحاب علم
و حـوزه هـای علمـی و اداری و برنامـه هـای خانواده
بـا سـخنران هـای برجسـته کشـوری؛ اجـرای یـک

روز درمـان رایـگان توسـط یکـی از موقوفـات؛
افتتـاح ضریـح امامـزاده عبـداهلل(ع) اوجـان و ضریح
امامـزاده یحیـی(ع) در خیابـان طالقانـی و افتتاح آب
انبـار میـرزا حسـین عاملـی؛ نشسـت تخصصـی بـا
اسـاتید دانشـگاه بـا رویکـرد وقـف؛ بازدیـد از مراکز
خیریـه نیکـوکاری؛ همایـش یاوران وقف؛ سرکشـی و
تجلیـل از خیریـن واقفیـن خیراندیش و یـاوران وقف؛
غبارروبـی مرقـد مطهـر امامزاده سـید اسـحاق(ع) و
سـید علـی اصغـر(ع) و عطرافشـانی و گلبـاران مـزار
شـهدا و بازدیـد و دیـدار از خانـواده شـهدا؛ بازدیـد
از بیمارسـتان شـهید مـدرس و عیادت ،اهـدای گل و

تبرکـی به بیمـاران؛ تجمـع لبیک یا رسـول اهلل(ص)؛
همایـش قـاری هـای قرآنـی و تجلیـل از رتبـه هـای
برتـر قرآنی شهرسـتان بـا حضور قـاری بیـن المللی
اسـتاد ابوالقاسـمی در امامـزاده یحیـی(ع)؛ محیـط
زیسـت ،بهداشـت و سلامت بـه مناسـبت وقـف از
جملـه برنامه های ایـن ایام
اسـت .وی بـا بیـان اینکـه
اداره اوقاف سـاوه در اسـتان
جزو نفـرات برتـر در اجرای
برنامـه هـا بـه مناسـبت
دهـه وقـف اسـت ،اضافـه
کـرد :دو بـاب آپارتمـان
در سـال جـاری بـه ارزش
یـک میلیـارد و  ۳۰۰میلیـون
تومـان بـا نیـت کمـک بـه
ازدواج نیازمنـدان ،قـرآن و
روضـه خوانی حضـرت زهرا
(س) وقـف شـده اسـت .او
با بیـان اینکـه  ۶۰۸موقوفه
در شهرسـتان وجـود دارد،
اعلام کـرد ۵۳۵ :موقوفـه
متصرفـی و  ۷۳موقوفـه
غیـر متصرفـی و ۲۱۴۶
رقبـه شـامل  ۲۵۸مسـجد،
 ۴۶حسـینیه ،یـک زینبیـه و
 ۱۱آرامسـتان موقوفـه و ثبت شـده و یـک دارالقرآن
در ایـن شهرسـتان وجـود دارد ،همچنیـن تعـداد
بقـاع متبرکـه شهرسـتان  ۷۳امامـزاده و یـک پیغمبر
می باشـد و بیشـترین بقـاع متبرکـه در شهرسـتان
سـاوه واقـع شـده اسـت .کرمـی با اشـاره بـه اجرای
طـرح ویـژه «هر مدرسـه یـک وقـف» ،اذعان داشـت:
ایـن طـرح بـا رویکـرد ایـن کـه در هـر مدرسـه بـا
مشـارکت اولیا یـک وقف انجام شـود و تولیت آن مدیر
وقـت مدرسـه باشـد و درآمدهـای حاصـل از این وقف
خـرج همـان مدرسـه شـود .وی بـا اشـاره بـه اجرای
طرح هـای عمرانـی در  ۹بقعـه شهرسـتان و آغـاز

عملیـات اجرایـی احداث حسـینیه امامـزاده عبداهلل(ع)
بعنـوان یکـی از طرحهـای عمرانی ،تصریح کـرد :اکثر
بقـاع متبرکـه شهرسـتان در مکان هـای صعـب العبور
واقـع شـده اسـت ،ادامـه داد :در طـرح مهـر تحصیلی
حـدود  ۸۰بسـته هـر بسـته بـه ارزش  ۲۵۰هـزار
تومـان بـه دانشآمـوزان نیازمند اهدا شـد همچنین در
مناسـبتهای مختلف در طول سـال برنامه هـای متنوعی
توسـط اداره اوقـاف شهرسـتان اجرا شـد کـه در این
برنامـه هـا از کمـک بـه نیازمنـدان غافـل نشـدیم؛ به
عنـوان مثال در مـاه مبـارک رمضان حدود  ۲۷۰بسـته
فقـط توسـط مرکز افـق در امامزاده سـید اسـحاق(ع)
بیـن نیازمنـدان محـل های مختلف شهرسـتان شـبانه
تقسـیم شـد .بـه گفتـه وی ،در بحـث اجـرای طـرح
ملـی حفـظ بالـغ بـر  ۶۰۰نفـر طـرح حفظ را پوشـش
داده و مربـی بـرای شـرکت کننـدگان تعییـن کـرده و
اکنون مشـغول حفـظ قرآن هسـتند ،همچنیـن از دیگر
طرح هـای فرهنگـی طـرح آرامـش بهـاری در قالـب
برنامـه هـای متنوع ماننـد برپایی خیمه معرفـت بود که
دارای غرفـه هـای متعـدد فرهنگـی ،کـودک و نوجوان،
مشـاوره بـوده و همچنیـن به  ۷هـزار نفـر از زائرین و
مسـافران بـه دلیل نامناسـب بـودن هوا ،اسـکان داده
شـد .همچنیـن پخـش مسـتقیم ترتیل خوانـی قـرآن
در امامـزاده سـید اسـحاق(ع) ،اجـرای طـرح نشـاط
معنـوی در تابسـتان و برگـزاری کالس هـای مختلـف
بـرای جوانـان و نوجوانـان ،والیـت علوی اکمـال دین
نبـوی و تهیـه کیـک  ۱۴متـری ،طبـخ غذا در سراسـر
شهرسـتان ،کاروان پیـاده روی امـام علـی(ع) و ...از
جملـه فعالیـت هـای اوقـاف سـاوه بـوده اسـت و این
اداره در بیشـتر اجـرای مراسـم هـای مختلف با سـایر
ارگان هـا همـکاری کرده اسـت .او بیشـترین نیازهای
شهرسـتان را فقرا ،وقـف برای اعیاد ،تحصیـل ،ازدواج
و اشـتغال ،فنـاوری و رسـانه عنـوان کـرد و گفـت :در
طـرح مـودت امسـال بیـش از یـک میلیـارد و ۴۰۰
میلیـون تومـان کمـک نقدی جذب شـده اسـت .وی از
رسـانهها خواسـت برای احصاء شـدن عیبهـای موجود
همـواره یـار و یـاور اداره اوقـاف باشـند.

