مقیمی :ساوهو زرندیه از ظرفیت باال و
جغرافیای مناسبی برای توسعه صنعتی
و اقتصادی برخوردار است
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معاون امور صنایع وزارت صنعت ،معدن و تجارت در آیین اختتامیه نخستین
نمایشگاه توانمندیهای اقتصادی و سرمایهگذاری زرندیه ،گفت :در وزارت
صنایع معرفی توانمندی های اقتصادی و سرمایه گذاری یک اولویت است و
برپایی نمایشگاه پاسخی برای افرادی است که صحبت از ضعف توانمندی
صنعتی می کنند .فرشاد مقیمی افزود :ساوه و زرندیه با استقرار بیش از ۷۰۰
واحد صنعتی از ظرفیت باال و جغرافیای مناسبی برای توسعه صنعتی و اقتصادی
برخوردار است .وی با تاکید بر اینکه فعالیت و اقدامات موثر در حوزه اقتصادی
پاسخی محکم به تحریم های ظالمانه است ،افزود :انتظار می رود فعاالن صنعتی
ضمن حضور در چنین نمایشگاه هایی در نمایشگاه های خارجی نیز حاضر شوند.

مهندس منصوری :تا زمانی که سود بانکی کمتر
از چهار درصد نشود ،تولید رونق نخواهد گرفت

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی در آیین اختتامیه نخستین نمایشگاه
توانمندیهای اقتصادی و سرمایهگذاری زرندیه با تاکید بر اینکه تا زمانی که سود بانکی کمتر از چهار
درصد نشود ،تولید رونق نخواهد گرفت؛ گفت :اقتصاد بیمار باعث عدم همخوانی دخل و خرج است
لذا به دلیل نبود درآمد الزم در حوزه تولید ،سرمایه گذاران به ناچار برای تامین هزینههای خود به وام
بانکی با سودهای باال روی می آورند که بزرگترین آسیب را به تولید و اقتصاد وارد می کند .محمدرضا
منصوری با تاکید بر لزوم حمایت از تولید به هر شکل ممکن برای امیدبخشی به صاحبان صنایع ،افزود:
کاهش ارزش پول ملی موجب شده است که مزیت صادرات محوری را از دست بدهیم و روند صادرات
کاال کاهش یابد .وی با اشاره به اینکه ساوه و زرندیه بهترین نقطه ایران برای سرمایه گذاری است ،اضافه
کرد :این دو شهرستان از قابلیت های باالیی به دلیل نزدیکی به پایتخت ،مجاورت با فرودگاه بینالمللی
و مهیا بودن زیرساخت های الزم برخوردارند .نماینده مردم ساوه و زرندیه در خانه ملت خاطرنشان کرد:
صنعتگران ناامید نباشند و مطمئن باشند از این دوران سخت به راحتی عبور خواهیم کرد.

نخستین نمایشگاه توانمندیهای اقتصادی و سرمایهگذاری زرندیه در سرزمین ایرانیان شهر جدید آیلند به کار خود پایان داد

دکتر سیداحمد موسوی :آیلند ممتازترین محل برای سرمایهگذاری در شهرستان زرندیه است

نخستین نمایشگاه توانمندیهای اقتصادی و سرمایهگذاری زرندیه در
آیلند (سرزمین ایرانیان) با حضور مسئوالن استانی و این شهرستان برگزار شد.
به گزارش ماهنامه ارتباطات مرکزی ،معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مرکزی
در مراسم افتتاح این نمایشگاه با تاکید بر اینکه زرندیه برای سرمایه گذاری موقعیت عالی
دارد ،گفت :این شهرستان توانمندی ها و پتانسیل های خوبی برای سرمایه گذاری دارد که
امیدوارم در آینده از این فرصتهای خوب به وجود آمده به نحو احسن استفاده کنیم .سعید
فرخی بیان کرد :زرندیه قطب سرمایه گذاری است و باید این شهرستان را به دنیا معرفی
کنیم لذا برگزاری این نمایشگاه نقطه عطفی برای این فرصت خوب می باشد.
فرماندار زرندیه نیز در این مراسم ضمن تقدیر و تشکر از کلیه شرکت ها ،ادارات و
دست اندرکارانی که برای برپایی این نمایشگاه بی وقفه زحمت کشیدند ،گفت :زرندیه دارای
ظرفیت ها و قابلیت های بسیار زیادی در زمینه تولید کاالهای صنعتی و محصوالت کشاورزی
است .دکتر هادی فدایی از زرندیه به عنوان قطب کشاورزی در زمینه باغات به ویژه تولید پسته
یاد کرد و ادامه داد :این شهرستان با جمعیت کارگری بالغ بر  ۱۸هزار نفر که بیش از  ۸۰۰۰نفر
کارگر صنعتی و مابقی کشاورز می باشند که این قشر با عزمی راسخ و همتی بلند با وجود تمام
مشکالت اقتصادی تمام انرژی خود را برای تولید و رونق کار در کشور گذاشته اند.
سرمایهگذار و موسس آیلند که میزبان برگزاری این نمایشگاه در منطقه ویژه اقتصادی زرندیه
(ایرانیان) بود با تاکید بر اهمیت قرارگیری آیلند در استان مرکزی ،گفت :شهر آیلند یکی از بزرگترین و
منحصر به فردترین مجموعه های اقتصادی و همچنین ممتازترین محل برای سرمایهگذاری در شهرستان
زرندیه است که با وسعت بیش از  ۱۷۰۰هکتار و با  ۲۴نوع کاربری که رویکرد اصلی آن ورزشی ،تفریحی،
گردشگری و اقتصادی می باشد؛ در این شهرستان گزینه بسیار مناسبی به منظور تکمیل چرخه اقتصادی
منطقه به شمار می رود .سید احمد موسوی بیان کرد :در این شهر بسترهای مناسب به منظور کار فعالیت و
سرمایه گذاری مجموعه های بزرگ و کوچک بنگاه های اقتصادی با هر زمینه تخصصی و عالیق مختلف و
سالیق گوناگون در رشته های مختلف علمی ،تخصصی ،تفریحی ،ورزشی ،تجاری و ...فراهم شده است ،لذا
با پرهیز از یکسونگری و ایجاد انحصار در جامعه مخاطبین که امروزه یکی از آفت های بزرگ رشد و توسعه
می باشد پذیرای سرمایه گذاری های کوچک و کالن عالقهمندان و فعاالن حوزه های مختلف اقتصادی
هستیم .وی ضمن تشریح برخی کاربری های اصلی شهر آیلند اظهار داشت :مجموعه های ورزشی موتور

اسپرت آیلند که شامل کارت پیست های موتور کراس ،آفرود ،خاکی ،آموزشی و پیست بزرگ فرمول وان
می باشد که هم اکنون ساخت آن تکمیل شده است و مراحل نهایی بهرهبرداری خود را میگذراند ،بزرگترین
و پیشرفته ترین پیست ها و مجموعه ورزشی های اتومبیلرانی و موتور سواری در این شهر فراهم شده
است که در آذرماه سال جاری میزبان یکی از بزرگترین مسابقات قهرمانی کشور در رشته دِ َرگ اتومبیلرانی
است .وی با تاکید بر اینکه این ورزشها یکی از مهیج ترین و پر مخاطب ترین رشته های تخصصی و
مورد عالقه شدید کودکان ،نوجوانان و بزرگساالن در دنیای امروز است ،اضافه کرد :مجموعه ای که ایجاد
شده عالوه بر ظرفیت باالی پذیرش عالقه مندان به اینگونه رشتهها قابلیت برگزاری مسابقات ملی و جهانی
را نیز دارد و همچنین ظرفیت جذب  ۲۵۰هزار تماشاچی را به خود اختصاص داده است .دکتر سیداحمد
موسوی ادامه داد :یکی دیگر از توانمندی های این شهر پارک علم و فناوری یا دهکده دانش آیلند است
که با توجه به نیازهای امروز جامعه به رویکردهای نوین علمی و پژوهشی و استفاده از ایده های تازه در
فعالیت های تولیدی و خدماتی کشور بستری فراهم کرده تا با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست
جمهوری فرصت فعالیت و کار برای دانشمندان جوان و آینده ساز کشور را در اختیارشان قرار دهیم .وی
خاطرنشان کرد :دهکده دانش آیلند فرصت مغتنمی است برای شرکت های دانش بنیان که ایده های نوین
خود را به معرض نمایش بگذارند و حمایت الزم از آنان که در ابتدای راه هستند و فاقد هرگونه سرمایه
و پشتوانه مالی به عمل می آید لذا در این زمینه تاکنون برای  ۵۰مجموعه علمی و فناوری بستر الزم برای
فعالیت فراهم شده است .به گفته وی ،دهکده سالمت آیلند در کنار توانمندی و حضور شرکت های عظیم
خدماتی در بخش سالمت
و درمان به کمک شهرستان
میآید تا کمبودها و مشکالت
موجود مرتفع شود لذا به
منظور ارتقای سالمت منطقه
این دهکده طراحی شده تا
پذیرای سرمایهگذاران حوزه
بهداشت و درمان و سالمت
کشور باشد .وی با بیان اینکه
نزدیکی به فرودگاه بین المللی
امام خمینی (ره) تضمین
پذیرش توریسم درمانی
و سالمت برای این منطقه
میتواند باشد ،افزود :فضاهای
طراحی شده در دهکده
سالمت عالوه بر خدمت
رسانی به مردم منطقه و حوزه
زرندیه ،یکی از برجسته ترین
و تخصصی ترین مراکز درمانی در کشور خواهد بود لذا از عالقمندان به سرمایه گذاری در این حوزه دعوت
می کنم تا با مطالعه دقیق بخش های مختلف دهکده سالمت آیلند از این فرصت ممتاز استفاده کنند .دهکده
سالمت آیلند از منظر درمان بیماران خارجی و ایجاد یک فضای کامل برای درمان بیماران داخلی فرصت
ارزآوری و جلوگیری از خروج ارز را در بخش پزشکی کشور ایجاد میکند .موسس شرکت توسعه سیاحان
سرزمین ایرانیان ،مجوز منطقه ویژه اقتصادی این شهر را یکی دیگر از امتیازات برجسته آیلند برشمرد و
تصریح کرد :این مجوز در تقسیمات کشوری تحت عنوان منطقه ویژه اقتصادی زرندیه (ایرانیان) نام گرفته

است تاکنون  28میلیارد دالر صادرات داشته است .فعاالن اقتصادی و مدیران استانی واقفند که قرارگیری در
این منطقه ،مزیت های بسیار باالیی در توانمندسازی سرمایه های کوچک و بزرگ منطقه دارد و به اعتبار
مزیت منطقه ویژه کاربری های متعددی مانند شهر خودرو شامل  ۹۳نمایشگاه بزرگ خودروهای نو برای
کمپانی های فعال در حوزه ساخت و مونتاژ ،واردات خودرو و لوازم یدکی همچنین واحد شماره گذاری،
شرکت های بیمه ای فعال در حوزه خودرو ،دفاتر ثبت اسناد رسمی ،شرکت های خدمات خودرویی فراهم
شده که در آینده نزدیک به بهره برداری می رسد .وی اضافه کرد :همچنین مجموعه انبارهای گمرکی که
شامل فضای مناسب با زیرساخت های مرتبط برای احداث انبارهای گمرکی ،مواد اولیه ،کاالهای نیمه ساخته
و ساخته شده برای ارائه خدمت به صاحبان صنایع و کارخانجات تولیدی همچنین صادرات محصوالت
کشاورزی منطقه و کشاورزان می باشد که از مزایای منطقه ویژه اقتصادی می توان استفاده کرد .او در
ادامه با اشاره به مجموعه مراکز شهربازی و پارک آبی آیلند ،گفت :در ابتدای ورودی و در جوار اتوبان
تهران-ساوه مجموعه های بزرگ تفریحات و بازی تحت عنوان شهربازی و پارک آبی طراحی و آماده ارائه
برای سرمایه گذاران می باشد لذا استفاده از نخبگان سطح باالی بی نالمللی با دانش روز و تجارب ممتاز در
حوزه طراحی ،باعث شده  ۲۴نوع کاربری مختلف با استفاده از متدهای روز و بررسی نیازهای آتی کشور
و منطقه طراحی شود و شعار «آیلند ،شهری به سبک فرداست» را برای نیازهای سال های آتی و آینده
و دعوت به سرمایه گذاری در این راستا محقق کنیم .دکتر سیداحمد موسوی با اشاره به دهکده ورزشی
شهر آیلند ،توضیح داد :زمین ها و سالن های متعدد ورزشهای توپی از قبیل فوتبال ،والیبال ،بسکتبال و
ورزش های رزمی ،ورزش های
آبی به منظور آموزش ،تمرین،
برگزاری مسابقات ملی و
بین المللی همچنین میزبانی
اردوهای تیم های ملی و
خارجی در دهکده ورزشی
آیلند طراحی شده و آماده
حضور سرمایهگذاران می باشد.
به گفته وی ،مجموعه هتل ها و
مراکز اقامتی آیلند در کنار سایر
مراکز یاد شده نیز در طراحی
شهر پیش بینی شده است که
هماهنگ با هر نوع سلیقه و نیاز
میهمانان ،این مجموعه ظرفیت
پذیرش قهرمانان ورزشی که
برای برگزاری مسابقات ملی
و بین المللی حضور می یابند،
پزشکان بین المللی که به
منظور فعالیت در دهکده سالمت حضور دارند ،نخبگان اقتصادی و سرمایه گذاران داخلی و خارجی و
دانشمندان جوان ایران و سایر کشورها که در دهکده دانش فعال هستند ،صاحبان صنایع و تامین کنندگان
کاالها و قطعات تولیدکنندگان خودروها و تماشاچیان مسابقات سراسری و جهانی با توجه به تنوع نیازها
هتل ها و محل های اقامت را دارد که آماده ارائه به سرمایه گذاران می باشد .وی خاطرنشان کرد :باشگاه
سوارکاری و کورس اسب دوانی آیلند نیز به عنوان یکی از بزرگترین مجموعه های سوارکاری منطقه
خواهد بود و همچنین کاربری های دیگری مانند مراکز خرید متعدد ،آمفی تئاتر و سالن های همایش مجلل،

ساختمان های اداری ،کلوب و زمین گلف ،دهکده های اقامتی و سکونتی و ...از دیگر کاربری های این شهر
می باشد .موسوی در پایان از کلیه مسئوالن استان و شهرستان زرندیه که در مدت سیزده سال شکل گیری
شهر آیلند از این مجموعه حمایت کردند ،تقدیر و تشکر کرد و گفت :برگزاری این گونه نمایشگاهها و
گردآوری صاحبان صنایع ،سرمایه گذاران ،تولید کنندگان کاالها و خدمات در کنار مدیران ملی و استانی در
تشویق به سرمایه گذاری در بخش های مولد و ماندگار قابل تقدیر است و امیدواریم در کنار سایر فعاالن
بخش سرمایه گذاری سهمی در عمران و آبادانی کشور ،کارآفرینی ،توسعه صادرات ،صنعت گردشگری،
افزایش نشاط اجتماعی و افزایش آرامش و آسایش و رفاه اجتماعی داشته باشیم.
موسس و عضو هیات مدیره شرکت توسعه سیاحان سرزمین ایرانیان در مراسم اختتامیه این
نمایشگاه دغدغه اصلی تولیدکنندگان را مشکالت اقتصادی و سرمایه گذاری برشمرد و گفت :ایجاد
اشتغال و توسعه تولید موجب پیشگیری از بروز آسیبهای اجتماعی است .سید احمد موسوی با تاید
بر اینکه در شرایط کنونی آمار دهک های با درآمد پایین در جامعه بیشتر شده است و باید برای حل
مشکالت اقتصادی آنان چاره اندیشی کرد ،بیان کرد :شهر جدید آیلند با پیش بینی  ۲۴نوع کاربری با
اشتغال  ۱۳۰۰نفر در حوزه ورزشی ،تفریحی ،تجاری ،و  ...موجب ایجاد فضایی میشود طبقه مرفه به
نفع طبقات دیگر پول بیشتری را در جامعه خود هزینه کند و این گردش مالی باعث ایجاد فرصتهای
شغلی بیشتری میشود .نخستین نمایشگاه توانمندیهای اقتصادی و سرمایه گذاری زرندیه در شهر
جدید آیلند واقع در سرزمین ایرانیان با هدف معرفی ظرفیتهای اقتصادی این شهرستان در حوزه
صنعتی ،کشاورزی ،معادن ،گردشگری ،بازرگانی و  ...به عنوان فرصتی برای معرفی واحدهای برتر و
شاخص شهرستان در حوزه اقتصادی و معرفی تولیدات و توانمندیهای آنها در عرصههای گوناگون
افتتاح شد که حدود  ۵۰سرمایه گذار در غرفه های گوناگون این نمایشگاه به معرفی توانمندی ها و
ظرفیت های خود در حوزه های صنعتی ،کشاورزی و گردشگری پرداخته اند.
در این نمایشگاه که به همت استانداری استان مرکزی ،فرمانداری شهرستان زرندیه،
سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان مرکزی ،شرکت شهرکهای صنعتی استان مرکزی،
اداره جهاد کشاورزی شهرستان زرندیه و مدیریت شهر جدید آیلند برگزار شد ،واحدهای
تولیدی و برتر شهرک های صنعتی مامونیه ،زاویه و پرندک و نیز واحدهای شاخص برتر
تولیدی خارج از شهرک های صنعتی و نیز واحدهای فعال در حوزه کشاورزی حضور یافته اند.
این نمایشگاه به مدت سه روز از  28تا  30آبانماه پذیرای عالقمندان و بازدیدکنندگان بود.

جهت دریافت ماهنامه ارتباطات مرکزی به صورت pdf
ایمیل خود را به شماره  0935 295 86 76پیامک کنید
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با مشارکت َخ ِیر ساوجی

دبیرستان دخترانه «مرحوم حاج تقی باغبانی» به بهره برداری رسید

آئین بهره برداری از دبیرستان دخترانه مرحوم حاج تقی باغبانی با
حضور برخی از مسئوالن استان مرکزی و شهرستان ساوه برگزار شد.
به گزارش ماهنامه ارتباطات مرکزی ،مدیر آموزش و پرورش شهرستان
ساوه در این مراسم گفت :آرامش و راحتی که اکنون همه ما از آن بهره می بریم
را مدیون و مرهون خون شهدا هستیم.
ابراهیم فراشیانی بیان کرد :از اینکه بسیاری از دانش آموزان در مدارس
نوساز و البته خیر ساز شهرستان در حال تحصیل هستند ،باید خوشحال بود.
وی با تاکید بر اینکه مدارس شهرستان ساوه و آموزش و پرورش و
همچنین مردم ساوه مدیون خیرین ساوجی هستند ،ادامه داد :ساوه یکی
از شهرهای مهاجر پذیر است که هر ساله تعداد دانشآموزان آن افزایش
مییابد و هرچه در این شهرستان مدرسه سازی شود ،باز هم پاسخگوی نیاز
دانش آموزان آن نخواهد بود.
فراشیانی خاطرنشان کرد :خیرین در امر مدرسه سازی به کمک آموزش و
پرورش شتافته اند اما با توجه به بحران اقتصادی موجود باز هم نیاز به کمک
این عزیزان داریم.
وی با بیان اینکه  ۶۰۰دانش آموز در این مدرسه نوساز که توسط خانواده
مرحوم باغبانی ساخته شد ،مشغول به تحصیل می باشند ،اظهار داشت :این
اقدام خیرین به آموزش و پرورش و بالندگی دانش آموزان کمک میکند.
او ابراز امیدواری کرد که با کمک خیرین در شهرستان ساوه شاهد فعالیت
مدارس پر ازدحام و دو شیفت نباشیم.
معاون استاندار و فرماندار شهرستان ساوه هم در این مراسم گفت :کسانی
که در امر مدرسه سازی پیشقدم میشوند در واقع جهادی مفید و ماندگار در
کشور و شهرستان رقم میزنند و این توفیق شامل حال آنها شده است.
محمد بهاروند خاطرنشان کرد :افرادی که به دنبال انجام کار خیر هستند

به ویژه خیرینی که در راستای علم و مدرسه سازی قدم برمیدارند ،به روز
رستاخیز و قیامت اعتقاد دارند.
وی افزود :کار خیر همانند کاشت دانه گندم در زمین کشاورزی است که
هر ساله هر دانه
گندم به هزاران
دانه مبدل میشود
و این خیر برکت
در زندگی دنیوی و
توشهای برای روز
قیامت است.
مهنــــــــد س
بهاروند با اشاره به
برخی از مشکالت
آموزش و پرورش
در شهرستان ساوه،
ادامه داد :با توجه
به تحصیل  ۲۴هزار
دانش آموز در
این شهرستان اما
متاسفانه همچنان
با مشکالت فضای
آموزشی و امکانات
مواجه
تحصیلی
هستیم که با برنامه ریزی و کمک خیرین باید مرتفع شود.

برگزاری نشست خبری با محوریت «سکته مغزی ،اقدامات و پیشگیری»
نشست خبری با خبرنگاران با محوریت «سکته مغزی،
اقدامات و پیشگیری» در بیمارستان شهید مدرس ساوه
برگزار شد.
به گزارش ماهنامه ارتباطات مرکزی ،رئیس مجتمع
بیمارستان شهید مدرس و  17شهریور ساوه در این
نشست گفت :سکته مغزی یک بیماری حاد مغزی است
که متاسفانه شیوع آن در ایران نسبتا باال است و طی
مطالعات اخیر درصد مبتال به این نوع سکته در ایران رو
به افزایش می باشد.
دکتر الهام فرهادی با اشاره به اینکه متأسفانه
میانگین سنی سکته مغزی در کشورمان رو به کاهش
است ،بیان کرد :نسبت درصد شیوع این بیماری
در کشورهای در حال توسعه نسبت به کشورهای
توسعه یافته باالتر است.
وی با بیان اینکه می توان از سکته مغزی
پیشگیری کرد ،اظهار داشت :ورزش ،رژیم غذایی،
پیگیری و حساسیت بیشتر نسبت به عالئم سکته
خانواده هایی که سابقه سکته مغزی در آنها بوده
و یا ریز فاکتورهای آن را دارند از جمله موارد
پیشگیری این سکته است.
به گفته وی ،در صورت بروز سکته مغزی در

می توان از بروز سکته جلوگیری کرد ،اضافه کرد :زمان
طالیی  ۳الی  ۶ساعت پس از بروز عالئم سکته مغزی
است که ترجیحا  ۳ساعت اول اگر مراجعه شود ،بیش از
 ۹۷درصد می توان از ایجاد عوارض سکته جلوگیری کرد.
رئیس مجتمع بیمارستان شهید مدرس و  17شهریور
ساوه با بیان اینکه سکته های مغزی شامل دو دسته
هموراژیک خونریزی داخلی و ایسکمیک است ،گفت:
این روش درمان برای سکته مغزی ایسکمیک به کار برده
می شود.
وی خاطرنشان کرد :بخشی که به عنوان واحد ۷۲۴
این نوع سکته ها را بررسی می کند حتما باید دارای

تهیه داروهای مورد نیاز مانند البراتول شد لذا کمی
عملکرد این واحد را دچار مشکل کرد اما تا حد توان به
خدمات رسانی خود ادامه داد.
وی با بیان اینکه در مهرماه امسال  ۶۳بیمار مبتال به
سکته مغزی در ساوه پذیرش شده است ،تصریح کرد :با
توجه به نزدیکی ساوه به شهرهای بزرگی مانند تهران و
قم و مراجعه بیماران به این شهرها ،قطع ًا این عدد کمتر
از آمار اصلی است.
او با اشاره به اینکه آمار سکته مغزی در شهر ساوه هم
تراز رنج کشوری است ،گفت :بسیاری از مبتالیان سکته
مغزی که به این بخش مراجعه کردند نیز به دلیل واقع
شدن این شهرستان در مسیر تردد مسافرین از
این قشر تشکیل شدهاند.
دکتر فرهادی ماشینی شدن زندگی و تحرک
کم و همچنین کم شدن آب بدن به واسطه قرار
گرفتن شهرستان ساوه در یک منطقه گرم و
خشک و کشاورز بودن اکثر آنها را از دالیل بروز
سکته مغزی برشمرد.
وی با اشاره به برخی از ویژگی های ساوه مانند
نزدیکی به پایتخت ،خاطرنشان کرد :بسیاری از
نیروهایی که در بیمارستان مدرس کار می کنند

دستگاه سی تی اسکن
باشد تا نوع سکته را
تشخیص دهد که با
حمایت و تالشهای رئیس
و معاونت درمان دانشکده
علوم پزشکی و سایر
مسئولین ،این واحد در

هر فرد می تواند عوارض بسیاری از خود به جای
بگذارد لذا طی مطالعات انجام شده  ۹۰درصد
کسانی که دچار سکته مغزی میشوند و به موقع
درمان نمیشوند ،دچار از کار افتادگی میشوند.
دکتر فرهادی با اشاره به تشکیل بخش ۷۲۴
برای درمان سکته مغزی در کشور در چند سال
اخیر ،بیان کرد :این بخش بدان معناست که در
هفت روز هفته و  ۲۴ساعته واحدهای درمانی در
خدمت مردم هستند لذا با اطالع رسانی عالئم
عمومی سکته مغزی به مردم ،می توان از آنها
خواست در صورت بروز این نشانه ها بدون اتالف وقت به
این واحد در بیمارستان مدرس مراجعه کنند.
وی احساس خواب رفتگی ،بی حسی دست ،تغییر در
تکلم و فلج شدن دست و پا را از جمله عالئم بروز سکته
مغزی برشمرد و ادامه داد :کسانی که این عالئم را در خود
یا اعضای خانواده یا اطرافیان مشاهده کردن فورا ً با ۱۱۵
تماس بگیرند تا توسط پرسنل اورژانس سریع ًا به واحد
 ۷۲۴منتقل شوند.
او با تاکید بر اینکه کسانی که متوجه عالئم سکته
مغزی میشوند اگر در زمان طالیی (گلدن تایم) به واحد
 ۷۲۴مراجعه کنند و داروهای مربوطه را مصرف کنند

بیمارستان شهید مدرس شهرستان ساوه راه اندازی شد.
به گفته وی ،این واحد شامل یونیتی است که در بخش
اورژانس این بیمارستان قرار گرفته است تا با هماهنگی
و همکاری پرسنل اورژانس و پرستاری بیمارستان بتوان
خدمت موثری به طور کامل به مبتالیان سکته مغزی ارائه
داد.
این مقام مسئول در بیمارستان مدرس ساوه ادامه
داد :البته استارت این واحد در اوایل امسال زده شد و
حتی به  6بیمار نیز خدمات رسانی شده است و توانستیم
آنها را از عوارض سکته مغزی نجات دهیم اما متاسفانه
مشکالت اقتصادی و تحریم ها منجر به اختالل در

وی تصریح کرد :علیرغم تمام معضالت و مشکالت موجود اما خوشبختانه با
کمک مسئوالن و تالش دبیران و دانش آموزان شاهد قبولی های متعدد و حتی
رتبه های برتر در کنکور بوده ایم که نشان از پتانسیل علمی شهرستان دارد.
فــــــر ما ند ا ر
ساوه بیان کرد:
شورای
اعضای
اسالمی و همچنین
سابق
شهردار
و شهردار فعلی
این شهر اهتمام
و توجه ویژه ای
به بحث آموزش
و همچنین کمک
به رفع مشکالت
تحصیلی داشته اند
که جای تقدیر و
تشکر دارد.
ضمن
وی
تقدیر از خانواده
باغبانی بابت کمک
در ساخت این
مدرسه ،ادامه داد:
هر توفیق و ثوابی
که دانش آموزان این مدرسه در آینده کسب کنند به حساب مرحوم باغبانی و

حال ما خوب است اما تو باور نکن...
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نمی دانم در این یادداشت با چه کسی صحبت می کنم؛
کدام مسئول یا متصدی را خطاب قرار می دهم! اما
می خواهم بگویم که حال ما خوب است چراکه بنی آدم
بنی عادت است...
عادت کردیم هر روز مثل سابق وارد تلگرام شویم،
مردم و ارگانها از این پیام رسان استفاده کنند اما با
فیلترشکن! مگر چه اتفاقی افتاده است؟! تنها هزینه
فیلترشکن و مصرف ترافیک  ۴برابری بر روی دوش شان
قرار گرفته است! اما عادت کردهاند؛ انگار از اول هم به همین
منوال بوده است ...عادت کردیم هر گاه چیزی گران شود دیگر رنگ ارزانی به
روی خود نبیند ..عادت کردیم هرگاه قیمت ارز و دالر باال رود ،همه چیز چند برابر
گران شود اما با پایین آمدن آن اتفاقی نیفتد ...عادت کردیم هرگاه به فروشگاه یا مغازه
مراجعه کنیم برای خرید کاالی مورد نظر بپرسیم امروز قیمتش چند است ...عادت
کردیم به ما مرتب وعده دهند و از آن سر باز زنند و اتفاقی هم نیفتد ...عادت کردیم
همیشه از همه چیز و حقمان محروم شویم و خم به ابرو نیاوریم ...عادت کردیم برند
شهرمان را از ما بگیرند و در خروجی شهر ،انار شهر دیگری را با نام ساوه بفروشند در
حالی که باغداران این شهرستان در سوگ از دست دادن درختان شان به غم نشسته اند
و با وجود فریاد کشاورزان و رسانه ها اما باز اتفاقی نیفتد ...عادت کردیم با وجود
اینکه دنیا انار را با برند ساوه می شناسند اما در کاخ نیاوران جشنواره انار برگزار شود
آن هم بدون اینکه ساوه در آن جایی داشته باشد ...عادت کردیم که دیگر در شهرمان
جشنوارهای نداشته باشیم ،شاید برگزاری جشنواره های مختلف انار ،انگور ،گندم و...
از اول هم اشتباه بوده است و اکنون راه درست را می رویم ...عادت کردیم هر مسئولی
که منتخب یا منتصب می شود ،با آزمون و خطا کار کند و هیچ گاه نسبت به عملکردش
پاسخگو نباشد ...عادت کردیم پروژه چند میلیاردی با بودجه مردم در یک زمان اجرا
شود و در زمان دیگر تخریب شود و کسی پاسخگویی سرمایه از دست رفته نباشد...
عادت کردیم وقتی که اختالس گر ،رانت خوار ،غارتگر یا هر متخلف دیگری را
دستگیر میکنند ،همه چیز مشخص باشد به جز مورد اختالس و دزدی ...عادت کردیم
تصمیمات خوب نمادین و نمایشی باشد و هیچ گاه اجرا نشود...
عادت کردیم...

جذب نمایندگی ماهنامه ارتباطات مرکزی
در کلیه شهرستان ها و شهرهای استان مرکزی

تلفن تماس0912 594 86 76 :
42211201 - 09355045605

جــذب نیرو در شهرک صنعتی مامونیــه

مهندس مکانیک با  2ســال ســابقه کار

تلفــن تماس0912 295 25 63 - 086 - 45251060 - 61 :

جــذب نیرو در شهر صنعتی ســاوه

حســابدار مجرب و حرفه ای با حداقل  5ســال ســابقه
کار و آشــنایی با نرم افزارهای همکاران ،اکســل و ورد
متقاضیان محترم لطفا رزومه کاری خود را به شماره تلفن های  42346077و
 086 - 42346374فکس نموده تا پس از بررسی با آنها تماس گرفته شود.
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برگزاری همایش بزرگ سالروز تصویب قانون کار در خانه کارگر تشکیالت ساوه و زرندیه
تصریح کرد :این آسیبها اکنون برای کارگران است اما
در آینده به جامعه منتقل می شود .نماینده کارگران در
شورای عالی کار با تأکید بر اینکه اگر معیشت آنها تا
حدودی تامین نشود این فاصله زیاد تر شده و جبران
آن سخت تر می شود ،گفت :نسبت به سال  ۹۱از لحاظ
اجتماعی ،پزشکی ،بهداشت و درمان  ۹درصد عقب تر
هستیم که مقدمه بروز یک بحران است لذا باید برای
هجمه های اقتصادی آماده باشیم .او با بیان اینکه
مطالبات کارگران مطالبات صنفی و برای معیشت است،
تاکید کرد :با سیاستگذاری یکسری تصمیمات اشتباه
مشکالت اخیر بوجود آمده است .وی افزود :کارگران نه
تنها بانیان این انقالب هستند بلکه صاحبان آن نیز بوده
همایش بزرگ سالروز تصویب قانون کار به
مناسبت فرارسیدن  ۲۹آبان در خانه کارگر تشکیالت
ساوه و زرندیه برگزار شد.
به گزارش ماهنامه ارتباطات مرکزی ،نماینده کارگران
در شورای عالی کار در این مراسم گفت :از ابتدای انقالب
و تشکیل مجلس ،قانون کار مورد بحث بوده و دوازده سال
طول کشید تا این قانون به تصویب برسد .علی خدایی با
تاکید بر اینکه قانون کار باید به قانون مترقی دنیا تبدیل
میشد ،اضافه کرد :در این مدت موارد متعددی درخصوص
قانون کار مطرح شد تا نهایتا با مداخله امام راحل و مرحوم
هاشمی رفسنجانی و موسوی اردبیلی قانون کار نوشته

این قشر زحمتکش به ویژه در چند ماه اخیر بسیار ناگوار
شده و قدرت خرید آنها کاهش یافته است .محمدرضا بقائیان
اضافه کرد :در خصوص بازنشستگی چند سالی است تقاضای
همسانسازی حقوق کردهایم .وی با اشاره به دریافت حقوق
ناچیز توسط قشر کارگر ،اظهار کرد :هزینههای باالی درمان
و معیشتی باعث شده که این قشر نیاز به حمایت بیشتری
داشته باشند .او ابراز امیدواری کرد که این قشر زحمتکش
قبل از پایان سال طی جلسات شورای کار از حمایت های
غیرنقدی و نقدی و ...برخوردار شوند .به گفته وی ،کارگران
بیشترین مصرف کنندگان کاالهای ایرانی هستند چرا که این
قشر توانایی خرید کاالهای خارجی را ندارند .بقائیان افزود:
کاهش قدرت خرید کارگران منجر به کاهش حرکت چرخه
تولید و در نتیجه چالش جدی در اقتصاد کشور میشود.
نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسالمی
هم در این مراسم گفت :متاسفانه هر چهار سال نرخ ارز
در کشورمان دو برابر می شود و در نتیجه درآمد مردم به
ویژه قشر کارگران کم میشود .محمدرضا منصوری تاکید
کرد :تا زمانی که نتوانیم صادرات کنیم و از این طریق درآمد
داشته باشیم مشکالت رو به افزایش خواهد بود .وی با بیان
اینکه تا زمانی که در جامعه فساد وجود داشته باشد برکت
از آن میرود ،اظهار داشت :با دالر  ۱۵هزار تومانی باید همه
چیز صادر شده و درآمد از این راه باشد اما متاسفانه به
دلیل عدم توانایی در تولید نمیتوانیم صادرات کنیم؛ مانند
صنعت خودروسازی که شبهه خودرو تولید میکنند لذا مردم
هیچ جای دنیا شبهه خودرو نمی خرند .مهندس منصوری

است .بهاروند فداکاری کارگران را اصلیترین دلیل
صادرات در بسیاری از تولیدات برشمرد و ادامه داد:
برای حمایت از این قشر نباید اجازه کار به اتباع بیگانه
داده شود .وی ابراز امیدواری کرد تا شور و نشاط را در
واحدهای صنعتی ایجاد کرده و مشکالت جامعه کارگری
برطرف و اقتصاد کشور توسعه پیدا کند.
دبیر اجرایی خانه کارگر تشکیالت ساوه و زرندیه
نیز در این مراسم گفت :جامعه کارگری با مشکالت زیادی
که دارند اما تنها سه روز را به نام کار و کارگر دارند
که این روزها شامل  ۱۱اردیبهشت روز جهانی کارگر،
 ۲۵تیرماه روز تامین اجتماعی و  ۲۹آبان ماه به عنوان
سالروز تصویب قانون کار است .داوود میرزایی اظهار
زندگی نمیکنند ،اضافه کرد :آنها حتی خواسته های کوچک
فرزندان خود را نمی توانند تامین کنند .دبیر اجرایی
خانه کارگر تشکیالت ساوه و زرندیه با بیان اینکه کارگری
افتخار است و ما به کارگران افتخار می کنیم ،گفت :نباید
با کارگرانی که به دنبال زندگیشان هستند برخورد شود
چراکه این قشر تنها گرسنه اند و ثابت کردند که یاوران
نظام و از خانواده های شهدا هستند .وی ضمن اعالم
حمایت از کارگران کل کشور به ویژه شهرستان های ساوه
و زرندیه ،ابراز کرد :همسان سازی حقوق بازنشستگان،
اجرای قانون کار و صندوق تامین اجتماعی و شناور شدن
دستمزدهای کارگران از خواستههای جامعه کارگری است.

و از حقشان کوتاه نخواهند آمد .خدایی با
اشاره به فعالیت ستاد بن کارگری قبل از
سال  ۱۳۸۴اظهار داشت :احیای ستاد بن
در گذشته مسبوق به سابقه بوده است لذا
با گسترش تعاونی های کارگری می توان
راهکاری برای بهبود معیشت کارگران اتخاذ
کرد .وی تاکید کرد :میزان افزایش دستمزد
کارگران در شرایط کنونی در قالب احیای
ستاد بن عملیاتی مطرح می باشد تا بتوان
بخشی از افزایش هزینههای اقتصادی
شد .وی با اشاره به رواج قراردادهای اشتباه متعدد،
بیان کرد :متاسفانه تنها از لحاظ نوشتار باالترین رتبه را
در جهان داریم ،البته در این برهه از زمان نمیتوان توقع
سابق را داشت .به گفته وی ،در زمانی که جامعه کارگری
با تمام نیرو در کنار سازندگی ،جنگ و ...بودند ،عدهای
در حال نابود کردن حقوق این قشر زحمتکش بودند.
خدایی با بیان اینکه در حال حاضر نمیتوانیم تشکل
قوی کارگران را تشکیل دهیم ،خاطرنشان کرد :یکسری
کارفرمایان سودجو با حربه تمدید قرارداد کارگران را
از کار اخراج میکنند .وی با تاکید بر این که برای زندگی
حداقلی باید حداقل  ۳میلیون تومان حقوق پرداخت شود،

یادداشت مدیر مسئول و صاحب امتیاز

محمد مسعود امانی

نیروهای طرحی هستند که دارای رتبه های
برتر کشوری هستند و همچنین این بیمارستان
در تخصصهای موجود هیچ کمبودی نسبت به
پایتخت و شهرهای بزرگ ندارد و تنها در برخی
موارد از لحاظ امکانات کمبودهایی را در آن شاهد
هستیم.
به گفته وی ،مراجعه بیماران مبتال به سکته
مغزی به بیمارستانهای خصوصی و مطبهای این
شهرستان تنها زمان طالیی آنها را به دلیل نداشتن
امکانات و نیروهای ماهر مربوطه تلف می کند و یا
عایدی مراجعه به بیمارستانهای دولتی شهرهای اطراف
در این راستا تنها تحمل صفوف طوالنی انتظار و ویزیت
کردن بیمار توسط رزیدنت برای بیماران می باشد.
دکتر فرهادی از انتقال واحد حیوان گزیدگی از
معاونت درمان به اورژانس مدرس خبر داد و گفت:
همچنین بهینه سازی فضای اورژانس و جداسازی واحد
تریاژ از بخش اورژانس از دیگر اقدامات این بیمارستان
بوده است که برای این امر حدود  ۲۲۰متر بلوک شیشه
توسط شرکت کاوه فلوت اهدا و به کار گرفته شده است.
وی افزود :همچنین در آینده تعداد رزروشن های
بیمارستان مدرس به سه نفر ارتقا پیدا خواهد کرد.

خانواده آن نیز نوشته خواهد شد.
مدیر کل نوسازی ،توسعه و تجهیز مدارس استان مرکزی نیز در این مراسم
گفت :مجموعه آموزش و پرورش کمبود های فضایی بسیاری دارد که امیدواریم
با کمک خیرین بتوان آن را برطرف کرد.
محمد صادق قائمی با اشاره به  ۳۵۰فضای آموزشی در شهرستان ساوه،
اضافه کرد ۷۰ :درصد این فضاها در شرایط خوب به سر میبرند اما  ۳۰درصد
مابقی نیازمند بازنگری و مقاوم سازی دارد.
وی با تأکید بر اینکه این بازنگری و نوسازی اتحاد و همدلی مسئوالن را
میطلبد ،بیان کرد :در سال جدید در استان مرکزی  ۲۹فضای آموزشی به
آموزش و پرورش تحویل داده شده است.
به گفته وی ۶۲ ،فضای آموزشی بزرگ در استان مرکزی با کمک خیرین به
صورت مشارکت یا خیر ساز ساخته شد که  ۷۰میلیارد تومان برای آن هزینه
شده است.
قائمی با بیان اینکه اکثر پروژههای آموزشی در شهرستان ساوه با کمک
خیرین ساخته می شود ،خاطرنشان کرد :باید همواره قدردان خیرین ساوجی
بوده و در حفظ و نگهداری فضاهای آموزشی نهایت دقت و تالش کنیم تا
دانش آموزان بعدی نیز از این فضاها به نحو احسن استفاده کنند.
وی افزود :این مدرسه دارای  ۱۳۶۵متر مربع فضای اعیانی و هزار و ۱۶۰
متر مربع محوطه سازی با بیش از  ۲میلیارد و  ۲۰۰میلیون تومان اعتبار که یک
میلیارد و  ۲۰۰میلیون تومان آن توسط خیر تامین شده است ،به بهرهبرداری
رسید.
در این مراسم با اهدای لوح تقدیر و تابلو فرش از اقدام خداپسندانه
خانواده مرحوم باغبانی در احداث این دبیرستان دخترانه تجلیل به عمل
آمد و از کالس ها و امکانات این مدرسه خیرساز بازدید شد.
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به گزارش سازمان پزشکی قانونی کشور در سال گذشته مجموعه
حدود  766نفر بر اثر مسمومیت با گاز مونوکسید کربن در کشور
جان باختند که از این آمار بیش از  70درصد مربوط به نیمه دوم
سال می باشد .این آمار در  ۱۰سال گذشته پایتخت بیش از هزار نفر
میباشد ،همچنین طبق آمار و اطالعات رسیده در شهرستان ساوه و
روستاهای اطراف نیز در سال گذشته حدود ده ها نفر از مجموع 30
کشته بر اثر گاز گرفتگی بودند که  7خانم و  23آقا با پدیده مرگ
خاموش جان خود را از دست دادند ،با توجه به افزایش جمعیت در
کشور می توان پیش بینی کرد امسال در صورت عدم حفظ ایمنی
با رشد  ۳۰درصدی مواجه خواهیم بود .از آنجا که در نیمه دوم
سال قرار داریم و فصل سرد را در پیش رو خواهیم داشت استفاده
از وسایل گازسوز در منازل و محیط های کار افزایش خواهد یافت
که میتوان با رعایت اصول ایمنی از وقوع حوادث جلوگیری کنیم.
ما بر آن شدیم تا برخی از موارد رعایت اصول ایمنی در خصوص
گاز را برای شما شرح دهیم:
-1تمامی وسایل گازسوز باید مجهز به دودکش و کالهک جدا باشند.
-2بخاری اجاق گاز و سایر وسایل حرارتی و گرمایشی نباید در
مسیر مستقیم باد قرار گیرند.
-3هیچگاه بخاری های قدیمی و یا وسایل گرماسازی که با
سوخت های دیگر استفاده می شدند را به نوعی گازسوز تبدیل نکنید و
حتما به طور کامل کنار گذاشته شود و نوع استاندارد جایگزین کنید.
-4هیچگاه آبگرمکن و وسایل گازسوز را در حمام نصب نکنید.
همچنین استفاده از بخاری در حمام چه از نوع دودکش دار و چه
بدون دودکش ممنوع است زیرا اکسیژن موجود در حمام به خودی
خود کم است بنابراین استفاده از بخاری در این محیط احتمال خفگی
را به شدت باال می برد.
-5هرگز از یک دودکش و یک کالهک برای چند وسیله استفاده نکنید.
-6همیشه در اطراف محل نصب بخاری هیچگونه وسیله قابل اشتعال
مانند پرده ،لباس ،رختخواب ،ظروف پالستیکی و سایر اشیا قرار
ندهید ،زیرا می تواند سبب وقوع آتشسوزی در منزل شود.
-7با دیدن کوچکترین نواقص یا معایب در روند کار وسایل گازسوز
هر چقدر هم جزئی باید جدی گرفته شود.
 -8نصب دودکش در داخل راهرو ها ،فضاهای بسته و مکان هایی
که جریان هوا وجود ندارد ممنوع است.
-9استفاده از بخاری های بدون دودکش که جدیداً مورد استفاده قرار
می گیرد در اتاق خواب و جاهایی که تهویه کافی ندارد ممنوع است.
-10مسدود شدن دودکش سبب سوخت ناقص و ایجاد گازهای
خطرناک و باعث خفگی در اثر گاز گرفتگی می شود.
-11هیچگاه بخش خروجی دودکش آبگرمکن دیواری را با نصب
تبدیل به باالی آن تقلیل ندهید.
-12دریچه کولر در زمستان باید بسته باشد زیرا به دلیل ارتفاع و
قطر بیشتر نسبت به دودکش ساختمان عمل نقش دودکش معکوس
را انجام می دهد.
-13استفاده از شومینه به عنوان یک وسیله گرمایشی مناسب نیست
زیرا محصوالت احتراق شامل مونوکسید کربن و دی اکسید کربن
را در پی خواهد داشت.
-14دودکش هایی که از پنجره و دیوار های جانبی ساختمان
خارج می شود غیر اصولی و غیر استاندارد است و کارایی الزم
در تهویه محصوالت احتراق را ندارد.
-15استفاده از لوله های آکاردئونی برای دودکش مناسب نیست
زیرا بعد از گذشت مدت زمانی بر اساس حرارت و رطوبت
احتمال سوراخ شدن در آنها وجود دارد.
-16هر چند وقت یکبار با روش نشتیابی کف صابون ،اتصاالت
دستگاه های گاز سوز را بررسی کنید.
.17استفاده از شلنگ های طوالنی برای رسیدن گاز به نقاط

را تامین کنیم .وی خاطرنشان کرد :سه مولفه امنیت
شغلی ،تامین معیشت و تشکالت کارگری سه اصل و
محور اصلی قانون کار است که در همه جای دنیا مورد
مطالبه کارگران بوده و در کشور ما نیز در قانون کار به
وضوح دیده شده است .خدایی با بیان اینکه متاسفانه
شنیدهها حاکی از ایجاد فضایی برای خروج کارگران
بخش کشاورزی از شمول قانون کار است ،ادامه داد:
عده ای در نهایت تاسف بی تشکل ترین کارگران کشور
که در بخش کشاورزی فعالیت دارد را نشانه گرفتهاند.
مسئول کانون شوراهای اسالمی کار شهر ری در
این مراسم با اشاره به اینکه یکی از مطالبات دیرینه
کارگران بازنشستگی آنها است ،گفت :وضعیت معیشتی

کمک های اولیه در گاز گرفتگی

مختلف ساختمان ممنوع است.
-18در صورت ترک منزل برای مدت طوالنی حتم ًا شیر اصلی گاز
را ببندید .در زمان بازگشت به منزل اگر بوی گاز احساس کردید
هرگز از کلیدهای برق برای روشن سازی منزل و یا از کبریت برای
پیدا کردن محل نشت استفاده نکنید زیرا احتمال انفجار وجود دارد.
-19بازرسی دوره ای خروجی دودکش ها بسیار مهم است به
خصوص برای ساختمان هایی که جدیدا ساخته شده اند.
-20در بازرسی ها ،کالهک ها را به دقت بررسی کنید .در باالی
پشت بام حتما باید کالهک اچ نصب شود .کالهکهای  Hعالوه
بر این که از نفوذ باران و برف و ورود پرندگان به داخل دودکش
جلوگیری میکند ،در منظم سوختن وسیله گازسوز نیز موثر است.
همچنین دقت داشته باشید که انتهای دودکش باید حداقل یک متر از
سطح پشت بام باالتر باشد.
-21الزامی است که هوای کافی برای سوختن گاز به بخاری گازسوز
برسد که می توان هواکش های مناسبی نیز در دیوارها اعمال کرد.
روزنه های زیر درب ها نیز برای این منظور مفید می باشند از مسدود
کردن آنها خودداری کنید.
-22آبی نبودن شعله بخاری ممکن است به دلیل نرسیدن هوای کافی
به بخاری باشد که در این صورت گاز مونوکسید کربن نیز تولید
می شود.
-23هرگز سر دودکش را در داخل ظرف آب قرار ندهید زیرا در
این حالت به هیچ وجه گازهای سمی جذب آب نمی شود و در آن
حل نمی شود و میتواند بسیار خطرناک باشد.
 -24برای اتصال بخاری و دستگاههای مشابه که استفاده از شلنگ
برای آنها مجاز است به سیستم لولهکشی ،باید از شلنگهای الستیکی
تقویت شده که مخصوص گاز ساخته شده است و دارای استاندارد
نیز می باشد استفاده شود و نباید طولی بیش از  ۱۲۰سانتیمتر داشته
باشد و حتما باید با بست های فلزی مناسب مهار شود.
-25از لوله دودکش های غیر استاندارد با قطر کمتر از  ۱۰سانتیمتر به
هیچ عنوان استفاده نکنید.
-26به کودکان بیاموزید اسباب بازی های خود را در داخل بخاری
یا شومینه نیاندازد؛ هنگام روشن بودن این وسایل بیش از اندازه به
آنها نزدیک نشوند.
-27مهمترین ویژگی وسایل گاز سوز داشتن تاییدیه یا همان آرم
استاندارد و برچسب مصرف انرژی که نشان میدهد این وسیله از نظر
ایمنی و مصرف منطبق با اصول استاندارد بین المللی روز میباشد،
طراحی شده است که شما باید ظرفیت حرارتی وسیله گرمازا را
منطبق با ظرفیت مورد نیاز فضای اتاق انتخاب کنید.
-28هنگام خرید وسایل گاز سوز از تعمیرکار یا نماینده مجاز
بخواهید که وسیله را آزمایش کنید تا از عدم نواقص ایمنی و مصرف
آن مطمئن شوید.
سه آزمایش آسان برای امتحان کردن باز بودن مسیر دودکش:
* اولین آزمایش هر دودکش دست زدن و لمس کردن سریع آن
است .سرد بودن دودکش نشانه عبور نکردن گازهای سمی از وسیله

داشت :قانون کاری که امروزه مورد هجمه
سیاسیون قرار گرفته است ،قانون حداقلی
این قشر زحمتکش است .وی افزود :پس
از چندین سال بسیاری از موارد این قانون
به درستی اجرا نشده که مانع از تولید
شده است .وی ضمن تقدیر و تشکر از
دولت تدبیر و امید ،بیان کرد :در چهار سال
دولت تدبیر و امید و با درایت های مرحوم
نوربخش  ۴مجموعه درمانی کلنگزنی و به
بهرهبرداری رسید و در سال پنجم مدیریت
مشکالت سیستم آموزشی را اصلیترین دلیل در عدم
موفقیت تولید دانست و گفت :متاسفانه سیستم آموزشی
فارغ التحصیالن کارآفرین تحویل جامعه نمی دهد و بسیاری
از آنها حتی در مقاطع کارشناسی ارشد نیز مهارت کافی برای
ورود به بازار کار را ندارند .به گفته وی ،میزان هزینه و
درآمد تامین اجتماعی همخوانی نداشته و این سازمان را به
مجموعه زیانده تبدیل کرده است و در نتیجه آن بدهی این
سازمان به بازنشستگان و مستمری بگیران افزایش یافته
است .عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس خاطرنشان
کرد :برای بهبود این شرایط و مرتفع شدن مشکالت معیشتی
مسئوالن باید با برنامه ریزی دقیق و اتخاذ تصمیمات قابل
اجرا به صورت جهادی وارد عمل شوند.
معاون استاندار و فرماندار شهرستان ساوه هم در
این مراسم گفت :کارگران از طبقه شریف ،نجیب ،با وقار
و زحمتکش جامعه هستند و در همه عرصههای اجتماعی،
سیاسی و همچنین در همه مکانها و زمانها حضوری فعال و
با نشاط داشته اند.محمد بهاروند اضافه کرد :پیروزی انقالب
اسالمی با فداکاری کارگران صورت گرفت و صاحبان اصلی
این انقالب همین کارگران هستند .وی افزود :کارگران ولی
نعمت ما هستند و مورد احترام خدا و پیامبران می باشند و
اقتصاد کشور مقرون فداکاری این قشر زحمتکش است .به
گفته وی ،استقالل کشور وابسته به زحمات کارگران است
و اگر امروز صحبت از اقتصاد مقاومتی است تا از واردات
کاالهای خارجی جلوگیری شود به دلیل کیفیت کار کارگران

گازسوز و زنگ خطری برای شما است .وقتی وسیله گازسوز کار
می کند باید دودکش داغ باشد( .مانند شکل )1
* دومین آزمایش که ما با قرار دادن شمع روشن ،شعله کبریت یا فندک
روشن در ابتدای دریچه که روی دیوار نصب است ،میبایست شعله به
سمت داخل دودکش کشیدهشود این موضوع نشانه کار کردن و مکش
مناسب دودکش بوده و در صورتی که تغییر در شعله ایجاد نشود نشان
دهنده عدم مکش مناسب دودکش است( .مانند شکل )2
* هنگام ورود به یک خانه جدید و پیش از وصل وسایل گازسوز
به دودکش مسیر دودکش را با یک وزنه و طناب محکم از پشت بام
تا محل دریچه و مبداء دودکش کنترل کنید تا از باز بودن آن بطور
کامل مطمئن شوید این کار را می توانید بر روی پشت بام با برداشتن
کالهک اچ و وصل کردن یک وزنه به طنابی و انتقال آن از مسیر لوله
دودکش به پایین امتحان کنید و باید وزنه را در دریچه ای که روی
دیوار نصب شده است ببینید .سپس اقدام به گذاشتن کالهک اچ
کرده وسایل گازسوز را به مسیر دودکش متصل کنید( .مانند شکل )3
افرادی که معمو ًال دچار عالئم مسمومیت با مونوکسید کربن می شوند
فکر می کنند به دلیل سردی هوا دچار سرماخوردگی شدند و تمایل
به استراحت و خوابیدن پیدا میکند ابتالی تمام افراد خانواده به عالئم
شبیه به آنفوالنزا نشان دهنده مسمومیت در افراد است .هرگاه در
محیط خانه حالت خواب آلودگی شدید ،کسلی ،خستگی و کاهش
قدرت عضالنی را داشتید ،به مراحل عالئم خفیف و متوسط نزدیک
می شوید باید سریع ًا از محیط دور شوید تا از پیشرفت مسمومیت
پیشگیری کنید.
عالئم مسمومیت با گاز  coشامل سه مرحله می باشد:
*عالئم خفیف :سردرد خفیف ،تهوع ،استفراغ ،کوفتگی بدن
**عالئم متوسط :سردرد شدید ،خواب آلودگی ،گیجی ،تپش قلب
باال
***عالئم شدید :بیهوشی ،تشنج ،مشکالت قلبی و تنفسی ،مرگ
اگر شما حتی عالئم خفیف مسمومیت با گاز  coرا داشتید حتما با
پزشک مشورت کنید.
در مواجهه با فردی که دچار گازگرفتگی شده است چه اقداماتی
انجام دهیم:
-1سریع ًا فرد مسموم را از محیط آلوده به هوای آزاد منتقل کنید
و به یاد داشته باشید که خارج کردن افراد آسیب دیده از محیط
آلوده و قرار دادن آنها در محیط باز از مهمترین اقدامات محسوب
میشود .در این مورد سرعت انتقال اهمیت دارد زیرا ممکن است
هنوز اثر گاز در محل از بین نرفته و باعث مسمومیت بیشتر بیمار و
یا خود شما شود.
-2خودتان و یا از کسی بخواهید با اورژانس تماس گرفته و از آنها
طلب کمک کند.
-3دکمه پیراهن ،آستین ،کمربند و لباسهای تنگ افراد مسموم را
باز کنید.
-4در صورت امکان و آشنایی با کمکهای اولیه عملیات اکسیژن دهی
به فرد مسموم را با نهایت دقت شروع کنید .دادن تنفس مصنوعی را
می توانید تا مدت طوالنی ادامه دهید تا متخصصین اورژانس برسند.
-5باز نگه داشتن راه های تنفسی از نکات مهم است.
-6سرخی موضعی و یا کبودی اعضای بدن از نشانه های
مسمومیت شدید با گاز  coاست.
-7به فرد حادثه دیده نوشیدنی و یا مواد غذایی داده نشود.
زیرا به دلیل حالت تهوع احتمال خفگی بیشتر می شود.
در پایان فراموش نکنید بخاری  ،%44آبگرمکن ،%۲۵
موتورخانه  ،%20شومینه  ،%8اجاق گاز  %2و سایر وسایل
گازسوز  %1در مرگ خاموش افراد نقش داشته اند.

سید مهرداد شاهرخ  -کارشناس
فرماندهی و عملیات آتش نشان 
ی

رئیس صنفی انجمن کارگران ساختمانی هم در این
مراسم با اشاره به مصوب کردن قانون و عمل کردن به آن
بعنوان دو مقوله مجزا ،گفت :بزرگترین دغدغه کارگران
ساختمانی حضور اتباع بیگانه در این شهرستان است که
اشتغال را کاهش داده است .علیرضا کاظمی بیان کرد:
بسیاری از کارگران ایرانی به ویژه ساوه و زرندیه از
بیکاری رنج می برند و معیشت آنها به سختی میگذرد.
در این مراسم هدایای مختلفی در قالب طرح سوال
مرتبط با کارگران و قانون کار و همچنین به قید قرعه به
حاضرین در جلسه اهدا شد.
ایشان درمانگاه تخصصی زرندیه کلنگ زنی شد.
میرزایی ضمن تسلیت به مناسبت درگذشت رئیس
فقید سازمان تامین اجتماعی ،خاطرنشان کرد :این در
حالی است که در  ۳۶سال از انقالب تنها  ۴مجموعه
درمانی کل کشور بهره برداری شد .وی با بیان اینکه
جامعه کارگری حتی موارد اصلی و حیاتی معیشت خود
را نیز نمیتوانند تامین کنند ،تصریح کرد :متاسفانه با
پایین آمدن حقوق کارگران از  ۹دالر به  2دالر قدرت
خریدشان بسیار پایین آمده است در صورتی که هر
فرد در جامعه امروزی تنها برای زنده ماندن باید
روزی دو دالر خرج کند .او با بیان اینکه کارگران زیر
خط فقر هستند و فقط تالش میکنند زنده بمانند و

چاههای مجاز  ۴برابر چاههای غیر مجاز آب برداشت می کنند

مدیرکل ستاد بحران استان
مرکزی در جلسه شورای
اداری که به مناسبت دهه وقف
در امامزاده سید اسحاق (ع)
برگزار شد ،با تاکید بر امنیت و
جلوگیری از مخاطرات طبیعی
و انسان ساز ،گفت :در جهان
 ۴۳مورد مخاطرات طبیعی مانند
سیل ،زلزله ،طوفان ،یخبندان،
خشکسالی ،حمله آفات و...
اتفاق افتاده است .حمید غیاثی
افزود :ایران کشور چهار اقلیم است و متاسفانه  ۳۱مورد مخاطرات
طبیعی تاکنون در آن اتفاق افتاده که  ۲۰مورد آن در استان مرکزی
حادث شده که مهمترین آنها زلزله ،سیل ،خشکسالی و سرمازدگی بوده
است .وی از ساوه به عنوان یک شهرستان استثنایی و از استان مرکزی
به عنوان چهارمین قطب صنعتی کشور که ساوه در آن باالترین وزن را
دارد یاد کرد و ادامه داد :متاسفانه مخاطرات زیادی این استان که دومین
قطب صنایع مادر تخصصی کشور و جزو  ۱۰استان نخست تولیدات
کشاورزی که در آن ساوه جایگاه ویژهای دارد را تهدید می کند .او با
اشاره به کم آبی های اخیر ،تصریح کرد :بیش از  ۹۰درصد آب برای
کشاورزی ،سه و نیم درصد برای صنعت و مابقی برای شرب مصرف
میشود .غیاثی با بیان اینکه کشاورزان با  ۲۰هزار حلقه چاه و قنات آب
را از دل زمین بیرون می کشند ،ادامه داد ۱۳۵۰ :حلقه چاه پروانه دار
در ساوه وجود دارد که  ۹۳۰حلقه برای مصرف کشاورزی می باشد
و حداقل  ۲۰۷حلقه چاه غیر مجاز نیز در این شهرستان از زمین آب
برداشت می کند .وی با اشاره به برداشت  ۵۰میلیون متر مکعب چاههای
غیرمجاز ،تاکید کرد :چاههای مجاز  ۴برابر چاههای غیر مجاز و به مقدار
 ۲۰۰میلیون مترمکعب آب برداشت می کنند .به گفته وی ،استان مرکزی
دارای  10دشت است که  ۵دشت آن بحرانی و ممنوع می باشد و ساوه
نیز دارای دو دشت ساوه و نوبران است که یکی از آنها ممنوعه و بحرانی
می باشد .وی ضمن تاکید بر بحران جدی آب به ویژه در استان مرکزی،
اظهار کرد :ساالنه به طور متوسط  ۱۶۸سانتی متر سطح آب در ساوه افت
می کند و این شهرستان دچار فرونشست زمین شده است لذا نیاز به یک
تصمیم گیری انقالبی دارد تا از این بحران عبور کند .مدیرکل مدیریت
بحران استان از رودخانه قره چای به عنوان یکی از  ۲۹رودخانه حفاظت
شده کشور نام برد و گفت :متاسفانه این رود اکنون خشک است .وی بر
بستن چاه های غیرمجاز به طور جدی تاکید کرد و گفت :باید به ساوه به
عنوان نگین نیلگون استان نگاه ویژه ای کنیم و آن را از این بحران خارج
کنیم .غیاثی بر رعایت الگوی کشت و برداشت آب ،نصب کنتورهای
هوشمند ،برنامه ریزی دقیق ،ارائه راهکارهای عبور از بحران خشکسالی
تاکید کرد و گفت :فرهنگ سازی مصرف آب توسط تمام ارگان ها باید
انجام شود؛ همچنین مقاوم سازی ساختمان ها در برابر زلزله و بیمه
کشاورزی باید در دستور کار قرار گیرد.
مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری مرکزی هم در این
مراسم گفت :سالیانه حدود  ۸۰۰هزار اتباع بیگانه غیرمجاز وارد کشور
میشوند و به همین مقدار نیز اتباع مجاز در کشور وجود دارد ،همچنین
 ۴۵۰هزار اتباع گذرنامه ای که مجموع ًا  ۶۰۰هزار نفر فرصت شغلی

را در کشور اشغال کرده اند و از خدمات بهداشتی و آموزشی استفاده
میکنند ،در این کشور وجود دارند .محمود حسنی با اشاره به وجود ۱۸
شهید مدافع حرم در ساوه از همین اتباع بیگانه ،بیان کرد :متاسفانه اتباع
غیرمجاز به جز خدمات هزینه های زیادی برای کشور متحمل میشوند
که یکی از آنها اشتغال است .به گفته وی ۲۰ ،هزار و  ۷۰۰اتباع خارجی
مجاز و به همین میزان هم اتباع غیرمجاز در استان وجود دارد که ۶۰
درصد آن در ساوه به عنوان بزرگترین مهمان شهر کشور وجود دارد که
این امر نشان دهنده اهمیت این شهرستان در بحث حضور اتباع می باشد.
وی با اشاره به شعار امسال و دو سال گذشته بر مبنای اقتصاد مقاومتی
و حمایت از تولید ملی که همان حمایت از کارگران ایرانی است ،تاکید
کرد :به شدت با اتباع غیرمجاز باید برخورد شود .حسنی خاطرنشان
کرد :ایجاد هر شغل  ۱۵۰میلیون تومان برای کشور هزینه دارد لذا باید
با کارفرمایان متخلف در بکارگیری از اتباع بیگانه برخورد جدی شود.
معاون استاندار و فرماندار ساوه هم در این مراسم بر تکریم ارباب رجوع ها
تأکید کرد و گفت :تا زمانی که مردم به عنوان ولی نعمت پشتوانه نظام
هستند ،از هیچ تحریم داخلی و خارجی هراس نداریم .محمد بهاروند
اذعان کرد :باید در ادارات کارهای مردم به صورت الکترونیکی انجام شود
تا مراجعات حضوری کمتر شده و به امور سرعت عمل بیشتری دهیم.
وی با اشاره به سرمازدگی  ۲سال قبل باغات انار ساوه ،گفت :حدود
 ۱۲سال پیش نیز مشابه این سرمازدگی در ساوه رخ داد اما خوشبختانه
با پیگیری های انجام شده این بار تسهیالت خوبی به آن تعلق گرفت
لذا طبق بند (خ) ماده  ۳۳سود و جریمه تسهیالت باید بخشیده شود که
متاسفانه هنوز انجام نشده است لذا برای امهال این تسهیالت که خواسته
به حق کشاورزان است امیدوارم اقدام عاجل انجام شود .بهاروند با اشاره
به تبصره  ۹قانون بودجه سال  ۹۷بیان کرد :بخشی از کارهای نیمه تمام و
جدید و حتی پایان یافته باید به بخش خصوصی واگذار شود که نیازمند
پیگیری مدیران کل می باشد .به گفته وی ۷۱ ،هزار پروژه نیمه تمام در
کشور وجود دارد که  ۶۰۰هزار میلیارد تومان بودجه نیاز دارد .وی معافیت
مالیاتی  ۱۰ساله و کاربری جدید به منظور درآمدزایی را از جمله امتیازات
واگذاری این پروژه ها برشمرد و خاطرنشان کرد :بر طبق اوراق تسویه
تبصره  ۵قانون بودجه سال  ۹۷دولت می تواند طلب های قطعی خود را
با بدهی های قطعی تسویه کند که شرکتهایی مانند لوله صفا می تواند
مشکالت خود را با این تبصره مرتفع کنند .وی با اشاره به بیشترین شهید
کارگر در این شهرستان با وجود بزرگترین شهر صنعتی ،ادامه داد :کارگران
نقش باالیی در جنگ تحمیلی داشتند و باید یاد و خاطره آن ها زنده نگه
داشته شود تا روحیه شجاعت و ایثارگری آنها به نسل جدید منتقل شود،
لذا به برگزاری یادواره شهدا برای آنها باید نگاه ویژه ای کرد.

چگونه ايمني و فرهنگ ترافيك
را گسترش دهيم

راه بعنوان شريان اصلي اقتصاد در هر كشور نقش عمده اي را ايفا
مي كند و حداكثر بهره گيري استفاده كنندگان از راه بايد به نوعي در
طراحي و ساخت آن در نظر گرفته شود .مهمترين مقوله بسيار حياتي
تامين ايمني حركت است .مقوله ايمني ،در مبحث ترافيك و حمل و
نقل از جايگاه ويژه اي برخورداراست.
باتوجه به آمار موجود در خصوص تعداد تلفات ناشي از تصادفات
جاده اي در كشور و كشته هاي قابل توجهي ،اهميت مسئله ايمني بيش
از پيش احساس مي شود .امروزه در جهان محققين و عوامل اجرائي به
كمك يكديگر روشهاي نوين تامين ايمني در جاده ها را مورد بررسي
و استفاده قرار مي دهند كه از اهداف اصلي و اولويت دار سازمان
راهداري و حمل و نقل جاده اي كشور بوده و قدمهاي مثبت و قابل
قبول و نوين در سالهاي اخير برداشته شده است .از موضوعات نوين
در مقوله ايمني ،مبحث مميزي ايمني راه مي باشد كه در دهه اخير در
بيشتر كشورهاي پيشرو دنيا مطرح و در حال اجرا مي باشد .مميزي
ايمني راه روشي سيستماتيك است كه بر پايه پتانسيل دانش ايمني
ترافيك ،در مراحل برنامه ريزي و طراحي جاده و به منظور جلوگيري
از رفع موانع ترافيكي انجام مي شود .كاربرد مفهوم مميزي ايمني راه
با توجه به تجربه هر كشور متفاوت است .سابقه بحث مميزي راه در
كشورهاي مختلف حدوداً به  15سال بر مي گردد .كشورهايي همچون
انگليس ،دانمارك ،فرانسه ،اياالت متحده ،كانادا ،يونان ،نروژ و استراليا
را مي توان در زمره كشورهايي قرارداد كه مقوله بازرسي ايمني راه
بطور جدي در دستور كار برنامه هاي خود قرار داده اند .هدف از
بيان موضوع مميزي راه و ايمني كه يك روش سيستماتيك به منظور
دخالت دادن علم و دانش ايمني ترافيك در فرآيند برنامه ريزي و
طراحي كمربندي با هدف جلوگيري از ورود كاميون به شهر است.
طرح اجرايي کردن كمربندي ها يا كنارگذر جنوب به شرق و شمال
به شرق و اتصال آن به جنوب و شمال شهرستان ساوه كه در كريدور
جنوب به شمال ،غرب به شمال ،شمال به جنوب و ...قرارگرفته و
بدليل شاهراه بودن از نظر ترافيك مشكالت ترافيكي و حتي اجتماعي
را براي شهروندان بوجود آورده بطوريكه عمدت ًا وسائط نقليه باري و
سنگين از داخل شهر ساوه (بدليل نداشتن كمربندي يا كنارگذر) عبور
و داراي مخاطرات و حوادث جبران ناپذيري بوده است .آنچه را كه
مسئولين امر را به فكر واداشته و در شوراي ترافيك شهرستان و استان
نيز ورود كاميون به داخل شهر را ممنوع کردند و عدم وجود كمربندي
و يا كنارگذر جنوب به شرق و شمال به شرق و اتصال آن به جنوب
و غرب را مصمم مي کند .نياز شهر عدم ورود كاميونها به داخل شهر
مي باشد از طرفي پيگيري احداث شهرك حمل و نقل ساوه (براي برون
رفت از اين موضوع و شايد يك پروژه ميان مدت براي جلوگيري از
ورود كاميونهاي بومي شهر) كه از آرزوهاي ديرينه  20ساله رانندگان
زحمتكش مي باشد .با ادامه روند پيگيري جدي از سال  1392و
عمليات ساخت و ساز (از سال  )1394شروع بطوريكه پيشرفت قابل
توجهي داشته كه اميد است با همكاري ساير دستگاههاي اجرايي استان
و شهرستان اين پروژه مهم و حياتي شهرستان كه بسياري از مشكالت
ترافيكي را حل خواهد کرد ،باشيم.

تهیه و تنظیم :محمد غریب کارشناسی ارشد مدیریت و حمل و نقل
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با سالم .اکثر
خیابان با مردم
ارتباطی
ارسال پیامک یا تماس تلفنی
09352958676

با سالم؛ بنده ساکن ساوه ،خیابان بسیج
2محراب 25هستم با وجود تردد باالی ماشین
در این خیابان اما روشنایی ندارد لذا عابرین
شب ها به سختی از آن تردد می کنند .از اداره
برق شهرستان ساوه خواهشمندیم به این مورد
رسیدگی نماید.

 ارسال پيامک در تلگرام

متاسفانه یکی از این متکدیان طی سه الی چهار
ماه اخیر در ساوه -ابتدای جاده یوالق همراه
با یک زن و کودک سه الی چهار ساله با یک
پا می ایستد و پای دیگر که قطع می باشد را
جهت نشان دادن به عموم و جلب ترحم از شلوار
بیرون گذاشته که واقعا تصویری بد به نمایش
می گذارد .واقعا الزم است این افراد ساماندهی
شوند.

گزار ش عملکرد دولت تدبیر و امید در بخش مرکزی شهرستان زرندیه
محمـود احمـدی درمنـی بخشـدار مرکـزی شهرسـتان
زرندیـه اقدامـات دولـت تدبیـر و امیـد در سـطح روسـتاهای
بخـش مرکـزی شهرسـتان را تشـریح کـرد.
محمـود احمـدی درمنـی در گفتگـو بـا ماهنامـه ارتباطـات
مرکـزی ،اظهـار کـرد :دولـت تدبیـر و امیـد بـرای آنکـه بـه
انتظارات مـردم شهرسـتان زرندیه در روسـتاهای بخش مرکزی
پاسـخ دهـد ،اقدامـات مهمـی در طـول  5سـال گذشـته در این
شهرسـتان بـه ثمـر رسـاند .از جملـه مهمترین و شـاخص ترین
آن هـا در حـوزه راه روسـتایی ،اتمـام و بهـره بـرداری از بلوار
روسـتای هـای مجتمـع شهرسـتان بود
که در سـال  1396بـا حضور اسـتاندار
محتـرم اسـتان مرکـزی افتتاح شـد.

و نیـز طرح هـای آبیـاری تحت
فشـار در برخـی از اراضـی
کشـاورزی از طریـق همکاری
اداره جهـاد کشـاورزی
شهرسـتان صـورت گرفتـه
اسـت.
وی در بخـش دیگـری از
سـخنانش در خصـوص ارائـه
عملکـرد دولـت تدبیـر و امیـد

 ارسال پیام

قابل توجه عزیزان شورای شهر و شهردارمحترم؛
مدتیست میادین و معابر شهر ساوه دوباره از
متکدیان مرد و زن و کودک و نوجوان پرشده و
چهره شهر را مخدوش و مکدر کردند .سالهای
قبل مدتی با فعالیت مرکز پیشگیری از آسیبهای
اجتماعی شهرداری این معضل حل شده بود و
باند متکدیان دیگر در ساوه جایی برای فعالیت
نداشتند .الزم است عزیزان توجه داشته باشند
این متکدیان فقط تکدی گری نمی کنند ،بعضی ها
سارقان سابقه دار شهرهای دیگه هستند که در
لباس تکدی گری دنبال طعمه هستند برای سرقت
و بعضی ها دچار بیماریهای مختلف واگیردار
می باشند که ممکن است به شهروندان انتقال
بدهند و بعضی ها حتی دچار بیماری ایدز بوده
که بسیار خطرناک است .خواهشا این مرکز را
حمایت کنید و از تمام اداراتی که با این مرکز
همکاری داشتند ،تقاضا می کنیم به همکاری
خود ادامه دهند .سابقا با یک تماس شهروندان،
عزیزان شهرداری و مرکز اقدام به جمع آوری
متکدیان می کردند اما متاسفانه اخیرا در این امر
کوتاهی می شود.
 کریمی

از مسئوالن محترم خواهشمندم در خصوص
خودروهای دوره گرد که با بلندگوهایشان وقت
و بی وقت ایجاد مزاحمت می کنند ،تصمیمی
اتخاذ نمایند .ساوه شهر کارگری است و برخی
کارگران شب کار روزها استراحت می کنند اما
با مزاحمت این خودروها که خود حق الناس
است ،خوابشان برهم می خورد .از شهرداری
خواهشمندم رسیدگی کند.
 0919 ... 7931

***
لطفا مسئوالن درخصوص ستون مردمی،
پیگیری و جوابیه صادر کنند.

طرح «مادران قصه گو» در ساوه آغاز شد

طرح «مادران قصه گو»
به همت سازمان فرهنگی
ورزشی شهرداری ساوه
در یک پویش مردمی
اجرا می شود .این
طرح با هدف گسترش
کتابخوانی در بین مادران
و کودکان می باشد که با
اجرای آن هر پنجشنبه با حضور در محل کانون پروش فکری
کودکان و نوجوانان واقع در خیابان شریعتی  20روش قصه گویی
برای فرزندان خود را می آموزند .طرح مادران قصهگو یکی از
برنامههای جذاب فرهنگی است که به نوعی یادآور قصههای دوران
کودکی مادران است و هدف از آن ترویج فرهنگ قصه گویی و
قصه خوانی و آشنایی کودکان با این فرهنگ اصیل است .ترویج و
توسعه فن قصه گویی یکی از روشهای جذاب و بنیادین جامعه
پذیری است و این فرهنگ باید در جامعه رواج پیدا کند.

سرپرست جدید منابع طبیعی و
آبخیزداری ساوه معرفی شد

طی حکمی از سوی دکتر محمدی مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری
استان مرکزی ،مهندس پوریا حسن پور دربندی به عنوان سرپرست
اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان ساوه منصوب شد.

اتمام عملیات عمرانی پایگاه امداد و
نجات رنگرز ساوه

وی افـزود :عالوه بـر بهره بـرداری
از بلـوار روسـتای هـای مجتمـع بـا
هزینـه ای بالـغ بـر  13میلیـارد ریـال در دولـت تدبیـر و امید،
مـی تـوان به زیر سـازی و آسـفالت معابر بسـیاری از روسـتاها
بـه متـراژ حـدود  130هـزار مترمربـع ،اجـرای جدولگـذاری
معابـر روسـتاهای بخـش بـه میـزان  34هـزار متر طول ،سـنگ
فـرش معابـر بـه متـراژ  5هـزار مترمربـع و همچنیـن احـداث
سـه سـاختمان دهیاری روسـتاهای فـرج آبـاد ،اسـماعیل آباد
کوچکلـو و سـلطان احمدلـو اشـاره کـرد.
بخشـدار زرندیـه در خصـوص اقدامـات دولـت در حـوزه
پـروژه هـای عمرانـی و خدماتـی روسـتایی ،تصریـح کـرد:

در سـطح روسـتاهای
بخـش مرکـزی ،بـه
بهـره بـرداری از
پـروژه هـای حـوزه
بهداشـت و درمـان
اشـاره کرد و گفت :در سـطح روسـتاهای بخش مرکزی شـبکه
بهداشـت و درمـان شهرسـتان زرندیه با همکاری نظام پزشـکی
شهرسـتان سـاوه و اسـتان مرکزی اقـدام به سـاخت خانه های
بهداشـت در روسـتاها کـرده اسـت کـه از نمونـه هـای

احـداث و بهره برداری شـده مـی توان بـه خانه
بهداشـت روسـتاهای حسـین آباد ،صـدر آباد و
ورده اشـاره کـرد.
احمـدی درمنـی همچنین به اقدامـات دولت
در حـوزه نیرو پرداخـت و اضافه کـرد :پیگیری
اجرای پروژه آبرسـانی به روسـتاهای عشـایری
این شهرسـتان که توسـط اداره امور عشـایری اسـتان مرکزی
در دسـت اجـرا مـی باشـد ،از دیگـر اقدامـات در ایـن حوزه
بو د .
وی ادامـه داد :در سـال جـاری نیـز در بخش گازرسـانی به
روسـتاهای بخـش مرکزی ،پـروژه گازرسـانی به روسـتاهای
بیدلـو ،بیلفتـو و شـوربالغ در حـال انجـام مـی باشـد کـه
امیدواریـم در آینـده ای نزدیـک افتتـاح و بـه بهـره بـرداری
برسـد.
بخشـدار مرکـزی شهرسـتان زرندیـه در پایان
ابـراز امیدواری کـرد :بـا عنایت بـه حمایت های
دولـت تدبیـر و امیـد از بنـگاه هـای کوچـک و
زود بـازده در راسـتای اشـتغال جوانـان و زنـان
روسـتایی بـه وضعیت مطلـوب تری دسـت یابیم.

این نان ظاهرش مثل همه نانهاست ،فقط از سوسک درست شده یا اگر
بخواهیم دقیقتر بگوییم ،از آرد سوسک .به گزارشی همشهری آنالین به نقل
از بی بی سی ،این نان ابتکار گروهی از کارشناسان تغذیه برزیلی است که برای
حل معضل کمبود خوراکی ،از یک نوع سوسک آفریقایی آرد درست کردهاند.
چند سالی است برخی کارشناسان هشدار میدهند که با رشد جمعیت جهان،
خیلیها دچار کمبود پروتئین حیوانی خواهند شد .حتی سازمان ملل متحد
هم توصیه کرده مردم حشرات را به رژیم غذایی روزانهشان اضافه کنند.
سازمان ملل متحد تخمین زده که تا سال  ۲۰۵۰میالدی جمعیت زمین به ۷/۹
میلیارد نفر برسد .کارشناسان این سازمان معتقدند برای مقابله با کمبود
خوراک مغذی ،میتوان به حشرات رو آورد .حشرات سرشار از پروتئیناند
و در طبیعت فراوان .در نتیجه به عنوان غذا ارزانند .در کشورهای مختلف،
به ویژه در آسیای جنوب شرقی ،جزو رژیم غذایی مردماند .نانی که محققان
برزیلی درست کردهاند ،از سوسکهایی که در فاضالب میبینید نیست .از
گونهای سوسک است معروف به سوسک خرچنگی که در شمال آفریقا یافت
میشود .کسانی که حیوانهای خانگی عجیبغریب مثل رتیل و مارمولک
دارند ،گاهی از این سوسک به عنوان خوراک زنده برای حیوان خانگیشان
ک خرچنگی این است که در اسارت هم
استفاده میکنند .یک ویژگی مهم سوس 
به آسانی و به سرعت تولیدمثل میکند .این نوع سوسک را به دو علت برای

تولید آرد انتخاب کردهاند :اول اینکه  ۷۰درصد ترکیبشان پروتئین است،
یعنی  ۵۰درصد بیشتر از گوشت قرمز ،دوم اینکه این حشره میلیونها سال
روی زمین بوده و بسیاری ویژگیهای ژنتیکیاش را در فرایند تکامل حفظ
کرده .اندرسا جانتزن ،از متخصصان تغذیه در دانشگاه فدرال ریوگرانده در
جنوب برزیل ،میگوید« :حتما یک چیزی داشتهاند که الزم نشده در فرایند
تکامل خودشان را با محیط اطراف تطبیق بدهند ».خانم جانتزن و همکارش
لورن منگون ،سوسک خشک شده را در آزمایشگاه آسیاب و آرد کردند .هر
کیلو سوسک خرچنگی خشک حدود  ۵۱دالر است .خمیر نانی که درست
کردند ،نود درصد آرد معمولی است و فقط ده درصد آرد سوسک دارد.
با این حال ،با همین ده درصد هم به نتایج جالبی رسیدند .آنطور که خانم
جانتزن میگوید« ،با همان ده درصد آرد سوسک ،ارزش پروتئینی نان ۱۳۳
درصد بیشتر شد» .هر صد گرم نان سنتی خانگی حدود  ۷/۹گرم پروتئین
دارد ،اما صد گرم نان سوسک ،حدود  ۶/۲۲گرم .ضمن اینکه ،به گفته خانم
جانتزن ،چربی نان سوسک حدود  ۶۸درصد کمتر از نان معمولی است .او
میگوید« :ما هم آزمایشهای حسی کردیم ،هم جنس و بو و رنگ و طعم را
مقایسه کردیم .تفاوت قابلمالحظهای بین دو نان نیست .بعضیها ممکن
است حس کنند نان ما کمی مزه بادام زمینی میدهد ».برخی متخصصان
معتقدند بسیاری حشرات را میشود خورد ،مثال جیرجیرک ،زنبور ،مورچه،

پروانه ،کرم ابریشم و حتی عقرب .یکی از مدافعان این نظر پروفسور انیو
ویرا است ،از متخصصان برجسته در حوزه مصرف غذایی حشرات .او
میگوید« :مشکل ما با خوردن حشرات مشکل فرهنگی است .در حالیکه
حشره پودر میشود و اصال متوجه وجودش در غذا نمیشویم ».پروفسور
ویرا همچنین معتقد است با خوردن حشرات آسیب کمتری به محیط زیست
وارد میکنیم .میگوید« :برای تولید یک کیلوگرم گوشت گوساله ۲۵۰ ،متر
مربع زمین الزم داریم .در حالیکه همان میزان حشره را در  ۳۰متر مربع
میتوان تولید کرد .در مورد آب هم همینطور :برای یک کیلو حشره ۱۰۰۰
لیتر آب الزم است ،برای یک کیلو گوشت  ۲۰هزار لیتر ».ممکن است حال شما
با خواندن این گزارش بد شده باشد .اما باید بدانید که طبق آمار سازمان
ملل متحد ،بیش از دو میلیارد نفر در دنیا دست کم بخشی از مواد مورد نیاز
بدنشان را از حشرات تامین میکنند.
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خرقان از توابع شهرستان زرندیه
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 -9نماد دورئی – قدم
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-15عبرانی – از میادین نفتی در خلیج فارس – بندری در شمال غربی بوشهر
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 -1از روستاهای بخش خرقان که همه اهالی آن سید هستند و نام دیگرش سید کندی است  -امر از سائیدن – گویش
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 -3زن همنشین – دوشنده شیر ونامی پسرانه – مادر ورزشها
 -4شانه خودمانی – تکرارش نام درختی است – نقشه فرنگی
 -5بوی ماندگی – از روستاهای تاریخی بخش خرقان که قدمت  2500ساله دارد  -جراحت
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فرمانده نیروی انتظامی شهرستان ساوه گفت :دو دستگاه جرثقیل
قاچاق در ساوه کشف و توقیف شد .به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛
سرهنگ پرویز اسدی بیان کرد :در پی کسب اخبار در خصوص ورود
جرثقیل های قاچاق از مرزهای جنوب کشور به شهرستان ،شناسیایی
این باند در دستور کار قرار گرفت .وی افزود :با تالش ماموران آگاهی
شهرستان ،موفق به شناسایی محل اختفا دو دستگاه جرثقیل پنجاه
تنی شدیم که با هماهنگی مراجع قضایی این دو دستگاه توقیف
شدند .سرهنگ اسدی با بیان اینکه در این رابطه دو نفر دستگیر
شدند ،اضافه کرد :این جرثقیل ها از مرزهای آبی کشور به صورت
جداسازی شده وارد کشور شده و در مقصد مورد نظر قطعات به هم
متصل شدند .وی گفت :ارزش تقریبی هر جرثقیل به صورت تقریبی
یک میلیارد تومان است.

سرقت مسلحانه طالفروشی در غرق آباد

فرمانده انتظامی ساوه از سرقت مسلحانه یک واحد طالفروشی
در شهر غرق آباد ساوه خبر داد .سرهنگ اسدی اظهار کرد :یک
دستگاه سمند با سه سرنشین در مقابل یک طالفروشی در
غرق آباد توقف کرده و اقدام به تیراندازی هوایی می کند که
خوشبختانه آسیبی به کسی نمی رسد .وی افزود :این افراد پس از
تیراندازی هوایی وارد مغازه شده و به گفته صاحب مغازه مقداری
طال را به سرقت برده و بالفاصله متواری می شوند .وی با بیان
اینکه سارقان ضمن فرار با ریختن میخ در مسیر تالش می کنند
تا تعقیب و گریز با کندی مواجه شود ،ادامه داد :پیگیری عوامل
انتظامی برای دستگیری سارقان ادامه دارد.

 6مصدوم بر اثر انفجار منزل مسکونی
در ساوه

مسئول روابط عمومی اورژانس ساوه گفت :بر اثر نشت گاز
خانگی و متعاقب آن انفجار در زیرزمین منزل مسکونی واقع در
روستای الوسجرد از توابع بخش مرکزی ساوه  6نفر مصدوم شدند.
حسین آزاد افزود :اورژانس ساوه بالفاصله دو کد شهری را به محل
حادثه اعزام کرد که قبل از رسیدن نیروهای اورژانس ،مصدومین
توسط اهالی به بیمارستان مدرس انتقال داده شده بودند.

کشف راز قتل مرد  42ساله در زرندیه

نانی که از آرد سوسک درست می شود

همشهریان عزیز جهت شرکت در مسابقه جدول ،لطفا عکس جدول حل شده به همراه مشخصات و شماره تماس خود را
به شماره  09355045605تلگرام یا واتساپ کنید ،به سه نفر از برندگان هدیه فرهنگی(کتاب) اهدا خواهد شد.

فرمانده انتظامی شهرستان زرندیه از کشف راز قتل مرد
 42ساله زرندیه ای بعد از شش ماه با دستگیری همسر ،فرزند
و همدست آنان خبر داد .به گزارش پلیس ،سرهنگ محمدرضا
روشندل گفت :در اوایل اسفندماه سال گذشته در پی کشف جسد
مردی حدودا  42ساله با هویتی ناشناس در خرابه ای در یکی از
محله های شهر زرندیه ،تحقیقات تخصصی کارآگاهان پلیس برای
شناسایی مقتول و دستگیری قاتالن این فرد آغاز شد .وی افزود:
در مراحل اولیه بررسی های پلیس هویت مقتول به دست آمد و
مشخص شد که این فرد یکی از ساکنان محله ای است که جسد
در آن پیدا شده است .سرهنگ روشندل ادامه داد :با آغاز تحقیقات
تخصصی کارآگاهان پلیس و با بازجویی های انجام شده از بستگان
و نزدیکان این فرد ،سرنخ هایی از دست داشتن اعضای این خانواده
در این قتل به دست آمد .وی اضافه کرد :هر چند که اعضای این
خانواده با نقشه ای دقیق ،سعی بر گمراه کردن تحقیقات کارآگاهان
پلیس را داشتند ،ولی سرانجام پس از حدود شش ماه ،راز این قتل
برمال شد .به گفته وی،فرزند و همسر این فرد در اعترافات خود
اذعان کردند که به دلیل آزار و اذیت مرد خانواده با همدستی فردی
دیگر نقشه این قتل را طراحی کرده اند .فرمانده انتظامی زرندیه
خاطرنشان کرد :در عملیاتی دیگر ،متهم دیگر پرونده نیز شناسایی
و دستگیر شد و هم اکنون مراحل قانونی رسیدگی به این پرونده در
شعبه قضائی درحال پیگیری است.

کشف  300کیلو کله پاچه غیربهداشتی
در زرندیه

فرمانده انتظامی زرندیه از کشف  300کیلوگرم کله پاچه ،فاقد
هرگونه مجوز بهداشتی در بازرسی پلیس از یک دستگاه خودروی
سواری در این شهرستان خبر داد .به گزارش پلیس ،سرهنگ
محمدرضا روشن دل گفت :چندی پیش يكي از تيم هاي گشت
یگان امداد شهرستان به یک دستگاه خودروی سواری مشکوک
شده و آن را متوقف کرد .وی اظهار داشت :مأموران در بازرسی از
خودروی توقیفی موفق به کشف  300کیلو کله پاچه ،فاقد هرگونه
مدارک بهداشتی معتبر شدند .سرهنگ روشن دل تصریح کرد :در
این رابطه راننده خودرو دستگیر و پس از تشکیل پرونده به دستگاه
قضائی معرفی شد.

واژگونی تریلر تانکر
حامل  ۳۰هزار لیتر تینر فوری
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رئیس ایستگاه آتش نشانی شهرصنعتی کاوه در گفتگو با ماهنامه
ارتباطات مرکزی ،از واژگونی یکدستگاه تریلر حمل نوعی ماده نفتی
در محور قدیم ساوه به تهران در نزدیکی ایستگاه هواشناسی خبر
داد .دکتر فرشاد محمودی عالمی بیان کرد :پس از اعالم این خبر به
مرکز کنترل آتش نشانی ،سریعا کلیه خودروهای سبک و سنگین به
محل حادثه اعزام شدند .وی ادامه داد :نیروهای اعزامی با تانکری
واژگون شده با مقادیر  ۳۰هزار لیتر تینر فوری فوق العاده خطرناک
روبرو شدند که با کوچکترین جرقه ای احتمال فاجعه وجود داشت،
لذا تیم ها زیر نظر فرمانده به دو گروه تقسیم و گروهی اقدام به
رهاسازی راننده گرفتار در کابین کرده و گروهی اقدام به ایمن سازی
جاده و استفاده از فوم برای جلوگیری از آتش سوزی کردند .وی
افزود :همچنین کلیه نیروهای ایستگاه نیز به حالت آماده باش در
آمدند ،خوشبختانه با حضور به موقع ایستگاههای شهرصنعتی کاوه و
ایستگاه آتش نشانی ساوه از وقوع هرگونه حادثه ای دیگر جلوگیری
شد و فرد مصدوم تحویل نیروهای اورژانس که سریعا در محل
حاضر شده بودند شد .این عملیات بعد از ساعتها تالش با موفقیت
به پایان رسید و تانکر واژگون شده به پارکینگ انتقال داده شد.

نجات دو جوان گرفتار در کوه چرخی ساوه

رئیس جمعیت هالل احمر ساوه از نجات دو جوان گرفتار در
کوه چرخی این شهرستان خبر داد .سید لقمان حسینی در گفتگو با
ایسنا ،بیان کرد :با اطالع از گرفتار شدن دو جوان در کوه چرخی در
مجاورت روستاهای ورده و نشوه امداد گران هالل احمر به منطقه
اعزام شدند .وی افزود :تیم امداد و نجات کوهستان به همراه رئیس
و تنی چند از اعضای هیات کوهنوردی ساوه با دو ساعت تالش
موفق شدند دو جوان را که به دلیل بارش باران و سرمای هوا
در کوه گرفتار شده بودند نجات دهند .حسینی افزود :امدادگران
با پوشاندن لباس گرم و تغذیه الزم این د و جوان را به پایین کوه
منتقل کردند .وی گفت :این دو جوان به علت ناآشنایی به اصول
کوهنوردی و نداشتن تجهیزات و وسایل ایمنی در کوه چرخی گرفتار
شده بودند.

آذر ماه  1397شماره 4

برنامه ریزی شهری با اراده شهروندی ،مشارکت شهروندی

حـوادث
کشف جرثقیل های قاچاق در ساوه

ه ه1
برند مار نگ
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و شا
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به گزارش روابط عمومی جمعیت هالل احمر ساوه ،از آنجایی که پایگاه
رنگرز جمعیت هالل احمر در مکانی قرار دارد که از سمتی محور قدیم
ساوه-تهران و شهرک صنعتی کاوه و از سوی دیگر محور بویین زهرا و
نزدیکی به آزادراه های ساوه به تهران و همدان به این پایگاه ،آن را در زمره
پایگاه های در خور توجه قرار داده است .از این رو طی سالیان گذشته
تقویت پایگاه یاد شده در دستور کار هالل احمر ساوه و استان مرکزی قرار
گرفت .یکی از دغدغه های پیش رو ،خاکی بودن محوطه داخلی پایگاه بود
که از پتانسیل برقراری اسکان موقت آن بوسیله برپایی چادر در هنگام بروز
حوادث و سوانح ،می کاست که با پیگیری های مجدانه مجموعه جمعیت
هالل احمر استان و شهرستان ساوه عملیات اجرایی آن به پایان رسید.

حـدود  100پـروژه روسـتایی بـا اعتبـاری بالـغ بـر  65میلیارد
ریـال در شهرسـتان زرندیـه بـا همـکاری دهیاری ها در سـطح
روسـتاهای بخـش اجـرا شـده اسـت .همچنیـن مقاوم سـازی
منـازل مسـکونی در روسـتاها بـا همـکاری اداره بنیاد مسـکن
اسلامی
انقلاب
شهرسـتان زرندیـه با
پرداخـت تسـهیالت
مسـکن روسـتایی در
حـال انجام می باشـد
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کاربری زمین و ساماندهی فضاهای شهری
مهاجــرت بــی رویــه ،افزایــش جمعیــت و
سیاســت هــای نامناســب زمیــن و مســکن و
عــدم مدیریــت صحیــح در کنتــرل توســعه و
رشــد شــهری ،موجــب کمبــود کاربــری هــای
عمومــی در ســطح شــهر شــده اســت.
امــروزه شــاهد تغییــر کاربــری هــای
آموزشــی بــه تجــاری ،کاربــری فضــای ســبز،
فرهنگــی و ورزشــی بــه کاربــری مســکونی
هســتیم .تغییــرات مــداوم کاربــری هــا خصوصــا
از کاربــری هــای عمومــی بــه کاربــری ســودآوری
ماننــد تجــاری ،اداری و مســکونی از نتایــج عــدم
مدیریــت شــهری اســت.
بــا توجــه بــه اهمیــت کاربــری زمیــن و تأکیــد
بــر محــدود بــودن زمیــن ،توجــه بــه کاربری هــای
عمومــی را بیشــتر جلــب مــی کنــد.
نتایــج مصوبــات کمیســیون مــاده  5نشــانگر
ایــن اســت کــه در طــی ســال هــای اخیــر چندیــن
هکتــار از باغــات بــه کاربــری فضــای ســبز و
کاربــری هــای دیگــر تغییــر یافتــه و در طــول
زمــان ایــن کاربــری هــا بــه کاربــری مســکونی
تغییــر یافتــه اســت.
بــا ارزیابــی ،طــرح هــای جامــع و تفصیلــی
شــهری کــه چگونگــی توزیــع و پراکنــش و
ســاختار فضایــی کاربــری هــای زمیــن را تعییــن
مــی کننــد ،مــی تــوان میــزان تحقــق پذیــری
اهــداف کالبــدی – فضایــی کاربــری زمیــن در
توســعه متــوازن شــهری را بررســی کــرد.
اگــر چــه بررســی رونــد تمرکــز و توســعه
کاربــری هــای شــهری نشــانگر گرایــش به ســمت
تمرکــز و تعــادل کاربــری هــای تعریــف شــده
می باشــد امــا بــر اســاس نتایــج بررســی ها،
ســرانه هــای موجــود در اختیــار کاربــری هــای
مســکونی و شــبکه معابــر می باشــد و بقیــه

کاربــری هــای اختصــاص یافتــه در طرح هــای
شــهری هنــوز بــه شــکل نمادهایــی بــر روی
نقشــه هــا مــی باشــند و تــا اجــرای ایــن
کاربری هــا فاصلــه زیــادی مانــده اســت.
ایــن امــر باعــث شــده تــا میــزان دسترســی
ســاکنان بــه خدمــات شــهری (آموزشــی ،درمانی،
ورزشــی ،فضــای ســبز و فرهنگــی  -مذهبــی)
در ســطح نابرابــری قــرار گیــرد و تمرکــز
بــه ســمت محــات بــا بافــت متراکــم
مــی باشــد و باعــث عــدم برخــورداری
ســکونت گاه هــای نابســامان از
توزیــع خدمــات شــهری شــده
اســت.
متاســفانه در توزیــع
خدمــات شــهری کــه بیشــتر
در قالــب طــرح هــای کاربــری
اراضــی و معیــار ســرانه
انجــام مــی شــود ،بــه قابلیــت
دسترســی ســاکنان بــه ایــن
خدمــات کمتــر توجــه شــده
اســت بــا ادامــه ایــن رونــد
مشــکالت شهرنشــینی بــه دلیــل
توزیــع ناعادالنــه خدمــات پدیــدار
شــده و برخــی از محــات شــهری بــه
محیطــی غیــر قابــل ســکونت تبدیــل
مــی شــوند .انتظــار شــهروندان از مجموعــه
مدیریــت شــهری ،توزیــع مناســب ســرانه هــا
و خدمــات و دسترســی مناســب بــه مراکــز
خدمــات رســان بــدون جدایــی گزینــی اجتماعــی
و تبعیــض مــی باشــد امــا واقعیــت ایــن اســت
کــه توزیــع تســهیالت بــه صــورت متمرکــز و
خوشــه ای مــی باشــد توجــه بــه ایــن اصــل
مهــم کــه ســازمان یابــی فضایــی و تخصیــص

برنامه های هفته بسیج ساوه تبیین شد

فرمانده سپاه ناحیه ساوه در نشست خبری به مناسبت هفته وحدت و سی امین سالگرد تشکیل
شجره طیبه بسیج ،گفت :بسیج در عرصه های مختلف فرهنگی ،سیاسی ،اجتماعی ،نظامی و
امنیتی در کشور پیشتاز است.
به گزارش ماهنامه ارتباطات مرکزی ،سرهنگ پاسدار علی رسولی با بیان اینکه بسیج نیروی
پیش رو انقالبی است ،اظهار داشت :به علت مصادف شدن این ایام با هفته وحدت و ۴۰
سالگی انقالب لذا برنامه های این ایام همسو خواهد بود.
وی با اشاره به شعار هفته بسیج «بسیج ،مظهر ایستادگی ،پیشرفت ،وحدت و خدمت می باشد»،
بیان کرد :در این ایام بیش از  ۱۰۰برنامه با بیش از  ۲۰سرفصل در شهرستان ساوه اجرا
خواهد شد.
به گفته وی ،نشست های سیاسی بصیرتی در مساجد و پایگاه بسیج ،سرکشی از خانواده های
شهدا ،گلباران مزار شهدا در تمامی شهرها و روستاهای شهرستان ،برگزاری یادواره های
شهدا ،مراسم جشن در حسینیه ها ،مساجد و تکایا ،همایش های سبک زندگی اسالمی ،اکران
فیلم ،تئاتر خیابانی ،ویزیت پزشکی رایگان ،ارائه مشاوره حقوقی رایگان و خدمات رسانی به
مناطق محروم از جمله برنامههای این هفته است.
سرهنگ رسولی با بیان اینکه  ۱۰برنامه به صورت ویژه شهرستانی با حضور حماسی و پررنگ
همه مسئوالن در این هفته برگزار خواهد شد ،ادامه داد :دیدار با امام جمعه و نشست بصیرتی،
افتتاحیه نمایشگاه اقتصاد مقاومتی در امامزاده سید اسحاق (ع) ،برگزاری یادواره شهدای ستق،
گلباران مزار شهدا در امامزاده سید علی اصغر (ع) ،حضور هر شب در یک مسجد و پرسش
و پاسخ با مردم در هفت نقطه از شهر ،اعزام کاروان راهیان نور بسیج خواهران  ۲۰۰نفر در
قالب  ۵دستگاه اتوبوس طی یک برنامه سه روزه ،برگزاری مسابقه فوتسال جام چهل سالگی
در رده سنی نوجوانان ،برگزاری گشت های محله محور بسیج و حضور حماسی بسیجیان در
قالب شکوه مقاومت و پایداری ،حضور بسیجیان در مصلی های نماز جمعه شهرستان و خطبه
پیش از نماز جمعه در خصوص شجره طیبه ،تبیین استکبارستیزی در نشست های بصیرتی از
جمله این برنامهها خواهد بود.

برگزاری جنگ انیمیشن در ساوه

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی ساوه از برگزاری جنگ انیمیشن در این شهرستان
خبر داد و گفت :این برنامه با مشارکت سینمای سلمان ساوجی به منظور ایجاد نشاط
اجتماعی توسط گروه هنری دوبله تهران دابشو به سرپرستی «هومن خیاط» در سالن
سینمای ساوه برگزار شد .حسین محمودی فر اظهارکرد :در این برنامه که مورد
استقبال بسیاری از همشهریان ساوجی به ویژه کودکان و نوجوانان قرارگرفت ،تعداد
 13نفر از دوبله کنندگان کارتون های انیمیشنی کودکان به صورت زنده همزمان با
اکران این فیلمها به روی پرده سینما به دوبله آنها پرداختند.

واقعــی ســرانه هــا بایــد بــه گونــه ای باشــد کــه
پاســخ گــوی نیازهــای شــهروندان بــوده تــا اصــل
عدالــت اجتماعــی لحــاظ شــود و از شــکل گیــری
آســیب هــای اجتماعــی و بزهــکاری هــای

ناشــی از ســاختار نامتــوازن فضــای شــهری از
جملــه جــرم ،جنایــت ،فســاد ،فقــر و  ...جلوگیــری
شــود.
بــا نگاهــی بــه آینــده و بــا رونــد تغییــرات

آیین تکریم و معارفه رئیس اوقاف زرندیه برگزار شد

مدیرکل اداره اوقاف و امور خیریه استان
مرکزی در آیین تکریم و معارفه رئیس اوقاف
زرندیه به بسترسازی مناسب برای زیارت بقاع
متبرکه تاکید کرد و گفت :برای امامزادگان و
بقاع متبرکه همچنین معابد و زیارتگاهها باید
بستر سازی شود و آرامش طرح ها ایجاد شود.
به گزارش ماهنامه ارتباطات مرکزی ،حجت
االسالم حسین دالوری ،افزود :زیارتگاههای
اهل تشیع انسانهای شریفی هستند که به
اهل بیت متصل بودند که به عنوان وسیله ای
برای رسیدن به خداوند تبارک و تعالی قرار
می دهیم .وی ضمن تقدیر و تشکر از اقدامات ارزنده حجتاالسالم کرمی ،بیان کرد :آقای
یادگاری سابقا در خنداب مدیر موفقی بوده و امیدوارم در این شهرستان هم موفق و منشأ
خیر و برکت باشد.
امام جمعه شهرستان زرندیه نیز در این مراسم ،گفت :باید به اماکن متبرکه رسیدگی
و نسبت به بازسازی آنها اقدام شود .حجت االسالم حسین ابراهیمی افزود :اماکن متبرکه و
امامزادگان قطب فرهنگی هر منطقه هستند لذا باید توجه بیشتری به آنها شود.
رئیس سابق اداره اوقاف و امور خیریه زرندیه هم در این آیین ضمن تأکید بر شفافیت
عملکرد مسئوالن ،گفت :در زرندیه  ۱۱۷موقوفه متصرفی و  ۱۰۳موقوفه غیر متصرفی و ۱۴
مسجد ۱۷ ،حسینیه و  ۱۲بقعه که یکی از آنها شاخص است و  ۱۴۰۶رقبه وجود دارد .حجت
االسالم حمید کرمی ضمن ارائه عملکرد  ۴ساله اداره اوقاف و امور خیریه زرندیه با اشاره به
بازدیدهای مختلف جهت بررسی و برطرف کردن مشکالت موجود ،بیان کرد :در سال  ۹۳که
شروع به کار بنده در این شهرستان بود با کمک هیات امنا ساخت امامزاده ویدر آغاز شد و
اکنون تنها اطراف این امامزاده باقی مانده است .وی افزود :همچنین  ۸۰۰متر کف سازی و
بازسازی سرویس های بهداشتی و همچنین حمام و سرویس بهداشتی خانه عالم و درب
شمالی امامزاده سید منصور(ع) در این مدت انجام شد .به گفته وی ،تحویل و بازسازی
امامزاده جعفر که مابین استان مرکزی و البرز واقع شده است و  ۲۴کیلومتر جاده خاکی
دارد با جذب خیرین و اعتباری بالغ بر  ۲۲۰میلیون تومان به پایان رسید .او خاطرنشان
کرد :سرویس های بهداشتی امام زاده عبدالمطلب و پیک نیز در این مدت تکمیل شد؛
همچنین خانه عالم و سرویس بهداشتی امامزاده عبداهلل ابراهیم زرند کهنه هم ساخته

و تنها نازککاری آن مانده است که باید از
هیات امنا آن تشکر کرد .کرمی با اشاره به
قرار گرفتن امامزاده جعفر روستای اسماعیل
آباد کوچک در نقطه محروم شهرستان ،بیان
کرد :مرمت و بازسازی مسجد این امامزاده
در دستور کار قرار گرفت که با کمک بسیج
سازندگی به بهره برداری رسید .وی با بیان
اینکه در این چهار سال جمعا  ۲۸۲مورد سند
مالکیت اخذ شده است ،اظهار داشت :در سال
 ۹۴به عنوان مدیر نمونه استان مرکزی از نظر
بازرسی استان انتخاب شدم و در سال ۹۶
هم جزو مدیران برتر استانی اوقاف از لحاظ عملکرد بوده و در تمام مدت سعی کردم زرندیه
جلوه خوبی در استان داشته باشد و از همه ارگانها و نهادهایی که در این زمینه به من یاری
رساندند ،تشکر می کنم.
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه زرندیه هم به مناسبت دهه وقف در گفتگو با ماهنامه
ارتباطات مرکزی ،گفت :وقف شامل دو نوع عام و خاص است .مجید یادگاری از وقف به
عنوان سنت حسنه ای که از دیرباز در تاریخ و جوامع بشری به اشکال گوناگون وجود
داشته یاد کرد و افزود :به فرموده مقام معظم رهبری باید آحاد جامعه و مردم را به وقف
از دو روش زبان و قلم تشویق کنیم .وی با اشاره به زمینههای مختلف وقف ،خاطرنشان
کرد :در زمینه های مختلف مانند علم و فناوری ،بهداشت ،پزشکی ،احداث مدارس ،راه ها،
حسینیه ها می توان وقف کرد لذا باید آسیبشناسی شود که جامعه به چه نوع کمک هایی
نیاز دارد .یادگاری با تاکید بر واقف بودن به نیت واقفین و جلب اعتماد آنها با عملکرد خوب،
بیان کرد :وقف مانند دو بال است که به جای چشم بستن از دنیا و چشم دوختن به عقبی و
آخرت به انسان عنایت می شود .وی با تاکید بر اینکه باید از زنجیرهای متعلق به دنیا آزاد
شده و با هدف ،نیت و جدیت وقف کرده و ثمره آن را ببینیم ،ادامه داد :اصحاب رسانه بازوی
پرتوان اداره اوقاف هستند .او با اشاره به اینکه اکثر موقوفات وقف در راه امام حسین(ع)
است ،اضافه کرد :باید در زمینه های دیگر مانند علم و فناوری و به روز کردن علم ،هستهای،
پزشکی ،کمک به مستمندان ،ایتام و دانشآموزان بیبضاعت ،بیماری های شاخص و
العالج ،احداث بیمارستان و تهیه دارو ،درمان و تجهیزات پزشکی ،ازدواج و اشتغال جوانان
نیز وقف را ترویج کرد .به گفته وی ،زرندیه دارای  ۱۱۹موقوفه و  ۱۲بقعه می باشد.

جناب آقای مهندس فتاحی
ریاست محترم اداره برق شهرستان زرندیه

جناب آقای مهندس پرویز وفا
شهردار محترم شهر مامونیه

بدینوسیله مراتب قدردانی و سپاس خویش را در خصوص
تامین روشنایی خیابان مقابل اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی
شهرستان اعالم می داریم.
ان شاا ...همواره در پناه ایزد متعال سالمت و سربلند باشید.

نج
جمعی از اصحاب فرهنگ و هنر و اعضای ا من اهی فرهنگی هنری شهرستان زرندهی

اان ّلل و اان الیه راجعون

خانواده محترم فیاضی

مصیبت وارده را خدمت شما و سایر بازماندگان
تسلیت گفته و برای آن عزیز سفر کرده علو درجات
و سایر بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت داریم.

اان ّلل و اان الیه راجعون

ماهناهم ارتباطات مرکزی

خانواده محترم ابطحی

مصیبت وارده را خدمت شما و سایر بازماندگان
تسلیت گفته و برای آن عزیز سفر کرده علو درجات
و سایر بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت داریم.

ماهناهم ارتباطات مرکزی

کاربــری ،کــودکان آینــده در فضایــی خواهنــد
بــود کــه فاقــد فضــای ورزشــی و آموزشــی و
 ...بــوده و ایــن تنهــا بــه دلیــل تمایــل مدیــران
شــهری بــه بخــش مســکن و تغییــر کاربری هــای
مــورد نیــاز بــه مســکونی مــی باشــد؛ آن هــا
در فضــای شــهری قــدم خواهنــد گذاشــت کــه
مفهــوم پــارک محلــه ای و ســرای محلــه کــم
رنــگ شــده و شــهر بــه یــک بافــت متراکــم
و فشــرده بــا خانــه هــای خاکســتری
تبدیــل گشــته اســت.
تمامــی
اســت
امیــد
برنامه ریــزان و مدیــران شــهری
بــا آینــده پژوهــی در زمینــه
کاربــری هــای زمیــن ،نیازهــای
انســانی و اجتماعــی را مدنظــر
گرفتــه و بــه جــای کمیت هــای
شــهری بــه کیفیت و ســرزندگی
و نشــاط شــهری توجــه و تأمــل
کننــد.
بــا نگاهــی بــه شــهر تاریخــی
و متمــدن ســاوه ،شــهری بــا
معمــاری ایرانــی اســامی و دارای
قدمتــی کهــن در شــهر ســازی
جــای آن دارد کــه امــروز هــم بــه
رســم معمــاران و شهرســازان شــهرمان
همــت کنیــم تــا در برنامــه ریــزی هــای
شــهری بــا دقــت تمــام ،بــرای همــه اقشــار و
گــروه هــا برنامــه ریــزی کنیــم.
وظیفــه خادمیــن مــردم در شــورای اســامی
شــهر ســاوه و در قســمت شهرســازی این اســت
کــه ســرانه هــا بــه طــور عادالنــه و بــا درنظــر
گرفتــن آینــده شــهر تقســیم شــود .شــهر ســاوه
بــه دلیــل عوامــل مختلفــی همچــون نزدیکــی

جناب آقای یوسفی

ریاست محترم اداره آموزش و پرورش شهرستان زرندیه

درگذشت عموی بزرگوارتان را خدمت شما و
سایر بازماندگان تسلیت گفته و برای آن عزیز
سفر کرده علو درجات و سایر بازماندگان صبر و
شکیبایی مسئلت داریم.
ماهناهم ارتباطات مرکزی

جناب آقای حجت االسالم حمید کرمی

ریاست محترم اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان ساوه

درگذشت برادر بزرگوارتان را خدمت شما و
سایر بازماندگان تسلیت گفته و برای آن عزیز
سفر کرده علو درجات و سایر بازماندگان صبر و
شکیبایی مسئلت داریم.
ماهناهم ارتباطات مرکزی

بــه پایتخــت ،تمرکــز فعالیــت هــای اقتصــادی،
صنعتــی و خدماتــی ،بیشــتر از ســایر شــهرها از
مهاجرپذیــری و ســکونت غیــر رســمی جمعیــت
مهاجــر برخــوردار بــوده اســت.
ســاماندهی
شــهر
امــروز
نیــاز
ســکونت گاه های نابســامان شــهر ســاوه اســت.
لــزوم حــل مشــکل ســکونتگاه هــاي غيررســمي
بــه لحــاظ جايــگاه قانونــي نيــز از اهميــت خاصــي
برخــوردار اســت؛ بــه طــوري کــه در اصــل ســوم
قانــون اساســي جمهــوري اســامي ايــران بــر
ايجــاد محيــط مســاعد رشــد فضايــل اخالقــي و
رفــع تبعيضــات نــاروا و ايجــاد امکانــات عادالنــه
بــراي همــه تأکيــد شــده اســت.
همچنيــن بــر اســاس اصــل ســي و
يکــم ،داشــتن مســکن متناســب بــا اولويــت
نيازمندتريــن هــا حــق هــر فــرد و خانــواده
اســت .اصــول فــوق نشــان دهنــده اهميــت
و جايــگاه تأميــن محيــط امــن بــراي زندگــي و
ســرپناه مناســب بــراي هــر فــرد مــي باشــد.
هــر فــردی فقــط یــک بــار حــق زندگــی در
زمیــن را دارد ،پــس در ایــن مــدت زندگانــی
بایــد بنــا بــر اصــل 31قانــون اساســی مســکن
مناســب در خــور شــهروندان و محیطــی مناســب
بــرای آنــان ایجــاد کنیــم .در ایــن میان مشــارکت
فراگیــر و فعاالنــه شــهروندان در امــر مدیریــت
شــهری ضامــن آبادانــی شــهر ســاوه خواهــد بــود
چــرا کــه هــدف مــا برنامــه ریــزی بــا مــردم اســت
نــه بــرای مــردم...
غایــت آرزوی مــا شــهری در خــور شــأن و
منزلــت شــهروندان شــهری ســرزنده و شــاداب،
شــهری بــا کیفیــت بــرای زندگــی ،شــهری بــرای
همــه اقشــار جامعــه و شــهری ســالم و آبــاد
اســت.

برای نخستین بار؛
برداشت زعفران در غرق آباد

معاون فنی جهاد کشاورزی ساوه از برداشت زعفران در اراضی غرق آباد خبر داد .محمود
رضا خليلي افزود 6 :هکتار از اراضی شهرستان ساوه به کشت زعفران اختصاص یافته که به
طور میانگین در هر هکتار  3کیلوگرم از این محصول برداشت می شود .وي با اشاره به اعطای
تسهیالت اشتغال روستایی با نرخ پایین به متقاضیان کشت زعفران ،اظهار داشت :به ازای هر
هکتار کشت این محصول میزان  50میلیون تومان تسهیالت پرداخته شده که موجب افزایش
دو برابری کشت شده است .به گفته خلیلی ،صرفه جویی در مصرف آب ،سود اقتصادی،
برداشت  5ساله از یک نوبت کشت ،وجود زمینه های صادرات ،سازگاری با شرایط اقلیمی
منطقه و فواید دارویی غذایی از مزایای کشت زعفران است.
***

مرگ زن  37ساله ساوجی بر اثر برق گرفتگی

فرمانده انتظامی شهرستان ساوه گفت :زن  37ساله ساوجی در منزلش دچار برق گرفتگی
شد و به کام مرگ فرو رفت .به گزارش پلیس ،سرهنگ پرویز اسدی بیان کرد :پس از اعالم
گزارشی از برق گرفتگی فردی در یکی از مناطق مسکونی این شهرستان ،به مرکز فوریت های
پلیس  ،110بالفاصله مأموران انتظامی مربوطه در محل حادثه حاضر شده و پس از واکاوی
حادثه ،دریافتند که زنی  37ساله در منزلش به دلیل رعایت نکردن اصول ایمنی دچار برق
گرفتگی شده و جان سپرده است .وی افزود :از سوی کارشناسان اداره برق «اتصال سیم برق
به لوله گاز» علت وقوع این حادثه اعالم شده است .سرهنگ اسدی با تأکید بر رعایت اصول
ایمنی از سوی شهروندان در هنگام انجام اعمال پرخطر ،ادامه داد :پس از هماهنگی با دستگاه
قضائی ،جسد متوفی برای بررسی بیشتر به پزشکی قانونی منتقل شد.
***

توزیع برق ساوه قهرمان مسابقات فوتسال شد

دوازدهمين دوره مسابقات فوتسال شركت توزيع برق استان مركزي به ميزباني
مديريت برق ساوه با حضور  ١٢تيم آبان٩٧برگزار شد .تیم های حاضر در این
دور از مسابقات که از  ۲۳تا  ۲۵آبان ماه در شهر ساوه برگزار شد ،در چهار گروه
سه تیمی هجده دیدار را انجام دادند .در پايان اين دوره از مسابقات تیم توزیع
برق ساوه در بازی نهایی با شکست تیم حوزه ستادی شرکت قهرمان مسابقات
شد و تیم حوزه ستادی شرکت توزیع برق دوم و تیم برق شهرستان خنداب
سوم شد .کاپ اخالق این مسابقات نیز به تیم مدیریت توزیع برق اراک رسید.

زحمات خالصانه جنابعالی و همکاران محترم در توسعه و
آبادانی شهر مامونیه مشهود و قابل تقدیر می باشد.
از این رو مراتب قدردانی و سپاس ما را جهت آسفالت و
بهسازی خیابان مقابل اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان
پذیرا باشید.

جمعی از اصحاب فرهنگ وهنر شهرستان زرندهی

جناب آقای مهندس سیدحسن خدامی
عضو محترم شورای اسالمی شهر ساوه

مصیبت وارده را خدمت شما و سایر بازماندگان
تسلیت گفته و برای آن عزیز سفر کرده علو درجات
و سایر بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت داریم.

اان ّلل و اان الیه راجعون

ماهناهم ارتباطات مرکزی

خانواده محترم کریمی

مصیبت وارده را خدمت شما و سایر بازماندگان
تسلیت گفته و برای آن عزیز سفر کرده علو درجات
و سایر بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت داریم.

ماهناهم ارتباطات مرکزی

جناب آقای سرهنگ گلبداغی
ریاست محترم پلیس راهور شهرستان ساوه

مصیبت وارده را خدمت شما و سایر بازماندگان
تسلیت گفته و برای آن عزیز سفر کرده علو درجات
و سایر بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت داریم.

اان ّلل و اان الیه راجعون

ماهناهم ارتباطات مرکزی

خانواده محترم الوانی

مصیبت وارده را خدمت شما و سایر بازماندگان
تسلیت گفته و برای آن عزیز سفر کرده علو درجات
و سایر بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت داریم.

ماهناهم ارتباطات مرکزی
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بررسی راهکارهای تسهیل واگذاری امتیاز موقت آب ،برق و گاز به حاشیه نشینان ساوه

مهندس منصوری :شهرداری ساوه در بحران مالی سال گذشته فراتر از حد انتظار ظاهر شد
شهردار ساوه :بزودی شاهد جهش بسیار خوبی در اقتصاد این شهر خواهیم بود

راهکارهای الزم جهت تسهیل و تسریع واگذاری امتیاز موقت
آب ،برق و گاز بر اساس قانون مصوب مجلس شورای اسالمی به
حاشیه نشینان ،در جلسهای با حضور نماینده مردم شهرستانهای ساوه
و زرندیه در مجلس شورای اسالمی ،مدیران دستگاههای خدمات رسان،
معاون عمرانی فرماندار ،شهردار و اعضای شورای اسالمی شهر ،در
صحن شورا بررسی شد.
نماینده مردم شهرستانهای ساوه و زرندیه در مجلس شورای
اسالمی در این جلسه با بیان اینکه مهاجرپذیری و رشد شتابان
جمعیت در ساوه مسئولیت دستگاههای خدمات رسان در این شهر
را سنگین و دشوارتر کرده است ،گفت :البته با تالشهای انجام
شده در زمینه واگذاری خدمات از شهرهای پیشتاز استان هستیم.
محمدرضا منصوری با بیان اینکه وظیفه شهرداری در شهری
مانند ساوه با توجه به برخورداری آن از مناطق حاشیه نشین متعدد
به مراتب سنگینتر است ،تصریح کرد :شهرداری ساوه با توجه
به بحران مالی سال گذشته با تالش ،تدبیر و تعهد در مدیریت
شرایط بیش از حد انتظار ظاهر شد چون بسیاری از شهرداریها
نتوانستند این شرایط را مدیریت کنند.
وی با بیان اینکه با توجه به رشد بی رویه فیزیکی شهر ساوه
هرگونه کوتاهی برای ارائه خدمات ،شهر را با مشکل مواجه خواهد
کرد ،ادامه داد :تمامی تالش ما بر این است که تا پایان امسال
تمامی منازل مسکونی این شهر از انشعابات آب ،برق و گاز بهره مند
باشند.
مهندس منصوری در بخش دیگری از سخنانش به کاهش
ارزش افزوده استان مرکزی اشاره کرد و یادآور شد :میزان ارزش
افزوده کل استان از  330میلیارد تومان به  160میلیارد تومان
کاهش یافته است.
وی تاکید کرد :با توجه به وضعیت اقتصادی نامناسب کشور

پیشگیری از دیابت با رعایت تغذیه سالم

معاونت شهرسازی شهرداری ساوه مشغول به کار بودم ،کدهای
درآمدزایی بسیاری را شناسایی کردم که متاسفانه در آن زمان
مغفول واقع شده بود لذا در این یک سال گذشته به جد آن را
سیاست گذاری کرده و پس از تصویب شورای شهر ،اجرا شد که
فراتر از انتظار جواب داد و درآمد خوبی توانستیم در این مدت
جذب کنیم؛ البته نظم خوبی هم در هزینه های شهرداری حاکم شد
و از ریخت و پاش ها و هزینههای غیرضرور به شدت جلوگیری شد
و اولویت های اول و ضروری را سرلوحه پرداختها قرار دادیم.
به گفته وی ،در این پرداختها رفاه پرسنل نیز در دستور
کار قرار گرفته بود و علیرغم اینکه یک سال سختی برای پرسنل
پیشبینی شده بود اما سعی کردیم این مدت بیش از  ۳تا  ۴ماه
طول نکشد.
وی ابراز امیدواری کرد که با اتفاقات اخیر جهش بسیار خوبی
در اقتصاد شهر رخ خواهد داد و در مباحث درآمدی و اقتصادی
شهر خبرهای خوشی در راه است و هرچه زودتر ساوه را به یکی از
شهرهای پر درآمد کشور تبدیل خواهیم کرد و پروژههایی فراتر
از پروژه های گذشته در آن اجرا و ساوه در سطح ملی مطرح خواهد
شد.
شهردار ساوه با اشاره به برخی از این پروژه ها ،بیان کرد :یکی
از بزرگترین پروژه های اجرایی در آینده شهرک صنوف مزاحم
است که حدود هزار واحد صنفی در آن تعریف شده است که ۵۰
هکتار زمین برای این پروژه از دولت تحویل گرفته ایم و امیدوارم
درآمد بسیار خوبی برای شهر داشته باشد.
به گفته وی ،همچنین در سیاستهای زمین و مسکن نیز
اقدامات خوبی انجام شده است که هم بازار مسکن در آن رونق
خواهد گرفت و هم زمین های خوبی آماده سازی و در اختیار مردم
گذاشته می شود.

پیـرو هماهنگـی بـه عمـل آمـده بـا فرمانـدار محتـرم
شهرسـتان زرندیه ،جلسـه طرح آمارگیـری از ویژگی های
مسـکن روسـتایی سـال  ۱۳۹۷راس سـاعت  ۱۰:۳۰صبـح
روز شـنبه مورخه  1397/7/14در محل فرمانـداری زرندیه
و بـا حضـور مسـئول امـور عمرانـی و برنامهریـزی
فرمانـداری ،بخشـدار محتـرم مرکـزی ،مدیـر محتـرم
آمـوزش و پرورش شهرسـتان ،مسـئول محترم گسـترش
شـبکه بهداشـت و درمان شهرسـتان زرندیه و مدیـر بنیاد
مسـکن انقلاب اسلامی شهرسـتان زرندیـه برگـزار شـد.
مدیـر بنیاد مسـکن انقلاب اسلامی شهرسـتان زرندیه
ضمن خـوش آمـد گویـی بـه حاضرین در جلسـه بـه لزوم
آمـار و اطالعـات دقیـق ،جامـع و بهنـگام در رابطـه بـا
ویژگیهـای خاص مسـکن روسـتایی و برخـی ویژگیهای
اقتصـادی و اجتماعـی مرتبـط بـا سـکونت آبـادی هـای
کشـور بـه منظـور برنامهریـزی امـور مربـوط به مسـکن
روسـتایی توسـط بنیـاد مسـکن انقلاب اسلامی اشـاره
و اعلام کـرد :سـابقه شـروع طـرح از سـال  ۱۳۸۲بـوده و
بنیـاد مسـکن انقلاب اسلامی بـرای اولیـن بـار در سـال
 ۱۳۸۲اقـدام بـه تهیـه و اجـرای طـرح نمونـه گیـری از
واحدهـای مسـکونی روسـتایی کشـور کـرد و آن را بـه
تصویـب شـورای عالـی آمـار رسـانید.
مهـدی وکیلـی بیـان کـرد :ایـن طـرح در سـطح ۲۰۱۸
آبـادی و تعداد  46413واحد مسـکونی نمونه توسـط بنیاد
مسـکن انقلاب اسلامی و بـا همـکاری مرکـز آمار ایـران و
دفتر فنی دانشـکده معماری و شهرسـازی دانشـگاه شـهید
بهشـتی و مشـاور بخـش خصوصـی اجرا شـد.
وی بـا بیان اینکـه طرح آمارگیـری های بعدی بـا فاصله
زمانـی (دوره ای)  ۵سـاله بـود کـه در سـالهای  ۱۳۸۷و
 ۱۳۹۲اجـرا شـد ،افـزود :طـرح آمارگیـری از ویژگی هـای
مسـکن روسـتایی در سـال  ۱۳۹۷نیـز مشـابه سـال هـای
گذشته از سـوی بنیاد مسـکن انقالب اسلامی و با همکاری
دفتر فنی دانشـکده معماری و شهرسـازی دانشـگاه شـهید
بهشـتی و مشـاوره بخـش خصوصـی اجـرا میشـود و از
میـان مجموعـه آبـادی هـای دارای  ۲۰واحـد مسـکونی و
بیشـتر در  ۴۲۹شهرسـتان از  ۳۱اسـتان کشـور بر اسـاس
چارچـوب سرشـماری عمومی نفوس و مسـکن سـال ۱۳۹۵
بـه  ۸۵۳۱آبـادی نمونـه و  229328واحـد مسـکونی نمونه
مراجعـه و آمارگیـری انجـام میشـود.
بـه گفتـه وی ،تعـداد نمونههـای آبـادی شهرسـتان
زرندیـه  ۲۲آبـادی و  ۵۳۰واحـد مسـکونی مـی باشـد؛ وجه
تمایـز طـرح آمارگیـری از ویژگیهـای مسـکن روسـتایی
سـال  ۱۳۹۷نسـبت بـه دورههـای پیشـین اختصـاص ۳۰
درصـد از نمونههـای واحد مسـکونی کشـور بـه واحدهای

مسـکونی اسـتفاده کننده از تسـهیالت طرح ویژه بهسازی
و نوسـازی مسـکن روسـتایی اسـت بـه گونـهای کـه در
نتایـج امـکان مقایسـه ایـن واحدهـا بـا سـایر واحدهـای
مسـکونی روسـتایی فراهـم شـود.
وکیلـی بـا بیـان اینکـه زمـان آمارگیـری ایـن طـرح از
تاریـخ  1397/7/21تـا  1397/8/21و بـه صـورت مصاحبـه
مسـتقیم توسـط کارشناسـان آمارگیـری با خانوار سـاکن
در واحـد مسـکونی و تکمیـل پرسشـنامه طـرح و اطالعـات
آمـاری از طریـق صحبـت بـا مطلعیـن محلـی در آبـادی
جمـعآوری میشـود ،خواسـتار همـکاری بخشـداران
محتـرم مرکـزی و خرقـان در خصـوص اعلام موضـوع به
دهیـاران و شـورای اسلامی بـه منظـور اطالع رسـانی به
اهالـی محتـرم روسـتا هـای نمونـه اعالمـی (لیسـت ارائه
شـده در جلسـه) شـد تا اطالعـات واحد مسـکونی از سـوی
اهالـی محترم روسـتاها بـه ماموریـن این طرح ارائه شـود.
وی خاطرنشـان کـرد :همچنیـن اداره محتـرم آموزش و
پـرورش و شـبکه بهداشـت و درمـان نیز نسـبت بـه اطالع
رسـانی موضـوع بـه جامعـه هـدف خـود اقـدام الزم را به
عمـل آوردند.
محمـود احمـدی درمنـی بخشـدار مرکـزی شهرسـتان
زرندیـه نیـز بـا اشـاره بـه نحـوه مراجعـه بـه مـردم و
همچنیـن طـرح موضـوع جلسـه دهیاریهـا ،خواسـتار
توجیـه دهیـاران در جلسـه مربوطـه شـد.
مدیـر آمـوزش و پـرورش شهرسـتان زرندیه هـم گفت:
ایـن موضـوع بـه انجمـن اولیـا و مربیـان انعـکاس داده

در نهایت تأسف و تالم درگذشت همکار عزیزمان شادروان سید
ابوالفضل حسینی که اعضای بدنش با رضایت خانواده محترمشان اهدا
شد و به آرامش ابدی پیوست ،را به سوگ نشسته و مصیبت وارده را به
خانواده آن مرحوم تسلیت گفته و از ایزد متعال برای آن عزیز سفر کرده
علو درجات و سایر بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت مینماییم.

کا کرنان اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ساوه و ماهناهم ارتباطات مرکزی

خواهـد شـد.
محمدعلـی یوسـفی پیشـنهاد کـرد :جـدول زمانـی
هـر روسـتا تعییـن تـا مالکیـن در خانههایشـان حاضـر
باشـند و بـا ماموریـن سرشـماری همـکاری الزم را بـه
عمـل آورنـد.
نماینـده شـبکه بهداشـت و درمـان هـم در این جلسـه
گفـت :موضـوع طـرح آمارگیـری از طریـق بهورزهـا
اطالع رسـانی خواهـد شـد.
مسـئول امـور عمرانـی و برنامهریـزی فرمانـداری
شهرسـتان زرندیـه هـم گفت :بـه منظـور بررسـی دقیق
عملکرد حوزه مسـکن روسـتایی و بررسـی تحقق اهداف
طرح ویـژه می بایسـت پرسـش هایـی از قبیـل اینکه آیا
ملـک دارای پروانـه سـاختمانی مـی باشـد یـا خیـر؟ آیـا
برابـر پروانـه سـاختمانی احـداث شـده یـا خیـر؟ ملـک
دارای پایـان کار مـی باشـد یـا خیـر؟ مطرح شـود.
مهنـدس زمانـی بررسـی تخلفـات سـاخت و سـازها
و سـایر مـوارد را بـه عنـوان پیشـنهاد اعلام و بیـان
کـرد :جهـت خروجـی اثرگـذار آمـار ،مسـائل یاد شـده در
طـرح هـای آتـی مدنظـر قـرار گرفتـه و هماننـد ممیـزی
شـهرداری هـا اقـدام شـود.
وی همچنیـن اضافـه کـرد :نیـروی انتظامـی نیـز در
جریـان امـر طـرح آمارگیـری قـرار گیـرد.
مصوبات جلسه:
 .1مقـرر شـد اطلاع رسـانی بـه دهیـاران روسـتاهای
نمونـه بخـش مرکـزی و خرقـان و شـورای اسلامی بخش
(روسـتاهای فاقـد دهیـاری) از طریـق بخشـداری هـای
محتـرم شهرسـتان بـه عمـل آیـد.
روسـتاهای نمونـه بخـش مرکـزی -1 :قشلاق قـره
زاغـه  -2اسـماعیل آبـاد  -3آغـذی گنـگ  -4رضـی آبـاد
 -5رحمت آبـاد  -6تقلیـد آبـاد  -7صدرآبـاد  -8حکیـم آباد
 -9ملارد  -10هبـران  -11علـی آبـاد  -12اصفهانـک -13
کوشـکک  -14آزادگیـن  -15حسـین آبـاد  -16فـرج آبـاد
روسـتاهای بخـش خرقـان -1 :الر  -2چناقچـی علیـا -3
آجـان  -4چهارحـد  -5ورامـه  -6علیشـاه
 .2مقـرر شـد اطالع رسـانی بـه جامعـه هدف آمـوزش و
پـرورش و بهداشـت درمـان از طریق مدیر محتـرم آموزش
و پـرورش شهرسـتان و مدیـر محتـرم شـبکه بهداشـت و
درمـان شهرسـتان صـورت پذیرد.
 .3در اولیـن فرصـت بروشـورهای تبلیغاتـی طـرح
مذکـور از سـوی بنیـاد مسـکن انقلاب اسلامی تحویـل
بخشـداری هـای شهرسـتان و دهیـاران روسـتاها شـود.
 .4هماهنگـی الزم بـا نیـروی انتظامـی شهرسـتان از
ناحیـه فرمانـداری محتـرم شهرسـتان بـه عمـل آیـد.

باشگاه فرهنگی ورزشی نامجو
با مدیریت جدید و کادری مجرب

ارائه رشته های ورزشی :ایروبیک ،بدنسازی ،کار
با دستگاه ،آمادگی جسمانی ،ژیمناستیک ،یوگا،
پیالتس ،تی آر ایکس ،بازی کودکان
آمادگی همکاری با مدارس و ارگانها

ساوه،میدان مدرس،جنب ایستگاه اتوبوس شهرصنعتی
سالن نامجو تلفن 09191555400 :عباسی

مرکزی ،تامین منابع مالی و سرمایه در گردش دانست و گفت :با
توجه به محدودیت منابع صنعتگران و نیز افزایش نرخ ها ،تهیه
مواد اولیه برای آنان مشکل شده و همچنین به دلیل اختالل ایجاد
شده در بازارهای صادراتی ،از حجم فروش آنها نیز کاسته شده

به مناسبت روز جهانی تغییرات اقلیمی کارگران شرکت
سیمان ساوه شامل کارخانه سیمان خاکستری زرند و کارخانه
سیمان سفید بطور خود جوش نسبت به پاکسازی محیط

***

زرندیه در مسابقات کشتی
فرنگی طالباران شد

 ۳مدال طال توسـط کشتی گیران شهرسـتان زرندیه کسب
شد.
در مسـابقات کشـتی فرنگـی جوانـان اسـتان به مناسـبت
گرامیداشـت هفتـه تربیـت بدنـی کـه بـه میزبانـی اراک
برگـزار شـد ،حامـد ویسـی در وزن ۹۷کیلوگـرم ،محمـد
ورمزیـاری در وزن  ۷۷کیلوگـرم و رضـا فوالدوند در وزن
۷۲کیلوگـرم  ۳مـدال طلا را بـه خـود اختصـاص دادنـد.
***

سرپرست جدید اداره گاز
شهرستان ساوه منصوب شد

در مراسـمی بـا حضـور جمعـی از کارکنـان اداره
گاز ،عبـاس اکبـری بعنـوان سرپرسـت جدیـد
اداره گاز شهرسـتان سـاوه منصـوب و از زحمـات
صولـت رئیـس پیشـین ایـن اداره تقدیـر شـد.

است .مهندس سعید فرخی با تاکید بر
تقویت صادرات و تسهیل در یافتن بازار
برای محصوالت صنایع استان مرکزی ،بیان
کرد :ایجاد مراودات مناسب با کشورهای
مختلف نسبت به یافتن بازارهای خارجی با
همکاری اتاق بازرگانی در دستور کار قرار
خواهد گرفت .وی در مورد بخشودگی جرائم
دیرکرد تسهیالت فعاالن حوزه صنعتی ،اظهار
داشت :امکان بخشودگی با توافق بانک در
مورد وام های زیر یک میلیارد ریال وجود
دارد اما در مورد وام های بیشتر از این سقف
چنین امکانی میسر نیست .معاون استاندار
مرکزی در مورد بازدید از شرکت رادیاتور
پارسیان هم گفت :در این بازدید روند اجرای
طرح های سرمایه گذاری و مشکالت موجود
بررسی و راهکارهای مقتضی اتخاذ شد.
وی افزود :حمایت از کاالی ایرانی وظیفه
حاکمیت است و لذا با بررسی موانع موجود بر سر راه سرمایه گذاری
و توسعه این شرکت زمینه رونق بیشتر آن را فراهم خواهیم کرد.
فرماندار زرندیه نیز با اشاره به جایگاه باالی این شهرستان در
حوزه کشاورزی و صنعتی خواستار تخصیص تسهیالت بیشتر برای
رونق تولید در این دو حوزه شد .دکتر هادی فدایی تصریح کرد:
بخشی از مشکالت واحدهای صنعتی و تولیدی شهرستان زرندیه
از طریق استان قابل پیگیری است و برگزاری جلسه ستاد تسهیل
و رفع موانع تولید در همین راستاست تا ضمن بررسی مشکالت
راهکارهای الزم اتخاذ شود.
مدیرعامل و مالک شرکت رادیاتور پارسیان هم در حاشیه این
بازدید در گفتگو با ماهنامه ارتباطات مرکزی ،گفت :این شرکت
ساالنه  ۵۰۰تن انواع رادیاتور
برای خنک سازی سیستم های
سبک و سنگین تولید میکند.
سید حسن فاطمی با بیان اینکه
شرکت رادیاتور پارسیان فعالیت
خود را از سال  ۱۳۸۴آغاز کرده
است ،اضافه کرد :این شرکت
برای  ۷۷نفر به صورت مستقیم
در قالب نیروهای تمام وقت
و پاره وقت و همچنین برای
 ۵۰۰نفر به صورت غیر مستقیم

اشتغالزایی داشته است .وی افزود :متاسفانه با توجه به بحران
اقتصادی کشور و نوسانات و افزایش بی رویه نرخ ارز عالوه بر
کاهش صادرات ،تولید شرکت نیز به نصف ظرفیت خود رسیده
است .به گفته وی ،این شرکت در مساحتی بالغ بر  ۳۶۰۰متر مربع
با  ۲۵۰۰متر مربع زیربنا احداث شده است که با دارا بودن بیش
از  ۴۰۰۰متر مربع زمین قابلیت ارتقا نیز دارد .فاطمی با اشاره به
اینکه این شرکت تاکنون هیچگونه تسهیالتی دریافت نکرده است،
خاطرنشان کرد :به منظور ارتقای شرکت و همچنین افزایش و تنوع
تولید در صورت اعطای تسهیالت کم بهره از طریق صنایع اقدام
خواهیم کرد .وی با بیان اینکه این شرکت از سال  ۱۳۹۰شروع
به تولید رادیاتور برای شرکتهای ایران خودرو و سایپا کرده
است ،اظهار داشت :شرکت رادیاتور پارسیان سابقه فعالیت و تولید

رادیاتور های شرکت های بزرگ صنعتی
مانند راه آهن ،سایپا یدک ،ایران خودرو
دیزل ،ملی حفاری اهواز ،نفت ،هپکو ،راه
سازی ،ذوب آهن اصفهان ،فوالد مبارکه،
و ...را در رزومه خود دارد و در زمینه
تولید رادیاتورهای بزرگ و صنعتی حرف
اول را می زند .مدیرعامل شرکت رادیاتور
پارسیان با بیان اینکه این شرکت در زمینه
تولید رادیاتورهای کشاورزی ،راهسازی
و معادن ،حفاری ،صنعتی ،ژنراتور ،مبدل
برق ،نیروگاه ،شرکت نفت ،موتورهای
برق کشاورزی ،انواع خودروهای سبک
و سنگین نیز فعالیت می کند؛ خاطرنشان
کرد :متاسفانه رادیاتورهای بیکیفیت چین
مانند سایر محصوالت این کشور بازار
داخلی را قبضه کرده است لذا این شرکت
میل به تولید ندارد .وی افزود :با توجه به
اینکه شرکت رادیاتور پارسیان نیاز بسیاری از بازارهای داخلی را
تامین میکند ،سزاوار است با حمایتهای مسئوالن این شرکت را
توسعه دهیم و همچنین با راه اندازی خط جدید در ارتقا و افزایش
تنوع تولید گام مهمی برداریم .به گفته وی ،متاسفانه عدم حمایت
مسئولین و واردات محصوالت بیکیفیت از کشور چین از توسعه
شرکتهایی مانند رادیاتور پارسیان ممانعت می کند و با افت تولید
و یا تعطیلی شرکت ها اشتغالزایی نیز کاهش پیدا می کند .او با
اشاره به اینکه شرکت دانش بنیان رادیاتور پارسیان طی این سالها
فعالیت گسترده ای در سطح کشور داشته و تامین کننده بخش
عمده ای از نیاز بازار و شرکت های دولتی را تامین کرده است،
بیان کرد :این شرکت با افزایش روزافزون کیفیت و قیمت مناسب
سعی در جلب رضایت مشتریان
محترم این شرکت را داشته و
آمادگی هرگونه همکاری جهت
تولید و بومی سازی این صنعت
را با شرکت های مختلف دارد.
فاطمی تصریح کرد :مهندسين
این شرکت با تکیه بر دانش روز
و با در نظر گرفتن مالحظات
طراحی ،انواع رادياتورها با
استفاده از تجربه و تكنولوژی
روز در بهبود و رشد پروسه

منظور پيشگيری
انتقال حرارت به
از باال رفتن دماي موتور گام های بلندی برداشته و به ايده ال های
مطلوبی رسيده اند .وی توضیح داد :این شرکت با بيش از  ٣٥سال
سابقه فعاليت در صنعت رادياتور داراي گواهينامه ايزو  ٩٠٠١و
ایزو رادیاتور پارسیان است و در زمینه طراحی و تولید انواع شبكه،
رادیاتور و مبدلهای آب و هوا و روغن مس و برنجی که شامل انواع
رادیاتور های ماشین آالت كشاورزی ،رادیاتورها و مبدلهای ماشین
آالت حمل و نقل اعم از حمل و نقل جاده ای و ریلی ،رادیاتورها و

ماشین آالت
مبد لها ی
معدن ،رادیاتورها و
راهسازی ،حفاری و
مبدلهای دیزل و ژنراتور صنعتی ،شركت نفت و وزارت نیرو و ،...
طراحی و تولید انواع رادیاتور و مبدل های آب و هوا و روغن با
توجه به سفارش و یا طبق نمونه مشتری می شود و رادياتورهای
آلومينيومی خودرو فعالیت دارد.

پاکسازی محیط زیست توسط کارگران مجموعه کارخانجات سیمان زرند ساوه
به مناسبت روز جهانی تغییرات اقلیمی

جوان ساوجی ،مخترع برتر
اتحادیه اروپا شد

محمـد جـواد نـوروزی بـا طراحـی و سـاخت
مسـواک با قابلیت های خاص هوشـمند توانسـت
در مسـابقات بین المللی  IENAدر کشـور آلمان
علاوه بـر کسـب مقـام سـوم و مـدال برنـز بـه
عنـوان مختـرع برتـر اتحادیـه اروپـا معرفـی شـود.
در ایـن مسـابقات  710مختـرع از سراسـر دنیـا
حضـور داشـتند.
وی همچنیـن بـا همیـن طـرح جایزه ویژه کشـور
کـره جنوبـی و مقـام اول مسـابقات بیـن المللـی
کشـور کرواسـی را کسـب کـرده بـود.
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بازدید معاون امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری مرکزی از شرکت رادیاتور پارسیان

معاون
منابع
توسعه
امور اقتصادی و
استانداری مرکزی به همراه برخی مدیران کل استان مرکزی و
مسئوالن شهرستان زرندیه پس از برگزاری جلسه ستاد تسهیل
و رفع موانع تولید این شهرستان ،از شرکت رادیاتور پارسیان
واقع در شهرک صنعتی شهر پرندک بازدید کرد.
به گزارش ماهنامه ارتباطات مرکزی ،معاون امور اقتصادی
و توسعه منابع استانداری مرکزی در این جلسه ،تنگنای اساسی
صنعت را در استان
حوزه
تولیدکنندگان

صورتجلسه طرح آمارگیری از ویژگی های مسکن روستایی شهرستان زرندیه

بازگشت همه هب سوی اوست

بیماری دیابت در طی  3دهه گذشته روند افزایشی را در جهان طی کرده
است و سازمان جهانی بهداشت پیش بینی می کند که تا سال 2030
دیابت هفتمین علت مرگ در جهان خواهد بود .پیامدهای زیانبار این
بیماری از جمله افزایش خطر حمالت قلبی و سکته ،نارسایی کلیوی
و کوری عالوه بر تحمیل هزینه های سنگین مراقبت های بهداشتی
درمانی ،درد و رنج فراوان به فرد مبتال و بر اعضای خانواده وی تحمیل
می کند که قابل اندازه گیری نیست .بر اساس مطالعات انجام شده در
جهان 80 ،درصد موارد دیابت نوع  2با رعایت تغذیه صحیح و تحرک
بدنی و بهبود شیوه زندگی قابل پیشگیری است.
در کشور ما نیز شیوع دیابت و اختالالت قند خون قابل مالحظه است و
از مهمترین عوامل موثر در بروز این بیماری الگوی غذایی ،مصرف زیاد
مواد قند و شکر ،شیرینی ،شکالت ،نوشابه های گازدار ،آب میوه های
صنعتی که حاوی قند افزوده می باشد.
سرانه مصرف قند و شکر در کشور ما  66گرم است در حالی که
سازمان جهانی بهداشت در توصیه های اخیر خود توصیه می کند
مصرف روزانه قند و شکر کمتر از  25گرم (کمتر از  5قاشق مربا خوری
شکر و یا  6حبه قند) باشد.
مصرف زیاد قندهای ساده با مصرف انواع شیرینی ،شکالت ،بیسکویت،
کیک و کلوچه ،نوشابه های گازدار و آب میوه های صنعتی حاوی قند
افزوده به علت تحریک ترشح انسولین موجب افت قند خون می شود
که خود منجر به تمایل بیشتر به مصرف قندهای ساده و متعاقب آن
افزایش انرژی دریافتی و اضافه وزن و چاقی می شود .همچنین مصرف
بی رویه غذاهای آماده (فست فودها) ،غذاهای چرب و سرخ شده با
اضافه وزن و چاقی خطر ابتال به دیابت را افزایش می دهد.
به منظور کاهش مصرف قند و شکر در برنامه غذایی روزانه پیروی
از توصیه های زیر می تواند موثر باشد:
 .1در مصرف مواد قندی خصوصا قندهای ساده که در انواع شیرینی،
شکالت ،آب نبات ،مربا ،عسل و شربت ها وجود دارد ،حد اعتدال
را رعایت کنید.
 .2نوشابه های گازدار حاوی مقادیر زیادی قند هستند بطوری که یک
نوشابه  300میلی لیتری  28تا  30گرم قند دارد (معادل 10-12حبه قند
و یا  6قاشق مربا خوری شکر) اعتدال را رعایت کنید.
 .3به جای استفاده از قند و شکر همراه با چای از خرما ،توت خشک،
انجیر خشک و سایر خشکبار به مقدار کم استفاده کنید .توجه داشته
باشید که مصرف زیاد اینها هم موجب اضافه وزن و چاقی و افزایش
خطر ابتال به دیابت می شود.
 .4آب و دوغ کم نمک و بدون گاز را جایگزین انواع نوشابه و
آبمیوه های صنعتی کنید .بطور کلی مصرف میوه کامل بهتر از آب میوه
است .در صورتی که تمایل به مصرف آب میوه دارید از آب میوه
خانگی و یا انواعی که قند افزوده ندارند در حد اعتدال استفاده کنید.
 .5جهت آگاهی از میزان قند در مواد غذایی آماده به برچسب بسته بندی
آنها توجه کنید.
 .6مصرف میوه ها و سبزی های تازه را در برنامه غذایی روزانه خود
افزایش دهید .میوه ها و سبزی ها حاوی فیبر غذایی هستند که جذب
قند و چربی را در روده کاهش داده و از اضافه وزن و چاقی ،باالرفتن
قند و چربی خون جلوگیری می کنند.
 .7در برنامه غذایی خود از حبوبات و نان سبوس دار بیشتر استفاده
کنید .فیبر موجود در حبوبات و نان های سبوس دار هم به کاهش
جذب قند و چربی از روده کمک می کند.
 .8مصرف چربی و روغن را با محدود کردن مصرف غذاهای آماده،
اجتناب از غذاهای چرب و سرخ شده کاهش دهید .مصرف زیاد
چربی و روغن موجب اضافه وزن و چاقی می شود که خطر ابتال
به بیماری های قلبی عروقی ،دیابت و سرطان ها را افزایش می دهد.
 .9کودکان را از دوره کودکی به غذاهای کم شیرین و رعایت اعتدال
در مصرف شیرینی و شکالت و بطور کلی مواد قندی و شیرین عادت
دهید.
 .10برای کنترل وزن و پیشگیری از اضافه وزن و چاقی ،حداقل  5روز
در هفته و هر بار به مدت  30دقیقه پیاده روی تند داشته باشید .برای
کودکان و نوجوانان روزانه  60دقیقه فعالیت بدنی توصیه می شود.

باید تالش کنیم که از فرصتهای موجود برای ارائه خدمات به
مردم حداکثر استفاده را داشته باشیم و تعامل و همدلی مسئوالن
در این شرایط می تواند راهگشا باشد.
رئیس شورای اسالمی شهر ساوه هم در این جلسه گفت :ارائه
خدمات مطلوب به شهروندان نیازمند تعامل و همدلی بین مسئوالن
بویژه دستگاه های خدمات رسان است.
احمد حاج امینی اضافه کرد :با توجه به ارتباطات تنگاتنگ
مردم با اعضای شورای اسالمی شهر ،بیشتر مشکالت شهروندان
بصورت حضوری و مکتوب به آنان منتقل می شود.
وی بیان کرد :هم اکنون در شهر ساوه پس از مشکالت اشتغال
و مالی مهمترین خواسته مردمی در مناطق حاشیه نشین ،بهره مندی
از خدمات آب ،برق و گاز است.
حاج امینی با تاکید بر اینکه با توجه به فرا رسیدن فصل سرما
هم اینک نیاز به گاز شهری بیش از دیگر خدمات از مطالبات مردم
است ،خاطرنشان کرد :حل این مشکالت نیازمند تبادل نظر و اتخاذ
تدابیر الزم است.
وی با بیان اینکه اگر دستگاههای خدماتی در مقابل هم قرار
گیرند ،مردم زیان خواهند دید؛ تصریح کرد :اگر می خواهیم به
سمت شهری پویا ،پرنشاط و توسعه یافته حرکت کنیم باید تعامل و
همدلی را سرلوحه کار خود قرار دهیم.
رئیس شورای اسالمی شهر ساوه ابراز امیدواری کرد که با
اجرای واگذاری امتیاز موقت آب ،برق و گاز بر اساس قانون مصوب
مجلس شورای اسالمی از یک سو مشکالت مردم حاشیه نشین
تسهیل شود و از سویی دیگر ساخت و ساز و تغییر کاربری برای
جلوگیری از تخلف مورد کنترل قرار گیرد.
شهردار ساوه در گفتگو با ماهنامه ارتباطات مرکزی با اشاره
به قانون ابالغی مجلس شورای اسالمی در سال گذشته ،گفت:
طبق این قانون ادارات آب ،برق و گاز می توانند بدون استعالم
از شهرداری خدمات خود را به متقاضیان حاشیه شهر ارائه دهند.

سید مهدی حسینی اضافه کرد :البته طبق این قانون ،آیین
نامه اجرایی توسط دولت باید تهیه و نحوه استفاده آن تعیین شود
تا مانع از سوء استفاده و ساخت و سازهای غیرمجاز شود.
وی با اشاره به تهیه و ابالغ این آیین نامه در سال جاری ،ادامه
داد :طبق این آییننامه ادارات خدمات رسان نام برده می بایست
سال ساخت ساختمان را از شهرداری ها استعالم کنند لذا این
مورد ،محل اختالف شده بود.
مهندس حسینی با اشاره به جلسه اخیر شورا ،خاطرنشان کرد:
به علت جلوگیری از هرج و مرج ،سوء استفاده ،رونق ساخت و ساز
غیرمجاز و خروج شهر از کنترل؛ مقرر شد ادارات خدمات رسان
آب ،برق و گاز از شهرداری استعالم کرده و تیمی مجهز به منظور
استعالم از این منازل مسکونی تخصیص داده شود.
وی افزود :پس از استعالم ،ساختمان هایی که دارای تخلف
هستند به کمیسیون ماده صد معرفی میشوند و پس از مشخص
شدن جرایم شهرداری در نحوه پرداخت و مدت آن ،به آنها مهلت
داده می شود تا بتوانند از خدمات شرکت های مذکور استفاده
کنند.
شهردار ساوه با بیان اینکه این ساختمان ها  ۳سال مهلت
پرداخت جرایم تعیین شده توسط کمیسیون ماده  ۱۰۰را دارند،
اظهار داشت :با اجرای این قانون بسیاری از همشهریان به
شهرداری مراجعه کردند و پرونده آنها در مرحله اجرا است.
به گفته وی ،ساختمانهای دارای تخلف که سال ساخت آنها قبل
از  ۲۱مرداد سال  ۹۷است ،جریمه میشوند و ساختمانهای بعد از
این تاریخ باید تخریب شوند.
وی در ادامه با اشاره به خبرهای خوبی که در مدیریت شهری
شهر ساوه در راه است ،گفت :در بحث حمل و نقل عمومی اقدامات
خوبی انجام شده و همچنین پروژه های بزرگ مانند احداث کمربندی
آغاز شده است که در دهه فجر به بهره برداری خواهد رسید.
مهندس حسینی اضافه کرد :در سنوات گذشته که در پست
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زیست و پسماندهای حدفاصل این کارخانجات که در جاده
زرندیه به بوئین زهرا قرار دارد ،اقدام کردند.
به گزارش ماهنامه ارتباطات مرکزی ،سید مهدی سجادی رئیس
اداره حفاظت محیط زیست شهرستان زرندیه در حاشیه این اقدام

زیبا ،گفت :با هماهنگی که با کارخانجات سیمان سفید و
خاکستری در شهرستان زرندیه بعمل آمد ،مقرر شد نسبت
به پاکسازی محیط زیست و جمع آوری زباله های مرتع بین
این کارخانه ها اقدام شود.
وی افزود :این زباله ها که حاصل بیرون انداختن زباله
گردشگران و رانندگان است ،باعث از بین رفتن محیط
زیست می شوند.
سجادی با تاکید بر اینکه این
پالستیک ها در طبیعت تجزیه پذیر
نیستند ،بیان کرد :در این خصوص
شکایت های بی شماری واصل شده
که دام های منطقه شهرستان که در این
مراتع چرا می کنند با خوردن چنین
پسماند هایی تلف شده اند.
وی ابراز امیدواری کرد که با
همکاری کارگران و مسئوالن این دو
کارخانه در جهت جمع آوری زباله ها
و پاک سازی منطقه و همچنین ارتقای
فرهنگ مردم بتوانیم محیط پاک و تمیزی
داشته باشیم.
فرهاد نیکخواه مدیر کارخانه
سیمان خاکستری زرند در خصوص
این حرکت خود جوش کارگران
در راستای جمع آوری زباله های
اطراف کارخانه ،گفت :به منظور حضور
سبزمان در فعالیت های زیست محیطی
پیرامون شرکت ،از پرسنل دو مجموعه
سیمان سفید و خاکستری استفاده کردیم.
وی افزود :برای جمع آوری زباله هایی که در مسیر
ورودی این کارخانه ها و مسیر بین این دو مجموعه که
حاصل ریختن زباله های مسافران عبوری و رانندگان بود،
همه کارگران و مسئوالن این دو شرکت با هم متحد شده و
با این کار اخوت خودمان را با محیط زیست اعالم کردیم.
مهندس نیکخواه ابراز امیدواری کرد که با این اقدام،
گام های مثبتی در جهت حفظ منابع که کمک به توسعه پایدار و
از سیاست های دولت جمهوری اسالمی ایران است ،برداریم.
وی خاطرنشان کرد :یکی از اساسی ترین عوامل در
ساختار سیاره زمین اقلیم است که بدون شک ،طبیعت ،انسان
و کلیه مظاهر حیات درسطح گسترده ای متاثر از آن است.
او با تاکید بر اینکه مداخالت بشری مهمترین موضوع در

وقوع پدیده تغییر اقلیم است ،بیان کرد :تغییر اقلیم از جمله
پدیدههای آب و هوایی حائز اهمیت است که در دنیای
امروز با جدیت به آن پرداخته میشود و بر اساس آمار
بینالمللی روند تغییر اقلیم رو به افزایش است و بر اساس
پیش بینیهای بینالمللی طی سالهای آینده سطح بیشتری
از جهان تحت تاثیر این پدیده قرار خواهد گرفت.
رئيس واحد محيط زيست ،ايمني و بهداشت ()HSE
کارخانه سيمان خاکستري زرند هم
در گفتگو با ماهنامه ارتباطات مرکزی،
گفت :مسئوالن و کارگران مجموعه
کارخانجات سیمان سفید و سیمان
خاکستری زرند ساوه در یک حرکت
نمادین در جهت فرهنگ سازی
و همچنین آموزش برای پرسنل
و سایرین اقدام به جمع آوری
پسماندهایی که اغلب پالستیکی و
تجدیدناپذیر می باشند ،کردند.
مهندس پیمان قدس بیان کرد:
حدود  60نفر از پرسنل این شرکت
حدفاصل بین دو کارخانه سیمان را از
زباله های موجود پاکسازی کردند.
وی افزود :با توجه به شرایط آب
و هوایی منطقه ،قسمتهای زیادی از
آن به صورت مناطق کویری و بیابانی
درآمده است و در این مناطق ،مقدار
بارندگی کم و ناچیز بوده ،تابش شدید
آفتاب هم سبب شده تبخیر آب بسیار
باال باشد.
به گفته وی ،لذا در چنین شرایطی رشد و گسترش
پوشش گیاهی بسیار کم و مراتع و گیاهان موجود نیز شدیدا ً
در حال از بین رفتن است که نتیجه آن گسترش بیابانها و
مناطق کویری است.
مهندس قدس با بیان اینکه احیاء و اصالح اینگونه
مراتع نیاز به کشت انواع گونههای سازگاری دارد که بتواند
با شرایط نامساعد منطقه سازش داشته و عوامل نامساعد
اقلیمی منطقه را تحمل کند که گیاه بوته ای آترپلکس
از جمله آن است ،اضافه کرد :البته این گیاه زباله ها و
پالستیک های اطراف را به خود جذب می کند و عالوه بر
مخدوش کردن چهره طبیعت ،مشکالت عدیده ای برای
محیط زیست و حیوانات و پرندگان منطقه ایجاد می کند؛

لذا به مناسبت روز جهانی تغییرات اقلیمی تمام این گیاهان در اطراف
کارخانه با کمک کارگران شرکت پاکسازی شد.
وی ادامه داد :همچنین به منظور ترویج فرهنگ پیاده روی و عدم

استفاده از خودرو و وسیله های دودزای موتوری ،پس از این مراسم
به اتفاق کلیه پرسنل و مسئوالن در یک پیاده روی دسته جمعی از
کاروانسرای شاه عباسی در یک کیلومتری شمال شرقی روستای ورده
بازدید به عمل آمد.
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بازدید معاون امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری مرکزی از شرکت زاگرس دارو

معاون امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری مرکزی به همراه برخی مدیران کل استان
مرکزی و مسئوالن شهرستان زرندیه پس از برگزاری جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید این
شهرستان ،از شرکت زاگرس دارو واقع در شهر زاویه بازدید کرد.
به گزارش ماهنامه ارتباطات مرکزی ،معاون امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری مرکزی در این
بازدید گفت :این شرکت بسیار پویا و با شرایط خوبی فعالیت می کند که البته سختی ها و موانعی هم پیش
روی آن است که امیدواریم در آینده بتوانیم با تامین منابع مشکالت آن را مرتفع کنیم .مهندس سعید فرخی
ضمن تشکر از صنعتگرانی که به صورت پویا در جامعه تولید می کنند و باعث اشتغالزایی و تزریق امید به
جامعه میشوند ،بیان کرد :تامین منابع مالی عمده مشکل صنعتگران می باشد ،با توجه به افزایش قیمت ها
و سرمایه در گردش محدود آنها باعث شده که نتوانند مقدار مواد اولیه مورد نیاز تولید را تامین کنند .وی
اختالل در بازارهای وارداتی و صادراتی را موجب پایین آمدن فروش صنعتگران و تولیدکنندگان عنوان
کرد و ادامه داد :دستورالعمل اعطای  ۱۲۰۰میلیارد تومان تسهیالت رونق تولید برای حل مشکل نقدینگی
و منابع مالی صنایع که اخیرا ابالغ شده است ،راهکاری برای حل مشکل صنعتگران استان است .به گفته
وی ،با مشخص شدن سهم هر بانک و برگزاری کارگروه های تخصصی تصویب تسهیالت ،تالش خواهیم
کرد تا در حوزه اقتصادی استان شامل صنعتی ،تولیدی و کشاورزی در سریعترین زمان ممکن تخصیص
انجام شود .فرخی اعطای تسهیالت رونق تولید از محل منابع داخلی بانکها را موجب صیانت از اشتغال
موجود دانست و افزود :عالوه بر حفظ و ایجاد اشتغال ،این تسهیالت میتواند زمینهساز ایجاد خطوط
جدید تولیدی شده یا در نوسازی و بازسازی صنایع نقش تاثیرگذاری را ایفا کند ،همچنین با اعطای حدود
 ۳۰۰میلیارد تومان تسهیالت اشتغال فراگیر و نیز  ۳۰۰میلیارد تومان اشتغال پایدار روستایی و بسیاری از
تسهیالت دیگر سعی در کم کردن مشکالت منابع مالی در استان مرکزی داریم .وی در خصوص هموار
کردن مسیر صادرات ،اظهار داشت :طی جلساتی با اتاق بازرگانی استان ،ایجاد مراوده مناسب ،تعیین بازار
هدف و ایجاد بازار جدید در دستور کار قرار گرفته است .معاون استاندار مرکزی با بیان اینکه افزایش نرخ
دالر از این جهت که مردم با خرید از کاالی ایرانی از تولید ملی حمایت کردند ،خوب بود؛ تصریح کرد:
شرکت زاگرس دارو از جمله واحدهای پویا و فعال استان مرکزی است که صادرات محور بودن این واحد
داروسازی مزیت باالیی است که موجب ارزآوری برای کشور و درآمدزایی برای استان مرکزی شده است.
به گزارش ماهنامه ارتباطات مرکزی ،مدیر عامل شرکت زاگرس دارو پارسیان زرندیه هم در این

بازدید با بیان اینکه در یکی از
خطوط این شرکت سه داروی
مختلف تولید می شود ،گفت:
با توجه به اینکه فشار هوای
تمام اتاق ها و رطوبت آن ثبت
می شود ،دو نوع هواساز در آنها
موجود است و باید دبی ورودی
و خروجی هوا ثبت شود.
مهندس حسین صیادی بیان کرد:
این شرکت در دهه فجر سال
 ۱۳۹۵افتتاح و به بهره برداری
رسید و  ۲۱دی ماه سال ۱۳۹۵
تولید صنعتی در تیراژ باال را آغاز
کرد و دستگاه های به کار رفته
تلفیقی از خارجی و ایرانی است.
وی با بیان اینکه اکثر دستگاههای
این کارخانه هندی و حدود ۸۰
درصد مواد اولیه نیز وارداتی
می باشد ،اضافه کرد :سال گذشته
پرمصرف ترین ماده این شرکت
استامینوفن بود که با راه افتادن شرکت آپادانا مواد اولیه این قرص نیز در آن تولید می شود .صیادی با
بیان اینکه  ۱۰درصد سهام این شرکت متعلق به سرمایه گذار خارجی افغان بنام شرکت کابل نوین است،
خاطرنشان کرد :این شرکت انواع قرص و کپسول را در قسمت جامدات تولید می کند و به زودی در
خصوص مایعات مجوز تولید قطره و شربت نیز توسط سازمان غذا و دارو اخذ میشود .وی با اشاره به ۲۰
پروانه تولید دارو در این شرکت ،گفت :به علت تحریمهای
و وضع اقتصادی موجود ،تهیه مواد اولیه مشکالت عدیده ای
دارد لذا اقدام به تهیه و نگهداری مواد اولیه بسیاری کرده ایم
که منجر به کمبود فضا در شرکت شده است .او با اشاره به
طرح توسعه این شرکت جهت تولید انواع آموکسی سیلین و
آنتی بیوتیک ابراز امیدواری کرد که تا خرداد ماه سال آینده
این خط نیز راه اندازی شود و افزود :اکثر ماشین آالت این
خط خریداری شده است .به گفته وی ،برای صادرات دارو
داشتن پروانه الزام ندارد لذا محصول تولیدی را برای آزمایش
به افغانستان صادر و پس از به دست آوردن کم و کیف نهایی
آن را برای بازار داخل پس از اخذ پروانه تولید کرده ایم.
مدیر عامل شرکت زاگرس دارو پارسیان با بیان اینکه این
شرکت برای  ۶۸نفر در سایت کارخانه و  ۱۷نفر در دفتر
مرکزی تهران اشتغالزایی کرده است ،ابراز امیدواری کرد :با
راه اندازی شرکت آپادانا حدود  ۳۵درصد مواد اولیه شرکت
زاگرس دارو تامین می شود .وی با اشاره به وجود انبار نگهداری ادواری داروها در کارخانه ،گفت :پس
از تولید هر دارو از هر بخش به عنوان تست شاهد به مدت دو سال یعنی تا پایان تاریخ انقضای دارو
در این انبار نگهداری می شود تا در صورت اعالم وجود هرگونه اشکال در داروی تولید شده بتوانیم

آن را با نمونه انبار شده مقایسه
کنیم .مهندس صیادی با بیان
اینکه در سالن بسته بندی این
شرکت روزانه  ۲۰هزار قرص
بسته بندی می شود ،اضافه کرد:
در صورت پایان یافتن تاریخ
انقضای داروهای تولیدی ،با کم
شدن پایداری آنها میزان مواد
موثره داخل آنها اثر دهی کمتری
خواهد داشت البته لزوم ًا در همه
داروها این قانون صدق نمی کند
و در برخی داروها با پایان یافتن
تاریخ مصرف غیر قابل مصرف
می شوند همچنین در داروهای
اورال مانند داروهای ضد درد
و سرماخوردگی اثر دهی در
صورت پایان یافتن تاریخ
مصرف کاهش می یابد اما طبق
قانون داروسازی ،دارویی که
تاریخ مصرفش تمام شود را
نباید مصرف کرد .وی با اشاره به مهمترین مشکل صنعت داروسازی کشور ،ادامه داد :از ابتدای طرح تحول
سالمت شرکت های داروسازی مطالبات خود را از دولت دریافت نکردند و بیش از  ۴هزار میلیارد تومان
مطالبات آنها متوقف شده که این مسئله با شروع تحریم ها مصادف شد لذا خرید مواد اولیه که سابقا به
صورت زماندار بود ،در حال حاضر تنها به صورت نقدی انجام می شود و مطالبات این شرکت ها که قبال
سه الی چهار ماه بود ،اکنون به بیش از یک سال رسیده است
لذا بسیاری از داروسازی های کشور مشکل تولید ندارند
بلکه این دو مسئله منجر به ایجاد مشکل در تهیه مواد اولیه
شده است .او مهمترین مشکل داروسازی را نبود نقدینگی
برشمرد و اضافه کرد :تامین منابع مالی و اعطای تسهیالت
کم بهره بزرگترین کمکی است که به این شرکتها میتوان
کرد .مدیر عامل شرکت زاگرس دارو پارسیان با بیان اینکه
در حال حاضر آموکسی سیلین  ۲۵۰و  ۵۰۰را می توان در
این شرکت تولید کرد ،اظهار کرد :ملزومات الزم برای تولید
آن شامل ماشین آالت ،هواساز و آب ساز و ...آن را نیز تهیه
کردهایم .وی با بیان اینکه اکثر ملزومات آن از منابع داخلی
تامین شده است ،گفت :بیش از  ۸۰درصد خط تولید کامل
شده است که امیدواریم در اواخر پاییز به بهرهبرداری برسد.
به گفته وی ،با بهره برداری از این خط تولید ،ساالنه ۵۰۰
میلیارد ریال به فروش شرکت افزوده می شود و حدود ۱۲
نفر به طور مستقیم اشتغالزایی خواهد داشت همچنین با راه اندازی خط تولید شربت بسیاری از نیازهای
کشور را پوشش خواهیم داد و  ۱۰نفر دیگه به صورت مستقیم اشتغالزایی خواهد داشت و با راهاندازی
این دو خط بیش از هزار میلیارد ریال در سال فروش خواهیم داشت .وی با تاکید بر اینکه با تحریمها

تاثیر مواد اولیه در تولید نمایان و اهمیت آن بیشتر ثابت شد لذا قصد تولید مواد اولیه داروسازی در شرکت
آپادانا داریم ،اذعان کرد :لذا بیش از افزایش تنوع در زاگرس دارو ،راه اندازی شرکت آپادانا جهت تولید
مواد اولیه در دستور کار قرار گرفته است .صیادی با اشاره به یکی دیگر از مشکالت صنعت داروسازی و
چالش هایی که این شرکت با آن مواجه است ،بیان کرد :برخی از مطالبات صنعت داروسازی به صورت
اوراق اخزا یا اوراق مرابحه پرداخت میشود که این نوع اوراق ها از  ۱۰الی  ۳۵درصد در فرابورس تنزیل
میشوند و این تنزیل به عنوان هزینه مالی در دفاتر شرکتها محاسبه نمیشود .وی افزود :محاسبه تنزیل این
اوراق ها به عنوان لیست هزینه شرکت ها در سازمان امور مالیاتی ،کمترین کاری است که دولت میتواند
برای شرکتهای داروسازی انجام دهد .او با تاکید بر اینکه شرکت زاگرس دارو به شدت صادرات محور
است ،تصریح کرد :برای صادرات دارو نیاز به ثبت و برخی امور با پرستیژ خاص است که ارزبری آن برای
دولت مانند مواد پتروشیمی و نفتی محسوس و قابل توجه نیست لذا تعهد ارزبری و ممانعتی که سازمان
غذا و دارو برای صادرات دارو گذاشته است مشکالت عدیدهای برای داروسازان ایجاد کرده است .به گفته
وی ،دو سال است که این شرکت به جد تولید کننده است و هر دو سال به صورت متوالی صادر کننده
برتر استان انتخاب شده است و سال گذشته حدود  ۳میلیون دالر صادرات داشته که درصد قابل توجهی
نسبت به  ۱۵۰میلیون دالر صادرات دارو در کل کشور بود و در سال جاری نیز تاکنون بیش از دو میلیون
دالر صادرات انجام شده است و با تسهیالت کم بهره ای که از بانک توسعه صادرات اخذ شده به لطف
ستاد رفع موانع تولید و رونق تولید استانداری و وزارت صنایع امیدواریم تا پایان سال به  ۴میلیون دالر
برسد .مدیر عامل شرکت زاگرس دارو پارسیان با بیان اینکه در حال حاضر قابلیت تولید روزانه  ۵۰هزار
بسته  100عددی انواع قرص را بدون احتساب بخش مایعات و کپسول داریم ،خاطرنشان کرد :بسیاری از
محصوالت مانند قرص های سرماخوردگی بزرگساالن ،رانیتیدین ،متفورمین و بسیاری از قطره ها با آرایش
اول برای صادرات سپس برای تولید به تولید می رسد .به گفته وی ،عمده ترین خریداران محصوالت این
شرکت کشورهای افغانستان و تاجیکستان هستند و بسیاری از داروهای تولیدی به صورت روسی نویس به
تاجیکستان صادر شده و دو محصول در حال ثبت در کشور تاجیکستان است اما مقاصد صادراتی عراق،
افغانستان و تاجیکستان است .وی یادآور شد :آپادانا دارو به عنوان تولید مواد اولیه ،زاگرس دارو به عنوان
مجموعه فینیش و تولید ظروف دارویی و دو شرکت آرشیک دارو و آشا فارمد در حوزه تجهیزات پزشکی
و واردات دارو در این مجموعه فعالیت میکنند.

همایش تجلیل از یاوران وقف ساوه برگزار شد

رئیـس اداره اوقـاف و امـور خیریـه سـاوه در
همایـش تجلیـل از یـاوران وقـف ایـن شهرسـتان
کـه بـه مناسـبت دهـه وقـف برگـزار شـد ،گفـت:
متاسـفانه دشـمنان اسلام در سـال هـای اخیـر با
دانـه پاشـی و رنـگ و رو دادن بـه اهـداف خـود از
طریـق ماهواره ،اینترنـت و فضای مجازی بسـیاری
از مـردم را بـه خـود جـذب کـرده اسـت.
بـه گـزارش ماهنامـه ارتباطـات مرکـزی ،حجت
االسلام حمیـد کرمـی بیان کرد :دشـمنان با سـیاه
نمایـی و وارد کـردن شـبهات بـه مسـائل دینـی،
امامـزادگان و بقـاع متبرکه سـعی در کمرنگ کردن
مـردم در ایـن مقوله داشـتهاند.
وی بـا اشـاره بـه اهمیـت رسـانه در جامعـه،
اظهـار داشـت :علیرغم اینکـه رسـانهها موثرترین
و کارآمدتریـن ابـزار بـرای ترویج فرهنـگ وقف در
جامعـه هسـتند امـا متاسـفانه در سـالهای اخیـر
وقفی بـرای رسـانه نداشـتیم.
بـه گفتـه وی ،نبـود انگیـزه کافـی بـرای وقـت
در حـوزه رسـانه بـه دلیـل غفلـت متولیـان وقـف و
اصحـاب رسـانه صـورت گرفتـه اسـت.

حجـت االسلام کرمـی اضافـه کـرد :سـاوه بـا
مشـکالت عدیـدهای از جمله فقر دسـت
و پنجـه نـرم مـی کنـد لـذا مـی تـوان
در زمینـه هـای مختلـف ماننـد کمـک به
بیمـاران ،ازدواج و مسـکن جوانـان،
اشـتغال ،غـذای حیوانات و حتـی اهدای
یـک ویلچـر وقـف کرد.
وی بـا اشـاره بـه وقـف در خصـوص
آب شـرب در سـاوه ،گفـت :در یـک
سـال گذشـته  ۱۷دستگاه آبسـردکن به
اماکـن مختلـف در قالب وقف اهدا شـد.
او بـا اشـاره بـه زیبـا بـودن برخی از
وقفهـا ،بیـان کـرد :متاسـفانه غـرب بـا
کمـک رسـانهها ،ماهـواره و شـبکههای
مجـازی فرهنـگ ایرانـی اسلامی ما را
بـه سـمت فرهنـگ بی بندوباری سـوق
داده اسـت.
رئیـس اداره اوقـاف سـاوه بـا تاکیـد بـر
اینکـه مـدرن بـودن نبایـد فرهنـگ اصیـل را
دوران
تغییـر بدهـد ،اذعـان کـرد :در
سـلجوقیان وقـف
رونـق خوبـی
د ا شـت

همچنیـن
در دوران قاجـار و صفویـه نیـز وقف رشـد کـرد ،اما
در دوران پهلـوی ایـن امـر رکـود پیـدا کـرد.
وی بـا بیـان اینکه اکثر موقوفات در سـاوه مربوط
بـه روضـه خوانـی اسـت ،ادامـه داد ۵۰ :مـورد در

خصـوص اخـذ سـند مالکیت اقدام شـده کـه برای
 ۷موقوفـه سـند قطعـی اخذ شـده اسـت؛ همچنین
 ۶۸مـورد پرداخت آببهـا نیازمنـدان و بیش از ۶۰
مـورد پرداخـت آب بهـای افـرادی که تحـت تکفل
کمیتـه امـداد نبودنـد امـا مشـکل مالـی داشـتند،
اسـتفاده از افـراد نیازمنـد در ختم قـرآن و پرداخت
هزینـه بـه آنها ،کمـک بیـش از  ۲۰میلیـون تومانی
بـه افـراد فقیر ،اهـدای  ۱۷۰مـورد لـوازم تحصیلی
بـه افـراد نیازمنـد در قالب مهـر تحصیلـی از جمله
موقوفـات سـال جاری این شهرسـتان بوده اسـت.
کرمـی بـا اشـاره بـه اجـرای بیـش از  ۳۴برنامه
در ایـن شهرسـتان در دهـه وقف ،گفت :نشسـت با
ر سـا نه ؛
ا صحـا ب

افتتـاح نمایشـگاه دهه وقف؛
برگـزاری نشسـتهای
تخصصـی با پزشـکان،
د ا نشگا هیــــا ن ،
فرهنگیـان ،اصنـاف
و بازاریـان ،نخبـگان،
اصحـاب وقـف ،حوزویـان
و ...و همچنیـن تجلیـل از واقفیـن،
غبـار روبـی بقـاع متبرکـه ،تجلیـل از رسـانه هـا،
همایـش یاوران وقـف ،محفل انس با قـرآن ،افتتاح
صحـن امامزاده علی (ع) روسـتای هریسـان ،کلنگ
زنـی فـاز اول مرمـت و بازسـازی محوطـه امامزاده

سـید علـی اصغـر (ع) ،افتتـاح تربت خانـه امامزاده
یعقـوب (ع) و ...از جملـه برنامههـای
شـاخص سـاوه در دهـه وقـف بـوده
اسـت.
وی خاطرنشـان کـرد :متاسـفانه وقف
در زمینـه ازدواج جوانـان ،علم ،مسـکن،
نداریـم و همچنیـن وقـف بـرای فقـرا
بسـیار کم اسـت.
بـه گفتـه وی ،اخیرا ً دو وقـف با هزینه
بالـغ بـر  ۸۰۰میلیـون تومـان در قالـب
دو آپارتمـان بـرای نیـات نمـاز و روزه،
جهیزیـه جوانـان و افـراد بـی بضاعت و
روضـه خوانی حضرت زهـرا (س) انجام
خواهد شـد.
حجـت االسلام کرمـی بـا اشـاره به
کشـاورزان و کاری کـه در سـایه امیـد
و سـرمایه گـذاری انجـام مـی دهند ،خاطرنشـان
کـرد :همانگونـه کـه یـک کشـاورز بـذری را در
دل خـاک خشـک قـرار مـی دهـد و بـه آن آب و
کـود می دهـد ،برایـش وقـت و
پـول هزینـه می کنـد؛
وقـف کـردن نیز
همیـن گونه
اسـت و
در واقـع

هیچکـد ا م
کار بیهـوده ای
انجـام نداده انـد و در صورت رسـیدگی و محافظت
از عملشـان ،ثمـره آن را خواهنـد دیـد.
وی بـا تاکیـد بـر اینکـه وقـف سـرمایه گـذاری
بلند مدت اسـت ،توضیح داد :وقف چشـمه همیشـه

جوشـان اسـت و همـه مـی توانیـم واقـف باشـیم
لـذا مـی تـوان در وقف مشـارکتی شـرکت کـرد که
نیازهـای واقعـی و بـه روز شهرسـتان را پوشـش
می دهـد.
موسـس موسسـه تخصصـی خطابـه امیـر بیان
حـوزه علمیـه قـم هـم در ایـن مراسـم گفـت:
منتظریـن حضـرت مهدی تمـام زندگی خـود را در
راسـتای کمـک بـه ظهـور گذاشـته انـد.
حجـت االسلام سـامان هادیپور بـا بیـان اینکه
جهـاد بـر دو نـوع مال یـا جان اسـت ،اضافـه کرد:
کسـی کـه در جنـگ اقتصـادی مقابل دشـمن وقف
مـی کنـد ،در واقـع مجاهد فی سـبیل اهلل اسـت.
وی تأکیـد کـرد :وقـف شـجره طیبـه ای اسـت
کـه در طـول سـال ثمـرات آن را خواهیـم دیـد لذا
امیـدوارم وقـف موثر و زمینه سـاز ظهور آقا باشـد.
در ایـن همایش با اهـدای لوح تقدیـر و هدایایی
از واقفـان نمونـه شهرسـتان ،هیات امنای مسـاجد،
امامزادههـا و بقـاع متبرکـه و همچنیـن خبرنـگاران
و اصحـاب رسـانه فعـال در حـوزه وقـف قدردانی و
تجلیل شـد.

