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با حضور استاندار ،پروژه های مدیریت شهری ساوه با عنوان «از فجر تا بهار» افتتاح و کلنگزنی شد

استاندار مرکزی :شورای اسالمی و شهرداری ساوه با مهندسی خوب بودجه ،نمره خوبی دریافت کرده است

 ۸پروژه حوزه مدیریت شهری ساوه با عنوان «از فجر تا
بهار» با حضور استاندار استان مرکزی و جمعی از مدیران
استانی و شهرستانی در این شهر افتتاح و کلنگ زنی کرد.

به گزارش ماهنامه ارتباطات مرکزی ،استاندار استان مرکزی از اعضای شورای اسالمی و
مجموعه مدیریت شهری ساوه در راستای اجرای پروژه ها و اقدامات خوب شهرداری تقدیر
به اعضای شورای اسالمی
و تشکر کرد و گفت :باید

شهری و شهردار تبریک
شهر در انتخاب مدیر
گفت که به رغم مشکالت موجود و مشکالتی که شهرداری ها در کسب درآمد و تحقق
بودجه دارند ،اما شهرداری ساوه توانسته در سال  ۹۷که یک سال بسیار حساسی در مباحث
مالی و نقدینگی بود ،تا این لحظه بودجه خود را محقق کند و امیدواریم فراتر از این بودجه نیز
محقق شود .سید علی آقازاده با تاکید بر اینکه شهرداری ساوه به خوبی بودجه را مهندسی کرده
و قابلیت تحقق داشته ،ادامه داد :شورای اسالمی و شهرداری ساوه نمره خوبی را در این زمینه
اخذ کرده است لذا می طلبد که مجموعه استانداری هم از این عملکرد قابل قبول و قابل دفاع
شورای اسالمی و شهرداری حمایتهای الزم و قانونی و حتی بیش از اختیارات استان به عمل
آورد البته با توجه به شرایط و موقعیت بودجه و مالی همه تالش خود را در زمینه حمایت از
مدیریت شهری ساوه خواهیم کرد .وی با بیان اینکه مردم ساوه در درجه اول از پروژه های
مدیریت شهری بهرهمند میشوند ،افزود :همه دستگاهها و مردم باید کمک کنند تا ساوه ای که

مورد انتظار همگان است از نظر جمعیت ،سابقه ،تاریخ ،مسائل اقتصادی،
صنعتی و کشاورزی؛ محقق شود و شهری جامع باشد و مردم آن در
آرامش باشد که نیازمند پروژه های عظیم و بزرگ و جسارت مدیریت
شهری است .استاندار تاکید کرد :کارهای خوب مدیریت شهری قطعا
می تواند بن بست های عمرانی و نیازهای مردم شهر ساوه را برطرف
کند .به گفته وی ،بهسازی بلوار قائم و احداث یک مجتمع تجاری ،اداری
و مسکونی در این بلوار در محله قاسم آباد که  ۲۰هزار مترمربع است و
حدود  ۵۱میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد که سهم شهرداری ساوه یک سوم
و دو سوم دیگر توسط بخش خصوصی تامین میشود ،یکی از پروژههای
بسیار خوب شهرداری ساوه بود که میتواند شهر ساوه را از لحاظ توسعه
و رونق اقتصادی بسیار جلو بندازد؛ همچنین بهسازی بافتهای فرسوده
و حاشیه شهر که عمدتا اقشار کم درآمد و محروم در آنها ساکن هستند،
یکی دیگر از اقدامات خوب شهرداری و مدیریت شهری ساوه است که
باعث امیدواری و خوشحالی مردم شده است و از کارهای خوب دیگر
شهرداری ساوه که زیرساختی می باشد ،احداث کمربندی شمالی شهر
ساوه با طول  ۶کیلومتر که نیمی از آن در دست انجام است و حدود ۳
میلیارد تومان برای امسال و سال آینده اعتبار در نظر گرفته شده است و
حدود  ۶۰هزار نفر از این کمربندی استفاده خواهند کرد ،می باشد؛ همچنین از دیگر کارهای
خوب و منحصر به فرد شهرداری ساوه احداث پارک معلولین در این شهر است که با حدود
 ۱۰هزار متر و اقدامات خوبی که شهرداری انجام داد از جمله صندلی های مخصوص ،تایل،
کفپوش های استاندارد ،محل بازی و تفریحی برای معلولین و جانبازان؛ به بهره برداری رسید.
وی در خصوص طرح پسماند که اخیرا ً در شهر ساوه بحث ها ایجاد کرده است نیز گفت :هیچ
اقدام و پروژه ای در هیچ کاری که منافع مردم شهر ساوه را به خطر بیاندازد ،امضا نخواهد شد.
او توضیح داد :هر کاری باید با تخصص ،مطالعه و کار کارشناسی انجام شود لذا با جنجالی
کردن در رسانه و فضای مجازی نمیتوان آن را به جایی رساند لذا اجازه دهیم این موضوع در
یک فضای کامال کارشناسی پیگیری شود و تاکنون نیز هیچ اتفاقی در این راستا نیفتاده است
و مادامی که مردم اقناع و راضی شوند ،اتفاقی نخواهد افتاد .مهندس آقازاده از فضای مجازی
و رسانه ها خواست که دست از جنجال سازی بردارند و اجازه دهند در یک فضای آرام و
کارشناسانه به این موضوع رسیدگی شود.

نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس در این مراسم خواستار نگاه ویژه
استان به ساوه و جذب اعتبارات شد و گفت :مسئولین برای رفع مشکالت مردم
آن چیزی که قانون است را انجام دهند تا از این به بعد شاهد نظم در کارها باشیم.
محمدرضا منصوری با تاکید بر اینکه قانون باید جایگزین روابط شود ،افزود:
شرکت در جلسات رسمی برای تصمیمات شهر منوط به دریافت مجوز باید باشد.
فرماندار ساوه هم گفت :از  ۱۳۸میلیارد تومان بودجه سال  97شهرداری ساوه
 ۱۲۸میلیارد تومان تحقق پیدا کرده است .علی میرزایی با اشاره به اینکه  ۴۱میلیارد
تومان میزان ارزش افزوده شهرداری در سالجاری بوده است ،بیان کرد :بزرگترین
چالش شهرداری ،کاهش درآمد متاثر از اجرای قانون ارزش افزوده است ،اما با
این وجود طرحهای مورد نیاز شهری طراحی و اجرا و یا در دست اجراست.
رئیس شورای اسالمی شهر ساوه هم گفت :تمام پروژه ها و اقدامات شورای اسالمی
و شهرداری ساوه در دوره پنجم و تا پایان دوره بر اساس نیازسنجی و اولویت بندی است.
احمد حاج امینی با بیان اینکه علیرغم تمام مشکالت و محدودیت های مالی که وجود داشت
پروژه های بسیاری در دستور کار قرار گرفت ،اضافه کرد :با توجه به مشکالت اخیر و مسائل
روز اقتصادی اما با مدیریت خوب و با نگاهی که اعضای شورای اسالمی ساوه و مدیریت
شهری این شهر داشتند ،اعتبارات و مصوبات خوبی منظور شد که شاهد افتتاح برخی از
این پروژه ها هستیم .وی ابراز امیدواری کرد که با پروژه هایی که افتتاح میشود و همچنین
پروژه هایی که در آینده به بهرهبرداری خواهد رسید بتوانیم در شأن مردم ساوه به عنوان دومین
شهر استان مرکزی خدمت کنیم .وی افزود :بسیاری از مصوبات و پروژه هایی که در حال
انجام است نیازمند اعتبارات و نگاه های ویژه استانی و حتی ملی است چرا که محدودیت مالی
شهرداری ساوه کفاف تمام پروژهها را نمی دهد لذا خواهشمندیم دست مجموعه مدیریت
شهری را بگیرید تا پایان دوره پنجم در پیشگاه خداوند و مردم عزیز سربلند باشیم.
شهردار ساوه هم حضور استاندار را در افتتاح پروژه های شهرداری موجب دلگرمی
مجموعه مدیریت شهری دانست و گفت :در شروع دوره پنجم به لحاظ اتفاقاتی که در برنامه
ششم توسعه افتاد ،بیش از  ۵۰درصد بودجه شهرداری کاهش پیدا کرد که ظرف مدت کوتاهی
جبران این کمبود بودجه بسیار سخت بود ،همچنین در ادامه با چالشهای سخت اقتصادی
کشور نیز مواجه شدیم که قدرت اقتصادی شهرداری را کاهش داد که کار کردن بسیار دشوار
شد .سید مهدی حسینی با بیان اینکه با تیم بسیار خوب و دلسوزی که حسن نیت و خدمت

صادقانه چاشنی کارشان بود و همچنین حمایت های اعضای شورای
اسالمی و تصویب لوایح و تصمیمات شهرداری و حمایت های دلسوزانه
نماینده مردم ساوه و زرندیه در خانه ملت از طرح های بزرگ مجموعه
مدیریت شهری و حمایت استاندار و مجموعه استانداری ،پروژه های
بزرگی در یک سال گذشته تصویب شد ،اضافه کرد :پروژه های شهری را
به خاطر مشکالت اقتصادی از قدم های کوچک آغاز کردیم اما در کنار
آن لوایح بزرگ نیز در نظر گرفته شد .وی از کمربندی های شهر به عنوان
برخی از این لوایح بزرگ نام برد که مسیر تصویب و اجرای آن بسیار
طوالنی بود و بیان کرد :همچنین شهرک صنوف مزاحم به مساحت ۵۰
هکتار از جمله این طرحها است که بیش از  ۲۵سال مردم ساوه انتظار آن
را می کشیدند که تصویب شده و در شرف واگذاری است .به گفته وی،
خرید  ۱۱دستگاه اتوبوس به منظور نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی،
اقدام بزرگی بود که پس از  ۱۰سال به دلیل فرسودگی شدید این ناوگان
بیش از  ۸۰میلیارد ریال به آن تزریق شد .مهندس حسینی با اشاره به نگاه
ویژه نظام مقدس جمهوری اسالمی برای رضایتمندی مردم به ویژه مناطق
ضعیف و مستمند ،اظهار داشت :با تاکید شورای اسالمی شهر و استفاده
از فرصت های ایجاد شده ،حاشیه شهر به صورت ویژه تر در دستور کار
قرار گرفت .وی افزود :از  ۲۸محلههایی که به عنوان سکونتگاههای غیر رسمی شناخته
شدهاند ۱۲ ،محله فاقد امکانات حداقلی بود که با برنامهریزی انجام شده و اولویتبندی ،به
خوبی ساماندهی شدند و امروز شاهد شادابی و رضایتمندی خوبی در این مناطق هستیم؛
به عنوان مثال منطقه فانوس آباد پس از سی سال محرومیت و زندگی در شرایط سخت
بسیاری از مشکالتشان مرتفع شد و پس از گازرسانی اقدامات جدول گذاری ،زیرسازی
و آسفالت این منطقه انجام شد .شهردار ساوه تاکید کرد :به عنوان سربازی در مجموعه
مدیریت شهری در سال آتی نیز با کمکهای مجموعه استانداری و فرمانداری پروژههایی
را پیش خواهیم برد که در اولویت شهر ساوه باشند لذا در این راستا از مجموعه مدیریت
شهری و استان تقاضای تصویب لوایح و حمایت را داریم .وی ادامه داد :در مجموعه شورای
اسالمی شهر بسته های حمایتی خوبی لحاظ شده که مردم نیز از آن استقبال خوبی کردهاند
و در یک سال گذشته تاب آوری و ادامه فعالیت ها فقط با حضور مردم و مشارکت در
پرداخت عوارض بود لذا در اوج رکود ساختمانی پروانه های خوبی صادر و شرایط نسبت ًا

مناسبی ایجاد شده است .مهندس حسینی خاطرنشان کرد :حمایت و همکاری اداره کل راه
و شهرسازی در تکمیل کمربندی های شهر ساوه ،مهمترین اولویتهای سال آینده است که
نگاه ویژه استاندار و مسئوالن استانی را می طلبد تا ترافیک سطح شهر ساوه و همچنین تردد
ماشین های سنگین که مردم را واقعا اذیت میکنند را ساماندهی کنیم .شروع احداث این
کمربندی ها جسارت خاص خود را داشت و برای تامین اعتبار در بحث زمین و قیر نیازمند
گفته وی ،همچنین پروژه های
کمک مدیران استانی هستیم .به

به آسفالت کوچه ها و خیابان ها وارد
فاضالب شهری نیز آسیب های جدی
کرده است که سعی داریم هم از محل منابع داخلی و هم با کمک استانداری در ترمیم و
بازآفرینی معابر شهری که در رضایتمندی مردم بسیار موثر است ،اقدامات موثری انجام
دهیم .وی پروژه های مدیریت شهری را از جمله پروژه های دهه فجر تا نوروز برشمرد
و توضیح داد :اعتبار پروژه های افتتاح شده  ۱۷میلیارد تومان است که شامل احداث پارک
معلولین برای نخستین بار در استان مرکزی ،افتتاح مرکز مانیتورینگ شهری و رونمایی از
بازآفرینی محالت حاشیه شهر که از رضایتمندی باالیی در میان مردم برخوردار بود و بازدید
از کمربندی شمالی که پروژه عظیمی در حال احداث است ،رونمایی از دو بلوار قائم و سید
ضیاءالدین دری که در مرکز شهر به منظور زیبایی شهر بازآفرینی شد و کلنگ زنی مجتمع
تجاری مسکونی قائم در محله قاسم آباد که با اعتبار  ۵۱میلیارد تومان با مشارکت بخش
خصوصی احداث خواهد شد ،می باشد.
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عملیات اجرایی مجتمع بین راهی آیلند در زرندیه آغاز شد

سبت
منا
به
چهلمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی و با حضور
استاندار مرکزی ،معاونان استاندار و هیات همراه ،نماینده
مردم ساوه و زرندیه در مجلس ،فرماندار زرندیه و برخی از
ت اجرایی مجتمع
مدیران استانی و شهرستان زرندیه عملیا 
بین راهی و مجموعه سوارکاری آیلند در زرندیه آغاز شد.
به گزارش ماهنامه ارتباطات مرکزی ،استاندار استان مرکزی
در حاشیه کلنگزنی مجتمع بین راهی آیلند ،گفت :فراز خوبی
در برنامههای امروز که با گلباران مزار شهدا و دیدار با خانواده
شهدا آغاز شد را شاهد بودیم .سید علی آقازاده ضمن تبریک ایام
اهلل دهه مبارک فجر در چهلمین سالروز پیروزی انقالب اسالمی،
بیان کرد :امروز در شهرستان زرندیه  ۱۱۴پروژه افتتاح و سه
پروژه کلنگ زنی شد .وی ادامه داد :جای بسیار خوشحالی و
خرسندی دارد که منطقه ویژه اقتصادی ایرانیان (شهر آیلند) با
مدیریت دکتر موسوی و فرزندان خلف ایشان و البته مشارکت
بانک و بخش خصوصی و همراهی و همیاری سایر ادارات در
سایه کارگروه های متعدد و متنوعی که در این راستا تشکیل
شده ،در مسیر توسعه قرار گرفته است .مهندس آقازاده با اشاره به
 ۱۴مصوبه جلسه قبلی ستاد اقتصاد مقاومتی که در این مجموعه
در اردیبهشت امسال تشکیل و محقق شد ،تاکید کرد :همه موانع
برای یک شروع خوب در منطقه ویژه اقتصادی ایرانیان (شهر
آیلند) مرتفع شده است که جا دارد از همه دستگاه ها در سطح
ملی و استانی که این کار بزرگ را با وجود همه مشکالت و
محدودیت هایی که این پروژه در طول  ۱۰سال گذشته داشت،
انجام دادند؛ تشکر کرد .وی با بیان اینکه این پروژه با سرعت
خوبی در حال پیشروی است ،ابراز امیدواری کرد :در سال ۹۸
پیدرپی فازهای اجرایی این پروژه به بهره برداری برسد و منطقه
ویژه اقتصادی ایرانیان (شهر آیلند) به عنوان یک زون گردشگری
ملی در سطح کشور و البته فراملی هم مطرح شود لذا مثل گذشته

این مجموعه را حمایت خواهیم کرد تا
اجرای این پروژه خوب ،بزرگ و آبرومند
استان مرکزی و کشور در فاز های متنوع
و متعدد روند و سرعت بهتری بگیرد .به
گفته وی ،در حال حاضر  ۱۳۰۰نفر در
مجموعه منطقه ویژه اقتصادی ایرانیان
(شهر آیلند) مشغول به کار هستند که
اشتغال زایی خوبی در منطقه داشته است.
استاندار مرکزی خاطرنشان کرد :زرندیه در
بحث کار و اشتغال یکی از شهرستان های
خوب و فعال اقتصادی استان مرکزی است
و نرخ بیکاری در این شهرستان کمتر از
نرم استان مرکزی می باشد که خود یکی
از استان های برتر در کاهش نرخ بیکاری
است .وی از کلیه مدیران و مسئوالن در
زمینه اقتصاد پویای شهرستان زرندیه تقدیر
و تشکر کرد و گفت :نماینده مردم ساوه و
زرندیه در مجلس تالش بسیار خوبی در
راستای تحقق اقتصاد مقاومتی در شهرستان
و استان مرکزی انجام داده است.
نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسالمی
هم از حضور و پیگیری های استاندار استان مرکزی در این
دو شهرستان تقدیر و ابراز امیدواری کرد که روز به روز شاهد
شکوفایی و پیشرفت این دو شهرستان باشیم .مهندس محمدرضا
منصوری از زرندیه به عنوان سرزمین فرصت های طالیی نام برد
و ادامه داد :هیچ نقطه از ایران ویژگیهای این شهرستان مانند
نزدیکی به پایتخت و فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) ،دارا
بودن دشتی وسیع و ...را ندارد و نخواهد داشت.
وی ابراز امیدواری کرد که با پیگیریهای انجام شده
مشکالت آب نیز برای این دو شهرستان برطرف شود.
مهندس منصوری از سرمایه گذاران به لحاظ سرمایه گذاری
در این شهرستان تقدیر و تشکر کرد و افزود :شاید در ساوه و
زرندیه ماهانه شاهد افتتاح یک شرکت یا کارخانه باشیم که در
کل کشور این امر بسیار نادر است و شاید کثرت این شرکت ها
باعث شده که کارخانه های کوچک خیلی به چشم نیاید؛ البته
ایجاد حتی یک شغل هم بسیار حائز اهمیت است.
وی ابراز امیدواری کرد که با اتحاد و همدلی دست به دست
یکدیگر دهیم و با کمک ها و تالش های استاندار شاهد شکوفایی
هرچه بهتر ساوه و زرندیه با کمک سرمایهگذاران خوب باشیم و
قدم های مثبتی را برای این دو شهرستان برداریم.
فرماندار زرندیه هم در این مراسم گفت :یکی از پتانسیل های
مهم زرندیه ،صنعت این شهرستان است.
دکتر هادی فدایی نزدیکی به پایتخت،
وجود آزادراه تهران-ساوه و بزرگراه زرندیه-
همدان را اصلی ترین عامل توجه سرمایه گذاران
به این شهرستان عنوان کرد و افزود :بر همین
اساس پیگیری مسئوالن در زرندیه بیشتر در
راستای صنعت بوده و استقبال خوبی هم انجام
شده است البته حوزههای دیگر نیز مغفول واقع
نشده و به نوبه خود پیگیریهایی در سایر
زمینه ها داشته ایم.
وی خاطرنشان کرد :در این راستا کلنگزنی
های متعددی در سطح شهرستان داشته ایم که
بارزترین آنها شهرک تفریحی توریستی تهران
باستان و فاز اول مجتمع بین راهی آیلند است،

همچنین اخیراً سرمایه گذاران خارجی نیز جهت مذاکره و سرمایه
گذاری وارد شهرستان شده اند.
سرمایه گذار و موسس منطقه ویژه اقتصادی ایرانیان (شهر
آیلند) هم از حمایتهای مسئوالن استانی و شهرستانی به ویژه

و فرماندار زرندیه و
استاندار و معاونانش
نماینده مردم در خانه ملت تقدیر و تشکر کرد و این حمایتها را
موهبت الهی دانست.
سید احمد موسوی افزود :با پیگیری های مجدانه ستاد

اقتصاد مقاومتی استان  ۱۴مصوبه جهت
مرتفع شدن مشکالت منطقه ویژه اقتصادی
ایرانیان (شهر آیلند) در اردیبهشت ماه
امسال به تصویب رسید که در طول این ۹
ماه هر  ۱۴مصوبه اجرا شد که جای بسی
تشکر و شکرگزاری دارد.
وی با اشاره به کلنگ زنی فاز اول
مجتمع بین راهی آیلند ،گفت :برای آغاز
به ساخت این مجتمع طی آگهی فراخوان
اعالم شد به بهترین طرح پیشنهادی برای
این مجتمع  ۱۰۰میلیون تومان پرداخت
میکنیم که خوشبختانه  ۸۲نفر در این
فراخوان شرکت کردند که سه نفر به
عنوان برنده توسط داوران انتخاب شدند
و به نفر اول  ۱۰۰میلیون تومان ،نفر دوم
 ۸۰میلیون تومان و نفر سوم چهل میلیون
تومان به عنوان پاداش برای زحمتی که
کشیده اند ،پرداخت شد و در نهایت این
طرح تصویب و به مرحله ساخت رسید.
به گفته وی ،این مجتمع دارای پمپ بنزین ،رستوران ،محل
اقامتی و کارواش با تمام امکانات می باشد و یکی از بهترین
مجتمع های بین راهی خاورمیانه خواهد بود.
دکتر موسوی اضافه کرد :پیست فرمول  ۱این مجموعه نیز به
بهره برداری رسیده است ولی هنوز افتتاح رسمی نشده است که
امیدواریم با حضور رئیس فدراسیون مسابقات فرمول یک جهان
افتتاح شود؛ البته به صورت غیر رسمی مسابقات در این پیست
برگزار می شود حتی چندی پیش مسابقهای در این پیست برگزار
شد که سه هزار نفر با  ۷۰۰خودرو در آن شرکت داشتند.
وی افزود :مجتمع بین راهی آیلند با اعتباری بالغ بر ۲۸
میلیارد تومان آغاز به ساخت کرد که برای  ۳۲۰نفر اشتغالزایی
خواهد داشت ،همچنین پروژه سوارکاری آیلند نیز با اعتباری
بالغ بر  ۶۰میلیارد تومان کلنگ زنی و آغاز به ساخت کرد که در
مرحله احداث می باشد که حدود  ۹۳۰نفر اشتغال زایی خواهد
داشت که شامل مجموعه نگهداری و کورس اسب است که اولین
مجموعه کورس اسب در ایران خواهد بود که یک مایل طول
دارد.
به گفته وی ،مجموعه سوارکاری آیلند اولین پیست
سوارکاری کشور است که با رعایت استانداردهای بین المللی
و زیر نظر مشاوران مجرب احداث خواهد شد که در طراحی
این مجموعه قابلیت برگزاری مسابقات پرش با اسب و درساژ،
محل نمایش اسب ،مرتع آماده سازی ،محل گرم کردن اسبها،
کلینیک درمان اسب و اصطبل های قرنطینه تعریف
شده است .مجموعه سوارکاری آیلند با دسترسی
به جمعیت  ۱۷میلیون نفری (پایتخت و چهار
استان همجوار) تاثیر چشمگیری بر رشد ورزش
و صنعت اسب دوانی کشور دارد .این مجموعه با
طراحی منحصر به فرد و استفاده از تجهیزات مدرن
و همچنین زمین چهار فصل ،محیطی استاندارد را
در اختیار عالقه مندان به این حوزه ورزشی -
تفریحی میگذارد.
سرمایه گذار و موسس آیلند ادامه داد:
این مجموعه سوارکاری دارای امکانات
کورس اسب دوانی و خدمات جانبی شامل
پیست اسب دوانی ،پیست تمرین ،محل نمایش
اسب ،محل آمادگی اسب و سوارکار ،ساختمان

و ی آ ی پی
اصلی ،جایگاه
مقامات با بیش از  ۶۰صندلی ،جایگاه وی آی پی برای افراد
ویژه با بیش از  ۲۵۰صندلی ،رستوران با ظرفیت بیش از ۱۵۰
نفر ،کافی شاپ با ظرفیت بیش از  ۵۰نفر ،مرکز خرید ،الوی،
کیوسکهای پیش بینی به صورت فیزیکی و الکترونیکی،
اتاق های ویژه تماشای سوارکاری ،محوطه تماشاچیان و
باشگاه سوارکاری شامل مانژ سرپوشیده برای آموزش ،کافی
شاپ ،مهمانسرا با  ۱۵اتاق ،مانژ روباز ،پانسیون ،اصطبل،
پدوک مخصوص اسب ها می باشد.
وی با اشاره به مزایای مجموعه سوارکاری آیلند ،بیان
کرد :این مزایا شامل ویژگیهای ممتاز ناشی از موقعیت
مکانی پروژه شامل قرار گرفتن در منطقه ویژه اقتصادی و
برخورداری از خدمات ،حمایت ها ،معافیت ها و مزایای
عمومی؛ همجواری با  ۴استان مهم کشور (تهران ،مرکزی،
قزوین و قم)؛ دسترسی جاده ای و همجواری با چهار راه
اصلی (جاده قدیم تهران ساوه ،آزادراه تهران ساوه ،آزادراه
تهران قم و کمربندی جنوب تهران)؛ دسترسی هوایی و
نزدیکی به فرودگاه (فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره)
حد فاصله  ۷کیلومتر ،فرودگاه مهرآباد در  ۳۰کیلومتری و
فرودگاه پیام در  ۶۰کیلومتری)؛ دسترسی ریلی شامل راه آهن
شمال به جنوب و ایستگاه قطار شهری (مترو پرند) می باشد.
او تصریح کرد :همچنین از ویژگیهای ممتاز مجموعه سوارکاری
آیلند میتوان اولین پیست سوارکاری کشور با استانداردهای
بین المللی که مزیت این پیست نسبت به سایر پیست های موجود
در کشور و طراحی و ساخت آن بر اساس استانداردهای بین المللی
است و همچنین امکان برگزاری مسابقات داخلی و بینالمللی ،وجود
مدیریت یکپارچه در کل مجموعه آیلند و در نتیجه برندینگ مشترک
و شناخته شده برای مجموعه سوارکاری و پیشبینی امکانات رفاهی
و اقامتگاه برای سوارکاران ،مربیان و مالکان اسب میباشد.

جشن بزرگ خنده به همت بیمه پاسارگاد و انجمن حمایت از بیماران سرطانی
امام حسین (ع) در ساوه برگزار شد.
به گزارش ماهنامه ارتباطات مرکزی ،در این جشن بزرگ که هزینه های فروش
بلیت آن به بیماران سرطانی اختصاص پیدا کرد ،گروه موسیقی رهام و گروه تئاتر سیروس
حسینی فر به اجرای برنامه پرداختند که مورد استقبال شرکت کنندگان واقع شد و همچنین
به قید قرعه به  5نفر از حضار جوایز نفیس اهدا شد و همچنین با طرح چند سوال ،به
 5نفر از شرکت کنندگان بیمه عمر پاسارگاد اهدا شد .این جشن بزرگ مورد استقبال
بی نظیر مردم و بیماران سرطانی قرار گرفت به طوری که سالن  2500نفری هالل احمر
ساوه مملو از جمعیت بود.
مدیرعامل موسسه خیریه امام حسین (ع) مرکز حمایت از بیماران مبتال به سرطان در
ساوه در این جشن بزرگ گفت :متاسفانه بیشتر بیماران سرطانی که به این مرکز مراجعه
میکنند ،روحیه شادی ندارند؛ لذا برگزاری این جشن در تغییر روحیه آنها تاثیر بسزایی
داشت .سیدسبحان میرحبیبی با بیان اینکه دست و پنجه نرم کردن این بیماران با مشکالت
بسیاری که در جامعه دارند روحیه آنها را افسرده کرده است ،اظهار داشت :البته علم
در زمینه سرطان و درمان آن پیشرفت چشمگیری داشته است و این بیماران اگر روحیه
مناسبی داشته باشند و به موقع برای درمان خود مراجعه کنند ،قطع ًا درمان خواهند شد.
وی با تاکید بر اینکه خود مراقبتی و رعایت اصول اولیه به ویژه در بانوان باعث می شود
که به بیماری سرطان مبتال نشوند ،خاطرنشان کرد :این موسسه هیچ بودجه ای دولتی
ندارد و به طور کامل مردمی تامین می شود و حمایت های خوبی از بیماران مبتال به
سرطان در زمینه درمان و معرفی به مراکز درمانی و آزمایشگاه ها انجام می دهد .میرحبیبی
با بیان اینکه بیماران سرطانی نیاز به تغذیه خوب دارند تا با بیماری سرطان مبارزه کنند،
از همه مردم درخواست کرد که کلیه نذورات خود را به این بیماران اختصاص دهد که
طبق فتوای مراجع تقلید هم خمس و هم زکات به آنها تعلق می گیرد .وی ابراز امیدواری
کرد که با کمک خیرین درمانگاه خوبی برای بیماران سرطانی در ساوه تاسیس کنیم.

مدیر کد  453بیمه پاسارگاد شعبه ساوه هم در این مراسم با اشاره به برخی مزایای

بیمه عمر و سرمایه گذاری ،گفت :تفاوت این سرمایه گذاری با سپرده گذاری در بانک
از دو جنبه مهم قابل بررسی است؛ اول اینکه سپرده گذاری در بانک نیاز به سرمایه قابل
توجه و کالن در ابتدای سرمایه گذاری دارد ،در صورتی که این سرمایه ،در بیمه های
عمر و سرمایه گذاری با جمع آوری پس اندازهای کوچک شکل می گیرد و سود
تضمینی و بهره مرکب هم به
آن تعلق می گیرد و دوم اینکه
پس از پرداخت اولین قسط،
بیمه شده تحت پوشش های
بیمه ای قرار می گیرد.
منصوره شجری با
اشاره به مزایای بیمه های
عمر و اندوخته ساز ،بیان
کرد :دریافت سود تضمینی،
دریافت سود مشارکت در
منافع ،دریافت وام ،دریافت
سود خالص و سرمایه بدون
باز پرداخت؛ از مزایای این
بیمه است.
وی توضیح داد :حداقل
میزان سود تضمینی ساالنه
برای سه سال اول این بیمه نامه
 16درصد بوده و برای  2سال
بعد از آن  13درصد در هر سال و مازاد بر آن  10درصد می باشد( ،این در حالی
است که تجربه در  2دهه اخیر ثابت کرده است هرسال تغییرات قابل مالحظه ایی در

فجـر آغاز شـد.
مهنـدس آقـازاده خاطرنشـان کـرد :این پـروژه یک
پـروژه گردشـگری و تفریحـی اسـت کـه روبـهروی
سـرزمین ایرانیـان کلنـگ زنـی شـد.
بـه گفتـه وی ۱۱۷ ،پروژه در شهرسـتان زرندیه
کلنـگ زنـی و افتتاح شـد کـه  ۹۱پـروژه آن پروژه
عمرانـی بـا اعتبـاری بالـغ بـر  39میلیـارد و 600
میلیـون تومان و  ۲۶پـروژه اقتصادی بـا اعتباری در
حـدود  ۶۰۰میلیـارد تومـان بوده اسـت.
اسـتاندار مرکـزی ادامـه داد :آورده ارزی
پروژه هـای اقتصـادی بـه بهرهبـرداری رسـیده دو
میلیـون و  ۲۴۰هـزار دالر به صـورت ارز دالری و ۱۱
میلیـون و  10هزار یـورو به صورت ارزی بوده اسـت.
وی افـزود :ارزش کل  ۱۱۴پـروژه افتتاحـی
جمعـا  ۶۳۸و نیـم میلیـارد تومـان بـوده و  ۳پـروژه
کلنـگ زنی شـده هم حـدود  ۲۰۰میلیـارد تومان در

از مدیـران اسـتانی و شهرسـتان زرندیـه کلنـگ
سـاخت شـهرک تفریحی توریسـتی تهران باستان
بـه زمین زده شـد.
بـه گـزارش ماهنامـه ارتباطات مرکزی ،اسـتاندار
اسـتان مرکزی در حاشـیه کلنگزنی سـاخت شـهرک
تفریحـی توریسـتی تهـران باسـتان ،گفـت :برنامههای
امـروز بـا گلبـاران مـزار شـهدا و دیـدار بـا خانواده
معظـم شـهدا آغاز شـد کـه برکت ایـن ایام هسـتند.
سـید علـی آقـازاده ضمـن تبریـک ایـام اهلل دهه
مبـارک فجـر در چهلمیـن سـالروز پیـروزی انقلاب

اسلامی ،بیـان کـرد :امـروز در شهرسـتان زرندیـه ۱۱۴
پـروژه افتتـاح و سـه پـروژه کلنـگ زنی شـد.
وی ادامـه داد :کلنگزنـی سـاخت شـهرک تفریحی
توریسـتی تهـران باسـتان یکـی از مهمترین پـروژه هایی
بـود کـه عملیـات سـاخت آن بـه برکـت ایـان اهلل دهه

فاز اول اسـت.
مهنـدس آقـازاده بـا بیـان اینکـه ایـن پروژه ها
بـرای بیـش از هـزار نفـر بـه صـورت مسـتقیم و
غیـر مسـتقیم اشـتغال زایـی مـی کنـد ،از کلیـه
سـرمایه گذاران و دسـت انـدرکاران ایـن پروژه هـا
و دسـتگاه های دولتـی و دسـتگاه هـا و افـراد و
سـرمایه گذاران و کار آفرینـان شهرسـتان کـه بـا
همـت و اهتمـام خـود باعـث ایجـاد این پـروژه ها
می شـوند ،تقدیـر و تشـکر کـرد.
وی ابـراز امیدواری کرد :در کنـار چهره صنعتی
زرندیـه ،آرام آرام ایـن شهرسـتان را بـه عنـوان یک
شهرسـتان گردشـگری هم معرفـی خواهیم کرد.
او بـا اشـاره بـه مراجعـه سـرمایهگذاران تـا بـه
امـروز ،ابـراز کـرد :زرندیـه جاذبـه هـای گردشـگری
خیلـی خوبـی دارد و در ایـن شهرسـتان شـاهد کویـر
در کنـار تهـران هسـتیم که می توانـد تورهای سـافاری

و کویـر گـردی را هـم در این شهرسـتان داشـته باشـیم
کـه نشـان از ظرفیـت بـاالی ایـن شهرسـتان در صنعت

استاندار مرکزی:

در کنار چهره صنعتی زرندیه ،آرام
آرام این شهرستان را به عنوان یک
شهرستان گردشگری هم معرفی
خواهیم کرد
توریسـم و گردشـگری دارد.
مهنـدس آقازاده ادامـه داد :جاذبههای بسـیار خوبی
کـه زرندیـه دارد همـراه بـا پتانسـیل هـای اقتصـادی و
صنعتـی ،این شهرسـتان را برتـر ،ویژه و منحصـر به فرد
در زمینـه هـای متعـدد معرفی مـی کند.
نماینـده مـردم سـاوه و زرندیـه در مجلس شـورای
اسلامی هـم ضمـن تشـکر از پیگیـری هـای اسـتاندار
اسـتان مرکـزی بـرای برطـرف کـردن مشـکالت این دو
شهرسـتان گفـت :سـاوه و زرندیـه محکوم به شـکوفایی
و پیشـرفت است.
محمدرضـا منصـوری تصریـح کـرد :زرندیـه
سـرزمین فرصـت هـای طالیـی اسـت و هیـچ نقطـه از
ایـران ویژگیهـای ایـن شهرسـتان را نـدارد.
وی نزدیکـی بـه پایتخـت و فـرودگاه بیـن المللـی
امـام خمینـی (ره) و دارا بـودن دشـتی وسـیع و ...را از
ویژگـی های زرندیه برشـمرد و ابراز امیـدواری کرد که
بـا پیگیریهای انجام شـده مشـکالت آب نیز بـرای این
دو شهرسـتان برطرف شـود.
مهنـدس منصـوری ضمـن تقدیـر و تشـکر از
سـرمایه گذاران بـه لحـاظ سـرمایه گـذاری در ایـن
شهرسـتان ،بیـان کـرد :سـرمایه گـذاران باعـث پویایـی

مهندس منصوری:

زرندیه سرزمین فرصت های
طالیی است و هیچ نقطه
از ایران ویژگیهای این
شهرستان را ندارد
ایـن دو شهرسـتان مـی شـوند و امیدواریـم مشـکالت
پیـش روی آنهـا را بـا درایـت هـای اسـتاندار و سـایر

افتتاح سالن های ورزشی دهستان قره چای ساوه و شهدای روستای تقلید آباد زرندیه

وی خاطرنشان کرد :با پرداخت مبالغ و پس اندازهای کوچک در انتهای قرارداد
از صندوق و سرمایه ای بزرگ و قابل توجه برخوردار می شوید.
حسینی با تاکید بر اینکه در تمام سالهای بیمه از پوشش بیمه ای و چتر حمایت
شرکت بیمه برخوردار هستید ،اضافه کرد :بیمه عمر عالوه بر سرمایه گذاری برای آینده
و بازنشستگی ،در تمام مدت قرارداد کلیه حوادث و بیماری های خاص شامل سکته
مغزی و قلبی ،عمل جراحی قلب باز ،پیوند اعضاء و به ویژه سرطان که از نظر سایر
بیمه ها مغفول مانده است را پوشش می دهد و از بیمه شده حمایت می کند.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد که فرهنگ خرید و آشنایی با بیمه نامه های عمر
و تامین آتیه در جامعه ما هر روز بیشتر شود تا هر کدام از ما در آینده از پس اندازی
که از امروز برای خودمان برنامه ریزی کرده ایم ،برخوردار شویم.
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کلنگ ساخت شهرک تفریحی توریستی تهران باستان در زرندیه به زمین زده شد
همزمـان بـا چهلمین سـالگرد پیروزی شـکوهمند
انقلاب اسلامی و بـا حضـور اسـتاندار مرکـزی،
معاونـان اسـتاندار و هیـات همـراه ،نماینـده مـردم
سـاوه و زرندیـه در مجلـس ،فرماندار زرندیـه و برخی

به همت بیمه پاسارگاد و انجمن حمایت از بیماران سرطانی امام حسین (ع) ساوه برگزار شد
جشن بزرگ خنده در ساوه

سودهای بانکی داشته ایم).
شجری خاطرنشان کرد :یکی دیگر از امتیازات بیمه عمر ،این است که بیمه گذار
در سرمایه گذاری های صورت گرفته توسط شرکت از محل حق بیمه سهیم می باشد،
در حالی که بانک نمی تواند شما را در سرمایه گذاریهای خود سهیم کرده و درصد
باالتر از قرارداد توافق
شده به شما پرداخت کند.
مدیر بیمه پاسارگاد
شعبه ساوه هم در این
مراسم یکی از مزایای بیمه
نامه عمر را دریافت وام
بدون هیچگونه تشریفات
اداری برشمرد و گفت :بدین
صورت که پس از  6ماه با
توجه به پرداختی ،می توانید
تا  90درصد از مبلغ ارزش
صندوق بیمه نامه خود را
وام دریافت کنید ،همچنین
سود و سرمایه پرداختی در
انتهای دوره معاف از مالیات
و هر گونه عوارض محاسبه
می شود.
سید مهدی حسینی
افزود :با توجه به سود تضمینی ،مدت قرارداد ،پوشش های بیمه ای و شرایط خاص
بیمه عمر ،سرمایه گذاری در شرکت های بیمه از پائین ترین ریسک برخوردار می باشد.
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به مناسبت ایام اهلل دهه مبارک فجر با حضور
استاندار استان مرکزی و ایات همراه مدیر کل
ورزش و جوانان استان مرکزی و مسئوالن
شهرستان ساوه سالن ورزشی دهستان قره
چای به بهره برداری رسید .همچنین سالن
ورزشی شهدای مجتمع روستایی تقلید آباد
شهرستان زرندیه با حضور استاندار و مسئولین
استان مرکزی و شهرستان زرندیه افتتاح شد.
به گزارش ماهنامه ارتباطات مرکزی ،استاندار استان
مرکزی در آیین بهره برداری از سالن ورزشی دهستان قره
چای ،گفت :امیدوارم مسئوالن در کنار مردم و مردم همیشه
حامی و پشتیبان نظام جمهوری اسالمی باشند .سید علی
آقازاده از زحمات نماینده مردم ساوه و زرندیه در
مجلس ،مدیر کل ورزش و جوانان استان مرکزی
و سایر مسئوالن در ساخت و تکمیل سالن ورزشی
دهستان قره چای تقدیر و تشکر کرد .وی افزود:
پروژههای ورزشی افتتاح شده در استان مرکزی
در دهه فجر امسال بسیار خوب و متفاوت بود
که نشان از تالشهای همکارانم در استانداری
و مدیرکل جوان و الیق ورزش و جوانان استان
مرکزی دارد.
مدیرکل ورزش و جوانان استان مرکزی در
آیین بهره برداری از سالن ورزشی قره چای ،از

در ساخت این سالن ورزشی ما را یاری کردند به ویژه خیر
محترم تقدیر و تشکر می کنیم .مدیرکل ورزش و جوانان
استان مرکزی با اشاره به افتتاح  25میلیارد پروژه ورزشی در
دهه فجر  ،97گفت :غفلت از انجام اقدامات الزم در راستای
تکمیل ،نگهداری و بازسازی اماکن ورزشی تهدیدی جدی و
بزرگترین چالش برای ورزش کشور و استان مرکزی به شمار
می آید .وی با بیان اینکه در دوره جدید سفرهای هیات
دولت به استان مرکزی اعتباری بالغ بر  4میلیارد و 600
میلیون تومان به حوزه ورزش اختصاص یافته است ،تصریح
کرد :با توجه به اینکه این مبلغ برای  8پروژه ورزشی تعریف
شده بود ،ما در جذب این اعتبارات با مشکالت متعددی
مواجه بودیم و می بایست در مدت  50روز این اعتبارات را

پروژه ها با توجه به شرایط منطقه ای و زیرساختی در دستور
کار اداره کل ورزش و جوانان قرار گرفته اند .وی ادامه داد:
تعداد  5پروژه با مجری گری شرکت تجهیز و توسعه اماکن
ورزشی کشور به بهره برداری رسیده است و مابقی آنها نیز از
سوی اداره کل ورزش و جوانان با منابع استانی و ملی اجرایی
شده اند .وی از بهره برداری از  103خانه ورزش روستایی تا
پایان سال جاری خبر داد و گفت :در حال حاضر  51خانه
ورزش روستایی فعال شده اند و امکانات  10خانه ورزش
دیگر نیز خریداری شده اند که با توجه به محدودیت منابع و
به منظور جلوگیری از هدر رفتن این امکانات ،پس از بازدید
و تایید هیئت اداره کل ورزش و جوانان ،این امکانات ورزشی
در آن اماکن مستقر می شوند.
نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس هم
در این مراسم گفت :زمانی این سالن تکمیل و
به بهره برداری رسید که حتی دولت در پرداخت
حقوق ها نیز با مشکل مواجه است .محمدرضا
منصوری ادامه داد :در این مدت حال و روز
ورزش خوب نبود و رتبه ورزشی ساوه به عنوان
دومین شهرستان استان از نظر سرانه ورزشی
دوازدهم و آخر استان قرار داشت .وی افزود :با
کمک اعتبارات ملی و استانی و تالش ها و درایت
مدیرکل ورزش و جوانان ،شاهد توسعه ورزش در
شهرستان های ساوه و زرندیه هستیم .مهندس

مسـئوالن مرتفـع کنیـم.
مدیرعامـل مرکـز تجارت و مجموعه نمایشـگاه های
صنعـت گردشـگری و فرهنـگ تهـران باسـتان هـم در
حاشـیه مراسـم کلنگ زنـی شـهرک تفریحی توریسـتی
تهـران باسـتان در شهرسـتان زرندیـه در گفتگـو با
ماهنامـه ارتباطـات مرکـزی ،گفـت :ایـن شـهرک
بـر اسـاس برآوردهـای اولیـه مطالعـات توجیـه
اقتصـادی ،پیـش بینـی شـده اسـت کـه پـس از
راهاندازی ۱۰۳۰ ،شـغل مسـتقیم ایجـاد خواهد کرد.
مهندس سـعدی اضافـه کرد :بـا در نظر گرفتن
اشـتغال غیـر مسـتقیم ،مشـاغل ایجـاد شـده ایـن
مجموعـه بـه  ۱۵۰۰شـغل خواهد رسـید.
وی خاطرنشـان کرد :شـهرک تفریحی توریستی
تهـران باسـتان در زمینی بـه مسـاحت  ۹۹هکتار در
زرندیـه  -دهسـتان روده شـور و در نزدیکی شـهر
پرنـد احداث خواهد شـد.

متـری و  ۲۵۰دفتر اداری ،مجموعه ورزشـی با  ۱۵سـالن
مختلف ورزشـی و مجموعه شـهربازی با اسـتاندارد ملی
فضاهـای بـازی و تفریحـی جهـت پذیـرش روزانـه ۱۰
هـزار فراغـت جـو ،مجموعه سلامت و درمان بـا تعداد

تقریبـی  ۳۰۰تخـت و ظرفیـت روزانـه  ۵۰۰بیمـار با
اقامـت شـبانه و هـزار و  ۵۰۰بیمار سـاعتی و صد نفر
کادر درمـان و همچنیـن در مجموعه پیسـت ورزشـی
و تفریحـی تعـداد  ۴فضـای مختلـف از قبیـل موتـور
سـواری و در مجموعـه بـاغ مـوزه گیاهـان دارویـی
چهـار بـاغ مـوزه مختلـف و در مجموعه رسـتوران و
تـاالر ها شـامل یـک رسـتوران  ۳۰۰نفره و دو سـالن
 ۵۰۰نفـره و مرکـز خریـد با تعـداد تقریبـی  ۲۰۰باب
تجـاری و بازارچـه با تعـداد تقریبی  ۵سـالن مختلف
و حـوزه بازیافـت بـا ظرفیـت تقریبی روزانـه  ۲۰تن
بـه گفتـه وی ،فاصلـه ایـن منطقـه تـا پایتخت
حـدود  ۵۰کیلومتـر و تـا شـهر سـاوه  ۸۰کیلومتـر
میباشـد و راه دسترسـی تهـران به سـاوه از شـمال
ایـن منطقـه عبور مـی کند.
سـعدی بـا بیـان اینکه مجمـوع هزینههـای این
شـهرک بـا احتسـاب سـرمایه در گـردش حـدود
 ۱۵۰میلیـارد تومـان مـی باشـد ،ادامـه داد :ظرفیت
کاربـردی مجموعـه هتـل ها بـا تعـداد تقریبی ۶۰۰
اتـاق دو خوابـه و ظرفیت  ۱۲۰۰گردشـگر با اقامت
شـبانه بـا کادر خدماتـی مجموعـه در حـدود ۱۰۰
نفر اسـت.
وی افـزود :همچنیـن ظرفیـت کاربـردی مجموعـه
بـاغ ویالهـای اقامتـی  ۴۰خانـواده چهار نفـری ،ظرفیت
کاربـردی مجموعـه نمایشـگاه هـای دائمـی و موقـت
حـدود  ۴۰۰غرفـه ،مجموعـه مرکـز اداری و رسـانهای
بـه منظـور مدیریـت مجموعه بـا مرکز رسـانه ای ۳۰۰۰

مـواد بازیافتـی و سـینمای روباز بـا ظرفیـت  ۲۰۰۰نفر،
فـود کـورت فضـای بـاز بـا بـا ظرفیـت تقریبـی ۲۵۰۰
نفـر و مرکـز آییـن هـا بـا ظرفیـت تقریبـی  ۵۰۰نفـر و
پارکینـگ بـا ظرفیـت تقریبـی  ۴هـزار خـودرو در نظـر
گرفته شـده اسـت.

آئین گرامیداشت روز پرستار در ساوه برگزار شد
نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس در این آیین گفت :پرستاران
با تمام سختی ها و مشکالت موجود زحمات بسیاری می کشند که اجر
اخروی برایشان به همراه خواهد داشت .به گزارش ماهنامه ارتباطات
مرکزی ،محمدرضا منصوری ضمن تقدیر و تشکر از پرستاران و کلیه
افرادی که در زمینه بهداشت و سالمت زحمت میکشند ،بیان کرد:
متاسفانه آمار بیکاری در کشور به حدود پنج میلیون نفر رسیده و
همچنین حدود  ۷میلیون نفر حقوق بگیر در حوزه مشاغل دولتی در
کشور مشغول به کار هستند که بسیاری از آنها در چند سال آینده
بازنشسته خواهند شد .وی با اشاره به چالشهای بعدی در راستای
پرداخت مستمری به بازنشستگان دولتی ،ادامه داد :در آمریکا تنها ۸۵۰
هزار نفر و در ژاپن  ۴۰۰هزار نفر کارمند دولتی وجود دارد .مهندس
منصوری وجود فساد مالی در کشور را باعث توزیع ناعادالنه ثروت دانست
و اظهار داشت :ملتی حق خوب زندگی کردن را دارد که تولید داشته
باشد و تولید بدون صادرات سودآوری آنچنانی ندارد .وی افزود :ساوه تنها
شهر ایران است که پس از انقالب و در این  ۴۰سال در آن بیمارستان
دولتی احداث نشده است و این ظلم بزرگی است که به
مردم این شهرستان شده است؛ در شان مردم نیست که
هر روز قسمتی از بیمارستان مدرس را وصله و پینه بزنند
لذا به جد پیگیر شروع به ساخت بیمارستان جدید در ساوه
هستیم .او با بیان اینکه متاسفانه در ساوه چوب الی چرخ
مسئوالن گذاشتن باب بوده است و نباید به صرف مشکل
داشتن با نماینده مردم در مجلس با مردم شهرستان عداوت
کرد ،خاطرنشان کرد :متاسفانه دوبار در کمیسیون داخلی
شهرستان با ساخت بیمارستان جدید به بهانه های مختلف
مانند نامناسب بودن مکان آن مخالفت شد ،نباید با این

رئیس دانشکده علوم پزشکی ساوه:
توسـعه آمـوزش در رشـته پرسـتاری در مقطع
کارشناسـی ارشـد با جذب هیات علمی توانمند
از برنامههـای در دسـت اقـدام دانشـکده بـه
منظور ارائه خدمات بیشـتر و مناسـبتر است.

رئیس دانشکده علوم پزشکی شهرستان ساوه هم در این
مراسم ضمن گرامیداشت میالد با سعادت حضرت زینب (س)
پرستار کربال ،روز پرستار را به پرستاران ساوه و زرندیه تبریک
گفت و بیان کرد :نامگذاری روز والدت بزرگ اسوه صبر و شکیبایی
حضرت زینب سالم اهلل بعنوان روز پرستار نشان از شان واال
و معنوی شغل مقدس پرستاری است .حرفه ای که در کنار هنر
علم مراقبت و تیمار جسم با همدلی و همراهی جان و روح عجین

متقاضیان بیمه عمر و آتیه پاسارگاد جهت دریافت مشاوره و استفاده از
تخفیفات ویژه می توانند با مشاوران و نمایندگان این بیمه تماس حاصل کنند.

عظیم اکبری 09120723717
علی رفیعی 09128550500
سمیه صیفی 09120533901

دعوت به همکاری مدیریت فروش کد 453

بر اساس آئین نامه  54بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران از افراد جویای کار و عالقه مند
به صنعت بیمه در تمام رده های سنی (آقا و خانم) با ایجاد شرایط مالی و شغلی مناسب با
داشتن کد کارشناسی از کد  453با مدیریت منصوره شجری از شهرهای همدان ،بروجرد،
تبریز ،تهران ،کرج و همچنین شهرهای استان مرکزی دعوت به همکاری می نماید.
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همه مسئوالن و دست اندرکاران به منظور تامین
اعتبار در حوزه ورزش و جوانان ،ایجاد خانه
جوانان و اتفاقات مبارکی که در حوزه ورزش های
همگانی در شهرستان ساوه افتاد تشکر کرد .عابد
حقدادی با بیان اینکه این سالن ورزشی هشتمین
پروژه استان مرکزی است که به مناسبت دهه فجر
افتتاح میشود ،از پیگیری های مجدانه مهندس
منصوری در جذب اعتبار برای ورزش و جوانان
از وزارت ورزش و جوانان همچنین جذب منابع
جهت تکمیل پروژههای ورزشی و زیرساختهای
ورزشی در شهرستان ساوه و زرندیه تشکر کرد
و ابراز امیدواری کرد که در سال آتی نیز شاهد افتتاح
پروژه های ورزش و جوانان دیگری در این دو شهرستان
باشیم .وی با بیان اینکه شاخص فضا و زیرساختهای
ورزشی در شهرستان ساوه پایین است ،ادامه داد :این سالن
با اعتباری بالغ بر یک و نیم میلیارد تومان در ظرف مدت ۷
ماه تکمیل شده است .او خاطرنشان کرد :آغاز به کار عملیات
اجرایی سالن ورزشی روستای قره چای در سال  ۱۳۹۰بود
که ساخت بخشی از سوله و ابنیه  ۳۵درصد پیشرفت فیزیکی
داشت که در این مدت  ۷ماه مابقی آن تکمیل شد و در
اختیار مردم خوب منطقه قرار گرفت ،لذا از همه کسانی که

هزینه می کردیم و در واقع این  8پروژه ،شروعی برای اجرای
دیگر پروژه های عمرانی از سوی اداره کل ورزش و جوانان
بود .حقدادی با تاکید بر اینکه این پروژه ها بر مبنای اولویت
در دستور کار قرار گرفته بودند و شروع کار آنها نیز از سال
 96بوده است ،اضافه کرد :بعضی از این پروژه ها از سطح
استانی به ملی تبدیل شده بودند و مورد تاکید وزارت ورزش
و جوانان بودند .به گفته وی ،در سال جاری تعداد  111پروژه
ورزشی نیمه تمام در استان مرکزی وجود دارد که بر اساس
اولویت بندی های انجام شده و محدودیت هایی که در حوزه
اعتبارات و منابع با آن مواجه هستیم ،تعداد  42مورد از این

منصوری با اشاره به افزایش چند برابری قیمت ها
و در نتیجه آن افزایش هزینه پروژه های عمرانی،
خاطرنشان کرد :اقدامات و پروژه هایی که در این
برهه از زمان تکمیل و به بهرهبرداری می رسد،
ارزش چند برابری نسبت به گذشته دارد.
امام جمعه شهرستان ساوه هم ساخت و
بهره برداری از فضاهای ورزشی را باعث شادی
مردم و جوانان دانست و گفت :تالش در راستای
شادی و خوشحالی مردم جای تقدیر و تشکر دارد.
حجتاالسالم سید ابراهیم حسینی بیان کرد:
تنها راه توسعه و پیشرفت هر منطقه ای اتحاد و
برادری است لذا امیدوارم حول محور والیت و رهبری همه
به یکدیگر کمک کنیم تا کشور در برابر دشمنان پیروز شود.
در ایام دهه فجر ،سالن ورزشی شهدای
روستای تقلید آباد که از سال  ۸۹کلنگ زنی شده
بود ،به منظور استفاده روستاهای متجمع که حدود
 ۹تا روستا می باشند ،افتتاح شد .این سالن چند
منظوره و برای بازی های توپی و رشته های رزمی
است که تا کنون حدود یک میلیارد و  300میلیون
تومان برای ساخت آن در فضایی به مساحت
۱۳۱۵متر مربع هزینه شده است.

سنگ اندازی و مانع تراشی ها در حق مردم شهرستان ظلم
کرد و مانع رشد امکانات رفاهی آنها شد .نماینده مردم در
خانه ملت با اشاره به بازپس گرفتن زمینهای کنار اتوبان
تهران-ساوه در منطقه زرندیه به عنوان ساخت شهرک مبل
که به قیمت ناچیزی به یک نفر فروخته شده بود و آن
شخص نیز آن را  ۱۲۰هزار برابر قیمت فروخته بود ،بیان
کرد :با تالشهای صورت گرفته زمین مذکور که حتی در
آن بزرگترین مسجد ایران نیز ساخته شده بود ،باز پس
گرفتیم؛ مطمئن باشید مقابل احداث سایت پسماندهای
عفونی و صنعتی در ساوه نیز خواهیم ایستاد و اگر زمانی
نیاز به کمک مردم باشد فریاد خواهم زد و از مردم حوزه
انتخابیه خود طلب کمک میکنم .وی افزود :متاسفانه تاکنون  ۳۰هزار
میلیارد تومان به مفسدین اقتصادی که بعضاً در لباس مذهبی ظاهر
شدند ،پول پرداخت شده است .اگر فساد از مملکت بیرون برود قطعاً
برکت وارد می شود لذا جای تشکر از دانشکده علوم پزشکی دارد که
برای جذب نیرو ها آزمون برگزار کرده و کسی نمیتواند ادعا کند با پارتی
وارد این دانشکده شده است.
امام جمعه ساوه هم در این مراسم ضمن تبریک این روز عزیز به
جامعه پزشکی به ویژه پرستاران ،گفت :طبق روایات و احادیث از ائمه
اطهار (ع) هیچ مسلمانی نیست که گرفتاری مسلمانی را حل و حاجت
حاجتمندی را برطرف کند مگر این که پروردگار متعال ثواب و پاداش آن
را بدهد .حجتاالسالم سید ابراهیم حسینی ادامه داد :قطعاً کاری را که
خداوند بخواهد بدان جزا و پاداش بدهد به کمتر از بهشت قناعت نمی کند.

می شود ،تا آالم و درد جسم و جان دردمندان را توامان تسکین
دهد .دکتر عباس نیک روش با بیان اینکه روز پرستار ،روز تقدیر از
بزرگ مردان و بزرگ زنانی است که خستگی ناپذیر در سخت ترین
شرایط مرهمی بر زخمهای اشکار و عیان بیماران و همنوعانشان
هستند ،اظهار داشت :پرستاران همکاران ارزشمندی هستند که
در تمامی حوزه های سالمت از بیمارستانها تا مراکز جامع سالمت
و کرسی های دانشگاهی بعنوان اساتید و در کسب علم و دانش
بعنوان دانشجو حضوری فعال و اثرگذار داشته و نقش برجسته ای
در طرح تحول نظام سالمت ایفا کرده اند .وی میالد با سعادت بزرگ
بانوی پیام آور کربال حضرت زینب کبری (س) و روز پرستار را به
پرستاران پرتالش ،دانشجویان گرامی و اساتید ارجمند دانشکده
علوم پزشکی ساوه تبریک و تهنیت گفت و سالمتی ،سعادت و

توفیق تداوم خدمتگزاری به خلق را از خالق منان برای همگان
مسئلت کرد .دکتر نیک روش ادامه داد :خوشبختانه از دیرباز
بحث سالمت در کنار امنیت مورد توجه انسان ها بوده است تا از
این رهگذر یک زندگی آرام و رو به رشدی را داشته باشند .وی
اضافه کرد :پرستاران به عنوان یکی از روش های موثر و مهم در
معقوله ارائه خدمت بر سالمت ،جایگاه ویژه ای در جامعه دارند .وی
با بیان اینکه سالمت شرایط پویا و فعالی را دارد که مورد توجه قرار
گرفته است ،ادامه داد :آمادگی پرستاران برای ارائه پاسخ مناسب
در راستای پویایی سالمت بسیار موثر است و امیدواریم بتوانیم
از جامع بزرگ پرستاری در سطح شهرستان که بالغ بر  ۶۰۰نفر
میباشند ،به نحو احسن استفاده کنیم و در بحث آموزش آنها نیز
ارائه خدمت مناسبی داشته باشیم و همچنین پرستاران در حوزه
حمایتی ،مراقبتی ،آموزش ،پژوهش و مشاوره موفق باشند .به گفته
وی ،یکی از برنامه های آینده دانشکده توسعه آموزش در رشته
پرستاری در مقطع کارشناسی ارشد است که امیدواریم با جذب
هیات علمی توانمند این مهم به منظور ارائه خدمات
بیشتر و مناسبتر صورت گیرد.
گزارش طرح پایلوت غربالگری پرفشاری
خون و تناسب اندام ایرانیان باالی  ۳۰سال
دانشکده علوم پزشکی ساوه
در راستای ارتقای سالمت جامعه به عنوان
یکی از مسئولیت ها و وظایف پرستاران و به
بهانه گرامیداشت روز پرستار طرح پایلوت
غربالگری پرفشاری خون و تناسب اندام ایرانیان
باالی  ۳۰سال از  ۲۲لغایت  ۲۶دی ماه  ۱۳۹۷به

همت اداره پرستاری در بیمارستان های دولتی،
خصوصی و تامین اجتماعی شهرستان های ساوه
و زرندیه همزمان با سایر دانشگاههای کشور
انجام شد .این طرح شامل سه بخش اصلی
غربالگری ،آموزش و ارجاع بوده است.
مراحل اجرای طرح:
 .۱ارائه دستورالعمل اجرایی و پمفلت های
آموزشی به منظور یکسان سازی اجرای
برنامه و ابالغ آن  .۲استفاده از اپلیکیشن
طراحی شده توسط وزارتخانه جهت ورود
داده ها  .۳برگزاری جلسات هماهنگی در قالب ویدیو
کنفرانس و فضای مجازی (در سطح کشور)  .۴معرفی
رابط  ITدانشکده به معاونت پرستاری وزارت خانه
به منظور ایجاد هماهنگی جهت بکارگیری نرم افزار و
ایجاد دسترسی برای کاربران بیمارستان ها.
این طرح با شرکت چهار بیمارستان و در قالب
چهار تیم با مشارکت  6نفر از پرستاران شاغل در
بیمارستان ها در بازه زمانی تعیین شده انجام شد.
موارد پرخطر با هماهنگی معاونت بهداشتی
وزارت متبوع و معاونین بهداشتی دانشگاه های
علوم پزشکی جهت بررسی بیشتر به مراکز
بهداشتی درمانی ارجاع داده شدند.
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افتتاح اولین و تنها کارخانه تولید بستنی با نام تجاری «بلمینی» در استان مرکزی
سـنتی

در مراسـمی با حضور اسـتاندار اسـتان مرکزی
و جمعی از مسـئوالن اسـتانی و شهرسـتانی واحد
تولیـدی بسـتنی بیـات در شـهرک صنعتـی زاویه
شهرسـتان زرندیـه بـه بهرهبـرداری رسـید .این
واحـد تولیـدی ،اولیـن و تنهـا کارخانـه تولیـد
بسـتنی بـا نـام تجـاری «بلمینـی» اسـت کـه در
ایـن شهرسـتان افتتاح شـد.
بـه گـزارش ماهنامـه ارتباطـات مرکـزی،
اسـتاندار اسـتان مرکـزی در مراسـم افتتاحیـه
کارخانـه بسـتنی سـازی بیـات زرندیـه کـه در
شـهرک زاویـه بـه بهرهبـرداری رسـید ،گفـت:
ایـن کارخانـه بـا ظرفیـت اسـمی تولیـد بیـش از
بسـتنی در
هـزار تـن

سـال بسـتنی
تولیـد مـی کنـد.
سـید علـی آقـازاده
بیـان کرد :ایـن کارخانه با
سـرمایه گذاری حـدود ۴
میلیـارد تومـان ۳۰ ،نفـر
اشـتغالزایی بـه صـورت
مسـتقیم داشـته اسـت.
وی از کلیـه فعالیـن
اقتصـادی بـه ویـژه
سـرمایه گذارانـی کـه
در شهرسـتان زرندیـه
سـرمایهگذاری میکننـد،
تقدیـر و تشـکر کـرد.
مهنـدس آقـازاده ادامـه
داد :پـروژه هـای خوبـی
در زمینههـای آموزشـی ،فرهنگـی ،ورزشـی و
اقتصـادی در شهرسـتان زرندیـه بـه مناسـبت
ایـام اهلل دهـه مبـارک فجـر بـه بهـره بـرداری
رسـید کـه نشـان دهنـده گام محکـم ایـن
شهرسـتان بـرای توسـعه اقتصـادی ،صنعتـی و
رشـد اقتصـادی اسـت.
وی ابـراز امیـدواری کـرد کـه بـا ایـن
قبیـل اقدامـات شـاهد توسـعه
هرچـه بیشـتر زرندیه و کم
شـدن میـزان بیـکاری در
این شهرسـتان باشـیم.

مرکـزی
اسـتاندار
ابـراز امیـدواری کـرد
کـه در سـال آینـده شـاهد

طرح هـای بهتـر و بزرگتـر در سـطح شهرسـتان
با شـیم .
مدیرعامـل واحـد تولیـدی بسـتنی بیـات هـم
در حاشـیه بهرهبـرداری از ایـن کارخانـه در
گفتگـو بـا ماهنامـه ارتباطات مرکـزی ،گفت :این
واحـد تولیـدی ،تولیدکننـده انـواع بسـتنی بـر
پایـه شـیر اسـت.
سـعید بیـات افـزود:

ایـن کارخانـه در زمینـی
بـه مسـاحت  2هـزار
مترمربـع و بـا زیربنـای
معـادل یـک هـزار و 250
مترمربـع احـداث و مـورد
بهرهبـرداری قـرار گرفتـه
اسـت.
وی افـزود :بـرای
بهرهبـرداری از ایـن واحد
تولیـدی  40میلیارد ریال
شـده
سـرمایهگذاری
اسـت که زمینه اشتغال ۳۰
نفـر را بـه صـورت مسـتقیم
فراهـم کـرده اسـت.
بیـات افـزود :بـرای
احـداث ایـن واحـد تولیـدی
بالـغ بـر هفـت میلیـارد ریـال اعتبـاری از سـوی
بانک کشـاورزی با حمایت اداره جهاد کشـاورزی
شهرسـتان زرندیـه تخصیـص یافتـه اسـت.
وی بـا بیـان اینکـه کمبـود مـواد اولیـه و بـه
طبـع آن افزایـش قیمـت مـواد اولیه مشـکالتی
را بـرای تولیدکننـدگان ایجـاد کـرده اسـت،
اظهـار داشـت :اوضـاع نابسـامان بـازار
باعـث افزایـش چنـد برابـری
قیمـت شـکر و سـایر
مـواد مصرفـی در ایـن
صنعـت شـده اسـت کـه

بـه وجـود می آیـد.
مدیرعامـل واحـد تولیـدی بسـتنی بیـات از
مسـئوالن درخواسـت کرد که به منظور توسـعه
و برطـرف شـدن برخـی مشـکالت ایـن شـرکت،
کاهـش نرخ تسـهیالت بانکـی و همکاری بیشـتر
بانـک هـا بـا سـرمایه گـذاران مـد نظـر قـرار
گیر د .
وی هـدف از احـداث و راه انـدازی ایـن
کارخانـه را اشـتغالزایی عنـوان کـرد و ادامـه
داد :در ایـن کارخانـه در آینده شـاهد افزایش
خطـوط تولیـد و همچنیـن افزایـش میـزان
اشـتغال خواهیـم بـود.

اسـتاندار مرکـزی در سـفر به شهرسـتان زرندیـه از یک
سیسـتم نـرم افـزاری بـه نـام «شـهر من» که توسـط سـه
تـن از جوانـان ایـن منطقـه طراحی شـده ،رونمایـی کرد.
بـه گـزارش ماهنامـه ارتباطـات مرکـزی ،بـا حضـور
اسـتاندار مرکـزی ،معاونـان و هیـات همـراه ،نماینـده مردم
شهرسـتان های سـاوه و زرندیه در مجلس شـورای اسالمی،
فرمانـدار شهرسـتان زرندیـه و برخـی مدیـران اسـتانی و
شهرسـتان در حاشـیه بهـره بـرداری از سـه طرح آموزشـی
و ورزشـی شهرسـتان زرندیـه از یـک اپلیکیشـن بـا عنـوان
«شـهر مـن» رونمایی شـد.
در ایـن اپلیکیشـن خدماتـی ماننـد اخبـار ،آگهـی هـا،
تخفیـف هـا ،مـوارد مرتبـط بـه کاریابـی ،اعالنـات و اطلاع
رسـانی هـا ،بانـک مشـاغل ،مطبوعات و غیره ارائه میشـود
و بـرای طراحـی و سـاخت آن بیـش از سـه میلیـارد ریـال
سـرمایه گـذاری صـورت پذیرفتـه اسـت.

اسـتاندار اسـتان مرکـزی در حاشـیه بهـره بـرداری از
سیسـتم نـرم افـزاری «شـهر من» در شـهر مامونیـه گفت:
پـروژه هایـی کـه در ایام دهه فجر در زرندیه افتتاح شـد،
نشـان از پویایـی و رشـد توسـعه این شهرسـتان دارد.
سـید علـی آقـازاده بـا اشـاره بـه پاییـن بـودن نـرخ
بیـکاری در زرندیـه ،اظهـار داشـت :اشـتغالزایی و ایجـاد
شـغل در زرندیـه باعث شـده نـرخ بیکاری این شهرسـتان
از نـرخ بـیکاری کشـور نیـز پایین تـر باشـد.

زرندیه به دليل كيفيت باالي محصول و زودرسي محصوالت باغی ،جايگاه ويژهاي در بازار مصرف استان و استانهاي همجوار پيدا كرده است

رئیس جهاد کشـاورزی زرندیه با بیان اینکه اين شهرسـتان
بـا مرکزیـت شـهر مامونیـه در  35كيلومتري شهرسـتان سـاوه و
حـدود  90كيلومتـري اسـتان تهـران در قسـمت شـمال اسـتان
مركـزي واقـع شـده اسـت ،گفـت :زرندیـه از نظـر جغرافيايـي با
سـطحی معـادل  420هـزار هكتـار ويـژه جغرافيايـي از شـمال با
اسـتان تهران ،از سـمت شـرق با اسـتان قم و از سـمت غرب با
اسـتان قزويـن هـم مرز مي باشـد.
احمـد قـره بیگلـو در گفتگـو بـا ماهنامـه ارتباطـات مرکـزی
بـا بیـان اینکـه ايـن شهرسـتان داراي  5شـهر 2 ،بخـش6 ،
دهسـتان و  141آبـادي بـا جمعيـت بالـغ بر  64000نفر شـامل
شـهري ،روسـتايي و عشـايري مـي باشـد ،اظهـار داشـت :تعـداد
بهـره بـرداران در بخـش كشـاورزي زرندیـه بيـش از 6300
خانـوار مـي باشـد .جهـاد کشـاورزی شهرسـتان زرندیـه در اکثر
شـاخص هـا و فعالیـت هـا و برنامه ریزی ها ،جایگاه اول تا سـوم
در بیـن  12شهرسـتان اسـتان را داشـته و دارد.
اینکـه زرندیـه بـا
وی بـا اشـاره بـه

اگـر بـه شـرایط قبلـی
مشـکالت
بازنگردیـم،
جـدی بـرای تولیدکننـدگان

افـزار موقعیـت های کاری شـهر
را اطلاع رسـانی کـرده و شـما
را قـادر مـی سـازد تـا توسـط آن
درخواسـت نیـروی کار بدهیـد.
وی افـزود :اگـر بـرای کسـب
و کار خـود طـرح های تخفیف دار
یـا شـرایط ویـژه در نظـر گرفتـه
ایـد ،مـی توانیـد توسـط کاشـی
«تخفیـف هـا» آن را ارائه دهید
و یـا اینکه تخفیف هـای دیگران
را ببینیـد.
بـه گفتـه وی ،توسـط کاشـی
«آگهـی هـا» هـر چیـزی را کـه
می خواهیـد بـه فـروش برسـانید
یـا دنبـال چیـزی بـرای خریـد
در شـهر خـود مـی گردیـد ،در
دسـترس اسـت.
او اضافـه کـرد :کاشـی
«اعالنـات» ایـن امـکان را مهیـا
مـی کنـد کـه از مراسـم ها ،سـخنرانی هـا ،مجالـس ترحیم،
تعطیلـی هـا و ...شـهر خـود مطلـع شـوید.
مهندس نیکنام خاطرنشـان کرد :هـر روز تصویر صفحه
اول  ۲۰۰روزنامـه را بـا کیفیـت در کاشـی «مطبوعـات»
قـرار داده می شـود.
وی افـزود :کاشـی «آب و هـوا» وضعیـت آب و هـوای
شـهرتان بـرای همـان روز و تـا یکهفتـه بعـد نشـان
می دهـد.
بـه گفتـه وی ،کاشـی «مشـاغل» یک کاشـی فـوق العاده
اسـت کـه مـی توانیـد در آن شـغل خودتـان را بـا نـام،
شـماره و آدرس و ...قـرار داده تـا مـردم بتواننـد بـا تنهـا
جسـتجوی سـاده بـه شـما دسترسـی پیـدا کننـد.
برنامـه نویـس نـرم افـزار «شـهر مـن» بیـان کـرد:
توسـط کاشـی «آخریـن قیمـت هـا» از آخریـن قیمـت هـای
ارز ،سـکه ،تلفـن همـراه ،خـودرو بـا بروزرسـانی سـاعتی
مشـاهده کنیـد.
وی بـا اشـاره بـه بروزرسـانی هـای آینـده نـرم افـزار
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عملکرد جهاد کشاورزی شهرستان زرندیه در سال  1397تبیین شد
داشـتن سـه مرکز خدمـات جهاد کشـاورزی ،تمامـی فعالیت های
کشـاورزی را در زمینـه باغبانـی ،زراعت ،حفظ نباتـات ،اموردام،
امـور اراضـی و آب و خـاک را هرسـاله بـه نحـو احسـن و درخـور
کشـاورزان عزیـز ایـن شهرسـتان بـه انجـام مـی رسـاند ،بیـان
کـرد :زرندیـه بـا  4500کیلومتـر مربـع وسـعت و بیـش از 60
هـزار نفـر جمعیت ،سـومین شهرسـتان اسـتان از نظر وسـعت و
پنجمیـن شهرسـتان از نظـر جمعیـت اسـت.
مهنـدس قـره بیگلـو ادامـه داد :شهرسـتان زرندیـه علاوه
بـر برخـورداری از ویژگـی صنعتـی بـودن و فعالیـت بیـش از
 200واحـد صنعتـی و تولیـدی در شـهرکهای صنعتـی مامونیه،

پرنـدک و زاویـه؛ بـه عنـوان قطـب تولیـد انـواع محصـوالت
کشـاورزی در اسـتان مرکزی دارای  13هزار و  500هكتار باغ
شـامل پسـته ،انگـور ،بـادام ،سـیب ،هلـو و دیگر میوههاسـت و
از مجمـوع  60هـزار هکتـار اراضـی کشـاورزی ایـن شهرسـتان
حـدود  42هـزار هکتـار آن زیر کشـت محصـوالت زراعی و باغی
قـرار دارد.
وی افـزود :ایـن منطقـه اسـتراتژیک اسـتان مرکـزی بـه

اپلیکیشن «شهر من» در زرندیه رونمایی شد
مصطفـی کاوه نیـا یکـی
از بنیانگـذاران و مدیـران
نـرم افـزار «شـهر مـن» در
گفتگـو بـا ماهنامـه ارتباطـات
مرکـزی ،گفـت :مرحلـه اول
این سیسـتم ،ویژه شهرسـتان
زرندیـه اسـت ،و در مراحـل
بعـدی سـایر شهرسـتان هـای
اسـتان و کالن شـهر های
کشـور نیز اضافه خواهد شـد.
مهنـدس کاوه نیـا بـا اشـاره
بـه این کـه تیم «شـهر من» به
دنبال رفاه برای حال شـهروندان
جامعـه اسـت ،تصریـح کـرد :ایـن
شـرکت بـا هـدف اشـتغال زایی و
ایجـاد درامـد بـرای شـهروندان و
بـه ویژه جوانـان ،تحقیقـات علمی
و بسـیار خوبـی داشـته که بزودی
برنامـه هـای آتـی در ایـن زمینـه
اجرایـی خواهد شـد.
همچنیـن وی معتقـد اسـت که با ورود نرم افزار «شـهر
من» به صنایع دسـتی و گردشـگری ،می توان از پتانسـیل
جوانـان و شـهروندان جهـت اشـتغال زایـی اسـتفاده کرده
و خدمـات خـوب و منحصـر بـه فـردی را بـه جامعـه تزریـق
کرد.
مهنـدس یاسـر نیکنـام رئیـس هیـات مدیـره و از
برنامه نویسـان نـرم افـزار «شـهر مـن» در گفتگـو بـا
ماهنامـه ارتباطـات مرکـزی ،گفـت :نـرم افـزار تحـت تلفـن
همـراه «شـهر مـن» مجموعـه ای از ارائـه خدمـات شـهری
بـه صـورت هوشـمند در بسـتر تلفـن همـراه و شـامل 12
بخـش کاربـردی میباشـد.
وی بـا اشـاره بـه انـواع بخـش هـای ایـن اپلیکیشـن،
تصریـح کـرد :کاشـی «اخبـار» یکـی از بخـش هـای ایـن
نرم افـزار اسـت کـه توسـط آن مـی توانیـد از اخبـار شـهر
مطلـع شـده و همچنیـن خودتـان خبرنگار شـهرتان باشـید.
مهنـدس نیکنـام ادامـه داد :کاشـی «کاریابـی» این نرم
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دليـل كيفيـت بـاالي محصـول و زودرسـي محصـوالت باغـی،
جايـگاه ويـژهاي در بـازار مصـرف اسـتان و بويـژه اسـتانهاي
همجـوار پيـدا كـرده اسـت.
معـاون فنـی و اجرایـی مدیریـت جهـاد کشـاورزی زرندیـه
هم با اشـاره به برخی از عملکرد این سـازمان در سـال ،1397
گفـت :جهـاد کشـاورزی ایـن شهرسـتان در بخـش امـور اراضـی
 23مـورد صـدور مجوزهـای تبصـره  1و  4مـاده یـک 90 ،مـورد
سـند دار کـردن و  15مـورد واگـذاری اراضـی ملـی انجـام داده
است.
حسـین قاسـمی در گفتگـو بـا ماهنامـه ارتباطـات مرکـزی،

شـده است.
مهندس قاسـمی اضافه کرد :همچنین در راسـتای مدیریت
آب و خـاک در ایـن شهرسـتان  946هکتـار آبیـاری تحـت فشـار
اجـرا شـده کـه جمـع اعتبـارات بالعـوض پرداختـی بـه منظـور
اجـرای آبیـاری تحـت فشـار حـدود  12میلیـارد تومان بـوده و 7
رشـته احیـاء و الیروبـی قنـوات و  560متـر لوله گـذاری انجـام
شـده است.
وی با اشـاره به تولیدات گیاهی جهاد کشـاورزی شهرسـتان
زرندیـه در سـال  ،1397خاطرنشـان کـرد :در ایـن مـدت 80
هـزار تـن تولیـدات محصوالت باغبانی 10 ،هکتار توسـعه سـطح
گل خانـه هـا 14 ،هکتـار توسـعه کشـت زعفـران 450،هـزار
اصلـه تولیـد نهـال 250 ،هکتـار توسـعه باغـات 26 ،هـزار تـن
تولیـد گنـدم 150 ،هـزار تـن تولیـد محصـوالت زراعـی729 ،
هکتـار مبـارزه بـا علفهـای هـرز مـزارع غلات 10 ،هـزار هکتـار
مبـارزه بـا علفهای هـرز باغات و  450تن تولید بذر اصالح شـده
انجام شـده اسـت.
در ایـن شهرسـتان

بیـان کـرد :همچنیـن امسـال بطـور متوسـط  10مـورد جـواب
اسـتعالم های مربوطـه روزانـه صـادر شـده اسـت.
وی بـا اشـاره بـه تولیـدات امـور دام هـم اظهار داشـت :در
سـال  97بـا همـت و تالش های انجام شـده توسـط این سـازمان
و دامـداران و تولیدکننـدگان دامـی؛  3865تـن گوشـت قرمز،
 3212تـن گوشـت مرغ 45 ،تن گوشـت ماهـی 3500 ،تن تخم
مـرغ 25 ،هـزار و  505تـن شـیر خـام و  50تـن عسـل تولیـد

خانه تکانی سنتی زیبا ،البته با چاشنی صرفه جویی و مصرف بهینه آب

«شـهر مـن» ،گفـت :با ایـن بروزرسـانی در کاشـی «امالک»
می توانیـد بـه صورت فـوق العـاده کاربـردی موقعیت های
خریـد ،فـروش ،رهن و اجـاره ملک ها را ببینیـد و خودتان
هـم آگهـی در ایـن قسـمت درج کنیـد و در آینـده نزدیـک
موقعیـت هـای سـیاحتی و زیارتـی شـهر خـود را در کاشـی
«شـهرگردی» جسـتجو کنیـد و در کاشـی «کافـه شـهروند»
بـا همشـهری هایتـان مـی توانیـد ارتبـاط پیـدا کنید.
مهنـدس نیکنـام خاطرنشـان کـرد :با تغییر شـهر خود در
ایـن اپلیکیشـن مـی توانید کلیه ایـن امکانـات و قابلیت ها را
در شـهرهای دیگـر فعال هم بـه کار ببرید.
مهنـدس حمیدرضـا روانبخـش مدیرعامـل ،ایـده و
سـرمایه گـذار نـرم افـزار «شـهر مـن» هـم در گفتگـو بـا
ماهنامـه ارتباطـات مرکـزی ،گفـت :عزیزانـی کـه در حـوزه
رسـانه فعالیـت دارنـد ،میتواننـد جهت اخـذ نمایندگی در
شـهر خـود بـا مـا در ارتبـاط باشـند.

وی افـزود :جهـت دانلـود نـرم افـزار عـدد  ۱را بـه
شـماره  ۱۰۰۰۰۹۹۷۷ارسـال کنیـد .بـه گفته مهندس
روانبخـش ،ایـن شـرکت در اسـتان مرکـزی،
شهرسـتان زرندیـه ،مامونیـه ،خیابـان میـرزای
شـیرازی ،مجتمـع فنـی زرندیـه ،شـرکت شـهر مـن
پایـش راهبـرد نویـن واقـع شـده و عالقه منـدان
جهـت کسـب اطلاع بیشـتر مـی تـوان بـا شـماره
تماس  08645229977و یا به نشـانی وبسایت:
 www.ShahreManCo.irمراجعـه نماینـد.

ایـن روزهـا مسـئله کمبـود آب در سراسـر
جهـان بـه بحرانـی عمومـی تبدیل شـده اسـت.
بـه همیـن علـت ،اقـدام بـرای صرفـه جویـی
در مصـرف آن نـه تنهـا باعـث کاهـش هزینـه
می شـود ،بلکـه برای کشـور و نسـل هـای آینده
نیـز مفیـد خواهـد بود.
بـه گـزارش ماهنامـه ارتباطـات مرکـزی،
میـزان متوسـط بارندگی سـاالنه در اروپـا حدودا
٧٥٠میلـی متر ،در آسـیا ٥٠٠میلی متـر ،در ایران
٢٥٠میلـی متـر ،در اسـتان مرکـزی  228میلـی
لیتـر و در سـاوه  143میلـی متـر بـوده اسـت؛
بنابرایـن در مقایسـه بـا کشـورهای پربـاران،
ایـران و بـه ویـژه شهرسـتان سـاوه از حداقـل
ریـزش های جـوی برخوردار اسـت و بـا توجه به
تقسـیم بنـدی هـای اقلیمی ،شهرسـتان مـا جزو
مناطق خشـک و نیمه خشـک محسـوب می شود
و تامیـن آب در چنیـن اقلیمـی واقعـا دشـوار و
پرهزینه اسـت.
در هـر حـال ما موظف هسـتیم ،هیـچ قطره آبی
در هیـچ گوشـه ای از این کشـور بیهـوده هدر نرود
لذا بایـد درچگونگـی مصـرف آب و در فعالیت های
شـخصی و روزانـه در راسـتای صرفه جویـی از آب
پاکیـزه مسـئوالنه و دل سـوزانه عمل کنیم.
جلوگیـری از هدررفـت آب از جملـه مـواردی
اسـت که بـه صـورت یک احسـاس مشـترک در
همـه انسـان هـا وجـود دارد ،امـا اغلـب خـود را
درگیـر ایـن مسـئله نمـی کننـد و حاضر نیسـتند
تغییـری در زندگـی روزمـره خـود ایجـاد کننـد.
خانـه یکـی از محـل های صرفـه جویی آب اسـت.
صرفـه جویـی آب در منـازل در وهلـه اول
ممکـن اسـت بـی اهمیـت بـه نظـر برسـد ،ولی
کسـانی کـه بـا دشـواری هـای کمبـود آب آشـنا
هسـتند ،مـی داننـد کـه اگـر هـر مشـترک بتواند
نقشـی هرچنـد انـدک در صرفـه جویـی آب ایفـا
کند ،بـا توجه به تعـداد زیاد مشـترکان ،درنهایت
مقـدار زیـادی آب صرفـه جویـی خواهد شـد.
خانه تکانی و لزوم مدیریت مصرف آب
ایـن روزهـا شـهرها و روسـتاها انـدک اندک
بـوی بهـار بخـود می گیرنـد و همـه تلاش

میکننـد به بهترین شـکل بـه اسـتقبالش بروند.
نـو شـدن خـوب اسـت امـا هـر نو شـدنی،
مقدمـه ای و منطقـی دارد کـه بعضیهـا آن را
فرامـوش مـی کننـد.
خانـه تکانی در این سـالها با خانـه تکانی در
سـالهای دور و حتـی نزدیک ،متفاوت اسـت« ،آن
روزهـا آب بـود ،خیلـی هـم بـود» ،امـا حـاال «آب
هسـت ،امـا کم اسـت»« ،خیلـی هم کم اسـت».
بایـد طـور دیگـری بـه خانـه تکانـی نـگاه
کنیـم؛ یعنـی خانـه تکانـی بـا چاشـنی صرفـه
جویـی در مصـرف آب!
برخـی هـا خانـهتکانـی را فقـط در ریخـت
و پـاش آب مـی داننـد ،در حالیکـه مـی شـود بـا
اندکـی آب ،خانـه را شسـت و شـو داد و به هدف
مـورد نظر رسـید.
شـاید کسـی باور ندارد ،شـاید ایـن عدم
بـاور به این دلیل باشـد کـه هنوز بحـران آب
ماننـد بحـران بـرق ،وارد خانـه هـا نشـده و
فقـط پشـت درها خیمـه زده ،اما شـک نکنید
بـا رونـد فعلـی ،وارد خانـه ها خواهد شـد.
مدیرعامـل شـرکت آب و فاضلاب
شهرسـتان سـاوه در ایـن بـاره مـی گویـد:
اسـتفاده بیرویـه از آب در ایـام نزدیـک بـه
نـوروز در واقـع پیشخور کردن بخشـی از ذخیره
آب تابسـتان آینـده اسـت.
مهنـدس ابوالفضـل شـهباز در گفتگـو بـا
ماهنامـه ارتباطـات مرکـزی ،بیـان مـی کنـد:
فرهنـگ مـا ایرانـی هـا ایجـاب مـی کنـد کـه
نظافـت و تمیـزی در ابعـاد مختلـف صـورت گیرد
و منـازل خانـه تکانـی شـود و عمده تریـن اهرم
بـرای رسـیدگی بـه ایـن امـور ،آب اسـت امـا
کنتـرل مصـرف آب نبایـد فرامـوش شـود.
وی با بیان اینکه ،کسـی حق نـدارد خانواده ها
را از مصـرف آب و انجـام خانـه تکانـی منـع کند،
ادامـه مـی دهـد :امـا بـا توجـه بـه کمبـود آب و
شـرایط موجود از همشـهریان عزیز خواهشمندیم
در مصـرف آب صرفـه جویـی کنند تا بـرای تامین
آب شـرب با مشـکل جـدی روبرو نشـویم.
شـهباز بر عدم اسـتفاده از آب شبکه شهری
و عـدم شستشـو فرش در منـازل ،تاکیـد کرده و
اضافـه مـی کنـد :مصـارف آب در روزهـای پایان

سـال به ویـژه در مناطق بسـیار کم آبـی همچون
سـاوه ،سـهمی از ذخیـره آب تابسـتان را پیـش
خـور میکند.
وی مـی افزایـد :حال کـه به ایام عیـد نزدیک
مـی شـویم ،یادمـان باشـد کـه در گوشـه و کنـار
همیـن شهرسـتان ،تامیـن آب شـرب بخشـی از
خانواده هـا بـا تانکرهـای سـیار انجـام می شـود.

مدیرعامل شـرکت آب و فاضالب سـاوه با
بیـان اینکـه بانوان ،نقـش مهمـی در رعایت و
ترویـج فرهنـگ صرفـه جویی بـر دوش دارند،
اظهـار مـی کنـد :مـردم در خانه تکانـی بـر
الگـوی صحیـح مصـرف آب توجـه داشـته
با شند .
وی با اشـاره بـه اوج گرفتن مصرف
آب در بخـش خانگـی به سـبب فرهنگ
سـنتی خانه تکانی ،می گوید :از اواسـط
بهمـن ماه تـا زمان آغاز سـال نـو پیک
مصـرف آب شـرب محسـوب
می شـود کـه آبفـا تولیـد
آب را نیـز افزایـش
می دهـد امـا
بـرای اینکـه
ایـن مـدت

بـدون مشـکل و نارضایتی مشـترکان طی شـود،
نیازمنـد همـکاری مـردم هسـتیم.
مهندس شـهباز سـنت نظافـت و خانهتکانی
را از سـنتهای حسـنه دانسـت و بیـان می کنـد:
دیـن اسلام همـان قـدر کـه بـه پاکیزگـی و
نظافـت سـفارش و تاکیـد کـرده به همـان اندازه
انسـان ها را از اسـراف نهـی و بـه صرفهجویـی
در مصـرف آب نیـز بسـیار تاکیـد کـرده اسـت،
بنابرایـن شـهروندان گرامـی باید در اسـتفاده از
آب طبـق مبانـی اسلامی رفتـار کنند.
بـه گفتـه وی ،می تـوان در کنـار خانه تکانی،
مصـرف بـه انـدازه و بهینـه آب را رعایـت کرد تا
فرزندانمـان هـم ایـن مهـم را در ذهـن داشـته
باشـند و شـیرینی و لـذت خانـه تکانـی را بـا
مصـرف بـی رویـه آب تلـخ نکنیم.
وی بـا بیان اینکـه نهادینه شـدن فرهنگ

صرفـه جویـی یکـی از مهمتریـن دالیـل کاهش
مصـرف آب اسـت ،تصریـح مـی کنـد :مهمترین
منبـع تامیـن آب ،بـاران اسـت کـه بـا توجـه به
بـارش های اخیـر مردم به اشـتباه فکـر می کنند
وضعیـت آب عالـی اسـت ،در صورتی کـه تنها به
انـدازه تامین آب شـرب ،بارش داشـتیم.
مدیرعامـل آبفـای سـاوه تاکیـد مـی کنـد:
بررسـی هـا نشـان می دهـد کـه بیـن  ٣٠تا ٤٠
درصـد آبی که وارد منازل می شـود در آشـپزخانه
مصـرف می شـود و ایـن امر اهمیـت صرفه جویی
در مصرف آب به ویژه توسـط بانـوان را دوچندان
مـی کند.
وی بـا بیـان اینکه هـر چقدر آورد آب داشـته
باشـیم ،سـدها پـر نمـی شـود ،خاطرنشـان
می کنـد :بـا مصـرف بهینـه آب بـه ویـژه در
خانه تکانـی موجـب شـویم تـا سـال آینـده را با
آرامـش آغـاز کـرده و سـال آبـی بـدون دغدغـه
قطعـی ،جیـره بنـدی یـا کمبود آب داشـته باشـیم.
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همزمان با ایام اهلل دهه مبارک فجر

 7دستگاه اتوبوس جدید و مدرن شهری اتوبوسرانی شهرداری ساوه رونمائی شد

همزمان با ایام اهلل دهه مبارک فجر و با حضور استاندار مرکزی
و هیات همراه ،امام جمعه ساوه ،نماینده مردم ساوه و زرندیه در
مجلس و برخی مسئوالن شهرستان ساوه
از  7دستگاه اتوبوس جدید و مدرن شهری
اتوبوسرانی شهرداری ساوه رونمائی شد.
به گزارش ماهنامه ارتباطات مرکزی ،استاندار
مرکزی در آئین بهره برداری از پروژه های دهه
فجر ساوه ،گفت :ساوه از شهرستانهای شاخص
استان در تعداد پروژههای بهرهبرداری در دهه فجر
با  ۱۶۰پروژه با اعتباری بالغ بر  ۷۵۰میلیارد تومان
و با ایجاد اشتغال برای  ۱۵۰۰نفر است که به کمک
فعاالن اقتصادی و مردم این شهرستان و با حمایت
دولت محقق شده است .سیدعلی آقازاده با تأکید بر
درک درست از جایگاه ساوه در حوزههای گوناگون
اظهار کرد :ظرفیتهای ساوه بسیار باالست و مردم
و فعاالن اقتصادی همواره باید برای اعتالی این
شهر تالش کنند .وی افزود :دولت همه تالش
خود را برای تحقق وعدههای بکار بسته است ،اما در شرایط کنونی به دلیل

بدعهدی آمریکا به خصوص در
موضوع برجام موجب شده است
که دولت نتواند وعدههای خود
را به طور کامل عملی کند .وی
افزود :در چهل سال گذشته ملت
ایران همواره شاهد بدعهدیها و
توطئهافکنیهای دشمنان بوده است
که با وحدت و اتحاد میتوان این
توطئه ها را خنثی کرد.
نماینده مردم ساوه و زرندیه
در مجلس شورای اسالمی هم در
آیین افتتاح پروژه های دهه فجر
ساوه ،گفت :به عنوان خادم ملت
اجازه نخواهم داد افراد ناالیقی که
بخواهند به بیتالمال دست درازی
کنند بر سر کار آیند .محمدرضا منصوری با بیان اینکه مسئولیتها ابدی و ماندگار
نیست و تغییرات مدیریتی
امری بدیهی است ،اضافه
کرد :نظارت نمایندگان
بر حسن اجرای قوانین
با مشارکت بدنه مدیریتی
کشور زمینهساز پیشرفت
روزافزون خواهد بود.
وی با بیان اینکه اشتباهات
فردی موجب از بین رفتن
برکت در جامعه می شود،
تاکید کرد :باید قانون را
درست انجام داد تا کشور
در مسیر توسعه و پیشرفت
با دوری از فساد حرکت
کند.
امام جمعه شهرستان
ساوه هم در این مراسم صداقت
را مهمترین مطالبه مردم از
مسئوالن دانست .حجتاالسالم
سید ابراهیم حسینی افزود:
مردم ولی نعمتان ما هستند و
باید مشکالت آنان به صورت
ریشهای برطرف شود.
رئیس سازمان حمل و
نقل بار و مسافر شهرداری
ساوه هم در حاشیه مراسم
رونمایی از هفت دستگاه
اتوبوس جدید شهری در
گفتگو با ماهنامه ارتباطات
مرکزی ،بیان کرد :این اقدام در
راستای ارائه خدمات مناسب

در حوزه حمل و نقل عمومی درون
شهری و نوسازی ناوگان حمل و
نقل که میانگین عمر آن بالغ بر 10
سال می باشد ،همزمان با چهلمین
سالگرد پیروزی شکوهمند انقالب
اسالمی انجام شد.
آرمیده
اصغر
علی
گفت :شهرداری ساوه علیرغم
محدودیت های شدید مالی ناشی
از تغییر رویکرد دولت در نحوه
توزیع ارزش افزوده در برنامه ششم
توسعه ،از محل اعتبارات داخلی
خود اقدام به خرید یازده دستگاه
اتوبوس کرده است.
وی ادامه داد :این اتوبوس ها
از شرکت زرین خودرو (تحت پوشش سازمان صنایع دفاع) با اعتباری بالغ بر
هشت میلیارد و 393
میلیون تومان خریداری
شده است.
آرمیده
مهندس
تصریح کرد :تعداد هفت
دستگاه از این اتوبوس ها
تاکنون تحویل و در دهه
مبارک فجر در خطوط
مختلف با مدیریت
سازمان حمل و نقل
شهرداری اقدام به ارائه
خدمات به شهروندان
خواهند کرد و چهار
دستگاه باقیمانده نیز تا
پایان سال تحویل شده
و مورد بهره برداری قرار
خواهد گرفت.
وی با بیان اینکه ظرفیت هر
دستگاه اتوبوس  ۴۲نفر می باشد،
یادآور شد :این اتوبوس ها کام ً
ال
مجهز و دارای سیستم سرمایش
و گرمایش ،تریم داخلی لوکس،
پرده ،شیشه های دودی می باشند
و به لحاظ فنی محرکه این
اتوبوس ها یک دستگاه موتور
 ۴۵۷بنز آلمان و گیربکس آن
نیز  ZFآلمان و نوع اکو الیف
که جز مدرترین و به روزترین
گیربکس های دنیا است ،می باشد.
رئیس سازمان حمل و
نقل بار و مسافر شهرداری ساوه

که از این مسجد بازدید میکنند بسیار قابل توجه و بیش از بازدیدکنندگان بومی است ،اظهار
داشت :باید این مسجد و ساخت آن را به نسل جدید نشان دهیم .به گفته وی ،ساخت مسجدی
مشابه این مسجد با هزینه های امروزی بسیار گران تمام می شود در صورتی که بسیاری از
شهرها امامزاده کوچک که هنوز اصالت آن تایید نشده است را آباد می کنند اما متاسفانه در ساوه
مسجدی با این قدمت مغفول مانده است و حتی به هم استانی های خودمان نیز نتوانستیم آن را
معرفی کنیم .مهندس منصوری با بیان اینکه اگر ضلع شمالی مسجد جامع ساوه ساخته نشود ،با
کوچکترین زلزله تخریب می شود ،خاطرنشان کرد :متاسفانه مسجد جامع ساوه از بین رفته بود
و سقف و دیوارهای آن را با کمک چوب و تیرچه نگه داشته بودند و روی سقف آن هر ساله
یک الیه کاهگل ریخته بودند که به قطر  ۸۰سانتی متر رسیده بود و موریانه تمام مسجد را گرفته
بود اما خوشبختانه پس از حدود چهار ماه فعالیت سقف را به آجر رسانده و با یک الیه عایق و
کاهگل روی آن را پوشانده و موریانه های آن را نیز به طور کل از بین بردیم .وی با بیان اینکه
قدمت را با هیچ پولی نمی توان به دست آورد ،اظهار داشت :باید این میراث ارزشمندی که از
پیشینیان به ما رسیده است را حفظ کرده و به نحو احسن به آیندگان تحویل دهیم.
شهردار ساوه هم در این مراسم گفت :فاز دوم پروژه عظیم محور مسجد تا مسجد در
میدان عاشورا اجرا خواهد شد تا با انجام بخشی از این پروژه در دوره پنجم یک اقدام اثرگذار و
ماندگار برجای بماند .سید مهدی حسینی ادامه داد :بافت های قدیمی شهر آثار گرانبهایی هستند
که بیانگر فرهنگ،
اصول معماری
شهرسازی
و
حاکم بر ادوار
مختلف می باشند
اما متاسفانه آثار
تاریخی ساوه حتی
برای بسیاری از
مردم این شهر
ناشناخته هستند.
وی بیان کرد :امید
است با اجرای
محور
طرح
تاریخی ،فرهنگی و
گردشگری مسجد
تا مسجد در بافت
کهن شهر زمینه ای
فراهم شود تا
عموم شهروندان
و گردشگران در اماکن تاریخی شهر حضور یابند .مهندس حسینی ضمن تقدیر و تشکر از
حمایت های بی بدیل اعضای شورای اسالمی شهر از اقدامات و تصمیم گیری های مدیریت
شهری ،اضافه کرد :اگر برای رفع مشکالتی که به وجود آمده بود و برای خدمات رسانی بهتر
به مردم شهر ساوه این اقدامات انجام نمیشد ،شاید حال شهر ساوه امروز به گونه ای دیگر

بود .وی با اشاره به اینکه سالی که گذشت برای مردم ساوه کمسابقه بود ،توضیح داد :تغییر
ناگهانی در وضعیت درآمد شهرداری به دلیل برنامه ششم توسعه باعث شد که یک شوکه به
ظن بنده پر خیر و برکت برای شهر ساوه ایجاد کند البته به زعم همکاران بنده در شهرداری
سختی های بسیاری نیز برایمان به همراه داشت که تحمل برخی مسائل دشوار بود .به گفته
وی ،در سال  ۹۶حدود  ۷۰میلیارد تومان از بودجه شهرداری ساوه کاهش پیدا کرد لذا مدیریت
شهر با چالش مواجه شد به همین خاطر وضعیت تا حدودی بحرانی شد که با تشکیل جلسات
متعدد و اتخاذ تدابیر درست ،حمایت قاطع و عاقالنه شورای اسالمی شهر و حمایت جانانه
فرمانداری ،امام جمعه شهرستان ساوه ،مجموعه دستگاه قضایی و نماینده مردم ساوه و زرندیه
در مجلس باعث شد که سال  ۹۶را به خوبی و مسرت پشت سر گذاشتیم .شهردار ساوه ادامه
داد :با وجود اینکه ساماندهی الزم صورت گرفته بود و کسری ارزش افزوده تقریب ًا جبران شده
بود اما متاسفانه با چالش اقتصادی سال  ۹۷در سطح کشور روبرو شدیم .بی ثباتی که در بحث
اقتصاد رخداد و افزایش ناگهانی قیمت ها ،هزینه کار و خدمت را بسیار باال برد لذا مجددا ً
با تشکیل جلسات و تدابیر صورت گرفته و با مدیریت شرایط سخت پروژه های کم نظیری
را هم برای مردم شهر ساوه اجرا شد .وی افزود :این پروژهها شاید دور از ذهن نبود مانند
کمربندی های اطراف شهر که از مطالبات دیرینه و به حق مردم شهر ساوه بود که به نوعی
به دلیل معضالتی که در مسیر راه بود از اجرای آن ناامید شده بودند اما با نقشه راه تعیین شده
و حمایت قاطع که در
مجموعه استان انجام
شد و پیگیری های
صادقانه و با
حسننیت مهندس
منصوری موانع آن
برطرف شد و امروز
این پروژهها به
خوبی پیش میرود
و اعتبارات خوبی
توسط شورای شهر
برای آن تخصیص
داده شده است که
جزء پروژه های اصلی
شهرداری می باشد که
تا پایان دوره پنجم
شورای اسالمی شهر
این پروژه عظیم به
طول  ۱۶کیلومتر و
اعتبار  ۴۰میلیارد تومان به بهرهبرداری خواهد رسید .وی با بیان اینکه ساوه شهر پر مسئله ای
است ،اضافه کرد :به دلیل توسعه که در حوزه صنعت در این شهرستان در دو دهه اخیر اتفاق
افتاده ،جمعیت ساوه بیش از دو برابر افزایش داشته است اما متاسفانه زیرساختهای الزم برای
این جمعیت دیده نشده بود و باعث شد حجم زیادی از مهاجرت هایی که به دلیل کسب و کار

همچنین از آماده سازی یک دستگاه اتوبوس تشریفات خبر داد و گفت :این
سازمان در راستای رسالت خود برای ارائه خدمات در تمامی بخش ها به ویژه
گردشگری و تشریفات (سرویس دهی درون شهری
مدیران ارشد استانی و کشوری در هنگام بازدید از
پروژه ها ،افتتاحییه ها و )....در حوزه مدیریت شهری
نیاز به یک دستگاه اتوبوس لوکس داشت.
وی ابراز داشت :از آنجا که در شرایط بحران
مالی فعلی شهرداری تخصیص اعتبار برای چنین
منظوری که دست کم بیش از یک و نیم میلیارد
تومان هزینه در بر داشت ،این سازمان اقدام به
بازسازی یک دستگاه اتوبوس شهاب مدل پایین
و تجهیز آن به امکاناتی نظیر صندلی خواب شو،
سیستم سرمایش و گرمایش ،سیستم صوتی و
تصویری مجهز به میکرفون ،یخچال پرده دوزی،
شیشه های یک تیکه و آب بندی شده کرد.
مهندس آرمیده افزود :این اتوبوس با اعتباری
بالغ بر  ۶۰میلیون تومان توسط سازمان حمل و نقل،
بازسازی و هم اینک آماده ارائه خدمات می باشد.
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به مناسبت دهه فجر عملیات فاز نخست طرح محور تاریخی مسجد تا مسجد در
ساوه با حضور مدیرکل میراث فرهنگی استان ،نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس،
معاون استاندار و فرماندار ساوه ،شهردار و اعضای شورای اسالمی این شهر و سایر
مسئوالن کلنگ زنی شد .در فاز اول این طرح محوطه مسجد انقالب و میدان عاشورا
شهر ساوه مورد بازآفرینی قرار خواهد گرفت .همچنین نورپردازی از موزه شهرستان
ساوه هم که توسط شهرداری انجام شده بود ،در این آئین رونمایی شد.
به گزارش ماهنامه ارتباطات مرکزی ،مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری
استان مرکزی در آئین این کلنگ زنی ،گفت :شهر ساوه علیرغم پیشینه فرهنگی که از دیر
باز داشته ،متاسفانه برنامهریزی مناسبی در زمینه توسعه مبنا و محوریت اصلی گردشگری این
شهرستان نشده است .علیرضا ایزدی افزود :به همت شهردار ،نماینده مردم ساوه و زرندیه در
خانه ملت و فرماندار ساوه طرح اتصال پایگاه ها و پایلوت های فرهنگی به یکدیگر کلید خورده
است که قطع ًا به تناوب و مستمر فضاهای فرهنگی خوب ایجاد خواهد شد که کمک می کند
محورهای فرهنگی و گردشگری را در شهر ساوه ایجاد کنیم .وی اجرای فاز اول این طرح
را گام موثری در توسعه گردشگری دانست و از اعضای شورای اسالمی و شهردار شهر ساوه
تقدیر و تشکر کرد و ادامه داد :باید به سمتی پیش رویم که فضا و بستر مناسبی را فراهم کنیم
که بتوانیم جذابیت مناسب برای سرمایه گذار بخش خصوصی فراهم کنیم .به گفته وی ،ساوه
پتانسیلهای بسیار خوب و ارزشمندی برخوردار است که از لحاظ اکوتوریسمی به ویژه بحث
فرهنگی ،مذهبی و تاریخی می تواند پیشرفت چشم گیری داشته باشد .ایزدی ابراز امیدواری
کرد که در دولت تدبیر و امید شاهد اتفاقات خوبی در جهت توسعه پایدار شهر ساوه باشیم.
نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس هم در این مراسم گفت :احیای این منطقه که مرکز
و تاریخچه ساوه بوده است ،آرزوی دیرینه مردم بوده که بودجه خوبی برای آن در نظر گرفته
شده است .محمدرضا منصوری بیان کرد :هیچ جای ایران نظیر مسجد جامع ساوه وجود ندارد
که  ۶۵۰۰متر بنای آن است و  ۸۰هزار متر مربع حیاط این مسجد وسعت دارد و ثبت ملی آن
انجام شده است که امیدواریم با واگذاری خانه های اطراف آن را به ثبت جهانی نیز برسانیم و
شاید در این راستا بازار گمشده ساوه نیز پیدا شود .وی با بیان اینکه تعداد توریستهای خارجی
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دومین جشنواره فرهنگی و هنری بانوان ساوه افتتاح شد
دومین جشنواره فرهنگی و هنری بانوان شهرستان ساوه
به همت سازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی شهرداری ساوه
با حضور مدیر دفتر امور بانوان استان ،بانوان عضو شورای
شهر و جمعی از مسئولین و عموم شهروندان افتتاح شد.
به گزارش ماهنامه ارتباطات مرکزی ،مدیرکل امور بانوان
استانداری استان مرکزی در این مراسم ،از افتتاح اولین مرکز
حمایت از زنان آسیب دیده اجتماعی در استان مرکزی در راستای
حمایت و پیشگیری از آسیب های اجتماعی خبر داد.
زهرا فرجی با اشاره به برنامه های امور بانوان اظهار داشت:
برنامه های حوزه در غالب توسعه در12محور شامل پیشگیری،
آسیب های اجتماعی ،افزایش جمعیت و توسعه سازمان های
مردم نهاد برگزار می شود که در این خصوص برنامه ها به ادارات
ارسال و رصد می شود.
وی با تاکید بر اینکه باید روحیات توانمندسازی بانوان
برای زنان خانواده نهادینه شود ،افزود :امنیت شغلی در سطح
جامعه برای زنان امری ضروری است ،همچنین باید به سرمایه
های اجتماعی بانوان توجه بیشتری شود تا در آینده شاهد حضور
گسترده تر و موفق تر زنان در جامعه باشیم.
فرجی با تاکید بر اینکه نگاه اسالم به زن در نهاد خانواده
نیز بسیار ویژه است ،ادامه داد :اسالم در زمینه فعالیت های
اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی به توانمندسازی زنان توجه دارد
و در این حوزه ها بانوان توانمندی در صدر اسالم وجود داشته
است که می توان در حوزه فعالیت های سیاسی حضرت فاطمه
الزهراء(س) و حضرت زینب(س) و در حوزه اقتصادی حضرت
خدیجه (س) را به عنوان الگو نام برد.
وی با اشاره به اینکه رسیدگی ،حمایت ،آموزش و
توانمندسازی بانوان یک اقدام بین بخشی است؛ خاطرنشان کرد:
صرف اینکه مدیریت امور بانوان دستگاه متولی است کفایت
نمی کند بلکه باید قوانین بین بخشی برای این توانایی وجود
داشته باشد.
عضو شورای اسالمی شهر ساوه هم در حاشیه این آیین در
گفتگو با ماهنامه ارتباطات مرکزی ،گفت :پایه و اساس جشنواره
فرهنگی و هنری بانوان به مناسبت روز زن سال قبل گذاشته شد.
سعیده محمودی با بیان این که این جشنواره امسال نیز با
همان قوت برپا شد ،اضافه کرد :این جشنواره به عنوان دومین
جشنواره فرهنگی بانوان و با همت اعضای شورای اسالمی با
هدف آماده سازی و بستر سازی مکان و فضایی برای ارائه

همچنین از مدیرکل امور بانوان استانداری
استان مرکزی و مسئول برنامه ریزی بانوان
فرمانداری ساوه تجلیل بعمل آمد.
دیگر عضو شورای اسالمی شهر ساوه
هم در گفتگو با ماهنامه ارتباطات مرکزی،
ضمن تبریک میالد با سعادت دخت نبی
اکرم (ص) و تاکید بر حضور بانوان و
نقش آفرینی آنها در عرصه های مختلف
اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی و ورزشی،
گفت :در شورای اسالمی شهر ساوه همه
بر این باوریم که این نقش آفرینی را
بیشتر مورد توجه قرار داده و به صورت
توانمندسازی دستاوردهای بانوان ارائه
دهیم.
دکتر کبری طاهری بیان کرد :استارت
طرح بازنگری جامعه زده شده لذا از
نظرات صاحبنظران به ویژه بانوان در این راستا استفاده خواهیم
کرد.
وی افزود :متاسفانه طی سنوات گذشته طرح های جامع
تفصیلی ،موضوعی و موضعی در حد کالبد بوده و فضای
جغرافیایی در نظر گرفته نشده است لذا نقش بانوان ،کودکان و
عدالت محوری در آن مغفول واقع شده است.
دکتر طاهری ادامه داد :با کمک کارشناسان بر آن شدیم تا
در این برهه زمان که با مشکالت اقتصادی ،اجتماعی و جنگ نرم
مواجه شدیم ،از نقشآفرینی بانوان بیشتر استفاده کنیم.
وی با اشاره به اینکه متاسفانه درصد شادابی در بین مردم
به ویژه بانوان پایین آمده
است ،خاطرنشان کرد :درصد
افسردگی طبق آمار افزایش یافته
است و از هر چهار نفر متاسفانه
یک نفر به افسردگی دچار شده
است.
به گفته وی ،اعضای
شورای اسالمی به عنوان بخشی
از تصمیمگیران و تصمیمسازان
شهر معتقد هستند که باید سر
زندگی ،نشاط و شادابی را برای

دستاوردهای بانوان شهر آغاز به کار کرد.
وی با بیان اینکه این نمایشگاه به
مدت  ۱۰روز در پاساژ شهرداری دایر
می باشد ،افزود :پاساژ شهرداری واقع
در میدان انقالب به صورت غرفه و کامال
رایگان در اختیار این بانوان قرار گرفت تا
محصوالت خود را به مردم ارائه کنند.
رئیس کمیسیون بانوان شورای
اسالمی ساوه با بیان اینکه فضای مناسب
جهت ارائه محصوالت ،تولیدات و صنایع
دستی بانوان ساوجی و شهروندان عزیز
در این پاساژ مهیا شده است ،ادامه داد:
این پاساژ شامل  ۱۲غرفه می باشد که هر
غرفه به یک ارگان اختصاص داده شد تا
در زمینه توانمندسازی بانوان که یکی از
وظایف شورای اسالمی شهر است ،قدم
مثبتی برداشته شود.
وی این امر را موجب تشویق و حمایت بانوان برشمرد و
بیان کرد :با حضور مدیرکل امور بانوان استانداری مرکزی از
پارک بانوان شهر ساوه نیز بازدید شد و همچنین به منظور تغذیه
سالم و ترویج فرهنگ تغذیه سالم با حضور بانوان در این پارک،
به صورت دسته جمعی آش پخته شد و اجرای برنامه دف نوازی
نیز جزو برنامههای این بازدید در پارک بانوان بود ،در ادامه از
هیات قایقرانی شهرستان و تیم قایقرانی بازدید شد همچنین از تیم
قایقرانی و دراگون بت شهرداری که در مسابقه اخیر بوشهر مقام
کسب کرده بودند ،تقدیر شد.
به گفته محمودی ،در
این آیین از تیم قایقرانی ،از
پاروزنی که بعنوان یار کمکی
در تیم آوش هرمزگان شرکت
کرد و با آن تیم به مقام دوم
و مدال نقره دست یافت و
همچنین از خانم حیدری
بعنوان ناظر از طرف شهرداری
و خانم حسینی مربی تیم
قایقرانی و خانم کیمیا خسروی
بعنوان سکاندار تیم قایقرانی و

بانوان و دختران احیا کرد چرا که این قشر از جامعه در معرض
خطرات و مشکالت بسیاری هستند و ممکن است بیشترین آسیب
را ببینند.
دبیر اول و رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای
اسالمی ساوه با تاکید بر اینکه آسیب پذیرترین قشر جامعه
دختران کوچک میباشند ،بیان کرد :حتی در روابط دوستی
بین دختر و پسر بیشترین آسیب متوجه دختران می شوند لذا
باید با کمک کمیسیون بانوان شورای اسالمی و سایر مسئولین
برنامههایی بهمنظور هوشیار کردن بیشتر دختران و ایجاد فضاهایی
برای استفاده بیشتر ایجاد کنیم و تنها برنامههایی با رویکرد هشدار
برای آنها در نظر گرفته نشود.
وی با اشاره به توانمندسازی بانوان و برنامه هایی در این
راستا ،ادامه داد :بانوان ساوجی غالب ًا با صنایع دستی عجین و آشنا
هستند و به دلیل مهاجر پذیر بودن ساوه ،بانوان شهرهای اطراف
نیز با خرده فرهنگ ها و قومیت های مختلف و البته صنایع دستی
متفاوت و بومی خود به ظرفیت ساوه اضافه شدهاند که می توان
به عنوان یک فرصت از آن استفاده کرد.
دکتر طاهری یکی از راههای ارائه دستاوردها و تقویت
توانمندسازی بانوان را برگزاری این نمایشگاه برشمرد و ابراز
امیدواری کرد :این نمایشگاه به صورت غرفه های دائمی و
دوره ای دایر باشد تا افراد و قومیت های مختلف از آن بتوانند
استفاده کنند تا عالوه بر تعامل بیشتر فرهنگ های یکدیگر را از
هم مطالبه کنیم.
وی با اشاره به نقش و مشارکت بانوان در جنبش های
مختلف ،اضافه کرد :باید طرح های جذاب و ویژهای را مخصوص
بانوان که  ۵۰درصد جامعه را تشکیل میدهند ،ارائه دهیم متاسفانه
در سایر برنامه ریزی های شهری جایگاه بانوان دیده نشده و یا
کم رنگ بوده است لذا از این فرصتها استفاده کنیم و فضایی را
برای حضور قدرتمند بانوان ایجاد کنیم.
رئیس شورای اسالمی شهر ساوه در آیین این تجلیل ها
ضمن تبریک میالد با سعادت یگانه بانوی اسالم حضرت فاطمه
زهرا و گرامیداشت هفته مقام زن و روز مادر گفت :حضرت
فاطمه (س) دارای صفات نمونه ای است که ایشان را به بانوی
دو عالم تبدیل کرده است.
احمد حاج امینی ابراز امیدواری کرد که خواهران ،مادران
و همسران ما آنگونه که حضرت فاطمه (س) رفتار کرد ،رفتار
کنند و آقایان و خانم ها روزی شرمنده این بانوی بزرگوار نشوند.

جشن بزرگ انقالب در ساوه برگزار شد

کلنگ عملیات فاز نخست طرح محور تاریخی مسجد تا مسجد در ساوه به زمین زده شد

اتفاق می افتد به حاشیههای شهر پناه بیاورند که باعث ایجاد سوداگری زمین می شود .به گفته
وی ،بالغ بر  ۲۲منطقه حاشیهنشین در ساوه وجود دارد که یک نقیصه بزرگ است ولی حفظ و
ساماندهی و ارتقای وضعیت موجود جزو وظایف انکار ناپذیر مجموعه شهرداری و مدیریت
شهری و کلیه دستگاههای خدمات رسان است که در یک سال اخیر اقدامات گستردهای را برای
ساماندهی محالت ضعیف نشین مخصوص ًا حاشیه شهر انجام شده است .مهندس حسینی با
بیان اینکه در سال گذشته  ۱۰۲کیلومتر معبر خاکی در حاشیه شهر وجود داشت و تقریب ًا پارک
و زمین های بازی برای کودکان در این مناطق وجود نداشت ،تصریح کرد :با مطالعاتی که در
این زمینه صورت گرفت و تدابیر ویژه ای که شورای اسالمی سنجید و تصویب شد ،ساماندهی
مناطق در اولویت امور قرار گرفت و پس از یک سال تقریبا  ۴۵کیلومتر از این مسیر زیر سازی،
جدول گذاری و آسفالت شده ،همچنین حدود  ۶پارک محله ای بسیار مناسب در این محالت
احداث شده و  ۱۲زمین بازی کودکان در ۱۲محله ضعیف شهر ساخته شده است .وی با تاکید
بر اینکه شور ،نشاط و امیدی که در مردم شاهد هستیم نشان از موثر بودن عملکرد شهرداری
است ،بیان کرد :اکنون که در بلوغ جمهوری اسالمی هستیم ،برای رضایتمندی مردم از حاکمیت
باید اقدامات و تصمیمات شهرداری پختهتر باشد و همه تالشمان بر رضایتمندی خداوند و مردم
عزیز ساوجی باشد .شهردار ساوه ادامه داد :همچنین در ایام نوروزی به رسم هر سال موظفیم
که اموراتی مانند استقبال از مسافرین و شادابی و نشاط شهر و هم برای جلوگیری از بروز
حوادث و بحران های احتمالی با همکاری جمعیت هالل احمر و اداره میراث فرهنگی و اداره
راه و شهرسازی با گل آرایی و زیبا سازی شهر و تعیین محل هایی برای اسکان مسافران به آنها
خدمات رسانی خواهیم کرد .وی با تاکید بر اینکه پرداخت حقوق ،معوقات و مزایای کارگران
زحمتکش و پرسنل شهرداری جزو دستور کارهای اصلی شهرداری است ،از کلیه زحمات و
تالشهای همکاران خود در بدنه مدیریت شهری تقدیر و تشکر کرد و گفت :همکاران بنده در
شهرداری سختی های بسیاری را در این مدت تحمل کردند تا امروز شاهد خدمات خوب به
مردم باشیم لذا تا پایان سال تمام مطالبات آنها پرداخت خواهد شد و امیدوارم پایان سال خوبی
را برای همه این عزیزان به ویژه قشر کارگری داشته باشیم و با اجرای پروژههای خوبی که برای
سال بعد پیش بینی شده است ،کام مردم شیرین تر خواهد شد.

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

جشـن بـزرگ شـادی و خنـده بـا عنوان جشـن
بـزرگ انقلاب بـه همـت شـورای اسلامی شـهر و
شـهرداری سـاوه و تلاش هـای سـازمان فرهنگی،
ورزشـی و اجتماعـی و معاونـت خدمـات شـهری
شـهرداری سـاوه ،بـا حضـور خواننـده محبـوب
کشـورمان «مهـدی یغمایـی» ،اسـتندآپ کمدیـن
معـروف «ابوطالـب حسـینی» ،کمدیـن محبـوب
سـاوجی ها «اصغر تنهایی» و گروه موسـیقی سـنتی
«نینوا» در سـالن ورزشـی امام خمینـی (ره) با حضور
پرشـور مـردم ایـن شـهر برگزار شـد.
بـه گـزارش ماهنامـه ارتباطات مرکـزی ،رئیس
شـورای اسلامی شـهر سـاوه در این مراسـم ضمن
تبریـک چهلمیـن سـالگرد پیـروزی شـکوهمند
انقلاب اسلامی ،از کلیـه همـکاران و دسـت
انـدرکاران برگـزاری ایـن جشـن بـا شـکوه تقدیـر
و تشـکر کـرد.
احمـد حـاج امینـی حادثـه تروریسـتی اخیـر را
در زاهـدان کـه منجـر بـه شـهادت و زخمـی شـدن
تعـدادی از جـان برکفـان و مرزبانـان امنیـت ایـن
مـرز و بـوم شـد را بـه شـدت محکوم کـرد و گفت:
ایـن اقدامـات حـرکات بزدالنـه و از تـرس دشـمن
اسـت کـه جـرأت مقابله مسـتقیم بـا ملت ایـران و
نظـام جمهـوری اسلامی ایـران ندارنـد.
وی ابـراز امیـدواری کـرد کـه ایـن انقلاب کـه
توسـط امـام راحـل بنیـان گـذاری شـده اسـت را
حفـظ و صیانـت کنیـم تـا بـه انقلاب جهانـی حضرت
ولـی عصـر (عـج) بسـپاریم.
حـاج امینـی خاطرنشـان کـرد :هـر آنچـه کـه
موجـب رضایتمنـدی شـهروندان سـاوجی مـا در
همـه زمینـه هـا و برنامـه هـای خدماتـی ،عمرانـی،
فرهنگـی ،مذهبـی ،هنـری و غیـره شـود؛ شـورای
اسلامی شـهر و شـهرداری اجـرا خواهـد کـرد لـذا
بـا تمهیداتـی کـه اتخـاذ خواهـد شـد ،تصمیمـات و
برنامـه هـای سـازنده ای در ایـن راسـتا اجرایـی
خواهـد شـد.

سـاوه
شـهردار
هـم در ایـن جشـن بـا
شـکوه انقلاب اسلامی
ضمـن تبریـک ایـام
اهلل دهـه مبـارک فجـر،
گفـت :چهلمیـن سـالگرد
شـکوهمند
پیـروزی
انقلاب اسلامی حکایـت
از چهـل دهـه افتخـار
بـه گذشـته و امیـد بـه
آینـده دارد.
مهنـدس سـید مهـدی حسـینی بـا تاکیـد بـر
اینکـه در برگـزاری مراسـم شـاد و بـا نشـاط بـه
شـهروندان عزیـز بدهـکار هسـتیم ،بیـان کـرد:
برگـزاری جشـن های مناسـبتی و شـاد در راسـتای
شـاد کـردن مـردم عزیـز در دسـتور کار مدیریـت
شـهری قـرار دارد و مـورد تاکیـد شـورای اسلامی
شـهر مـی باشـد.
وی بـا بیـان اینکـه مدیریـت شـهری سـاوه
پـروژه هایـی را شـروع کـرده کـه مـردم سـالها در
انتظـار آنهـا بودنـد ،اضافه کـرد :علیرغم مشـکالت
مالـی امـا شـورای اسلامی شـهر
و شـهرداری سـاوه از انجـام
پروژه هایـی کـه مـردم سـالها در
انتظـار آنهـا بودنـد ،غافـل نشـده
اسـت.
مهنـدس حسـینی احـداث
کمربنـدی ها را بـه عنوان یکی از
این مطالبـات دیرینه شـهروندان
دانسـت و تصریـح کـرد :ترافیک
سرسـام آور میـدان آزادی و
میـدان شـهرداری سـالها بـود که
مـردم را اذیـت مـی کـرد ،امـا بـا
احـداث کمربنـدی شـمالی کـه
امیدواریـم تـا خـرداد مـاه سـال

آینـده بـه بهـره بـرداری برسـد ،بخشـی عمـده ای
از ایـن ترافیـک چندین سـاله مرتفع خواهد شـد.
وی عملیات آسـفالت ،جدولگذاری و زیرسـازی

 ۵۰کیلومتـر از ۱۰۶
کیلومتـر معابـر خاکـی
سـطح شـهر ،آغـاز
طـرح بـزرگ مسـجد تـا
مسـجد ،احـداث 12
زمیـن بـازی در حاشـیه
شـهر ،بازآفرینـی بلـوار
قائـم و  ...را از دیگـر
اقدامـات و برنامـه هـای
بزرگ شـهرداری و شورا
ذکـر کـرد و افـزود :بـا توجـه بـه ابـراز رضایـت
شـهروندان از سـاماندهی بلـوار قائم ایـن قول را
بـه شـهروندان سـاوجی مـی دهیـم که سـال آینده
 5بلـوار شـهر تحت پوشـش طـرح بازآفرینـی قرار
گیـرد.
وی ادامـه داد :همچنیـن علیرغـم کمبـود هـای
مالـی تلاش ما این اسـت که تـا پایان سـال تمامی
حقـوق و مطالبـات کارگـران زحمتکـش و کارکنـان
شـهرداری تسـویه حسـاب شود.
شـهردار سـاوه یـادآورد شـد :بـا وجـود ایـن
همـه نیازهـا و مشـکالت در مناطـق مختلـف شـهر،
شـهرداری بـه تنهایـی قـادر بـه
تامیـن همـه آنهـا نیسـت لـذا
بـرای اداره شـهر سـاوه ،نیازمند
مشـارکت همـه شـهروندان
هسـتیم .
مهنـدس حسـینی افـزود:
یکـی از راههـای ایـن مشـارکت
پرداخـت مطالبـات شـهرداری
توسـط شـهروندان اسـت و ایـن
قـول را میدهیـم کـه تـا پایـان
اسـفند ماه سالجاری شـهروندان
خـوش حسـاب کـه نسـبت بـه
پرداخـت عـوارض خـود اقـدام
کننـد ،بـه قیـد قرعه بـه  ۱۰نفر

از ایـن افـراد خوش حسـاب ،یـک کارت هدیه یک
میلیـون تومانـی اهـدا شـود.
رئیـس سـازمان فرهنگـی ،اجتماعی و ورزشـی
شـهرداری سـاوه هـم در ایـن جشـن باشـکوه کـه
در سـالن دو هـزار نفـری امـام خمینـی (ره) واقـع
در جنـب دریاچـه تفریحـی برگـزار شـد ،گفـت:
ایـن جشـن در راسـتای اجرای دسـتورات شـورای
اسلامی شـهر ،شـهردار و معاونـت خدمـات شـهری
در راسـتای ارتقـای شـادی و نشـاط در میـان
شـهروندان بـرای عمـوم مـردم برگـزار شـد.
جعفـر حسـینی افـزود :ایـن جشـن بـزرگ
بـا حضـور هنرمنـدان ملـی و هنرمنـدان بـه نـام
عرصـه موسـیقی کشـور و همچنیـن هنرمنـدان
بومـی شهرسـتان در زمینـه هـای تئاتر و موسـیقی
بـا همکاری سـازمان فرهنگـی ،ورزشـی و اجتماعی
شـهرداری سـاوه برگـزار شـد کـه حضـور در ایـن
جشـن بـرای عمـوم مـردم آزاد و رایـگان بـود.
وی بـا بیـان اینکـه این جشـن مـورد اسـتقبال
مـردم قـرار گرفـت و اسـتقبال خوبـی از آن شـد،
ادامـه داد :در مـدت زمـان تشـکیل سـازمان
فرهنگـی ،ورزشـی و اجتماعـی شـهرداری سـاوه
برنامههـای شـاد و متنوعـی بـرای مـردم سـاوه
برگـزار شـد تـا شـادی و نشـاط را بـه سـاوجی هـا
هدیـه کنـد.
حسـینی با اشـاره به حضور پرشـور و استقبال
شـهروندان سـاوه و کارکنـان مجموعـه شـهرداری،
نماینـده مـردم سـاوه و زرندیـه در خانـه ملـت،
معـاون فرمانـدار ،اعضـای شـورای اسلامی شـهر،
مهنـدس حسـینی شـهردار ،مدیـران شـهری و
تعـدادی از مسـئوالن شهرسـتانی ،گفـت :شـورای
اسلامی ،شـهردار و معاونـت خدمـات شـهری
شـهرداری سـاوه بر برگزاری مراسـم شـاد و مفرح
تاکیـد دارند .وی خاطرنشـان کرد :در این مراسـم
از خانواده هـای چهـار شـهید انقلاب تجلیـل بـه
عمـل آمـد.
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مسابقات شنا ،ویژه دهه مبارک فجر در استخر هالل احمر ساوه برگزار شد
بـه مناسـبت گرامیداشـت
دهـه مبـارک فجـر و انتخـاب
بهترینهای شـناگر شهرسـتان
سـاوه یک دوره مسـابقات شـنا
بیـن چهار اسـتخر هلال احمر،
چمـران ،کوثـر و لوتـوس ایـن
شهرسـتان در اسـتخر هلال
احمـر سـاوه برگزار شـد.

بـه گـزارش ماهنامـه ارتباطات
مرکـزی ،رئیـس جمعیـت هلال
احمـر شهرسـتان سـاوه در مراسـم
معرفـی برتریـن هـای ایـن دوره از
مسـابقات ،گفـت :یکـی از راههای
پیشـگیری از آسـیب هـای
اجتماعـی روی آوردن جوانان
و نوجوانـان به ورزش اسـت.
سـید لقمـان حسـینی بیان
کـرد :جمعیـت هلال احمـر
شهرسـتان سـاوه بـا در اختیار
داشـتن مجتمـع فرهنگـی و
ورزشـی سـعی کرده است در
جـذب جوانـان و نوجوانان به
ورزش سـهمی داشـته باشد تا
از آسـیب هـای اجتماعـی بـه
دور باشـند.
وی بـا تاکیـد بر توسـعه
فرهنـگ ورزش بـرای جوانان
و نوجوانـان بـه منظـور
حفـظ سلامت جامعـه و در
امـان مانـدن از آسـیب هـای
اجتماعـی ،خاطرنشـان کـرد:
روزانـه بیـش از هـزار نفـر
از ورزشـکاران سـاوه از مجموعـه
ورزشـی جمعیـت هالل احمـر این
شهرسـتان اسـتفاده مـی کننـد.
حسـینی با بیـان اینکـه یکی از
مجموعه های ورزشـی بسـیار فعال
ایـن جمعیـت اسـتخر هلال احمر
اسـت ،افـزود :اسـتخر هلال احمر
سـاوه همـواره و بـه مناسـبت های
مختلف مسـابقات شـنا در آیتم های
مختلـف و بـرای رده هـای سـنی
متفـاوت را برگـزار مـی کند.
وی خاطرنشـان کـرد :امـروز

هـم بـه مناسـبت دهـه فجر شـاهد برگـزاری مسـابقات شـنا بین چهار اسـتخر شهرسـتان
در رده هـای سـنی کـودک و نوجـوان بـه همـت مدیریت و پرسـنل اسـتخر هلال احمر
سـاوه بودیم.
پیشکسـوت و رئیـس هیـات نجـات غریق شهرسـتان سـاوه هـم در ایـن آیین ضمن
تقدیـر و تشـکر از مدیریت اسـتخر هالل احمـر به منظور برگـزاری این مسـابقات ،گفت:
شـرکت در ایـن مسـابقات قطعـا تاثیـر بسـزایی در تشـویق و روحیـه شـناگران بـه ویژه
کـودکان و نوجوانـان و آمادگـی آنهـا برای مسـابقات مقاطـع باالتر و حتی کشـوری دارد.
امیـر صداقـت بیان کرد :این دوره از مسـابقات با دقت بیشـتری در داوری انجام شـد
کـه نتایـج بهتـری برای مسـابقات رقم زد همچنین سـطح مسـابقات بهتر از گذشـته بود و
نتایج و رکوردهای بهتری توسـط شـناگران کسـب شد.
وی بـا بیـان اینکـه درس و امتحانات باید به موازات شـنا باشـد و به بهانـه هیچکدام
دیگـری را نبایـد تعطیـل کـرد ،افزود :متاسـفانه ورزش شـنا در شهرسـتان سـاوه مغفول
مانـده اسـت لـذا بایـد دسـت به دسـت هـم دهیم تـا ایـن ورزش مهـم و حیاتـی را بین

فرزنـدان رواج دهیم.
صداقـت بـا تاکید بـر اینکه مسـئوالن باید انتقـاد پذیر باشـند ،از مردم و شـناگران و
اولیـای آنها خواسـت تـا هرگونه انتقاد و پیشـنهادی در راسـتای بهبود وضعیت مسـابقات
همچنین پیشـرفت شـنا در شهرسـتان را به مسـئوالن و پرسـنل اسـتخر هالل احمر تحویل
دهنـد تـا موجب پیشـرفت و بهبود مسـابقات و همچنین دوره های آموزش شـنا شـود.
وی ابـراز امیـدواری کـرد که با کمک مـردم و اهمیـت دادن به شـنا در آینده چندین
تیـم مختلـف شـنا در رده هـای سـنی متفاوت در شهرسـتان سـاوه داشـته باشـیم و نتایج
خوبـی به دسـت آوریم کـه باعـث افتخار همگان شـود.
او بـا اشـاره بـه نتایـج تیمـی ایـن دوره از مسـابقات شـنا ،تصریـح کـرد :در پایـان
مسـابقات و بـا جمـع بنـدی نتایـج تیمی ،تیـم هالل احمـر با اختالف بسـیار زیـاد اول و
تیـم هـای چمـران ،کوثـر و لوتـوس بـه ترتیب دوم تـا چهارم شـدند.
مدیـر اسـتخر هالل احمر شهرسـتان سـاوه هـم در حاشـیه آیین اهدای لـوح و جوایز
بـه برنـدگان مسـابقات ویـژه دهه فجـر در گفتگـو بـا ماهنامـه ارتباطات مرکـزی ،گفت:

ایـن دوره مسـابقات کـه بـه منظور
گرامیداشـت چهلمیـن سـالگرد
انقلاب شـکوهمند اسلامی برگزار
شـد ،بـا معرفـی برتریـن ها بـه کار
خـود پایـان داد.
نویـد گلـرخ بـا بیـان اینکـه
ایـن مسـابقات بیـن چهـار اسـتخر
شهرسـتان برگـزار شـد ،اضافه کرد:
شـناگران رده هـای سـنی متولدیـن
سـال های  ۱۳۸۲الـی  ۱۳۹۰در این
مسـابقات حضـور یافتنـد.
وی هـدف از برگـزاری ایـن
دوره از مسـابقات شـنا را ارتقـاء
سـطح کیفی شـناگران ،آشنایی
بـا محیـط مسـابقه و باالبـردن
تجربـه و مهـارت هـای آنهـا
جهـت حضـور در مقاطـع
باالتـر عنـوان کـرد.
گلـرخ خاطرنشـان کـرد:
مسـابقات شـنای برگزار شـده
دارای  ۴مـاده رقابتـی بـود که
در پایـان بـه نفـرات برگزیده
حکـم و مـدال اهدا شـد.
وی در ادامـه از تمامـي
عزيزانـي كه در اين مسـابقات
بـه یـاری اسـتخر هلال احمر
سـاوه شـتافتند ،تقدیـر و
تشـکر کـرد و اظهـار داشـت:
حضـور بـی نظیـر خانـواده
هـای شـناگران در محـل
اسـتخر هلال احمـر هنـگام
رقابـت فرزنـدان دلبنـد آنهـا
کـه جـو زیبایـی را ایجـاد کـرده
بـود ،سـبب قـوت قلـب و بیـرون
رفتـن خسـتگی بـرای بنـده و تـک
تـک دسـت اندرکارانم در مجموعـه
اسـتخر هلال احمـر بـود.

الزم بـه ذكر اسـت تمرينات
تيـم شـنا هلال احمـر سـاوه
روزهـای يكشـنبه و سـه شـنبه
سـاعت  18و جمعـه سـاعت
 13:30در سـانس اختصاصي در
قالـب تيـم شـنا بخش پسـران
دنبـال مي شـود.

