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آئیـن افتتـاح نمایندگـی فـروش و خدمـات پـس از فـروش 
سـاپیا در میـدان آزادی سـاوه بـا حضـور نماینـده مـردم سـاوه و 
زرندیـه در مجلـس، فرماندار، شـهردار، رئیس شـورای اسـامی و 

برخـی مسـئوالن شهرسـتان برگـزار شـد.
به گزارش ماهنامه ارتباطات مرکزی، نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس 
شورای اسالمی در این آئین، گفت: امیدوارم با بهره برداری از نمایندگی فروش 
و خدمات پس از فروش ساپیا در میدان آزادی این شهر نقطه ضعف شهرستان 
ساوه در خدمات رسانی به مشتریان این شرکت خودروساز برطرف شود و دیگر 

نیاز نباشد مردم به شهرهای اطراف مراجعه کنند. 

محمدرضا منصوری تاکید کرد: متاسفم که در شهری با این عظمت که در 
نمایندگی سایپا وجود  است،  به قطب خودروسازی کشور  تبدیل شدن  آستانه 
نداشته باشد و مردم برای خدمات پس از فروش، تامین قطعات و حتی خرید 

خودرو از این شرکت باید به شهرهای اطراف مراجعه می کردند.
وی افزود: مردم از طریق این نمایندگی عالوه بر دریافت خدمات پس از 
فروش و استفاده از گارانتی خودروهای خریداری شده خود، می توانند حداقل 

از قیمت خودرو و طریقه ثبت نام و خرید خودرو اطالع کسب کنند.
بحث  در  سرمایه گذاری ها  رسیدن  ثمر  به  اشاره  با  منصوری  مهندس 
خودروسازی در شهرستان ساوه، اضافه کرد: استقرار رنو در ساوه تقریبا نهایی 
شده و کارهای قانونی و عقد قرارداد آن انجام شده است و پس از برطرف شدن 

تحریم ها این شرکت فرانسوی می تواند کار خود را در ساوه آغاز کند.
وی از احداث شرکت خودروسازی دیگری به ظرفیت ۷ برابر شرکت بن رو 
فعلی در ساوه خبر داد و بیان کرد: برای این شرکت تاکنون ۲۰۰ هزار مترمربع 

سوله سازی شده است و می تواند چندین برابر شرکت بن رو نیرو جذب کند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه هنوز شرکت خارجی 
سرمایه گذار برای این شرکت خودروسازی انتخاب نشده است، خاطرنشان کرد: 
با وجود خودروسازی های متعدد سنگین و سبک در ساوه و با شروع به کار 
کردن این شرکت خودروسازی در این شهرستان، ساوه به قطب خودروسازی 

تبدیل  کشور 
خواهد شد.

با  وی 
اینکه  بیان 
خط  ظرفیت 
رنگ خریداری 
برای  شده 
شرکت  این 
خودروسازی 
در  خودرو   ۳۲
است،  ساعت 
در  داد:  ادامه 
که  صورتی 
رو  بن  شرکت 
هشت  الی  هفت 
در  را  خود 
ساعت می تواند 

رنگ کند.

کلنگ  نزدیک  آینده  در  همچنین  داشت:  اظهار  منصوری  مهنـــدس 
که  زده خواهد شد  زمین  به  این شهرستان  در  رامک خودرو  ساخت شرکت 

زمین این شرکت نیز خریداری شده است.
وی با تاکید بر اینکه احداث این شرکت نقطه عطفی برای ساوه است، 
گفت: این شهرستان از ظرفیت باالیی برای تبدیل شدن به قطب خودروسازی 

کشور برخوردار است.
نماینده مردم ساوه و زرندیه در خانه ملت در ادامه گفت: با قدرت پشت 
رایزنی های  این خصوص  در  و  ایستاده ایم  فرماندار ساوه  و  ویژه  فرمانداری 

مربوطه با وزیر کشور انجام شده است.
و  خورد  نخواهد  و  نخورده  دست  ساوه  ویژه  فرمانداری  به  افزود:  وی 
ضعیف کردن فرماندار ساوه، ضعیف شدن فرمانداری این شهرستان است که 

نخواهیم گذاشت اتفاق بیفتد.
سعی  کرد:  تصریح  او 
بدون  مدت  این  در  کردیم 
تذکر و یا با کوچکترین تذکر 
حق ساوه و زرندیه را احقاق 
این  حقوق  زمینه  در  اما  کنیم 
نخواهیم  کوتاه  شهرستان  دو 
آمد و اخیرا با وزیر کشور در 
گفتگو  و  دیدار  این خصوص 

داشتم.
منصوری اعالم کرد:  اگر 
اتفاقاتی که در حکم فرماندار 
ویژه ساوه بوقوع پیوسته است، 
در  باالجبار  نشود؛  اصالح 
اعتراض  مجلس  علنی  صحن 

خود را به نمایندگی از مردم حوزه انتخابیه اعالم خواهم کرد.
به گفته وی، مدیر نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش سایپا در میدان 
آزادی ساوه، سابقه خوبی در این زمینه دارد و قبال نیز در شهرستان قم به طور 
موفق در این زمینه ظاهر شده است؛ امیدوارم در این شهرستان و در این نمایندگی 
بوده  موفق  نیز 
و  بسط  در  و 
آن  گسترش 
کمکتان  قطعًا 
کرد  خواهیم 
نمایندگی  تا 
با  و  آبرومند 
امکانات  همه 
پس  خدمات  و 
برای  فروش  از 
بهترین  ارائه 

مردم  به  خدمات 
داشته باشیم.

مل  عا یر مد
امتیاز  صاحب  و 
سایپا  نمایندگی 
هم  ساوه  در 
مراسم  این  در 
از  تقدیر  ضمن 

حمایت های مسئوالن به منظور راه اندازی این نمایندگی، گفت: اغلب مردمی 
که در ساوه زندگی می کنند، قشر ضعیف و کارگر و کم درآمد هستند و برای 

آنها رفاه و آسایش الزم و مکفی فراهم نیست.
محمود عروجی بیان کرد: مشتریان و خریداران خودروهای شرکت سایپا 
به علت نبود نمایندگی و خدمات پس از فروش در ساوه، برای گارانتی، تعمیر 
و خدمات پس از فروش خودرو باید حداقل ۲۰۰ کیلومتر به شهرهای اطراف 

مانند اراک، تهران و قم مراجعه کنند.
وی افزود: متاسفانه جمعیت شهرستان ساوه به علت تعطیلی کارخانه ها و 
بیکار شدن بسیاری از کارگران رو به کاهش است که امیدوارم با برنامه ریزی و 
درایت های مسئوالن این مشکل برطرف شود، البته نماینده مردم ساوه و زرندیه 
در مجلس اقدامات خوبی در این راستا در سطح شهرستان ساوه داشته است که 

قابل تقدیر است.
برای  وی،  گفته  به 
بخش  بر  عالوه  شهر  توسعه 
ها  درایت  به  نیاز  خصوصی، 
اقدامات  و  تصمیم گیری ها  و 
سازنده مسئوالن به ویژه نماینده 
و  فرماندار  مجلس،  در  مردم 

شهردار ساوه دارد.
داشت:  اظهار  عروجی 
فرد  عنوان  به  نیز  بنده  امیدوارم 
بخش  مجموعه  از  کوچکی 
هر  خدمتی  بتوانم  خصوصی 
این  مردم  به  کوچک  چند 

شهرستان ارائه دهم.
متاسفانه  اینکه  بیان  با  وی 

و... کوچ  قم  اراک،  تهران،  مانند  اطراف  به شهرهای  از ساوه  مردم  از  بسیاری 
کرده اند که درد آور است، ابراز داشت: هر چقدر سطح رفاه و آرامش در این 
شهرستان افزایش یابد، مردم رغبت بیشتری برای زندگی و همچنین مهاجرت به 

این شهرستان را دارند.
عروجی ضمن ابراز تاسف از اینکه به علت نبود نمایندگی مجاز سایپا و 
تامین قطعات و خدمات این شرکت در ساوه، بسیاری از مردم این شهر در جاده 
ساوه به قم دچار حادثه شدند و برخی از آنها جان خود را در این راه از دست 
داده اند، بیان کرد: نمی توان برای از بین بردن مشکالت به تنهایی اقدام کرد و نیاز 
است که کلیه مسئولین و سرمایه گذاران دست در دست یکدیگر دهند تا شاهد 

پیشرفت شهرستان باشیم، لذا امیدوارم افرادی با درایت و دارای امید به آینده و 
سختکوش همچون فرماندار، نماینده و شهردار در راس این حلقه حرکت کنند.

وی ادامه داد: این نمایندگی شامل مجموعه فروش و خدمات پس از فروش 
شرکت های سایپا، زامیاد و پارس خودرو است که فروش کلیه محصوالت این 
شرکت را بر عهده دارد؛ البته فعال خدمات پس از فروش فقط به خودروهای 
شرکت سایپا ارائه می شود اما در آینده ای نه چندان دور سایر شرکت ها مانند 
زامیاد و پارس خودرو نیز تحت پوشش خدمات پس از فروش این نمایندگی 

قرار می گیرد.
به گفته وی، با افتتاح این نمایندگی انجام کارهای گارانتی خودرو مشتریان 

در همین شهرستان انجام خواهد شد.
او توضیح داد: راه اندازی این نمایندگی برای ۲۵ نفر به صورت مستقیم 
شدن  اضافه  با  که  است  داشته  اشتغالزایی  غیرمستقیم  صورت  به  نفر   ۲۰ و 
نمایندگی  این  نیرو  به جذب  درصد   ۵۰ خودرو  پارس  و  زامیاد  مجموعه های 

اضافه می شود.

نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش ساپیا در ساوه افتتاح شد
عضو کمیسیون صنایع: ساوه به قطب خودروسازی کشور  تبدیل خواهد شد

بــا کمــال ادب و احتــرام بدیــن وســیله بــا تمــام وجــود و از صمیــم قلــب از 
ــی  ــه از اقص ــرورانی ک ــزان و س ــی عزی ــدردی تمام ــراز هم ــاعی و اب ــریک مس تش
نقــاط کشــور، راه هــای دور و نزدیــک، اســتان هــای مختلــف، شهرســتان ها، شــهرها 
و روســتاها؛ مقامــات معــزز کشــوری و لشــکری، مقامــات و مســئولین محتــرم قضایــی، 
ــای  ــرکت ه ــا، ش ــازمانها و نهاده ــرم ادارات و س ــنل محت ــت و پرس ــی، ریاس ــی، انتظام نظام
دولتــی و غیردولتــی، اتحادیــه هــا و بنــگاه هــای اقتصــادی، کلیــه بانک هــای دولتــی و خصوصی، 
مدیریــت و کارکنــان محتــرم واحدهــای تولیــد کشــاورزی، دامــی، صنعتــی، مربیــان محتــرم ورزشــی 
ــز،  ــبه عزی ــار و کس ــاف، تج ــان، اصن ــران، بازرگان ــون داران ته ــهرک کامی ــان، ش ــکاران قهرم و ورزش
دوســتان گرامــی و همــکاران عالیقــدر، اهالــی محتــرم شهرســتان زرندیــه بــه ویــژه ســاکنین و اهالــی غیــور، 
ــم و  ــاد فصیــح کــه در مراســم تشــییع و تدفیــن و مراســم خت ــم و نجیــب خشــکرود و روســتای احمدآب فهی
شــب هفــت پــدر عزیزمــان مرحــوم حــاج احمــد فصیــح بــه اشــکال و انحــاء مختلــف بــا ارســال تــاج گل، درج 
آگهــی تســلیت در جرایــد، نصــب بنــر و اعالمیــه و همچنیــن حضــور پرشــور در مراســم ســوگواری بــا همتــی 
بلنــد قــدم رنجــه فرمــوده و ابــراز همــدردی و تشــریک مســاعی نمودنــد و بــا گرمــای وجــود صمیمــی خــود 
موجــب تســکین آالم درونــی ناشــی از ضایعــه فقــدان وجــود پــر مهــر پــدر عزیزمــان گشــته ایــد، صمیمانــه 
تشــکر و قدردانــی مــی نمایــم و از درگاه ایــزد منــان بــرای تمامــی عزیــزان ســالمتی و بهــروزی آرزو داریــم.
بزرگــواران  همــه  از  حضــوری  ســپاس  و  تشــکر  امــکان  روحــی،  تالمــات  علــت  بــه  چنانچــه 
جبــران  مجــال  حــق  حضــرت  از  اســتعانت  بــا  امیدواریــم  و  طلبیــده  پــوزش  نشــد،  میســر 
مراســم  در  شــرکت  بــا  و  یافتــه  را  عزیــز  ســروران  شــما  زحمــات  بیکــران  دریــای  از  ای  قطــره 
باشــیم.   هایتــان  محبــت  از  ای  گوشــه  جبــران  بــه  قــادر  بزرگــواران  شــما  شــادی  و  خیــر 

تشکر و اعتذار

از طرف فرزندان و بستگان 
مرحوم حاج احمد فصیح

إنما الدنيا فناء
شت بی روی دوست، دوش شب ما سحر ندا
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تسهیالت احداث گلخانه های خانگی در استان مرکزی اعطا می شود 
رئیـس جهـاد کشـاورزی سـاوه گفـت: با توجـه بـه اعتبار 
باال و بـه صرفه نبـودن احداث گلخانه هـا، احـداث گلخانه های 
و  گرفـت  قـرار  کشـاورزی  جهـاد  کار  دسـتور  در  خانگـی 
تسـهیالت احداث گلخانه هـای خانگی در اسـتان مرکـزی اعطا 

می شـود. 
حسـن شـریفی در گفتگو بـا تسـنیم، اظهار داشـت: پیش تر 
تنهـا بـرای گلخانه هـا و اماکـن تولید قـارچ خوراکی کـه باالی 
سـه هـزار متـر مربـع وسـعت داشـتند مجـوز صادر می شـد 
و هـدف هم این بـود که بـه واحدهـای دارای توجیـه اقتصادی 
تسـهیالت ارائـه شـود و مورد حمایـت قـرار گیرند، امـا امروز 
بـا توجه به اعتبـار زیادی کـه برای احـداث گلخانه نیاز اسـت 
و از سـویی بـرای متقاضـی مقـرون به صرفـه نبـوده، احداث 
گلخانه هـای خانگـی در شـهرک ها و خانه هـای روسـتایی و 

شـهری در دسـتور کار جهـاد کشـاورزی قرار گرفته اسـت.
وی افـزود: بـرای احـداث گلخانـه خانگـی حـدود 300 متـر 
مربـع فضـا نیـاز اسـت، هـر خانـوار شـهری و روسـتایی 
می توانـد نسـبت بـه احـداث گلخانـه در فضـای خانـه خـود 

اقـدام کنـد، این امـر عالوه بـر اشـتغال نقـش مهمـی در تامین 
مایحتـاج خانواده داشـته و ارائـه پروانه فعالیت و تسـهیالت 
20 تـا 30 میلیـون تومـان هـم از امتیـازات اجـرای ایـن طـرح 

بـرای هـر خانـوار اسـت. 
رئیـس جهاد کشـاورزی سـاوه تصریح کرد: ایـن مهم نقطه 
عطفـی بـرای توسـعه گلخانه هـا در خانـواده بـوده و ضمـن 
مصـرف آب کمتر، بـه عملکرد در هکتار بیشـتری می رسـیم و 
از سـویی با کاهش هزینـه حمل  و نقـل برای کشـاورز، هزینه 

تمـام  شـده هم بـرای آنهـا پاییـن می آید.
شـریفی بیـان کـرد: هم اکنـون حـدود 70 واحـد گلخانـه در 
شهرسـتان سـاوه فعـال و بـرای  حـدود 500 نفـر بـه صورت 
مسـتقیم و غیرمسـتقیم شـغل ایجـاد شـده کـه از ایـن میـزان 
3 هکتـار برای کشـت گیـاه دارویـی آلـوورا و 10 هکتـار برای 

کشـت گیـاه کاکتـوس اختصـاص یافته اسـت.
فلفـل،  گلخانـه ای  محصـوالت  عمـده  داد:  ادامـه  وی 
صـادرات  و  اسـت  بادمجـان  و  خیـار  گوجه فرنگـی، 
گوجه فرنگـی و گیاهـان دارویـی گلخانه ای فعال شـده اسـت.

مسئولیت مدنی محجورین در حقوق ایران 
مسئولیت محجورین با توجه به حمایت قانون از ایشان از مباحث مهم حقوق مدنی و 
کیفری است. مسئولیت ایشان از دیدگاه جزایی به واسطه فقدان عنصر معنوی تحقق 
پذیر نمی باشد اما از آنجا که ضمان یا همان مسئولیت مدنی قایم به وجود عنصر عمد 
نیست، قانون برای محجورین مسئولیت قائل شده است. در برخی نظام های حقوقی 
مسئولیت  عام  مقررات  تابع  ایشان  سرپرستان  و  محجورین  مسئولیت  ال  کامن  مانند 
مسئولیت  ایران  حقوق  در  ندارد.  وجود  زمینه  این  در  خاصی  قواعد  و  است  مدنی 
محجورین صراحتا در قانون مدنی )ماده 1۲16( به رسمیت شناخته شده است. مقصود 

از محجورین صغار و مجانین می باشد و شامل افراد سفیه نمی شود چرا که آنها صرفا در امور مالی خود و آن هم به حکم 
قانونگذار به منظور حفظ حقوق و جلوگیری از ورود ضرر محجور شناخته می شوند و در موارد دیگر همانند افراد سالم 
محسوب شده و طبق قاعد عمومی با آنها رفتار می شود. ماده 1۲16 قانون مدنی مقرر داشته است هر گاه صغیر یا مجنون 
یا غیر رشید باعث ضرر شود ضامن است، این ماده به صراحت مسئولیت مدنی کلیه محجورین را پذیرفته است. محجور از 
ریشه حجر به معنای منع گرفته شده است و در اصطالح کسی را محجورین می گویند که  از پاره ای تصرفات حقوقی منع 
شده است یعنی فاقد اهلیت استیفا است. ماده 1۲۰۷ ق .م محجورین را صغار و افراد غیر رشید و مجانین برشمرده است. 
مفهوم صغر در برابر کبر استعمال می شود و کسی که به سن بلوغ نرسیده باشد، صغیر می گویند؛ امروزه مفهوم صغیر در 
فقه و حقوق مدنی یکسان بوده و آن افراد غیر بالغ است. صغیر با رسیدن به سن بلوغ یعنی سن پانزده سال تمام قمری برای 
پسران و 9 سال برای دختر از صغر و حجر خارج می گردد. صغیر بر دو قسم ممیز و غیر ممیز است؛ صغیر غیر ممیز فاقد 
قوه ادراک می باشد از این رو قانون کلیه اعمال او را باطل و بال اثردانسته و ارزشی را برای معامالت او اعم از معوض و 
غیر معوض مترتب ندانسته است. اما صغیر ممیز مدرک حسن و قبح بوده و می تواند در شرایطی صاحب اراده حقوقی باشد 
در قانون مدنی اماره ای برای سن تمیز وجود ندارد. در حقوق فرانسه نیز همانند حقوق ایران تشخیص وجود قوه تمییز بر 
عهده دادگاه است. در حالت تردید در حدوث تمییز ، باید بقای عدم تمییز را استصحاب کنیم. مجنون کسی است که قوه 
عقل و درک نداشته  به اختالل قوای دماغی مبتال بوده و مختل المشاعر است. جنون دارای درجاتی است و در حقوق ایران 
جنون در هر درجه ای که باشد موجب حجر است )ماده 1۲11ق.م( جنون بر دو قسم ادواری و دایمی می باشد که در هر 
دو حالت مسئولیت مجنون تحقق پذیرست. سفه در برابر رشد به کار می رود مطابق قانون غیر رشید یا سفیه کسی است 
که تصرف او در اموال و حقوق مالی و خودش عقالیی نباشد )ماده 1۲۰8 ق.م ( امروزه با استناد به قانون راجع به رشد 
متعاملین )مصوب 1۳1۳( هجده سالگی تمام اماره رشد محسوب می شود، البته باید دانست که حجیت اماره ظنی است 
و اثبات خالف آن ممکن می باشد. در تحقق مسئولیت کیفری وجود عنصر معنوی یعنی سوءنیت ضروری و حتمی است 
و فقدان آن از عوامل رفع مسئولیت کیفری می باشد، لذا صغیر و مجنون فاقد مسئولیت کیفری هستند چراکه عمد و قصد 
برای آنها واقع نمی شود اما مسئولیت مدنی با صغر و جنون رفع نمی شود. لذا ورود زیان از جانب محجور ضمان آور 
است ماده 1۲16 ق .م با استناد به این قاعده فقهی وضع شده است، گرچه در آن نیازی به ذکر سفیه نبود چرا که سفه در 

حقوق از عوامل رافع مسئولیت کیفری نیست و بیان آن بدلیل متعلق بودن ماده به کتاب حجر و از باب تاکید بوده است.
لفظ ضرر گرچه مطلق است، لیکن ظهور در ضرر مادی دارد چراکه ضرر معنوی که غالبا متوجه عرض و شخصیت و 
اعتبار افراد است، جنبه کیفری دارد تحت عنوان مجرمانه ای مانند تهمت، افترا و غیره  و محجور نیز فاقد مسئولیت کیفری 
است از سوی دیگر ایراد ضرر معنوی غالبا با اسباب قولیه صورت می گیرد و همانطور که عنوان شد مسئولیت آوری 
اسباب قولیه نیاز به قوه درک و تمییز دارد. لیکن خسارت معنوی که در قانون مسئولیت مدنی بدان اشاره شده برای سفیه 
قابل تحقق است. بدلیل قدرت داشتن بر تمییز حسن و قبح در مورد صغیر و مجنون هم ایراد خسارت معنوی از سوی 
ایشان برای سرپرستشان می تواند ایجاد مسئولیت کند. زیان دیده می تواند با مراجعه به ولی یا قیم محجور که نماینده 
قانونی ایشان است مطالبه خسارت کند یا اینکه زیان دیده صبر کرده تا از محجور رفع حجر شده و سپس مستقیما از خود 
او مطالبه کند. موضوعی که وجود دارد اما قانون بدان اشاره ای نکرده است، عدم امکان بالفعل جبران خسارت توسط 
وارد کننده زیان است؛ یعنی اینکه اگر اموال محجور کافی برای جبران نباشد و یا اینکه محجور فاقد مالی باشد تکلیف 
چیست؟ اگر چه این خسارت تا زمان تادیه به عنوان دین در ذمه باقی می ماند، اما این زمان ممکن است سالها طول 
بکشد. قانون مسئولیت مدنی در ماده هفت خود با مسئول شناختن سرپرست صغار و مجانین در صورت ایراد ضرر به غیر 
توسط ایشان ابهاماتی را درباره ماهیت و مبنای این مسئولیت موجب شده است. ماده هفت این قانون مقرر می دارد کسی 
که نگه داری یا مواظبت مجنون یا صغیر قانونا یا برحسب قرارداد به عهده او می باشد در صورت تقصیر در نگهداری 
یا مواظبت مسئول جبران زیان وارده از ناحیه مجنون یا صغیر می باشد و در صورتی که استطاعت جبران تمام یا قسمتی 
از زیان وارده را نداشته باشد از مال آنها جبران خواهد شد و در هر صورت جبران زیان باید به نحوی صورت گیرد که 

موجب عسرت و تنگدستی جبران کننده زیان نباشد. 

کمکهای اولیه در محیط کار
کمک های اولیه  اقداماتی است ماهرانه که به صورت هماهنگ و اصولی با استفاده از امکانات و وسایل موجود 

در زمان ایجاد یک بد آمد و حادثه می بایست توسط افراد برای نجات جان همنوعان و خودشان استفاده شود.
 داشتن اطالعات در خصوص کمک های اولیه نه تنها جان افراد را نجات می دهد، بلکه از صدمات و جراحات 
گوناگون نیز  پیشگیری می کند. از آنجایی که شهرستان ساوه یکی از شهرهای صنعتی بزرگ می باشد و به دلیل 
باال بودن تعداد حوادث در محیط های صنعتی، افراد شاغل در این محیط ها می بایست از اصول کمکهای اولیه 
اطالع داشته باشند تا بتوانند با موقعیت های دشوار روبرو شوند، تصمیمات و اقداماتی جدی بگیرند و بر حسب 
شرایط آمادگی الزم را داشته باشند. مسئولین مربوطه و افسران ایمنی کارخانجات نیز می بایست با توجه به نیاز 
هر واحد آموزش ها را برای نیروها شاغل در همان بخش در دستور کار قرار دهند؛ همچنین تجهیزات کمک های 
اولیه را در دسترس کلیه افراد بگذارند تا در صورت نیاز، فوری و سریعا بدون شتاب زدگی افراد بتوانند توسط 

مواردی که به شرح زیر می باشد، اقدامات اولیه را انجام دهند:
۱. قبل از هر چیز مطمئن شوید که برای نجات جان مصدوم خطری خود شما را تهدید نکند.

۲. خونسرد باشید و سریعا  بدون دستپاچگی موارد اورژانسی را بررسی کنید.
۳. اگر فرد در موقعیت بدی قرار داشت، مثال در میان شعله های آتش بود یا در آب افتاده بود، اولویت با بیرون 
آوردن فرد است اما اگر فرد در موقعیت مناسبی قرار داشت و جابجایی آن باعث ایجاد صدمات غیر قابل جبران 

مانند قطع نخاع شدن را در پی داشت از جابجایی فرد تا قبل از رسیدن نیروهای اورژانس جدا خودداری کنید.
۴. اگر مصدوم در جلوی چشمان شما بر زمین افتاد و مطمئن بودید که صدمات جدی به ستون فقراتش وارد نشده 

او را فقط در وضعیت مناسب قرار دهید و از جابه جا کردن بی دلیل خودداری کنند.
۵. اقدامات شما در مواجه با کمک های اولیه باید به صورت کامال صحیح و با تکنیک های آموزش دیده شده 

از قبل همراه باشد.
۶. افرادی که کمک های اولیه را انجام می دهند، می بایست شماره های محل های فوریت های پزشکی و امدادی 
را بدانند یا از افراد دیگری برای ارتباط با فوریت های پزشکی و امدادی کمک بخواهند. همچنین می بایست 
مسئولین ایمنی شرکت ها شماره های  اضطراری را بر روی محل های قابل رویت درون شرکت ها نصب کنند. در 
زمان تماس با مراکز امدادی حتما دقیق محل حادثه، نوع حادثه و شماره هایی که بتوانند مجدداً از مراکز امدادی 

با افراد تماس بگیرند را اطالع دهند.
۷. از فردی بخواهید جهت راهنمایی نیروهای امدادی به نقطه ای برود تا بتواند امدادگران را به راحتی به محل 

حادثه هدایت کنند.
۸. تا رسیدن نیروهای امدادی شما می توانید قسمت هایی از لباس حادثه دیده را که به نقاط مختلف بدن وی فشار 

می آورند، شل کنید؛ مثل باز کردن یقه و دکمه.
۹. اگر تنفس مصدوم قطع شده بود یا ضعیف بود راه تنفسی را باز کرده و در صورت لزوم تنفس مصنوعی را که 

از قبل آموزش دیده اید، شروع کنید.
۱۰. در صورت خونریزی جلوی خونریزی را با دستمال تمیز بگیرید و سطح هوشیاری را بسنجید و از مصدوم در 

برابر شوک مراقبت کنید و احتمال وجود خونریزی های داخلی را از نظر دور نگه ندارید.
۱۱. برخی از حوادث در محیط های صنعتی حادثه مسموم شدن است، با دقت اطراف را از وجود مواد سمی مانند 
قرص، مواد شیمیایی و ....  بررسی کنید و دهان بیمار را برای پیدا کردن آثار باقیمانده از مواد سمی جستجو کنید.
۱۲. همانطور که گفتیم از حرکت دادن های بیجا مصدوم خودداری کنید و جراحت ها و شکستگی ها را در نظر بگیرید.

۱۳. مصدومی که دارای جراحات های داخلی است و یا اینکه به هوش آمده از راه دهان چیزی نخورانید.
۱۴. به هیچ وجه اجازه ندهید افراد دور مصدوم جمع شوند این کار عالوه بر اینکه مصدوم را مضطرب می کند، 
باعث ایجاد اختالل در روند درمان نیز می شود. برای جلوگیری از این کار شما می توانید  از افراد حاضر در 
صحنه کمک بخواهید تا سایرین را دور کنند )زیرا افراد در این نوع موقعیت ها می خواهند کاری انجام دهند ولی 

نمی دانند چه کاری! شما می توانید هر نوع کمکی از آنها بخواهید(
۱۵. به مصدوم و اطرافیانش اطمینان خاطر بدهید و تا زمانی که حادثه دیده تحت نظر افرادی مانند پزشکان، 
نیروهای آمبوالنس، آتش نشانان و یا افسر پلیس قرار نگرفته است باید نسبت به او احساس مسئولیت کرد و از 

او مراقبت به عمل آورد.
۱۶. در حضور مصدوم هیچ گونه اظهار نظری و یا تشخیصی درباره آسیب دیدگی او نمی کنید و همواره قوت 
قلب دهید، اما می بایست در مورد حادثه و چگونگی رخ دادن آن و حال عمومی فرد با نیروهای اورژانس همکاری 

های الزم را انجام دهید و تمامی جزئیات را نیز برای تکنسین ها بازگو کنید.
۱۷. مهمترین بحث در تمامی این موارد خود شما هستید؛ شما می بایست به عنوان نجاتگر به توانایی های خود 
آگاه باشید و هرگز اقداماتی را انجام ندهید که باعث ایجاد صدمات بیشتر و حتی جراحات گوناگونی روی حادثه 

دیده شود، علم کمک های اولیه همیشه می بایست با تمرین و تکرار به روز نگه داشته شود.
سید مهرداد شاهرخ - کارشناس فرماندهی و عملیات آتش نشانی 

جلسـه مشـترک سـتاد راهبری اقتصاد مقاومتی اسـتان مرکزی 
و شهرسـتان سـاوه در شـرکت پروفیـل صفـا و به منظور بررسـی و 
حـل مشـکات ایـن شـرکت بـا حضور برخـی مسـئوالن اسـتانی و 

برگزار شد. شهرسـتان سـاوه 
اسـتاندار اسـتان مرکـزی در حاشـیه این مراسـم در گفتگو با خبرنـگاران از 
بازگشـت پروفیـل صفا بـه دوران رونـق خبر داد و گفـت: صـادرات کاال از این 
شـرکت از سـرگرفته خواهد شـد و بـا حمایت همه جانبه دسـتگاه هـای اجرایی 

بـه دوران رونـق تولیـد بـاز می گـردد و از بن بسـت خارج خواهد شـد.
بـه گـزارش ماهنامـه ارتباطـات مرکـزی، سـیدعلی آقـازاده بـا اشـاره بـه 
مشـکالت سفارشـاتی موجـود بـر سـر راه ایـن شـرکت در زمینـه سفارشـات 
کشـورهای حاشـیه خلیج فـارس، افـزود: کارت بازرگانـی این واحـد صنعتی و 
تولیـدی بـه دلیـل بدهـی مالیاتـی و تامیـن اجتماعـی تمدید نشـده بود لـذا این 
کارخانـه با مشـکالت گمرکـی در زمینـه واردات مواد اولیه مواجه شـده اسـت.

وی افـزود: در ایـن جلسـه تصمیمات خوبی بـرای تمدیـد کارت بازرگانی 
این شـرکت اتخـاذ و با فرمولی که بدسـت آمـد، گواهی ارزش افـزوده کارخانه 
نیـز صـادر خواهد شـد و همچنیـن تصمیمات خوبی در راسـتای حـل ۲۰ میلیون 
دالر سفارشـاتی کـه کشـورهای حاشـیه خلیـج فـارس بـه ایـن شـرکت دادند، 

اتخاذ شـد.
مهنـدس آقـازاده بـا تاکیـد بـر اینکـه بـا صـدور گواهـی ارزش افـزوده و 
تمدیـد کارت بازرگانـی، مـواد اولیـه از گمـرک بـه کارخانه منتقل خواهد شـد، 
بیـان کـرد: بـا محقق شـدن این مهـم این شـرکت در چرخـه تولید قـرار خواهد 

گرفـت کـه ماهانه ۲۰ میلیـون دالر بـرای کارخانـه ارزآوری خواهد داشـت.
وی افزایـش صـادرات و ارزآوری را زمینـه سـاز رونـق اقتصـادی ایـن 
کارخانـه و بـه تبـع آن افزایـش صـادرات غیرنفتـی در اسـتان دانسـت و اضافه 
کـرد: عـالوه بـر مسـائل و مشـکالت ایـن کارخانـه موضوعـات دیگـری در 
خصـوص نیازهـای شـهرک صنعتی جدیـد سـاوه در خصوص آب و بـرق و راه 

دسترسـی بررسـی و تصمیمـات الزم اتخـاذ شـد.
اسـتاندار همچنیـن ضمـن تقدیـر از اعضای سـتاد اقتصـاد مقاومتی اسـتان 
مرکـزی بـه منظـور برطـرف کـردن مشـکالت تولیـد اسـتان، گفـت: قطعـا باید 
توجـه اسـتان بـه حـل مشـکالت حـوزه تولید بـه ویـژه کارخانـه پروفیـل صفا 

بیشـتر شـود و دبیرخانـه سـتاد پیگیـر اجـرای مصوبات سـتاد باشـد.

وی تاکیـد کـرد: با همفکـری و تعامل بیشـتر می توان ضمن حل مشـکالت 
حوزه تولید در راسـتای ایجاد اشـتغال بیشـتر و پایدار گام برداشـت.

فرمانـدار سـاوه هـم در این جلسـه با اشـاره به برگـزاری جلسـات مختلف 
به منظور بررسـی مشـکالت پروفیـل صفا و اخـذ تصمیمات الزم در این راسـتا، 
گفـت: بسـیاری از مشـکالت این شـرکت کـه در حیطه اسـتان بود، برطرف شـد 

اما برخی مشـکالت 
منتهـی بـه پایتخـت 
کـه بایـد در سـطح 
کالن کشـور بررسی 
گیـری  تصمیـم  و 
شـود، باقـی مانـده 
اسـت که امیدواریم 
اندیشـیده  بـا تدابیر 
شـده برطرف شـود.

بهاروند  محمد 
اینکـه  بیـان  بـا 
مدیـران  شـجاعت 
صنایـع و خویشـتن 
کارگـران  داری 
موجب شـده اسـت 
تـا مشـکالت حوزه 
فضایـی  در  تولیـد 
اتخـاذ  بـا  و  آرام 
بررسـی  الزم  تدابیر 

و برطـرف شـود، اظهـار داشـت: در نیمـه نخسـت سـال جاری نسـبت بـه مدت 
مشـابه سـال قبل شـاهد افزایـش ۲۰ درصدی صـادرات و کاهش پنـج درصدی 

ایـم. بـوده  شهرسـتان  ایـن  بـه  کاال  واردات 
 مدیرعامـل کارخانجـات پروفیـل صفـا هـم در ایـن جلسـه گفـت: ایـن 
شـرکت از بزرگتریـن کارخانجـات تولیـد لوله در دنیا اسـت و تا پایان سـال 86 

یکـی از بهتریـن و موفـق تریـن کارخانجـات تولیـدی بود.
محمـد رسـتمی صفا با بیـان اینکه ظرفیت تولیـد این کارخانجـات ۳ میلیون 

و 6۷۰ هـزار تـن از لولـه ۴.۷۵ میلیمتر الـی لوله ۳۰۰۰ میلی متر می باشـد، اظهار 
داشـت: متاسـفانه این شـرکت به دلیل مشـکالت ناشـی از سیاسـت های سالهای 

گذشـته در دولـت قبلی با رکود مواجه شـد.
وی بـا بیـان اینکـه اکثـر لولـه هـای پـروژه هـای عمرانـی کشـور در این 
کارخانجـات تولیـد می شـود، خاطرنشـان کرد: بیشـتر پروژه های شـرکت نفت 
کشـور  در  گاز  و 
خـود  هـای  لولـه 
ایـن  توسـط  را 
تامیـن  کارخانـه 
می کنـد امـا اخیـراً 
در دو پـروژه عظیم 
بـه علـت نداشـتن 
بازرگانـی  کارت 
بـا مشـکل مواجـه 

ایـم. شـده 
رسـتمی صفـا 
بـودن  نامشـخص 
مالیاتـی  وضعیـت 
را  شـرکت  ایـن 
عمـده دلیـل عـدم 
کارت  دریافـت 
بازرگانـی برشـمرد 
بـا  داد:  ادامـه  و 
پرداخـت  وجـود 
1۰۰ میلیـارد تومـان بـه امـور مالیاتـی در سـال جاری امـا همچنان میـزان بدهی 
مالیاتی این شـرکت نامشـخص اسـت و جرایم مالیاتی آن بخشـیده نشـده اسـت 
و همچنـان محدودیـت هـای دسـت و پاگیر بر روی این شـرکت و مسـئوالن آن 

اسـت. شـده  اعمـال 
وی بـا تاکیـد بـر اینکـه ایـن شـرکت کـه یکـی از عظیـم ترین شـرکتهای 
اسـتان اسـت و در سـال 86 یکـی از بهترین و موفـق ترین کارخانجـات تولیدی 
بـود، ابـراز کـرد: متاسـفانه همچنـان موفـق بـه اخـذ کارت بازرگانـی و گواهی 

ارزش افـزوده و مفاصـا حسـاب تامیـن اجتماعـی نشـده و بالتکلیف مانـده ایم.
مدیرعامـل پروفیـل صفـا بـا بیـان ایـن که مصوب شـده بـود تمـام جرایم 
بیمـه تامین اجتماعی این شـرکت بخشـیده شـود، افـزود: اما تا کنـون هیچ اقدام 

عملـی در ایـن زمینه انجام نشـده و باعث مشـکالت عدیده ای شـده اسـت.
 وی ادامـه داد: در ایـن شـرایط نابسـامان اقتصـادی این شـرکت 1۰ میلیون 
دالر سـفارش بـرای صـادرات پذیرفتـه اسـت که مـواد اولیه آن در گمـرک بندر 
امـام خمینـی )ره( بـدون انتقال ارز وارد شـده اسـت و بـه دلیل نداشـتن کارت 

بازرگانـی موفـق بـه ترخیص آن نشـده ایم.
 او بـا بیـان اینکـه برخـی از کارخانجـات ایـن مجموعـه به علت نداشـتن 
گواهـی ارزش افزوده و مفاصا حسـاب، متوقف شـده اسـت؛ گفت: این شـرکت 
ماهانـه بالـغ بر هفـت میلیارد تومـان هزینه های جانبـی بیمه، حقـوق و مزایا باید 
پرداخـت کنـد کـه بالـغ بـر دو میلیـارد و ۲۰۰ میلیون تومـان مختـص پرداخت 
حقـوق کارگـران اسـت کـه بـه دلیل مشـکالت موجـود امـکان پرداخـت آن را 

ندارد.
رسـتمی صفـا اذعـان کـرد: بـا توجه بـه مشـکالت موجـود مبالغ فیشـهای 
بـرق و گاز ایـن شـرکت پرداخت نشـده اسـت و علیرغم همکاری شـرکت برق 

و گاز امـا قطـع بـرق این شـرکت در دسـتور کار قـرار دارد.
وی افـزود: ایـن شـرکت در گذشـته با سـه هـزار نیـرو فعالیت مـی کرد و 
دارای رتبـه در سـطح جهانـی بـود و تـالش کـرد تا سـال 9۲ این تعـداد نیرو را 
حفـظ کنـد، امـا از سـال 9۳ به دلیـل مشـکالت مالی و رکـود، موضـوع تعدیل 

نیـرو به عنـوان یک مشـکل اساسـی همچنان وجـود دارد.
در ایـن جلسـه مقرر شـد با تقسـیط مالیـات و اخذ مقـداری از آن گواهی 
ارزش افـزوده و مفاصـا حسـاب بـه منظور اخـذ کارت بازرگانی بـه مدیرعامل 
کارخانجـات پروفیـل صفا داده شـود تـا در جلسـه ای در پایتخـت و با حضور 
اسـتاندار و برخـی مدیـران اسـتانی مشـکات مالیاتی این شـرکت به صورت 

ریشـه ای بررسـی و مرتفع شود.
همچنیـن مصوب شـد با پرداخـت مقـداری از مبلغ بدهی برق و تقسـیط 
مابقـی آن مشـکات بـرق این کارخانـه برطرف شـود و برای بدهـی های گاز 
در جلسـه مجـزا در پایتخـت بررسـی و در صـورت امـکان با شـرکت گاز که 
یکـی از شـرکت هـای طـرف قـرارداد خرید لولـه هـای کارخانجـات پروفیل 

صفا اسـت، تهاتر شـود.

ــانان  ــش نش ــی آت ــی خانوادگ ــن گردهمائ اولی
ســاوه بــا حضــور برخــی مســئوالن ایــن شهرســتان 
همــت  بــه  تشــریفات  پذیــرای  مجموعــه  در 
ــامی  ــورای اس ــای ش ــت اعض ــهرداری و حمای ش

ــد.  ــزار ش ــاوه برگ ــهر س ش
خدمـات  و  نشـانی  آتـش  سـازمان  مدیرعامـل 
ماهنامـه  بـا  گفتگـو  در  سـاوه  شـهرداری  ایمنـی 
سـازمان  نشـانان  آتـش  گفـت:  مرکـزی،  ارتباطـات 
آتـش نشـانی و خدمـات ایمنـی شـهرداری سـاوه و 
جمعـی از مدیـران شـهری بـه مناسـبت 7 مهـر روز 

آتش نشـانی و ایمنی، پـس از رژه ناوگان موتوری و 
خودرویی سـبک و سـنگین در سـطح شـهر، با حضور 
در گلزار شـهدای این شهرسـتان در امامزاده سـید 
علـی اصغـر)ع(  ضمـن غبارروبـی و عطـر افشـانی، با 
شـهدا تجدیـد میثـاق و قبـور مطهرشـان را گلبـاران 

کردنـد.
محمدرضـا برزگر با اشـاره به اجـرای برنامه های 
متنـوع و آموزشـی در دبسـتان پسـرانه حـاج فدایی 
مناسـبت  بـه  سـاوه  امیرکبیـر  منطقـه  در  واقـع 

اسـتقبال  و  ایمنـی  و  نشـانی  آتـش  ملـی  روز 
مراسـم  ادامـه  در  داشـت:  اظهـار  مهـر،  از 
سـازمان  نشـانان  آتـش  آتش نشـان،  روز 
آتش نشـانی و خدمات ایمنی شـهرداری سـاوه 
بـا حضـور در آموزشـگاه ابتـدای حـاج فدائـی 
ایـن شـهر و تبریـک سـال تحصیلـی جدیـد بـه 
دانـش آمـوزان، بـه صـورت نمادین اقـدام به 

مانـور اطفـاء حریـق کردنـد.
کـه  اسـت  روزی  مهـر  هفتـم  افـزود:  وی 
نشـانان  آتـش  رشـادت های  از  تقدیـر  بـرای 
ایمنـی  و  نشـانی  آتـش  ملـی  روز  عنـوان  بـه 

شـهید  بهانـه  بـه  روز  ایـن  و  شـده  نامگـذاری 
شـدن تعدادی از آتش نشـانان در پاالیشـگاهی 
که توسـط دشـمن بمباران شـده بـود، نامگذاری 

شـده اسـت.
برزگـر بـا بیـان اینکـه جنـگ آتـش نشـانان 
بـا آتـش تمامـی نـدارد، اضافـه کـرد: زمانـی که 
آژیـر در ایسـتگاه آتش نشـانی به صـدا درآید، 
آتـش نشـانان لحظه ای را برای رسـیدن به محل 

حادثـه تلـف نمی کننـد تـا هـر چـه زودتـر بـرای 
نجـات جـان و مـال مـردم دل بـه حادثـه بزنند. 
نشـانان  آتـش  رشـادت های  افـزود:  وی 
بسـیاری  خـط  کـه  دارد  فراوانـی  داسـتان های 
از ایـن داسـتان ها را ایثـار و از خودگذشـتگی 

می دهـد. تشـکیل 
بـه گفتـه وی، آتش نشـانی یـا اطفـاء حریـق 
مجموعـه اقداماتـی اسـت کـه بـرای مقابلـه بـا 
یـا  و  کنتـرل  کـردن،  خامـوش  بوسـیله  آتـش 
هدایـت آتش هـای ناخواسـته انجـام می گیـرد. 

مدیرعامـل سـازمان آتـش نشـانی 
سـاوه  شـهرداری  ایمنـی  خدمـات  و 
از  حفاظـت  را  آتش نشـانی  اهـداف 
آسـیب  از  جلوگیـری  افـراد،  سـامت 
بـه امـوال و حفاظـت از محیـط زیسـت 
آتش نشـانی  داد:  ادامـه  و  برشـمرد 
مهارتـی بسـیار فنـی اسـت کـه احتیاج 
بـه دوره های طوالنی چـه در زمینه های 
عمومـی ماننـد مقابله با آتـش و چه در 
عملیـات  ماننـد  تخصصـی  زمینه هـای 

امـداد و نجـات دارد. 
وی در ادامـه بـا بیان اینکه سـاوه 

ایسـتگاه  سـه  تنهـا  نفـری  هـزار   300 جمعیـت  بـا 
اسـتانداردهای  طبـق  گفـت:  دارد،  نشـانی  آتـش 
بین المللـی بـرای هـر 50 هـزار نفـر جمعیـت بایـد 
یـک ایسـتگاه آتـش نشـانی دایـر شـود لـذا سـاوه 
نیازمنـد اسـتقرار سـه ایسـتگاه دیگـر متناسـب بـا 

اسـت.  شهرسـتان  جمعیـت 
حمایـت شـورای  بـا  گرچـه  کـرد:  تاکیـد  برزگـر 
یـک  کـه  اسـت  قـرار  شـهرداری  و  شـهر  اسـامی 

علـوی  شـهرک  منطقـه  در  ایسـتگاه 
سـاوه احـداث شـود امـا بازهـم کمبود 
در تعـداد ایسـتگاه و تجهیـزات وجـود 

دارد.
ایسـتگاههای  اینکـه  بیـان  بـا  وی 
آتـش نشـانی سـاوه هـم اکنـون مجهـز 
بـه 11 خـودروی اطفـای حریـق و سـه 
هسـتند،  نجـات  و  امـداد  خـودروی 
نشـانی  آتـش  همچنیـن  داد:  ادامـه 
هیدرولیـک  سـت  بـه  مجهـز  سـاوه 
متاسـفانه  امـا  اسـت  نجـات  و  امـداد 

در  نجـات  و  امـداد  بـرای  بلنـد  نردبـان 
سـاختمان هـای مرتفـع ندارد از ایـن رو تجهیز 
شهرسـتان به نردبـان بلند برای امدادرسـانی 
هـای  پـروژه  نظیـر  مرتفـع  آپارتمان هـای  در 
اسـت. ضـروری  علـوی  شـهرک  مهـر  مسـکن 

بـه گفتـه وی، در حـال حاضـر 84 نیـروی 
اداری و آتـش نشـان در شـهر سـاوه در امـر 
فعالیـت  مشـغول  مـردم  بـه  رسـانی  امـداد 
فـرا  را  الزم  آموزش هـای  کـه  هسـتند 

نـد. ا گرفته 
شـهردار سـاوه هـم در ایـن آییـن گفـت: 

آتـش نشـانان بـا حماسـه آفرینـی در حـوادث، 
جوانـه امیـد را مـی رویاننـد.

مهندس سـیدمهدی حسـینی ضمـن تبریک 
بـر پرسـنل  هفتـم مهـر مـاه روز آتـش نشـان 
شـهرداری  نشـانی  آتـش  سـازمان  سـاعی 
مراسـم  ایـن  برگـزاری  داشـت:  اظهـار  سـاوه، 
زحمـت  بـه  روز  ایـن  در  تـا  اسـت  بهانـه ای 
کشـان ایـن عرصـه خـدا قـوت و دسـت مریـزاد 

گفتـه و خسـتگی ایـن خدمـت عاشـقانه را از 
بزدائیـم. چهره هایشـان 

وی ضمن تقدیر از خانواده آتش نشـانان، 
بیـان کـرد: قطعا سـختی هایی که خانـواده این 
دشـوار  بسـیار  شـوند،  مـی  متحمـل  عزیـزان 
اسـت و جـا دارد از آنهـا تشـکر کنیـم و این از 

خـود گذشـتگی را ارج نهیـم.
مهنـدس حسـینی بـا اشـاره بـه مهمتریـن 
وظایف سـازمان آتش نشـانی و خدمات ایمنی، 
خاطرنشـان کرد: ارتباط، همـکاری، هماهنگی و 

مشـورت بـا مراکـز علمـی، نظامـی، پزشـکی و سـایر 
سـازمان هـا و اشـخاص مربـوط از جملـه وظایـف این 

است. سـازمان 
وی تعییـن صاحیـت فنی و امکانات شـرکت های 
از  اعـم  بـا عنوان هـای مختلـف  و دولتـی  خصوصـی 
طـرح ایمنـی یا شـارژ کننـده و فروشـنده و سـازنده 
ماشـینها، قطعـات، ادوات و تجهیـزات مختلـف مربوط 
بـه امـور ایمنـی و نجـات و آتـش نشـانی در سـطح 
جامعـه را از دیگـر وظایـف سـازمان آتـش نشـانی و 
خدمـات ایمنـی برشـمرد و اضافـه کرد: اشـاعه و به 

کارگیـری رشـته های ورزشـی بیـن کارکنان سـازمان 
تقویـت  منظـور  بـه  عملیـات  نیروهـای  مخصوصـاً 
افـراد  روحیـه  بـردن  بـاال  و  جسـمانی  آمادگـی  و 
از  یکـی  عنـوان  بـه  اسـت،  حرفـه  ایـن  الزمـه  کـه 
اصلی تریـن وظایـف آتـش نشـانان تلقـی مـی شـود.

و  نشـانی  آتـش  روز  بزرگداشـت  مراسـم  در 
تجلیـل از آتش نشـانان شـهرداری سـاوه بـا اهدای 
لـوح سـپاس از زحمات تمامـی آتش نشـانان تقدیر 

و تجلیـل بعمـل آمد.

آیین گردهمایی خانوادگی آتش نشانان ساوه برگزار شد

پزشکی  علوم  دانشکده  آموزشی  مدیر 
بیمارستان  آموزشی  اعتباربخشی  از  ساوه 
خبر  ساوه  مدرس  شهید  درمانی  آموزشی 
مراسم  در  کوهستانی  فارس،  گزارش  به  داد. 
بیمارستان  آموزشی  اعتباربخشی  اختتامیه 
اجرای  راستای  در  گفت:  ساوه  مدرس  شهید 
آموزشی  بیمارستان های  اعتباربخشی  برنامه 
آموزشی  مرکز  اعتباربخشی  بازدید  کشور، 
درمانی شهید مدرس ساوه با حضور اعضا تیم 
زرگر  ساناز  و  عسگری  مژگان  بیرونی  ارزیاب 
ریاست  دانشکده،  آموزشی  معاون  همراهی  با 
بیمارستان آموزشی درمانی  و معاون آموزشی 

شهید مدرس و اعضای تیم اعتباربخشی جهت 
بیمارستان  استانداردهای  تحقق  نحوه  بررسی 
شد.  انجام  مدرس  شهید  درمانی  و  آموزشی 
با  جلسه  ضمن  بازدید،  این  طی  افزود:  وی 
همچنین  و  بیمارستان  و  دانشکده  مسئولین 
مرکز  بخش های  و  واحدها  تمامی  دانشجویان، 
از  ابالغی  سنجه های  طبق  ارزیابان،  توسط 
ارزیابی  و  تحلیل  و  متبوع مورد تجزیه  وزارت 

قرار گرفتند.
گفت:  هم  پزشکی  علوم  دانشکده  رئیس 
برنامه اعتباربخشی و ارزشیابی از فعالیت های 
ارتقا  در  مهمی  تأثیر  می تواند  که  است  مهمی 

خدمات آموزشی و درمانی داشته باشد. عباس 
آموزشی  عنوان  کسب  کرد:  بیان  نیک روش 
اهم  از  مرکز درمانی شهید مدرس و حفظ آن 
فعالیت های دانشکده و ناشی از تالش و همت 
شهید  بیمارستان  پرسنل  مدیریت،  ریاست، 
وی  است.  آموزشی  معاونت  پیگیری  و  مدرس 
ضمن تقدیر و تشکر از تمامی همکاران، ادامه 
داد: اعتباربخشی، فرایند خودارزیابی و ارزیابی 
بهداشتی  سازمان های  در  که  است  خارجی 
آنها  عملکرد  سطح  ارزیابی  جهت  درمانی،  و 
راه حل های  و  معین  استانداردهای  با  رابطه  در 

اجرایی بهبود مستمر صورت می گیرد.

اعتباربخشی آموزشی بیمارستان شهید مدرس ساوه انجام شد

میرسهیل عدنانی - کارشناس ارشد حقوق خصوصی

فرمانـداری ویـژه از نظـر سلسـله مراتب 
اداری فراتـر از فرمانـداری و فروتـر از 
اسـتانداری قـرار دارد. دولـت نهـم در 
بیشـمار  درخواسـت های  بـه  پاسـخ 
مناطقـی از کشـور در راسـتای تبدیل 
آن مناطـق بـه اسـتان، بنـا به پیشـنهاد 
وزارت کشـور و بـه اسـتناد اصل 1۳8 
قانون اساسـی در تاریخ 9 مـرداد 1۳86 
دایـر  خصـوص  در  را  تصویب نامـه ای 

کـردن فرمانـداری ویـژه، اعـالم کرد.
بـر ایـن اسـاس، فرمانـداری ویـژه بخـش عمـده ای از اختیـارات 
اسـتانداری را دارد و تشـکیالتی اسـت که از فرمانداری گسـترده تر، 
محدودتـر  و  کوچکتـر  اسـتانداری  از  ولـی  بزرگتـر  و  توانمندتـر 
اسـت کـه در سـال 1۳86 شهرسـتان هایی کـه سـه شـاخص از میان 
شـاخص های پنجگانـه )دارا بـودن جمعیـت بیـش از ۲۵۰.۰۰۰ نفـر، 
جمعیـت مرکز شهرسـتان بیـش از 1۲۵.۰۰۰ نفر باشـد، مسـافت بین 
مرکـز شهرسـتان و مرکز اسـتان بیـش از 1۲۵ کیلومتر باشـد، سـابقه 
فرمانـداری بیـش از ۵۰ سـال و مسـاحت شهرسـتان بیـش از ۵۰۰۰ 

کیلومتـر( را دارا بودنـد، فرمانـداری آن هـا بـه ویـژه ارتقـا یافت. 
فرمانـدار که مسـئول اصلـی فرمانداری ویژه اسـت، دارای سـطح 
اختیـارات باالتـر از فرمانـدار در سـایر شهرسـتانها اسـت و معـاون 
اسـتاندار محسـوب مـی شـود کـه در کلیه جلسـات معاونین اسـتان 

دارد. حضور 
و  مسـکن  وزارتخانه هـای  اداری  واحدهـای  مدیـران  سـطح 
شهرسـازی، جهـاد کشـاورزی، آمـوزش و پـرورش، راه و ترابـری، 
امـور اقتصـادی و دارایـی، تعـاون، کار و امـور اجتماعـی، صنعـت، 
معـدن و تجـارت و اطالعـات در شهرسـتان های اداری فرمانـداری 

ویـژه بـه معـاون مدیـرکل ارتقـا می یابـد.
بـا وجود اینکه سـاوه شـاخص های پنج گانـه خاص را دارا اسـت 
امـا به رغـم تمـام ظرفیت هایی کـه دارد، این شهرسـتان تنهـا عنوان 

فرمانـداری ویـژه را یدک می کشـد.
سـال 8۷ و در پـی تصمیـم هیـات دولت وقـت مصوب شـد تا این 
شهرسـتان کـه دومیـن شـهر بـزرگ و صنعتـی اسـتان مرکـزی قلمداد 
می شـود، بـا اختیارات خاص بـه عنوان فرمانـداری ویژه معرفی شـود.
هرچنـد فرمانـداری ویـژه شـدن بـرای شهرسـتان سـاوه در روی 
کاغـذ می توانـد یـک مزیـت باشـد، امـا در فعـل و عمل متاسـفانه 
شهرسـتان سـاوه بـه رغـم تمـام ظرفیت هایی کـه بعضـا ظرفیت های 
منحصـر به فردی هسـتند، نتوانسـته آنطور که شایسـته این شهرسـتان 

اسـت موثر باشـد.

بـه طـوری کـه در سـال های اخیـر ایـن موضـوع بارهـا مـورد 
انتقـادات مسـئوالن شـهری قـرار گرفـت طوری کـه رئیس شـورای 
شـهر سـاوه اواخـر سـال 96 بـا انتقـاد از وضعیـت فرمانـدار ویـژه 
بودن سـاوه اعـالم کرد »سـاوه فقط عنـوان فرمانداری ویـژه را یدک 

می کشـد«.
همچنیـن اسـفندماه 96 مهندس بهارونـد فرماندار سـاوه هم از این 
وضعیـت انتقاد کرد و اظهار داشـت »سـاختار فرمانداری ویژه سـاوه 

ضعیف بـوده و اختیارات مدیران سـاوجی محدود اسـت«.
درحالـی کـه در هفتـه هـای اخیـر زمزمه هایـی مبنـی بر برداشـته 
گـوش  بـه  سـاوه  فرمانـداری  از  ویـژه  فرمانـداری  عنـوان  شـدن 
می رسـد، مسـئوالن ارشـد و اصلـی شهرسـتان سـاوه ماننـد مهندس 
منصـوری نماینـده مـردم سـاوه و زرندیـه در خانـه ملـت و مهندس 
بهارونـد فرمانـدار سـاوه بـا انتقـاد از این اتفـاق احتمالی به شـدت 
واکنـش نشـان دادنـد، هرچند در این مدت مسـئوالن ارشـد اسـتانی 

تنهـا بـه یکـی، دو مصاحبـه محـدود بسـنده کردند.
امـا مسـئله مهمتـر این اسـت که آیـا مردم و مسـئوالن شهرسـتان 
سـاوه تنهـا از حـذف یک پسـوند از نـام فرمانـداری این شهرسـتان 

ناراحـت و گلـه مندند...!؟
چـرا چـارت سـازمانی فرمانـداری ویـژه تاکنـون تصویب نشـده 
اسـت و قصـور عـدم تصویـب ایـن چـارت از جانـب چه کسـانی 

اسـت...!؟ بوده 
آیـا تاکنـون بـود یا نبـود این پسـوند تاثیـری در رونـد اداره امور 

و یـا اقدامات اجرایی شهرسـتان داشـته اسـت...!؟
کـدام رئیـس ادارات ایـن شهرسـتان در جایـگاه معـاون مدیر کل 
قـرار گرفته انـد و بجـای ارجاع دادن مردم سـاوه به مرکز اسـتان، کار 

آن هـا را در همین شهرسـتان به سـرانجام رسـانده اند...!؟
همانطـور کـه مـی دانیم اکثـر مسـئولین شهرسـتان سـاوه جایگاه 
شهرسـتانی نیـز ندارنـد، چـه برسـد بـه معـاون مدیـرکل! و مـردم 
سالهاسـت کـه از ایـن موضـوع رنـج مـی برند حـال با حـذف یک 
پسـوند چـه تاثیـری بـر زندگی آنهـا خواهد داشـت، البته نمـی توان 
منکـر عـدم جسـارت، درایـت و توانایـی برخـی مدیران شهرسـتانی 
در سـمت معـاون مدیـرکل شـد کـه این هـم خود قـوز بـاالی قوز 

. . است.
بـر کسـی پوشـیده نیسـت کـه بازگشـت یـک پسـوند بـه نـام 
فرمانـداری یـا نصـب یک تابلـو بر سـر در فرمانـداری دردی از مردم 
سـاوه درمـان نمی کند و باید شـاهد برکات این پسـوند در شهرسـتان 

خود باشـند تـا بـه آن افتخـار کنند.

فرمانداری ویژه؛ بودن یا نبودن، مسئله این است...؟!
یادداشت مدیر مسئول و صاحب امتیاز

محمد مسعود امانی

بررسی مشکالت پروفیل صفا در ستاد راهبری اقتصاد مقاومتی استان مرکزی و شهرستان ساوه 
استاندار: پروفیل صفا از بن بست خارج خواهد شد

برنامه های سینمای ساوه 
* فیلم سینمایی؛ 

لس آنجلس تهران
* فیلم ویژه کودک و نوجوان؛ 
آهوی پیشونی سفید 2

* فیلم سینمایی؛ 
مغزهای کوچک زنگ زده

* فیلم سینمایی؛ کاتیوشا

روابط عمومی
سینما:

۰۹۰۱۱۵۵۱۸۴۱
۰۹۰۱۱۵۵۱۸۴۲

cinema_saveh@ :کانال
jamejaam :اینستاگرام

خلق دو اثر هنری دیگری از استاد میرابی در ساوه 

نقاشی با مداد اتودنقاشی با خودکار آبی

اان لّل و اان الیه راجعون
جناب آقای مهندس جمشید رحیمی »مدیریت محترم کارخانجات کاوه فلوت«

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

کشف ۱۲ هزار نخ سیگار قاچاق در ساوه کمک ۱۲ میلیارد ریالی مردم استان مرکزی به بازسازی عتبات عالیات
استان  انتظامی  فرماندهی  اجتماعی  معاون 
شهرستان  پلیس  عملیات  در  گفت:  مرکزی 
خارجی  سیگار  انواع  نخ  هزار   ۱۲ ساوه 
قاچاق در بازرسی از یک واحد صنفی کشف 
صداوسیما؛  خبرگزاری  گزارش  به  شد. 
خلجی افزود: در این عملیات متهم دستگیر 
شده پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل 

قانونی به دستگاه قضائی معرفی شد.

رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات استان مرکزی از کمک ۱۲ میلیارد ریالی مردم استان مرکزی به بازسازی عتبات 
عالیات خبر داد. به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اراک؛ نجفی گفت: یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال از این 
کمک ها غیر نقدی و به صورت اهدای سنگ و ۸۰۰ میلیون ریال طال و زیورآالت و بقیه کمک ها بصورت نقدی 
است. شهرستان های محالت، خمین و زرندیه به ترتیب بیشترین کمک را برای بازسازی عتبات عالیات در نیمه 
ارسال سنگ،  قبیل  از  استان مرکزی  از کمک های غیرنقدی  ای  افزود: بخش عمده  داشتند. نجفی  امسال  نخست 
مصالح ساختمانی و نیروی انسانی متخصص برای ساخت صحن عقیله بنی هاشم در کربال ارسال می شود. او گفت: 
ستاد بازسازی عتبات عالیات استان مرکزی نه تنها در بازسازی و گسترش حرم های اهل بیت)ع( در عتبات عالیات 

نقش سازنده ایفا می کند بلکه در عملیات طراحی، کنترل و اجرای طرح های سایر استان ها نیز نقش موثری دارد.
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با سالم. اکثر کسبه خیابان سیدابورضا مقابل 

با سالم؛ به فروشگاهی در ساوه - خیابان بسیج۱ 
جهت خرید روغن جامد ۵ کیلویی مراجعه کردم. 
با شرط می دهیم!  فروشنده گفت: روغن داریم 
روغن ۵ کیلویی ۳۶۰۰۰ تومان البته باید ۵ عدد 
جمعا  تومان؛   ۱۰۰۰۰ شود  می  بخری  کیک  هم 
به  نمی خواهی  ببر  خواهی  می  تومان...   ۴۶۰۰۰

هر جا می خواهی شکایت کن!
مسولین ذی ربط لطفا پاسخگو باشند...

    ارسال پیامک در تلگرام  
مدارسی  خصوص  در  مسئوالن  لطفا  باسالم؛ 
که )مانند شهرک علوی( صدای بلندگوی آن در 
اطراف  های  ساختمان  از  را  آرامش  شیفت  دو 
چرا  کنند.  اندیشی  چاره  است،  گرفته  مدرسه 
صادر  ای  بخشنامه  ساوه  پرورش  و  آموزش 
تنظیم  را در حدی  بلندگوها  کند که صدای  نمی 

کنند که مزاحم سایرین نباشد؟ ممنون
     تماس تلفنی

***
لطفا مسئوالن درخصوص ستون مردمی، 

پیگیری و جوابیه صادر کنند.

اان لّل و اان الیه راجعون
جناب آقای حمید فرقانی

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

اان لّل و اان الیه راجعون
جناب آقای محمد شکوهی

درگذشت حاج علی آقا شکوهی را خدمت شما 
بازماندگان تسلیت گفته و برای آن عزیز  و سایر 
بازماندگان صبر و  سفر کرده علو درجات و سایر 

شکیبایی مسئلت داریم.

مارد شهيد مرتضی ازیدی هب پسرش ویپست
جنـاب آقای محمد ایـزدی

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

اان لّل و اان الیه راجعون
جناب آقای محمدی مدیریت محترم چاپخانه تکثیر

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

الهه شعبانی - خبرنگار ارتباطات مرکزی: پسته یک واژه ایراني بسیار کهن است 
که در اکثر کشورهای اروپایی نیز با همین نام شناخته می شود اما با لهجه های مختلف 
تلفظ می شود. این محصول به عنوان یکی از ارقام صادراتی ایران که بسیار استراتژیک 
و حساس است، به شمار می رود که در پرندک از توابع زرندیه کشت می شود. متاسفانه 
گرمای بیش از حد اسفند سال گذشته و همچنین در ادامه آن سرمای اواخر سال و 
اوایل بهار ۹۷ که تنش اقلیمی نام دارد اصلی ترین عامل افت محصول پسته امسال بود.

رئیس هیات مدیره تعاونی تولیدکنندگان پسته استان مرکزی در این باره می گوید: 
وضعیت پسته تولید امسال کشور بسیار نابسامان هست و شرایط خوبی ندارد، البته 
وضع استان مرکزی بهتر از سایر استان هاست. محمود بارانی با بیان اینکه دامغان، 
کرمان، یزد و خراسان به واسطه تنش اقلیمی خسارات بسیاری در تولید پسته متحمل 
شده اند، بیان می کند: ۱۰۰ هزار تن پسته کرمان امسال در اثر یک نامالیمات غیرمترقبه 
هوا از بین رفت که رفسنجان ۷۰ درصد تولید پسته ایران را برعهده دارد و عمده 
تولید این محصول صادر می شود. وی با بیان اینکه قیمت صادرات پسته در ۱۰ سال 
اخیر ثابت مانده است، می افزاید: پسته فندقی ارگانیک کیلویی ۱۲ و نیم دالر و پسته 
معمولی ۱۰ تا ۱۱ دالر به اروپا صادر می شود. بارانی با تاکید بر اینکه پسته به عنوان 
محصول ارز آور در کل کشور به صورت متوسط حدود ۲۵۰ هزار تن ساالنه تولید 
و ۹۰ درصد آن صادر می شود، اظهار می کند: این محصول استراتژیک غالبا برای 
صادرات تولید می شود، البته بخشی از ۱۰ درصد باقیمانده تولید پسته هم در قالب گز، 
سوهان و سایر محصوالت فرآوری شده مجددا صادر می شود و بعضا پسته به عنوان 
کادویی به خارج برده می شود. به گفته وی، اصفهان روزانه ۹۰۰ کیسه پسته برای تولید 
گز و سوهان مصرف می کند که اکثر این محصوالت صادر می شود. وی اضافه می کند: 
نوسانات اخیر ارز به ویژه دالر در ایران باعث شد تا مشتریان پسته تقاضای خرید این 
محصول را به ریال داشته باشند تا به قیمت مناسب تری خرید کنند و این امر موجب 

کاهش درآمد پسته بود. رئیس نظام صنفی کشاورزی شهرستان زرندیه می گوید: ارزانی و پایین بودن قیمت پسته در داخل کشور 
نوعی خودزنی است و صادرات را تحت فشار قرار می دهد لذا این مورد در بحث ارزآوری به نفع کشور نیست. وی با اشاره به 
اینکه دولت همیشه پسته را کاالیی لوکس می داند، بیان می کند: پسته هفت هزار سال قدمت تولید در کشور را دارد و به عنوان 
یکی از محصوالت استراتژیک که بخش خصوصی واقعی آن را تولید می کنند، شناخته شده است و دولت در تولید، فرآوری و 
صادرات آن نقش اصلی ندارد.  بارانی با تاکید بر اینکه امسال افت شدید تولید پسته در کشور محسوس است و حتی نمی توانیم 
پاسخگوی مشتریان خارجی و طرف قرارداد باشیم، می افزاید: در زمان جنگ تحمیلی تنها محصول صادراتی و ارزآور کشورمان 
پسته بود که حتی به مردم و کشاورزان اعالم شده بود که برای صادرات آن اهتمام ویژه ای داشته باشند و حتی به کشاورزان اجازه 
واردات ارز حاصل از صادرات پسته بدون تعرفه گمرکی داده شده بود تا به صادرات این محصول استراتژیک تشویق شوند. وی 
با بیان اینکه پسته، فرش، خاویار و زعفران به عنوان محصوالت اصلی صادراتی و استراتژیک ایران هستند که تنها پسته از بین 
این ۴ محصول فعال است، ادامه می دهد: سال گذشته ۵۰۰ تن پسته ارگانیک در دشت سلطان احمدلو تولید و همه آن صادر 
شد. به گفته وی، این مزرعه از ۱۱۲ هکتار به ۳۵۰ هکتار ارتقا و به کشت پسته ارگانیک اختصاص یافته که توسط آبیاری تلفیقی 
قطره ای و غرقابی پسته تولید می کند. رئیس هیات مدیره تعاونی تولیدکنندگان پسته استان با بیان اینکه پسته به دو روش آفتاب 
خشک و خشک کن برقی - گازوئیلی خشک می شود، اضافه می کند: البته نوع دوم سریعتر و ارزانتر است اما مشتریان روش 
طبیعی آفتاب خشک را بیشتر می پسندند، لذا ۳۰ هزار مترمربع زمین برای خشک کردن پسته به روش آفتاب خشک اختصاص 
داده ایم. وی می افزاید: خشک کردن پسته به روش آفتاب خشک ۳ روز زمان نیاز دارد که از نیروی انسانی بیشتری به منظور پهن 
کردن، هم زدن و جمع کردن نسبت به روش خشک کن برقی گازوئیلی استفاده می شود و حتی پرتی آن نیز بیشتر است. بارانی با 
اشاره به اینکه نیمی از پسته به صورت خام و ۵۰ درصد دیگر آن به صورت فرآوری شده صادر می شود، بیان می کند: البته ارزش 
غذایی پسته ارگانیک در خام بودن آن است و برای کم خونی بسیار توصیه می شود. وی با اشاره به اینکه میزان مجاز آفالتوکسین 

پسته )باقیمانده سموم در محصول( حداکثر pbp است، ادامه می دهد: این میزان 
برای پسته تولید شده در این مزرعه زیر یک است و برای همین ممتاز شناخته شده 
است. به گفته وی، اشتغالزایی این مزرعه در فصل برداشت به حدود ۳۰۰ نفر نیز به 
صورت مستقیم و ۳۰۰ نفر نیز به صورت غیر مستقیم می رسد. این سرمایه گذار 
بخش خصوصی تولید پسته می گوید: پس از برداشت معموالً در پنج شنبه و جمعه و 
روزهای تعطیل این مزرعه به صورت پارک مورد استفاده و توجه مردم حتی بسیاری 
از شهرهای اطراف به منظور چیدن ته گرد و ته چین باغ قرار می گیرد که خود نیز 
باعث برکت باغ است. بارانی یکی از راه های سالم سازی هوای تهران را ایجاد همین 
فضای سبز می داند و بیان می کند: باغات پسته این مزرعه به عنوان شش های تهران 
عمل می کند لذا تاحدودی از ورود ریزگردها به پایتخت جلوگیری می کند و مانند 
جنگلی است که حتی برای رباط کریم و فرودگاه امام بسیار کارآمد است. وی با بیان 
اینکه تولید همواره با مشکل مواجه بوده اما تولیدکنندگان پسته همواره خوش بین 
هستند و به جنگ مشکالت می روند، می افزاید: دولت باید به کشاورزان به ویژه در 
فصل برداشت کمک بیشتری کند چرا که کارگران فصلی نیاز به سکونت و تامین جا و 
غذا دارند. رئیس هیات مدیره تعاونی تولیدکنندگان پسته استان در ادامه با بیان اینکه 
پایانه صادراتی پسته در زرندیه با مشکل نقدینگی مواجه است و متاسفانه تسهیالتی 
از طرف دولت به آن اختصاص داده نشده تا حتی زیرساخت های آن آماده شود، 
می گوید: البته پسته کاران بیشترین صبر را دارند چرا که درختان آنها نیز ۲۰ سال با 
صبر و بردباری، تیمار و رسیدگی به محصول می رسد لذا ۲۰ سال سرمایه آنها در 
رکود می ماند تا به بهره برداری برسد؛ در صورتی که کارخانه دارها نهایتًا در سومین 
سال احداث کارخانه خود به بازگردان سرمایه می رسند. به گفته وی، در این پایانه 
همه چیز مانند سردخانه، ایستگاه هواشناسی، بانک و... دیده شده است و به عنوان 
اولین پایانه بخش خصوصی به بهره برداری خواهد رسید. وی ادامه می دهد: قرار بود 
۹۰ درصد این پایانه توسط بخش دولتی و ۱۰ درصد توسط بخش خصوصی ساخته شود که در این ۱۲ سال ۵ میلیارد تومان از 

طرف بخش خصوصی برای پایان هزینه شده است اما هنوز دولت کمکی نکرده است.
رئیس جهاد کشاورزی شهرستان زرندیه هم می گوید: به علت شروع گرمای زود هنگام اول بهار و سرمای دیررس بهار، 
شرایط تولید پسته در کشور مطلوب نیست و با کاهش ۸۰ درصدی به ویژه در کرمان مواجه هستیم. احمد قره بیگلو بیان می کند: 
خوشبختانه در زرندیه با توجه به شرایط آب و هوا و اقلیمی، این خسارت جزئی بوده و تنها ۱۵ درصد کاهش تولید پسته را شاهد 
هستیم. وی با اشاره به اینکه در سالهای گذشته ۱۱ الی ۱۲ هزار تن پسته در زرندیه برداشت می شد که امسال به ۸۵۰۰ الی ۹ هزار 
تن رسیده است، می افزاید: در سالهای گذشته از هر هکتار دو تن پسته در این شهرستان برداشت می شد که امسال به یک و نیم 
تن در هکتار رسیده است. قره بیگلو با بیان اینکه ۸۰ الی ۹۰ درصد پسته تولیدی در زرندیه صادر می شود، ادامه می دهد: نرخ 
صادرات پسته در این ده سال تغییر نکرده است و بین ۱۰ الی ۱۲ دالر به ازای هر کیلو ثابت مانده است. وی اضافه می کند: البته 
سابقه قیمت دالر ۴۲۰۰ تومان بود که قیمت یک کیلو پسته با این نرخ ارز بین ۴۰ الی ۵۰ هزار تومان محاسبه می شد اما با توجه 
به نوسانات اخیر دالر قیمت پسته هم باال رفته و همچنین کاهش محصول و نوسانات ارز منجر به گران شدن پسته شده است. 
رئیس جهاد کشاورزی زرندیه با بیان اینکه خوشبختانه وضعیت زرندیه در تولید پست خوب است، می افزاید: قیمت پسته از 
کیلویی ۳۵ الی ۴۰ هزار تومان به ۱۵۰ الی ۲۰۰ هزار تومان رسیده است و پسته تر را در سالهای گذشته کیلویی ۱۴ هزار الی ۱۸ 
هزار تومان از باغدار اجاره می کردند اما امسال ۳۷ هزار تومان بابت هر کیلو در اجاره باغ پرداخت می شود که از هر سه کیلو 
پسته تر یک کیلو پسته خشک حاصل می شود. وی بیان می کند: اقدامات اولیه ساخت پایانه صادرات پسته در دو مرحله برای 
واگذاری انجام شده است و زیرساخت ها، دیوارکشی، تامین آب و برق و... آن تکمیل شده است اما برای تکمیل این پایان دو و 
نیم میلیارد تومان تسهیالت اشتغال روستایی تقاضا شده که امیدوارم با تامین آن توسط بانک و همچنین با آورده سرمایه گذاران 

تا پایان سال فاز اول آن به بهره برداری برسد.

طرح رایگان واکسیناسیون تب برفکی در ساوه اجرا شد

دکتر محسـن شـانقی مدیر کل دامپزشکی اسـتان مرکزی 
از اجـرای طـرح رایـگان تـب برفکـی در روسـتای قـره چای 

شهرسـتان سـاوه بازدید کرد.
در طـی ایـن دیدار دکتر شـانقی بـه همراه دکتر سـرمدی، 
رئیـس شـبکه دامپزشـکی سـاوه از اکیـپ هایی کـه در حال 
بازدیـد  انجـام واکسیناسـیون رایـگان تـب برفکـی بودنـد 

کردند.
در ادامـه مدیـر کل دامپزشـکی در دیدار با معاون سیاسـی 
و امنیتـی فرمانـداری ویـژه سـاوه بـا اشـاره به فعالیـت های 
دامپزشـکی در پیشـگیری از بیمـاری هـای مشـترک، گفـت: 
دامپزشـکی عـاوه بـر تضمیـن سـامت و امنیـت غذایـی در 

حفـظ سـرمایه دامی کشـور نیز نقـش بسـزایی دارد.
در پایـان نیز دکتر شـانقی با حضور در اتحادیـه مرغداران 
شهرسـتان بـا مدیـر و تنـی چنـد از مرغـداران دیـدار و بـا 
شـنیدن نقطـه نظـرات آنهـا مـواردی در خصـوص چگونکـی 
هماهنگی با دامپزشـکی جهت پیشـگیری از بیمـاری و رعایت 

امنیـت زیسـتی در مرغداریهای شهرسـتان بیـان کرد.

رئیس شـبکه دامپزشـکی سـاوه هـم در گفتگو بـا ماهنامه 
ارتباطـات مرکـزی با اشـارره به عملکـرد 6 ماهه این شـبکه، 
گفـت: در 6 ماه اول سـال جـاری بیش از 4 هزار مـورد بازدید 
از مراکـز عرضـه فـرآورده هـای خام دامـی صـورت گرفت و 
مقـدار دو و نیـم تن گوشـت قرمـز و 14 تن گوشـت مرغ غیر 
قابـل مصرف ضبـط و معدوم شـد. دکتر داود سـرمدی رئیس 
شـبکه دامپزشـکی گفـت: در نیمـه اول امسـال تعـداد7900 
راس دام سـبک و سنگین در کشـتارگاه دام شهرستان کشتار 
و مقـدار 500 تن گوشـت قرمز اسـتحصال شـد. وی تصریح 
کرد: در 6 ماه اول امسـال 42 هزار راس دام سـبک و سـنگین 
بـر علیه بیماری تـب مالت، 700 قاده سـگ بر علیـه بیماری 
هاری واکسـینه شـد و حـدود 5500  راس دام سـنگین مورد 
آزمایـش بروسـلوز و تسـت سـل قـرار گرفت. رئیس شـبکه 
دامپزشـکی سـاوه ادامـه داد: همچنیـن در ایـن مـدت تعداد 
جوجـه ریـزی در واحد هـای پرورش مـرغ گوشـتی 3 میلیون 
قطعـه و در واحدهـای پرورش مـرغ تخمگذار 60 هـزار قطعه 

می باشـد.

 

رئیس سـازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشـی شـهرداری سـاوه در 
گفتگـوی اختصاصـی با ماهنامـه ارتباطـات مرکزی از انتخاب سـرمربی 
جدیـد تیـم فوتسـال شـهرداری خبـر داد. جعفـر حسـینی بـا اشـاره به 
عملکـرد ضعیـف تیـم فوتسـال شـهرداری در چند مـاه اخیـر، گفت: با 
توجـه بـه نتیجه های ضعیف کسـب شـده توسـط ایـن تیم و جلسـات 
برگـزار شـده »رضـا فـالح زاده« بـه عنـوان سـرمربی تیـم فوتسـال 
شـهرداری سـاوه انتخـاب شـد. وی افـزود: سـابقا تیـم هـای ورزشـی 
شـهرداری سـاوه در قالب باشـگاه فرهنگی ورزشـی با اختیارات محدود 
فعالیـت می کردنـد، امـا از مـاه پیـش ایـن ارگان بـه سـازمان فرهنگی، 
اجتماعـی و ورزشـی شـهرداری سـاوه بـا تصویب سـازمان شـهرداری 
وزارت کشـور شـروع بـه کار کـرد. مهندس حسـینی با اشـاره به برخی 
از فعالیت های سـازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشـی شـهرداری سـاوه، 
خاطرنشـان کرد: این سـازمان در زمینـه فعالیت های فرهنگـی، اجتماعی 
و ورزشـی اقدامـات گسـترده ای انجام مـی دهد که برگزاری سـمینارها 
و کالس های متعددی در سـطح شـهر و همچنین پیشـگیری از بسـیاری 
از آسـیب هـای اجتماعـی ماننـد تکـدی گـری در قالـب اتبـاع بیگانه، 
کـودکان کار و کـودکان بـد سرپرسـت و... به عهده این سـازمان اسـت 
و عـالوه بـر جمع آوری و نگهـداری آنها، کالس های آموزشـی متعددی 
بـرای آنهـا برگـزار خواهـد کـرد. وی بـا اشـاره بـه مرکز پیشـگیری از 
آسـیب هـای اجتماعـی سـاوه، بیـان کـرد: ایـن مرکـز در ایـام اهلل دهه 
مبـارک فجـر سـال 1۳9۴ بـه بهـره بـرداری رسـید و پـس از مدتی کار 
در زمینـه هـای مختلـف بـه ویـژه جمـع آوری و نگهـداری مددجویـان 
عـادی، پرخطـر و اطفـال و همچنین با تشـکیل کمیته ای برای شناسـایی 
و طبقه بندی متشـکل از شـهرداری، نیروی انتظامی، بهزیسـتی، دانشـکده 
علـوم پزشـکی و کمیتـه امداد با مسـئولیت شـهرداری، فعالیـت خود را 
آغـاز کـرد امـا پـس از مدتی به دالیـل مختلف کمرنگ شـد. ایـن مقام 
مسـئول در سـازمان فرهنگـی، اجتماعی و ورزشـی شـهرداری سـاوه با 
تاکیـد بـر فعـال کـردن و پویایی بیـش از پیش ایـن مرکز، اضافـه کرد: 
عـالوه بـر اقدامـات اجتماعـی، در حـوزه فرهنگـی نیز با کمـک عوامل 
فرهنگی شهرسـتان مانند اداره فرهنگ و ارشـاد اسـالمی که متولی اصلی 
امـر اسـت، اقدامـات فرهنگـی مختلـف پررنگ تر از گذشـته در سـطح 
شهرسـتان برگـزار خواهـد شـد. وی افـزود: همچنین در حوزه ورزشـی 
نیـز در رشـته هـای مختلـف ماننـد فوتبـال، فوتسـال، والیبـال، دراگون 
بـوت کـه هم اکنون نیز فعال اسـت و حتـی اردوی تیم ملـی در دریاچه 
تفریحـی سـاوه برگزار شـد، نیز فعـال خواهیم بود.حسـینی بـا تاکید به 

برگـزاری کالس هـا و مـدارس مختلف ورزشـی و اجرای طرح 
اسـتعدادیابی در رشـته های مختلف، تصریح کـرد: هدف اصلی 
ایـن سـازمان اسـتعدادیابی در رشـته هـای مختلـف و برگزاری 
کالس هـا و مدارس مختلف ورزشـی برای نوجوانـان و جوانان 
اسـت. وی بـا اشـاره به اساسـنامه سـازمان فرهنگـی، اجتماعی 
و ورزشـی شـهرداری سـاوه، گفـت: ایـن سـازمان وابسـته بـه 
شـهرداری سـاوه به مثابه شـیوه نامـه اداره سـازمانهای وابسـته 
در چارچـوب اختیارات قانونی در محدوده شـهر سـاوه و حریم 
آن فعالیـت می کند. او با اشـاره بـه اهم وظایـف و ماموریتهای 
ایـن سـازمان، گفـت: برنامـه ریـزی، کنتـرل و نظارت بـر امور 
فرهنگـی، اجتماعی و ورزشـی شـهر بـا هماهنگی دسـتگاههای 
اجرایـی ذیربط، شـناخت، تدویـن و ترویج الگوهـای همیاری و 

مشـارکت 
شهروندان 
بـه  و 
آن  کارگیـری 
اداره  در  الگوهـا 
و  شـهر  امـور 
انسـجام  افزایـش 
مدیریت  اجتماعی، 
سازوکارهای  ایجاد 
مسـتمر  رصـد 
اجتماعی  تغییـرات 
و  فرهنگـی  و 
تدویـن  همچنیـن 
بـا  الزم  تمهیـدات 
سـایر  همـکاری 

دسـتگاه های اجرایـی در جهت کاهش آسـیب های اجتماعـی و فرهنگی 
شـهر، طراحی چارچـوب و مدیریت اجـرای مطالعات ارزیابـی تاثیرات 
اجتماعـی و فرهنگـی )اتـاف( پـروژه هـای عمرانـی و خدماتی شـهر و 
نظـارت بر کاربسـت آنهـا، برنامـه ریـزی و مدیریت اجرای طـرح های 
اجتماعـی، فرهنگـی و ورزشـی بـرای گـذران مطلوب اوقـات فراغت و 
ارتقـای نشـاط و شـادابی شـهروندان همچنیـن تجهیـز فضاهـا و اماکن 

فرهنگـی و ورزشـی  اجتماعـی 
بـرای اسـتفاده تـوان یابـان بـه 
ویـژه افـراد سـالمند یـا کم توان 
دارای  یـا  حرکتـی  حسـی 
معلولیـت، برنامه ریـزی مدیریت 
ایجـاد و تجهیز اماکـن و فضای 
ورزشـی با اسـتفاده از مشارکت 
بـه  آن  مدیریـت  واگـذاری  و 
تشـکل های  بخـش خصوصـی، 
تخصصـی و حرفـه ای و نظارت 
بـر عملکرد آنهـا، مدیریت ایجاد 
بـرای  محلـی  مشـاوره  مراکـز 
و  و خانواده هـا  اطـالع رسـانی 
جوانـان بـه صـورت حضـوری 
تلفنی و مکاتبه ای با کادر مجرب 
با همـکاری دانشـگاه های علوم 

پزشـکی و خدمـات بهداشـتی درمانـی، برنامه ریـزی، مدیریـت، ایجاد 
و تجهیـز کتابخانـه هـا، قرائـت خانـه هـا و خانه هـای مشـق و نظارت 
بـر عملکـرد آنهـا، مدیریـت اجـرای دوره هـای آمـوزش شـهروندی 
و کمـک بـه تولیـد محصـوالت و آثـار فاخـر و ارزشـمند اجتماعـی و 
فرهنگـی، برنامـه ریزی و مدیریت اجرای طرح های گردشـگری شـهری 
بـا همـکاری دسـتگاه های اجرایـی ذیربـط و موسسـات و تشـکل های 
تخصصـی و حرفـه ای، مشـارکت بـا دسـتگاه هـا و نهادهـای مسـئول 
ذیربـط در برنامـه ریزی و اجرای مراسـم های رسـمی ایرانی اسـالمی و 
مدیریـت و نظـارت بـر ایجـاد تاالرهای گفتگوی شـهروندان بـرای اخذ 
نظـرات و جلـب مشـارکت شـهروندان بـرای اداره امور شـهر، کمک به 
ایجـاد بسـتر مناسـب بـرای جلب مشـارکت و حمایـت از سـازمان های 
مردم نهـاد، تشـکل های تخصصـی و حرفـه ای فعـال در حـوزه هـای 

فرهنگـی، اجتماعـی و ورزشـی، برنامـه ریـزی و مدیریت ایجـاد مراکز 
خدماتـی یـا آسـیب دیـدگان اجتماعی نظیـر گرمخانـه هـا، مراکز ترک 
اعتیـاد، مراکـز نگهـداری کـودکان کار خیابانی و کودکان بد سرپرسـت 
و بـی سرپرسـت و اردوگاه هـای نگهـداری آسـیب دیـدگان اجتماعی با 
همـکاری سـایر دسـتگاه ها و نهادهـای ذیربـط، برنامه ریـزی، مدیریت، 
ایجـاد و تجهیـز مراکز فرهنگـی نظیر فرهنگسـراها و خانه هـای فرهنگ 

سـراهای محلـه مجتمع هـای فرهنگـی نگارخانـه ها با اسـتفاده 
از مشـارکت و واگـذاری مدیریـت آنهـا به بخـش خصوصی و 
تشـکل هـای تخصصـی و حرفه ای و نظـارت بر عملکـرد آنها، 
همـکاری بـا نهادهای مسـئول در ایجاد و تجهیـز فضاها و اماکن 
دینی شـهر با بهره گیـری از ظرفیت خیرین و واقفین، شناسـایی، 
معرفـی و ترویج میراث معنوی شـهرها، برنامه ریـزی و مدیریت 
اجـرای جشـنواره هـا آیین هـا و آداب و رسـوم بومـی و محلی 
و هنرهای خیابانی، شناسـایی و سـاماندهی اسـتعدادهای هنری و 
ورزشـی شـهروندان و اتخـاذ تمهیـدات الزم برای معرفـی آنان 
بـه دسـتگاه ها و نهادهـای ذیربط از جملـه وظایف این سـازمان 
مـی باشـد. مهندس حسـینی در خصـوص انتخاب سـرمربی تیم 
فوتسـال شـهرداری سـاوه نیز گفت: پـس از بررسـی و واکاوی 
د  عملکـــر
بی  مر سـر
ی  هـــــا

پیشـنهادی بـا توجه 
بـه اهداف ایـن تیم 
زاده  فـالح  رضـا 
به عنـوان سـرمربی 
فوتسـال  تیـم 
شـهرداری انتخـاب 
شـد. بـه گفتـه وی، 
یکـی  زاده  فـالح 
از سـرمربیان موفـق 
فوتسـال اسـت کـه 
درخشـانی  سـابقه 
در ایـن راسـتا دارد 
و موفقیـت در رسـاندن تیم مقاومـت البرز از تیم لیگ دسـته دوم به لیگ 
برتـر کشـور را در کارنامـه خـود دارد. وی بـا تأکیـد بر اینکه سـرمربی 
انتخابـی باید مربیگـری در لیگ برتر را کارنامه خود داشـته باشـد، ادامه 
داد: همچنیـن این سـرمربی موفق کشـورمان بـا تیم وآمـوس اندونزی ۲ 
بـار قهرمـان لیگ این کشـور شـده اسـت. این مقام مسـئول در سـازمان 
فرهنگـی، اجتماعی و ورزشـی شـهرداری سـاوه از دعوت چنـد بازیکن 
فوتسـال  تیـم  در  بـازی  بـرای 
گفـت:  و  داد  خبـر  شـهرداری 
برنامـه هـای متعـدد و اردوهـای 
آموزشـی پیش بینـی شـده اسـت 
کـه بـا اسـتقرار سـرمربی جدید 
اجـرا  و  تدویـن  برنامه هـا  ایـن 
خواهد شـد. وی ابـراز امیدواری 
تیـم  آتـی  بـازی  در  کـه  کـرد 
شـهرداری بـا یکـی از تیـم های 
قـم پیـروزی ارزشـمندی را برای 
شـهرمان بـه ارمغـان بیاوریم. وی 
با اشـاره به جایگاه رده سـیزدهم 
تیـم شـهرداری سـاوه از بین 1۴ 
تیـم، گفـت: هـدف اصلـی ایـن 
سـازمان حفظ تیم شـهرداری در 
لیـگ برتر اسـت و امیـدوارم در 

ایـن راسـتا موفق باشـیم تا اهـداف بعـدی را اجـرا کنیم. حسـینی عدم 
عقـد قـرارداد بین بازیکنـان تیم فوتسـال را عمده ترین مشـکل باشـگاه 
شـهرداری اعـالم کـرد و ادامـه داد: سـابقا به دلیل سـازمان نبـودن این 
ارگان و برخـی سـهل انـگاری ها بازیکنان جذب شـده در تیم فوتسـال 
پـس از آمـوزش، رشـد و نمـو در ایـن تیـم و هزینـه هـای مختلفی که 
باشـگاه فرهنگی ورزشـی برای آنهـا انجام می داد، بدون هیچ دسـتاوردی 
بـرای تیـم فوتسـال شـهرداری بـه تیم هـای دیگـر می پیوسـت و از این 
قراردادهـا چیـزی عاید شـهرداری سـاوه نمی شـد امـا در آینـده با کلیه 
بازیکنـان قـرارداد منعقـد می شـود و آنها متعهـد به حضـور حداقل 1۰ 

سـال در تیـم شـهرداری می شـوند.
مهنـدس جعفـر حسـینی بیـش از 20 سـال سـابقه مدیریـت 
در حـوزه هـای مختلـف از جملـه مدیـر اداری، مدیـر برنامـه ریـزی، 
مدیرعامـل سـازمان پارکهـا و فضـای سـبز و مسـئول شهرسـازی 

شـهرداری سـاوه را در رزومـه خـود دارد.
سـرمربی جدیـد تیـم فوتسـال شـهرداری سـاوه هـم پـس از 
حضـور در این تیم و تسـت بازیکنـان در گفتگو با ماهنامـه ارتباطات 
مرکـزی، گفـت: مربیگـری این تیم کار خطیری اسـت و بایـد از آقای 
خبیـری کادر فنـی شـهرداری سـاوه تشـکر کنم و بـه این امـر واقفم 
کـه زمـان کافی برای بسـتن تیم نبـود. رضا فـالح زاده ضمن تشـکر 
از حمایت تمام قد اعضای شـورا، شـهردار و کلیه مسـئوالن سـاوه از 
تیـم فوتسـال شـهرداری، بیان کـرد: در این مراسـم حضور مسـئوالن 
از اسـتانداری و شهرسـتان سـاوه در این تیم نشـان از فعالیت جهادی 
بـرای پیشـرفت تیـم دارد. وی افـزود: مـن و بازیکنان تیم مسـئولیت 
خودمـان را درک مـی کنیـم و تمـام تالشـمان را برای دفـاع از اعتبار 
شـهرداری و فوتسـال سـاوه خواهیم کـرد و از مردم سـاوه هم تقاضا 
دارم عـالوه بـر دعـا کـردن بـرای موفقیـت تیم فوتسـال شـهرداری 
سـاوه، در حـد وسـع خـود از ایـن تیـم حمایت کننـد. به گفتـه وی، 
بازیکنـان ایـن تیم شـش دانـگ و کامل هسـتند و برحسـب اتفاقات، 
کمبـود بازیکـن و بداقبالی اکثـر بازیهـا را واگذار کردند. فـالح زاده 
بـا اشـاره به داشـتن شـناخت کافی از تیم قـم که در بـازی بعد مقابل 
تیـم شـهرداری سـاوه بـازی می کنـد، اظهار داشـت: متاسـفانه سـه 
بازیکن ارزشـمند تیم شـهرداری سـاوه در بـازی قبل مقابـل مقاومت 
البـرز را به علت اخراج و اخطار از دسـت دادیم اما شـهرداری سـاوه 
بازیکـن محـور نیسـت و قائل بـه هیچ فـرد و بازیکنی نمی باشـد و با 

دیگـر بازیکنـان تیـم نتایج خوبی کسـب خواهـد کرد.

انتخاب سرمربی موفق  و قدرتمند
اولین قدم سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری ساوه

7لغایت ۱3 مهرماه هفته سالمند گرامي باد
بوسه مهر

انبوه تجربه ها خمیده است و پای تو از سنگینی عبرت ها  پشت تو را 
می لغزد. تو معّلم خانواده و الگوی جامعه ای. ما بر قامت به رکوع رفته 
تو سجده احترام می گزاریم و بر دستان پینه بسته ات، بوسه مهر می زنیم. 

سالمندان در فرهنگ اسامی
است.  بسیار شده  تأکید  پیران  تکریم  بر  اسالم،  ساز  زندگی  فرهنگ  در 
اشارات گویا بسیار می یابیم. امام صادق )ع( می فرمایند: »پیران خویش 
را تکریم و با خویشان خود، رفت وآمد کنید«. در جای دیگری فرموده اند: 
»از ما نیست کسی که به سالمندان احترام نگذارد و بر کودکان شفقت 
ما  روی  به  را  اسالمی  اخالق  از  دیگری  باب  نیز،  اسالم  پیامبر  نورزد«. 
گشوده، می فرماید: »احترام و تعظیم پیران اّمت من، تکریم و تعظیم من 

است«.
تعظیم خداوند

برخورد با سالمندان از دیرپاترین و سرنوشت سازترین ارتباط هاست. در 
دین مقّدس اسالم، سالمندی، ارزش به شمار آمده و در برخورد با کهن 
ساالن بر اصل تکریم و پاسداشت مقام ایشان، تاکید فراوان شده است. تا 
آن جا که پیامبر گرامی اسالم )ص( فرمود: »تکریم پیران مسلمان تعظیم 

خداوند است«.
مقام بلند سالمندان

در معارف اسالمی و آموزه های دینی، بر مقام بلند سال خوردگان تأکید 
بسیار شده و از اندیشه پربها و تدبیر پیرانه آنان به نیکی یاد شده است و 
آن را بر قدرتمندی جوانان برتری داده اند. حضرت علی )ع( در سخن 
زیبایی می فرماید: »اندیشه پیر در نزد من از تالش جوان خوش آیندتر 

است«.
احترام به سالمندان در قرآن

قرآن که کتاب هدایت انسان هاست، فرهنگ زیبایی زندگی را روبرویمان 
انسانی را پیش رویمان گشوده  گسترانیده و افق های روشنی از اخالق 
است. در آیه ۲۳ سوره اسراء آمده است: »پروردگارت فرمان داده جز او 
را نپرستید و به پدر و مادر نیکی کنید. هرگاه یکی از آن دو، یا هردوی 
آنها، نزد تو به سن پیری رسند، کمترین بی احترامی به آنها روا مدار و 
صدای خود را بر آنها بلند مکن و گفتار لطیف و سنجیده و بزرگوارانه 

به آنها بگو«.
قابل توجه سالمندان گرامی:

مرکز  نزدیکترین  به  رایگان  صورت  به  سالمندی  دوران  مراقبت  جهت 
بهداشتی درمانی در محل سکونت خود مراجعه کنید. خدمات ارائه شده 

در این مراکز به شرح ذیل می باشد:
1-تشکیل پرونده 

2- ارجاع به پزشک جهت معاینات اولیه و درخواست آزمایش در 
صورت صاحدید پزشک 

انجام مراقبتها روتین و آموزش به سالمند بر اساس چهار    -3
جلد کتابچه سالمندي

مسافرگیری قطار ساوه - مشهد آغاز شد
قطار ساوه -  بلیت فروشی و مسافرگیری  آغاز  از  مردم ساوه و زرندیه در مجلس  نماینده 

مشهد،  خبر داد.
محمدرضا منصوری در گفتگو با ایرنا،  اظهار داشت: شهروندان ساکن در شهرستان های ساوه 
و زرندیه می توانند از طریق سایت شرکت راه آهن ایران )رجا( برای سفر به مشهد مقدس با 

استفاده از قطار اقدام به تهیه بلیت کنند.
وی افزود: به دلیل کمبود بودجه، استخدام نیروی انسانی در ایستگاه ساوه صورت نگرفته اما 
مردم می توانند به صورت اینترنتی بلیت سفر از مبدا ساوه به مقصد مشهد مقدس را تهیه کنند.
منصوری ادامه داد: هر چند نرخ بلیت از ایستگاه همدان تا مشهد یک میلیون و ۳6۰ هزار ریال 

تعیین شده بود اما نرخ بلیت از ایستگاه ساوه کمتر از این میزان است.
نماینده مردم شهرستان های   ساوه و زرندیه در خانه ملت بیان کرد: برای برقی کردن قطار 
در این خط ریلی رایزنی هایی با وزیر راه و شهرسازی انجام داده شده که با تحقق آن، 1۰۰ 
کیلومتر به سرعت قطارها افزوده می شود و امکان انتقال مسافران با سرعت ۲۵۰ کیلومتر در 

ساعت نیز فراهم می شود.
منصوری گفت: مقدمات اجرایی کردن این طرح فراهم شده است و تاکنون نیز چند نوبت 
وزیر راه و شهر سازی و ۲ تن از معاونان رئیس جمهوری برای بررسی این طرح در ساوه 
حضور پیدا کرده اند و همکاری و رایزنی ها در این خصوص با مقامات عالی دولت و نیز 

نمایندگان شهرهای برخوردار از این خط ریلی همچنان ادامه دارد.
به گفته این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی مراحل ساخت ایستگاه راه 
آهن در شهرستان ساوه هشت ماه زودتر از همدان به اتمام رسید و اکنون نیز در مدار بهره 

برداری قرار گرفته است.
منصوری اظهار کرد: تالش می شود با رایزنی هایی که در دستور کار است،  به زودی امکان 
جابه جایی مسافران شهرستان های ساوه و زرندیه از ایستگاه راه آهن این منطقه به مقصد 

تهران فراهم شود تا مردم با مدت زمانی کمتر و سفری ایمن تر به پایتخت مسافرت کنند.
ایستگاه راه آهن ساوه در 1۰ کیلومتری شمال شهر ساوه و نزدیکی آزاد راه ساوه - تهران قرار 

دارد که در اریبهشت سال 96 با حضور وزیر راه و شهرسازی بهره برداری شد.
راه آهن تهران - سنندج که از شهرهای ساوه و همدان نیز عبور می کند به طول ۴۲۰ کیلومتر 
و با هدف ایجاد کوتاه ترین مسیر ریلی بین این شهرها و پس از آن اتصال به مسیر راه آهن 

کرمانشاه به خسروی )ایستگاه سمنگان( در دست ساخت است.

سینمای ساوه در سایت سینماتیکت قرار گرفت
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان ساوه گفت: با پیگیری های صورت 

گرفته سینمای این شهر در سایت سینماتیکت قرار گرفت.
اطالع رسانی  با هدف  سینماتیکت  کرد:  بیان  ایسنا،  با  گفتگو  در  محمودی فر  حسین 
درباره اخبار و رویدادهای اکران سینماها و برنامه نمایش فیلم ها راه اندازی شده است.
وی با اشاره به اینکه یکی از خدمات اصلی این سایت رزرو آنالین بلیت در سینماهای 
ایران است، اظهار کرد: به دلیل افزایش استقبال به سینماها، این سایت  توانست از 
ارائه خدمات رزرو آنالین  فضای موجود بهره برداری کند و اکنون مهمترین مرجع 

برای سینماهای کشور است .
محمودی فر افزود: شهروندان ساوجی نیز می توانند برای تسهیل در تهیه بلیط سینما 
با مراجعه به این سایت اقدام به رزرو و خرید بلیط سینما مطابق با ساعات اعالمی 

اکران فیلم کنند.
وی تصریح کرد: خرید بلیط سینما از طریق سینماتیکت موجب سهولت در تهیه بلیط 
توسط شهروندان و بویژه افرادی است که از شهرهای مجاور جهت تماشای فیلم به 

سینمای ساوه مراجعه می کنند، می شود.

یک کشته بر اثر انفجار بویلر روغن
در شهرصنعتی کاوه  

انفجار شدید بویلر روغن در شرکت سهند شیمی در شهر صنعتی 
کاوه موجب وقوع حادثه ای مرگبار شد. فرشاد محمودی عالمی رئیس 
گفتگوی  در  کاوه  صنعتی  شهر  ایمنی  خدمات  و  آتش نشانی  اداره 
اختصاصی با ماهنامه ارتباطات مرکزی با اعالم این خبر، گفت: بر 
اساس اطالع رسانی به مرکز کنترل ایستگاه آتش نشانی شهرصنعتی 
کاوه مبنی بر وقوع انفجار دیگ بخار در یک واحد صنعتی، سریعا 
کلیه نیروهای عملیاتی به محل حادثه اعزام شدند که در مشاهدات 
اولیه شاهد تخریب اتاقک بویلر روغن بودیم. وی با بیان اینکه میزان 
خسارات وارده به این واحد صنعتی در حال بررسی و کارشناسی است، 
افزود: یکی از نیروهای تاسیساتی که به منظور تنظیم بویلر در محل 
حضور داشت و به شدت آسیب دیده بود، توسط پرسنل ایستگاه به 
محل ایمن انتقال پیدا کرد و تحویل نیروهای اورژانس داده شد و 
انجام  بعدی  احتمالی  ایمن سازی محل و رفع خطر های  اقدامات 
شد. به گفته وی، متاسفانه علی رغم تالش کادر درمانی بیمارستان 

فرد حادثه دیده به علت جراحات شدید جان خود را از دست داد.

قتل مرد ۳۷ ساله به ضرب گلوله اسلحه 
شکاری در ساوه و دستگیری قاتل فراری   

فرمانده انتظامي شهرستان ساوه گفت: فردي که مردي 37 
ساله را به ضرب گلوله اسلحه شکاری در شهرستان ساوه به قتل 
رسانده بود، در حین خروج غیرقانوني در یکي از شهرهاي مرزي 
دستگیر شد. به گزارش پلیس، سرهنگ پرویز اسدی بیان کرد: در 
بعدازظهر 30 شهریورماه در پي قتل شهروندي ساوجي با شلیک 
گلوله از یک اسلحه شکاري در یکي از خیابان هاي شهرستان، 
هاي  بررسي  شهرستان  آگاهي  پلیس  کاراگاهان  از  زبده  تیمي 
تخصصي را براي شناسایي و دستگیر فرد قاتل آغاز کردند. وي 
افزود: در تحقیقات مقدماتي فرد قاتل که داراي اختالفات قدیمي 
با مقتول بود، شناسایي و مشخص شد که این فرد بالفاصله بعد 
از قتل متواري شده است. فرمانده انتظامي ساوه تصریح کرد: در 
از  برنامه ریزي عملیاتي پلیس،  قاتل که قصد خروج غیرقانوني 
کشور را داشت طي عملیات کارآگاهان پلیس شهرستان در یکي از 
شهرهاي مرزي دستگیر و براي تکمیل تحقیقات به پلیس آگاهي 
شهرستان انتقال داده شد. وی ادامه داد:  در تکمیل تحقیقات از فرد 
دستگیر شده، اسلحه مورد استفاده در این قتل که در یک مزرعه 
کشاورزي پنهان شده بود، کشف شد. سرهنگ اسدي خاطرنشان 
کرد: متهم دستگیر شده در این عملیات براي سیر مراحل قانوني 

به مرجع قضائي معرفي شد. 

دستگیری سارق پسته ها در زرندیه   
فرمانده انتظامی زرندیه از دستگیری سارق پسته ها در این 
شهرستان خبر داد. محمدرضا روشندل در گفتگو با فارس اظهار 
کرد: افرادی که 100 کیلوگرم پسته را از یکی از باغات شهرستان 
زرندیه سرقت کرده بودند، دستگیر شدند. وی تصریح کرد: در پی 
وقوع سرقت پسته از یکی از باغداران این شهرستان، موضوع 
شناسایی و دستگیری سارق یا سارقان به صورت جدی در دستور 
کار ماموران انتظامی قرار گرفت. فرمانده انتظامی زرندیه ادامه 
داد: با آغاز تحقیقات تخصصی پلیس، سرنخ هایی از سارقان به 
دست آمد و مشخصات متهمان به تمامی تیم های گشت انتظامی 
اعالم شد. روشندل خاطرنشان کرد: سرانجام مأموران انتظامی 
زرندیه، در هنگام گشت زنی در سطح  کالنتری 13 شهرستان 
این شهرستان به دو نفر با مشخصات افراد تحت تعقیب برخورد 
و آنان را دستگیر کردند. وی افزود: با اعتراف متهمان به سرقت 
100 کیلوگرم پسته از باغدار مذکور، پسته های کشف شده به 
باغدار تحویل داده شد و متهمان نیز پس از تشکیل پرونده برای 

سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی معرفی شدند.

افزایش 1۷ درصدی دستگیری سارقان
در ساوه   

مناسبت  به  خبری  نشست  در  ساوه  انتظامی  نیروی  فرمانده   
هفته نیروی انتظامی از افزایش 17 درصدی دستگیری سارقان در 
این شهرستان خبر داد. سرهنگ پرویز اسدی با تاکید بر اثرگذاری 
رسانه و فضای مجازی در برقراری امنیت اجتماعی، گفت: رسانه ها 
مانند شمشیر دو لبه هستند که در افکار و اذهان عمومی تاثیرگذار 
می باشند. وی با اشاره به شعار امسال هفته نیروی انتظامی با عنوان 
»پلیس مقتدر، امین مردم« اضافه کرد: بعضا وضعیت اقتصادی مردم 
و همچنین مشکالت نگهداری معتادان اصلی ترین دلیل افزایش 
سرقت های جز بوده است اما دستگیری سارقین 17 درصد افزایش 
انتظامی  نیروی  یکساله  عملکرد  به  اشاره  با  اسدی  است.  داشته 
شهرستان از اول مهر سال گذشته تا اول مهر امسال، خاطرنشان 
کرد: در این مدت کشفیات در سرقت سه درصد، انواع مواد مخدر 
10 درصد، قاچاق اقالم ممنوعه ۲1 درصد، محصوالت ضدفرهنگی 
۲۲ درصد و سالح ۶۸ درصد افزایش داشته است. وی با بیان اینکه 
۶۲7 کیلوگرم انواع مواد مخدر در این مدت کشف شده است، اظهار 
داشت: همچنین در راستای تحقق بخشیدن به منویات مقام معظم 
رهبری در راستای حمایت از تولیدات ملی، 10 میلیارد تومان کاالی 
قاچاق در این شهرستان کشف شد. به گفته وی، در این مدت قتل 
33 درصد و خودکشی منجر به فوت ۴3 درصد کاهش داشته اما 
جرایم سایبری ۵۸ درصد افزایش داشته و همچنین در بحث جرائم 
خشن یک مورد آدم ربایی در شهرستان رخ داده است که کلیه ۵ 
نفر عامل این آدم ربایی کمتر از ۲۴ ساعت دستگیر شدند. سرهنگ 
اسدی ادامه داد: در این مدت برخی عملکرد نیروی انتظامی شامل 
صدور  مورد   3۵3۹ پالک،  تعویض  و  گذاری  شماره  مورد   ۸۹۶۲
گواهینامه، ۲7۹1 نفر ساعت کالس، 337۶ دستگاه وسایل نقلیه 
توقیف  دستگاه   ۲۹۸۲ شد،  توقیف  رفع  مورد   ۲۸۵۵ که  توقیف 
موتورسیکلت، ۶0۴ هزار و ۲۵0 مورد ابالغ احکام قضایی، ۲1 هزار و 
770 تشکیل پرونده قضایی ۲۸1۲ مورد جذب افراد، ۲0 هزار و ۴۲۹ 
مورد اقدامات مشمولین، 3۲ هزار و ۶7۵ مورد اقدامات تشخیص 
هویت، ۲7 هزار و ۸0۲ مورد اقدامات صنوف، ۵۵ هزار و ۲۴۵ مورد 
با 110 که  پلیس +10، ۶۶ هزار و ۲۵۶ تماس  انواع خدمات در 
۸0 درصد آنها عملیاتی شد، بود.  وی با تاکید بر افزایش تماس با 
سامانه 1۹7 اذعان کرد: این افزایش 1۸ درصدی نشان از باال رفتن 
درصد اطمینان و اعتماد مردم است؛ در این مدت ۹۲۴ مورد تماس 
با 1۹7 انجام شده که 1۶0 مورد تقدیر و ۴03 مورد انتقاد و پیشنهاد 
و ۲۵ مورد شکایات و 337 مورد راهنمایی و پاسخگویی پلیس بوده 
است. اسدی با بیان اینکه ایجاد امنیت پایدار بدون حضور، دخالت، 
شراکت و همراهی مردم امکان پذیر نیست، اعالم کرد: انتظار داریم 
همه دستگاه هایی که سهم در ایجاد امنیت دارند با نیروی انتظامی 
همکاری داشته باشند چرا که بسیاری از عملکردها تاثیر مستقیم به 
امنیت اجتماعی دارد و کوتاهی هر دستگاهی نتیجه عکس می دهد 
و سرریز آن به ناجا منتقل می شود. وی اهدای خون، دیدار خانواده 
شهدا، جانبازان و ایثارگران، تقدیر از خانواده های ناجا و راهپیمایی 
خانواده ناجا، ویزیت رایگان رژه خودرویی و صبحگاه مشترک را از 

جمله برنامه های هفته نیروی انتظامی اعالم کرد.

 
حـوادث

خط ارتباطی با مردم
ارسال پیامک یا تماس تلفنی 

09352958676
بارانی: ارزانی و پایین آوردن قیمت پسته در داخل کشور نوعی خودزنی است

قره بیگلو: وضعیت زرندیه در تولید پست خوب است

مسئول نمایندگی ولی فقیه سپاه ساوه معرفی شد 
مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه روح اهلل استان مرکزی در 
مراسم تکریم و معارفه مسئول نمایندگی ولی فقیه سپاه ناحیه ساوه، 
گفت: کسانی که می خواهند پرچم هدایتگری برافرازند، باید ابتدا 

وجود خودشان را از ناپاکی ها پاالیش دهند.
حجت االسالم محمد ولی رضوی راد با تاکید بر اینکه این امر 
افتخار شیعه به ویژه روحانیت است، بیان کرد: روحانیت و شیعه 
همواره مدافع و پرچمدار اسالم ناب بوده است و این امانت بزرگ 
امروز بر دوش ماست تا در این مسیر قرار گرفته و این جریان زالل 

را حفظ کنیم.
وی افزود: کسانی که خیانت و اختالس کرده یا حقوق نجومی 
نفوذ  انقالب  در  که  باری هستند  و  بند  بی  می گیرند، هرزه های 

کرده اند و باید رسوا شوند.
به گفته وی، جبهه کفر و استکبار از هر دری وارد می شود و از هر حربه ای استفاده مانند 
تحریم، جنگ اقتصادی، جنگ نظامی و... علیه کشورمان استفاده می کند لذا امروز وظیفه آنهایی 
که در این زمینه پرچمدار انقالب می باشند، معرفت بخشی بینش و آگاهی دادن و بصیرت 

بخشیدن به مردم می باشد.

با تکیه بر  حجت االسالم رضوی راد خاطرنشان کرد: سپاه 
اقتدار و معنویت در برابر دشمنان محکم ایستاده است.

امام جمعه ساوه نیز در این مراسم گفت: سپاه و روحانیت دو 
رکن اساسی در صیانت از دستاوردهای انقالب هستند.

و  ها  تالش  افزود:  حسینی  ابراهیم  سید  االسالم  حجت 
رشادت های سپاه و نیروهای انقالبی، اصلی ترین عامل در برابر 

توطئه افکنی های دشمنان علیه نظام اسالمی است.
و  معنویت  اخالص  گفت:  نیز  ساوه  ناحیه  سپاه  فرمانده 
با  آن  سبزپوشان  و  است  سپاه  های  ویژگی  از  والیت مداری 
برخورداری از این ویژگی ها در حفظ و صیانت از دستاوردهای 

انقالب اسالمی مجاهدت می کنند.
سرهنگ پاسدار علی رسولی با بیان اینکه روحیه جهادی شکل گرفته در سپاه بر مبنای بصیرت 
اخالص و والیتمداری است، اضافه کرد: در این مسیر نیروهای سپاه جانانه در دفاع از انقالب 

ایستاده اند.
در این مراسم از خدمات 7 ساله حجت االسالم محمدصادق شعبانپور تقدیر و حجت االسالم 

مهدی محمدی به عنوان مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه ناحیه ساوه معرفی شد.

افقـــی
1- شهریاقوت های سرخ - نام قدیم مکه

۲- ضد مشتق
۳- حیوان باوفا - بن مضارع رفتن
۴- نوزدهمین حرف الفبای فارسی

۵- از شرکت های تولیدکننده مشعل های صنعتی 
واقع در شهرصنعتی کاوه

6- از معصومین مدفون در عراق - کشور فراعنه
۷- باال آمدن آب دریا - مرکز فرماندهی وزارت 

دفاع آمریکا
الفبای  حرف  امین  سی   - آلمانی  تصدیق   -8

فارسی – یکای طول قدیمی مغول ها
9- جنس قوی - فیلسوف فرانسوی و متخصص 

زبان های سامی - جسم
1۰- فرآیند تبدیل شمش یا ورق آهن به میلگرد 

و لوله
11- فعل جمع مذکر غایب مضارع از ریشه »رای«

عمـــودی
1- امانت دار

۲- اهل سیاست
۴- میانه و حایل - حبیب خدا

۵- نامی دخترانه
6- از پادشاهان ساسانی

۷- از اجداد پیامبراسالمی)ص(
8- نیکی - کشوری در اروپا

9- اتومبیل التین - شهری در مازندران
یونان  حروف  از   - حسابداری  افزار  نرم   -1۰

باستان - بن مضارع رفتن
11- اصطالحی برای دریافت کردن و پرداخت 

مبلغ چک
1۲- وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسالمی

همشهریان عزیز جهت شرکت در مسابقه 
جدول، لطفا عکس جدول حل شده خود 
را به شماره ۰۹3۵۵۰۴۵6۰۵ تلگرام یا 

واتساپ کنید، به سه نفر از برندگان هدیه 
فرهنگی)کتاب( اهدا خواهد شد.

۱
طراح: سعيد رضایی

 نکته های مهم و طالیی
هرگـز برای عاشـق شـدن دنبال بـاران و بابونـه نباش، گاهـی در انتهای 

خارهـای کاکتـوس به غنچه می رسـی کـه زندگیت را روشـن مـی کند.
اگر روزی تهدیدت کردند، بدان در برابرت ناتوانند.

اگر روزی خیانت دیدی، بدان قیمتت باالست. 
اگر روزی ترکت کردند، بدان با تو بودن لیاقت می خواهد.

حکایت جالبی است؛ رفتار ما آدمها را  خدا می بیند اما فاش نمی کند 
ولی مردم نمی بینند و فریاد می زنند...

حسینعلی یزدان دوست بویراحمدي رئیس اداره تبلیغات اسامي زرندیه 

ي اسالمي
ک زندگ

سب

دستمزد کارگران ترمیم شود
خانه  اجرایی  دبیر 
تشکیالت  کارگر 
و  ساوه  شهرستان های 
انتظار  گفت:  زرندیه 
جامعه کارگری از رئیس 
جمهوری ترمیم حقوق 
کارگران  دستمزد  و 

است.
داود میرزایی در گفتگو 

با ایسنا، بیان کرد: امروز جامعه کارگری در حوزه اقتصادی و معیشت 
خانواده خود عاجز ماندند و سفره آنان نسبت به گذشته تهی تر شده 
است و از رئیس جمهوری انتظار دارند برای برخورداری یک کارگر با 

درآمد ناچیز از حداقل   ها در زندگی، چاره اندیشی کند.
کرد:  اظهار  کشور  در  قیمت ها  توجه  قابل  افزایش  به  اشاره  با  وی 
یافته  آن کاهش  ارزش  که  ریالی  با  را  امروزه حقوق خود  کارگران 

دریافت می کنند اما به دالر سر به فلک کشیده هزینه می کنند.
ابتدای سالجاری  افزایش ۱۹.۵ درصدی حقوق کارگران در  به  وی 
اشاره کرد و گفت: متاسفانه این میزان افزایش حقوق کارگران با رویه 
تورم همخوانی نداشته و امان از روزگار کارگران بریده است. امروز 

قدرت اقتصادی کارگران حدود ۴۳ درصد کاهش پیدا کرده است.
میرزایی تاکید کرد: خیلی از کارگران با آغاز سال تحصیلی شرمنده 
فرزندان دانش آموز خود شدند و حتی نتوانستند آنها را در مدارس 
دلخواه خود ثبت نام کنند و بعضا در تامین مایحتاج تحصیلی آنان با 

مشکالت جدید مواجه بودند.
وی گفت: امروزه برخورداری از مزایای مدارس غیرانتفاعی، کالس های 
تقویتی و آموزش تحصیلی برای افرادی است که از بنیه اقتصادی و 
توانایی مالی خوبی بهره مند هستند و به دلیل ضعف توانایی مالی 
جامعه کارگری در آینده شاهد افت تحصیلی فرزندان آنان در مدارس 
و دانشگاهها به دلیل اختالف و فاصله طبقاتی ایجاد شده خواهیم بود.

دبیر اجرایی خانه کارگر تشکیالت ساوه و زرندیه تصریح کرد: جامعه 
کارگری از دولت بویژه شخص رئیس جمهوری درخواست دارند که 
هر چه سریعتر با تشکیل جلسه شورای عالی کار برای ترمیم حقوق 

کارگران اقدام کند.
وی تاکید کرد: کارگری که از ۴۰ سال پیش و قبل از انقالب روزانه 
۶۳ تومان معادل ۹ دالر حقوق می گرفت امروز بعد از این مدت اگر 
روزانه ۴۰ هزار تومان دستمزد دریافت کند معادل ۲.۵ دالر خواهد بود 

که بیانگر تهی شدن سفره و معیشت جامعه کارگری است.
به گفته میرزایی به دلیل مشکالت اقتصادی و رکود تولید بسیاری از 
صنایع در چند سال اخیر حداکثر با ۲۰ درصد ظرفیت واقعی خود 
فعالیت کرده و در چرخه تولید داخلی حضور دارند که مهمترین تبعات 
آن تاخیر در پرداخت حقوق و مزایای کارگران شاغل و ازدیاد معوقات 

تا حدود ۱۰ ماه است.
وی بیان کرد: معوقات در حقوق و دستمزد موجب شده است که 
کارگران نتوانند از عهده تامین معیشت زندگی خود و خانواده برآیند، 
ضمن اینکه اجاره بهای واحدهای مسکونی و اقساط بانکی آنان نیز 
معوق شده است و موجب ضربه زدن به کیان خانواده آنان شده و بعضا 

به اختالف خانوادگی کشیده شده است.
میرزایی به تشدید تعدیل نیروی کار در سال جاری در شهرستان   
های ساوه و زرندیه نیز اشاره کرد و گفت: بالغ بر ۱۵۰۰ نفر از 
کارگران در سالجاری از واحدهای صنعتی و تولیدی اخراج و بیکار 
شده اند و تحت پوشش حداقل حقوق بیمه بیکاری قرار گرفتند 
و تعداد دیگری نیز به بهانه های مختلف از دریافت حقوق بیمه 

بیکاری محروم شده اند.
نظام  انقالب و  به  باوفادارترین قشر  که  افزود: جامعه کارگری  وی 
انقالب  های  صحنه    تمامی  در  همواره  و  هستند  و  بوده  اسالمی 
حضوری تاثیرگذار داشته   اند امروز در چه کنم چه کنم زندگی خود 

قرار گرفته اند.

برخورد با متخلفان صید ماهی با تور 
در سد الغدیر ساوه

زیست  محیط  اداره  بانان  و  محیط  رئیس  مشترک  عملیات  طی 
شهرستان های ساوه و تفرش، ۵ نفر متخلف از استانهای شمالی که 
بصورت غیر مجاز اقدام به صید ماهی با تور در سد الغدیر ساوه کرده 
بودند، دستگیر و تعداد۱۳۰قطعه ماهی به همراه تیوب و سه رشته تور 
ماهیگیری از آنان کشف شد. متخلفان پس از تنظیم صورتجلسه برای 

سیر مراحل قانون و پرداخت جریمه به مراجع قضایی معرفی شدند.

دستگیری متخلفان شکار 
در نشوه ساوه

در پی دریافت خبری در خصوص کشتار وحوش در منطقه عمومی 
نشوه ساوه توسط  ۳ نفر از استان همجوار، محیط بانان اداره محیط 
زیست ساوه از صبح روز دوشنبه ۹مهر ۹۷ تا پاسی از شب به جستجوی 
آنها پرداخته و طی عملیات گشت و کمین موفق به دستگیری دو تن 
از آنها شدند. متخلفان کبکهای شکار شده زیادی مخفی کرده بودند 
که پس از تجسس، سه قطعه از آنها به همراه دو قبضه اسلحه دو 
لول شکاری کشف شد. متخلف سوم که سالح شکاری قاچاق نیز به 
همراه داشت، متواری است و تالش برای دستگیر او ادامه خواهد شد 
ضمن اینکه متخلفان برای اخذ جرایم مربوطه و سیر قانونی پرونده به 

ماهناهم ارتباطات مرکزیدادسرای قضایی معرفی شدند.
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کلینیک تخصصی تامین اجتماعی زرندیه 
در یکسال آینده به بهره برداری می رسد  

نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس گفت: کلینیک تخصصی تامین 
اجتماعی زرندیه در یکسال آینده به بهره برداری خواهد رسید. محمدرضا 
منصوری در گفتگو با ایسنا، با تاکید بر محدودیت اعتبارات استانی و عدم 
همخوانی میزان تخصیص اعتبارات استانی با مطالبات شهرستان و نیازهای 
مردم، اظهار کرد: در سالهای گذشته شهرستانهای ساوه و زرندیه رتبه هشتم 
میزان تخصیص بودجه های استانی را در بین ۱۲ شهرستان استان به خود 
اختصاص داده بود اما با پیگیری های الزم سهم بودجه این دو شهرستان از 
اعتبارات استانی افزایش یافته و در رتبه نخست قرار گرفته است، هرچند با 
وجود افزایش سهم اعتبارات استانی همچنان با محدودیت منابع مالی مواجه 
هستیم و از آنجاکه جذب منابع ملی با نظر وزرا و مسئوالن بلندپایه کشور 
اختصاص می یابد با دعوت از آنها بدنبال سهم بیشتری برای حوزه انتخابیه 
هستیم. وی با تاکید بر ضرورت حضور معاونین رئیس جمهوری، وزرا، 
نمایندگان و سایر مسئوالن عالی رتبه در شهرستان ها، بیان کرد: حضور 
مسئوالن بلندپایه کشوری در هر منطقه ای موجب جذب بیشتر اعتبارات 
ملی شده و در عمران و آبادانی هر منطقه ای و حتی در برطرف کردن 
مشکالت مردم موثر خواهد بود. منصوری درخصوص دستاوردهای سفر 
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به ساوه و زرندیه که چند ماه پیش انجام 
و دستوراتی از سوی وزیر برای رفع مشکالت این دو شهرستان صادر شد، 
گفت: بیمارستان تامین اجتماعی شهید چمران ساوه یکی از بیمارستان های 
دارای ظرفیت باالست که از ابتدای تاسیس در کنار بیمارستان شهید مدرس 
خدمات درمانی مناسب را به مردم به ویژه بیمه شدگان ارائه می دهد. وی 
به ارائه خدمات محدود اورژانس بیمارستان تامین اجتماعی شهید چمران 
ساوه اشاره کرد و گفت: در سفر وزیر کار به ساوه قرار شد که با تخصیص 
بودجه ملی اورژانس این بیمارستان مورد بازسازی و مرمت قرار گیرد که 
اینکار انجام شد و هم اکنون یکی از بهترین مراکز درمانی با برخورداری از 
تجهیزات مناسب است. این نماینده مردم در خانه ملت ادامه داد: به دلیل نبود 
بیمارستان تامین اجتماعی در شهرستان زرندیه بخشی از مراجعه کنندگان 
به بیمارستان شهید چمران از این شهرستان هستند که با پیگیری صورت 
احداث  اجرایی  آغاز  عملیات  مناسب  زیرساخت  کردن  فراهم  و  گرفته 
کلینیک تخصصی تامین اجتماعی در زرندیه انجام شد. وی تصریح کرد: 
هرچند سازمان تامین اجتماعی با دریافت وام از بانک رفاه اقدام به پرداخت 
مستمری به بیمه شدگان می کند و از شرایط مالی خوبی برخوردار نیست 
اما در همین شرایط با اخذ اعتبار مناسب از این سازمان کار ساخت کلینیک 
تخصصی تامین اجتماعی آغاز شد که ظرف یکسال آینده به بهره برداری 
خواهد رسید که عالوه بر کاهش ظرفیت اشغال تخت بیمارستانی در ساوه، 
موجب صرفه جویی در هزینه و زمان مردم شهرستان زرندیه برای طی 
مسافت از این شهرستان به ساوه خواهد شد. منصوری در ادامه به کاهش 
سهمیه بیمه کارگران ساختمانی در کشور اشاره کرد و گفت: با پیگیری 
صورت گرفته عالوه بر جلوگیری از کاهش سهمیه بیمه کارگران ساختمانی 
در ساوه و زرندیه، مجوز بیمه کردن ۵۰۰ کارگر جدید ساختمانی اخذ شد. 
وی اخذ مجوز ۱۰ میلیارد تومان بابت پرداخت بدهی تامین اجتماعی به 
دانشکده علوم پزشکی ساوه را از دیگر دستاوردهای سفر وزیر کار به ساوه 
و زرندیه بیان کرد که موجب پرداخت بدهی های دانشکده بابت حقوق و 
مزایای کادر پزشکی و پرستاران و نیز شرکت های دارویی طرف قرارداد 
شد. این نماینده مردم در خانه ملت به وضعیت نامناسب حوزه بهداشت 
و درمان در ساوه و زرندیه طی سالهای گذشته اشاره کرد و ادامه داد: در 
بسیاری از نقاط کشور بیمارستان های دولتی پس از انقالب احداث شده 
است اما در شهرستان ساوه به عنوان دومین شهرستان استان مرکزی و در 
مجاورت پایتخت هیچ اقدام عملی برای احداث بیمارستان دولتی پس از 
انقالب صورت نگرفته بود و تنها بیمارستان دولتی این شهرستان با قدمت 
۵۰ ساله به مردم خدمات ارائه می دهد. وی تصریح کرد: عالوه بر نوسازی 
و توسعه بیمارستان شهید چمران ساوه و جذب پزشکان متخصص بزودی 
عملیات اجرایی بیمارستان جایگزین بیمارستان شهید مدرس آغاز خواهد 
شد. منصوری در ادامه از انتخاب نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس 
شورای اسالمی به عنوان ناظر در شورای اجرایی فناوری اطالعات با رای 
قاطع نمایندگان خانه ملت به عنوان تنها نماینده قوه مقننه در این شورا 

خبر داد.

درخشش دانشجویان سما 
واحد ساوه در تیم ملی 

المپیک فوتسال جوانان جهان

بدنـی  تربیـت  رشـته  دانشـجوی  تمیـزی  رضـا 
سـاختمان  رشـته  دانشـجوی  صدیـق  علیرضـا  و 
آموزشـکده سـما واحـد سـاوه بـرای شـرکت در 
مسـابقات المپیک فوتسـال جوانان جهان به همراه 

تیـم ملـی ایـران عـازم کشـور آرژانتیـن شـدند.
بـه گـزارش روابـط عمومـی سـما واحـد سـاوه، 
در اولیـن بـازی تیـم ملـی ایـران در مقابـل جزایر 
سـلیمان، رضـا تمیزی زننـده دو گل از ۹ گل ایران 

بـه جزایـر سـلیمان بود.
علی صانعی سـرمربی تیم ملی فوتسـال کشـورمان 
از آمادگـی تیـم ملـی خبـر داد و ابـراز امیـدواری 
کـرد: موفـق به کسـب مـدال طال مسـابقات شـوند.
از  المپیـک ۲۰۱۸ آرژانتیـن  رقابت هـای فوتسـال 
۱۵ تـا ۲۶ مهرمـاه بـا حضـور ۱۰ تیـم در بوئنوس 
المپیـک  فوتسـال  تیـم  می شـود.  برگـزار  آیـرس 
کشـورمان در گروه B بـا تیم های برزیل، روسـیه، 

جزایـر سـلیمان و کاسـتاریکا هـم گروه اسـت.

کسب مقام اول مسابقات 
بین المللی اختراعات شیراز 

توسط دانشجوی سما واحد ساوه 
الکترونیـک  رشـته  دانشـجوی  نظـری  امیرحسـین 
دسـتگاه  اختـراع  بـا  سـاوه  واحـد  سـما  آموزشـکده 
پزشـکی »کنتـرل تب کودکان« در این دوره از مسـابقات 
شـرکت کـرد و موفـق بـه کسـب مقـام اول چهارمیـن 
اختراعـات شـیراز شـد. المللـی  بیـن  مسـابقات  دوره 

بـه گزارش روابط عمومی سـما، به نقـل از مدیر اجرایی 
مسـابقات، چهارمیـن  دوره مسـابقات بین المللی شـیراز  
در ۹ لیـگ کشـوری و ۲ لیـگ بین المللـی بـا حضـور 
تیم هایـی از کشـورهای آلمـان، ترکیـه و ... شـهریور ماه 
سـالجاری در دانشـگاه فنـی و حرفـه ای شـهید باهنـر 

شـیراز برگزار شـد.
سـاخت پنجـره هوشـمند، سـاخت دسـتگاه تشـخیص 
داغـی اجسـام بـرای نابینایـان و سـاخت لیفتـراک برابر 
بـا قوانین جهانـی برزیـل از جمله اختراعـات آقای امیر 

حسـین نظـری می باشـد.

سخنرانی بهروز مبصری در مراسم رونمایی آلبوم حافظ در فرهنگسرای نیاوران
بهروز مبصری در مراسم رونمایی آلبوم 
نقد  ضمن  نیاوران  فرهنگسرای  در  حافظ 
آلبوم  امروز  گفت:  خوانی«،  »حافظ  آلبوم 
خوب  و  می شود  رونمایی  خوانی«  »حافظ 
است به مکتب آوازی اصفهان بپردازیم که 
در آن خوانندگان بر ویژگی ها، نکات شعری، 
مناسب خوانی و درک مفاهیم شعری تاکید 

کرده اند. 
توجه  مکتب  این  در  اینکه  بیان  با  وی 
کمتری به تصنیف خوانی شده است، افزود: 
استاد بزرگ جالل تاج اصفهانی با توجه به 
حدود  ایشان  ساله  شصت  از  بیش  پیشینه 
دوازده تصنیف بیشتر ندارد، یا استاد ادیب 

خوانساری که فقط دو یا سه تصنیف دارند. 
این موسیقی دان بزرگ کشور بیان کرد: 
اهل  خود  که  خواننده ای  رستمیان،  علی 
در  است  اصفهان  مکتب  برآمده  و  اصفهان 
آلبوم »حافظ خوانی« تصنیف کار کرده و آن 

هم شعر حافظ؛ وی اشعار حافظ را به سادگی خوانده و این هم کار هر کسی نیست. 
به گفته وی، ساده خواندن نیازمند سیر و سلوکی است که رستمیان به آن مرتبه رسیده است و 
اشعار انتخاب شده در این اثر هم به شکلی خاص هستند و ایشان برای انتخاب این اشعار مطالعه 

طوالنی داشته اند.

ارکسترال  کار  اثر  این  در  داد:  ادامه  او 
بسیار خوبی انجام شده و همچنین از ساز 
دودوک در این اثر استفاده شده که از معدود 
آثاری است که از این ساز استفاده می شود 

که بسیار هم حرفه ای بکار رفته است.
مبصری توضیح داد: دودوک همان ساز  
شاهسون  ایل  به  مربوط  که  است  باالبان 
هم  سنتور  است.  زبان  ترک  هموطنان  و 
نوازنده  که  داده  را شکل  اثر  این  محوریت 
را  تر آن  تمام  زیبایی و مهارت هر چه  به 
نواخته است. در این آلبوم  ماهیت موسیقی 
را  هارمونی  آهنگساز  و  شده  حفظ  ایرانی 
و  غربی  موسیقی  هم  و  می شناسد  خوب 
هم موسیقی ایرانی را می شناسد. در نهایت 
خالقیت در آهنگسازی و نیز انتخاب اشعار با 
دقت در این اثر به پیشرفت این اثر کمک کرده 

و آن را شنیدنی ساخته است.
در پایان مراسم از  آلبوم »حافظ خوانی« 
با حضور استاد صدیق تعریف، دکتر الهی قمشه ای، علی رستمیان، شاهد الهی قمشه ای، 
دکتر محمودی بختیاری، سیما مافیها، فرامرز نیکنام، سید عباس سجادی، اسرافیل شیرچی، 
کورش متین، فاضل جمشیدی، استاد محمد بهرامی، مهران مهرنیا، علی جهاندار، مرتضی 

گودرزی، بهروز مبصری، سهیل محمودی و ... رونمایی شد.

چاه های آب غیرمجاز در زرندیه پلمب می شوندچهارمین سوگواره تعزیه زرندیه برگزار می شود
رئیـس اداره فرهنگ و ارشـاد اسـالمی شهرسـتان زرندیه در گفتگو با ماهنامـه ارتباطات مرکزی، 
از برگـزاری چهارمیـن سـوگواره تعزیه زرندیـه در نیمه دوم ماه صفر در این شهرسـتان خبر داد.

احمـد جوانمـرد گفـت: چهارمیـن سـوگواره تعزیـه شهرسـتان زرندیه بـه همـت اداره فرهنگ و 
ارشـاد اسـالمی شهرسـتان زرندیـه و همـکاری بنیـاد علمـی فرهنگـی تعزیـه و همایشـهای آئینی 
کشـور از روز پنجشـنبه بیسـت و ششـم مهرمـاه تـا سـه شـنبه یکـم آبانمـاه بـا حضـور ۱۰ گروه 
تعزیـه خوانـی از نقـاط مختلـف شهرسـتان زرندیـه از جملـه مامونیـه، پرنـدک، خورشـیدآباد، 
آسـیابک، امیرآبـاد، زرندکهنـه، زاویـه و بخـش خرقـان در حسـینیه شـهداء شـهر پرنـدک برگزار 

شـود. می 
وی ادامـه داد: هـر شـب دو گـروه، هرکـدام بـه مدت۹۰ دقیقـه اجـرای تعزیه خواهند داشـت که 
توسـط هیات داوران سـوگواره متشـکل از اسـماعیل مجللی، هوشـنگ جاوید و قاسـم هادی پور 

مـورد بررسـی قرار خواهنـد گرفت.
جوانمـرد خاطرنشـان کـرد: مراسـم اختتامیـه ایـن سـوگواره سـه شـنبه یکـم آبانمـاه بـا حضـور 
مسـئولین شهرسـتانی و اسـتانی در حسـینیه شـهداء شـهر پرنـدک برگـزار و سـوگواره چهـارم با 

معرفـی نفـرات برگزیـده بـه کار خـود پایـان خواهـد داد.

در جلسه شورای حفاظت از منابع آب زرندیه ادارات مسئول شهرستان موظف شدند استفاده از آبیاری های 
نوین را فرهنگ سازی کنند. به گزارش خبرگزاری صداوسیما، جلسه شورای حفاظت از منابع آب زرندیه 
در فرمانداری این شهرستان تشکیل و در این جلسه مصوب شد ادارات مسئول بویژه جهاد کشاورزی 
موظف شدند در جهت فرهنگ سازی استفاده از آبیاری های نوین مقدمات بازدید کشاورزان از طرح های 
موفق در این زمینه را فراهم کنند. خاموشی چاه های کشاورزی شهرستان زرندیه به مدت ۳ ماه ونیم در 
فصل سرد سال و در آبان ماه با توجه به تاثیر بسیار زیادی که این خاموشی ها در ذخیره منابع آبی دارد از 
دیگر مصوبات این جلسه بود. فرماندار زرندیه در این جلسه گفت: تنها راه برون رفت از بحران کم آبی 
مدیریت صحیح مصرف آب، اجرای طرح های آبیاری نوین، تغییر الگوی کشت محصوالت پرآب به کم 
آب، خاموش کردن چاه های کشاورزی در فصل پاییز و زمستان است. دکتر هادی فدائی افزود: متأسفانه 
بیشتر مردم بدون توجه به هشدار هایی که درباره پدیده خشکسالی و کم آبی در کشور داده می شود، همچنان 
در مصرف این عنصر ارزشمند اسراف می کنند و شهروندان و کشاورزان باید بدانند که خطر بحران آب 
جدی است و جلوگیری از هدر رفت آب وظیفه همگانی است. وی افزود: خشکسالی و احتمال رویارویی 
با بحران آب در شهرستان زرندیه جدی است و اگر منابع موجود آب به درستی مدیریت نشود ممکن است 

این بحران به مراحل خطرناکی برسد و زندگی هزاران نفر را مورد تحدید جدی قرار دهد.

ر  ا ند ستا مرکزی ا استان 
ستاد  اعضای  همراه  و به  استان  مقاومتی  اقتصاد 

برخی مسئوالن شهرستان زرندیه از شرکت تابلو صنعت توان در شهرک 
صنعتی مامونیه بازدید کرد.

فنی  دانش  بر  تکیه  با   13۸0 سال  در  توان  صنعت  تابلو  شرکت 
از  گیری  کار  به  و  مهندسی  روز  پیشرفته  های  سیستم  از  استفاده  با  و 
ماشین آالت مدرن و امکانات سخت افزاری و نرم افزاری در فضایی حدود 
6000 متر مربع احداث شد تا تولیدات خود را در سطح کیفیت جهانی 

حوزه  در  شرکت  این  کند.  طراحی، مشاوره و اجرا با استفاده عرضه 
مجرب  کادری  از از  متشکل 

و مهندسین متخصصین 
ماشین  و  تجربه  آالت سبک و سنگین با 

در زمینه اجرای پروژه های صنعت برق در اکثر استانهای کشور فعالیت 
کرده و در دوره عملکرد خود عاوه بر رفع نیازهای صنعت برق کشور در 
زمینه نیازهای شرکت های نفت، گاز، پتروشیمی، مخابرات، صنایع و راه و 

ترابری نیز گام های موثری برداشته است.

به گزارش ماهنامه ارتباطات مرکزی، مدیرعامل 
شرکت تابلو صنعت توان در این مراسم با اعالم این 
به  مربع  متر  هزار  دو  از  شرکت  این  گفت:  مطلب، 
۱۴ هزار مترمربع ارتقا یافته که ۶۰۰۰ متر آن در قالب 
این شرکت و ۸۰۰۰ متر آن در خیابان دوازدهم شهر 
صنعتی مامونیه احداث شده است. محمد مالکی بیان 
کرد: این شرکت در زمینه تولید پست ها و تابلوهای 
های  پست  تولید  زمینه  در  که  کند  می  فعالیت  برق 
کامپکت برق دارای رتبه برتر کشور است. وی انجام 
پروژه های عظیم کشور مانند پروژه های فرودگاهی، 
سایت های نیروی هوایی، سایت های انرژی اتمی و 
همچنین پروژه های پلیس فتا را از جمله فعالیت های 
این شرکت برشمرد و اضافه کرد: این مجموعه هم 
اکنون پروژه  های عظیم بسیاری در دست اقدام دارد و 
بدون رقیب جدی به کار خود ادامه می دهد. مهندس 
شرکت،  این  مشکالت  از  برخی  به  اشاره  با  مالکی 
ادامه داد: برخی از این مشکالت جامع و به صورت 

سراسری است و اقتصاد و صنعت کشور با آن درگیر می باشد که امیدواریم با 
درایت های استاندار، فرماندار و سایر مسئوالن استان و شهرستان به ویژه ستاد 
اقتصاد مقاومتی استان، تا حدودی برای این شرکت هموار شود. وی با بیان اینکه 
۱۰ درصد تابلو برق های صنعتی کشور در این شرکت تولید می شود، خاطرنشان 
کرد: این کارخانه ظرفیت تولید ۲ هزار دستگاه تابلو برق و پانصد دستگاه پست 
کار  خود  ظرفیت  از  نیمی  با  مشکالت  از  برخی  دلیل  به  اما  دارد  را  کامپکت 
می کند. مدیرعامل شرکت تابلو صنعت توان با بیان اینکه شرکت های تولیدی و 
کارخانجات عمده مشتریان این کارخانه می باشند، اظهار داشت: این شرکت با 
دسترسی به دانش روز در حال تولید سکسیونرهای هوایی در کل کشور است 
که این تکنولوژی این امکان را به شرکت توزیع برق می دهد که در صورت 
نیاز قطع برق شرکت یا منطقه ای، بدون قطع برق سایر مناطق و شرکتها، تنها 
منطقه مورد نظر را بی برق کند. به گفته وی، سابقا این سکسیونرها از کشورهای 
ایتالیا، آلمان و چین وارد می شود و برای هر دستگاه ۱۷۰۰ دالر ارز از کشور 
خارج می شد. او با بیان اینکه با استفاده از این تکنولوژی برای ۶۰ نفر به صورت 
مستقیم اشتغالزایی و همچنین ۱۰ درصد نیاز کشور توسط این شرکت برآورده 
از  مناسب  زمین  و همچنین  در گردش  و سرمایه  نقدینگی  داد:  ادامه  می شود، 
عمده مشکالت این شرکت است، همچنین علی رغم این که توانایی تولید و ارائه 
کلیه نیاز استان را در این شرکت داریم، اما متاسفانه هیچگونه خریدی در استان 
از این شرکت انجام نمی شود. مهندس مالکی با تاکید بر اینکه الزمه رسیدن به 
توسعه پایدار، توجه و عینیت بخشیدن به تولید داخلی است که می توان به دنبال 
آن گام های اساسی در راستای اقتصاد مقاومتی برداشت، تصریح کرد: به علت 
پهناوری و همچنین صنعتی بودن استان مرکزی، زرندیه را به عنوان سرمایه گذاری 
در زمینه تولید تابلو برق و پست های فشار قوی انتخاب کردیم اما متاسفانه استان 

هیچگونه حمایتی در راستای خرید تولیدات تاکنون از این شرکت نکرده است. 
وی از استاندار استان مرکزی خواست که حق بومی بودن این شرکت در فروش 
تولیدات به صنایع استان و شرکت در مناقصه ها در نظر گرفته شود و افزود: این 
شرکت ساالنه ۷۰۰ میلیون تومان مالیات خود را در این استان پرداخت می کند 
اما متاسفانه شرکتها و  و برای نیروهای بومی شهرستان اشتغالزایی کرده است، 
صنایع جامعه هدف از این شرکت خرید ندارند. مدیرعامل شرکت تابلو صنعت 
توان با بیان اینکه این شرکت حتی تقاضای برگزاری نمایشگاه به منزله عرضه 
محصوالت و توانمندیهای خود را داشته است تا صنایع و شرکت های استان بیشتر 
با آنها آشنا شود، گفت: شناساندن این شرکت در روند فروش و پویایی آن تاثیر 
بسزایی دارد که با اقدامات و هماهنگیهای انجام شده امیدواریم در ماه آینده این 
نمایشگاه دایر شود. وی با اشاره به اینکه سایر استان های کشور مانند خراسان در 
صورت برگزاری مناقصه برای پذیرفته شدن شرکت های داخلی تمهیدات ویژه ای 
سنجیده اند، اضافه کرد: متاسفانه در پروژه های استان مرکزی علی رغم وجود 
شرکت تابلو صنعت توان با توانایی های خاص، شرکت هایی از نقاط دوردست 
کشور پذیرفته و تایید می شوند در صورتی که این شرکت مورد بی مهری قرار 
گرفته است. وی با اشاره به منویات مقام معظم رهبری در راستای حمایت از تولید 
ملی، اضافه کرد: متاسفانه برخی از شرکت ها استفاده از قطعات تولید در داخل را 
قبول نمی کنند، در صورتی که بسیاری از قطعات مانند رله های برق که با قدمت 
۶۰ سال در داخل کشور تولید می شود و کیفیت قابل قبولی دارد. مهندس مالکی با 
تأکید بر اینکه این شرکت هیچگونه بدهی مالیاتی، تامین اجتماعی و اقساط عقب 
افتاده بانک برای تسهیالت دریافت شده ندارد، بیان کرد: متاسفانه برای دریافت 
تسهیالت هیچ بانکی سند محل اجرای طرح را به عنوان ضمانت بانکی قبول 
نمی کند لذا در این زمینه دچار مشکل شده ایم. وی با بیان اینکه استاندار اسبق 

طی جلسه ای خواسته بود که حساب های شرکت را 
به این شهرستان ارجاع دهیم تا مشمول حمایت های 
استانداری شویم، افزود: لذا با انتقال حساب بانکی به 
این شهرستان، یکی از بانکهای این شهرستان از رتبه 
۴ به رتبه ۲ ارتقا پیدا کرد اما همچنان مورد حمایت 
و  مشاوره  طرح،  اینکه  بیان  با  وی  نگرفته ایم.  قرار 
اجرای پست برق بزرگترین گلخانه دنیا با ۱۲۰ هکتار 
گفت:  است،  شده  واگذار  شرکت  این  به  مساحت 
در  به مساحت ۸۰ هکتار  گلخانه  این یک  از  پیش 
کالیفرنیا به عنوان اولین و بزرگترین گلخانه در جهان 
به حساب می آمد اما این گلخانه در منطقه آزاد چابهار 
از آن بسیار بزرگتر است و تنها ۸۰۰ میلیارد تومان 
یافته که ۲۰۰  اعتبار تخصیص  پروژه  برق  به پست 

مگاوات نیروگاه خورشیدی نیاز دارد. 
استاندار استان مرکزی هم با بیان اینکه مشکل 
عمده کارخانجات و صنعتگران امروزه نقدینگی و 
عدم وجود سرمایه در گردش است، گفت: ستاد 
اقتصاد مقاومتی استان در تالش است که بخشی از این نقدینگی و سرمایه در 
گردش را با توجه به شرایط اقتصادی و بازار حاکم بر تولید این صنایع جبران 
کند. سید علی آقازاده بیان کرد: شرکت تابلو صنعت توان در شهرک صنعتی 
مامونیه که در زمینه ساخت تابلوهای برق و پست های فشار قوی فعالیت 
دارد، با ۱۵ سال سابقه به عنوان یکی از شرکتهای فعال در این زمینه است. وی 
افزود: این شرکت اخیرا به یک فناوری نوین و بسیار پرکاربرد به عنوان ساخت 
است.  یافته  کیلو ولت دست  به ۲۰  از ۶۳  قوی  فشار  برق  پست های سیار 
آقازاده با بیان اینکه این واحد تولیدی بنا به گفته مدیریت شرکت به عنوان 
دومین شرکت در سطح کشور به این فناوری دست پیدا کرده است، ادامه داد: 
این شرکت در حال حاضر در حال ساخت یکی از پست های کمپکت با این 
تکنولوژی می باشد. وی با بیان اینکه مشکل اصلی این شرکت نبود نقدینگی 
و سرمایه در گردش است، گفت: این شرکت جهت تامین تامین سرمایه در 
گردش مبلغ حدود ۷ میلیارد تومان مصوبه دریافت تسهیالت بانکی دارد که با 
توجه به رد وثیقه محل اجرای پروژه توسط بانک این تسهیالت پرداخت نشده 
بود لذا باید بانک را ملزم کرد که بر اساس قانون یکی از وثیقه های مورد قبول 
بانک ها سند زمین و محل تولید است که این مهم را از طریق فرماندار و ستاد 
اقتصاد مقاومتی استان پیگیری خواهیم کرد تا این مورد مصوب را برای شرکت 
تابلو صنعت توان تامین کنیم تا هم طرح توسعه داشته باشد و هم بتواند مانند 
گذشته تولید و فروش داشته باشد. وی با تاکید بر اینکه اکثر محصوالت این 
تولید کنندگان باید نخست در استان به فروش برسد و مورد استفاده قرار بگیرد، 
خاطرنشان کرد: بسیاری از شرکت ها و بخش های خصوصی و دولتی به دالیل 
مختلف و یا کافی نبودن شرایط عدم تمایل به مصرف تولیدات شرکتهای استان 
از قبیل شرکت تابلو صنعت توان دارند. استاندار تاکید کرد: سابقا در جلسات 

شته  گذ
بخشنامه  هم 

شده است و هم تاکید بر خرید محصوالت تولیدی و استراتژیک استان به 
ویژه توسط بخش دولتی و بخش های خصوصی و صنعتگران شده است، لذا 
در این جلسه نیز مصوب می شود که شرایطی مهیا شود تا مشکل شرکت تابلو 
صنعت توان که فروش محصوالتش در استان هست را برطرف کنیم. وی با 
بیان اینکه بازار تجارت می تواند بسیار سیال و شناور باشد، افزود: همانطور که 
همه شرکت ها و صنعتگران می توانند به تمام دنیا و کل کشور محصوالت خود 
را عرضه کنند، همه شرکت ها و ارگان های دیگر نیز می توانند از شرکتهای کل 

کنند اما می توان با در نظر گرفتن کشور محصوالت خود را تهیه 

گوی رقابت در کیفیت  قیمت  و 
لذا نمی توان شرکت ها را مکلف کرد سبقت را از سایر شرکت ها ربود؛ 

تا از شرکتهای مانند تابلو صنعت توان خرید کنند اما می توان شرایط متعادل و 
مساوی را برای رقابت مهیا کرد و شرکت ها را مجاب کرد که حتی االمکان از 
محصوالت شرکت های داخل استان استفاده کنند و مازاد آن نیز به سایر استانها 

و حتی به خارج صادر شود.

بازدید استاندار و ستاد اقتصاد مقامتی استان از شرکت تابلو صنعت توان در مامونیه

کلنگ ساخت سردخانه محصوالت کشاورزی و دامی شاهین و شایان ساوه
به زمین زده شد

احداث  زنی  کلنگ  آئین 
کشاورزی  محصوالت  سردخانه 
و دامی شاهین و شایان ساوه در 
شهرستان  این  مرکزی  بخش 
و  ساوه  مردم  نماینده  حضور  با 
فرماندار،  مجلس،  در  زرندیه 
جهادکشاورزی  مدیر  بخشدار، 
و  باغداران  مسئوالن،  برخی  و 
ساوه  شهرستان  کشاورزان 

برگزار شد.
در  زرندیه  و  ساوه  مردم  نماینده 
آئین،  این  در  اسالمی  شورای  مجلس 
تولیدات  نگهداری  سردخانه  احداث 

دامی و کشاورزی را موجب قطع دست دالالن دانست 
ســـردخانه و گفت: راه اندازی این 

زنی مـوجب افزایش قدرت  چانـــه 
کشاورزان برای فروش محصوالتشان می شود. محمدرضا 
احداث سردخانه، صنایع  اینکه  بر  تاکید  با  منصوری 
تبدیلی و بسته بندی موجب تقویت قدرت تولیدکنندگان 

محصوالت کشاورزی و دامی 
می شود، بیان کرد: با ساخت 
و بهره برداری از این سردخانه 
محصوالت  تولیدکنندگان 
باعث  دامی  و  کشاورزی 
حفظ و نگهداری محصوالت 
و عرضه با کیفیت و با قیمت 
این  مناسب خواهد شد. وی 
اتفاق مهم را تقویت بستر برای 
افزوده  ارزش  زنجیره  حفظ 
در  داشت:  اظهار  و  برشمرد 
تولیدات  نگهداری  صورت 

کشاورزی و دامی برای مدت طوالنی خارج از سردخانه، 
فسادپذیری و نهایتا دورریز آنها افزایش می یابد. به گفته 

وی، با فساد محصوالت دالالن اقدام به خرید 
محصوالت با قیمت ناچیز می کنند و سودی عاید 
کشاورز نمی شود، لذا احداث سردخانه بهترین 
راهکار برای جلوگیری از این معضل است. 
نماینده مردم ساوه و زرندیه در خانه ملت 
انتقال آب از سد کوچری به ساوه را یکی 
از پروژه  های مهم آبرسانی به ساوه برشمرد 

و تصریح کرد: کمبود آب اصلی ترین مشکل 
کشاورزان این دو شهرستان است و با انتقال آب 
از سد کوچری به ساوه می توان عالوه بر تامین نیاز 
آب شرب شهر ساوه، بخشی از کمبود مصارف 
کشاورزی را برطرف کرد. وی با اشاره به افزایش 
حجم آب در سد الغدیر ساوه، بیان کرد: الیروبی 

مسیر  سازی  روان  و  باالدستی  آبراههای 
انتقال آب از رودخانه قره چای و همچنین 
جلوگیری از هدر رفت آب موجب افزایش 
آب در دریاچه سد الغدیر به میزان چهار برابر 

سالهای قبل شده است.
سرمایه گذار احداث سردخانه محصوالت 
کشاورزی و دامی شاهین و شایان ساوه نیز با بیان 

اینکه این سردخانه ظرفیت نگهداری تولیدات دامی و 
کشاورزی را تا پنج هزار تن دارد، گفت: امیدواریم با 
کمک مسئوالن این سردخانه در اردیبهشت سال 1۳98 
تکمیل شود با به بهره برداری برسد. مهدی آخوندی بیان 

به منظور نگهداری  این سردخانه  کرد: 
زمینی  در  موادپروتئینی  و  میوه  انواع 
به مساحت ۲۵۰۰ متر مربع احداث و با 
صرف هزینه ای بالغ بر ۵۰ میلیارد ریال 
ساخته می شود. وی با بیان اینکه دو میلیارد 
تسهیالت  طریق  از  مبلغ  این  از  تومان 
شهرستان  کشاورزی  جهاد  اعطایی 
داشت:  اظهار  است،  شده  پرداخت 
گذاری  سرمایه  نیز  تومان  میلیارد  سه 
شخصی برای احداث این سردخانه انجام 
می شود. به گفته وی، با بهره برداری از 
به صورت  نفر   ۲۲ برای  سردخانه  این 
مستقیم و ۵۰ نفر غیرمستقیم اشتغال روستایی 
ایجاد می شود. آخوندی با بیان اینکه این سردخانه ظرفیت 

برای  تولیدات بزرگی  نگهداری 

حدود  و  ۳۵ مرغداری در بخش دامی 
مرکزی را داراست، افزود: برای توسعه این سردخانه 
مشکلی در تامین زمین وجود نخواهد داشت و در صورت 
قابلیت  این  حمایت دولت و سازمان جهادکشاورزی 
ظرفیت  تا  دارد  وجود 
افزایش  برابر  به دو  آن را 
دهیم. وی با تاکید بر اینکه 
شهرستان ساوه قطب تولید 
و  کشاورزی  محصوالت 
دامی استان مرکزی است، 
احداث  کرد:  تصریح 
سردخانه و صنایع تکمیلی 
توسعه  در  بسزایی  نقش 
اقتصادی و کاهش دغدغه 
کشاورزان و تولیدکنندگان 

دامی این شهرستان دارد.

پنجمیـن همایـش منطقـه ای شعرعاشـورایی بـا حضور شـاعران 
اسـتان هـای مرکـزی، قـم، البـرز، قزویـن و همـدان و همچنیـن بـا 
مـردم  نماینـده  فرمانـدار،  و  اسـتاندار  معـاون  امـام جمعـه،  حضـور 
شهرسـتان های سـاوه و زرندیه در مجلـس، مدیرکل فرهنگ و ارشـاد 
اسـامی اسـتان مرکزی، رئیـس و اعضای شـورای اسـامی، برخی از 
مسـئولین، ادیبـان، شـاعران، اصحاب فرهنـگ و هنر و اقشـار مختلف 

مـردم در سـالن سـلمان سـاوجی شهرسـتان سـاوه برگزار شـد.
مدیـر کل فرهنگ و ارشـاد اسـالمی اسـتان مرکزی در ایـن همایش، گفت: 
سـاوه بـه پایتخـت فعالیت هـای فرهنگی و هنری تبدیل شـده اسـت و این مهم 
بـا برگـزاری برنامـه های فرهنگـی و هنری در بخـش های مختلـف و با حضور 

پرشـور مردم محقق شـده است.
محسـن شـریفی اظهارکرد: اسـتقبال پرشـور مردم بـه ویژه ادبـا و فرهنگ 
دوسـتان از ایـن همایـش هـا، همـواره باعث اجـرای این طـرح هـا و برنامه ها 

بـوده کـه نمی تـوان آن را نادیـده گرفت.
وی در بخـش دیگـری از سـخنانش با اشـاره به فرارسـیدن چهلمین سـال 
پیـروزی انقـالب، بیـان کـرد: برخـی بـا حـرکات و رفتارهایی به عمد یا سـهو 

دنبـال کمرنـگ کردن انقالب و دسـتاوردهای آن هسـتند.
دکتـر شـریفی با اشـاره به ضـرورت تقویت فرهنگ عاشـورا، افـزود: این 
امـر نقـش بسـزایی در کاهـش آسـیب هـای اجتماعـی و تقویـت ارزش هـای 

دارد.  دینی 
وی افـزود: برگـزاری همایـش شـعر عاشـورایی مـی توانـد در انتقـال 

باورهـای دینـی بـه نسـل جـوان مؤثر باشـد و شـعر آئینـی از جایـگاه واالیی 
برخـوردار اسـت که با بهـره گیـری از این هنرها می تـوان حقایق قیـام خونین 

کربـال را بـه نحـو زیبـا و مطلوب بـه تصویر کشـید.
شـریفی تاکید کـرد: تقویت فرهنگ عاشـورایی موجب اسـتحکام پایه های 
دینـی و اعتقـادی جامعـه بـه ویژه نسـل جوان می شـود لـذا یکـی از مهمترین 
کارکردهـای ایـن همایـش، ترویـج فرهنـگ عاشـورایی و ادبیات عاشوراسـت 
کـه مجموعـه کاملی از ایثارهـا، مقاومت، جوانمردی، نبوغ و سـالیق اسـت که 

امـروزه الگویـی تاثیرگـذار و نجات بخش برای جامعه بشـری اسـت.
امـام جمعـه سـاوه هم در این مراسـم گفت: شـعر و ادبیات بیانگر اندیشـه 

و بازتـاب دهنـده فرهنگ عمومی ملت هاسـت.
حجت االسـالم سـیدابراهیم حسـینی اظهار داشـت: شـعر و خطابه همانند 

رسـانه هـا با انتقـال پیام، قـدرت تأثیرگـذاری باالیی دارد.
منطـق  و  افـزار  نـرم  افـزود:  وی 
اسـتکبار، زور اسـت و اگـر امریـکا و 
اسـتکبار از لحـاظ نـرم افـزاری حرفی 
اقداماتـی  بـه  داشـتن  گفتـن  بـرای 
ماننـد تحریـم، ارعـاب و ترور متوسـل 

نمی شـدند.
داد:  ادامـه  حسـینی  دکتـر 
ماننـد  افـزاری  نـرم  رسـانه های 
و  محتـوا  بـه  بسـته  سـخت افزاری 
جهت گیـری مـی تواننـد تأثیرخوب یا 
بد داشـته باشـند و شعر عاشـورایی نیز 
بـه مثابه یـک رسـانه باید پیام عاشـورا 

دهـد. انتقـال  بینانـه  واقـع  و  حماسـی  صـورت  بـه  درسـتی  بـه  را 
وی بـا تاکیـد بـر اینکـه شـعر و ادبیـات بیانگـر اندیشـه های یـک ملـت 
اسـت و فرهنـگ عمومـی ملـت را بازتـاب می دهـد، خاطرنشـان کـرد: شـاعر 
اهـل بیـت)ع( باید در بیانش دارای اخالص و احسـاس مسـئولیت باشـد و باید 

اشـعار عاشـورایی فرهنـگ جهـاد و شـهادت را در جامعـه ترغیـب کند.
رئیـس اداره فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی هم در حاشـیه ایـن همایش گفت: 
ایـن همایـش بـا هدف تجلیـل از مقـام و تکریم از مقام شـامخ امام حسـین)ع( 
و یـاران بـا وفایـش و همچنین ایجـاد فضا و محفلـی برای گردهمایی شـاعران 
و ادیبـان بـا محوریـت امـام حسـین)ع( و ترویج فرهنـگ و ارزش هـای اصیل 

اسـالمی برگزار شـده است. 
حسـین محمـودی فـر ابراز کـرد: فراخـوان این همایش شـهریورماه سـال 

جـاری بـه اسـتان هـای مرکـزی، قـم، قزویـن، البـرز و همـدان ارسـال شـد 
کـه نهایتـا ۳۲۰ اثـر از 1۴۰ شـاعر بـه 
منطقـه ای  همایـش  پنجمیـن  دبیرخانـه 
شـعر عاشـورایی ارسـال شـد کـه پس 
از داوری 8 اثـر بـه عنوان آثـار برگزیده 

شـد. انتخاب 
ایـن  داوران  هیـات  افـزود:  وی 
مجموعـه ای  و  منطقـه ای  همایـش 
سـایر  و  مرکـزی  اسـتان  داوران  از 
استان های کشـور را تشـکیل می دادند.

تکریـم  و  تجلیـل  فـر  محمـودی 
از مقـام شـامخ امـام حسـین و یـاران 
فـداکارش، توجـه بـه نقش ادبیـات در 

ترویـج و توسـعه دیـن و مذهب تشـیع، ایجاد فضـا و محفلی بـرای گردهمایی 
شـاعران و ادیبـان بـا محوریت امام حسـین)ع(، ارتقای سـطح کیفی شـعرآیینی 
و گسـترش هرچه بیشـتر آن و ترویـج فرهنگ و ارزش های اصیل اسـالمی را از 

اهـداف برگـزاری ایـن همایش دانسـت.
در ایـن همایـش کـه بـه همـت و همـکاری انجمـن ادبی سـلمان 
سـاوجی سـاوه،  اداره کل فرهنـگ و ارشـاد اسـامی اسـتان مرکـزی 
و شهرسـتان سـاوه و دانشـکده فنـی و حرفـه ای آموزشـکده فنـی و 
حرفـه ای سـاوه برگـزار شـد، پـس از شـعرخوانی و مرثیه سـرایی، از 
شـاعران برتـر با اهـدا لـوح، تندیس و هدایایـی تجلیل شـد. همچنین 
اهـداء کمـک هزینـه ایـاب و ذهاب سـفر اربعین بـه شـرکت کنندگان 

بـه قیـد قرعـه از دیگـر برنامـه های ایـن همایـش بود.
نفرات برگزیده پنجمین همایش منطقه ای شعر عاشورایی:

نفراول: محمدمهدی خان محمدی از استان قم       
نفر دوم: علی اصغر ذاکری از استان مرکزی- شهرستان ساوه 

نفرسوم: عباس همتی از استان قزوین - شهرالوند
نفرات برگزیده:

1- مهدی زارعی از استان البرز- شهرکرج
2- محمد حسین مهدویان از استان قم

3- محمود یوسفی از استان البرز- شهرکرج
4- علی پورزمان از استان قم

5- سید محمدمهدی شفیعی از استان قم

پنجمین همایش منطقه ای شعر عاشورایی در ساوه برگزار شد



اوقاف  اداره  رئیس 
و امور خیریه شهرستان 
شدن  اجرا  از  ساوه 
طرح سوگواره بصیرت 
عاشورایی در 13 بقعه 
این شهرستان خبر داد.  

در  کرمی  حمید  حجت االسام 
ارتباطات  ماهنامه  با  گفتگو 
مرکزی، با بیان اینکه سه خیمه 
بقاع  در  محرم  ایام  در  معرفت 
متبرکه این شهرستان برپا شد، 

در  ها  این خیمه  گفت: مهمترین 
که  شد  برپا  اسحاق  سید  امامزاده 

سراسر  در  معرفت  خیمه  بزرگترین 
کشور بود. وی با بیان اینکه این خیمه از 

لحاظ وسعت و تعداد غرفه ها در کشور به عنوان 
مهمترین خیمه شناخته شده است، خاطرنشان کرد: 20 غرفه در این 
خیمه معرفت در نظر گرفته شد که مهمترین آنها غرفه های کودک و 
نوجوان، مشاوره، خانواده، عفاف و حجاب، بازی و مسابقه، مشاوره وقف، 
ای  رسانه  چند  و  عاشورایی  عکس  حرم،  نمایشگاه  شرعی،  سواالت 

بود که روزانه هزار نفر از خیمه معرفت بازدید می کردند. حجت االسام 
کرمی با تاکید بر اینکه ما هر چه داریم از عاشورا و امام حسین است، اظهار 

داشت: عاشورا پیام های خاصی برای مسلمانان دارد لذا بعد از 1400 سال 
همچنان از این واقعه درس می گیریم و دلیل اصلی آن بصیرتی است که امام 

حسین )ع( به ما داده است. وی مهمترین درس عاشورا را امر به معروف و نهی 
از منکر برشمرد و اضافه کرد: اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان ساوه با هدف 
معرفی و شناساندن بصیرت عاشورایی در محرم امسال رنگ و بوی ویژه ای داشت. 
او تاکید کرد: با یاد دادن پیام و بصیرت عاشورایی به مردم، این مهم را در بین آنها 
تثبیت می کنیم تا برای نسل جدید این پیام ها تبیین شود و از فراموش شدن آنها 
جلوگیری کنیم. به گفته کرمی، یکی از راه های مصون ماندن مردم از هجمه های 
دشمن با وجود تکنولوژی های روز همین بصیرت عاشورایی است. وی با تاکید 

بر اینکه محرم، ماه 
و  در دین  استقامت 
شناخت  و  معرفت 
عاشورایی  بصیرت 
کرد:  بیان  است، 
که  عواملی  از  یکی 
امام  باعث شهادت 
شد،  حسین)ع( 
بصیرت  نداشتن 
بود.  مردم 
اداره  رئیس 
امور  و  اوقاف 
ساوه  خیریه 
در  داد:  ادامه 
شرایط کنونی 

نیز  عاشورایی جامعه  بصیرت 
و  نفاق ها  تشخیص  جهت  نیاز  مهمترین 

اینکه مهمترین وظیفه سازمان  بیان  با  توطئه های دشمنان است. وی  با  مقابله 
اوقاف و امور خیریه ترویج سبک زندگی اسامی و نشر معارف اسام اهل بیت)ع( 
است، افزود: در ایام ماه محرم ویژه برنامه های بسیار زیادی با هدف ایجاد بصیرت 
و آگاه سازی، جلوگیری از ورود بدعت  به عزاداری ها و مجالس امام حسین)ع(، 

فرهنگ  ترویج 
انتقال  و  عاشورا 
امام  قیام  پیام 
در  را  حسین)ع( 
قالب طرح سوگواره 
عاشورایی  بصیرت 
بقاع  جوار  در 
امامزادگان  متبرکه، 
 ، ر لقـــد ا جلیــل 

حسینیه ها، تکایا 
موقوفات  و 

شد.  اجرا 
حجت 

م  سا ال ا
می  کر

تصریح کرد: 
یا  لبیک  برنامه های 

حسین، احلی من العسل ویژه دانش آموزان، 
شیرخوارگان حسینی، رهروان زینبی ویژه بانوان، عزاداری روز تاسوعا و عاشورا 
و لبیک یا رسول اهلل در قالب طرح سوگواره بصیرت عاشورایی تدوین شده بود 
که در روزهای مختلف ماه محرم و براساس تقویم روز شمار این طرح در آستان 
مقدس بقاع متبرکه و امامزاده جلیل القدر و دیگر اماکن متبرکه سراسر شهرستان 

اجرا شد. وی با اشاره به 
برگزاری ایام سوگواری 
به  الحسین  اباعبداهلل 
صورت منسجم و منظم 
در بقاع این شهرستان، 

گفت: اداره اوقاف و امور 
یه  خیر

ن  ستا شهر
طی  محرم  از  قبل  هفته  چند 
های  هماهنگی  مختلف  جلسات 
مسئوالن  و  امنا  هیات  با  الزم 
متبرکه  بقاع  و  امامزادگان 
تر  باشکوه  هرچه  راستای  در 
ایام  شدن  برگزار  منظم تر  و 
سوگواری به عمل آورد. رئیس اداره 
اوقاف و امور خیریه ساوه خاطرنشان 
متبرکه  بقاع  خادمین  با  همچنین  کرد: 
و  نظم  برگزاری  در  و  برگزار شد  ویژه  جلسات 
احترام به زوار و عزاداران در این ایام تاکید شد، لذا شاهد نظم بهتری 
در اجرای مراسم عزاداری ها نسبت به گذشته بودیم. به گفته وی، در 
طول سال این جلسات به صورت ویژه و مستمر برگزار خواهد شد و 
از این پس شاهد نظم بیشتری در این بقاع و امامزادگان خواهیم بود. 
وی با بیان اینکه در دهه محرم در امامزاده سید ابورضا )ع( و امامزاده 
سید اسحاق )ع( و همچنین برخی روستاها مانند یل آباد و قردین با اطعام 
اطعام  این  اکثر  داد:  ادامه  پذیرایی شد،  مردم  از  )ع(  امام حسین  تبرکی 
توسط خیرین تهیه شد و نذورات مردمی بود. حجت االسام کرمی همچنین از 
برگزاری مراسم سوگواری در نیمه دوم محرم در شب شهادت امام سجاد )ع( با 
حضور مداح بین المللی نزار قطری خبر داد و گفت: این مراسم باشکوه با حضور 
مدیرکل بازرسی سازمان اوقاف کشور و به مدت دو شب برای اولین بار در ساوه 
در امامزاده سید اسحاق )ع( برگزار شد. وی با بیان اینکه نوحه نزار قطری در ایران 
بسیار شهرت دارد، توضیح داد: این مراسم با نوحه و سینه زنی موزون توسط نزار 
قطری تحت عنوان »انا مظلوم حسین« یا »من حسین مظلوم هستم« که به عربی 

و پارسی خوانده می شود، اجرا شد که با استقبال مردم مواجه شد.

طرح سوگواره بصیرت عاشورایی در ۱3 بقعه ساوه برگزار شد
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طرح  بـزرگ  همایش 

شـجره طیبه با مشـارکت باغـداران و کشـاورزان به منظور 
رسـیدگی به نیازمندان در سـاوه برگزار شـد.

مدیرکل امور اجرایی زکات کمیته امداد کشور در این همایش 
بندگان  کنند جزو  پرداخت می  را  گفت: کسانی که زکات خود 
افراد  جمله  از  دهندگان  زکات  و  یتیمان  و  هستند  خدا  مقرب 
مستجاب دعا هستند. نجفعلی انتظاری بیان کرد: همانگونه که برای 
خروج از کشور باید پول خود را به ارز تبدیل کنیم، دارایی های 
انسان نیز تا مرگ اعتبار دارد و برای آن دنیا باید توشه، ذخیره و 
اندوخته داشته باشیم که زکات و کمک به مستحقان یکی از این 
در  موجود  اقتصادی  مشکالت  اینکه  بیان  با  وی  است.  ها  توشه 
نشده  کشور  در  زکات  جمع آوری  میزان  کاهش  به  منجر  کشور 
مشابه سال  به مدت  نسبت  امسال  اضافه کرد: خوشبختانه  است، 
کشور  در  شده  آوری  جمع  زکات  مالحظه  قابل  افزایش  با  قبل 
بیان  با  امداد  کمیته  زکات  اجرایی  امور  کل  مدیر  هستیم.  مواجه 
اینکه پرداخت زکات در نیمه نخست امسال در کشور ۳۰9 میلیارد 
تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۳ درصد رشد داشته 
است، اظهار داشت: شورای زکات یک تشکیالت فرابخشی است 
که به صورت شورایی و با عضویت 11 نهاد، وزارتخانه و موسسه 
مستقر  امداد  کمیته  در  زکات  دبیرخانه شورای  و  می کند  فعالیت 

است و فعالیت این شورا برکات زیادی را در کشور داشته 
است. وی با تاکید بر اینکه احیای زکات عالوه 
بر ریشه کن کردن آثار فقر در جامعه موجب 
می شود،  دهندگان  زکات  زندگی  در  برکت 
افزود: زکات عالوه بر تامین نیاز مالی اجرای 
در  منطقه ای،  هر  در  المنفعه  عام  پروژه های 
برطرف کردن مشکالت معیشتی محرومان موثر 
به  ادامه داد: طرح شجره طیبه  انتظاری  است. 
آوری  منظور جمع  به  ارزشمند  اقدامی  عنوان 
زکات مستحبی و مصرف آن در میان نیازمندان 
امیدواریم  لذا  است  منطقه  همان  محرومان  و 
باغداران و کشاورزان با مشارکت در این طرح 
رساندن  یاری  در  درختان خود  پالک کوبی  و 
به محرومان جامعه پیشگام باشند. به گفته وی، 
ثمراث  از  برخوردار  گروه  اولین  قانون  طبق 

زکات محرومین هستند و کمیته امداد مفتخر است 
هم در جمع آوری زکات و هم در هزینه کرد آن 
مشارکت داشته باشد و در پیگیری مصوبات شورای 
زکات اهتمام داشته و مسئولیت دارد. وی با اشاره به برنامه ای که 
امسال به تصویب شورای زکات رسید، اعالم کرد: پیش بینی شده 
در سراسر  زکات  از  درآمد حاصله  تومان  میلیارد   ۴۰۰ که  است 
کشور محقق شود در حالیکه این میزان در سال گذشته ۳۷۰ میلیارد 
تومان بوده است. انتظاری با بیان اینکه تشکیل شورای زکات در 
با  و  عضو  دستگاه های  و  فقیه  ولی  نماینده  عضویت  با  استان ها 
در  حتی  و   جمعه  امام  ریاست  به  شهرستان ها  در  ساختار  همین 
روستاها شکل گرفته است، خاطرنشان کرد: زکات توسط معتمدین 
منطقه  همان  در  و  آوری  جمع  روستا  یا  شهر  شورای  اعضای  و 

بین نیازمندان هزینه می شود و برای تامین اموراتی 
مانند مسکن و  جهیزیه اختصاص داده خواهد شد. 
باغداران  و  کشاورزان  استقبال  به  اشاره  با  وی 
در  مشارکت  برای  کشور  استان های  تمامی  در 
کرد:  بیان  مستحبی،  زکات  پرداخت  و  طرح  این 
بسیاری از باغداران اقدام به پالک کوبی درختان 
برای مشارکت در اجرای طرح شجره طیبه کردند 
نیازمندان  مصرف  به  درختان  محصول  و   ثمره  تا 
به گفته وی، ۷۳  در قالب زکات مستحبی برسد. 
کشور  زکات  از  حاصله  درآمد  تومان  میلیارد 
پرداخت زکات مستحبی  به  مربوط 
و از محل اجرای طرح شجره طیبه 
است. وی با اشاره به فضیلت بیشتر 
به  نسبت  مستحبی  زکات  پرداخت 
کشاورزان  گفت:  واجب،  زکات 
در  نیز  ساوه  شهرستان  باغداران  و 
پیشگام  مستحبی  زکات  پرداخت 

بوده اند و با سبقه دینی که دارند حضوری تاثیرگذار 
را به منظور مشارکت در اجرای این طرح با اهدای 
بالغ بر 6۰۰ میلیون تومان زکات مستحبی طی امسال 
داشته اند. انتظاری با تاکید بر اینکه زکات دهندگان 
قبل از نیازمندان از برکات این واجب الهی بهره مند، 
اضافه کرد: دینداری مردم ساوه بیانگر آن است که 
بیشتر  قوت  با  شهرستان  این  در  طیبه  شجره  طرح 

اجرایی شده و  محرومان این منطقه از برکات آن و زکات دهندگان 
نیز از اجر معنوی این کار برخوردار خواهند شد.

با  هم  ساوه  شهرستان  جمعه  امام  و  زکات  شورای  رئیس 
آیات  در  گاهی  گفت:  است،  قرآنی  فرهنگ  یک  نذر  اینکه  بیان 
حجت االسالم  است.  مال  گاهی  و  انسان  خود  نذر  متعلق  قرآن 
قیامت  به  اعتقاد  از  ناشی  نذر  اینکه  بیان  با  حسینی  ابراهیم  سید 
است. وی  نذر  از خود  مهمتر  نذر  به  وفای  داشت:  اظهار  است، 
در ساوه،  طیبه  موفق طرح شجره  اجرای  با  کرد:  امیدواری  ابراز 
استان های دیگر هم می توانند از آن الگو برداری کنند. امام جمعه 
ساوه با بیان اینکه در قرآن به اخالص در نذورات تاکید شده است، 
سالمتی  و  بیماران، صحت  شفای  برکت،  موجب  نظر  داد:  ادامه 
می شود. وی با بیان اینکه پرداخت زکات زمینه سعادتمندی انسان 
را فراهم می کند، افزود: زکات موجب برکت و ترویج عدالت در 

جامعه است و روح و جان پرداخت کننده را تطهیر و پاک می کند 
رضایت خدای  و  نفس  تزکیه  موجب  الهی  واجب  این  احیای  و 

تعالی خواهد شد.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی)ره( استان مرکزی هم گفت: 
صنعتی  قطب  و  صنعتی  استان  یک  مرکزی  استان  اینکه  علیرغم 
کشور است اما محرومیت ها و فقر بسیاری دارد. قنبر موسی نژاد با 
بیان اینکه همه ما در کنار وظیفه دولت در دستگیری از نیازمندان، 

وظیفه داریم به فقرا کمک کنیم، اظهار داشت: شرط قبولی 
که  کسی  و  است  زکات  پرداخت  نماز، 
نمازش قبول نشود، هیچ عملی از او پذیرفته 
هر  زکات  باید  اینکه  بیان  با  وی  شود.  نمی 
را  است  کرده  عطا  ما  به  که خداوند  نعمتی 
مرکزی سومین  استان  افزود:  کنیم،  پرداخت 
استان پیر کشور است و بسیاری از سالمندان 
آن نیازمند توجه هستند. به گفته وی، در شش 
ماهه اول امسال پرداخت زکات مردم استان 
میلیارد   ۷ لذا  است  داشته  رشد  درصد   86
تومان زکات در این استان جمع آوری شد که 
۴۵ درصد آن صرف پروژه های عام المنفعه 
و مابقی آن برای محرومین صرف شده است. 
هر  در  زکات  اینکه  بر  تاکید  با  نژاد  موسی 
منطقه ای که جمع آوری شود، هزینه می شود، 
افزود: پرداخت کنندگان می توانند نظارت کامل به 
وی  باشند.  داشته  پرداختی  مبالغ  کرد  هزینه  نحوه 
زکات  پرداخت  برای  جاری  سال  در  هدف گذاری 

از سوی مردم استان مرکزی را 11 میلیارد تومان برشمرد و ابراز 
امیدواری کرد تا با مشارکت مردم این پیش بینی محقق شود و در 
شرایط امروز دشوار اقتصادی، زکات به عنوان یک رکن اقتصادی 

در تامین نیاز محرومان ایفای نقش کند.
گفت:  همایش  این  در  هم  ساوه  شهرستان  امداد  کمیته  رئیس 
برای  اسالم  دین  موکد  دستورات  از  یکی  و  الهی  واجب  زکات 
و  نیازمندان  حداقلی  بهره مندی  و  اجتماعی  عدالت  برقراری 
هزاوه  محمدی  عباس  است.  اجتماع  در  نیازهایشان  از  محرومین 
اقشار مختلف  به زکات مستحبی اضافه کرد: زکات در  اشاره  با 
و  کشاورزان  برای  به خصوص  شود  نهادینه  باید 
باغداران که برای آنها واجب است. به گفته وی، 
۴119 خانوار با جمعیت 669۴ نفر تحت حمایت 
کمیته امداد هستند که ۲۳۰ نفر آنها یتیم می باشند. 
زکات  درآمد  درصدی   86 رشد  به  اشاره  با  وی 
در نیمه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال 
این  ایتام  درآمد  درصدی   ۳۰ رشد  با  گفت:  قبل، 
یتیم  هر  به  جدید،  حامی  نفر  جذب  و  کمیته۵6۰ 
پرداخت  ماه  در  تومان  هزار  متوسط ۲۳۰  به طور 
به اجرای طرح  اشاره  با  می شود. محمدی هزاوه 

بیان  طیبه،  شجره  مستحبی  زکات 
در  امداد  کمیته  هدف گذاری  کرد: 
محصول  اهدای  طرح،  این  اجرای 
به  محرومان  به  درخت  اصله  هزار 
شجره  طرح  در  مشارکت  منظور 
تامین  برای  کشاورزان  توسط  طیبه 

نیازهای محرومان شهرستان است.
بنیانگذار شهرک گلخانه ای آوه هم به نمایندگی 
از کشاورزان شرکت کننده در این همایش با اشاره 
به اینکه انسان ها رزق و روزی خود را از خداوند 
به ویژه کشاورزان  کسب و طلب می کنند، گفت: 
باران و تگرگ و...  با یک نسیم، رگبار، توفان،  که 
بین  از  یا  شود  می  برابر  چندین  رزقشان  و  روزی 
می رود بیشتر معتقد هستند که اگر دست خیر داشته 

مجید  بینیم.  می  خیر  باشیم 

خلیلی تهرانی با تاکید بر اینکه ساوجی ها با نذر و عقیقه ارتباط 
و الفت ویژه ای دارند، ادامه داد: کمیته امداد تشکیالت منسجمی 
نیازمند و خیرین ایجاد  است که اتصال ویژه ای بین طبقه فقیر و 
می کند. وی افزود: در زمان جنگ برای اولین بار در تاریخ معاصر 
ایران رشادت ها، شهادت طلبی و ایثارگری جوانان موجب شد که 
بعث حمایت  از دولت  ابرقدرتها  تمام  این جنگ تحمیلی که  در 
جنگ  در  اکنون  ندهیم؛  دشمن  به  نیز  خاک  متر  یک  می کردند، 
بینوایان  کمک  به  باید  بیشتر  و  هستیم  نرم  جنگ  ولی  شدیدتر 
وی،  گفته  به  نشود.  نابود  اقتصادی  فشارهای  این  در  تا  بشتابیم 
پایین بودن درآمد منجر به کاسته شدن هزینه های واجب و اولیه 
لبریز  زندگیمان  باشیم  منتظر  نباید  لذا  شود  می  زندگی  ظرف  از 
شود و از این لبریز نعمت به دیگران کمک کنیم. خلیلی تهرانی با 
بیان اینکه امروز کشور ما به علت جنگ اقتصادی با چالش مواجه 
شده به گونه ای که خانواده های نیازمند روزبروز فقیرتر می شوند، 
اولیه  نیازهای  همه  تا  کنیم  فکر  باید  رو  این  از  کرد:  خاطرنشان 
مستمندان را تامین کنیم. وی تاکید کرد: اختالف طبقاتی در جامعه 
ما بیشتر شده است و باید در این فضای بوجود آمده به فکر دیگر 
هموطنان باشیم چرا که بسیاری از مردم به دلیل شرایط زندگی در 

تامین معیشت وامانده اند.

همایش بزرگ طرح شجره طیبه در ساوه برگزار شد


