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 افتتاح و کلنگ زنی پروژه های ساوه و زرندیه به مناسبت هفته دولت

صفحه 3

بخشدار بخش نوبران ساوه با حفظ سمت، به عنوان سرپرست 
بخشداری مرکزی این شهرستان منصوب شد. به گزارش ایسنا، طی 
حکمی از سوی استاندار استان مرکزی، »محمدحسن قاسمیان« که هم 
اکنون بخشدار بخش نوبران ساوه است، به سمت سرپرست بخشداری 
بخش مرکزی این شهرستان منصوب شد و در صورت صدور حکم از 

سوی وزارت کشور بخشدار بخش مرکزی خواهد شد.
این  بخشداری  و  فرمانداری  کارکنان  جمع  در  ساوه  فرماندار 
شهرستان در این باره گفت: با تالش بخشداران و کارکنان بخشداری 
مشکل خاصی در دو بخش این شهرستان وجود ندارد و با جذب به 
موقع اعتبارات نقش مهمی در توسعه روستاها و شهرهای کوچک 
برای  سرپرست  انتخاب  دلیل  افزود:  بهاروند  محمد  داشته اند. 
بخشداری مرکزی این است که تا زمان صدور حکم از سوی وزیر 
کشور برای این بخش کارها با سرعت پیش برود و به درخواست های 
مردم رسیدگی شود. وی ادامه داد: تا زمانی که جایگزین بخشدار فعلی 
بخش نوبران نیز انتخاب و با حکم وزیر کشور به این سمت منصوب 
شود، امور مربوط به بخش به همین منوال انجام و سرپرست بخشداری 
مرکزی همچنان در سمت بخشدار نوبران به مردم خدمات الزم را 
ارائه خواهد کرد. فرماندار ساوه تصریح کرد: تالش خواهیم کرد تا در 
کمترین زمان ممکن نسبت به انتخاب بخشدار نوبران اقدام و با اولویت 
قراردادن انتخاب یک نیروی بومی، تصدی این سمت نیز بزودی 
تعیین تکلیف شود. وی در بخش دیگری از سخنان خود از ارتقای 
معاونت های فرمانداری ویژه ساوه از دو معاونت به سه معاونت خبر 
داد و گفت: عالوه بر معاونت سیاسی، امنیتی و نیز معاونت برنامه ریزی 
و هماهنگی امور عمرانی، معاونت جدیدی به عنوان معاونت اقتصادی 
و برنامه ریزی افزوده شده و مورد تصویب وزارت کشور قرار گرفته 

است و بزودی فردی را برای این سمت معرفی خواهیم کرد.
قاسمیان دارای تحصیالت کارشناسی ارشد علوم اجتماعی است. 
نوبران،  بخشدار  ساوه،  فرمانداری  تأمین  دبیرخانه شورای  مسئول 
بخشداری  و  شهرستان  این  فرمانداری  انتظامی  امنیتی  کارشناس 

مرکزی ساوه را در سوابق کاری خود دارد .

بخشدار نوبران، 
سرپرست بخشداری مرکزی ساوه شد

 

محمد رضا منصوری عضو کمیسیون صنایع و معادن در صحن علنی مجلس به وزیر نیرو درباره انتقال آب از سد 
کوچری به ساوه و نحوه واگذاری شرکت الستیک پارس این شهرستان تذکر شفاهی داد. متن این تذکر بدین شرح است:
چرا به قرارداد شبهه ناک انتقال آب از سد کوچری به شهرستان ساوه که از روز اول به نحوه انتخاب پیمانکار هشدار داده ام، رسیدگی نمی کنید؟ چرا 
برنده اصلی این مزایده که یک شرکت دولتی بود، بدون دلیل حذف شد و یک شرکت خصوصی به عنوان برنده معرفی شد که نه تنها اختالف بسیار فاحش 
داشت بلکه به تعهدات خود نیز عمل نکرده است. مگر قرار نبود که با شرکت مزبور و خاطیان امر برخورد و شرکت های جدید به پروژه اضافه شود؟ پس 
چرا اهمال کاری می کنید؟ اگر هرچه سریعتر رسیدگی نشود، از طریق مراجع قضایی پیگیری کرده و اشد مجازات را برای خاطیان تقاضا می کنم. گویا 
هنوز دستانی در کار است که این حق به مردم ساوه نرسد. من اخطار می دهم اگر اهمال کاری ادامه پیدا کند، جلودار مردم حوزه انتخابی خود نخواهم بود.

اعتراض دوم من به نحوه واگذاری شرکت الستیک پارس می باشد. تقاضای رسیدگی به این شرکت، شفافیت و ورود سازمان بازرسی و همچنین ارائه 
گزارش در خصوص نحوه مزایده، شرایط و میزان بدهی های شرکت را دارم. 

تذکر منصوری به وزیر نیرو در خصوص
انتقال آب از سد کوچری و نحوه واگذاری الستیک پارس

 

رزمایش اقتدار عاشورایی سپاهیان حضرت محمد)ص( در ساوه

بـا حضور اسـتاندار مرکزی و هیات همراه، مدیران کل و مسـئوالن شهرسـتان 
سـاوه عملیات اجرایی احداث کارخانه شـماره 2 سـپیدگچ سـاوه آغاز شـد.

ایـن کارخانـه بـه منظـور تولیـد دیوارهـای پیـش سـاخته گچـی )گچبـرگ 
»درای وال«( در شـهرصنعتی غـرق آباد از توابع بخش نوبران سـاوه سـاخته خواهد 

. شد
بـه گـزارش خبرنـگار ماهنامه ارتباطات مرکزی، اسـتاندار اسـتان مرکزی در مراسـم کلنگ زنی 
کارخانـه شـماره 2 سـپیدگچ سـاوه، گفـت: سـپیدگچ سـاوه یکـی از صنایع پـاک در زمینـه قوانین و 

چارچـوب های محیط زیسـت اسـت.
سـیدعلی آقـازاده بـا اشـاره بـه سـوابق درخشـان کارخانـه سـپیدگچ سـاوه، اظهار 
داشـت: ایـن کارخانـه یکـی از قدیمی ترین کارخانه های کشـور اسـت که همـواره در 

بـروز کـردن خود پیشـتاز بوده اسـت.
وی افـزود: جـذب نیروهـای بومـی و صـادرات بـه سـایر کشـورها و همچنیـن 
پرکاربـرد بـودن تولیـدات ایـن کارخانـه در صنایـع سـاختمانی آن را به یکـی از بهترین 

واحدهـای تولیـدی تبدیـل کرده اسـت.
آقـازاده بـا اشـاره بـه برخی از موانـع پیش رو و تاخیـر در آغاز عملیـات اجرایی ایـن کارخانه، 
بیـان کـرد: اصلـی تریـن دالیـل تاخیر در آغـاز عملیـات اجرایی کارخانه شـماره 2 سـپیدگچ سـاوه، 
نوسـانات ارزی و تحریـم هـا بـود کـه امیدواریـم با برطرف شـدن آن و سـاخت این کارخانه شـاهد 

تولیـد بـا کیفیـت، بروز رسـانی و اشـتغال زایی بیشـتر در منطقه باشـیم.

بیـان  بـا  وی 
مشـکالت  اینکـه 
عـدم  و  موجـود 

تخصیـص 
تسـهیالت ارزی تـا 
بـه امـروز موجـب 
انتقـال  در  اختـالل 
مورد  های  دسـتگاه 
نیـاز و نصـب آنهـا 
کارخانـه  ایـن  در 
شـده اسـت، تاکیـد 
تمـام  بـا  کـرد: 
کنـار  در  قـدرت 
سـاوه  سـپیدگچ 

شـود. برطـرف  کارخانـه  ایـن  مشـکالت  تـا  هسـتیم 
بـه گفتـه وی، صنعـت سـاختمان بـا تولیدات ایـن کارخانه در آینـده کامال دگرگـون خواهد 
شـد و هماننـد 40 سـال فعالیـت درخشـان سـپیدگچ سـاوه، در آینده نیز بـا تولیـدات منحصر به 
فـرد خـود در بخـش مصنوعـات گچـی به سـاخت بناهـای سـاختمانی زیبایی و سـرعت خواهد 

. بخشید
اسـتاندار مرکـزی سـبک و ارزان سـازی، کیفیـت و شـیک کـردن سـاختمان هـا را از جمله 
مزایـای تولیـدات جدیـد ایـن کارخانـه بر شـمرد و ادامـه داد: برای رفع مشـکالت ایـن کارخانه 
بـا مسـئوالن و مراجـع مرتبـط در پایتخـت رایزنـی خواهیم کرد تـا حمایت های الزم در دسـتور 

کار قـرار گیـرد و بتـوان بـرای تکمیـل آن از ارز 4200 تومانـی اسـتفاده کرد.

وی همچنیـن از رئیـس سـازمان صنعـت، معـدن و تجـارت اسـتان خواسـت تـا در مـورد مشـکالت این 
کارخانـه نسـبت بـه برگـزاری جلسـه بـا مسـئوالن عالی در تهـران و بـا حضـور مدیرعامل این شـرکت اقـدام کند.
آقـازاده مدیریـت مدیـران ایـن شـرکت را هـم در تولید و هـم در جذب نیروی بومی بسـیار 
موفـق دانسـت و گفـت: حاج محمدتقـی اقبالیون در چندین سـال عمر با عزت سـپیدگچ رفتارها 
و یادگارهـای خوبـی از خـود بـر جـای گذاشـته اسـت کـه خوشـحالیم فرزنـدان ایشـان نیـز در 

بکارگیـری ایـن رفتارهـا پیـرو راه پدر هسـتند که جای تقدیـر دارد.
رئیـس هیـات مدیـره کارخانـه سـپیدگچ سـاوه هـم در ایـن مراسـم گفـت: ایـن کارخانـه در سـال 1361 
بعنـوان نخسـتین کارخانـه 500 تنی در اسـتان مرکزی احداث شـد و ظرفیـت تولید آن در سـال 1375 به 1000 

تـن و در سـال 1380 بـه 2000 تـن افزایـش یافت.
ابوالفضـل اقبالیـون بـا اشـاره بـه تولیـد 1500 تـن در روز توسـط واحـد تولیـد بلـور گـچ ایـن 

کارخانـه در نوبـران، اضافـه کـرد: با بهره بـرداری از کارخانه دوم در غرق آبـاد بیش از 500 نفر 
اشـتغال زایی مسـتقیم، بیـش از 2000 نفـر اشـتغال زایی نـوع دوم )به منظور نصـب تولیدات و 

گچبـرگ »درای وال«( و تعـداد بیشـماری اشـتغال زایی غیرمسـتقیم ایجـاد خواهد شـد.
وی بیـان کـرد: ایـران، چیـن و امریـکا دارای بزرگتریـن منابـع گـچ هسـتند کـه ایـران جزو 
بهترین هـا اسـت و در سـال 57 برتریـن صنعـت گـچ در خاورمیانـه را بـه خـود اختصـاص داده 

. بود
بـه گفتـه وی، بـا توجه به عدم دسترسـی مناسـب بـه منابـع ارزی نتوانسـتیم در این 

صنعـت بـه خوبـی حرکـت کنیم، لـذا صنایع فـرآوری گچ افول داشـته اسـت.
اقبالیـون بـا بیـان اینکـه دنیـا بـه سـمت صنعتـی سـازی پیـش رفتـه اسـت، خاطرنشـان کرد: 
سـپیدگچ سـاوه بیـش از 50 نـوع محصـول دارد و انـواع گـچ هـا و سـیمان افزودنـی دار را تولیـد 

کند. مـی 
وی در ادامـه گفـت: سـاخت کارخانه دوم سـپیدگچ بـا در نظر گرفتـن دالر 3600 تومانی 
پیـش بینـی شـده بـود کـه بـا 1200 میلیـارد ریـال بـه بهـره بـرداری برسـد امـا بـا توجـه بـه 
نوسـانات ارزی بـه حـدود 3000 میلیـارد ریال برای سـاخت آن نیاز اسـت کـه حمایت دولت 

را مـی طلبد.
رئیـس هیـات مدیره سـپیدگچ سـاوه با بیان اینکه احداث کارخانه شـماره 2 سـپیدگچ سـاوه یک 
پـروژه ملـی اسـت، ادامـه داد: این پروژه با ظرفیت تولید 20 میلیون مترمربع در سـال سـاخته می شـود 
کـه افزایـش تولیـد نیـز در آن در نظـر گرفته شـده اسـت و کلیه دسـتگاه های آن از کشـور آلمـان تهیه 

می شـود.
بـا  وی 
تاکیـد بـر اینکـه از 
تحریـم و افزایـش 
ترسـی  قیمت دالر 
تصریـح  نداریـم، 
یکـه  امـا  کـرد: 
بـدون  و  تنهـا  و 
کمـک دولـت نمی 
تـوان با مشـکالت 
مقابلـه  موجـود 

. کـرد
لیــــون   قبا ا
خاطرنشـان کـرد: 
بـه  دسـتیابی 

فنـاوری روز دنیـا در تولیـد دیـواره های پیش سـاخته گچی در کشـور و  اسـتان مرکزی یکـی از اهداف 
سـاخت ایـن کارخانـه در غرق آباد سـاوه اسـت کـه امیدوارم با اشـتغال زایی و کسـب افتخـار تولیدات 

باشـد. تمیـز  و  پـاک  منطقـه  ایـن  خـوب  مـردم  پاسـخگوی  فـرد،  بـه  منحصـر 
او گفـت: بـرای سـاخت ایـن کارخانه 10 هکتـار زمین در شـهرصنعتی غرق آبـاد اختصاص 
یافتـه کـه 4 هکتـار آن مربـوط به زیربنای سـالن و بخش هـای تولیدی اسـت و در صورت تامین 

منابـع ارزی تـا 16 مـاه آینده بـه بهره برداری می رسـد.
وی بیـان کـرد: تولیـدات ایـن کارخانه عالوه بر اسـتفاده در کشـور، بیـش از 50 درصد صادر خواهد شـد 
کـه بـه دلیـل مقاومـت باالی سـنگ گچ غـرق آبـاد این پـروژه از کیفیـت بـاال و اسـتاندارد مطلـوب برخوردار 

است.

با حضور استاندار عملیات اجرایی احداث کارخانه شماره 2 سپیدگچ ساوه آغاز شد
ساخت کارخانه تولید دیوارهای پیش ساخته گچی )گچبرگ »درای وال«(  در غرق آباد کلنگ زنی شد

استاندار: با تمام قدرت در کنار سپید گچ ساوه هستیم

برنامه های سینمای ساوه 
* فیلم سینمایی؛ 

تنگه ابوقریب
* فیلم ویژه کودک و نوجوان؛ 
خاله قورباغه

روابط عمومی
سینما:

۰۹۰۱۱۵۵۱۸۴۱
۰۹۰۱۱۵۵۱۸۴2
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رزمایش اقتدار عاشورایی سپاهیان حضرت محمد)ص( در ساوه 

تقدیر از پیشکسوتان هنر تعزیه در زرندیه 

پنجمین همایش منطقه ای شعر عاشورایی در ساوه برگزار می شود آتش نشان ساوه در مسابقات عملیات ترکیبی 
آتش نشانان کشور هفتم شدند

برگزاری همایش »خانواده ساوجی، خانواده شاد« در ساوه

رزمایـش سراسـری اقتـدار عاشـورایی بسـیج بـا عنـوان سـپاهیان حضـرت 
محمـد)ص( در سـاوه آغـاز شـد.

فرمانـده سـپاه ناحیـه سـاوه در حاشـیه برگـزاری ایـن رزمایـش بـا اشـاره بـه 
برگـزاری مرحلـه اول این رزمایش، گفـت: این رزمایش در سـاوه با حضور سـه گردان 

از گردان هـای بیـت المقـدس شهرسـتان بـه مـدت 24 سـاعت برگـزار می شـود.
سـرهنگ پاسـدار علـی رسـولی بـا اشـاره بـه برگـزاری سلسـله رزمایش هـای 
اقتدار عاشـورایی سـپاهیان حضرت محمد)ص( از 9 لغایت 29 شـهریورماه در سراسر 
کشـور با حضـور هزار گـردان بیت المقـدس، بیـان کـرد: از 12 لغایت 13 شـهریورماه 
ایـن رزمایـش در سـاوه با شـعار »وحـدت، ایسـتادگی و پیشـرفت« برگزار می شـود.

وی هـدف از برگزاری ایـن رزمایـش را اعالم حضور و بـه نمایش گذاشـتن آمادگی 
بسـیج در برخـورد بـا تهدیداتـی شـامل تهدیدات سـخت، نیمه سـخت و تهدیـدات نرم 

نست. دا

فرمانـده سـپاه سـاوه بـا اشـاره بـه برنامه هایی کـه در ایـن رزمایش پیـش بینی 
شـده اسـت، گفـت: برنامه هـای متنوعـی در ایـن رزمایـش پیش بینی شـده اسـت که 
سـازماندهی اولیـه بسـیجیان، نمایش اقتدار بسـیج بـا رژه خودرویی و ستون کشـی 
در سـطح شـهر، پیـاده روی روزانـه و شـبانه همراه بـا انفجـارات، تمرینـات رزمی و 

برنامه هـای فرهنگـی اسـت.
وی بـا اشـاره بـه مرحلـه دوم رزمایـش، ادامـه داد: در ایـن مرحله خدمات رسـانی 
بـه حاشـیه نشـینان در قالـب گروههای جهـادی با حضـور 30 گـروه جهادی سـازمان 
یافتـه بـه مدت سـه روز در مناطـق فانوس آبـاد، امامـزاده یحیـی و عباس آباد سـاوه 

انجـام می شـود.
بـه گفتـه وی، ایـن خدمـات بـا سـرفصل هـای پزشـکی و دندانپزشـکی، عمرانـی، 
فرهنگـی، آموزشـی، مشـاوره خانـواده، بهداشـت و سـالمت، اجـرای مسـابقات برای 

کـودکان و... انجـام خواهـد شـد.

به همـت اداره فرهنگ و ارشـاد اسـالمی 
زرندیـه از چهـار نفـر از پیرغالمـان امـام 
حسـین)ع( در ایـن شهرسـتان تقدیـر بعمل 

آمـد.
در ایـن مراسـم کـه بـا حضـور معـاون 
فرمانـدار، اعضـای شـورای اسـالمی شـهر 
مامونیـه، یکـی از اسـاتید بـه نـام تعزیـه 
کشـور و تعـدادی از هنرمنـدان تعزیـه در 
شهرسـتان زرندیـه در محله خورشـید آباد 
از سـالها زحمـت  مامونیـه برگـزار شـد، 

پیشکسـوتان هنـر تعزیه در ایـن محله، مرتضـی منصور، نعمت واحد، حسـن 
غفـوری و حسـن نایبـی بـا اهـداء لـوح، تندیـس و هدایایـی تقدیر بعمـل آمد.

اسـالمی  ارشـاد  و  فرهنـگ  اداره  رئیـس 
گفـت:  مراسـم  ایـن  در  زرندیـه  شهرسـتان 
گروههـای تعزیـه خوانـی شهرسـتان زرندیـه 
صاحـب پروانـه فعالیـت مـی شـوند و در همین 
راسـتا در نظـر اسـت بـرای یکایـک هنرمنـدان 
تعزیه شهرسـتان کارت شناسـایی صادر شـود.

اطالعاتـی  بانـک  تکمیـل  جوانمـرد  احمـد 
هنرمنـدان تعزیه در زرندیـه را مهمترین اقدام در 
راسـتای سـازماندهی هنر تعزیه در شهرسـتان 
دانسـت و افـزود: راه انـدازی انجمـن تعزیـه در 
زرندیـه و برگـزاری چندیـن دوره سـوگواره تعزیه طـی سـالهای اخیر اثرات بسـیار 

مثبتـی در راسـتای حفـظ و اعتـالی هنـر تعزیـه در ایـن شهرسـتان داشـته اسـت.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاداسـالمی شهرسـتان سـاوه از برگـزاری پنجمین 
همایـش منطقـه ای شعرعاشـورایی خبـر داد. حسـین محمودی فـر در گفتگـو 
بـا خبرنگار ایسـنا، بیـان کـرد: این همایـش در اسـتان های مرکـزی، قـم، البرز، 
قزویـن و همـدان برگـزار می شـود. وی تجلیـل و تکریـم از مقـام شـامخ امـام 
حسـین)ع( و یـاران فـداکارش، توجه بـه نقش ادبیـات در ترویج و توسـعه دین 
و مذهـب تشـیع، ایجـاد فضـا و محفلـی بـرای گردهمایـی شـاعران و ادیبـان با 
محوریـت امـام حسـین)ع(، ارتقای سـطح کیفـی شـعرآیینی و گسـترش هرچه 
بیشـترآن و ترویـج فرهنگ و ارزش هـای اصیل اسـالمی را از اهـداف برگزاری 
ایـن همایـش دانسـت. وی گفـت: آخریـن مهلت ارسـال آثـار 15 مهرمـاه 1397 و 
زمـان برگـزاری همایـش 24 مهـر مـاه 1397 در سـالن سـلمان سـاوجی اسـت. 
محمـودی فر موضوعـات همایش را اشـعار مرتبط با واقعه عاشـورا و شـهدای 
کربـال و حضـرت رقیـه )س( دانسـت و افـزود: بـه برگزیـدگان همایـش لـوح 

تقدیـر، تندیـس و هدایـای نقـدی اهدا می شـود.

 دومیـن دوره مسـابقات عملیـات ترکیبـی 
آتش نشـانان کشـور به مناسـبت فرارسیدن 
هفتـه دولـت بـا حضـور 70 آتش نشـان از 
تهـران،  قوچـان،  تبریـز،  شـهرهای مشـهد، 
شـهرکرد،  یـزد،  سـاوه،  تربت حیدریـه، 
شـهریار، بابـل، خرمشـهر، آبادان، بردسـکن، 
چهاردانگـه، پردیـس، مهدی شـهر، حکم آبـاد، 
شـهر  میزبانـی  بـه  سـمنان  و  اصفهـان 
گردشـگری مهدیشـهر برگزار شـد و در پایان 
ایـن رقابـت هـا آتش نشـان سـاوه موفـق به 
کسـب جایـگاه هفتـم  ایـن مسـابقات شـدند.

سـبت  بمنا
شـت  ا مید ا گر
و  دولـت  هفتـه 
عید سـعید غدیر 
خــــم، همایـش 
ه  د ا نو خــــــا «
ســــــــاوجی، 

خانـواده شـاد« بـه همـت باشـگاه خنـده شـهرداری سـاوه و اداره ورزش و جوانـان و 
همـکاری هیـات ورزش هـای همگانـی، اسـکیت و دارت در پـارک طالقانـی این شهرسـتان 
برگـزار شـد. شـرکت کننـدگان در ایـن همایـش عـالوه بـر حضـور در باشـگاه خنـده بـه 
ورزش هـای مختلف پرنشـاطی از جملـه دارت، فوتبال دسـتی، لیوان چینـی، روبیک، دو با 
گونـی، تایـر و طوقـه رانـی، اسـکات، پرتـاب فریزبـی و ایسـتگاه نقاشـی پرداختنـد.

در پایـان ایـن همایـش که بـا اسـتقبال مـردم مواجه شـد، بـا اهـدای لـوح و گواهینامه 
شـرکت در همایـش، از شـرکت کننـدگان تقدیـر بـه عمـل آمد.

گذری بر تعزیه های خیابانی 
هنر تعزیه خوانی از زمان صفویه تا به امروز سیر تکاملی خود را طی کرده است و در زمان قاجاریه به صورت رسمی و 
برنامه ریزی و مدرن شده همراه با نوشتن نسخه های ارزشمند سیر عزا و انجم و دیگر نسخه ها که بعدها تهیه شد، به صورت 
یک نمایش منحصر بفرد و معرف فرهنگ عاشورایی تبدیل شد. حتی در اشعار تعزیه نویسان سعی بر آن شده تا بر وزن شعرای 

بزرگ و مفاخر ملی همچون حافظ، اشعاری سروده شده که به یک نمونه از آن اشاره می شود:
عکس روی تو چو در آینه جام افتاد     عارف از خنده می در طمع خام افتاد      حسن روی تو به یک جلوه که در آینه کرد 
این همه نقش در آینه اوهام افتاد    در نسخه انجم در سر بری شهدا چنین آمده   بر زمین چون ز سر زین شه ناکام افتاد
طشت ناموس قضا و قدر از بام افتاد        من کشیدم ز کمر خنجر و رفتم در پیش        بهر قتلش دل من در طمع خام افتاد

بر این اساس شبیه خوان ها آوازها را براساس ردیف دستگاهی آوازی فرا می گرفتند؛ مثال بچه خوانها ابیات ترک می خوانند، 
طفالن مسلم در مایه دشتی می خوانند- شبیه علی اکبر چهارگاه. امام خوان به کلیه آواز ردیف دستگاهی مسلط است، زیرا 
از آغاز تا انجام تعزیه بر منبر یا سکو نشسته و نظاره گر دشت کربالست و با الحان مختلف به تعزیه خوانی مشغول بوده و 
ترتیب تعزیه خوانان بوسیله معین البکا از نونهالی آغاز می شده تا بتوانند در آینده به ایفا نقش های درجه یک بپردازند و حق 
مطلب را ادا کنند و از عهده بر آید. این نوع روال کار تا اواخر دهه شصت در ایران متداول بود و با فوت تعزیه خوانان کهنه 
کار و رشد تکنولوژی صوتی، میکروفن و صدا بردار و رشد جمعیت و کثرت تعزیه خوانان و عدم آموزش صحیح و نگاه 
اقتصادی و ورود تجمالت و وسایل و ابزار تعزیه خوانی و دست بردن در اشعار نسخه ها و وارد شدن گروه های موزیک 
از انواع مختلف سازهای غربی، تعزیه خوانی از اصل خود تا حدودی زیاد دور شد و تا جایی پیش رفت که اگر وجه مالی 
مورد نظر حاصل نگردد، حاضر به اجرای تعزیه نخواهند بود. اجرای ترانه های روز با برگردان شعر آسیب جدی به هنر 

تعزیه خوانی وارد کرده است.
در این خصوص شبی در خیابان در ایام محرم می رفتم که صدای تعزیه خوانی با بلندگوهای آنچنانی مرا جلب کرد با خود 
گفتم برویم و در این ایام عزیز ثوابی زین مجلس نصیبمان شود. در لحظه ورودم به گوشه رفته نظاره گر چون مردم دیگر 
ایستادم تعزیه حضرت عباس بود که شبیه خوان آن مردی حدود سی و چند ساله بود با ریش بلند مشکی که مختصر روغنی به 
ریش زده بود که برق آن جلب توجه می کرد و یک ردای مخملی سبز پوشیده بود که کناره های آن ملیله دوزی زرد شده بود 
و یک زره ریز بافت که نام خودش را هم بر آن بافته بود و یک شمشیر بلند که از نوع شوشکه روسی بود و پوتین آنچنانی، 
کاله خود زیبا با پر شترمرغ که تجمل آن بیشتر جذب می کرد تا تعزیه خواندنش! وقتی به وسایل تعذیه خوانی نگاه کردم با 
یک حساب سر انگشتی به لحاظ مالی با یک پژو صفر کیلومتر پهلو به پهلو می زد! خصوصا وسایل صدابرداری و میکروفنی 
که مدام دم دهن شبیه خوان ها نصب شده بود. اما جالبتر آنکه امام خوان بیشتر شبیه عمامه مهاراجه های هندی بود تا آنجا 
که می دانم عمامه امام خوان منحصر بفرد است و نباید شبیه هیچ یک از شبیه خوانها باشد زیرا با یک نگاه مردم بدانند که او 
امام خوان است و نوع آن استاندارد است که آن هم از عجایب بود! به بررسی مشغول بودم که یک باره شبیه خوان حضرت 
عباس شروع کرد به نوحه خواندن که مرا یاد آهنگ یکدونه انار دو دونه انار از علی قجاوندی بخشی معروف منطقه خراسان 
انداخت که با شعری برگردان می خواند: »ای ابوفاضل ای ابوفاضل و...« حاال خوب شد ترانه »کلید گم گشته و در وا نمیشه« 
از دو تار نواز خراسان مرحوم ستار زاده را نخواند! به هرحال تعجب کردم گفتم شاید همین یکی را اینطوری خوانده این در 
حالیست که نوحه خوانی وزن و فرم مخصوص دارد و از فرم تصنیف خوانی و ترانه خوانی به طور کلی جداست. پارچه ای 
هم انداخته بودند مردم اسکناسها را در آن می گذاشتند. همچنان ایستاده بودم و نظارت گر باقی تعذیه خوانی که یکباره گروه 
موزیک در صحنه گفتگوی شبیه خوان حضرت عباس با شبیه خوان علی اکبر در نیمه شب آهنگ انتظار به خوانندگی مرحوم 
داریوش رفیعی ساخته مجید وفادار را نواختند که همان ترانه معروف »شب به گلستان تنها منتظرت بودم« بود و هر چه فکر 
کردم این آهنگ عاشقانه دوره معاصر چه ربطی به وقایع کربال دارد! چیزی دستگیرم نشد باالخره طاقت نیاوردم رفتم نزد 
مسئول گروه موزیک و با او شروع به صحبت کردم در کمال احترام و نتیجه آنکه گفت برای جذب مخاطب مجبور هستیم 
آهنگهای عامه پسندانه که در خاطر قومی مردم نقش بسته را بنوازیم تا لقمه نانی گیرمان بیاید. و همین طور این نوع آهنگ ها 
از نوع کشور ترکیه ابراهیم تاتلیس هم نواخته می شد، کم مانده بود آهنگ گل پری جون را هم بنوازند که لشکر یزید هم با 
حرکات موزون خود حالی به مجلس بدهد! موسیقی حماسی با نواختن ترانه فرق دارد. آخرین آهنگی که شنیدم ترانه مرا 

ببوس بود که تقریبا حسن ختام نمایش بود.
آهی از نهاد برکشیدم و با یک بررسی اداری متوجه شدم که هیچ قانونی و ارگانی از وزارت فرهنگ و ارشاد و اسالمی گرفته 
تا دیگر اداراتی مثل حوزه هنری، سازمان تبلیغات اسالمی و... از تعزیه حمایت نمی کنند و نه قانونی وجود دارد و نه آئین 
نامه ای! در برخی شهرها انجمن تعزیه خوانی هست، اما قانونی و مدون نیست و هیچ نظارت کارشناسی و قانونی و تخصصی 

وجود ندارد و بیشتر نمادین است و به عنوان هنرمند جذب بدنه بدون حتی یک آئین نامه قانونی می شوند...
یادم آمد در گذشته نه چندان دور که میکروفن و صدا بردار و تجمالت نبود تعزیه خوانان هر والیت خود بانی و مجری بودند 
با لباسی ساده و ارادتی خاص به خاندان ائمه اطهار بی هیچ چشم داشتی تعزیه می خواندند و صدایشان تا دور دستها شنیده 

می شد، اجرا و پاداش خود را از خدای خویش می خواستند نه از جیب مردم.     

کمک های اولیه در سوختگی
سوختگی به طوری کلی نتیجه تأثیر حرارت، الکتریسیته، 
اشعه و عوامل شیمیایی است که باعث آسیب به بافت 
بدن می شود و بر حسب عمق یا درجه ضایعات پوستی 
که  باشد  می  درجه  سه  شامل  آورد،  می  وجود  به  که 
به  دوم  درجه  رساند،  می  آسیب  پوست  به  اول  درجه 
الیه زیر پوست آسیب می رساند و درجه سوم که تمامی 
زبان ساده  به  دهد.  می  قرار  تاثیر  تحت  را  پوست  الیه 
است  توجه  قابل  سوختگی  اگر  سوختگیها،  معالجه  در 
بایستی بیمار را پوشانیده، گرم نگاه داشته و هرچه زودتر 
به بیمارستان برسانید؛ درغیر این صورت در سوختگیهای 

جزئی الزم است:
1- به فرد گرفتار سوختگی آرامش و اطمینان بدهید.

لوازم شخصی را  2- پوششهای تنگ را شل کنید و 
بیرون آورید.

زیر  دقیقه   15 الی   10 مدت  به  را  بخش سوخته   -3
آب  در  را  آن  یا  بگیرید  تمیز  سرد  آب  آرام  جریان 
سرد فرو ببرید و از قرار دادن مستقیم یخ روی جای 

سوختگی اجتناب کنید.
اثر حرارت  در  اگر  نزنید،  روی سوختگی دست  به   -4
هیچ وجه  به  بود  پوست چسبیده  پوشش روی  یا  لباس 
اقدام به کندن نکنید و این کار را به پزشکان واگذار کنید.

5- در صورت نداشتن وسایل الزم روی زخم را باز 
بگذارید.

آزاد  را  ورآمده  پوست  نترکانید،  را  تاولها  هرگز   -6
نکنید و به محل سوختگی دست نزنید.
سید مهرداد شاهرخ

کارشناس فرماندهی و عملیات آتش نشانی 

بـه مناسـبت هفتـه دولت و بـا حضور معاون سیاسـی اسـتاندار 
اسـتان مرکـزی، نماینده مردم سـاوه و زرندیه در مجلـس، فرماندار، 
بخشـداران و برخـی از مسـئوالن شهرسـتان شـرکت داروسـازی 
نوشـا فارمـد ایرانیـان در شـهرک صنعتـی زاویه بـه بهره بـرداری 
رسـید. مهنـدس مجیـد خلفـی و مهنـدس امیـر عابـدی بـه عنوان 

صاحبـان ایـن شـرکت در زاویه اشـتغالزایی داشـته اند.
بـه گـزارش خبرنـگار ماهنامـه ارتباطـات مرکـزی، نماینـده مردم 
سـاوه و زرندیـه در مجلـس در مراسـم بهـره بـرداری از این شـرکت، 
گفت: شـرکت داروسـازی نوشـا فارمـد ایرانیان بـا بیـش از 20 میلیارد 
تومـان سـرمایه گـذاری یکـی از شـرکت هـای بی نظیـر شهرسـتان به 
شـمار مـی رود. مهنـدس محمدرضـا منصـوری واردات دسـتگاه هـای 
ایـن شـرکت بـا دقـت بسـیار را نقطه عطـف آن برشـمرد و بیـان کرد: 
بسـیاری از داروهـای مورد نیاز کشـور در این شـرکت که جـزو برترین 
شـرکت های داروسـازی کشـور اسـت، تولید می شـود. وی افزود: این 
شـرکت عالوه بر تنـوع تولیدات، در سـاخت سـاختمان و تجهیزات نیز 
بسـیار موفق عمل کرده و توانسـته اند گرید یک را از وزارت بهداشـت 
و درمـان دریافـت کنند.  به گفتـه وی، راه اندازی این شـرکت عالوه بر 
اشـتغالزایی بـرای زاویه، بسـیاری از داروهای پرمصرف کشـور را نیز با 

دانـش و علـم باال و رعایـت اسـتانداردها تولیـد می کند.
فرمانـدار زرندیـه نیـز گفـت: دسـتاورد احـداث و راه انـدازی 
شـرکت ها و کارخانجـات تولیـدی در هـر منطقه ای عالوه بـر تولید 

و ایجاد درآمد، اشـتغالزایی اسـت که بسـیار اهمیت دارد. دکتر هادی 
فدایـی بیـان کـرد: با توجـه به نزدیکـی زرندیه بـه تهـران راه اندازی 
شـرکت در این شهرسـتان به دلیل مهاجـر پذیر بودن اهمیت بیشـتری 
دارد. وی افـزود: بایـد در بحـث راه اندازی شـرکت هـای تولیدی با 
توجـه بـه موقعیـت زمیـن و پتانسـیل هـای خـوب موجود بـه لحاظ 
کمـی و کیفـی تحـول ایجاد کنیـم و با ترغیب سـرمایه گـذار به ویژه 
بـرای صنایعـی کـه آب بـر نیسـتند بـه ایـن مهم دسـت یابیـم. دکتر 
فدایـی بـا تاکید بـر جوابگو بـودن صنایع بـه تولید ملزومـات داخلی 
و صادرات، خاطرنشـان کرد: شـرکت داروسازی نوشـا فارمد ایرانیان 
بـا پخش دارو در کشـور همکاری خوبـی دارد و با توجـه به نزدیکی 
زرندیـه بـه چند اسـتان بـزرگ کشـور ماننـد تهـران، قزویـن، البرز، 
قـم و... و شـاهراه بـودن بیـن این اسـتان ها مـی تواند در ایـن زمینه 

باشـد. وی  موفق 
در پایـان گفـت: 
ادارات  پیگیـری 
مرتبـط و کمـک 
اسـتانی  مدیـران 
شهرسـتان،  و 
مـردم  نماینـده 
سـاوه و زرندیـه 
و  مجلـس  در 
اسـتان  اسـتاندار 
منجـر  مرکـزی 
انـدازی  راه  بـه 
شـرکت  ایـن 
باعـث  شـد کـه 
در  اشـتغالزایی 
شـده  زاویـه 

اسـت.
مـل  عا یر  مد

شـرکت داروسـازی نوشـا فارمـد ایرانیـان در گفتگو بـا خبرنـگار ماهنامه 
ارتباطـات مرکزی، گفت: سـاخت این شـرکت از سـال 95 بـا خرید زمین 
و جانمایـی شـرکت آغـاز و پـس از 14 مـاه بـه پایـان رسـید. مهنـدس 
مجیـد خلفـی بیان کـرد: این شـرکت در زمینه تولید شـربت، قطـره، قرص 

و کپسـول فعالیـت دارد کـه دارای مـدرک جـی ام پـی از اداره غـذا و 
دارو تهـران مـی باشـد. وی بـا بیـان اینکـه اخذ مـدرک جی ام پـی برای 
شـرکت های داروسـازی دشـوار و حائز اهمیت اسـت، اظهار داشـت: این 
شـرکت با بهـره گیری از بهتریـن و پیشـرفته ترین متد، تجهیـزات و کیلین 
روم راه انـدازی شـده اسـت و بـرای تولیـد حداکثـری نیاز به پشـتیبانی و 
حمایـت مسـئوالن دارد. مهنـدس خلفی با اشـاره به جـذب نیروهای بومی 
و متخصـص هـای حرفـه ای از تهـران توسـط ایـن شـرکت، خاطرنشـان 
کـرد: جـذب 80 نفـر نیـروی انسـانی تـا اوایل آبـان ماه امسـال پیشـبینی 
شـده اسـت. وی با تاکید بر اینکه این شـرکت بدون اخذ وام و تسـهیالت 
بانکی احداث شـده اسـت، تصریح کرد: برای ادامه کار، توسـعه شـرکت و 
پیـاده کـردن اهداف عالـی آن نیاز به پشـتیبانی و دریافت تسـهیالت بانکی 
بـا نرخ سـود پایین هسـتیم. مدیـر عامل شـرکت داروسـازی نوشـا فارمد 
اضافـه  ایرانیـان 
این شـرکت  کرد: 
سـایر  بـرای 
ی  ها کت  شــر
کـه  داروسـاز 
کارخانـه  فاقـد 
هستند  داروسازی 
همـکاری  نیـز 
مـی کنـد؛ بدیـن 
صـورت کـه مواد 
و  تهیـه  را  اولیـه 
سفارشی  داروهای 
بـه  و  سـاخته  را 
اسم شـرکت های 
بسـته  متقاضـی 
تحویـل  و  بنـدی 
دهیـم.  مـی  آنهـا 
اشـاره  بـا  وی 
بـه دقـت و کیفیـت در سـاخت تجهیـزات کیلیـن روم و اینتـرالک در این 
شـرکت، گفت: سـاخت کلیه این تجهیزات شـامل هواسـاز، آب سـاز، فن 
فیلتـر باکـس و... توسـط شـرکت سـاخته و کامـال داخلی هسـتند و مابقی 
دسـتگاه های تولیدی از کشـور هندوسـتان وارد شـده اسـت. به گفته وی، 

ایـن شـرکت بـرای 32 نفـر بـه صـورت مسـتقیم و 10 نفـر بـه صـورت 
غیرمسـتقیم اشـتغالزایی داشـته اسـت کـه پیـش بینی می شـود بـرای طبقه 
اول کـه بـه بهـره برداری رسـیده اسـت، در آینـده 100 نفر نیرو اسـتخدام 
کنیـم. مهنـدس خلفـی بـا بیـان اینکـه بیـش از 20 میلیـارد تومـان بـرای 
سـاخت ایـن شـرکت تا ایـن مرحلـه هزینـه شـده اسـت، اظهار داشـت: 
بـرای تکمیـل و خرید تجهیزات طبقه دوم شـامل تجهیزات آزمایشـگاهی و 
ماشـین آالت مشـکل نقدینگی داریم کـه امیدواریم با تخصیص تسـهیالت 
بـا نـرخ سـود پاییـن طبقـه دوم این شـرکت نیز بـه بهـره برداری برسـد.

بـه گفتـه وی، بـا راه انـدازی طبقـه دوم این شـرکت بـرای حـدود 80 نفر 
بصورت مسـتقیم اشـتغالزایی می شـود. وی نوسـانات نـرخ ارز را از دیگر 
مشـکالت پیـش روی ایـن شـرکت برشـمرد و خاطرنشـان کرد: متاسـفانه 
ایـن نوسـانات اقتصـاد کشـور را فلج کـرده اسـت و اگر برای مشـکالت 
مالـی شـرکت چـاره ای اندیشـیده نشـود مجبور بـه فـروش و تعطیلی این 
شـرکت هسـتیم. ایـن مقـام مسـئول در شـرکت داروسـازی نوشـا فارمـد 
ایرانیـان ادامـه داد: ایـن شـرکت در زمینـی بـه مسـاحت 5 هـزار مترمربع 
شـامل سـاختمان هـای اداری و تولیدی سـاخته شـده اسـت کـه طبقه اول 
بـا 1600 متـر مربـع زیربنـا بطـور کامـل راه اندازی شـده و طبقـه دوم نیز 
بـا 1600 مترمربـع زیربنـا در حـال تکمیل و تهیه ماشـین آالت اسـت. وی 
افـزود: 70 درصـد مـواد اولیه این شـرکت داخلـی اسـت و 30 درصد آن 
از کشـورهای چیـن و هندوسـتان تهیه می شـود. به گفته وی، این شـرکت 

لیتـر آب دارویـی بـا کمتریـن پسـاب تولیـد می کنـد. سـاعتی 2000 

همزمان با هفته دولت شرکت داروسازی نوشا فارمد ایرانیان به بهره برداری رسید
سیدعلی آقازاده استاندار مرکزی در سفر نیم روزه به 
ساوه به منظور افتتاح پروژه های هفته دولت، مزار شهدای 
این شهر در آستان مقدس امامزاده سید علی اصغر )ع( 
را با حضور اعضای شورای اسالمی شهر، شهردار ساوه و 

دیگر مسئوالن شهرستان غبارروبی و گلباران کرد.
پس از این آیین هفت پروژه شهری ویژه هفته دولت با حضور 
مهندس مهدی زندیه وکیلی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار 
مرکزی در ساوه افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت و همچنین 
سه طرح خدماتی دیگر با حضور نماینده مجلس، فرماندار و جمع 

دیگری از مسئوالن شهرستانی در ساوه کلنگ زنی و افتتاح شد.

ترافیک  آموزش  پارک  شامل  هایی  پروژه  مراسم  این  در 
به مساحت 2500 متر مربع و صرف اعتباری بالغ بر 5 میلیارد 
شامل  قالیشویی  نشین  حاشیه  منطقه  ساماندهی  پروژه  ریال، 
جدول گذاری، زیرسازی و آسفالت با صرف 6 میلیارد ریال، پارک 
ترنج  )پارک خطی آزادی( به مساحت 10 هزار متر مربع و صرف 

9 میلیارد و 500 میلیون ریال اعتبار بهره برداری شد.
 500 و  میلیارد   9 صرف  با  فرودس  بلوار  پروژه  همچنین 

میلیون ریال به بهره برداری رسید و  فعالیت سیستم مانیتورینگ 
سایت  ورودی  در  الکترونیکی  راهبند  و  باسکول  نخاله،  و  خاک 
پردازش و فعالیت کارخانه بازیافت زباله در مجموع با 6 میلیارد و 

250 میلیون ریال آغاز شد.
و  مساحت  مربع  متر  هزار  چهار  با  پارک عشایری  افتتاح 
صرف هفت میلیارد و 450 میلیون ریال اعتبار از دیگر پروژه های 

افتتاحی شهرداری بمناسبت گرامیداشت هفته دولت در این روز بود.
ساماندهی منطقه یاقوت آباد با هفت میلیارد و 600 میلیون ریال 
اعتبار و  بهره برداری از پارک محله ای در منطقه حاشیه نشین شهرک 
هدایت به مساحت 3600 متر مربع با  صرف 6 میلیارد و  160 میلیون 
ریال اعتبار دو پروژه مدیریت شهری ساوه بود که با حضور مسئوالن در 

این مراسم مورد بهره برداری قرار گرفت.

بوستان معلوالن  آیین  این  همچنین در 
ساوه در پارک جنگلی  به وسعت 13 هزار متر 

مربع  متر  هزار  هفت  آن  نخست  فاز  که   مربع 
است و با هدف ارائه خدمات به معلوالن عزیز شهر 

با در نظر گرفتن تمامی استانداردهای الزم احداث 
خواهد شد، به دست مسئوالن در این روز کنگ زنی 

چهار  مجموع  در  نیز  بوستان  این  احداث  برای  شد. 

میلیارد ریال اعتبار تخصیص خواهد یافت و پیش بینی می شود که همزمان 
با دهه فجر سال جاری عملیات اجرایی آن پایان و به بهره برداری برسد. 

افتتاح مرکز جامع سالمت امام حسین )ع( در منطقه عباس آباد 
ساوه از دیگر پروژه های مورد افتتاح در این آیین بود، این مرکز نیز به 
وسعت 200 متر مربع با مشارکت بین بخشی دانشکده علوم پزشکی 
و سپاه پاسداران در قالب طرح کرامت و با مشارکت مالی شهرداری 

)تسهیل در واگذاری زمین پایگاه( احداث شده است. 
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مرکزی در آیین افتتاح پارک 
آموزش ترافیک در بوستان سلمانیه، گفت: با توجه به اهمیت موضوع 
آموزش و فرهنگ سازی در بحث ترافیک و بازتاب مثبت آن در رفتارهای 

اجتماعی کودکان در مقوله ترافیک، احداث و راه اندازی این مجموعه یک کار 
اجتماعی ارزشمند و عمیق است که در آینده شاهد اثرات مثبت آن خواهیم بود. 
مهندس مهدی زندیه وکیلی با بیان اینکه امروزه یکی از دالیل حوادث رانندگی 
برای کودکان و نوجوانان، نبود اطالعات و مهارت های الزم آنها در مورد مقابله 
با حوادث یاد شده است، ادامه داد: لذا گنجاندن آموزش های ایمنی ترافیک به 
عنوان بخشی از برنامه های آموزشی مدارس، یکی از موثرترین راه های فراهم 
آوردن چنین دانشی برای دانش آموزان، محسوب می شود. وی افزود: یاد دادن 
قوانین به زبان ساده به کودکان، مثال رفت و آمد در بین خطوط، گذر عابر 
پیاده، دلیل خط کشی خیابان ها، استفاده از پل های هوایی، بستن کمربند ایمنی، 
به داخل خودرو  نحوه نشستن  رانندگی،  مفاهیم رنگ ها درچراغ راهنمایی و 
و... موجب خواهد شد تا این آموزش ها در ذهن کودکان نهادینه شود. زندیه 
وکیلی ضمن تقدیر و تشکر از تالش های شهردار و اعضای شورای اسالمی 
شهر ساوه برای راه اندازی این مجموعه، خاطرنشان کرد: با توجه به آنکه امروز 
بیشترین تلفات درون شهری برای عابران پیاده اتفاق می افتد، این مرکز قطعا 
موجب کاهش تصادفات درون شهری و عابران خواهد شد. وی همچنین در 
آیین افتتاح پروژه ساماندهی منطقه حاشیه نشین قالیشویی گفت: طرح بازآفرینی 
شهری یکی از برنامه اساسی دولت برای تامین مسکن، صیانت از جان و سالمت 
فرسوده است که  نشین، کهنه و  بازتوانی محالت حاشیه  و  نوسازی  مردم و 
عالوه بر توجه به کالبد به مسائل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و هنری این 
مناطق نیز توجه شده است. به گفته وی، یکی از بزرگترین ماموریت های دولت 
در اجرای طرح بازآفرینی شهری به منظور کاهش بحران بافت های فرسوده و 
ارتقای سطح زندگی در آنهاست تا با توسعه شهری در ابعاد مختلف اعمال 

شود و مردم کیفیت زندگی را لمس کنند. زندیه وکیلی 
افزود: خوشبختانه امروز شاهد هستیم 

شهرداری  که 

علی رغم  ساوه 
مشکالت زیاد مالی در مناطق حاشیه 
شهر اقدامات خوبی از جمله احداث پارک، جدول گذاری 

و آسفالت و.... را به ثمر رسانده است که این اقدامات قابل تقدیر است.
رئیس شورای اسالمی شهر ساوه نیز در این مراسم بیان کرد: امروز با 
تالش های انجام شده شهرداری در حوزه فرهنگی مجموعه بوستان سلمانیه به 
یک مرکز فرهنگی و آموزشی کم نظیر برای دانش آموزان و کودکان تبدیل شده 
که راه اندازی پارک آموزش ترافیک بخشی از آن است. احمد حاج امینی با 
اشاره به اینکه درصد باالیی از حوادث به دلیل بی توجهی به مسائل ایمنی رخ 
می دهد، افزود: فرهنگ سازی ترافیکی یک اصل مهم در کاهش تصادفات است 
لذا  به دلیل الگوپذیری کودکان، انجام این گونه آموزش ها  قطع به یقین موجب 

نهادینه شدن آموزش ها در بین آنها می شود.
شهردار ساوه نیز در حاشیه پروژه ساماندهی منطقه حاشیه نشین قالیشویی، 
گفت: با توجه به اینکه ساوه دومین کانون جمعیتی استان مرکزی است و طی 
سالهای گذشته روند رو به رشدی را در افزایش جمعیت تجربه کرده است، عدم 
آماده سازی زیرساخت های مناسب در زمینه تامین مسکن مورد نیاز شهر را با 
یک بحران حاشیه نشینی مواجه ساخته است. مهندس سید مهدی حسینی ادامه 
داد: امروزه مناطق حاشیه نشین و سکونتگاه های غیررسمی شهر ساوه با انبوهی 
از مشکالت و نیازهای شهری مواجه هستند که داشتن 100 کیلومتر معبر خاکی 
معادل 960 هزار متر مربع در این مناطق بخشی از این نیازها است که از ابتدای 
امسال تاکنون با تالش های انجام شده از سوی شهرداری 25 کیلومتر از این 
معابر جدول گذاری، زیرسازی و آسفالت شد و امیدواریم این میزان تا پایان 
سال به 50 کیلومتر برسد. وی اظهار داشت: با توجه به محدودیت مالی شهرداری 
برای ساماندهی این مناطق، ارائه طرح بازآفرینی شهری از سوی دولت با هدف 
با  غیررسمی  های  در سکونتگاه  اجتماعی  و  فرهنگی  اقتصادی،  توانمندسازی 

واگذاری 700 تن قیر توانست شهرداری را در این زمینه یاری کند. مهندس 
حسینی هدف اصلی طرح بازآفرینی شهری را افزایش کیفیت زندگی در 
مناطق حاشیه ای و آسیب دیده برشمرد و افزود: در اجرای طرح بازآفرینی 
شهری در ساوه پنج منطقه حاشیه نشین یاقوت آباد، قالیشویی، فانوس آباد، 
عباس آباد و محله پیک نیک گاز به عنوان مناطق هدف توسط شهرداری 
در حال ساماندهی هستند. وی با بیان اینکه مناطق حاشیه نشین شهر ساوه 
به دلیل عدم برخورداری از فضاهای عمومی نظیر پارک، فضای سبز، مراکز 
آموزشی، فرهنگی و... از مراکز فقیر شهر محسوب می شوند، اظهار داشت: 
البته با اجرای ساز و کارهای قانون مند برای برطرف شدن مشکالت آنها 
تالش می کنیم اما الزم است تا به دنبال راهکار عملی برای برون رفت از 

مشکالت حاشیه نشینی باشیم. شهردار ساوه همچنین در 
گفت:  نیز  زباله  بازیافت  کارخانه  اندازی  راه  مراسم 
تکمیل  از  بعد  شهرداری   زباله  بازیافت  کارخانه 
آماده  ریال  میلیون   750 صرف  با  نواقص  رفع  و 
راه اندازی شد و یقینا با فعال شدن این کارخانه 
تبدیلی، معضالت زیست محیطی و آلودگی آب 
و خاک در این شهر کاهش می یابد. وی با بیان 

اینکه باید زباله ها طوری دفن شوند که هیچگونه آلودگی نداشته باشد، 
به  را  از دفن آن جلوگیری کرده و آن  زباله  باید در بحث  تأکید کرد: 
محیط زیست،  آلودگی  از  بر جلوگیری  کنیم که عالوه  تبدیل  بازیافت 
صرفه اقتصادی هم داشته باشد. مهندس حسینی افزود: یکی از بهترین 
شیوه های دفن پسماند، بازیافت است و پسماندهای خشک به ویژه کاغذ، 
با  که  برخوردارند  اقتصادی  ارزش  از  شیشه  و  فلزات  پالستیک،  مقوا، 

با کاربردهای مشابه  به محصوالتی  بازیافت  این واحد  تفکیک، در 
و یا جدید تبدیل می شوند که باعث جلوگیری از اتالف منابع و 

سرمایه های ملی می شود.
نماینده مردم ساوه زرندیه در مجلس در آئین بهره برداری از مرکز 
جامع سالمت امام حسین )ع( از احداث 24 پایگاه سالمت در ساوه و 
زرندیه خبر داد و گفت: این میزان پایگاه سالمت در شرایطی در حال 

احداث است که دولت در تنگنای مالی بسر می برد اما اهتمام وزارت 
بهداشت و پیگیری های صورت گرفته در جهت ارتقای رضایت مردم 
است. محمدرضا منصوری با اشاره به افزایش بودجه حوزه سالمت ساوه و 
زرندیه از 24 میلیارد به بیش از 40 میلیارد ریال، بیان کرد: تاسیس دانشکده 
علوم پزشکی و ارتقای بودجه سالمت در این دو شهرستان موجب افزایش 

خدمات ارائه شده به مردم در حوزه بهداشتی و درمانی شده است.
گفت:  هم  ساوه  فرماندار  و  استاندار  معاون  بهاروند  محمد 

پایگاه سالمت منطقه عباس آباد ساوه با همکاری و مشارکت بین 
بخشی دانشکده علوم پزشکی، سپاه و شهرداری احداث شده است و 

خدمات قابل توجهی را به حاشیه نشینان ارائه می دهد.
مالی 500  از مشارکت  نیز  ناحیه ساوه  فرماندهی سپاه  جانشین 
میلیون ریالی سپاه در احداث این پایگاه خبر داد و گفت: این پایگاه جزو 
20 طرح مصوب سال 1395 بود که با هزینه ای بالغ بر دو میلیارد ریال 
با مشارکت سپاه و دانشکده علوم پزشکی احداث شده است. سرهنگ 
پاسدار محمد شریف بیان کرد: این پایگاه توانسته است برای چهار نفر 
اشتغال ایجاد کند و قابلیت ارائه خدمات سالمت و بهداشت به هفت 
هزار نفر از جمعیت منطقه عباس آباد و شهرک هدایت ساوه را داراست.

۱۰ پروژه خدمات شهری ویژه هفته دولت در ساوه افتتاح شد

غدیر  سعید  عید  رسیدن  فرا  با  همزمان 
خم و هفته دولت و با حضور نماینده مجلس، 
تست  مرکز  مسئوالن  از  جمعی  و  فرماندار 
گازسوز)هیدرواستاتیک(  خودروهای  مخازن 
مورد  و  افتتاح  ساوه  فنی  معاینه  مرکز  در 

بهره برداری قرار گرفت.
شورای  مجلس  در  زرندیه  و  ساوه  مردم  نماینده 
مخازن  تست  مرکز  افتتاح  گفت:  مراسم  این  در  اسالمی 
خودروهای گازسوز در ساوه موجب تسهیل در امور مردم، 
عدم مراجعه شهروندان به شهرهای دیگر و صرفه جویی در 

منصوری  محمدرضا  شد.  خواهد  زمان  و  هزینه 
افزود: تست مخازن خودروهای گازسوز و انجام 
معاینه فنی براساس برنامه زمان بندی اعالم شده 
عالوه بر انطباق با شاخص های زیست محیطی، 
کاهش  موجب  و  مطمئن  رانندگی  ساز  زمینه 
تلفات جانی در هنگام حوادث و سوانح رانندگی 
خواهد شد. وی تصریح کرد: با سیستم مدیریتی 
صورت  به  فنی  معایه  مرکز  در  که  سامانه ای  و 
متمرکز در سراسر کشور تعریف شده است، به 
کنترل  فنی خودروها  معاینات  لحظه ای  صورت 
حین  در  باید  که  مواردی  تمامی  و  شود  می 
برخوردار  آن  از  ایمن  خودروی  یک  رانندگی 

قرار می گیرد.  بازرسی  و  نظارت  تحت  شود، 
به  اشاره  با  نماینده مردم در خانه ملت  این 
آلودگی هوا ناشی از تردد خودروهای آالینده 
گفت:  محیطی،  زیست  شاخص های  فاقد  و 
در  مهمی  نقش  خودروها  فنی  معاینه  مرکز 
کنترل آلودگی محیط ناشی از تردد خودروها 
دارد. وی بیان کرد: تست مخازن خودروهای 
از  آگاهی  برای  مثبتی  بسیار  اقدام  گازسوز 
از  جلوگیری  و  گاز  کپسول های  سالمت 
خودروها  در  گاز  مخازن  احتمالی  انفجار 

خواهد بود. منصوری با اشاره به تجهیزات بکار 
داشت:  اظهار  فنی،  معاینه  مرکز  این  در  رفته 
ادوات و تجهیزات بکار رفته در این مرکز تولید 
داخل کشور بوده و به تائید سازمان استاندارد 
نیز رسیده است و کنترل و ارزیابی آن نیز بسیار 

دقیق است.
گفت:  نیز  ساوه  فنی  معاینه  مرکز  مدیر 
مرکز مکانیزاسیون معاینه فنی از سال 1388 
در ساوه شروع به فعالیت کرد و طی این سالها 
و  تجهیزات  الزم  گذاری  سرمایه  با  همواره 

زیست  های  شاخص  با  منطبق  را  خود  امکانات 
محیطی بروز رسانی کرده است. داود عرب افزود: 
معاینه  مرکز  های  بخش  تمامی  تکمیل  برای 
دوگانه سوز  خودروهای  تست  بخش  ساوه  فنی 
هیدرواستاتیک با خرید تجهیزات الزم راه اندازی 
امور شهروندان  تا موجب تسهیل در  شده است 
شود. وی افزود: برای احداث این مرکز تست بالغ 
بر پنج میلیارد ریال سرمایه گذاری شده است تا 
مخازن گاز خودروهای دوگانه سوز تست شود و 
تمامی مراحل آن به صورت سیستماتیک صورت 
می گیرد. عرب بیان کرد: با راه اندازی این مرکز 
برای 8 نفر اشتغال مستقیم و ۲۷ نفر به صورت 
غیرمستقیم اشتغال ایجاد شده است و این مرکز در یک 
ارتقاء  قابل  و   دارد  فعالیت  ساعته  هشت  کاری  شیفت 
در  که  مرکز  این  گفت:  وی  است.  کاری  دو شیفت  به 
بالغ بر 300 متر مربع فضای بسته و ۲000  مساحتی 
 100 تا   ۷0 روزانه  است  شده  احداث  باز  فضای  متر 
خودروی سبک و میانگین 3۵ خودروی سنگین را برای 

انجام معاینه فنی پذیرش می کند.
در این مراسم مسئوالن از بخش های مختلف 
مرکز معاینه فنی ساوه بازدید و از نزدیک در 

جریان نحوه فعالیت آن قرار گرفتند.

افتتاح مرکز تست مخازن خودرو های گازسوز)هیدرواستاتیک( در ساوه 

بهروز مبصری

سـاوه از دیـر باز بـه شـهر سـالم و پاکیزه 
شـهره بوده اسـت کـه دارای هـوای بدون 
آلودگـی اسـت. حتی پروژه »شـهر سـالم 
سـاوه« از سـال  76   آغـاز و در سـال  
 79 وارد مرحلـه نهایـي شـد کـه هـدف 
از اجـراي ایـن طـرح ارتقـاء سـالمت 
جامعـه و توسـعه پایـدار بـود کـه طرح 
شـهر سـالم سـاوه بـه عنـوان موفق تریـن 

طـرح شـهر سـالم کشـور انتخاب شـد.
حتـی بدیـن مناسـبت از مـدت هـا پیـش بر 
سـر ورودی ایـن شـهر تابلـوی »بـه شـهر سـالم سـاوه خـوش آمدیـد« 
نصب شـده اسـت که البتـه امـروزه تّلـی از دود و آلودگی بـر روی این 
تابلو نشسـته اسـت و حتی در برخی روزها هوای سـاوه توسـط سـازمان 

هواشناسـی ناسـالم اعالم شـده است.
یافته هـای یـک تحقیق که در نشـریه پزشـکی »لنسـت« منتشـر شـده 
اسـت، حاکی از آن اسـت کـه میزان مرگ ومیر ناشـی از آلودگـی هوا از 

تلفـات جنگ ها بیشـتر اسـت.
از ایـن رو بسـیاری از کشـورهای جهـان، اقداماتـی بـرای کاهـش 
آثـار آلودگـی هـوا بـر محیط زیسـت انجـام داده انـد. هـم دانشـمندان و 
هـم قانونگـذاران در ایـن امـر دخالـت کرده انـد تـا بلکـه آن را کنتـرل 
کننـد. در همین راسـتا مدیران محیط زیسـت در مکزیکوسـیتی که در 18 
سـال گذشـته، آلوده ترین شـهر دنیا بود، توانسـته اند اقدامـات موثری در 
کاهـش آلودگـی هـوا انجـام دهنـد تا جایـی که اکنـون این شـهر نه تنها 
آلوده تریـن شـهر در جهان نیسـت، بلکه در فهرسـت 20 شـهر اول آلوده 

دنیا هـم قرار نـدارد.
بـر اسـاس تحقیقـات؛ حمل و نقـل، علـي الخصـوص در جاهایي که 
از سـوخت گازوئیـل اسـتفاده مـي کننـد، یکـي از دالیل اصلـي کاهش 

کیفیـت هواي مناطق شـهري اسـت. 
لـذا بـرای مقابلـه بـا آلودگـی هـوا و کنتـرل آن، توسـعه سیسـتم 
مکزیکوسـیتی  در  کـه  اسـت  در شـهر ضـروری  عمومـی  حمل ونقـل 
ایـن مهـم اجـرا شـد. برنامـه ای بلندمدت کـه بر محـور توسـعه خطوط 
متـرو و ایجـاد خطـوط اتوبوسـرانی تندرو پایه گـذاری شـد. همچنین در 
مکزیکوسـیتی طـرح دوچرخـه همگانـی از طریـق سـاخت 21 کیلومتـر 

مسـیر ویـژه در سـال 2009 اجـرا شـد.
الگـوی بهبـود و توسـعه حمل ونقـل عمومـی در پایتخـت کلمبیـا هم 
اجـرا شـد. نوعـی سیسـتم اتوبوسـرانی به نـام »متروبـاس« در این شـهر 
راه انداختنـد کـه عـالوه بر افزایش حجم مسـافران در اتوبـوس، آلودگی 
و  جدیـد  اتوبوس هـای  طـرح  ایـن  در  می کـرد.  ایجـاد  هـم  کمتـری 
بزرگ تـر با سـرمایه گذاری های سـریع، جایگزیـن اتوبوس های فرسـوده 

و کوچک شـدند.
اسـتفاده از گاز طبیعـی راهـکار دیگـری بـرای کاهـش ذرات 

معلـق در هـوا بود.
افزایـش ذرات معلـق در هـوا و کاهش کیفیت آن بـر تنفس موجودات 
زنـده اثـر می گـذارد. در آلمـان از آغـاز سـال 2005 قوانیـن تصویـب 
شـده در اتحادیـه اروپـا بـرای مقابلـه بـا ایـن ذرات معلق در هـوا اجرا 
می شـوند. براسـاس ایـن قوانین، حـد ذرات معلـق نباید در بیـش از 35 
روز از سـال از 50 میکروگـرم در مترمربـع هوا بیشـتر شـود. برای کاهش 
سـوخت خودروهـا و به تبـع آن کاهـش ذراتـی کـه از دود خودروهـا 
در هـوا پراکنـده می شـوند، از گاز طبیعـی بـرای سـوخت در خودروهـا 

می شود. اسـتفاده 
بسـیاری  مزیت هـای  خودروهـا  در  طبیعـی  گاز  از  اسـتفاده  بـرای 
برشـمرده اند امـا نخسـتین و مهمتریـن آن اینکـه گاز طبیعـی از اغلـب 
سـوخت های موجـود، پاک تـر اسـت و آالیندگـی کمتری تولیـد می کند. 
البتـه بـرای گازسـوز کـردن خودروهـا و اتوبـوس های سـطح شـهر 
نیـز بایـد مـوارد و اسـتانداردهای متعـددی در نظـر گرفته شـود، در غیر 
اینصـورت آلودگـی هـای دیگری به هـوا وارد می شـود و عـالوه بر آن 

بـه جـز هزینه هـای گـزاف، حادثه سـاز نیـز خواهیـم بود.
طبـق تحقیقـات، تولیـد وسـایل نقلیـه گازسـوز )سـی ان جـی( باید 
بـا کاتالیسـتی و فیلتـر قوي جـاذب ذرات باشـد و فرآیند تبدیـل موتور 
بـه اسـتفاده از سـوخت سـی ان جـی مطابـق بـا اسـتانداردها انجـام 
شـود و بکارگیـری مبـدل کاتالیسـتی جهـت بهبـود و ارتقـاء احتـراق، 
الـزام دارد. همچنیـن توجـه بـه انجـام مطالعاتـي کـه منجر به شناسـایي 
عـوارض ذرات بسـیار ریـز و ترکیبات آنها شـود، تدوین اسـتانداردهاي 
موردنیـاز، توسـعه روشـهاي اندازه گیري آالینده هاي ناشـي از سـوخت 
سـی ان جی، اسـتفاده از فیلتر جاذب ذرات و کاتالیزورهاي اکسیداسـیون 
طراحـي شـده و مخصـوص سـوخت سـی ان جـی، جهت کاهـش و یا 
جلوگیـري از تولید ذرات معلق بسـیار ریز و اکسـیدهاي نیتروژن، بسـیار 

حائـز اهمیـت می باشـد.
اصلی تریـن  کـه  اسـت  مدتـی  فرسـوده  و  دودزا  هـای  اتوبـوس 
مهره هـای نـاوگان حمـل و نقـل عمومـی شـهر سـاوه شـده انـد کـه به 

علـت فرسـودگي، آلودگـي هـواي بسـیار زیـادي ایجـاد مـي کننـد.
البتـه باتوجـه بـه اقدامات مثبـت و خوب شـهرداري در جهـت ایجاد 
پـارک هـا و فضاي سـبز تا حـدودي این آلودگـي در اطراف شـهر کمتر 

به چشـم مـي آید.
امـا کافي اسـت شـما در ایسـتگاه باشـید و اتوبـوس حرکـت کند تا 
چنـد لحظـه از شـدت دود شـما دیـده نخواهید شـد. ایـن مسـئله بیانگر 
فرسـوده بـودن نـاوگان حمـل و نقـل و آلودگـي ایجاد شـده توسـط آن 
اسـت. ایـن در حالـي اسـت شـهروندان عـادي بایـد سـالیانه عـوارض 
خـودرو بدهنـد و اتومبیـل هـا معاینه فني بشـوند و در صـورت خرابي و 
تـردد ماشـین در شـهر جریمـه مي شـوند.  هر فـرد بالغ به طور متوسـط 
20 هـزار لیتـر هـوا در طـي یـک روز تنفـس مـي کنـد و حق مسـلم هر 

فـرد اسـت کـه در فضـاي پاکیزه تنفـس کند.
بـا توجـه به اقدامـات بسـیار خـوب شـهرداري در جهت زیباسـازي 
و سـاخت پـروژه هـاي عمراني در سـطح شـهر، الزم اسـت بـه موضوع 
آلودگـي هوا که با سـالمتي مـردم ارتبـاط دارد، توجه و اهمیت بیشـتري 
داده شـود. نـاوگان حمـل و نقـل عمومي بایـد تجهیز، بازسـازي و تعمیر 
شـوند و اتوبـوس هـاي جدیـد جایگزین اتوبوس هاي فرسـوده شـود.  

البتـه کمتـر کسـی از مشـکالت اقتصـادی کشـور و بـه ویژه شـهرداری 
سـاوه بـی خبر اسـت و بنـده نیز به این امر مشـرف هسـتم اما همـه می دانیم 
کـه عـالج کار را قبـل از وقـوع بایـد کـرد. لـذا پیـش از اینکـه سـاوه نیز 
همچـون کالن شـهرهای آلـوده ماننـد تهـران، اراک، شـاهین شـهر و... بـه 
شـهر آلـوده تبدیـل شـود کـه نیاز بـه تخصیـص بودجـه هـای کالن جهت 
رفـع معضـل آلودگـی داشـته باشـد، امـروز بایـد بـه فکـر آن بود و شـاید 
بـا هزینـه ای کمتـر بتـوان پیشـگیری کـرد تا نیـاز به درمان نداشـته باشـیم.
امیـدوارم هیچگاه غبار غلیـظ صبحگاهی، دود خاکسـتری عصرگاهی و مه 
دود شـبانگاهی کـه در دل تاریکـی شـب گـم می شـود،  خاطرات چشـم های 

ما از روزهای زندگی شـهری سـاوه نباشـد.

نگذاریم شهر سالم و پاکیزه ساوه به وضع کالن شهرها دچار شود
یادداشت مدیر مسئول و صاحب امتیاز

محمد مسعود امانی
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اسـتاندار اسـتان مرکـزی همزمـان بـا هفته دولت در سـفری 
نیـم روزه بـه زرندیـه، در بـدو ورود بـه شـهر پرنـدک بـا حضـور 
در گلـزار شـهدا و قرائـت فاتحـه بـه مقام شـامخ شـهیدان ادای 

کرد. احتـرام 
سـید علـی آقـازاده در ادامـه بـا خانواده شـهید 
کـه  از شـهدای سـال 63  نـوروزی«  »غالمحسـین 
در منطقـه سـقز بـه شـهادت رسـید دیـدار و از آنها 
تحـت  مددجـوی  یـک  منـزل  در  و  کـرد  دلجویـی 
پوشـش بهزیسـتی زرندیـه حضـور یافت. اسـتاندار 
مرکـزی بـه همـراه نماینـده مـردم سـاوه و زرندیـه 

در مجلـس و معاونـان اسـتانداری، فرمانـدار زرندیه 
و جمعـی از مدیران اسـتانی و شهرسـتانی، در دیدار 
در  پرنـدک  پـرور شـهر  مـردم شـهید  بـا  مردمـی 
حسـینیه شـهدای ایـن شـهر به بررسـی مشـکالت 

ایـن منطقـه پرداخـت.
شـهر  گفـت:  دیـدار  ایـن  در  مرکـزی  اسـتاندار 
پرنـدک بـا موقعیتـی ویـژه که مـرز میـان اسـتان های 

تهـران و مرکـزی اسـت، در مسـیر توسـعه قـرار دارد.
سـید علـی آقـازاده  اظهـار داشـت: این شـهر در مسـیر ترقی و 
توسـعه اسـت و در ایـن راه همدلـی مـردم و مسـئوالن نیـز یکی از 

نقـاط مثبـت و گره گشـا اسـت.
وی افـزود: مـردم شـهر پرندک بـا مشـکالتی روبرو هسـتند اما 
در قبـال توسـعه ایـن دیـار با احسـاس مسـئولیت و همدلـی گام بر 

دارند. مـی 
بـه گفتـه وی، توسـعه فیزیکـی شـهر پرنـدک بـا مشـکل زمین 
مواجـه اسـت و باید بـا کار کارشناسـی و انجام مطالعـات تخصصی 
و همچنیـن بـا فراهـم کـردن زیرسـاخت هـا نسـبت بـه افـزودن 

بخشـهایی از اراضـی دولتـی بـه محـدوده شـهری تـالش کرد.
آقـازاده بـا بیان اینکه توسـعه شـهر پرنـدک و نیز ارتقـای ناحیه 
صنعتـی بـه شـرط تامیـن آب و توسـعه محـدوده خدماتی شـهر، از 
مطالباتـی اسـت که بـا جدیت دنبـال می شـود، بر ضرورت توسـعه 
صنعـت گردشـگری تـوام با توسـعه اقتصـادی پرندک تاکیـد کرد و 
افـزود: توسـعه شـهری پرنـدک را بایـد بـدون فشـار بـه منابـع آبی 

دنبـال کرد.
وی خاطرنشـان کـرد: منابـع درآمـدی شـهرداری هـا بـه دلیـل 
اجـرای قانـون جدیـد مالیـات بـر ارزش افـزوده کاهش یافته اسـت 
و ایـن محدودیـت هـا به ویـژه در شـهرهای کوچک و کـم جمعیت 

محسـوس تـر اسـت و بایـد بـرای جبـران آن چاره اندیشـی شـود.
اسـتاندار مرکـزی بـا بیـان اینکـه زیرسـاخت هـای شهرسـتان 
زرندیـه نیازمنـد تقویـت اسـت اما بـرای پیشـبرد این زیرسـاخت ها 
طـرح و اقدامات مناسـبی در دسـت اجرا قـرار دارد، ادامه داد: تالش 
مـی شـود که جـاده قدیم سـاوه - پرندک بـا اسـتفاده از یک ردیف 
بودجـه ای و بـا کسـب اجـازه سـازمان برنامـه و بودجـه و دولـت 

شود. بهسـازی 
وی در جریـان سـفر بـه شهرسـتان زرندیـه، طـرح خیابـان 22 
بهمـن شـهر پرنـدک را بـا 2 میلیـارد و 580 میلیـون ریـال اعتبار به 

طـول 600 کیلومتـر بهـره بـرداری کرد.
نماینـده مـردم سـاوه و زرندیه در خانـه ملت هم در ایـن دیدار 
بـر لـزوم واگـذاری زمین های شـهری به مـردم پرندک تاکیـد کرد و 
گفت: شـهر پرنـدک با موقعیتی کـه در مجاورت پایتخـت و فرودگاه 
بیـن المللـی امـام خمینـی )ره( دارد، آنگونه کـه مورد انتظار اسـت 
توسـعه نیافتـه و بایـد تـالش شـود که این شـهر بـه جایـگاه واقعی 

خود برسـد.
محمـد رضـا منصـوری بـا بیان اینکـه پرنـدک بعنـوان دورترین 
نقطـه اسـتان بـا بـی مهـری مواجه اسـت، اظهـار کـرد: پرنـدک از 
امکانـات حداقلـی محـروم اسـت و در شـرایطی کـه ایـن شـهر بـا 

معضـل کـم آبی مواجه اسـت بایـد با مدیریت درسـت 
و سـاخت صنایـع کم آب بر، توسـعه زیرسـاخت های 

تقویت شـود. آن 
بـه گفتـه وی، مهمتریـن درخواسـت مـردم پرندک 

حقـی اسـت کـه از آنها گرفته شـده اسـت.
وی نسـبت بـه زمیـن خـواری در پرنـدک هشـدار 

داد و افـزود: بـا زمیـن خوارانی که با سـفارش و رانت 
بـه زمین هـای ایـن منطقه چنگ مـی اندازنـد، برخورد 

می شـود.
مهنـدس منصـوری بـا اشـاره بـه واگـذاری 600 
هکتـار از زمیـن هـای پرندک بـا قیمت تنهـا متری یک 
تومـان بـه فـرد بـا رانـت خـاص، ادامـه داد: ایـن فرد 
قصـد فـروش این زمین هـا با متـری 120 هـزار تومان 
داشـت کـه بـا پیگیـری هـای انجام شـده ایـن حق به 

مـردم پرنـدک بازگردانده شـد.
وی از پرنـدک بـه عنـوان یکـی از مهمتریـن نقـاط ایـران نـام 
بـرد و خاطرنشـان کـرد: اگـر ایـن شـهر احیا شـود و شـهر صنعتی 

اشـتغال،  ایجـاد  بـا  باشـد  فعـال  آن 
مهاجرت پذیـری و افزایش درآمد رشـد 

و پیشـرفت خواهـد کـرد.
بـه گفتـه وی، در پرنـدک بایـد بـه 

بـر  آب  کـه  صنایعـی 
نیسـتند، ماننـد بـازار مبل 

شـود. واگـذار  زمیـن 
فرمانـدار زرندیـه نیز 
در ایـن مراسـم با اشـاره 
بـه بهـره بـرداری 40 طـرح عمرانـی و اقتصـادی در این شهرسـتان، 
گفـت: ایـن طرح ها با اسـتفاده از اعتبارات ملی و اسـتانی و همچنین 
گذاری هـای  سـرمایه 
بخـش خصوصی بـه ثمر 
 116 بـرای  کـه  نشسـته 
نفـر فرصت شـغلی ایجاد 

اسـت. کرده 

دکتـر هـادی فدایـی اظهار داشـت: 
ایـن  در  عمرانـی  حـوزه  هـای  طـرح 
شهرسـتان با اعتباری بالغ بـر 23 میلیارد 
و 400 میلیـون ریـال اعتبارات ملی و 42 
میلیـارد ریـال اعتبـار اسـتانی بـه انجام 

رسـیده و بـرای سـایر طـرح های اقتصـادی نیـز بیـش از 23 میلیارد 
ریال تسـهیالت ریالـی و 50 هزار دالر تسـهیالت ارزی همراه با 206 
میلیـارد ریـال سـرمایه گـذاری بخش خصوصی، هزینه شـده اسـت.

امـام  جمعـه شـهر پرنـدک نیـز در این مراسـم گفـت: پرندک 
آخریـن شـهر اسـتان مرکـزی اسـت امـا از سـمت تهران پیشـانی 
ایـن اسـتان اسـت که متاسـفانه بـا وضع موجـود این شـهر زیبنده 

نیست.  اسـتان 
حجـت االسـالم سـید حسـن سـید 
اینکـه ورودی  بـر  تاکیـد  بـا  محمـدی 
پرنـدک نیاز به بررسـی و بازپیرایی دارد، 

زمین هـای  کـرد:  بیـان 
دولتـی  پرنـدک  اطـراف 
بـوده لـذا ایـن شـهر قفل 

شـده اسـت.
وی بـا بیـان اینکـه نـرخ اجاره مسـکن در این شـهر باال اسـت، 
خاطرنشـان کـرد: زمین هایـی که در این شـهر واگذار شـده به علت 
عـدم سـاخت و سـاز چهـره شـهر را نازیبـا کرده اسـت و مـردم با 

کمبـود مسـکن دچارند.
حجت االسـالم سـید 
در  داد:  ادامـه  محمـدی 
پرنـدک  صنعتـی  منطقـه 

نیـز زمیـن بـه افـرادی واگذار شـده که 
متاسـفانه راکـد مانده اسـت و از حدود 
90 واحـد صنعتـی نهایتـا 10 واحد فعال 

. ست ا
بـه گفتـه وی، بسـیاری از واحدهای 
صنعتـی کوچـک از عهـده خریـد زمیـن 
بـه متـراژ بـاال در شـهرک صنعتـی بـر 

نمی آینـد لـذا نیاز اسـت 
هـای  زمیـن  آنهـا  بـه 
تـری تخصیص  کوچـک 

شـود. داده 
وی ضمـن گله مندی 

از تعطیلـی برخـی از کارخانـه هـا در ایـن شـهر گفت: ایـن تعطیلی 
باعـث بـاال رفتـن نرخ بیـکاری شـده اسـت و البتـه جذب نیـرو از 

اطـراف  هـای  اسـتان 
بـه  هـا  توسـط شـرکت 
بیـکاری ایـن شـهر دامن 

اسـت. زده 
پرندک  امـام  جمعـه 

از  پرنـدک  شـهرداری  درآمـد  افـزود: 
محل عـوارض بـه علت فاقد سـند بودن 
زمین هـا و خانـه هـای این شـهر بسـیار 
پاییـن اسـت و حتـی در بیشـتر مواقـع 
از عهـده حقـوق، مالیـات و بیمـه تامین 

اجتماعـی کارکنـان خـود نیـز بـر نمـی آید.
وی بـر ضـرورت تعییـن تکلیـف سـندهای مالکیـت اراضـی و 
خانـه هـای این شـهر بـا هـدف جلوگیـری از گرانـی مسـکن تاکید 

کـرد و همچنیـن خواسـتار تخصیـص اراضـی جدیـد برای سـاخت 
صنایـع کوچک شـد.

حجـت االسـالم سـید محمـدی افـزود: بایـد بـرای کـم رونقی 
واحد هـای  تنگناهـای  و  هـا  کارخانـه 
پرنـدک  شـهر  در  صنعتـی  و  تولیـدی 

شـود. چاره اندیشـی 
بـه گفتـه وی، زمیـن هـای اطـراف 

راه آهـن ایـن شـهر کـه 
توسـط  پیـش  هـا  سـال 
سـاخت  آن  در  مـردم 
اسـت،  شـده  سـاز  و 

اخیـرا توسـط راه آهـن قم درخواسـت تملک شـده اسـت لـذا برای 
مـردم مشـکالت بسـیاری ایجاد شـده اسـت که امیـدوارم همـه این 
مشـکالت ذکر شـده بـا درایت های اسـتاندار زحمتکش و مسـئوالن 

مرتفـع شـود. خـدوم 
شـهر  شـهردار 
آئیـن  در  نیـز  پرنـدک 
هـای  پـروژه  افتتـاح 

هفتـه دولت شـهر پرنـدک ضمـن تقدیر 
از حضـور اسـتاندار مرکـزی، معاونیـن 
اسـتانداری، نماینـده مجلـس، فرماندار و 

سـایر مسـئوالن در شـهر پرنـدک، گفـت: حـدود هشـت هـزار متـر 
زیرسـازی و آسـفالت خیابـان های سـطح شـهر، سـاماندهی مبلمان 
شـهری، مناسـب سـازی تـردد بـرای جانبـازان و معلوالن، بهسـازی 
و بازپیرایـی فضـای سـبز شـهری و پـارک هـا از جملـه برنامه های 

اسـت. بـوده  شـهرداری 
مهنـدس باقـر ایمانـی اظهـار کـرد: با وجـود اینکه 
شـهر پرنـدک در نزدیکـی تهـران و حتـی در مجاورت 
فـرودگاه بیـن المللـی قـرار دارد امـا بـا وجـود ایـن 
پتانسـیل نیازمنـد حمایـت بیشـتر و تخصیـص اعتبارات 

الزم اسـت.

درآمـد  کاهـش  بـه  توجـه  بـا  کـرد:  اضافـه  وی 
شـهرداری ناشـی از اجـرای قانـون جدیـد مالیـات بـر 
اسـتانداری  سـوی  از  کـه  اسـت  الزم  افـزوده  ارزش 
اعتبـارات ویـژه ای بـه همیـن منظـور تخصیـص یابـد.

رئیـس شـورای اسـالمی شـهر پرنـدک هـم ضمن 
گفـت:  پرنـدک،  شـهر  مشـکالت  از  برخـی  تشـریح 
نخسـتین مشکل شـهروندان آسـفالت مسـیر پروژه های 
مسـکن مهر و روشـنایی آن  اسـت کـه در فصل بارندگی مشـکالت 

عدیـده ای بـرای سـاکنین ایجـاد مـی کنـد.
حامـد سـرمدیان اظهـار کـرد: اتمـام پـروژه زیرگـذر راه آهـن 
نیازمنـد تخصیـص اعتبـارات بیشـتر و تسـریع در افتتـاح اسـت و 
همچنیـن اصـالح مسـیر سـیل بنـد بـه منظـور جلوگیـری از تبعات 
بـاران هـای شـدید و هدایـت آب بـه منظـور جلوگیـری از بـروز 

مشـکالت اسـت.
سـرمدیان بـا تقدیـر از حمایـت های اسـتاندار مرکـزی، نماینده 
مـردم سـاوه و زرندیـه، فرماندار زرندیه و سـایر مسـئوالن خواسـتار 
پیگیـری مشـکالت شـد و از اسـتاندار مرکزی خواسـت تا بـا اهدای 
تقدیرنامـه ای از فرماندار شهرسـتان زرندیه به دلیـل پیگیری مطالبات 

مـردم، تجلیل بعمـل آورند.
نایـب رئیس شـورای شـهر نیـز گفت: شـهرهای کوچـک  دچار 
مشـکالت عدیـده ای هسـتند لذا بایسـتی به شـهرهای کوچک توجه 

شـود تـا از مهاجرت مـردم به شـهرهای بزرگ جلوگیری شـود.
عبـاس حسـنی بیـان کـرد: بی تردیـد انعـکاس و بیان مشـکالت 
مـردم و مجموعـه شهرسـتان از سـوی شـورای شـهر می توانـد در 
تسـریع رسـیدگی بـه مسـائل و تنگنا ها کمک کنـد و ایـن انتظاراتی 

اسـت کـه از طـرف مـردم بـه شـورا منتقل می شـود.
خزانـه دار شـورای شـهر پرنـدک نیـز بـا بیـان اینکـه شـورای 
شـهر خـط  مقدم حل مشـکالت، رفـع چالش هـا و پیگیـری مطالبات 
مردمـی اسـت و همیشـه انتقادات و مشـکالت به سـمت شـوراهای 
شـهر خواهـد بـود، افزود: بـا انسـجام خوبی کـه در بین شـهردار و 
اعضـای شـورای شـهر برقرار اسـت حل مشـکالت شـهروندان کار 
شـدنی خواهـد بـود و شـورای شـهر و شـهرداری می تواننـد بـرای 
مـردم خدمتـی را انجـام دهنـد که همیشـه در اذهـان مـردم ماندگار 

  . ند شو
زهـرا منیـع بـا تاکیـد بـر اینکـه مشـکالت و مسـائل مربـوط به 
شهرسـتان بایـد از سـوی شـورای شـهر اولویت بنـدی شـود تـا در 
ایـن خصـوص تدابیـر الزم اتخـاذ شـود، تصریـح کرد: جلسـه ای با 
حضـور اسـتاندار محترم و مسـئوالن اسـتانی برگزار خواهیـم کرد تا 

مشـکالتی را کـه از سـوی شـورا مطرح شـد، برطرف شـود.  
حمیدرضـا صدرالدینـی دیگـر عضـو شـورای شـهر پرنـدک نیـز 
گفـت: اعضـای شـورای اسـالمی پرنـدک بـرای رفـع مشـکالت مردم 
بـا توجـه بـه حیطـه اختیـارات قانونـی و در سـایه تعامـل بـا سـایر 
دسـتگاه های عمرانـی و خدماتی، پیگیـری های الزم را انجـام می دهد.

وی بـا اشـاره بـه اینکـه مدیـران ادارات باید بـه نماینـدگان مردم 
پاسـخگو باشـند، تصریح کـرد: مدیران بایـد برای رفع مشـکالت مردم 
بـه نماینـدگان آنـان در شـورای شـهر پاسـخگو باشـند و بایـد بـه ما 
کمـک کنند تـا بدنبال رفع مشـکالت شـهروندان باشـیم.

معصومه علیخانی دیگر عضو شـورای شـهر پرندک 
نیـز با بیـان اینکـه نشسـت های هدفمند گامـی مثبت در 
راسـتای خدمـت به مردم اسـت، گفـت: منابـع درآمدی 
پایـدار شـهری از مهمتریـن موضوعات مدیریت شـهری 
بـوده امـا در چنـد سـال اخیـر ایـن موضـوع بـه یکی 

از موانـع اصلـی شـهرداری های سراسـر کشـور تبدیل 
شـده است.

وی بـا اشـاره بـه کاهـش درآمـد شـهرداری هـا، 
اظهـار کـرد: مشـکالت موجـود را نمی تـوان بـا ایـن 
وضعیـت درآمـدی بـه موقـع سـاماندهی کـرد و تاخیر 
در حـل مشـکالت نیـز سـبب بـروز خسـارات جبـران 

می شـود. ناپذیـری 
بـه گفتـه علیخانی، بـا وجـود اینکه وسـعت کار و 
مشـکالت بـاال اسـت امـا بـه امید خـدا بـا همدلـی و همیـاری بین 
مسـئوالن اسـتان و شـهر همچنین ارگان هـای داخل و خارج اسـتان، 

قـادر به حـل بسـیاری از معضـالت خواهیـم بود.

پروژه های مدیریت شهری شهر پرندک با حضور استاندار به بهره برداری رسید

اان لّل و اان الیه راجعون
جناب آقای حمید فرقانی

مصیبت وارده را خدمت شما و 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 دکتر محمد ابوالمعصوم و مهندس امیر ابوالمعصوم

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

ماهناهم ارتباطات مرکزی

انبار امدادی هالل احمر زرندیه افتتاح شد

اخبار حوادث

بـه مناسـبت هفتـه دولـت و با حضـور رئیس سـازمان 
امـداد و نجـات جمعیـت هـالل احمـر کشـور و برخـی از 
مسـئوالن اسـتانی و شهرسـتان بـه بهـره بـرداری رسـید.
رئیـس سـازمان امـداد و نجات جمعیت هالل احمر کشـور در 
آئیـن افتتاحیـه انبـار امـدادی هـالل احمـر زرندیـه بـا تاکیـد بر 
ضـرورت توسـعه انبارهای امدادی در کشـور، گفت: گسـتردگی 

اسـتان های کشـور و از طرفـی حادثـه خیز 
بودن اسـتان های مختلف، توسـعه سـاخت 
انبارهـای امدادی و دپو اقـالم امدادی را 
حائز اهمیت کرده اسـت. مرتضی سـلیمی 
انبارهـای  سـاخت  اهمیـت  بـر  تاکیـد  بـا 
امـدادی در کشـور، بیـان کـرد: ایـن انبار 
میلیـارد  بـر 15  بالـغ  اعتبـاری  بـا صـرف 
ریـال بـه منظـور امدادرسـانی سـریع در 

بـروز  مواقـع 
بحـران و حادثـه 
شـد.  افتتـاح 
وی بـا اشـاره به 

گرفتـن  قـرار 
ن  سـتا شهر
در  زرندیـه 
شـاهراه مواصالتـی کشـور اظهـار کـرد: سـاخت انبـار امـدادی 
در ایـن شهرسـتان موجـب تسـریع در امدادرسـانی هنـگام 
سـوانح  بـروز 
حـــــوادث  و 
لی  حتمــــــا ا
شـد.  خواهـد 

سـلیمی رسـالت 
احمـــــر  هـالل 
بـه  خدمـت  را 
مـردم در زمـان 

در  آنـان  دردهـای  و  آالم  رفـع  و  حادثـه 
زمـان حادثـه دانسـت و گفت: کشـورهای 
و  هزینـه  بیشـترین  دنیـا  یافتـه  توسـعه 
توجـه خـود را در حـوزه آمـوزش همگانـی 
در برابـر بحـران انجـام مـی دهنـد چراکه 
آمـوزش در حـوزه امدادرسـانی مفیدتر و 

اسـت. هزینه تـر  کـم 
فرمانـدار زرندیـه نیـز در ایـن مراسـم گفـت: احـداث انبـار 
امدادی هالل احمر بدلیل موقعیت اسـتراتژیک این شهرسـتان 
و همچنیـن راه هـای مواصالتـی آن بسـیار ضـروری بـود. دکتـر 
هـادی فدایـی بـا بیان اینکـه زرندیه و اسـتان هـای همجوار آن 
ماننـد تهـران، البـرز، قزویـن و... کانون بالهای طبیعی هسـتند، 
حـوادث  و  اتفاقـات  در سـنوات گذشـته شـاهد  کـرد:  اضافـه 

در  بسـیاری 
ی  ها ر محــــــو
ن  سـتا شهر
مذکـور  هـای 
یم  ا ه  د بـــــــو
بـه  نیـاز  کـه 

تجهیـزات  بـا  و  موقـع  بـه  امدادرسـانی 
کامـل را چنـد برابـر مـی کنـد. وی افـزود: 
ایـن انبـار بـه منظـور نگهـداری ادوات و 
وسـایل مـورد نیـاز سـاخته شـده اسـت تا 
در مواقـع ضروری از آن اسـتفاده مطلوب 
کنیـم. دکتـر فدایـی خاطرنشـان کـرد: در 
از  و حـوادث غیـر مترقبـه  بحـران  زمـان 
ایـن انبـار جهت تامین وسـایل مـورد نیاز، 
دارد. ای  ویـژه  اهمیـت  آن  موقعیـت  کـه  شـود  مـی  اسـتفاده 

رئیـس جمعیـت هالل احمر زرندیـه هم در گفتگو با خبر نگار 
ماهنامـه ارتباطـات، گفـت: این انبـار جهت ذخیـره و دپوی اقالم 
22 گانـه پوشـش بـرای مقابلـه بـا حـوادث طبیعـی و غیرطبیعـی 

احـداث شـده اسـت. علـی رجبـی اضافـه کـرد: انبـار امـدادی 
جمعیـت هـالل احمـر زرندیـه در مرکـز اداری ایـن جمعیـت در 
شهرسـتان و در زمینـی بـه مسـاحت 1180 مترمربـع بـا ابعـاد 
اسـتاندارد سـاخته شـده اسـت. وی افـزود: 22 اقـالم شـامل 
چـادر، پتـو، چـراغ، کنسـرو، مـواد غذایـی 
و... در ایـن انبـار نگهـداری مـی شـود تـا 
در مواقـع بحـران و حـوادث غیرمترقبـه 
آنهـا اسـتفاده شـود.  از  در اسـرع وقـت 
رجبـی در پایـان بـا بیـان اینکـه ایـن انبـار 
بـا اعتبـاری بالـغ بـر یـک میلیـارد و 500 
میلیـون تومـان به بهره برداری رسـید، از 

مسـئوالنی  کلیه 
کـه در احداث و 
بهره بـرداری از 
این انبـار تالش 
تقدیـر  کردنـد، 

و تشـکر کـرد.  

محموله میلیاردی باتری های قاچاق در ساوه توقیف شد
جانشین فرمانده انتظامی استان مرکزی از توقیف 1390 عدد انواع باطری قاچاق باتری های قاچاق 
در ساوه خبر داد. یوسف سپهوند بیان کرد: این محموله قاچاق به ارزش 4 میلیارد و 170 میلیون 
ریال در عملیات پلیس از یک دستگاه کامیون در شهرستان ساوه کشف شد. وی تصریح کرد: در 

این راستا یک نفر دستگیر و به دستگاه قضائی معرفی شد.
کشف یک کیلوگرم هروئین در ساوه

در شهرستان  مواد مخدر  توزیع کننده  عملیات دستگیری یک  در  انتظامي ساوه گفت:  فرمانده 
ساوه، مقدار نزدیک به یک کیلوگرم هروئین کشف شد. پرویز اسدی اظهار کرد: با توجه به اعالم 
گزارش های مردمی در خصوص خرید و فروش مواد مخدر صنعتی در یکی از محله های شهرستان، 
مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر این فرماندهی تحقیقات نامحسوس خود را در بررسی این 
موضوع آغاز کردند. وی افزود: با شناسایی این فرد، در هماهنگی انجام شده با مرجع قضایی، متهم 
در منزلش دستگیر و مقدار نزدیک به یک کیلوگرم هروئین و چند دستگاه ترازوی توزین مخصوص 
توزین مواد مخدر از او کشف شد. به گفته وی، متهم با تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شد.

کشف ۱۸۵۰ میلیون ریال لوازم خانگی احتکار شده در ساوه
فرمانده انتظامی ساوه همچنین از کشف 449 دستگاه لوازم خانگی احتکار شده به ارزش یک 
میلیارد و 850 میلیون ریال در انبار یک واحد صنفی در عملیات پلیس این شهرستان خبر داد. وی 
گفت: پس از انجام تحقیقات میدانی پلیس و در هماهنگی با دستگاه قضائی، انبار واحد صنفی 
مذکور شناسایی و در بازرسی مأموران از آن تعداد 449 دستگاه لوازم خانگی از قبیل آب گرم کن، 
پکیج، حوله خشک کن و رادیاتور احتکار شده کشف شد. اسدی اضافه کرد: فرد محتکر پس از 

تشکیل پرونده، برای سیر قانونی به دستگاه قضائی معرفی شدند.

کشف ۹ تن اقالم خوراکي احتکار شده در ساوه
فرمانده انتظامي ساوه از کشف بیش از 9 تن اقالم خوراکي احتکار 

شده در طرح نظارتي پلیس این شهرستان خبر داد. به گزارش پلیس، 
بازرسي  در  با مرجع قضائي و  انجام شده  اسدی گفت:  در هماهنگي  سرهنگ 

تجارت شهرستان  و  معدن  اداره صنعت  کارشناس  همراه  به  که  محل  این  از  انجام شده 
انجام پذیرفت، مقدار 6 تن برنج، دو تن و 373 کیلوگرم روغن و یک تن شکر کشف شد. وی 
خاطرنشان کرد:  در این خصوص پرونده اي تشکیل و فرد متخلف براي سیر مراحل قانوني به 

مرجع قضائي معرفي شد.
ضارب درگیری غرق آباد دستگیر شد

رئیس حوزه قضایی نوبران از دستگیری ضارب نزاعی که در شهر غرق آباد از توابع بخش نوبران 
رخ داد، خبر داد. ابوالحسن شریفی در گفتگو با ایسنا، افزود: در این نزاع که منجر به تشکیل پرونده 
در دادگاه نوبران شد، طرفین به دلیل مشکالت شخصی با هم درگیر شدند که منجر به ضرب و 
جرح یکی از آنها شد. وی با اشاره به اینکه ضارب پس از این نزاع متواری بوده است، ادامه داد: 
شخص آسیب دیده نیز به علت شدت جراحات وارده روانه بیمارستان شد و همچنان در کما به سر 
می برد. شریفی افزود: براساس دستور قضایی، مرجع انتظامی به قید فوریت ضارب این درگیری 
را جلب کرد، سپس ضارب در مرجع قضایی تفهیم اتهام و روانه زندان شد. وی با اشاره به اینکه 
دستگاه قضایی وظیفه برخورد با هرگونه هنجارشکنی را در سطح اجتماع بر عهده دارد، خاطر 
نشان کرد: بدون اغماض با برهم زنندگان و اخالل گران در نظم عمومی جامعه برخورد خواهیم 
کرد. این درگیری بین دو جوان غرق آبادی رخ داده بود که یکی از طرفین درگیری به دلیل شدت 

صدمات وارده در کما به سر می برد.

تجلیل از برگزیدگان مسابقات استانی طرح رفاقت مهر هالل احمر ساوه 
جمعیت  جوانان  امور  همت  به  والیت  جشن 
هالل احمر ساوه به مناسبت اعیاد قربان و غدیر 

در قالب طرح تشویق رویش برگزار شد. 
به گزارش خبرنگار ماهنامه ارتباطات مرکزی، معاون 
استاندار و فرماندار ساوه در این مراسم با اشاره به جایگاه 
واال، باال، ویژه و ممتاز هالل احمر دارای در سراسر کشور؛ 
گفت: خدمت در این نهاد بزرگ و مردمی توفیق بزرگی 
است که نصیب داوطلبان آن شده است. محمد بهاروند با 
بیان اینکه خدماتی که توسط داوطلبان و امدادگران جمعیت 
هالل احمر به مردم ارائه می   شود، متنوع و فراگیر است؛ 
اضافه کرد: نجات یک فرد به منزله نجات جامعه است و 
هالل احمر نقش مهمی در کاهش آالم مردم و خدمت به 
جامعه دارد و بسیاری از حوادث و بالیا با کمک هالل احمر 
مدیریت شده است. وی افزود: کشور ما در معرض حوادث 

و بالیای طبیعی است و نقش هالل احمر در مدیریت حوادث بی بدیل است. بهاروند 
در ادامه با اشاره به درخشش داوطلبان و امدادگران شهرستان ساوه در مسابقات 
امدادی اظهار کرد: شهرستان ساوه همواره در تمامی عرصه های فرهنگی، اجتماعی، 

ورزشی و ... رتبه های برتر استان و کشور را به خود اختصاص داده است.
رئیس جمعیت هالل احمر شهرستان ساوه هم در این آیین ضمن تبریک اعیاد و 
همچنین گرامیداشت هفته دولت، حضور جوانان پرشور و با نشاط را در جمعیت 

هالل احمر بسیار ارزشمند دانست. سید لقمان حسینی 
افزود: جوانانی که در جمعیت هالل احمر با روحیه گذشت، 
فداکاری، ایثار و کار تیمی همراه با همدلی و یکرنگی را در 
انجام امور بشردوستانه و امدادی می آموزند، از بسیاری 
از آسیب های اجتماعی به دور می مانند. وی با اشاره به 
در  دادرسان شهرستان  تیم  توسط  نخست  مقام  کسب 
المپیاد آماده استانی و همچنین کسب مقام قهرمانی تیم 
خواهران و مقام دوم تیم برادران در مسابقات رفاقت مهر 
استانی در رشته های اسکان اضطراری، حمل مصدوم، 
پانسمان و بانداژ، احیای قلبی و ریوی، ادامه داد: جوانان 
باالیی  های  پتانسیل  و  استعدادها  از  ساوه  شهرستان 
برخوردار هستند که اگر به آنها بها داده شود و پرورش 
یابند، می توانند کار های بزرگی را به ثمر برسانند که  این 
را جوانان جمعیت هالل احمر ساوه ثابت کردند. حسینی از 
جمعیت هالل احمر به عنوان مردمی ترین نهاد نام برد و خاطرنشان کرد: جوانان و 
امدادگران این نهاد عالوه بر پیشتاز بودن در حوزه آموزش، در مسابقات امدادی نیز 
خوش درخشیدند. به گفته وی، آموزش  های هالل احمر در مرحله مقدماتی و تکمیلی 

30 درصد افزایش یافته است.
همچنین در این آیین از تیم های برتر جمعیت هالل احمر شهرستان 

ساوه در مسابقات استان تقدیر به عمل آمد.

جلسـه کمیتـه برنامـه ریـزی زرندیـه بـا حضور 
مسـئوالن و شـهرداران ایـن شهرسـتان بـه منظـور 
تشـریح عملکـرد و فعالیت هـای مجموعـه مدیریتی 
مدیـران ادارات در حـوزه های گوناگون برگزار شـد.
فرمانـدار زرندیـه در این جلسـه گفـت: کمیته 
برنامـه ریـزی شهرسـتان با هدف شـفاف سـازی در 
خصـوص پـروژه هـای عمرانـی اقتصـادی و اعـالم 
آخریـن وضعیـت رونـد اجرایـی پـروژه هـا توسـط 

مدیـران تشـکیل مـی شـود.
هـادی فدایـی تصریـح کـرد: در سـال گذشـته 
47 درصـد اعتبارات شهرسـتان تخصیـص یافته و 
امسـال نیز تاکنـون 26 درصد اعتبـارات تخصیص 
یافتـه و بایـد تـالش شـود ایـن میـزان تا حـد قابل 

مالحظـه ای افزایـش یابد.
وی بیـان کـرد: در اجـرای پـروژه هـای عمرانـی 
بایـد بـه گونه ای عمـل کرد که عالوه بـر بهره مندی 
سـریع مـردم از خدمـات ارائه شـده، نظـارت دقیق 
در نحـوه اجـرا و تسـریع در بهـره بـرداری صـورت 

گیرد.
فرمانـدار زرندیـه بـا تاکیـد بـر اینکـه مدیران 
کننـد  خدمـت  مـردم  بـه  گذشـته  از  تـر  فعـال 
بیـان  شـوند،  رضایتمنـدی  ارتقـای  موجـب  تـا 
بیـان  بـرای  مناسـبی  فرصـت  دولـت  هفتـه  کـرد: 
دسـتاوردهای دولـت در بخش های گوناگون اسـت 
و اقدامـات خوبـی در حـوزه های گوناگـون عمرانی، 
خدماتـی، تولیـدی و ... در سـطح شهرسـتان انجـام 
شـده، امـا اطـالع رسـانی مناسـبی صـورت نگرفتـه 

اسـت.
وی تاکیـد کـرد: مدیـران ادارات در  راسـتای 

خدمت رسـانی به مـردم از نقدهای منصفانه 
و  باشـند  نداشـته  هـراس  نیـز  هـا  رسـانه 
بـا رسـانه ها  خـود،  انعـکاس عملکـرد  ضمـن 

تعامـل مطلـوب داشـته باشـند.
بـه گفتـه وی، هیچ کم کاری از مسـئوالن 
در حـوزه هـای گوناگـون پذیرفتـه نیسـت و 
بایـد تـالش کرد تـا رضایـت مـردم را فراهم 
نقـد  کـه  بداننـد  یقیـن  مدیـران  و  کـرد 
رسـانه ها راه جدیـدی را بـرای نتیجـه گیـری 

مطلـوب ایجـاد خواهـد کـرد.
جلسـه  ایـن  در  هـم  مامونیـه  شـهردار 
مامونیـه،  شـهرداری  عملکـرد  ارائـه  ضمـن 
شـهرداری  بـرای   1396 سـال  در  گفـت: 
مامونیـه 610 میلیـون تومـان بودجـه تعییـن 
شـده بـود کـه تنهـا 198 میلیـون تومـان آن 
تخصیـص داده شـد کـه البتـه ایـن مقـدار از محـل 
اسـناد خزانـه ای اسـت کـه دو یـا سـه سـاله بـه 

طـول مـی انجامد تا 
تبدیـل  پـول  بـه 
شـود و در صـورت 
وجـه  بـه  تبدیـل 
درصـد   20 نقـد 
کاسـته  آن  از 

شـود. می 
وفـا  پرویـز 
بـه  اشـاره  بـا 
ی  هـا ه  ژ و پر
انجـام  شـاخص 
توسـط  شـده 
شهرداری مامونیه، 
یکـی  کـرد:  بیـان 
هـای  پـروژه  از 
توسـط  کـه  اصلـی 
شـهرداری مامونیه 
بلـوار  شـد،  انجـام 
ایـن  جنوبـی 
 5 طـول  بـه  شـهر 

کیلومتـر بـود کـه 4 کیلومتـر آن تملک و زیرسـازی 
شـده و مابقـی در حـال خاکبرداری اسـت، همچنین 
3 و نیـم کیلومتـر ایـن بلـوار جدولگـذاری شـده و 

دارد. آسـفالت  بـه  نیـاز 
رودخانـه  کانـال  احـداث  افـزود:  وی 
ابراهیم آبـاد بـه طـول یـک و نیم کیلومتـر از دیگر 

پـروژه های انجام شـده شـهرداری مامونیـه بود که 
کل هزینه آن توسـط شـهرداری تامین شـده اسـت 
و هیـچ بودجـه ای از محـل مدیریـت بحـران به این 

نیافـت. اختصـاص  پـروژه 
شـمالی  بلـوار  اینکـه  بیـان  بـا  وفـا  مهنـدس 
مامونیـه نیـز بـه طول یـک کیلومتـر آسـفالت و یک 
اسـت، خاطرنشـان  زیرسـازی شـده  کیلومتـر هـم 
کـرد: ایـن پـروژه ماننـد سـایر پـروژه هـای عمرانی 
شـهر مامونیـه بـه علـت گرانـی و نبـود قیـر متوقف 

شـده اسـت.
پـارک  تکمیـل  و  سـاخت  بـه  اشـاره  بـا  وی 
خانـواده، پـارک خورشـیدآباد در مجـاورت جایـگاه 
آسـیابک،  پـارک  و  خورشـیدآباد  جـی  ان  سـی 
و  شـده  جدولگـذاری  خانـواده  پـارک  داد:  ادامـه 
فضـای  همچنیـن  اسـت،  فـرش  سـنگ  مرحلـه  در 
سـوئیت  نمازخانـه،  بهداشـتی،  سـرویس  تجـاری، 
و... پـارک خورشـیدآباد احـداث شـده و در مرحلـه 

کـف سـازی اسـت و پـارک بانـوان در مرحله شـروع 
نصـب دیوارهـای پیـش سـاخته اسـت که مسـاحت 
و  اسـت  مترمربـع   13000 حـدود  مذکـور  پـارک 
در مجـاورت پـارک ملـت روبـروی اداره فرهنـگ و 

دارد. قـرار  زرندیـه  اسـالمی  ارشـاد 
مترمربـع  هـزار   20 حـدود  وی،  گفتـه  بـه 

آسـیابک،  مامونیـه،  اصلـی  هـای  خیابـان  در 
امیرآبـاد  و  آبـاد  خورشـید  کهنـه،  زرنـد 

اسـت. شـده  انجـام  پیاده رو سـازی 
شـهردار مامونیـه با بیـان اینکه در سـال 
گذشـته دو و نیم میلیارد تومان ماشـین آالت 
شـد،  خریـداری  مامونیـه  شـهرداری  بـرای 
شـامل  آالت  ماشـین  ایـن  کـرد:  اضافـه 
آتش نشـانی، ایسـوزو 18 تـن، یـک دسـتگاه 
لـودر، سـه دسـتگاه کمپرسـی، یـک دسـتگاه 
دسـتگاه  یـک  نیسـان،  دسـتگاه  دو  تانکـر، 
یـک  آمبوالنـس،  یـک دسـتگاه  مـزدا،  وانـت 
دسـتگاه غلتـک و یـک دسـتگاه خـودرو امداد 

و نجـات بـا سـت کامـل بـوده اسـت.
مـرور  و  امـور  بهبـود  جهـت  افـزود:  وی 
جدولگـذاری  ماننـد  خدماتـی  اقدامـات 

در  شـهرداری  توسـط  مسـتمر  و  روزانـه  بصـورت 
اسـت. انجـام  حـال 

وفـا  مهنـدس 
اینکـه  بیـان  بـا 
پروانه هـای صادره 
گذشـته  سـال  در 
300 درصـد رشـد 
اسـت،  داشـته 
در  کـرد:  اعـالم 
پروانـه   94 سـال 
سـاخت صادر شده 
شـهرداری  توسـط 
مامونیـه 15 هـزار 
در  کـه  بـود  متـر 
 43 بـه   95 سـال 
در  و  متـر  هـزار 
 54 بـه   96 سـال 
هزار متـر افزایش 
یافـت و پیش بینی 
ایـن  شـود  مـی 
بـه  امسـال  مقـدار 
مهاجرپذیـر  دلیـل 
بودن شـهر مامونیه رشـد افزایشـی داشـته باشد.
وی بـا بیـان اینکه از سـال 93 تا 96 تنها 490 
میلیـون تومـان اعتبـار از کمیتـه برنامـه ریـزی بـه 
اسـت،  شـده  داده  تخصیـص  مامونیـه  شـهرداری 
تاکیـد کـرد: ایـن مبلغ تنهـا معادل حقـوق پرداختی 
اعتبـارات  و  اسـت  مامونیـه  شـهرداری  مـاه  یـک 

تخصیـص داده شـده به ایـن شـهرداری از 20 الی 
30 درصـد افزایـش نداشـته اسـت.

شـهردار مامونیـه بـا اشـاره بـه اینکـه مامونیـه 
مشـکالت  و  اسـت  زرندیـه  شهرسـتان  مرکـز 
فرمانـدار  از  دارد،  اعتبـار  تامیـن  در  عدیـده ای 
بیشـتری  اعتبـار  امـکان  صـورت  در  تـا  خواسـت 
شـهرداری  ایـن  بـه  ریـزی  برنامـه  کمیتـه  توسـط 

شـود. داده  تخصیـص 
توسـط  شـده  دریافـت  مبلـغ  بـه  اشـاره  بـا  وی 
شـهرداری مامونیه از محـل ارزش افزوده، گفت: در 
5 سـال گذشـته حـدود 16 میلیـارد تومـان از محـل 
اختصـاص  مامونیـه  شـهرداری  بـه  افـزوده  ارزش 
درآمـد  نیـز  تومـان  میلیـارد   37 و  اسـت  یافتـه 
شـهرداری بـوده اسـت کـه جمعـا 53 میلیـارد تومـان 
درآمـد ایـن شـهرداری در ایـن مـدت بـوده اسـت.
مهنـدس وفا خاطرنشـان کرد: حـدود 30 درصد 
بودجـه تامیـن شـده از محـل ارزش افـزوده، مربـوط 
بـه سـال هـای قبـل از 95 بـوده اسـت کـه بـه علـت 
مقـدار  ایـن  افـزوده  ارزش  تجمیـع  قانـون  اجـرای 
 20 حـدود  امسـال  و  اسـت  یافتـه  کاهـش  بسـیار 
درصـد بودجـه سـالیانه از این محل تامین می شـود.
بـه گفته وی، در 5 سـال گذشـته 602 تن قیر 
رایـگان بـه ایـن شـهرداری اختصاص داده شـد که 
هنـگام تحویـل قیـر در آن زمـان قیمـت آن نهایتـا 
بطـور متوسـط تنـی یک میلیـون و 300 هزار تومان 
بـوده اسـت ولـی در حـال حاضـر قیمـت قیـر تنـی 
3 میلیـون و 300 هـزار تومـان شـده اسـت لـذا 
می تـوان گفـت بطـور متوسـط 450 میلـون تومـان 
قیر به این شـهرداری اختصاص داده شـده اسـت.

در جلسه کمیته برنامه ریزی زرندیه عنوان شد
پروژه های عمرانی شهرداری مامونیه در انتظار تهیه قیر
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هفته  مناسبت  به 
نخست  فاز  دولت 
پروژه جداسازی 
از  آب شهری 
در  خام  آب 
زاویه  شهر 
حضور  با 
ر  ا ند ما فر
 ، یه ند ر ز

شهر  اسالمی  شورای  اعضای 
این  مسئوالن  از  جمعی  و  زاویه 
شهرستان به بهره برداری رسید.
حاشیه  در  زرندیه  فرماندار 
بازدید از طرح های مدیریت شهری 
از  قدردانی  ضمن  زاویه  شهرداری 

گفت:  مردم،  به  شده  ارائه  خدمات 
اجرای  در 

ی  ها ه  ژ و پر
باید  عمرانی 
ای  گونه  به 
کرد  عمل 
بر  عالوه  که 
بهره مندی سریع 
خدمات  از  مردم 
نظارت  شده،  ارائه 
دقیق در نحوه اجرا و تسریع 

بهره برداری  با در  صورت گیرد.  دکتر هادی فدایی 
ارتقای  موجب  تا  کنند  مردم خدمت  به  گذشته  از  تر  فعال  مدیران  اینکه  بر  تاکید 
رضایتمندی شوند، بیان کرد: هفته دولت فرصت مناسبی برای بیان دستاوردهای دولت در 

بخش های گوناگون 
داد:  ادامه  وی  است. 
در  خوبی  اقدامات 
حوزه های گوناگون 
خدماتی،  عمرانی، 
تولیدی و ... در سطح 
شهرستان انجام شده، 
رسانی  اطالع  اما 
صورت  مناسبی 

نگرفته است. 
ر  ا د شهر
نیز  زاویه 
ر  د
این 

مراسم با بیان اینکه شهرستان زرندیه با محدودیت منابع آبی مواجه 
است، گفت: این کم آبی به دلیل واقع شدن در نقطه کم بارش استان 
مرکزی است. مهندس داود فرداد ارائه و اجرای طرح هایی با هدف مدیریت 
در منابع آبی را از الزامات برشمرد و افزود: یکی از راهکارهای مجموعه مدیریت 
شهری زاویه تفکیک آب شرب از آب خام بود که با اجرای شبکه توزیع آب خام 
برای آبیاری فضای سبز گام مثبتی در مدیریت منابع آبی برداشته شده است. وی افزود: 
شبکه توزیع آب خام از طریق منابع آبی موجود در چاه های زهکش شهر زاویه تغذیه 
می شود و مورد استفاده مجموعه مدیریت شهری قرار می گیرد. شهردار زاویه تصریح 
کرد: محدودیت منابع آبی در این منطقه مخصوصا طی سالهای اخیر یکی از نکات 
مهمی است که در دستور کار شهرداری قرار دارد و به همین منظور نیز طراحی فضای 
سبز با تعیین گونه های گیاهی سازگار با شرایط اقلیمی و نیاز آبی کمتر صورت می گیرد 
و در مجموع تالش شده است که پوشش فضای سبز با گونه های مناسب انجام شده 
و از کاشت درختان و گیاهان با نیاز مصرفی باالی آب اجتناب شود. وی تصریح کرد: 
آبیاری فضای سبز شهری با آب شرب شهری عالوه بر اینکه به دلیل هزینه باالی تصفیه 
به شبکه های تصفیه آب زیان وارد می کند موجب تشدید افت فشار آب و کم آبی 
خواهد شد و از طرفی به دلیل پرداخت هزینه سرسام آور قبوض آب توسط شهرداری 
مشکالت مالی را ایجاد خواهد کرد و عمال بخش از بودجه ای که باید صرف عمران 

و  شهری  آبادانی  و 
بیشتر  مندی  بهره 
از  شهروندان 
خدمات شهری شود 
باید صرف آبیاری با 
به  شود.  شرب  آب 
از  یکی  وی،  گفته 
جداسازی  محاسن 
آب  از  شهری  آب 
به  آن  انتقال  و  خام 

سبز،  فضای 
پارک ها و 

و  شهرداری  به  باال  هزینه  تحمیل  جای  به  که  است  این  درختان 
مدیریت در مصرف آب، مستقیما از آب خام که حاوی رسوبات خوبی 

برداری  بهره  داد:  ادامه  فرداد  استفاده خواهیم کرد.  برای فضای سبز است 
از پروژه های متعدد عمرانی در طول یک سال گذشته اعم از )آسفالت ریزي هاي 

گسترده و بي سابقه، تملک در سطح شهر برای احدث پارکینگ، ساماندهي فضاي سبز 
و جداسازي آب شرب از آب خام شهري و چند پروژه دیگر( سبب رونق، توسعه و 
آبادانی شهر زاویه شده است و افتتاح پروژه های جدید نیز جان تازه ای به شهر فرهنگ 
و ادب خواهد بخشید. وی اظهار کرد: بازپیرایی پارک ها و فضای سبز و احداث پارک 
بانوان و همچنین احداث پارک 11 هکتاری در محدوده غربی شهر موجب افزایش 
سرانه فضای سبز شهری خواهد شد. شهردار زاویه با اشاره به تصویب احداث پارک 
11 هکتاری در جوار سالن ورزشی شهر زاویه، گفت: در سایت این پارک سالن آمفی 
تئاتر و مجموعه های ورزشی، فرهنگی و تفریحی پیش بینی شده است. وی به اجرای 
دو پروژه مشارکتی و اقتصادی نیز اشاره کرد و اظهار داشت: اجرای پروژه مصالح کوهی 
با یک شرکت به صورت مشارکتی در دست اجراست و همچنین با شرکت دیگری 
که در حوزه ساخت سازه ساختمان های مسکونی فعالیت دارد، پروژه ای در قالب 
برنامه اقتصادی انجام می شود.وی بیان کرد: پروژه های شهرداری در قالب منابع ارزش 
افزوده و تملک دارایی ها و منابع دیگری که از سوی دولت در اختیار شهرداری ها قرار 

اجرا  و  طراحی  گیرد،  می 
فرداد ضمن  می شود. 

تشکر  و  تقدیر 
و  مساعی  از 
های  رهنمون 
مسئـــــولین 
و  شهرستانی 
های  حمایت 

شورای  اعضای 

زاویه،  شهر  اسالمی 
و  خدماتی  های  پروژه  اخیرا  افزود: 
عمرانی متعددی در کنار پروژه های 
ناکارآمد  بافت های  اصالح  و  بهبود 
معبرسازی  و  سازی  خیابان  شهری، 
و  ایمنی  خدمات  میادین،  اصالح  و 
صرفه جویی  های  پروژه  آتش نشانی، 
آبی،  منابع  در 

اماکن  گسترش 
و  تفریحی 

همچنین 
ه های  پــروژ
هی  ند ما ســا

منـــــــاطــق 
با  گردشگری 

اقتصاد  محوریت 
منابع  ایجاد  و  مقاومتی 

اجراست  دست  در  پایدار،  جهت درآمدی  در  گامی  تا 
عمران و آبادانی شهر والیی زاویه برداشته شود و امیدواریم این روند، بهتر و شایسته تر 

از وضع موجود تداوم یابد تا شاهد توسعه و رونق روزافزون شهر باشیم.

فاز نخست پروژه جداسازی آب شهری از آب خام در شهر زاویه به بهره برداری رسید

جایگاه سوخت مجتمع خدماتی رفاهی آسمان افتتاح شد
همزمان با هفته دولت جایگاه 
رفاهی  خدماتی  مجتمع  سوخت 
ساوه-همدان  آزادراه  در  آسمان 
ساوه  مردم  نماینده  حضور  با 
معاون  مجلس،  در  زرندیه  و 
استاندار و فرماندار ساوه، معاون 
شرکت ملی پخش فرآورده های 
برخی  و  مرکزی  استان  نفتی 
به  از مسئوالن شهرستان  دیگر 

بهره برداری رسید.
در  زرندیه  و  ساوه  مردم  نماینده 
مجلس در حاشیه افتتاح جایگاه سوخت 
در  آسمان  رفاهی  خدماتی  مجتمع 
ارتباطات  ماهنامه  خبرنگار  با  گفتگو 

به  همدان   – آزادراه ساوه  مسیر  در  مرکزی، گفت: 
علت نبود استراحتگاه در مسیر 600 کیلومتری در جاده 
خسته کننده، آمار تصادفات و حوادث بسیار باال بود. 
محمدرضا منصوری بیان کرد: با همکاری مسئوالن و 
سرمایه گذاری بخش خصوصی این مجتمع به منظور 
به  مسافران  حال  رفاه  و  ای  جاده  حوادث  کاهش 
بهره برداری رسید. وی افزود: البته راه اندازی جایگاه 
سوخت در این مجتمع که بر سر راه مسیر طوالنی 
واقع شده و یکی از شاهراه های اصلی به غرب کشور 
است، به شدت ضروری بود. مهندس منصوری ابراز 
امیدواری کرد که حداقل دو مجتمع خدماتی رفاهی 
دیگر نیز با سرمایه گذاری بخش خصوصی در این 

مسیر احداث شود.
و  استاندار  معاون 
این  در  هم  ساوه  فرماندار 
برداری  بهره  گفت:  مراسم 
مجتمع  سوخت  جایگاه  از 
آسمان  رفاهی  خدماتی 
ماحصل جلسات متعددی بود 
که در این راستا برگزار شد. 
بیان  بهاروند  محمد  مهندس 
کرد: از مجتمع خدماتی رفاهی 
باران در جاده تهران ساوه تا 
فاقد مجتمع خدماتی  همدان 

رفاهی و جایگاه سوخت بودیم لذا مشکالت بسیاری 
عالوه بر تامین سوخت برای رانندگان ایجاد می شد. 
وی با بیان اینکه نبود مجتمع خدماتی رفاهی در این 

جاده باعث حوادث بسیاری می شد، خاطرنشان کرد: 
و نبود استراحتگاه مناسب رانندگان به علت خستگی 

دچار خواب آلودگی و تصادف در این محور می شدند 
که راه اندازی ایـــن مجتمع قطعا در کاهش تصادفات 

نیز موثر خواهد بود. مهندس بهاروند با اشاره به عبور 
همچنین  و  کربال  مسافران  و  عالیات  عتبات  زائران 

مسافران غرب کشور از این محور، ادامه 
داد: به منظور تامین سوخت خودرو این 
مسافران و رفاه و رفع خستگی آن ها، 

افتتاح این جایگاه ضروری بود.
پخش  ملی  شرکت  معاون 
هم  مرکزی  استان  نفتی  فرآورده های 
مراسم گفت: مجتمع خدماتی  این  در 
 40 بر  بالغ  سرمایه  با  آسمان  رفاهی 
میلیارد ریال احداث شده است. نوراله 
اینکه احداث  بر  تاکید  با  غالمی زاده 
این جایگاه نیاز منطقه بود، بیان کرد: 
با همت و تالش های مسئوالن استانی 
و شهرستان این جایگاه سوخت راه اندازی 
شد و برای 10 نفر اشتغالزایی کرد. وی ابراز 
امیدواری کرد که با کمک دولت مردان و مسئوالن شاهد 

بهره برداری و افتتاح پروژه های این چنینی باشیم.
خدماتی  مجتمع  مالک  گلیان  کاظم  مهندس 
رفاهی آسمان ساوه هم در گفتگو با خبرنگار ماهنامه 
ارتباطات مرکزی گفت: جایگاه سوخت این مجتمع 
به مساحت 5 هزار مترمربع احداث شده  در زمینی 
است. وی بیان کرد: این مجتمع خدماتی رفاهی در 
بخش  توسط  همدان   - ساوه  آزادراه  کیلومتری   20
خصوصی ساخته شده است و برای مسافران از هر دو 
مسیر رفت و برگشت ورودی و خروجی به جایگاه 
تعبیه شده است. وی افزود: در حال حاضر این جایگاه 
مجهز به سوخت بنزین و گازوئیل است و در آینده 
به سی ان جی هم تجهیز خواهد شد. گلیان با اشاره 
جایگاه سوخت  اینکه  به 
به  روزی  شبانه  بصورت 
ارائه  خدمات  مسافران 
می دهد، اضافه کرد: این 
جایگاه با نظارت، کنترل، 
شرکت  تالش  و  همت 
پخش فرآورده های نفتی 
استان مرکزی و شهرستان 
است.  شده  ساخته  ساوه 
کرد  امیدواری  ابراز  وی 
که احداث این مجتمع با 
وجود جایگاه سوخت، رستوران و فضای مناسب برای 
استراحت رانندگان و مسافران از بروز حوادث به علت 

خستگی و خواب آلودگی در جاده جلوگیری کند. 

مرکـزی  اسـتاندار  اجتماعـی  و  امنیتـی  سیاسـی،  معـاون  حضـور  بـا 
پروژه هـای هفتـه دولـت در بخش مرکزی سـاوه افتتـاح و مورد بهـره برداری 

گرفت. قـرار 
سـاختمان دهیـاری روسـتای دالسـتان بـا اعتبـار 110 میلیـون تومـان، 
سـالن ورزشـی روسـتای قـره چـای، پـارک روسـتای طرازناهیـد بـا اعتبـار 
270 میلیـون تومـان و بلـوار روسـتای احمـد آبـاد بـا اعتبـاری بالغ بـر 800 
میلیـون تومـان نیـز بـا حضـور حقیقی معـاون اسـتاندار مرکـزی در سـاوه به 

رسـید. بهره بـرداری 
بازدیـد از مرکز اشـتغال کمیته امـداد امام خمینـی)ره( از دیگر برنامه های 
معـاون اسـتاندار در بخـش مرکزی سـاوه بـود. این مرکـز با زیربنـای 1200 
متـر مربـع در  12 غرفـه زمینـه اشـتغال 12 کارآفریـن را فراهم کرده اسـت. 
هـر یـک از ایـن کارآفرینان نیز موجبات اشـتغال 4 تـا 6 نفر را بطور مسـتقیم 
و 8 نفـر بـه طـور غیرمسـتقیم فراهـم کرده انـد. اشـتغال ایجاد شـده در این 

مرکـز در مجموع 150 نفر اسـت.
دیـدار بـا منتخبین مـردم در روسـتای احمدآبـاد از توابع بخـش مرکزی 
سـاوه و نیـز شـرکت در جلسـه اعضای شـوراهای اسـالمی و دهیـاران بخش 
مرکـزی سـاوه از دیگـر برنامه های معـاون اسـتاندار مرکزی همزمـان با هفته 

دولـت در سـاوه بود.
حقیقـی همچنیـن ضمـن بازدیـد از مرکـز اشـتغالزایی کمیته امـداد امام 
خمینـی )ره( واقـع در شـهرک فجـر سـاوه، پـارک روسـتای قردیـن کـه بـا 

اعتبـاری بالـغ بـر 4 میلیـارد ریـال احـداث شـده را افتتـاح کرد.
بـه گـزارش خبرنگار ماهنامـه ارتباطـات مرکزی؛ معـاون سیاسـی، امنیتی و 
اجتماعـی اسـتاندار مرکـزی بـا اشـاره بـه اهـداف برگزاری مراسـم کلنـگ زنی 
و افتتاحیـه در هفتـه دولـت، گفـت: اصلـی تریـن هـدف برگـزاری ایـن آیین ها 
در هفتـه دولـت ارائـه اقدامـات، عملکـرد و پیشـرفت های اسـتان، شهرسـتان و 

کشـورمان بـه برکـت انقالب اسـالمی اسـت.
فتـح الـه حقیقـی نشسـت و گفتگو با مـردم را هـدف دیگر برنامه هـای هفته 
دولـت برشـمرد و بیـان کرد: در این نشسـت ها مـردم عملکرد دولتمـردان را نقد 

و بررسـی مـی کنند و آنهـا به اصالح اشـتباهات خود مـی پردازند.
بـه گفتـه وی، عمـل نکـردن بـه شـعارها موجـب بدبینـی مـردم نسـبت به 

عملکـرد مسـئوالن شـده اسـت.
وی بـا اشـاره بـه مشـکالت داخلـی و خارجـی کشـور، خاطرنشـان کـرد: 

علـی رغـم همـه مشـکالت و تحریـم ها 
امـا خوشـبختانه تعداد پروژه هـای افتتاح 
شـده و اعتبـار آنها در هفته دولت امسـال 
از سـال هـای قبل بـه مراتب بیشـتر بوده 

ست. ا
اینکـه  بیـان  بـا  حقیقـی  مهنـدس 
تعـداد پـروژه هـای افتتـاح شـده اسـتان 
مرکـزی امسـال نسـبت به سـال گذشـته 
9 درصـد افزایـش یافته اسـت، ادامه داد: 
تعـداد پـروژه های افتتاح شـده در سـال 
گذشـته 651 پـروژه بـا اعتبـاری بالـغ بر 

810 میلیـارد تومـان در اسـتان بـود کـه امسـال بـه 709 پـروژه بـا اعتبـاری بالغ 
بـر هـزار و 39 میلیـارد تومـان ارتقاء یافته اسـت که بیـش از 28 درصـد افزایش 

اعتبـار پـروژه داشـته ایم.
وی بـا بیـان اینکه  تعداد اشـتغال مسـتقیم و غیرمسـتقیم ناشـی از این تعداد 
پـروژه 4033 نفـر اسـت، افـزود: 79 پروژه هفته دولت مربوط به شهرسـتان سـاوه 
اسـت کـه بـا اعتبـار 117 میلیـارد تومان به بهـره برداری رسـید و بـرای 721 نفر 

به صورت مسـتقیم و غیرمسـتقیم اشـتغالزایی کرد.
معـاون سیاسـی اسـتاندار تاکیـد کـرد: مشـکالت مـردم بویـژه در بخـش 
مرکـزی تنهـا بـا همدلـی، هـم فکری، مشـورت و مـودت بین مـردم و مسـئولین 

برطـرف می شـود.

وی از مـردم بخـش مرکزی خواسـت کـه نمایندگانـی از شـوراها، دهیاران 
یـا مـردم برای حل مشـکالت تعییـن کنند تا در جلسـات بـا معاونان اسـتاندار و 
فرمانـدار و همچنیـن نماینده مردم سـاوه 
و زرندیـه در مجلـس شـرکت کـرده و 
جهـت رفع ایـن مشـکالت تصمیم گیری 

. کنیم
مهنـدس حقیقی با اشـاره بـه برخی 
از گلـوگاه هـای شهرسـتان سـاوه کـه 
قتلـگاه شـده انـد، بیـان کـرد: در طـول 
همـدان  سـاوه  آزادراه  کیلومتـری   90
هـای  دوربیـن  گاردریـل،  تعویـض  بـا 
احـداث  و  راهنمایـی  تخلفـات  ثبـت 
مجتمع هـای خدماتـی رفاهـی سـعی در 

کاهـش تصادفـات ایـن محـور شـده اسـت.
بـه گفتـه وی، جـاده قدیـم سـاوه همـدان و سـاوه سـلفچگان و همچنیـن 
زیرگـذر آوه نیـز نیـاز به اصالحـات و مرمت دارد کـه البته با ممنـوع کردن عبور 
وسـایط نقلیـه سـنگین سـعی کردیم تـا از بـار تصادفات ایـن محورهـا بکاهیم.

وی در ادامـه گفـت: تعـداد تخـت هـای بیمارسـتانی شهرسـتان سـاوه بـا 
آمـار مـردم ایـن شهرسـتان مطابقت ندارد که در تالشـیم بـا واگذاری بیمارسـتان 
حضـرت فاطمـه )س( بـه بخـش دولتـی تـا حـدودی این مشـکل برطرف شـود 
تـا در در آینـده نزدیـک بـا احـداث بیمارسـتان مجـزا ایـن معضـل بـه صورت 

ریشـه ای حل شـود.
معـاون سیاسـی اسـتاندار با تاکید بـر اینکه دهیـاران و اعضای شـوراها باید 
بـر هزینـه کـرد پـروژه هـا نظارت مسـتقیم داشـته باشـند، بیان کـرد: دهیـاران و 
اعضـای شـوراهای اسـالمی روسـتاها باید بـا جذب وام هـای خود اشـتغالی در 
امـر ایجاد اشـتغال خانگی کوشـا باشـند و با کمک مسـئوالن موانع، مشـکالت و 

مسـائل موجـود بر سـر راه اخـذ این تسـهیالت را برطـرف کنند.
وی بـا بیـان اینکـه طـرح انتقـال دامداری هـا و سـاخت زمین مینـی فوتبال 
و جـاده قـم در آینـده نزدیک بررسـی می شـود، اظهار داشـت: شهرسـتان سـاوه 
قطـب صنعت کشـور اسـت و جایـگاه کشـاورزی برتـری در کشـور دارد و نیاز 

اسـت کـه صنایـع تبدیلی در ایـن بخش وجود داشـته باشـد.
بـه گفتـه وی، تولیـدات و مصنوعات سـاوه باید با قیمت مناسـب و شـرایط 

ایده آل صادر شـود.

هواشناسی  ایستگاه  مرکزی،  ارتباطات  ماهنامه  خبرنگار  گزارش  به 
و  دولت  هفته  با  همزمان  مامونیه  شهر  سینوپتیک 

پروژه های این هفته با حضور استاندار، معاونان استاندار، 
نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسالمی، 

فرماندار زرندیه و مسئوالن استانی و شهرستانی افتتاح شد.
ایستگاه هواشناسی سینوپتیک شهر مامونیه در ابتدای جاده خشکرود واقع 
شده است که با صرف اعتباری بالغ بر 6000 میلیون ریال از محل اعتبارات ملی 

و 3500 میلیون ریال از ردیف اعتبارات استانی به عنوان یکی از پروژه های هفته 
دولت با حضور استاندار مرکزی افتتاح شد.

این پروژه گفت: احداث  افتتاح  استان مرکزی در مراسم  مدیر کل هواشناسی 
ایستگاه هواشناسی از زیرساخت های اصلی استقرار امداد هوایی در شهرستان زرندیه 
این  در  هوایی  نجات  و  امداد  پایگاه  استقرار  به  اشاره  با  ذوالفقاری  مرتضی  است. 
شهرستان، بیان کرد: یکی از شرایط مهم در پرواز بالگردهای امدادی، اطالع کافی از 
وضعیت جوی است تا پرواز ایمن و مطمئن برقرار شود. وی اظهار کرد: در محاسبات 
داده می شود و خدمات علمی در  پرواز  اجازه  باد  اساس سمت وزش  بر  پروازی 
مواقع بروز مخاطرات آب و هوایی در اختیار بهره برداران قرار می گیرد. ذوالفقاری 
تصریح کرد: ایستگاه هواشناسی سینوپتیک شهر مامونیه به گونه ای طراحی شده است 
که اطالعات و داده های هواشناسی به صورت دقیق در اختیار مرکز امداد و نجات 
هواشناسی  ایستگاه  احداث  اجرایی  عملیات  داد:  ادامه  وی  گیرد.  می  قرار  هوایی 
زرندیه از سال 1390 آغاز شده و بدلیل محدودیت اعتبارات زمان بر شد. مدیرکل 

هواشناسی استان مرکزی با بیان اینکه این ایستگاه در زمینی به مساحت 6 هزار متر 
مربع و فضای اداری به وسعت 150 متر با صرف اعتبار تملک دارایی سرمایه ای بالغ 
بر 12 میلیارد و 500 میلیون ریال احداث شده است، خاطرنشان کرد: این اعتبار برای 

تسطیح زمین، احداث ساختمان، دیوارکشی 
و  ها  زیرساخت  تامین  کردن،  محصور  و 
وی  است.  شده  هزینه  هواشناسی  ادوات 
این  از سطح دریا  ارتفاع  اینکه  به  اشاره  با 
ایستگاه هواشناسی 1290 متر است، اضافه 
کرد: برای محوطه سازی این پروژه 2500 
با  امیدواریم  که  است  نیاز  ریال  میلیون 
احداث  وقت  اسرع  در  مسئوالن  مساعدت 
در  وی،  گفته  به  برسد.  برداری  بهره  به  و 
مامونیه  شهر  سینوپتیک  هواشناسی  ایستگاه 
یک نفر به عنوان رئیس و دو نفر به عنوان 
به  مشغول  همدیدی  هواشناسی  کارشناس 

کار شده اند.

نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس هم در حاشیه این مراسم در گفتگو با 
خبرنگار ماهنامه ارتباطات مرکزی، گفت: ایستگاه هواشناسی سینوپتیک شهر مامونیه 
و  اندازی  راه  زرندیه  در شهرستان  بار  اولین  برای  انجام شده  های  پیگیری  از  پس 
سنجش  در  را  هواشناسی  ایستگاه  این  اندازی  راه  منصوری  محمدرضا  شد.  افتتاح 
رطوبت هوا، آزمایش خاک و... در منطقه بسیار موثر دانست و گفت: احداث ایستگاه 
هواشناسی یکی از موارد ضروری و اساسی در این شهرستان بود که امیدواریم کمک 
شایانی به تثبیت و اعالم منطقه گرمسیری بودن زرندیه کند تا مانند ساوه بتوان تعرفه 
برق این شهرستان را کاهش داد. وی با اشاره به تعرفه گرمسیری برق ساوه در 2 ماه 
از سال ابراز امیدواری کرد که با وعده مسئولین، ایستگاه هواشناسی غیرفعال موجود 
در فرمانداری ساوه به جاده طراز ناهید منتقل شود تا این تعرفه به 4 ماه افزایش یابد.

مهندس منصوری با بیان اینکه شهرهای معدودی از برق گرمسیری و گاز سردسیری 
در ضریب تعرفه بهای آن بهره می برند، خاطرنشان کرد: با احداث ایستگاه هواشناسی 

2 ماه از تعرفه برق زرندیه در سال با ضریب گرمسیری محاسبه خواهد شد.

فرماندار زرندیه هم گفت: با توجه به اینکه در فقدان ایستگاه هواشناسی برای 
اعالم وضعیت سردی و گرمی هوا، باد و جهت آن، شدت و میزان بارندگی دستمان 
خالی بود لذا نیاز به راه اندازی این ایستگاه به شدت محسوس بود. دکتر هادی 
این  اعتبار  تامین  برای  کرد:  بیان  فدایی 
ایستگاه سعی کردیم عالوه بر استفاده از 
اعتبارات سال گذشته، با کمک شهرداری 
و بخش های دیگر برای ساخت فضاهای 
درونی و بیرونی این ایستگاه استفاده کنیم 
محقق  مردم  حق  به  مطالبات  از  یکی  تا 
شود. وی با اشاره به عدم اعالم وضعیت 
آفتاب،  شبکه  در  زرندیه  هوایی  و  آب 
جاده های  کثرت  به  توجه  با  داد:  ادامه 
به  آن  وسعت  و  زرندیه  در  ترانزیت 
عنوان دومین شهرستان استان اما متاسفانه 
تنها  هواشناسی،  ایستگاه  نبود  علت  به 
شهرستانی بودیم که تغییرات آب و هوای 

آن در شبکه استانی پوشش خبری داده نمی شد. به گفته وی با وجود جاده هایی که 
دو بانده نیستند و مشکالت زیادی که مخصوصا در زمستان 

شاهد آن هستیم لذا مردم باید در جریان وضعیت آب و هوا 
قرار بگیرند که نیاز به فعال شدن ایستگاه هواشناسی را دو 
چندان می کرد لذا با تخصیص اعتبار و کمک های استاندار، نماینده مردم ساوه و 
زرندیه در مجلس و... و همچنین همکاری مدیران استانی و شهرستان این ایستگاه 

راه اندازی و تجهیزات هواشناسی آن خریداری و نصب شد.

با حضور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی
پروژه های هفته دولت در بخش مرکزی ساوه افتتاح شد

ایستگاه هواشناسی سینوپتیک تکمیلی شهرستان زرندیه به بهره برداری رسید
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هر روزه بسیاری از ساختمان ها به کام آتش سوزی 
کشیده مي شوند و گسترش آن همگام با گسترش صنعت و 
شهرسازی به پیش می رود. از سوی دیگر رشد جمعیت و مهاجرت به شهرها باعث گسترش 

شهر و روی آوردن افراد به ساختمان های بلند و متراکم می شود. یک حادثه آتش سوزی 
در چنین ساختمان هایی می تواند عواقب وخیم و خسارات جانی فراوانی را به همراه داشته 
باشد. بنابراین پژوهش در این زمینه در هر زمانی کارآمد می باشد. آمارهای منتشر شده از 
سوی مراکز ذیصالح حاکی از آن است که ساالنه مقادیر فراوانی از سرمایه های کشور بر اثر 
سوانحی از قبیل سیل، زلزله و آتش سوزی از بین می رود و به موازات آن رقم عمده ای از 
نیروهای انسانی و امکانات کشور جذب مناطق آسیب دیده می شود که به بازسازی فوری نیاز 
دارند و انسان های بی گناهی که در این گونه حوادث جان خود را از دست می دهند؛ قسمت 

غیر قابل جبران این حوادث به شمار می آیند. ساختمان های بلند مرتبه نیز به دلیل افزایش تعداد 
طبقات، افزایش تراکم جمعیتی و بار حریق و وجود تاسیسات و تجهیزات الکتریکی و مکانیکی 
پیچیده در هنگام بروز سوانح زلزله و آتش سوزی با چالش های بیشتر و متفاوتی نسبت به 
ساختمان های کوتاه تر روبرو خواهند بود؛ بنابراین توجه به مقررات ایمنی یکی از الزامات 
طراحی ساختمان است که ملزم به رعایت تمهیدات سختگیرانه در طرح می باشد. درعین حال 
با نگاهی به شاخص های رشد و توسعه اقتصادی می توان دریافت که سرمایه گذاری در بخش 
مسکن همواره سهم چشمگیری از تولید ناخالص ملی کشور را به خود اختصاص داده و مسئله 
ایمنی بناها چه از نظر ابعاد فرهنگی و اجتماعی و چه از دیدگاه حفظ سرمایه های ملی کشور از 
اهمیت ویژه ای برخوردار است. ایمنی از حریق در ساختمان به کمک تحقیق، طراحی و مدیریت 
می شود. دامنه مطالعاتی آن بسیار وسیع و شامل علوم مختلف و رشته های گوناگون است. 
عالوه بر علوم فنی و تجربی در صنعت و ساختمان، از علوم اداری، روانشناسی، جامعه شناسی 
و دانش های مشابه نیز استفاده می شود که هر یک به نحوی و اندازه ای در آن سهیم هستند. لذا 

توجه به مقوله حریق و مطالعه آن از اهمیت خاصی برخوردار است.

در روز دوشنبه 22 مرداد 97 اولین همایش تخصصی ایمنی ساختمان در برابر حریق با 
شرکت 350 نفر از مهندسین رشته های هفت گانه در در سالن سلمان ساوجی ساوه برگزار شد. 
سخنران این همایش آقاي بزرگزاد از آتشپاد هاي استان اصفهان بود که اهمیت »طرح جامع 
ایمنی ساختمان های کشور« را تشریح کرد. وی تصریح کرد: به دنبال آتش سوزی ساختمان 
پالسکو، به دستور دکتر روحانی رئیس جمهوری، کمیته تخصصی و فنی برای حادثه ساختمان 
پالسکو در وزارت راه و شهرسازی تشکیل شد و تمام زوایای این حادثه ملی توسط کارشناسان 
فنی مورد بررسی قرار گرفت. بزرگزاد تشریح کرد: یکی از حوادثی که در آتش سوزی بر روی 
روان انسان تاثیر می گذارد، حرارت و دود ناشی از آتش است که رفتار انسان ها را تغییر می دهد.
در ساوه به علت رشد آپارتمان نشیني باید مردم به ویژه ساکنین آپارتمان را از طریق آموزش های 
اولیه با مسائل ایمنی در برابر آتش سوزی و زلزله آشنا کرده و آموزش دهیم. قبل از وقوع هر حادثه ای 
خونسردی خود را در برابر حوادث حفظ کنید و برای پیشروی از گسترش آتش، باید برق و گاز 

ساختمان را قبل از رسیدن نیرو های آتش نشانی و امدادگر، قطع کنید. حادثه آتش سوزی در مناطق 
پرجمعیت و کوچه های باریک و تنگ، خدمات رسانی آتش نشانان را با مشکل مواجه می کند و این 

باعث خواهد شد که صدمات و خسارات به ساختمان دچار حریق بیشتر شود.

متاسفانه توجه مردم در ساختمان بیشتر به زیبایی سازی و نمای آن بوده، این در حالی است 
که مردم باید به مسائل ایمنی ساختمان نظیر تاسیسات مکانیکی، برق و دودکش ها توجه ویژه ای 

داشته باشد.
به منظور حفظ جان و مال انسانها و فراهم ساختن ایمنی الزم در برابر آتش سوزی، رعایت 

نمای  اجرای  و  طراحی  در  اصولی 
و  الزامات  از  یکی  نیز  ها،  ساختمان 
عدم  باشد.  می  شهروندی  حقوق 
با  معماری  های  نقشه  همپوشانی 
ماندن  مغفول  و  ایمنی  نقشه های 
پایداری و ایمنی از منظر کمیته نمای 
حریق  شدن  پدیدار  باعث  شهری 
این  شود.  می  ساختمانها  نمای  در 
مشکالتی  و  معضالت  بر  عالوه  امر 
بوجود  خصوصی  فضای  برای  که 
شهری  عمومی  فضای  به  می آورد، 
وارد  ناپذیری  جبران  صدمات  هم 
می کند. سقوط مصالح، توسعه حریق، 
فروریختن ساختمان خود از ضرورتها 

و اهمیت های ایجاد ایمنی حریق در نمای شهری می باشد. بطور کلی می توان در سال های اخیر 
نمونه های مشابه ای از این امر را مانند ساختمان پالسکو در تهران و یا گرنفل در لندن نام برد. 

 حفاظت ساختمان در برابر حریق به شرح زیر می باشد:
1-استفاده از مصالح غیر قابل اشتعال 

2- استفاده از مبلمان مناسب جهت کاهش خطر ایجاد و گسترش 
حریق 

3- تعبیه سیستم های کشف و اعالم حریق در ساختمان 
4- تجهیز ساختمان با لوازم و امکانات اطفای حریق، متناسب با 

بار حریق محتمل 
5- ایجاد راههای فرار ایمن برای خروج متصرفان در مواقع آتش سوزی گسترده 

داخل  و  اطراف  در  آتش نشانی  نیروهای  مناسب  دسترسی   -6
ساختمان بر اساس ضوابط مندرج در نشریه 682 مرکز تحقیقات مسکن 

و مبحث سوم مقررات ملی ساختمان ایران
7- مقاومت اجزاي ساختماني )مانند تیر، ستون، کف، سقف، دیوار 
خارجی و داخلی و...( در برابر آتش، براي ساختارهاي مختلف ساختمان، 
طبقه بندي شده و بر این اساس حداکثر ارتفاع و مساحت تحت تصرف 
ساختمان تعیین می شود که این موضوع به نوع تصرف ساختمان نیز 
بستگي دارد. به طور مثال در تمام تصرف هاي مسکوني، تمامي هتل ها، 
متل ها، مسافرخانه ها و خوابگاه ها، همچنین آن دسته از بناهاي آپارتماني 

که داراي ارتفاع بیش از 3 طبقه یا داراي 11 واحد و بیشتر هستند که ملزم به استفاده از شبکه 
هشدار حریق مي شوند، راهروهاي داخلي باید با ساختاري داراي حداقل یک ساعت مقاومت 
در برابر حریق، از فضاهاي خصوصي و خواب جدا شوند. همچنین بازشوهاي قائم در بناهاي 

مسکوني از قبیل پلکانها، شفت ها، چاه هاي آسانسور، نورگیرهاي داخلي و نظایر آن مي بایست 
دوربندي و در برابر حریق محافظت شوند. دوربندي شفت هاي موجود در بناهاي 4 طبقه و 
بیشتر باید با ساختار غیرقابل اشتعال و حداقل داراي دو ساعت مقاومت در برابر حریق اجرا شود 
و دوربندي شفت هاي موجود در بناهاي کمتر از 4 طبقه ارتفاع باید با ساختار حداقل یک ساعت 

مقاوم در برابر حریق انجام گیرد.
مهندسی  کالسیک  مثلث  بنابر 
ساخت و ساز که بر سه راس ایمنی، 
آسایش و اقتصاد می باشد، یک مسکن 
)ساختمان( باید عالوه بر قیمت مناسب 
نیز  کافی  ایمنی  از  آسایش  شرایط  و 
ایمنی  از این میان  برخوردار باشد که 
در برابر آتش سوزی )حریق( یکی از 
به ساختمان  مباحث مربوط  مهمترین 
توجه  مورد  بسیار  امروزه  که  است 
مهندسان سازه و بهره بردادان می باشد. 
و  برقی  تاسیسات  اجرای  امروزه 
از  استفاده  ها،  ساختمان  در  مکانیکی 
مصالح سوختنی و توسعه شبکه های 
انرژی، برق و گاز سبب افزایش احتمال آتش سوزی در ساختمان ها شده است. با توجه به 
مطالب بیان شده، امروزه حفاظت ساختمان در برابر حریق بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته 
است از این رو به منظور حفظ جان و مال انسان ها و ایجاد ایمنی کافی 
در برابر حریق )آتش سوزی( رعایت اصول علمی و فنی مرتبط با ایمنی 
در برابر حریق در طراحی و اجرای ساختمان ها ضروری است. به طور 
کلی اصول علمی و فنی مرتبط با ایمنی ساختمان در مقابل حریق، بر 
سازه های ساختمانی، معماری و نوع تاسیسات مورد استفاده در ساختمان، 

اثر گذار خواهد بود. 
 اصول ایمنی و پیشگیری و حفاظت از ساختمان و مسکن 
به چندین بخش تقسیم می شود که باید در طراحی و اجرای ساختمان مورد توجه قرار 

گیرد. این اصول موارد ذیل را در بر می گیرد:
ایجاد تاسیسات تشخیص، اعالم، کنترل و اطفاء حریق

جلوگیری از گسترش آتش و دود
پیش بینی راه های خروج مناسب و استاندارد

حفاظت سازه ساختمان در برابر حریق
1-ایجاد تاسیسات تشخیص، اعالم، کنترل و اطفاء حریق

در  غالبا  حریق  اطفاء  و  کنترل  اعالم،  ِتشخیص،  تاسیسات 
کاذب  زیر سقف  غیر مسکونی  مرتبه مسکونی و  بلند  ساختمان های 
کار می شوند و نحوه عمل آن به این شکل است که وقتی سنسورهای 

حساس به دما و حرارت این تاسیسات با ایجاد آتش و دود فعال شود؛ اول اعالم حریق 
صورت می گیرد و سپس سیستم های آب پاش خودکار به نام اسپیرینکلر فعال می شود و 
محیط را آب پاشی می کند، این عمل موجب خنک شدن و پایین آمدن دمای حرارت محیط 
می شود و به خروج سریع سکنه، کنترل و اطفاء حریق کمک شایانی می کند. از دیگر 
تاسیسات اطفاء حریق شلنگ های مخصوص اطفاء حریق می باشد که در جعبه های 

مخصوص قرمز رنگ در محل های مخصوص قرار دارند.
2-جلوگیری از گسترش آتش و دود در ساختمان

در جلوگیری از گسترش آتش و دود در ساختمان می توان با در نظر گرفتن نکاتی 
در ساختمان سازی موجب نجات جان انسان ها و سهولت در امداد به گرفتاران در حریق 

شد که در زیر به آن اشاره می شود:
3-اهمیت بازشوها و داکت ها در جلوگیری از گسترش آتش در ساختمان

یکی دیگر از بخش های ایمنی ساختمان در مقابل حریق، جلوگیری از گسترش آتش 
و دود است. بازشوها و داکت هایی که در ارتفاع ساختمان ادامه دارند، در این بخش مورد 
توجه هستند. این نواحی حتما باید با مصالح آتش بند و دود بند اجرا شوند، به صورتی که 

مانع گسترش دود و آتش از محل اولیه حریق به بخش های دیگر ساختمان شوند.
4-طراحی و اجرای درست فضای پلکان و رمپ ها

راه های خروج به ویژه فضای پلکان و رمپ های خروج باید به نحوی طراحی و 
اجرا شوند که آتش و دود به این فضاها نفوذ نکرده تا در زمان بروز آتش سوزی این فضاها 

جهت خروج ساکنین امن باقی بماند.
5- پیش بینی راه های خروج مناسب و استاندارد

یکی از مهمترین بخش های ایمن سازی ساختمان در مقابل آتش سوزی، پیش بینی 
راه های خروج مناسب است. راه های خروج با توجه به تعداد ساکنین در مرحله طراحی 

ساختمان مورد توجه قرار می گیرد.

راه های خروج که معموال پلکان و رمپ )شیب راهه( می باشند باید از همه لحاظ 
استاندارد باشند به عنوان مثال شیب پلکان و رمپ، تعداد پله های متوالی، عرض و ارتفاع پله، 

نور، دسترسی، نگهداری و ایمن بودن راه های خروج باید مطابق استاندارد و مقررات باشند.

آتش سوزی حادثه ناگواری است

زینب مهدیان
کارشناس ارشد معماری،

استاد دانشگاه و 
عضو نظام مهندسی ساختمان 

شهرستان ساوه

مدیـر تجـاری و امـور مشـتریان 
در  مرکـزی  منطقـه  مخابـرات 
جوایـز  اهـدای  مراسـم 
مرحلـه  قرعه کشـی 
وصـول  چهـارم 
تلفـن  مطالبـات 
اسـتان  همـراه 
مرکـزی بـا تاکیـد 
بـر اینکـه نگـرش 
مرکـزی  مخابـرات 
بزرگ  شـبکه  ایجاد 
بـرای  مشـترکین 
کار  و  کسـب  توسـعه 
مخابـرات  گفـت:  اسـت، 
آمادگـی معرفـی نـام و شـماره 
تلفـن مشـاغل خدماتـی، عمومـی و تجـاری را دارد به گونـه ای که 
هـر شـهروندی کـه اقدام بـه ارائـه خدمات به مـردم مـی کند این 
آمادگـی از سـوی مخابـرات وجـود دارد کـه از طریق سـامانه 118 

شـود. معرفـی  مـردم  بـه 
علیرضـا فرهـادی هدف از اجـرای این طرح را باال بـردن و بهبود 

فضای کسـب و کار در اسـتان دانسـت و اظهار کرد: 
بـا اجـرای این طـرح صاحبان مشـاغل مـی توانند از یک بسـتر 
کسـب و کار امـن و مطمئن برخوردار باشـند و بتوانند شـماره تلفن 
همـراه خـود را در معـرض عمـوم قـرار دهنـد و بـه راحتـی قابـل 

دسترسـی بـرای مردم باشـد.
وی افـزود: جلوگیـری از ترددهـای اضافی در سـطح شـهر برای 
تبلیـغ مشـاغل، جلوگیـری از زشـت شـدن منظر شـهری بـا نصب 
بنـر و چسـباندن پوسـتر و انجـام تبلیغ با اسـپری و رنـگ از دیگر 

اهـداف اجـرای این طرح اسـت.
فرهـادی بـا بیان اینکه دسترسـی آسـان مشـترکین بـه خدمات 
عمومـی مهمتریـن مزیـت اجـرای ایـن طـرح اسـت، ادامـه داد: 

متقاضیـان مـی تواننـد از 
شـماره  معرفـی  طریـق 
تلفـن خـود کسـب درآمد 
کننـد و بـه همیـن منظور 
امـور  بـه  مراجعـه  بـا 
مخابـرات  مشـترکین 
نـام  ثبـت  بـه  اقـدام 
از  پـس  و  می کننـد 
شـماره  سـاعت   48
متقاضـی  همـراه  تلفـن 
قـرار   118 سـامانه  در 

. د گیـر می 
خدماتـی  افـزود:  وی 
تدریـس  ماننـد، 

خصوصـی، تعمیـر لـوازم خانگـی، درخواسـت مشـاوره و ... و حتی 
یـک نیـاز سـاده مـی تـوان از طریـق سـامانه 118 دریافـت کرد.

ایـن مقـام مسـئول بـا تاکیـد بـر اینکـه این طـرح بـرای اولین 
بار در سـطح کشـور در اسـتان مرکزی شـروع شـده اسـت، گفت: 
مقدمـات ایـن کار ظـرف روزهـای گذشـته آغـاز و در شـهر اراک 
تاکنـون 500 نفـر متقاضـی ثبـت نـام کـرده انـد و امیـد داریـم 
صاحبـان مشـاغل از ایـن طریق خدمـات خـود را به مـردم معرفی 
کننـد تـا هـم شـاهد بهبـود فضـای کسـب و کار باشـیم و هـم 

دسترسـی شـهروندان آسـان تـر شـود.
وی بـا بیـان اینکه اجرای رسـمی این طرح از شهرسـتان سـاوه 
بـه مناسـبت فرا رسـیدن ایام عید سـعید قربـان و عیـد غدیر آغاز 
مـی شـود، تاکیـد کرد: احـراز هویـت شـماره تلفـن همراه بـه نام 
متقاضـی، برخـورداری از پروانـه کسـب از اتحادیـه صنفـی و ارائه 
معرفـی نامـه و نیـز پرداخـت هزینـه سـاالنه 50 هـزار تومـان بـه 

اپراتـور بـرای معرفـی خدمـات از جمله مـدارک ثبت نام اسـت.
وی از سـاوه و زرندیـه بـه عنـوان بزرگتریـن شـهرهای صنعتی 
کشـور یـاد کرد کـه از اهمیت خاصـی در برگزاری جشـنواره وصول 

و  برخوردارنـد  مطالبـات 
مجمـوع  از  کـرد:  اضافـه 
یـک میلیـون و 225 هزار 
مشـترک تلفـن در اسـتان 
مرکـزی کمتر از 300 هزار 
نفـر آن در سـاوه و زرندیه 
هسـتند و بـه عبارتـی این 
دو شهرسـتان حـدود 20 
درصـد مشـترکین اسـتان 
خـود  بـه  را  مرکـزی 
در  انـد  داده  اختصـاص 
حالـی کـه بخـش اعظمی 
از جوایـز اسـتان نظیر یک 
دسـتگاه خودرو پـژو 206 

را بـه سـاوه و زرندیـه اختصـاص داده ایـم.
فرهـادی بـا اشـاره بـه پوشـش 100 درصـدی تلفـن همـراه 
در تمامـی نقـاط شـهری اسـتان مرکـزی و پوشـش 95 درصـدی 
جاده هـای فرعـی و اصلـی و نیـز نقـاط روسـتایی، گفـت: توسـعه 
نسـل سـوم و ایجـاد نسـل چهـارم تلفـن همـراه از اولویـت های 
شـرکت مخابـرات اسـت و به دنبـال ارائـه خدمات بیشـتر در حوزه 
تلفـن همـراه و ثابـت هسـتیم. وی بـا اشـاره بـه ارائـه اینترنـت 
پرسـرعت در سـاوه و زرندیـه، بیـان کـرد: تمامـی نقـاط ایـن دو 
شهرسـتان تحـت پوشـش اینترنت پرسـرعت هسـتند و بـه دنبال 

ارائـه سـرویس های نویـن در ایـن مناطـق هسـتیم.
این مقام مسـئول در مخابرات اسـتان مرکزی به ارائه سـرویس 
ثابـت و سـیار و همچنین اینترنـت تلفن ثابـت در ورژن های مختلف 
اشـاره کـرد و گفـت: سـرویس جدیـد مبتنـی بـر فیبـر نـوری از 

اولویت هـای شـرکت مخابـرات منطقه مرکزی اسـت.
وی در خصـوص ارائـه سـرویس محتـوا نیـز گفـت: سـرویس 
محتـوا بـا برخـورداری از بـی نهایـت محتوا شـامل فیلم، سـریال، 
شـبکه اختصاصی، ورزش و کودک در دسـترس مشـتریان اسـت و 

مشـتریان از طریق تماس با سـامانه 
2020 می توانند مشـترک شـوند.

مخابـرات  اداره  رئیـس 
سـاوه نیز گفـت: صنعت 

و  دنیـا  در  ارتباطـات 
به تبع آن در کشـور 
ما از سـرعت رشـد 
برخـوردار  باالیـی 
اسـت و پویایـی و 
آن  سـریع  رشـد 

هزینـه  مسـتلزم 
اسـت. باالیـی 

مجیـدی  حسـین 
ای  عمـده  بخـش  افـزود: 

از هزینـه ایـن رشـد و پویایـی 
توسـط شـرکت مخابـرات و بخـش دیگری نیز توسـط مشـترکین 
تامیـن می شـود تا پویایی اسـتمرار داشـته و خدمات بهتـری ارائه 

شـود.
تحقـق  راسـتای  در  مخابـرات  شـرکت  کـرد:  تصریـح  وی 
سیاسـت های خـود اقـدام بـه تشـویق مشـترکینی می کنـد که در 
اسـتمرار پویایـی مشـارکت دارنـد و با اهـدای جوایـز و هدایایی به 

رسـم یادبـود از آنـان تجلیـل مـی کنـد.
وی گفـت: شـرکت مخابرات اسـتان مرکزی در سـه بخش تلفن 
ثابـت، سـیار و اینتـرت فعالیـت دارد و در ایـن زمینه هـا خدمات را 

بـه مشـترکان ارائه مـی کند.
مهنـدس مجیـدی اظهـار کـرد: شـرکت مخابـرات بـا برگزاری 
جشـنواره هـای مختلـف و تبلیـغ، اقدام به جـذب مشـتری می کند 
کـه در این زمینه جز اسـتان های برتر کشـور محسـوب می شـود.
در ادامـه ایـن آئیـن جوایـز برنـدگان ایـن دوره از قرعه کشـی 
وصـول مطالبـات تلفـن همـراه اسـتان مرکـزی در سـاوه و زرندیه 

بـه آنهـا اهدا شـد.

آئین اهدای جوایز قرعه کشی مرحله چهارم وصول مطالبات تلفن همراه استان مرکزی 
در ساوه و زرندیه


