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با حضور وزیر بهداشت در سفر یک روزه به ساوه و زرندیه؛

کلنگ بیمارستان  ۲۵۰تختخوابی ساوه به زمین زده شد و بیمارستان امام رضا (ع) و مرکز جامع سالمت پرندک به بهره برداری رسید
وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی در سفر یک روزه
به ساوه و زرندیه عملیات اجرایی بیمارستان  ۲۵۰تختخوابی
ساوه را کلنگ زنی و بیمارستان امام رضا (ع) در شهر مامونیه
و مرکز جامع سالمت شهر پرندک را افتتاح کرد.
به گزارش ماهنامه ارتباطات مرکزی ،دکتر سعید نمکی
همچنین گلزار شهدای زاویه را گلباران و به مقام شامخ
شهدای این شهر ادای احترام کرد.
وی همچنین از پردیس در حال احداث دانشکده علوم
پزشکی ساوه و بیمارستان شهدای آسیابک زرندیه بازدید
و در جلسه شورای اداری ساوه و زرندیه که در فرمانداری
ساوه برگزار شد ،شرکت کرد.
وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی در جلسه شورای اداری ساوه و
زرندیه ،گفت :پرونده الکترونیک سالمت به عنوان یک زیرساخت بسیار مهم در
نظام سالمت با حضور رئیسجمهوری رونمایی میشود.دکتر سعید نمکی افزود:
انقالب ایران دستاوردهای گرانبهایی را برای این سرزمین داشته که یکی از عظیم
ترین ،نفیسترین و گفتنیترین آنها در حوزه نظام سالمت است .وی با بیان اینکه
قبل انقالب از هر  1000کودکی که دنیا می آمد ،به طور متوسط حداقل 130
نوزاد یک سالگی را نمی دیدند و نزدیک به  300زن باردار در بین  100هزار
نفر دوران بارداری را به سالمت طی نکرده و از دست می رفتند ،افزود :قبل
از انقالب پوشش واکسیناسیون در کشور  25درصد و میزان مراکز بهداشت و
درمان روستایی حداکثر  1050دستگاه بود و پزشکان که اکثرا هندی ،فیلیپینی
و بنگالدشی بودند ،به میزان بسیار کمی توان پوشش خدمات پزشکی مورد
نیاز کشور را داشتند ،اما امروز با حدود  66دانشگاه و دانشکده علوم پزشکی
در کشور و تربیت تعداد زیادی طبیب و نیروهای پیراپزشک و با پوشش ۱۰۰
درصدی واکسیناسیون و گسترش شبکه بهداشتی درمانی در کشور و راهاندازی
 ۱۸هزار خانه بهداشت در مراکز روستایی ،توانستهایم مرگ و میر زنان و کودکان
و گروههای آسیب پذیر را به کمترین میزان ممکن در شرق مدیترانه رسانیم و
در  ۲3کشور این منطقه رتبه اول را در این زمینه کسب کنیم .او با بیان اینکه در
طرح تحول سالمت پرداخت هزینه های کمرشکن از جیب بیماران کاهش یافت،
اظهار داشت :برای ماندگاری کادر پزشکی برنامه ریزی شد و بیماران خاص
مورد توجه ویژه قرار گرفتند و امروز فاز دوم طرح تحول را دنبال می کنیم.
نمکی اظهار کرد :برنامه اول در فاز دوم ،توسعه زیرساخت ها در نقاط محروم،
تشویق ماندگاری کادر پزشکی در نقاط نیازمند و استفاده مطلوب و ایجاد انگیزه
برای بخش خصوصی جهت ماندگاری دلخواه در نقاط محروم با استفاده از
تشویق بجای انگیزه های غیراقتصادی و بعضا غیرمنطبق با طبع مردم است .وی
با تاکید بر تقدم پیشگیری بر درمان و تقدم درمان سرپایی بر بستری در فاز دوم،
آمار سال  96بیش از
افزود :براساس آخرین

 380هزار مرگ داشتیم که حدود
 ۳۱۳هزار مورد از این تعداد بدلیل
بیماری های غیرواگیر که حدود
 ۹۷هزار مورد بدلیل ارتباط مستقیم
با فشار خون باال و  161هزار مورد
بدلیل فشار خون و بیماری های
مرتبط با آن مثل سکته های قلبی،
مغزی و نارسایی های مزمن کلیوی
رخ داده و تنها  25هزار مورد
بدلیل بیماری های واگیردار است.
به گفته وی ،کل هزینه بسیج ملی
فشار خون کمتر از هزینه ساخت
سه تخت بیمارستانی است و
برآورد شده است که دستکم ۲
میلیون مورد جدید مبتالیان به
فشار خون را در جریان اجرای
این طرح پیدا کنیم که این افراد
میتوانند برای مداوای خود اقدام
کنند و پس از آن سراغ بحث
دیابت و بهداشت روان خواهیم
رفت .نمکی با اشاره به اینکه ایجاد
 ۴۰۰خانه بهداشت عشایری برای
عشایر کوچرو در حال اتمام است
گفت :بهورز مورد نیاز این طرح
از دل عشایر جذب شده است
تا همراه کوچ به آنها خدمات
زیربنایی بهداشت و درمان ارائه
بدهد .وی با اشاره به طرح این
وزراتخانه در رابطه با بهداشت
دهان و دندان کودکان ،افزود :دندانهای یک میلیون و  ۲۰۰هزار کودک در قالب
طرح مدارس عاری از پوسیدگی در مقطع ششم ابتدایی ،عاری از پوسیدگی
خواهد شد.
امام جمعه شهرستان ساوه هم در این مراسم ،گفت :ساخت بیمارستان
نوعی تودهنی به دشمنان در این شرایط بد اقتصادی و تحریم ها است که با
کمک خیرین و دولت انجام می شود .حجت االسالم سید ابراهیم حسینی از
وزیر بهداشت خواست تا این پروژه ها تنها به کلنگ زنی ختم نشود و تا پایان
به بهره برداری رسیدن در کنار مسئوالن شهرستان باشند و با سرعت بیشتری به
بار بنشیند .وی افزود :طبق گزارش متخصصان بسیاری از بیماریهای جامعه
نشات گرفته از رژیم غذایی می باشد ،لذا نیاز به آموزش در این راستا بیش
از پیش محسوس است و با توجه به اینکه رویکرد وزارت بهداشت ،تقدم
پیشگیری نسبت به درمان است لذا ورود به این مقوله که بخش بسیار مهمی از
پیشگیری می باشد باید مد نظر قرار گیرد.
نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس هم گفت :ساوه تنها شهر کشور
انقالب بیمارستان
است که پس از

درمانگاه ها و داروخانه ها بدهکار است که نیاز است با مسئوالن این سازمان
مذاکراتی در خصوص پرداخت این بدهی معوقه انجام شود.
معاون استاندار و فرماندار ساوه هم از اقدامات دکتر نمکی در مدت
تصدی وزارت بهداشت تقدیر و تشکر کرد و گفت :اقدامات وزارت بهداشت
در طرح تحول سالمت که مقدمهای برای اجرای طرحهای بی نظیری مانند
پرونده الکترونیک سالمت ،راهنماهای بالینی پزشکی خانواده و نظام ارجاع
بود ،به خوبی انجام شد .علی میرزایی دیدگاه وزارت بهداشت مبتنی بر مقدم
بودن پیشگیری نسبت به درمان را از دیگر تدابیر موثر دانست و اضافه کرد:
خوشبختانه در این طرح دانشجویان پزشکی به جای بیمارستان محور به جامعه
محور تبدیل شدهاند؛ همچنین عدم افزایش هزینه های درمانی و توزیع عادالنه
منابع در دستور کار قرار گرفته است که جای تشکر دارد .وی با بیان اینکه
ساوه یکی از شهرستانهای استراتژیک کشور است ،اظهار کرد :نزدیکی این
شهرستان به تهران ،عبور سه محور و آزادراه بزرگ کشور از آن و وجود
بزرگترین شهر صنعتی کشور در ساوه از جمله ویژگی های خاص ساوه
است .وی خاطر نشان کرد :ساوه بزرگترین و دومین شهرستان استان است
اما در حوزه بهداشت و درمان جا دارد که گام های بیشتر و بزرگتری برداشته
شود .دکتر میرزایی تعیین تکلیف ساختمان قدیم بیمارستان  ۱۷شهریور را از
مهمترین خواسته های مردم شهرستان ساوه برشمرد و ادامه داد :این ساختمان
در سفر قبلی وزیر بهداشت مقرر شد که درمانگاه تخصصی دندانپزشکی شود
که متاسفانه ابتر ماند .وی همچنین اختصاص بودجه کافی برای تکمیل پردیس
دانشکده علوم پزشکی ساوه با توجه به فرسودگی بیمارستان شهید مدرس که
تنها اورژانس بیمارستان دولتی در این شهرستان و مرکز ترومای منطقه بوده
است و در سفر قبلی وزیر بهداشت بر لزوم تکمیل این پردیس تاکید شده بود
را از دیگر خواسته ها از وزیر بهداشت برشمرد و گفت :همچنین تامین بودجه
کافی برای تکمیل درمانگاه خیریه نیمه احداث شهر غرق آباد ضروری است

نشده است و امروز
دولتی در آن احداث
شاهد تحقق این آرزوی دیرینه مردم هستیم .محمدرضا منصوری با اشاره به
احداث  ۲۴درمانگاه طی دو سال در ساوه و زرندیه ،اظهار کرد :اختصاص
ردیف مجزا برای احداث پروژه های درمانی و بیمارستان  ۲۵۰تختخوابی ساوه
نوید ارتقای شاخص های سالمت در این منطقه را می دهد.
بهروز اکرمی معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار هم در این مراسم،
گفت :متاسفانه سازمان تامین اجتماعی  ۱۶۰میلیارد تومان به بیمارستان ها،
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نیازهای اولیه
انسان که
با توسعه
اقتصادی و
اجتماعی دامنه
گسترده تری پیدا کرده
و امروزه بخشی از مظاهر
تمدن به شمار می رود ،مساله
حمل ونقل است .دراین بین ،حمل و
نقل هوایی به دلیل سرعت در جابه جایی
بار و مسافر نقش ویژه ای در صنعت حمل و
نقل کشورها ایفا می کند .همان گونه که جاده ها در
حمل و نقل جاده ای و راه آهن در حمل و نقل ریلی،
زیربنایی ترین بخش محسوب می شوند؛ میدان های هوایی
نیز زیر بنایی ترین بخش در صنعت حمل و نقل هوایی به حساب
می آید.
در وضع کنونی زندگی؛ رشد ،توسعه و پیشرفت هر کشوری را با
میزان رشد و توسعه صنعت حمل و نقل آن کشور می سنجند .زیرا نمی توان
کشوری را پیشرفته و توسعه یافته دانست ،در حالیکه از صنعت حمل و نقل مناسبی برخوردار نباشد.
در ایران به دلیل ناکافی بودن حمل و نقل ریلی که طبق آمار اخیر تنها حدود  ۱۵-۱۴میلیون
مسافر در سال را جوابگوست ۸۲ ،درصد از مردم متقاضی ،از کسب بلیت ریلی مأیوس می شوند .از
سویی دیگر نامناسب بودن راه های زمینی به دالیل متعدد کیفی و کمی از جمله کشته شدن حدود ۲۰
و نقل هوایی
هزار نفر در حوادث رانندگی بین شهری ،توجه بیشتر به حمل
که کماکان به
را می طلبد .وجود تعداد متنابهی فرودگاه غیر اقتصادی
هواپیمایی ،نبود طرحی
آن افزوده میشود ،ضرردهی شرکتهای
حاکی از آن است که حمل
جامع در این زمینه و غیره
کشور از وضعیت مطلوبی
و نقل هوایی
نیست و توجه ویژهای را
بر خو ر د ا ر
راهکارهایی برای بهبود
نیازمند است .البته

چرا که تجهیزات رادیولوژی و
تامین نیروهای الزم برای این
درمانگاه انجام شده است .وی
تاکید کرد :مسافت غرق آباد و
نوبران به لحاظ وسعت آنها بسیار
باال است و نیاز مبرم به تکمیل
این درمانگاه دارد؛ همچنین
ارائه خدمات به افراد تحت
پوشش خدمات درمانی بیمه
سالمت به میزان کمتر از سقف
تعیین شده توسط بیمه سالمت
باتوجه به نارضایتی بیمه شدگان
باید بررسی و برطرف شود و
تخصیص ردیف استخدامی برای
افراد پرسنل و پرستاران بومی
شهرستان نیز لحاظ گردد.
وزیر بهداشت و درمان
همچنین در حاشیه افتتاح
بیمارستان  ۳۲تختخوابی
مأمونیه گفت :ایران مدرنترین
و بهروزترین اورژانس منطقه در
شرق مدیترانه را با تأیید سازمان
جهانی بهداشت در اختیار دارد.
دکتر نمکی افزود ۵ :هزار
تخت بیمارستانی در شهرهای
کشور آماده بهرهبرداری است
و جبران کمبود تخت در نقاط
کمبرخوردار از جمله اقدامات
آتی خواهد بود .به گفته وی،
بهترین نوع سیستم اورژانس جادهای در ایران مستقر است و در تمامی جادهها
به تعداد کافی و در شرایط مساوات پایگاه وجود دارد و به هنگام پیک ترافیک
جادهای هم پایگاههای سیار در جادهها مستقر میشود .او با اشاره به بیمارستان
 ۳۲تختخوابی امام رضا(ع) شهر مأمونیه اضافه کرد :این بیمارستان ،تنها
بیمارستان این شهر است که ساخت و تجهیز آن با  ۱۲۰میلیارد ریال اعتبار طی
ت در دستور کار
 ۶سال صورت گرفته است که طرح توسعه آن هم با  ۶۴تخ 
قرار دارد .نمکی ادامه داد :پروژه هایی که بیش از  85درصد پیشرفت فیزیکی
داشته ،امسال به بهره برداری خواهد رسید و خوشبختانه در حال حاضر هیچ
شرکت داروسازی در کشور مشکل کمبود مواد اولیه ندارد و تامین داروهای
کمیاب و اساسی نیز در دستور کار قرار دارد.
رئیس دانشکده علوم پزشکی ساوه هم در حاشیه کلنگ زنی بیمارستان
 ۲۵۰تختخوابی ساوه ،گفت :این بیمارستان مقرر شده بود با  ۱۶۰تخت احداث
شود ،اما پس از کار مطالعاتی و تهیه نقشه توسط مشاور در پی رایزنیهای
صورت گرفته به  ۲۵۰تخت افزایش یافت .دکتر عباس نیک روش افزود:

این بیمارستان در
در ابتدا برای احداث
الیحه بودجه ردیف اعتباری مستقل منظور نشده بود ،اما با پیگیریهای فنی
و حمایت نماینده مجلس ،بودجه مستقل برای احداث بیمارستان در بودجه
سالجاری در نظر گرفته شد و با استفاده از منابع داخلی و مشارکت خیرین
آرزوی دیرینه مردم محقق خواهد شد .وی افزود :در بودجه سال  ۹۸ردیف
بودجه مستقل معادل  50میلیارد ریال برای احداث این بیمارستان در نظر
گرفته شد و تخصیص اعتبار منجر به تسریع در آغاز عملیات اجرایی این
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وضعیت حمل و نقل هوایی از سوی مراکز و
سازمانهای درگیر در نظر گرفته شده است .از
جملة این راهکارها میتوان به آزادسازی نرخ
بلیت هواپیما ،خصوصی سازی فرودگاهها و
تدوین طرح جامع حمل و نقل هوایی اشاره
کرد .جای بسی امیدواری است که با لحاظ
شدن نظرات کارشناسان ،تئوریسینها و انتظارات مردم در این راهکارها ،گره
از مشکالت این صنعت باز شود.
سیاستهای نرخگذاری ،آزادسازی نرخ بلیت
و حذف انحصارات
آزادسازی تدریجی حملونقل
هوایی داخلی در آمریکا (در سال
 )۱۹۷۷و پس از آن در اروپا (در
سال )۱۹۹۰و نقاط دیگری
در جهان اتفاق افتاد .این
رویکردها همگی در
جهت ایجاد فضای
رقابت ،حذف سوبسید،
حذف انحصار و غیره
بودند و نتیجة آنها
خالقیتها،
بروز
پیدایش روش های
متنوع در طرحریزی،
مدیریت و اجرا و خدمات
رسانی عمومی شد .آزادسازی
موجب ارزانی و گسترش حمل و
نقل هوایی در این کشورها شد .تولد
و رشد شرکتهای کم هزینه در آمریکا و
اروپا ناشی از این امر بوده است .در کشور ما
به دلیل دولتی بودن شرکتهای هوایی و نظارت دولت
بر قیمت پروازها و مسیرهای پروازی ،محدودیتها و مشکالتی
در حمل و نقل هوایی بوجود آمده است .از جمله مشکالت پیش آمده عبارتند از:
ضرردهی شرکتهای هوایی
مدیریت هزینه ضعیف در شرکتهای هوایی
مبهم بودن تقاضا برای حملونقل هوایی در کشور

پروژه شد .به گفته دکتر نیک روش ،با واگذاری زمین مورد نیاز برای احداث
این طرح درمانی ،این مرکز در زمینی به وسعت  50هزار متر مربع و زیربنایی
به مساحت  25هزار متر مربع احداث میشود .وی افزود :برای احداث این
بیمارستان بیش از  ۱۲۵۰میلیارد ریال اعتبار مورد نیاز است و با بهره برداری
از آن جمعیتی بالغ بر  300هزار نفر از خدماتی که ارائه می شود برخوردار
خواهند شد .او با اشاره به ظرفیت خیرین در تسریع ساخت این بیمارستان ،بیان
کرد :عالوه بر تخصیص ردیف بودجه ساخت این بیمارستان ،طی تفاهمنامه
چهارجانبه منعقد شده ما بین اداره کل منابع فیزیکی وزارتخانه ،سازمان برنامه
و بودجه ،دانشکده علوم پزشکی و شرکت مجری این طرح؛ معادل آورده
دانشکده و خیرین برای ساخت بیمارستان توسط وزارتخانه نیز اعتبار به این
پروژه تخصیص داده می شود .وی همچنین در جریان بازدید وزیر بهداشت
از پردیس دانشکده علوم پزشکی ساوه که در حال احداث است ،به اقداماتی
که در خصوص پردیس دانشگاهی دانشکده صورت گرفته است اشاره کرد
و گفت :هم اکنون بالغ بر  700دانشجو در یک فضای ناکافی در شهر صنعتی
کاوه در حال دریافت خدمات آموزشی دانشکده هستند که فضای مطلوبی
نیست و با احداث پردیس دانشگاهی دانشجویان از خدمات الزم برخوردار
شده و به عنوان نیروی انسانی به مجموعه حوزه بهداشت و درمان وارد خواهند
شد .رئیس دانشکده علوم پزشکی ساوه در خصوص ارتباط بیمارستان امام
رضا (ع) و درمانگاه شهدای آسیابک هم گفت :با توجه به قدمت بیمارستان
شهدای آسیابک که در سال  1332ساخته شده بود ،طی بررسی های فنی در
سطح وزارت بهداشت ،استمرار خدمات بیمارستانی در آنجا مورد تایید قرار
نگرفت؛ لذا با توجه به لرزه نگاری و سایر موارد ،جابجایی بیمارستان مورد
تسریع و تاکید قرار گرفت .وی افزود :با توجه با ساخت بیمارستان بروز و
استاندارد در این شهر که دستور ساخت و اجرای فاز عملیاتی آن در زمانی
صادر شده بود که دانشکده علوم پزشکی ساوه مستقل نشده بود و مستقیما زیر
نظر دانشگاه علوم پزشکی اراک بود ،امکان توسعه در بیمارستان امام رضا (ع)
فراهم شده و می توان استفاده بهینه کرد اما از پتانسیل بیمارستان شهدای
آسیابک و زحماتی که خیرین در راستای ساخت آن کشیدند نیز غافل نشده
و آنجا را بعنوان یک درمانگاه شبانه روزی فعال نگه داشته تا به مردم خدمات
ارائه دهد و تنها کسانی که نیاز به بستری و دریافت خدمات بیشتر و تکمیلی
دارند به بیمارستان امام رضا (ع) ارجاع داده می شوند که عالوه بر امکانات
ویژه ،عاری از عفونت های بستری باشد .به گفته وی ،این بیمارستان دارای
مجوز  67تختخواب است که فعال با  32تخت شروع به کار کرده و در آینده
به  64تخت افزایش خواهد یافت .دکتر نیک روش ابراز امیدواری کرد که
تردد به این بیمارستان با کمک فرماندار زرندیه و شهردار مامونیه در خصوص
اختصاص خط تاکسی یا اتوبوس ،مرتفع شود.

استفاده بعضی شرکت های هواپیمایی
از هواپیماهای دوربرد در مسیرهای کوتاه
عدم استفاده از ظرفیت کامل هواپیما
عدم ارائه خدمات مناسب
نبود حق انتخاب برای مردم
مشکل ضرردهی شرکتهای حملونقل
هوایی و نامطلوب بودن خدمات هوایی تنها با گرانتر شدن نرخ بلیت که به
عنوان یکی از راهکارها همواره مدنظر بوده است ،حل نمیشود.
تا زمانیکه شرکتها هیچ اختیاری در تعیین نرخ بلیت
نداشته باشند و نرخها متناسب با مدل هواپیما
و کیفیت خدمات ارائه شده متفاوت
نباشد ،هرگونه رقابت بین شرکتها
بیمعنی خواهد بود .عدم جو
رقابت بین شرکتها از یک
طرف باعث آن خواهد شد
که مردم هیچگونه حق
انتخابی در بهرهگیری
از انواع مختلف
هواپیما و خدمات
شرکتهای گوناگون
نداشته و حتی فرصت
استفاده از نرخهای
نیمبها و کمتر ،در آخرین
ساعات قبل از پرواز و در
فصول مختلف نیز از آنها
گرفته میشود و از طرف دیگر
موجب خواهد شد که شرکتها هیچ
انگیزهای برای کاهش هزینههای خود با
استفاده از ظرفیتهای داخلی نداشته باشند .با
توجه به این وضعیت ،مسلم ًا اجرای نامناسب اصالحات
اقتصادی ،صرف ًا با حذف سوبسیدهای آشکار ،منجر به گران شدن
قیمتها ،ادامة ناکارآمدی شرکت های هوایی ،استمرار انحصار برای برخی شرکت ها
و محدود شدن حمل و نقل هوایی شده که هیچ منافعی برای مردم ،دولت و حتی خود شرکت های
هوایی در بلندمدت در بر نخواهد داشت .لذا الزم است دربارة آزادسازی و حذف سوبسید از سیستم
حمل و نقل هوایی کشور نکات زیر را مورد توجه قرار گیرد تا با ایجاد فضای رقابت سالم در کشور،

حذف سوبسیدها با افزایش بهرهوری همراه شود.
رفع انحصار پروازهای خارجی از طریق اصالح قوانین .با توجه به اینکه پروازهای خارجی
می تواند منبع درآمد سرشاری برای شرکت های هواپیمایی داخلی باشند ،رفع انحصار و تقسیم
عادالنه مسیرها و همچنین فراهم کردن امکان برای چند شرکت مختلف داخلی جهت پرواز در یک
مسیر خارجی (رقابت شرکت های داخلی در یک مسیر خارجی) میتواند مدیریت بهینه ،خالقیت
و نوآوری و حق انتخاب مشتری را به همراه داشته باشد .از دیگر امتیازات این کار این است که
شرکت های مختلف ایرانی میتوانند با ارائة خدمات مختلف در کیفیت خدمات و یا قیمت بلیت
رقابت داشته باشند.
رقابت در پروازهای داخلی .رفع انحصار از مسیرهای پر تردد داخلی به نحوی که برای پرواز
در مناطق داخلی اعم از مسیرهایی که پرترافیک هستند و مسیرهایی که ترافیک متوسط دارند ،حداقل
 ۳الی  ۴شرکت داخلی رقابت داشته باشند و مسیری به عنوان خط انحصاری شرکتی در نظر گرفته
نشود.
سوبسیددهی به مسیرهای کم ترافیک و نقاط محروم .برای تشویق پرواز به این مناطق محروم
بایستی سیاستهای تشویقی در نظر گرفته شود .سیاستهای تشویقی میتواند شامل سوبسید دولتی
در ازای حمل هر مسافر یا صندلی عرضه شده یا اجازه پرواز به مسیرهای پرترافیک و یا مسیرهای
خارجی باشد .البته سوبسیدهای دیگر چون رایگان بودن هزینههای نشست و برخاست و دیگر
هزینههای فرودگاهی و غیره را نیز میتوان به آن افزود.
قراردادن کف خدمـاترسانی و برداشتن کف قیمت بلیت .باید حداقل خدماتی که شرکت ها
موظف به ارائه هستند ،تعریف شده و کف قیمت برداشته شود تا شرکت ها بتوانند با ارائه کمترین
خدمات مجاز ،ارزانترین حمل و نقل را برای مردم فراهم کنند و مردم حق انتخاب داشته باشند .البته
ایمنی و سالمت پرواز و جان مسافرین در تعیین حداقلها نباید مورد خدشه قرار گیرد .اولین قدم در
این مورد در سال گذشته با آزادسازی نرخ بلیت هواپیما در کشور برداشته شد .گامی که به دلیل نبود
کار کارشناسی عمیق و دقیق ،عدم فرهنگسازی در مورد اهمیت و مزایای این کار و طی مسیر قانونی
صحیح خود با مخالفتهای عمدهای از سوی کارشناسان و مسئوالن مواجه و نهایت ًا در تیر ماه سال
 92با حکم دیوان عدالت اداری لغو شد .آنچه که میتوان به آن اشاره کرد ،آن است که در میان انبوه
افزایش نرخ خدمات دولتی بخصوص ارزاق عمومی و حمل و نقل ریلی و جادهای ،بازگشت حمل
و نقل هوایی به وضعیت تعیین نرخ توسط دولت و جلوگیری از آزادسازی ،تنها مانع از رشد صحیح
این صنعت میشود .ضمن آنکه عدم وجود مدل اقتصادی برای حمل و نقل هوایی کشور ،خود باعث
نابسامانیهای گوناگونی شده است ،بهطوریکه اغلب با سعی و خطا اقدام به تعیین نرخ میشود.
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کارخانه خوراک دام عشایری استان مرکزی در ساوه به بهره برداری رسید
کارخانه خوراک دام عشایری استان مرکزی تحت عنوان
شرکت تعاونی عشایری شهید مطهری و همچنین مزرعه کشت
گیاهان دارویی در منطقه شور قوی ساوه با حضور رئیس سازمان
عشایری کشور ،سخنگوی کمیسیون کشاورزی و نماینده مردم
شازند ،نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس ،فرماندار و جمعی از
مسئوالن این شهرستان افتتاح شد.
به گزارش ماهنامه ارتباطات مرکزی ،رئیس سازمان امور

مختلفی در استان ها به صورت گسترده و ترویجی و آموزشی آغاز
شده است .او با تاکید بر تامین زیرساخت ها برای عشایر ،اعالم کرد:
در این راستا تا کنون حدود  ۶۶هزار کیلومتر راه در کل کشور با نقشه
برداری دقیق و رقومی ایجاد شده که بیش از  ۹۰درصد آن پس از
انقالب اسالمی احداث شده است .وی با اشاره به تامین آب به عنوان
یک بحث حیاتی برای شرب دام و عشایر هم گفت :تاکنون بیش از
 ۵۵درصد عشایر از آب شرب سالم برخوردار شدند و با کمک های
خوبی که به اذن مقام معظم رهبری و کمک های مجلس صورت
گرفت از بند «ه» تبصره  ۴قانون بودجه  ۲۰۰میلیارد تومان برای
ساماندهی آبرسانی به  ۲۲۸پروژه مناطق عشایری در کل کشور
تخصیص پیدا کرد که یکی از پروژههای مهم در  14محله
استان مرکزی در شهرستان ساوه است ،لذا امیدواریم امسال
با تامین اعتبار ،کل این پروژه ها تا آخر سال به پایان برسد.
رئیس سازمان امور عشایری کشور با اشاره به طرح تجهیز اتراق
راه های عشایری به انرژی خورشیدی که از چهار سال پیش
آغاز شده است ،ادامه داد :بهترین کارکرد این طرح برای عشایر
است چراکه انرژی سرد ،آسان ،رایگان و قابل حمل است و
خوشبختانه  ۲۵هزار خانوار تاکنون به این انرژی مجهز شدند و
تا آخر طرح حداقل  ۷۵هزار خانوار از آن بهره مند می شوند.

امروز شاهد اخبار خوبی به ویژه درخصوص  ۱۴روستای شهرستان
ساوه که دارای پراکندگی بودند و از آب شرب مناسبی بهره نمی بردند،
بودیم .محمدرضا منصوری بیان کرد :آبرسانی به این روستاها تاکنون
 ۱۷میلیارد تومان هزینه داشته است و امیدواریم با اختصاص  ۲میلیارد
تومان بودجه که استاندار وعده داده بود و همچنین وعده تخصیص
کل اعتبار توسط معاون وزیر نیرو ،شاهد افتتاح پروژه در سال ۹۸
باشیم .وی ابراز امیدواری کرد :با افتتاح این پروژه محرومیت زدایی
از عشایر به طور کلی انجام شود .منصوری با اشاره به تخصیص
تسهیالت با نرخ  ۴درصد به متقاضیان کشت گیاهان دارویی ،بیان
کرد :با توجه به ظرفیتهای شهرستان ،می توان در زمینه توسعه کشت
گیاهان دارویی به ویژه گل محمدی اقدام کرد .نماینده مردم ساوه و
زرندیه در خانه ملت ادامه داد :پیگیر جبران خسارت های سرمازدگی
بخش نوبران ،غرق آباد و خرقان از طریق تخصیص تسهیالت کم بهره
مانند سرمازدگی درختان انار هستیم تا بخشی از خسارت سرمازدگی
عشایر و روستاها را جبران کنیم.
سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس هم در این مراسم با بیان
اینکه ساوه و زرندیه جزو قطبهای قدرتمند و مطرح کشاورزی استان
و کشور می باشند ،گفت :برای سرمایه گذاری در حوزه کشاورزی
در این دو شهرستان باید کمک های ویژه ای کرد .علی ابراهیمی با

اینکه بخشی از این برنامه در برنامه ششم توسعه جهت حل مشکالت
عشایر و ارائه خدمات رفاهی و بیمهای دیده شده است ،اظهار داشت:
افتتاح کارخانه خوراک دام ،آبرسانی به  ۱۴نقطه روستایی و عشایری
و توسعه کشت گیاهان دارویی در بین عشایر توانمند شهرستان ساوه
از طرحهای تاثیرگذار حوزه اقتصاد عشایر استان به شمار میرود.
معاون استاندار و فرماندار شهرستان ساوه هم در این آیین ،گفت:
امروز شاهد اجرای یکی از طرح های خودجوش از سویی عشایر
با کمک امور عشایری استان و جهاد کشاورزی شهرستان در
خصوص کشت گیاهان دارویی و گل محمدی بودیم که با
مدیریت آب انجام شد و می تواند الگوی مناسب و پایلوت
و رونق تولید برای عشایر سراسر کشور باشد .علی میرزایی
با بیان اینکه سرمایهگذاریهای خوبی در حوزه امور عشایر به
ویژه افتتاح کارخانه خوراک دام انجام شده است ،اضافه کرد:
با توجه به اینکه عشایر روحیه کارآمدی و کارورزی خوبی
دارند ،نرخ بیکاری آنها  ۵درصد و بسیار پایین است چرا که
آنها ذاتا فعال هستند .وی با اشاره به طرح های مختلفی که
از سوی دولت برای حمایت از عشایر اجرا میشود ،تصریح
کرد :توسعه پایدار اشتغال که طرح دوم آن از خردادماه اجرا
میشود ،عشایر می توانند در سایت مورد نظر ثبت نام کنند و از

عشایری کشور در آیین افتتاحیه این کارخانه ،توانمندسازی عشایر
در زمینه های مختلف را یکی از اهداف این سازمان برشمرد و گفت:
این توانمندسازی در بحث آموزش ،آگاهی و ترویج و همچنین تنوع
معیشت مورد نظر است .کرمعلی قندالی با بیان اینکه عمده فعالیت های
عشایر در حوزه دام است ،اضافه کرد ۷۰ :درصد درآمده عشایر از
پرورش دام است لذا در این راستا با کمک مجلس و به استناد بند «ب»
ماده  ۵۲قانون احکام دامی ،ساالنه یک درصد از ورودی صندوق
توسعه ملی برای اجرای زنجیره تولید گوشت قرمز اختصاص دارد.
وی افزود :ساالنه  ۲۰۰الی  ۳۰۰میلیارد تومان از این محل برای سرمایه
در گردش به طرح پرواربندی اختصاص داده میشود .قندالی با بیان
اینکه طی چهار سال گذشته بالغ بر  ۷۰۰میلیارد تومان از این محل

اعتبار تخصیص پیدا کرد و بین عشایر برای پرواربندی دام سبک توزیع
شده است ،خاطرنشان کرد :در حوزه گیاهان دارویی ،گردشگری و
صنایع دستی هم خوشبختانه فعالیتهای خوبی آغاز شده است و
برای آن از محل مدیریت بحران با کمک دولت طی چهار سال گذشته
حدود  ۶۰۰میلیارد تومان با سود  ۴درصد و دور برگشت  ۵ساله و
ضمانت زنجیره ای بین عشایر توزیع شد .به گفته وی ،پایلوت های

این کارخانه زمینه ساز اصالح روش تغذیه و کوچ از تغذیه سنتی به
تغذیه صنعتی می باشد .وی افزود :راه اندازی این کارخانه منجر به
ایجاد اشتغال و رونق تولید در عرصه تولید خوراک دام خواهد شد.
رئیس سازمان عشایری استان مرکزی ادامه داد ۹۰ :درصد جمعیت
عشایر استان مرکزی در شهرستان های ساوه و زرندیه سکونت دارند
که  ۶۰درصد آنها ساکن زرندیه و  ۳۰درصد ساکن ساوه هستند و
مابقی نیز در راوه ،دلیجان و خمین زیست موقت دارند .به گفته وی،

 ۲۰درصد نیاز گوشت دام سبک استان مرکزی و همچنین مقدار عمده
تولیدات لبنی و دام سنگین نیز توسط عشایر تامین می شود .وی با
بیان اینکه برخی از عشایر استان مرکزی از نقاط مختلف کشور به
این استان مراجعه کردهاند ،تصریح کرد :این عشایر بعضا به سه زبان
کردی ،ترکی و فارسی مسلط هستند .او با بیان اینکه عشایر استان
مرکزی  ۵هزار نفر جمعیت دارند ،ادامه داد :این عشایر در حدود ۶۰
نقطه استان در  ۷۷۰خانوار با نرخ جمعیت  6/2زیست می کند که ۹۶
هکتار باغات را به خود اختصاص دادند .منصوری بزرگترین مشکل
عشایر استان را مسیر کوچ آنها برشمرد و گفت :اکثر این عشایر دارای
دامهای سنگین هستند و با توجه به مسیر طوالنی کوچ آنها و نبود
مسیر مناسب و بعض ًا کوچ در راه های آسفالت ،تعداد تلفات دام آنها
وی با تاکید بر تامین آرامش و رفاه عشایر ،خاطرنشان کرد :در
این راستا طرح های ویژه بهداشت و درمان ،مذهبی و فرهنگی
و آموزشی در هیات دولت مصوب و برای اجرا به دستگاههای
اجرایی ابالغ شد .به گفته وی ،حدود  ۱.۸درصد جمعیت کشور
عشایر هستند و علیرغم این که جمعیت کمی دارند اما  ۲۵درصد
گوشت کشور را تامین می کنند و  ۳۵درصد صنایع دستی و ۲۸
درصد دام سبک کشور را نیز تولید می کنند که ظرفیت بسیار
عالی است لذا باید آنها را ساماندهی کرد؛ لذا در زمینه اقتصاد
مقاومتی مصداقی باالتر از عشایر را نخواهیم داشت .او با اشاره
به افتتاح کارخانه خوراک دام که  ۱۴هزار تن در سال ظرفیت
تولید دارد هم ابراز امیدواری کرد :با راهاندازی این کارخانه
بتوانیم عشایر را به یک روش تغذیه علمی آشنا کنیم و بهره وری
را از منابع کام ً
ال باال ببریم لذا با این روش در مصرف علوفه دستی ۳۰
درصد بهرهوری را باال خواهیم برد؛ همچنین برای اجرای پروژه بزرگ
آبرسانی  ۱۴محله شهرستان ساوه نیز  ۱۰میلیارد تومان از محل صندوق
هزینه خواهد شد و این پروژه تا آخر سال به اتمام خواهد رسید.
نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس هم در این مراسم ،گفت:

بیان اینکه تولیدات عشایر جزو محصوالت مطمئن محسوب می شود،
خاطرنشان کرد :این قبیل تولیدات در زمینه تحریم ها کمتر مورد اثر
قرار می گیرد لذا می تواند یکی از موارد مورد اتکا در خصوص
اقتصاد باشد .وی افزود :با توجه به اینکه امسال شاهد بارش های
فراوان در سطح کشور و استان بودیم اما متاسفانه خسارتهایی را
هم در زمینهای کشاورزی در برداشت ،لذا مصوباتی فی ما بین قوه
مقننه و مجریه در این راستا به تصویب رسید تا کمک های ویژه
ای به کشاورزان خسارت دیدهشود .به گفته وی ،علیرغم زحمات
بسیاری که سازمان امور عشایر کشور کشیده است اما به دلیل
محدودیت های اعتبار در سنوات گذشته آنطور که باید توسعه مورد
انتظار صورت نگرفته است لذا امیدوارم شاهد اقدامات موثرتری در
حوزه سرمایه گذاری در بحث کشاورزی و دامپروری عشایر باشیم و
مبنای توسعه عشایر را تقویت کنیم که این مهم با تقویت بیمهای و امید
به زندگی فعالین عشایر همراه است .ابراهیمی خاطرنشان کرد :یکی از
دالیلی که فرزندان عشایر رغبت برای ادامه راه پدران خود را ندارند،
بحث بیمه و نبود چشم انداز روشن از آینده میباشد لذا یکی از
برنامههای اساسی کمیسیون کشاورزی در این زمینه است .وی با بیان

این طرح ها بهره مند شوند؛ همچنین طرح زنجیره تولید دام و
طرح هایی در خصوص کشت گیاهان دارویی و پرورش دام که
تسهیالت مناسبی به آنها اختصاص داده شده ،از دیگر طرح های
دولت است که عشایر میتوانند با دریافت اعتبارات خوبی آن
با نرخ سود پایینی ،از آن بهره مند شوند .میرزایی خاطر نشان
کرد :توزیع تسهیالت به صورت مناسب و خوب در شهرستان
ساوه انجام شده است که جا دارد از کلیه مسئوالنی که در
این زمینه تالش می کنند به ویژه رئیس سازمان امور عشایری
کشور و همچنین رئیس سازمان عشایری استان مرکزی تقدیر
و تشکر کرد.
رئیس سازمان امور عشایری استان مرکزی هم در این آیین
با بیان اینکه ظرفیت تولید کارخانه خوراک دام ساوه حدود  ۵تن
در ساعت است ،گفت :این کارخانه خوراک دام های پرواری و شیری
را تولید می کند که برای ساخت آن بالغ بر  ۱۰میلیارد ریال هزینه
شده است .علی اکبر منصوری با بیان اینکه کارخانه تولید خوراک
دام عشایر عالوه بر تامین نیاز خوراک دام عشایر استان ،بخشی از
نیاز سایر عشایر کشور را تامین می کند ،اظهار داشت :راه اندازی

مراسـم احیـای شـب هـای قـدر در مـاه مبـارک رمضـان ،به
همـراه آییـن معنـوی و روحانی دعاهـای افتتاح ،جوشـن کبیر ،ذکر
اسـتغفار و قـرآن بـه سـر ،همزمان با سراسـر کشـور بـا همکاری
سـازمان ورزشـی ،فرهنگی و اجتماعی شـهرداری سـاوه در مصلی
امـام علـی (ع) این شهرسـتان برگزار شـد.
بـه گـزارش ماهنامـه ارتباطات مرکـزی ،رئیس شـورای سیاسـتگذاری ائمه
جمعـه اسـتان مرکـزی بـا بیان اینکه شـبهای قـدر تاکید بـر والیت امـام علی (ع)
دارد ،گفـت :دو شـب از شـبهای قـدر در شـب ضربـت خـوردن و شـهادت امام
علـی (ع) اسـت و خوشـا بـه حـال کسـانی کـه توانسـتند بـا امیرالمومنیـن (ع)
ارتبـاط عاشـقانه ،عابدانـه و عارفانـه برقـرار کننـد .حجت االسلام محمد حاجی
پـور افـزود :معرفـت امیرالمومنیـن (ع) منتـج به معرفـت والیت می شـود و قدر،
انـدازه و ارزش انسـان نـزد خداونـد افزایش پیدا مـی کنـد .وی امیرالمومنین (ع)
را شـخصیت بـی نظیر و بـی بدیل عالـم خلقت برشـمرد و ادامـه داد :قلب ،روح
و تفسـیر قـرآن امیرالمومنین (ع) اسـت و ایشـان الگـوی همه مردم اسـت .حجت
االسلام حاجـی پـور خدامحـوری ،عبـادت و نمـاز خاشـعانه ،تـوکل بـر خـدا،
عدالـت طلبـی را از ویژگی هـای بـارز امیرالمومنین (ع) برشـمرد.
مدیـر کل اداره فرهنـگ و ارشـاد اسلامی اسـتان مرکـزی هم گفـت :پیامبر
اسلام مقـدس ترین و بهترین شـب های سـال را لیله القدر دانسـت کـه مهمترین
این شـب ها شـب بیسـت و سـوم اسـت که کامـل کننده شـب هـای  ۱۹و  ۲۱ام

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

از ماهنامـه ارتباطـات مرکـزی
خواسـتاریم گـزارش گرفتـه و اطلاع
رسـانی کنـد کـه دسـتگاه آندرسـکوپی
بیمارسـتان شـهدای آسـیابک را چـرا به
سـاوه بردنـد و چـرا بازنگرداندنـد...؟!
همچنیـن در خصـوص نبـود نمازخانـه
در بیمارسـتان امـام رضـا (ع) پیگیـری
کننـد.
ارسال پیام در تلگرام

بـا سلام و تشـکر از نشـریه خوبتـان،
از مسـئوالن محتـرم خواهشـمندیم در
خصـوص دزدی هـای اخیر بـه ویژه در
باغـات اطراف سـاوه رسـیدگی فرمایید.
با تشـکر
 ارسال پیام
چندی اسـت حضـور متدکدیـان به ویژه
کـودکان کار منجـر بـه مخـدوش شـدن
چهره شـهر شـده که می طلبد مسـئوالن
ذی ربـط در ایـن خصـوص اقـدام عاجل
و کارآمـد نمایند.
 تماس تلفنی
***

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

فرمانـدار سـاوه بـر ضـرورت ایجـاد بانـک اطالعاتـی
روسـتاهای شهرسـتان بـا مشـارکت دهیـاران و اعضـای
شـوراهای اسلامی تاکیـد کـرد.
بـه گزارش ایسـنا ،علـی میرزایـی در جلسـه دهیاریهای
شهرسـتان ساوه خواسـتار شناسـایی ظرفیتهای روستایی و
توانمنـدی های سـاکنین روسـتاها در حوزه هـای مختلف و
نیـز عارضـه یابی مشـکالت و موانع پیـش رو با ایجـاد بانک
اطالعاتی در نقاط روسـتایی شـد.
وی بـا تاکیـد بـر توسـعه اشـتغالزایی در روسـتاها اظهار
کـرد :ایجـاد اشـتغال و تولیـد ثـروت رویکـرد دولـت در
حمایت از توسـعه روستاهاسـت و ایـن مهم باید در دسـتور
کار دهیاریهـا بـا توجـه بـه ظرفیتهایی کـه در روسـتاها
وجـود دارد ،قـرار گیـرد.
فرماندار سـاوه افـزود :علیرغم به نـگاه دولت به توسـعه،
ایجـاد اشـتغال و افزایش مانـدگاری مردم در روسـتاها ،ولی
شـاهد خالی شـدن روسـتاها از سـکنه هسـتیم بر این اساس
شـورا و دهیـاری هـا بـا ایجـاد بانـک اطالعاتـی بـه منظور
شناسـایی ظرفیتهای روسـتا نقـش مهمی در ایجـاد ثروت،
جلوگیری از خالی شـدن روسـتاها از سـکنه و ایجاد اشـتغال
دارند.

وی بـه نقش دهیاران در مدیریت نوین روسـتایی اشـاره
کـرد و گفـت :یکـی از مهـم تریـن مشـکالت مهاجـرت
روسـتایی ،افزایـش حاشـیه نشـینی در شـهرها اسـت که
تبعـات منفـی اقتصـادی ،اجتماعـی و فرهنگـی بهمـراه
دارد .بنابرایـن تالش دهیاران در رونق و توسـعه روسـتاها
میتوانـد از خالـی شـدن روسـتاها از سـکنه جلوگیـری
کنـد.
دکتـر میرزایـی افـزود :آمـوزش دهیاریهـا ،ایجـاد
فضاهـای تفریحـی و گردشـگری و بـوم گـردی و امنیـت
در روسـتاها بایـد مـورد توجـه قـرار گیـرد .متاسـفانه
بروکراسـی پیچیـده و طوالنـی در روند کارهـای اداری و
تبعیـض و بـی عدالتی موجب ایجـاد نارضایتی مردم شـده
و بایـد ایـن نارضایتـی را برطـرف کـرد.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه دهیـاران یـک بـازوی اجرایـی
خوبـی بـرای دولت به شـمار میرونـد ،گفـت :جلوگیری از
سـاخت و سـازهای غیرمجـاز ،اجـرای طرح هـادی ،اعطای
تسـهیالت بانکـی ،آمـوزش دهیـاران ،فاضالبکشـی و
گردشـگری مـورد توجـه دهیاران باشـد.
فرمانـدار سـاوه در ادامـه اظهـار کـرد :ارائـه مشـاوره
حقوقـی رایـگان بـه دهیـاران بـرای رسـیدگی بـه مـوارد
حقوقـی روسـتاها ،پیگیـری مشـکالت مطروحـه از سـوی
دهیـاران و سـختگیری پیمانـکاران بـرای اجـرای امـور
محولـه ،توجـه بـه آمـوزش در ضوابـط مالـی دهیـاری و
هزینهکـرد مالـی رعایـت شـود.
بخشـدار مرکـزی سـاوه نیـز بـا اشـاره بـه نزدیـک بودن
انتخابـات افـزود :دهیـاران ضمـن برگـزاری جلسـات و
نشسـتها ،تحـرکات انتخاباتـی کاندیداهـا را به مسـئوالن
مربوطـه اطلاع دهنـد.
کیـوان گودرزی بـا اشـاره به تشـکیل شـورای زکات در
روسـتاها گفـت :زکات روسـتائیان صـرف امـور عمرانـی
و آبـادی مناطـق مختلـف شـده و بـرای توسـعه آنهـا هزینه

یادداشت مدیر مسئول و صاحب امتیاز

افزایش می یابد .وی دیگر مشکل عشایر استان به ویژه شهرستان های
ساوه و زرندیه را صدور بی رویه پروانه های چرا عنوان کرد و گفت:
متاسفانه چرای مراتع ساوه توسط سایر گوسفندداران استان های
همجوار مشکالت عدیده ای برای عشایر استان مرکزی ایجاد کرده
است لذا باید پروانه مربوطه به اهلیت سپرده شود.

مراسم احیای شب های قدر در ماه مبارک رمضان

مـی باشـد .حجتاالسلام عبـاس دانشـی بـا اشـاره بـه تفسـیر سـوره والعصر،
بیـان کـرد :والعصـر
یعنـی علـی (ع) و
کسـانی که از ایشـان
فاصلـه میگیرنـد،
در خسـران هسـتند و
از امامـت و والیـت
او بهـره ندارنـد .وی
افـزود :اگـر امـروز
همـه دنیـای اسلام
در ظـل والیـت مـوال
علـی (ع) بـود و همه
مـا والیـت و امامـت
داشـتیم ،وضـع دنیای
اسلام ایـن گونـه
نبـود .حجت االسلام
دانشـی بـا بیـان اینکه
ایثـار جـان و مـال
باالتریـن کاری اسـت کـه انسـان در راه آرمـان های خود مـی تواند انجـام دهد،

ضرورت ایجاد بانک اطالعاتی روستاهای ساوه

منافع و مزایایی که ساوه و زرندیه از آن بی نصیب مانده اند

به همت شهرداری و شورای اسالمی شهر ساوه برگزار شد

خاطرنشـان کـرد :در  ۳۰۰سـال اخیـر هیـچ نهضتـی بـه پیـروزی نرسـیده اسـت
چـون از علی (ع)،
والیـت ،مرجعیـت
و والیـت زنـده
فاصلـه گرفتهانـد.
وی بـا بیـان اینکه
علـی بـن ابـی
طالـب (ع) امـام
عصـر تمـام قرون
اسـت ،اضافه کرد:
سـطر سـطر نهـج
البالغـه از عظمـت
و شـکوه اسـت و
بایـد بیشـتر بـه آن
توجـه کـرد .بـه
گفتـه وی ،سـرمایه
عمـر قابـل ذخیره،
فروختـن یـا هدیه
کـردن نیسـت و بایـد از آن بـه درسـتی و آن طـور که قـرآن به ما آموخته اسـت،
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اسـتفاده کنیـم .مدیر کل ارشـاد تصریح کرد :کسـانی کـه ایمـان آورده اند ،عمل
صالـح انجـام مـی دهنـد ،توصیـه بـه حـق کـرده و اهـل حق هسـتند ،صبـر که
شـاکله مسـلمانان و موفقیـت اسـت را داشـته انـد در خسـران نخواهنـد بـود.
سرپرسـت سـازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشـی هـم در گفتگو
بـا ماهنامـه ارتباطـات مرکزی ،گفت :شـب قـدر وقت شـناختن قدر
خویـش اسـت و بـه این دلیل شـب قدر خوانده شـده اسـت که همه
مقـدرات و امـورات بنـدگان بـرای تمام سـال در این شـب تعیین می
شـود .مهنـدس حمیـد کمالـی با بیـان اینکه در این شـب هـای عزیز
درهـای رحمـت الهـی به سـوی بندگان بـاز اسـت ،اضافه کـرد :ماه
مبـارک رمضان و شـب هـای قـدر عزیزترین ماه و عزیزترین شـب ها
اسـت و بـه فرمـوده امـام صـادق (ع) شـب قـدر قلـب مـاه رمضان
اسـت .وی افـزود :شـهرداری سـاوه و سـازمان فرهنگـی ،اجتماعی و
ورزشـی بـا هـدف تقویت و گسـترش فضـای پرنشـاط معنـوی و با
بهـره گیـری از تـوان و امکانات بخش هـای مختلف ویـژه برنامههایی
را در جهـت بهـره مندی هر چه بیشـتر شـهروندان سـاوجی از فضای
معنـوی بـا همـکاری افتخار آمیـزی بـا ارگانهـای مرتبط انجـام داده
اسـت و بـا حمایـت و پشـتیبانی الزم جهـت برگـزاری هرچـه بهتـر
مراسـم معنـوی شـبهای قدر تالش کـرد و افتخـار پذیرایـی میهمانان
الهـی را در مصلای امـام علـی (ع) این شهرسـتان بر عهده داشـت.

یکـی از انتظاراتـی کـه مـردم
شهرسـتان هـای سـاوه و زرندیـه
از مسـئوالن بـه ویـژه نمایندگان
خـود در مجلـس و همچنیـن
شـوراهای اسلامی دارنـد،
پیگیـری مجدانـه و مصرانـه
جهـت احقـاق حـق و انتفـاع
سـاوه و زرندیـه از حقوقشـان
اسـت.
یکـی از شـاهکارهایی کـه در این
راسـتا میتـوان انجام داد ،تبدیـل تهدیدها
بـه فرصـت هـا در زمانهـای و موقعیتهـای مختلـف اسـت؛
البتـه تعـدد و تنـوع ایـن فرصـت هـای موجـود بـه قدری
زیـاد اسـت کـه تبدیـل تهدیدهـا بـه فرصـت کمتـر توقع
می رود.
بـه عنـوان مثـال چندیسـت فروشـگاه هـای زنجیـره ای
ماننـد فروشـگاه هـای افـق کـوروش ،جانبـو ،رفـاه ،هفت
و ...بـه شـکل قـارچ گونـه در سـاوه و زرندیـه رشـد کرده
و تکثیـر شـده انـد امـا سـود و منافـع فـروش آنها بـه کجا
مـی رود...؟! چـرا در سـاوه و زرندیـه هزینـه نمیشـود...؟!
البتـه نمیتـوان منکـر پاییـن آمـدن قـدرت خریـد مـردم و
بعضـ ًا تخفیـف هایـی که این فروشـگاه ها نسـبت به کسـبه
و مغـازه هـای دیگـر بـه مـردم ارائـه مـی دهند ،شـویم اما
ایـن امـر دلیل نمی شـود که بـدون هیـچ عوایـدی؛ مزایا و
سـود فروش را از شهرسـتان خارج کنیـم .البته در خصوص
ارائـه تخفیـف بـه ویژه تغییـر در کمیت و کیفیـت و یا درج
قیمـت هـای سفارشـی در این فروشـگاه هـا نیز نظـرات و
شـواهد مختلفـی وجـود دارد کـه پرداختن به ایـن موضوع
را بـه مقـال دیگـری واگـذار میکنیم...
یکـی دیگـر از مـوارد پـر اهمیـت ،الکترونیکـی شـدن
پرداخـت عوارض آزادراه تهران-سـاوه اسـت که از اسـفند
سـال گذشـته راه انـدازی شـد و سـاالنه حـدود  ۵۰میلیارد
تومـان درآمـد داشـته کـه از سـال  ۹۷تحویـل وزارت راه
و شهرسـازی شـده اسـت و عـوارض پرداختـی به حسـاب
دولـت واریـز می شـود ،لذا توقع مـی رود مسـئوالن ذیربط
بـه جـد پیگیـر اختصـاص بخـش اعظمـی از ایـن عوارض
بـه شهرسـتان هـای سـاوه و زرندیـه و همچنیـن ترمیـم و
بازسـازی ایـن آزادراه پرتـردد باشـند .البتـه سـالیان سـال
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اسـت که حـد فاصـل زرندیـه در ایـن آزادراه که مسـافت
اعظـم آن از این شهرسـتان عبـور می کنـد ،در تاریکی و به
دور از هرگونـه چـراغ روشـنایی می باشـد و علیرغم متذکر
شـدن این مـورد ،هنوز شـاهد نصب چـراغ های روشـنایی
در ایـن مسـافت نیسـتیم؛ ناگفتـه نمانـد بیشـتر حـد فاصل
شهرسـتان سـاوه در ایـن آزادراه نیـز فاقـد روشـنایی و یـا
غالبـ ًا روشـنایی هـای آن خاموش اسـت!
اگـر بـه جای جـای کشـورمان سـفر کنیـد و محصوالت
خـاص آن شهرسـتان کـه کارخانـه تولیـدی آنهـا در آن
شهرسـتان اسـت را جسـتجو کنیـد ،خواهیـد دیـد کـه اکثر
آن هـا بـرای هم شهرسـتانی هـای خـود قیمتی پاییـن تر از
قیمـت محصـول بـر روی بسـته درج مـی کننـد و یـا اینکه
تخفیـف در نمایندگـی هـا یـا فروشـگاه هـای موجـود در
شهرسـتان محـل تولید بـرای خریـداران لحاظ می شـود اما
متاسـفانه شهرسـتان هـای سـاوه و زرندیـه با وجـود قطب
صنعتـی بـودن و وجـود شـرکت هـای مختلـف امـا از این
تخفیفـات بـی بهـره هسـتند و متاسـفانه برخـی شـرکتهایی
کـه از مزایـا ،امکانـات و موقعیـت هـای این شهرسـتان ها
اسـتفاده مـی کننـد اما فروشـگاه های سـاوه و زرندیـه باید
اجنـاس تولیـدی آنهـا را از تهـران و دفاتـر فـروش مرکزی
آنهـا تهیـه کنند که مسـتلزم حـق پرداخت دو هزینـه (یکی
ارسـال از کارخانـه به مرکز فـروش و یکی ارسـال از مرکز
فـروش بـه فروشـگاه در شهرسـتان محـل تولیـد) پرداخت
کننـد کـه میتـوان ایـن هزینـه را در قالـب تخفیـف بـه
هـم شهرسـتانی هـا کاهـش داد .ضمن ًا بعض ًا شـاهد هسـتیم
برخـی از محصـوالت کارخانـه هایی که در سـاوه و زرندیه
موجـود می باشـند ،در جاهـای دیگری به ویـژه در پایتخت
تخفیفهـای مختلفـی بـر محصوالت خـود لحـاظ میکنند اما
در سـاوه و زرندیـه که محـل اسـتقرار کارخانه اسـت ،این
قیمـت هـا بـدون لحـاظ کـردن تخفیف محاسـبه میشـود
کـه جـای بسـی تعجـب دارد و مـی طلبـد که مسـئوالن به
ویـژه اعضـای سـتاد اقتصـاد مقاومتـی اسـتان و سـتاد رفع
موانـع و تسـهیل تولیـد کـه بـه جـد پیگیـر برطـرف کردن
مشـکالت صنعتگـران و تولیدکننـدگان هسـتند نیـز بـه این
مـورد ورود کنـد و تمهیداتـی بـرای ارائـه محصـوالت بـا
تخفیـف ویـژه بـه شهرسـتان محـل تولید لحـاظ کنند.

محمد مسعود امانی

دانـش آمـوزان و دانشـجویان سـما واحـد سـاوه در مسـابقات قرآنـی
طـرح قـدس کـه در تیرماه سـال جـاری بـه میزبانـی اراک برگزار شـد،
موفـق بـه کسـب مقام شـدند.
بـه گـزارش ماهنامـه ارتباطـات مرکـزی ،در بخـش دانش آمـوزی این
مسـابقات در رشـته «انشـاء نمـاز» ریحانـه خلیلی دانـش آمـوز پایه نهم
دوره اول متوسـطه دخترانه سـما مقام اول مسـابقات را بدسـت آورد و در
رشـته «اذان» علیرضـا خـداداد دانش آموز پایه دهم متوسـطه دوم پسـرانه
سـما موفـق به کسـب مقام اول شـدند.
در بخش دانشـجویی خانمها سـمیه شـفیق و سـحر بشـم بـه ترتیب در
رشـته هـای حفـظ و ترتیـل قـرآن کریم مقـام اول مسـابقات را بدسـت
آوردند.
مسـابقات طـرح قدس در رشـته های ترتیـل ،تحقیق ،تفسـیر ،اذان ،نماز
و حفـظ قـرآن کریـم بـا حضور شـرکت کنندگانـی از شـهرهای اراک،
خمیـن ،محلات و سـاوه برگـزار شـد و نفـرات برتـر جهت شـرکت در
مسـابقات کشـوری معرفی شدند.

حـوادث
فوت كارگر در حادثه حين كار در ساوه

میشـو د .
وی افـزود :همـکاری دهیـاران بـا اتحادیههـای صنفـی
ایـن شهرسـتان بخصـوص اتحادیه خبـازان ضروری اسـت
تـا بتوانیـم خدمـات مناسـب و مطلوبی بـه آنها ارائـه دهیم.
بخشـدار مرکـزی سـاوه با اشـاره بـه اینکه کمبـود آب از
مهمتریـن مشـکالت بخـش مرکـزی اسـت ،گفـت :در این
خصـوص حفـر چاههـای غیرمجـاز بزرگتریـن معضـل
اسـت کـه دهیـاران بایـد بـرای کاهـش آن همـت گمارند.
وی بـا اشـاره بـه فصـل برداشـت گنـدم گفـت :برخی از
افراد سـودجو اقدام بـه خرید ایـن محصول خارج از شـبکه
دولتـی از کشـاورزان مـی کننـد کـه دهیـاران بایـد ضمـن
شناسـایی آنـان ایـن مهـم را اطلاع دهند.
در ایـن جلسـه دهیـاران بخش مرکـزی به بیان مشـکالت
روسـتاهای مناطق مختلـف پرداختند.
برگـزاری جلسـه ماهانـه بـه منظـور پیگیـری مشـکالت
روسـتایی ،جلوگیـری از حفـر چاههـای غیرمجـاز ،توجه به
امنیـت روسـتایی از طریـق نصب دوربیـن در محـل ورود و
خروج روسـتاها ،اسـتفاده از مشـاور حقوقی در روسـتاها و
مشـکالت انشـعاب از جملـه مواردی بـود که در این جلسـه
مطرح شـد.

«خاک انداز» ماجرا ساز

شاید باورش سخت باشد اما تنها یک مشاجره لفظی ساده بر سر «خاک انداز» گمشده میان صاحبخانه و مستاجر
کافی بود که کار به جاهای باریک کشیده شود و زن و شوهری که نتوانستند خشم خود را کنترل کنند مرتکب جنایتی
خونین در یکی از محالت شهر ساوه شوند.
به گزارش ایرنا ،سیزدهم خرداد امسال فرمانده انتظامی ساوه در خبری که رسانهها آن را بازتاب دادند از قتل یک
مادر  ۷۳ساله همراه با دختر  ۴۶سالهاش در یک زیرزمین مسکونی خبر داد که این مهم به سرعت دستمایه تحقیقات پلیس
برای شناسایی عوامل قتل شد و با سرنخهای به دست آمده توشط کارآگاهان پس از  ۲۵روز توانستند این معمای قتل گره
گشایی شد و  ۲عامل قتل مادر و دختر ساوجی که با تغییر چهره و اسکان در چادر مسافرتی به صورت سیار در یکی از
بوستانهای شهر شیراز اوقات می گذراند ،شناسایی و به چنگال قانون گرفتار آمدند.
«ع .م»  ۴۶ساله به همسرش «م .ح» صبح امروز با دستبند در پلیس آگاهی ساوه حاضر شدند و با اقرار به قتل مادر و
دختر ساوجی از عمل خود اظهار ندامت کردند.
این قاتالن در گفته هایشان مطرح کرده اند که در مدت فرار و اختفا چند بار قصد معرفی خود به پلیس را داشتند و
باالخره دستگیر شده اند.
«ع .م» گفت :همراه همسرش به مدت یک سال با صاحب خانه به صورت صمیمی زندگی کرده اند و حتی همدیگر
را با القاب برادر و خواهر خطاب میکرند اما یک حادثه همه چیز را رنگ و لعابی از خون زد.
وی در خصوص تشریح جزئیات وقوع درگیری منجر به قتل مادر و دختر صاحب خانه ،گفت :در روز واقعه
صاحب خانه از گم شد یک خاک انداز حرف می زد و من و همسرم را در مفقود شدن این وسیله مقصر می دانست و آنقدر
در این خصوص مشاجره باال گرفت که آستانه تحمل ما پایان یافت و به دلیل اینکه تازه مواد مصرف کرده بودم از خود
بی خود شده و او را به قتل رساندم.
ع .م گفت :همه ضربات چاقو که به مقتوالن وارد شد را خودم زدم و همسرم در آن نقشی نداشت.
وی گفت :به همه جوانان و مردم توصیه میکنم که تا جایی که میتوانند از رفتن به سمت مواد مخدر پرهیز کنند
وچرا که قدرت تصمیم گیری در لحظه را از من گرفت و شرایط زندگی من و همسرم را تغییر داد.
فرمانده انتظامی شهرستان ساوه نیز در این خصوص به خبرنگاران ،گفت :پلیس در ساعت سه بامداد روز سیزدهم
خرداد ماه امسال گزارش قتل مادر و دختر ساوجی را دریافت کرد که در اندک زمانی با حضور مأموران پلیس در صحنه
بررسیهای اولیه آغاز شد.
سرهنگ پرویز اسدی اظهار داشت :عوامل تخصصی پلیس همراه با بازپرس ویژه قتل نیز به محل اعزام شدند و
صحنه وقوع جرم را مورد بازرسی دقیق قرار دادند که مشخص شد مقتوالن بر اثر اصابت سالح سرد از نوع چاقو جان
خود را از دست دادند.
وی افزود :اجساد قربانیان در زیرزمین منزل مسکونی پیدا شد که بیش از یک سال در اجاره زن و شهری قرار داشت
اما در زمان کشف پیکر بی جان مادر و دختر مستاجرها در محل حضور نداشتند بنابراین به عنوان مظنونهای اصلی
مطرح و بالفاصله اقدامات اولیه با تشکیل نشستی در ستاد فرماندهی انتظامی با حضور پلیسهای تخصصی و کارآگاهان
انجام شد.
سرهنگ اسدی گفت :با انجام تحقیقات جامع و بهره گیری از توان اطالعاتی و فنی پلیس آگاهی استان مرکزی،
اقدامات برای شناسایی و دستگیری مظنونها و کشف مخفیگاه آنان آغاز شد و بعد از  ۲۵روز این افراد در شهر شیراز
شناسایی و به دام قانون افتادند.
فرمانده انتظامی ساوه گفت :بعد از شناسایی محل اسکان مظنون ها ۲ ،گروه از مأموران خبره و مجرب پلیس
شهرستان ساوه به شیراز اعزام شد و بعد از  ۴۸ساعت تالش بی وقفه آنان را که در یکی از بوستانهای شهر شیراز با عنوان
مسافر نسبت به برپایی چادر اقدام کرده بودند ،دستگیر کردند.
وی اظهار داشت :مرد مظنون با استفاده از کاله گیس تغییر چهره داده بود اما نقشهاش ناکام ماند و متهمان در همان
ساعات اولیه انتقال به ساوه نیز به صراحت ارتکاب قتل مادر و دختر را پذیرفتند.
سرهنگ اسدی از همکاری و مساعدت دستگاه قضایی شهرستان ساوه و صدور احکام الزم در این رابطه قدردانی
کرد.
وی گفت :هر  ۲قاتل به مواد مخدر از نوع سنتی و صنعتی اعتیاد دارند و دارای سوابق کفیری نیز هستند به گونهای
که «ع .م» سابقه تحمل  ۲۳سال زندان به دالیلی از قبیل ارتکاب قتل عمد (با گذشت اولیای دم مواجه شد) ،اقدام به قتل
و حمل و نگهداری مواد مخدر را دارد.
به گفته این مقام انتظامی ،دستگیر شدگان در اظهارات اولیه انگیزه خاصی برای ارتکاب قتل مادر و دختر ساوجی
بیان نکردند اما به ظاهر اختالف کمی در این زمینه داشتهاند.
شهرستان ساوه بر اساس سرشماری نفوس و مسکن سال  ۱۳۹۵دارای  ۲۸۵هزار نفر جمعیت است و پس از اراک
دومین کانون جمعیتی استان مرکزی محسوب میشود.

درخشش دانشجویان و دانش آموزان سما
ساوه در مسابقات استانی طرح قدس
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دانش آموز سما ساوه مقام سوم مسابقات
کشوری طرح قدس را کسب کرد
علیرضا خداداد دانش آموز دبیرسـتان دوره دوم پسـرانه سـما ،مقام سـوم
دوازدهمیـن جشـنواره کشـوری مسـابقات قرآنـی (طـرح قدس) سـازمان
سـما را بدست آورد.
بـه گـزارش ماهنامـه ارتباطات مرکـزی ،در ایـن دوره از مسـابقات چهار
نفـر از دانش آموزان و دانشـجویان سـما واحد سـاوه در رشـته هـای اذان،
انشـای نمـاز ،حفـظ و ترتیـل قـرآن کریـم شـرکت کردنـد کـه در نهایت
علیرضـا خـداداد دانـش آمـوز پایه دهم دبیرسـتان دوره دوم پسـرانه سـما
موفق به کسـب رتبه سـوم مسـابقات در رشـته اذان شـد و دکتر سـید میثم
ابراهیمـی معاون آموزشـهای عمومی و مهارتی سـما واحد سـاوه از ایشـان
تجلیـل کرد.
گفتنـی اسـت دوازدهمیـن دوره مسـابقات کشـوری قـرآن در سـما بـا
حضـور تعـداد  250نفـر از دانش آموزان و دانشـجویان سراسـر کشـور از
تاریـخ  14لغایـت  18تیرمـاه بـه میزبانـی سـمای مشـهد برگزار شـد.

فرمانده انتظامي شهرستان ساوه گفت :عصر روز گذشته يكي از كارگران
اداره آب و فاضالب ،به علت ريزش كانال و گرفتار شدن در زير آوار در يكي
از خيابان هاي شهر ساوه جان باخت .به گزارش ماهنامه ارتباطات مرکزی به
نقل از پلیس ،سرهنگ پرويز اسدي گفت :روز گذشته گزارشي از وقوع يك
حادثه حين كار به مركز فوريت هاي پليس  110اعالم و بالفاصله تيم هاي
امدادي و انتظامي براي بررسي موضوع به محل اعزام شدند .وي افزود :در
بررسي صحنه حادثه مشخص شد كه يكي از كارگران اداره آب و فاضالت
به علت ريزش كانال در زير آوار گرفتار شده است و بالفاصله تالش نيروهاي
امدادي براي بيرون آوردن اين فرد از زير آوار آغاز شد .اين مقام انتظامي
اضافه كرد :متاسفانه اين فرد بر اثر شدت جراحات وارده جان خود را از دست
داد و جسد متوفي نيز براي سير مراحل قانوني به سردخانه منتقل شد.

عروسی که از داماد نگون بخت  ۴۰۰میلیون
اخاذی کرد و مرد از کار درآمد

مرد شیاد که در فضای مجازی خود را زنی ثروتمند معرفی کرده و به
بهانه ازدواج بیش از  ۴۰۰میلیون تومان از خواستگارش اخاذی کرده بود
پشت میلههای زندان افتاد .به گزارش خبرنگار اطالعات ،سرهنگ احسان
آنقی ،رئیس پلیس فتای استان مرکزی با اعالم این خبر گفت :پرونده این
مرد شیاد چندی پیش با شکایت مردی در اراک مورد بررسی قرار گرفت.
وی مدعی بود مدتی قبل با زن ثروتمندی در شبکههای اجتماعی آشنا
شده و با او قرار ازدواج گذاشته بود .در مدت آشنایی نیز این زن با جلب
اعتماد ،بیش از  ۴۰۰میلیون تومان از وی گرفته ،اما هر بار به بهانهای از
مالقات حضوری طفره رفته و او نیز به موضوع مشکوک شده و به پلیس
شکایت کرده بود .به این ترتیب کارآگاهان پلیس فتا وارد عمل شده و با
پیگیری حساب کاربری اعالم شده دریافتند متهم مرد جوانی است که با
هویت زنانه اقدام به کالهبرداری کرده است .به این ترتیب متهم دستگیر
و با اعتراف به جرم ،در اختیار مراجع قضایی قرار گرفت.

پلمب سه عطاری در شهر ساوه

مدیر غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی ساوه از پلمب سه عطاری در
این شهرستان خبر داد .به گزارش ماهنامه ارتباطات مرکزی ،دکتر رضا
نظری گفت :در بازدید انجام شده از عطاری های ساوه توسط کارشناسان
این مدیریت و همکاری اداره اصناف شهرستان ساوه ،سه عطاری به دلیل
تخلف در ساوه پلمب شد .وی افزود :اقالم مکشوفه شامل  2342عدد
قرص و کپسول قاچاق غیر مجاز که شامل اقالم روانگردان نیز هست،
می باشد.

تیراندازی در روستای قردین ساوه

فرمانده انتظامی شهرستان ساوه گفت :درگیری خانوادگی و تیراندازی در
روستای قردین منطقه یل آباد ساوه سه مجروح برجای گذاشت .به گزارش
ماهنامه ارتباطات مرکزی به نقل از پلیس ،سرهنگ پرویز اسدی بیان کرد:
حدود ساعت  ۹صبح امروز گزارشی از وقوع درگیری دسته جمعی در روستای
قردین منطقه یل آباد به مرکز فوریتهای پلیسی  ۱۱۰اعالم و بالفاصله
ماموران انتظامی برای بررسی موضوع به محل اعزام شدند .وی افزود :با
حضور ماموران انتظامی در محل ،مشخص شد که یکی از طرفین درگیر
با یک اسلحه شکاری به سمت چند نفر از اهالی روستا که از خویشاوندان
او بودند ،تیراندازی کرده که  ۳نفر از آنان مجروح و بالفاصله به بیمارستان
انتقال داده شدند .اسدی با بیان اینکه مصدومان حادثه در مرکز درمانی تحت
مداوا هستند و  ۸نفر از عامالن این درگیری دسته جمعی نیز دستگیر شده اند،
خاطرنشان کرد :تالشها برای دستگیری عامل اصلی تیراندازی که از صحنه
درگیری متواری شده است ،همچنان ادامه دارد..

غرق شدن زن جوان در رودخانه قره چای

زن جوانی در رودخانه قره چای در روستای جالیر به علت سقوط ناگهانی
در رودخانه دچار غرق شدگی شد .پیکر فرد غرق شده بالفاصله از آب بیرون
آورده و به مرکز درمانی منتقل شد که متاسفانه تالش ها تاکنون برای نجات
این فرد بی نتیجه بوده است..

جوان غرق شده به زندگی بازگشت

جوان غرق شده در چشمه روستای بالقلو از مرگ نجات یافت .به
گزارش ایسنا ،منطقه مرکزی ،دکتر عزیزی سرپرست مرکز اورژانس ساوه
گفت :با اعالم این حادثه در روستای بالقلو ،کد اورژانس شهر غرق آباد با
همکاری مرکز بهداشت روستای بالقلو در صحنه حادثه حاضر شدند که در
همان دقایق اولیه ،عملیات احیای قلبی ریوی با تالش مستمر تکنسین های
اورژانس آغاز شد .وی افزود :از محل حادثه تا شهر ساوه تالش
تکنسین های اورژانس موجب برگشت این فرد به حیات شد و هم اینک
در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان مدرس تحت درمان قرار دارد .

راز جسد كشف شده در بيابان هاي زرنديه برمال شد

فرمانده انتظامي شهرستان زرنديه گفت :پدري كه بعد از قتل دختر
جوانش او را در بيابان هاي اطراف شهرستان زرنديه رها كرده بود ،در
مراحل تحقيقات تخصصي كارآگاهان پليس اين شهرستان شناسايي و
دستگير شد .به گزارش پلیس ،سرهنگ محمدرضا روشندل بيان کرد:
در روزهاي پايان فروردين ماه سال جاري ،جسد خانم جوان فاقد هر
گونه مدارك هويتي در بيابان هاي اطراف شهرستان زرندیه كشف شد
و بالفاصله بررسي موضوع در دستور کار ماموران پلیس آگاهی شهرستان
قرار گرفت .وی افزود :با انجام اقدامات تخصصي ،هويت اين فرد كه ساكن
يكي از شهرهاي استان تهران بود ،مشخص و خانواده او شناسايي و تحت
بازجويي هاي مقدماتي قرار گرفتند .سرهنگ روشندل با بیان اینکه پس از
بررسي سيستم جامع و استعالم فقداني اشخاص مشخص شد که فقداني
مقتول تا كنون به پليس اعالم نشده بود ،افزود :در مراحل بازجويي هاي
تخصصي كارآگاهان ،ظن آنان به پدر خانواده زياد شد و سرانجام با به دست
آمدن اسناد و مدارك الزم ،او به قتل دختر جوانش به علت برخي مشكالت
رفتاري و اختالفات خانوادگي اعتراف كرد .اين مقام انتظامي خاطر نشان
كرد :با اعتراف پدر خانواده به قتل فررندش ،پرونده براي سير مراحل قانوني
به مرجع قضائي ارسال شد.

پلیس ساوه تبانی  ۳۰میلیارد ریالی را کشف کرد

فرمانده انتظامی ساوه گفت :یک فقره تخلف به مبلغ ۳۰
میلیارد ریال با عنوان تسهیالت اقتصاد مقاومتی میان رئیس
شعب یکی از بانک های این شهرستان و مدیرعامل یک
شرکت محرز و کشف شد .به گزارش پایگاه خبری پلیس،
سرهنگ پرویز اسدی اظهار داشت :مأموران اداره مبارزه با
جرایم اقتصادی پلیس آگاهی ساوه در انجام تحقیقات از
پروندههای یکی از شعب بانکها متوجه این تخلف شدند و با
هماهنگی مرجع قضائی بررسی تخصصی آن را آغاز کردند.
وی افزود :در تحقیقات اولیه مشخص شد که مدیرعامل یکی
از شرکتها تسهیالتی به مبلغ  ۳۰میلیارد ریال در راستای
اجرای مصوبههای ستاد اقتصاد مقاومتی دریافت کرده است.
فرمانده انتظامی ساوه گفت :اسناد و مدارک نشان میدهد که
مقرر بوده تسهیالت پرداختی برای خرید مواد اولیه صرف
شود اما با تخلف رئیس شعبه بانک و برخالف برخی مفاد
قرارداد به صورت غیرقانونی به شخص دریافت کننده اعطا
شده است .وی ادامه داد :هر  ۲متهم پرونده احضار شدند و با
تحقیقات به عمل آمده ،تخلف محرز و در نهایت پرونده برای
سیر مراجل قانونی به مرجع قضائی ارسال شد.
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شهرداری شهر زاویه

گزارش عملکرد شش ماهه دوم سال 1397
گزارش خدمات اداری شهرداری زاویه شش ماهه دوم سال 1397
گزارش درآمدی شهرداری زاویه شش ماهه دوم سال 1397
نام تفصيلي

ردیف

گردش بستانکار
39,123,382

1

عوارض سطح شهر

2

عوارض بر پروانه هاي ساختماني

2,472,218,504

3

عوارض بر مازاد تراکم

1,124,992,548

4

عوارض بر تفکيک اراضي و ساختماني

1,096,526,887

5

عوارض بر بالکن و پيش امدگي

12,504,200

6

عوارض توسعه ایستگاههاي آتش نشاني

41,429,629

7

نوسازي

264,382,168

8

عوارض ساليانه خودروهاي سواري

180,066,670

9

عوارض بر پروانه کسب و پيشه و حق صدور پروانه

177,563,267

10

سایر موارد

36,391,810

11

عوارض حذف پارکينگ

13,494,600

12

سهم شهرداري از عوارض وصولي متمرکز-تبصره یک ماده  6قانون تجميع عوارض

13

حق آسفالت و لکه گيري و ترميم حفاري

164,390,250

14

حق کارشناسي و فروش نقشه ها

36,018,459

15

درآمد حاصل از فروش و جمع آوري زباله

366,378,897

16

درآمد حاصل از آگهي هاي تجارتي

20,800,000

17

درآمد حاصل از خدمات شهري

672,024,119

18

درآمد کشتارگاه

113,825,873

19

درآمد غسالخانه و گورستان

59,020,000

20

درآمد حاصل از کرایه ماشين آالت و وسائط نقليه

135,233,451

21

درآمد حاصل از بازارهاي روز و هفتگي

60,644,954

22

کمک بال عوض عمراني دولت

23

جریمه کميسيون ماده صد

24

حق امتياز تاکسي

2,000,000

25

درآمد حاصل از تغيير کاربري ها

8,925,000

26

مازاد درآمد بر هزینه دوره هاي ماقبل

9,834,373,849

3,354,661,346
578,550,645

جمع کل

1,510,347,053
22,375,887,561

نام تفصيلي

ردیف

مانده بدهكار

3,305,955,819

1

حقوق و مزایای پرسنل اداری

2

پاداش و عيدی

130,000,000

3

ماموریت و هزینه سفر داخل کشور

65,784,503

4

حمل و نقل و پست و تلگراف و تلفن و فاکس

41,925,565

ارسال رایگان ماهنامه به آدرس پستی شما در سراسر کشور
جهت دریافت اشتراک با شماره  0935 504 56 05تماس حاصل نمایید
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گزارش خدمات عمرانی شهرداری زاویه شش ماهه دوم سال 1397
عنوان حساب

ردیف

بدهکار

1

برنامه ریزي توسعه شهري  -طرح  :تملك اراضي و امالك مورد نياز توسعه و عمران شهري  -پروژه نگهداري و تعمير موتور خلج آباد

16,500,000

2

برنامه ریزي توسعه شهري  -طرح مطالعاتي جهت مسائل شهري  -جداسازي آب شرب از فضاي سبز

146,200,000

5

کرایه ماشين آالت و وسائط نقليه

76,957,000

3

برنامه هدایت و دفع آبهاي سطحي داخل شهري  -طرح احداث كانالهاي دفع آبهاي سطحي  -پروژه اجراي آبياري قطره اي و لوله كشي آن

6

نگهداری و تعميرات جزئي ساختمان و تاسيسات

7,390,000

4

برنامه بهبود عبور و مرور شهرها  -طرح  :زیر سازي و جدول گذاري و آسفالت  -پروژه جدول گذاري سطح شهر

7

نگهداری و تعميرات وسایل اداری

250,000

5

برنامه بهبود عبور و مرور شهرها  -طرح  :زیر سازي و جدول گذاري و آسفالت  -پروژه زیر سازي و آسفالت معابر اصلي و سطح شهر

8

نگهداری و تعميرات ماشين آالت و وسایط نقليه

9,700,000

6

9

هزینه چاپ ( اوراق-دفاتر-نشریات-آگهي و عكس )

72,618,000

7

10

هزینه جشن و پذیرایي و سوگواری و افطاری

152,989,470

11

هزینه های بانكي کارمزد -بهای دسته چک -اوراق بهادار -انتقال وجوه و حواله بانكي

12

حق(الجلسه-الواکاله-التدریس-الزحمه-الترجمه-المشاوره حسابرسي) و تهيه مطالب آموزشي

21,583,018

13

سایر خدمات قراردادی

159,522,400

14

حق الزحمه حسابرسي

50,000,000

15

هزینه بيمه دارایي های ثابت

30,059,040

16

بيمه مسئو ليت مدني

69,836,570

17

سوخت دستگاههای حرارتي

35,158,000

18

سوخت ماشين آالت و وسائط نقليه

51,596,780

5,000,000
111,110,000
4,107,924,338
188,665,500

برنامه بهبود عبور و مرور شهرها  -طرح  :زیر سازي و جدول گذاري و آسفالت  -پروژه زیرسازي و آسفالت ورودي شهر

220,062,500

برنامه بهبود عبور و مرور شهرها  -طرح  :زیر سازي و جدول گذاري و آسفالت  -پروژه جدولگذاري و زیرسازي سایت مسکن مهر

9

برنامه بهبود عبور و مرور شهرها  -طرح  :بهبود ترافيك  -پروزه خط كشي معابر خرید پرچم -چراغ و تابلو

12,748,000

10

برنامه بهبود عبور و مرور شهرها  -طرح  :بهبود ترافيك  -طرح اصالح هندسي خيابانهاي شهر

7,000,000

11

برنامه بهبود محيط شهري  -ایجاد پارك  ,نگهداري و تجهيز پاركها و فضاي سبز سطح شهر  -پروژه خرید گل و گياه و ملزومات جهت استفاده پاركها

206,855,500

12

برنامه بهبود محيط شهري  -ایجاد پارك  ,نگهداري و تجهيز پاركها و فضاي سبز سطح شهر  -پروژه احداث فضاي سبز و درخت كاري

268,540,168

13

برنامه بهبود محيط شهري  -طرح خرید وسائط نقليه و ماشين آالت حمل و دفع زباله  -پروژه مركز انباشت و بازیافت چاه زباله و خرید سطل زباله

59,000,000

14

برنامه بهبود محيط شهري  -ایجاد پارك  ,نگهداري و تجهيز پاركها و فضاي سبز سطح شهر  -پرداخت حقوق و اضافه كاري پرسنل همياري

15

برنامه ایجاد اماكن و فضاي ورزشي ,فرهنگي  ,توریستي  -طرح  :ایجاد سایر تاسيسات  ,مجتمع هاي ورزشي  ,فرهنگي  ,تفریحي و توریستي  -مساعدت جهت برگزاري مراسم فرهنگي

11,300,000

16

برنامه ایجاد سایر تاسيسات و تسهيالت شهري  -طرح  :خرید  ,احداث  ,تکميل و توسعه ساختمانهاي اداري  -پروژه نگهداري ساختمان كشتارگاه و خرید

22,443,000

19

خرید لوازم مصرفي اداری

9,465,000

17

برنامه ایجاد سایر تاسيسات و تسهيالت شهري  -طرح  :خرید  ,احداث  ,تکميل و توسعه ساختمانهاي اداري  -نگهداري غسالخانه و مزار شهدا و ساماندهي گلزار

80,252,000

20

لوازم یدکي ماشين آالت وسائط نقليه

65,694,000

18

برنامه ایجاد سایر تاسيسات و تسهيالت شهري  -طرح  :خرید  ,احداث  ,تکميل و توسعه ساختمانهاي اداري  -پروژه سوله بحران

28,300,000

21

تجهيز شهرداری ها به سيستم کامپيوتری

23,730,000

19

برنامه ایجاد تاسيسات درآمد زا  -طرح  :خرید ماشين آالت عمراني و تعميرات اساسي  -پروژه خرید و تعمير لوازم یدكي

273,265,000

22

سایر لوازم فني تجهيزات عمده اداری

566,100

6,129,971,860

18,670,000

20

برنامه ایجاد تاسيسات درآمد زا  -طرح احداث كارخانه آسفالت و تجهيزات مربوطه  -پروژه تکميل و راه اندازي كارخانه آسفالت

388,638,800

23

لوازم مصرف نشدني اداری

58,900,000

21

برنامه ایجاد تاسيسات درآمد زا  -طرح  :خرید ماشين آالت عمراني و تعميرات اساسي  -لوازم مورد نياز اجراي طرح عمراني

234,298,600

24

تامين اعتبارات بودجه شورای شهر

394,943,000

25

کمک به موسسات خصوصي و اشخاص

3,000,000

26

هدایا و پرداختهای تشویقي

10,000,000

27

جرایم و هزینه های دیر کرد

86,146,109

28

دیون با محل

532,330,883

جمع کل

5,484,771,257

22

برنامه ایجاد تاسيسات درآمد زا  -طرح احداث تاسيسات سنگ شکن و توليد شن و ماسه  -پروژه تجهيز معدن

88,075,000

23

هزینه هاي پيش بيني نشده و دیون عمراني  -طرح هزینه هاي پيش بيني نشده و دیون عمراني -

184,227,500

روابط عمومی شهرداری شهر زاوهی

جمع كل

12,790,377,766

گزارش خدمات شهری شهرداری زاویه شش ماهه دوم سال 1397
نام تفصيلي

ردیف

گردش بدهكار

1,212,687,084

1

حقوق و مزایای پرسنل شهری

6

پاداش و عيدی

7

ماموریت و هزینه سفر داخل کشور

578,100

8

کرایه ماشين آالت و وسائط نقليه

20,007,000

9

نگهداری و تعميرات ماشين آالت و وسایط نقليه

170,240,000

10

هزینه جشن و پذیرایي و سوگواری و افطاری

9,533,300

11

هزینه بيمه دارایي های ثابت

83,236,215

12

سوخت دستگاههای حرارتي

4,840,000

13

سوخت ماشين آالت و وسائط نقليه

177,977,450

14

لوازم یدکي ماشين آالت وسائط نقليه

152,188,000

15

لباس کارکنان و لوازم خواب

53,740,000

16

لوازم تنظيف

37,260,000

17

دیون با محل

42,690,000

200,028,420

جمع کل

2,165,005,569
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6

برگزاری سمینارهای تخصصی آموزش قصه گویی در ساوه
سـومین سـمینار تخصصـی
آمـوزش قصـه گویـی بـا عنـوان
«خانـواده قصـه گـو» بـا حضـور
اسـتاد هـادی حسـنعلی معـروف
بـه عموهـادی مـدرس قصـه گویی
و بازیهـای کـودکان بـا حضـور
معـاون فرمانـدار ،رئیس کمیسـیون
فرهنگـی شـورای اسلامی ،رئیـس
اداره فرهنـگ و ارشـاد اسلامی و
خانوادههـای سـاوجی بـه همـراه
کـودکان در سـالن آمفی تئاتـر اداره
فرهنگ و ارشـاد اسلامی شهرستان
سـاوه برگـزار شـد.
بـه گـزارش ماهنامـه ارتباطـات
مرکزی این سـمینار در راسـتای
آموزش و آماده سـازی شـرکت
کننـدگان برای حضـور در اولین
جشـنواره قصـه گویـی قصـه
گویـان شـهر انـار ،بـه همـت
سـازمان فرهنگـی ،ورزشـی و
اجتماعـی شـهرداری سـاوه و با
همـکاری اداره فرهنگ و ارشـاد
اسلامی ،کانون پـرورش فکری
کـودکان ،آمـوزش و پـروش و
کانـون فرهنگـی هنری مسـاجد
شهرسـتان برگـزار شـد.
شـهردار سـاوه در جشنواره
قصـه گویی گفت :قصـه و قصه
گویـی نقـش مهمـی در انتقال و
نهادینه کـردن مفاهیـم تربیتی به
کودکان دارد.
مهنـدس سـید مهـدی
حسـینی بیـان کـرد :بچههـا می
تواننـد بـا خوانـدن و شـنیدن
قصههـا بـه سـرمایههای تمـدن و
میـراث فرهنگـی خـود دسـت یافته و
بـا آداب و سـنن جامعه خویش آشـنا
شـوند و خـود را بـرای زندگـی آینده
آمـاده تـر سـازند.
سرپرسـت سـازمان فرهنگـی،
اجتماعـی و ورزشـی هـم در گفتگو با
ماهنامـه ارتباطـات مرکـزی ،گفت :در
ایـن سـمینار آموزشـی ،نحـوه ارتباط
بـا کـودکان و طریقـه صحیـح قصـه
گویـی در خانواده بـه والدین آموزش
داده شـد.
مهنـدس حمیـد کمالی هـدف از

برگـزاری ایـن سـمینار را ارتقـاء سـطح علمی شـرکت کنندگان شـهر سـاوه جهـت حضور در
جشـنواره قصـه گویی عنـوان کـرد و ادامه داد :شـرکت کننـدگان در این جشـنواره قصه گویی
علاوه بـر آمـوزش های ویـژه در مراحل مختلـف که تاکنـون سـه دوره آن برگزار شـده ،برای
حضـور در جشـنواره قصـه گویـی آماده می شـوند.
وی افـزود :ایـن افـراد بـه مدت یـک ماه آموزش دیـده و در مسـابقه جشـنواره قصه گویی
حضور خواهند داشـت.
بـه گفتـه مهنـدس کمالـی ،اولین جشـنواره قصـه گویی بـا عنوان «قصـه گویان شـهر انار»
بـا حضور مصطفی رحماندوسـت شـاعر و نویسـنده کـودک و نوجوان؛ دومین کارگاه آموزشـی
قصـه درمانی
بـا تدریـس دکتـر نسـرین گـودرزی ،روانشـناس و قصـه درمانگر بـرای والدیـن و مربیان
و دوره سـوم بـا حضـور هـادی حسـنعلی معـروف به عمو هـادی برگزار شـد و همچنیـن دوره
چهـارم نیـز بـا حضور مسـعود فروتـن نویسـنده و کارگردان کـودک در صـدا و سـیما برگزار
خواهد شـد.
دبیر اجرایی جشـنواره قصه گویی و مسـئول فرهنگی سـازمان فرهنگی ورزشـی و اجتماعی

شـهرداری سـاوه در گفتگـو بـا ماهنامـه ارتباطـات مرکـزی ،بـا بیـان اینکـه ایـن سـمینار ها با
اسـتقبال خـوب همشـهریان و خانـواده ها مواجه شـد ،گفـت :قصه گویی بـرای ارتبـاط بهتر و
انتقـال مفاهیـم به کـودکان از اهمیت ویـژه ای برخوردار اسـت.
اصغـر تنهایـی ایجـاد انگیـزه و ترغیـب کـودکان ،نوجوانـان و جوانـان بـرای کتابخوانی؛
کنتـرل و کاهـش آسـیب های اجتماعی؛ ایجاد نشـاط اجتماعـی در بین جامعـه و جوانان؛ دوری
از شـبکه هـای مخـرب اجتماعـی و  ...را از دیگـر مزایـای قصه گویـی و آموزش آن برشـمرد.
رئیـس اداره فرهنـگ و ارشـاد اسلامی سـاوه هم گفـت :ادبیات کـودک و نوجـوان بخش
مهمـی از سـرمایه فرهنگـی جامعـه اسـت و پاسداشـت اهالی ایـن بخش ضروری اسـت.
حسـین محمـودی فر افـزود :رحماندوسـت سـرمایه مهم ادبیات کودکان کشـور اسـت که
بـا عنـوان عمـو مصطفی نزد کـودکان داخـل و خارج از ایـران شـناخته می شـود و برخی اثار
او ماننـد «صـد دانـه یاقوت» و «خوشـا بـه حالت ای روسـتایی» نـزد مخاطبان بزرگسـال نیز نام
آشـنا است.
وی خاطرنشـان کـرد :ویژگـی اصلـی و منحصـر به فرد شـعر و نثـر رحماندوسـت ،عینیت

بخشـیدن بـه اشـعار و ارائـه تصویـر
واقعـی و سـاده از محتـوای مـورد
نظـرش بـرای گـروه هـای هـدف بـه
خصـوص خردسـاالن اسـت.
محمـودی فـر اظهـار داشـت:
رحماندوسـت از برجسـته تریـن
شـاعران معاصـر در عرصـه شـعر
کـودک اسـت کـه حـدود چهـار دهه
از عمـر خـود را صـرف نوشـتن قصه
و سـرودن شـعر بـرای کـودکان ایران
زمیـن کـرد.
مصطفـی رحماندوسـت شـاعر و
نویسـنده برجسـته کودک و نوجوان در
حاشـیه جشـنواره قصه گویی در ساوه،
گفـت :هنرمنـدان سـاوه بـرای
جمـع آوری قصـه های انـار در
ایـن شهرسـتان تلاش کنند.
وی بـا بیـان اینکـه سـاوه
خاسـتگاه بهترین نوع انار کشـور
اسـت ،ادامـه داد :هنرمنـدان این
شهرسـتان باید بـرای جمع آوری
قصـه های انـار آن کـه برخی از
آنهـا در سـینه پـدر بـزرگ ها و
مـادر بـزرگ هـا پنهـان اسـت،
تلاش کنند.
ضمـن
رحماندوسـت
تشـریح فوایـد قصـه گویـی در
جهـت رشـد و تکامل کـودکان،
افـزود :بـا توجـه بـه پاییـن
بـودن سـطح مطالعـه در کشـور
بایـد بـرای افزایـش انگیـزه و
عالقمنـدی کـودکان بـه مطالعه
تلاش کنیـم.
بـه گفته وی ،در کشـورهای
دنیـا راهکارهـای مختلفـی را بـرای
افزایش میـزان مطالعه تجربـه کرده اند
کـه یکـی از مهمتریـن ایـن راهکارها
خوانـدن کتـاب قصـه و شـعر از بـدو
تولد اسـت.
او بـا بیـان اینکـه تاکنـون 12
نـوع قصـه گویـی را در کشـور مطرح
کرده ایـم ،تصریـح کـرد :قصـه گویی
یـک هنـر ،دانـش و مهـارت بـا دامنه
گسـترده اسـت که بایـد آن را آموخت
و امـروز در سـاوه شـاهد هسـتیم کـه
گام نخسـت در جهـت آموختـن ایـن
هنـر بـه خوبی برداشـته شـده اسـت.

در نشست معاونین و مدیران شهرداری ساوه با شهردار عنوان شد

شهردار ساوه :تحقق بودجه سالجاری شهرداری ساوه نیازمند ماهانه  17میلیارد تومان درآمد است

شـهردار سـاوه گفـت :تحقـق بودجـه  210میلیـارد تومانـی
شـهرداری سـاوه در سـالجاری نیازمنـد ماهانـه  17میلیـارد
تومـان درآمـد اسـت.
مهنـدس سـید مهـدی حسـینی در جمـع معاونیـن و مدیران
شـهرداری سـاوه ،بیـان کـرد :سـال  96بـا اجـرای قانـون تجمیع
مالیـات بـر ارزش افـزوده و سـال  97بـه علت تورم کم سـابقه،
دو بحـران بـزرگ را تجربـه و از آن بـه سلامت عبـور کردیم.
وی ادامـه داد :خوشـبختانه امسـال شـاهد کاهـش التهـاب
در بـازار و شـرایط اقتصـادی هسـتیم و بـا برنامـه ریـزی هـای
صورت گرفته توسـط شـهرداری ،شـهر در مسـیر جدید توسـعه
قـرار گرفتـه و پـروژه هـای خوبـی را شـروع کـرده ایـم کـه بـه
یـاری خداونـد اگـر مشـکلی پیـش نیایـد ،نویدبخـش روزهـای
خوبـی بـرای مـردم و شـهر سـاوه خواهـد بـود.
مهنـدس حسـینی تصریـح کـرد :بودجـه شـهرداری سـاوه از
 138میلیـارد در سـال  ،97امسـال از سـوی شـورای اسلامی
شـهر و شـهرداری بـا افزایش قابـل توجـه  ۲۱۰ ،میلیارد تومان
پیـش بینـی شـده لذا الزم اسـت تا مدیران شـهری تمـام تالش
خـود را در جهـت تحقـق آن در ایـن شـرایط دشـوار اقتصـادی
بـکار گیرند.
وی بـا بیـان ایـن مطلـب کـه بـا توجه بـه جمعیـت  ۲۴۰هزار
نفـری شـهر سـاوه و اهمیـت و جایـگاه ایـن شـهر در کشـور الزم

رانندگان موظف به استفاده
از کولر اتوبوس هستند

رئیس سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری ساوه گفت :با توجه به
شروع فصل گرما رانندگان ملزم به روشن کردن کولر اتوبوسها هستند.
مهندس علی اصغر آرمیده افزود :با توجه به تخصیص بسته حمایتی به
شرکت های پیمانکار به تمامی اتوبوس هایی که دارای کولر هستند ،حداکثر تا
دو هفته مهلت داده شده تا نسبت به بازسازی و استفاده از سیستم سرمایش
در ساعات گرم روز اقدام نمایند .وی خاطرنشان کرد :پس از انقضای
مهلت یاد شده اقدامات قانونی برابر آیین نامه به عمل خواهد آمد و تمامی
مسئولیت های ناشی از آن متوجه شرکت پیمانکار و مدیر آن خواهد شد.

بـود تـا این بودجـه افزایش پیدا مـی کرد ،افـزود :ظرفیت های
مالـی زیـادی در شـهر سـاوه وجـود دارد کـه باید اسـتخراج و در
جهـت رفاه شـهروندان هزینه شـوند.
وی یـادآور شـد :از ابتـدای سـال جـاری تاکنـون رونـد
درآمدزایـی در شـهرداری سـاوه بـر اسـاس روال عـادی بـوده
اسـت امـا تـا حـد مـورد نظـر کـه تحقـق بودجـه  210میلیـارد
تومانـی سـالجاری اسـت ،فاصلـه داریـم بنابرایـن
بـرای کسـب درآمـد از منابـع پايـدار
نیازمنـد حرکـت جـدی هسـتیم.
شـهردار سـاوه گفـت :بـرای
تحقـق بودجـه سـالجاری
شـهرداری باید بطور متوسط
ماهانـه  17میلیارد تومان
درآمـد داشـته باشـیم،
لـذا الزم اسـت تـا در
جهـت ایجـاد درآمد های
پایـدار تلاش کـرده و
درآمدهـای بـزرگ و
کوچـک را مدنظـر قـرار
دهیـم.
وی در بخـش دیگـری
از سـخنانش بـا بیـان ایـن که
تکریـم ارباب رجوع و رسـیدگی
بـه مشـکالت شـهروندان بایـد در
سـر لوحه فعالیـت های شـهرداری قرار
گیـرد ،حفـظ حرمـت و شـخصیت شـهروندان،
خوشـرویی و خـوش برخـوردی در مواجـه بـا اربـاب
رجـوع ،پاسـخگویی و مسـئولیت پذیـری در قبـال کار اربـاب
رجـوع ،رعایـت عدالـت و انصـاف در برخـورد بـا مراجعیـن و
رعایـت اخلاق اداری و تواضـع در برابـر مـردم را از نـکات مهم
برشـمرد.
مهنـدس حسـینی بـا بیـان اینکـه باید بـرای مردم شـنونده

خوبـی باشـیم و بـه مشـکالت آنهـا بهدرسـتی گـوش کنیـم،
گفـت :مـردم شـهرداری را از خودشـان میداننـد و از آن انتظار
خدمـت دارنـد لـذا الزم اسـت تـا در راسـتای ارتقای سـطح رفاه
عمومـی و خدمـات صادقانـه بـه مـردم نسـبت بـه اصلاح امـور
خـود گامـی بلنـد برداریم.
وی بـه تلاش هـای انجـام شـده شـهرداری در بحـث ایجـاد
درآمـد طـی دو سـال گذشـته نیـز اشـاره کـرد و
اظهـار داشـت :قبـل از سـال  ۹۵میـزان
وابسـتگی شهرداری سـاوه به ارزش
افـزوده حـدود  ۷۰درصـد بـود
امـا در سـال گذشـته ایـن
میـزان وابسـتگی بـه حدود
 30درصـد کاهـش یافـت
کـه انجـام ایـن مهـم کار
بسـیار بزرگـی در حـوزه
درآمـد اسـت.
وی بـا اشـاره بـه
لـزوم جایگزینـی منابـع
پایـدار بـا منابـع نـا
پایـدار در شـهرداری،
یـادآور شـد :بـا توجـه بـه
تـورم و افزایـش قیمـت
مصالـح در بـازار ،تـوان
اقتصـادی شـهرداری نیـز بـرای
اجـرای پـروژه هـای عمرانـی و خدماتـی
بـه مراتـب کاهـش یافتـه اسـت و شـهرداری
جهـت اجـرای ایـن پروژه هـا بایـد هزینه های زیـادی را
پرداخـت کنـد.
شـهردار سـاوه ضمـن تاکیـد بـر لـزوم نـگاه جـدی مدیـران
شـهری بـه وصـول مطالبـات شـهرداری ،بیـان داشـت :در
حوزه هـای خدماتـی و عمرانـی هـم بایـد مهندسـی مجـدد در
کاهـش هزینـه هـا ،صرفـه جویـی و مدیریـت پـروژه ها داشـته

تیم فوتسال شهرداری ساوه
در لیگ دسته یک حضور می یابد

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسالمی شهر ساوه گفت :تصمیم
نهایی برای ادامه کار تیم فوتسال شهرداری ساوه اخذ شد و با تصویب
اعضای شورای اسالمی شهر ساوه ،این تیم یک فصل دیگر نیز در لیگ
دسته اول حضور می یابد.
عبداهلل سالمی اظهار داشت :در این رابطه مقرر شده امور مربوط
به فعالیت این تیم به نحوی مدیریت و ساماندهی شود که با توجه به
شرایط موجود شهرداری ،هزینه کمتر با بازدهی باالتر و دستیابی به
نتیجه مطلوب را در لیگ به همراه داشته باشد.
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کمک هزینه ازدواج

به کدام گروه از بیمهشدگان تامین
اجتماعی تعلق میگیرد؟
بـه اسـتناد مـاده  ۸۵قانـون تأمیـن اجتماعی
بیمهشـدگان در صـورت احـراز شـرایط از
کمـک هزینـه ازدواج بهرهمنـد میشـود.
بـه گـزارش ماهنامـه ارتباطـات مرکـزی به
نقل از روابط عمومی سـازمان تامیـن اجتماعی،
کمـک هزینـه ازدواج یکـی از تعهدات سـازمان
تامیـن اجتماعـی اسـت کـه بـه عنـوان هدیـه
بـه بیمهشـدگان اجبـاری واجـد شـرایط کـه
تشـکیل خانـواده میدهنـد پرداخـت میشـود.
شـرایطی که بـرای دریافت کمـک هزینه
ازدواج الزم است:
* بیمهشـده ظـرف  ۵سـال قبـل از تاریـخ
ازدواج ،حداقـل بـه مـدت  ۷۲۰روز سـابقه کار
داشـته و حقبیمـه ایـن مـدت از سـوی کارفرما
پرداخـت شـده باشـد.
* در تاریـخ ازدواج رابطـه اسـتخدامی
بیمهشـده بـا کارفرمـا قطـع نشـده باشـد.
* ازدواج اول بیمه شده باشد.
* ازدواج دائـم بـوده و در دفتـر رسـمی
ازدواج ثبـت شـده باشـد.
همچنیـن مبلـغ کمـک هزینـه ازدواج برابـر
اسـت بـا مجمـوع حقـوق و مزایـای مشـمول
کسـر حـق بیمـه ظـرف  ۲سـال قبـل از تاریـخ
ازدواج تقسـیم بـر  ،۲۴در صورتیکـه مبلـغ
محاسـبه شـده کمتـر از حداقـل دسـتمزد تاریخ
ازدواج باشـد ،مبلـغ قابـل پرداخـت بـه حداقل
دسـتمزد سـال وقـوع عقـد افزایـش مـییابـد.
الزم بـه ذکـر اسـت در صورتـی کـه زن
و شـوهر هـر دو بیمـه شـده سـازمان تامیـن
اجتماعـی بـوده و واجـد شـرایط باشـند،
پرداخـت کمـک هزینـه ازدواج بـه هـردو نفـر
انجـام میپذیـرد.
بیمـه شـدگان تامیـن اجتماعـی که سـالهای
قبـل ازدواج کردهانـد و در زمان ازدواج شـرایط
فـوق را داشـتهاند و کمـک هزینـه مذکـور را
دریافـت نکردهانـد میتواننـد بـرای دریافت آن
اقـدام کنند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس :فاجعه پنهان در صنعت خودروسازی
عضـو کمیسـیون صنایـع و معـادن مجلـس دربـاره رغبت
خودروسـازان داخلـی بـرای انعقـاد قـرارداد با شـرکتهای
خودروسـازی فرانسـوی ،گفت :اگرچه فرانسـوی هـا یکی از
کشـورهای مدعی در تولید خودرو هسـتند امـا در حال حاضر
آمریـکا ،ژاپن ،چیـن و کره -کـه همزمان بـا ایـران فعالیت در
ایـن صنعـت را آغاز کـرد -نیز در خودروسـازی پیشـتاز بوده
و محصـوالت بـهروز و پیشـرفتهای تولیـد میکنند.
مهنـدس محمدرضـا منصـوری بیـان کـرد :تولیـد خودرو
رونـد مناسـبی داشـت امـا از زمانـی کـه ایـن صنعـت دولتی
شـد مشـکالت آن روزبـه روز افزایـش پیـدا کـرد چراکـه
مدیـران دولتی برای سـاماندهی مشـکالت ایـن صنعت تالش
چندانـی نکـرده و نمیکننـد.
وی در تشـریح نقـش مدیـران دولتـی در مشـکالت کنونی
صنعـت خودروسـازی بـه داسـتانی اشـاره کـرد و افـزود:
حضـور مدیران دولتـی در شـرکتهای خودروسـازی یادآور
داسـتانی اسـت کـه در آن مغـازهدار بـرای حفاظـت از اموال
خـود بهترین دونده شـهر را اسـتخدام کـرد اما زمانـی که دزد
بـه مغـازه آمـد علیرغـم توانایـی بـاالی وی ،دزد بـه راحتی

فرار کـرد! زمانی کـه علت را از دونـده جویا شـدند گفت دزد
بـرای خـودش میدویـد اما من بـرای صاحـب مغـازه دویدم،
علـت مشـکالت صنعـت خودروسـازی نیـز پـس از دولتـی
شـدن هماننـد این داسـتان اسـت.
نماینـده مـردم سـاوه و زرندیه در مجلس شـورای اسلامی
خاطرنشـان کـرد :بـا دولتی شـدن خودروسـازیها ،فسـاد در

ایـن صنعـت آغـاز شـد و تصمیمـات مسـئوالن به ضـرر این
صنعـت تمام شـد.
منصـوری بیـان کـرد :هـر شـرکت خودروسـازی کـه بـه
دنبـال سـرمایهگذاری در صنعـت خودروسـازی باشـد ماننـد
رنـو و پژونمیتوانـد بـه دسـتاوردهای بزرگی دسـت پیدا کند
چراکـه در حـال حاضـر مرزهـا بـرای واردات خودرو بسـته
بـوده و فسـاد در صنعت خودروسـازی بـه راحتـی در جریان
اسـت.
وی بـا بیـان اینکـه خودروسـازان تنها هـزار میلیـارد تومان
دارایـی دارنـد ،تصریـح کـرد :اگرچـه دارایی خودروسـازان
چنـدان بـا ارزش نیسـت امـا بایـد بایـد تمـام ایـن داراییها
فروختـه شـود چراکـه بدهـی آ نهـا حـدود  80هـزار میلیارد
تومان اسـت.
خودروسازان فاجعه پنهان هستند
عضـو کمیسـیون صنایـع و معادن مجلس شـورای اسلامی
بـا بیـان اینکـه خودروسـازان فاجعـه پنهـان هسـتند ،بیـان
کـرد:در صورتـی کـه مـردم پـول و اعتبـارات خـود را از این
صنعـت خـارج کننـد ،خودروسـازی بـه زمیـن میخـورد.

آب منازل شهروندانی که پساب های خانگی را در معابر رها می کنند ،قطع می شود
به گـزارش ماهنامـه ارتباطـات مرکـزی ،معاون
خدمـات شـهری شـهرداری سـاوه در جلسـه
سـاماندهی پسـاب هـای خانگی شـهر ،گفـت :رها
سـاختن پسـاب منـازل در کوچـه و خیابـان هـای
سـاوه یکـی از معضالتـی اسـت کـه سالهاسـت
شـهروندان را کالفـه کـرده و ایـن موضـوع باعث
نارضایتـی بسـیاری از آنـان و آلودگـی محیـط
زندگـی مـردم شـده اسـت.
محسـن مـددی ادامـه داد :فاضالب رها شـده از
منازل باعـث مزاحمـت ،ناراحتی ،آلودگـی ،ایجاد
بوی نامطبـوع و در بعضـی مواقع باعـث اختالفات
و درگیـری هایـی بیـن شـهروندان مـی شـود و از
سـوی دیگـر چهـره کوچـه هـا و خیابـان هـای
شـهر را نازیبـا سـاخته و سلامتی شـهروندان را بـه خطـر
می انـدازد.
وی افـزود :ایـن فاضالبهـا علاوه بـر ایجـاد آلودگی
بهداشـتی و زیسـت محیطی بـرای شـهروندان ،عمـر مفید
جویهـا و جـداول را کاهـش داده و هزینههـای مدیریـت
شـهری را افزایـش مـی دهد.
مهنـدس مـددی یـادآور شـد :بنابرایـن الزم اسـت تـا

آگهی مناقصه عمومی

شـهروندانی کـه در معابـر محـل سـکونت آنهـا طـرح
فاضلاب شـهری اجرا شـده ،انشـعاب منـازل خـود را به
شـبکه جمـعآوری فاضالب خانگـی وصل کنند و کسـانی
نیـز که در محلات آنهـا هنوز ایـن طـرح اجرا نشـده باید
از طریـق حفـر چاه جـاذب ،از رهاسـازی فاضلاب منازل
خـود بـه معابـر عمومـی جلوگیـری کنند.
وی رفـع معضـل فاضالبهـای خانگـی را نیازمنـد
همـت عمومـی دانسـت و افـزود :رعایـت نکردن مسـائل

شــرکت آب و فاضــاب شهرســتان ســاوه (ســهامی خــاص) در نظــر
دارد در اجــرای آییــن نامــه معامــات و از محــل اعتبــارات جــاری خــود
نســبت بــه اجــرای عملیــات احــداث و توســعه شــبکه آب شهرســتان
ســاوه بــر اســاس فهرســت بهــا شــبکه توزیــع ســال  ۹۸از طریــق
مناقصــه عمومــی بــه اشــخاص واجــد صالحیــت اقــدام نمایــد.
باشـیم تـا پـروژه هـا بـا کمتریـن هزینـه ممکـن انجـام شـود و
بتوانیـم در سـال  ۹۸بـه سلامت عبـور کنیـم.
وی بـا اشـاره بـه تشـدید تحریـم هـای اقتصـادی کشـور از
سـوی دشـمنان افـزود :در ایـن شـرایط الزم اسـت کـه محکـم و
آمـاده تـر در مقابـل ایـن تحریـم هـا ایسـتادگی کنیـم لـذا مـی
طلبـد تـا حرکـت هـای اساسـی توسـط مدیـران در شـهرداری
صـورت گیـرد.
وی عنـوان کـرد :سـاوه دارای گـردش مالـی و درآمدهـای
خوبـی اسـت و شـهرداری بـه دلیـل ارائـه خدمـات در حوزه های
مختلـف بایـد در گرفتـن سـهم خـود در ایـن زمینـه بیـش از
گذشـته فعـال باشـد.
مهندس حسـینی همچنین به اهمیت زیباسـازی چهره شـهر
در جـذب سـرمایه گـذاری اشـاره کرد و گفـت :شـهرهایی مانند
کاشـان بـا بهـره گیـری از ایـن مهـم توانسـتند در زمینـه جـذب
سـرمایه گـذار موفـق عمـل کننـد و مـی طلبـد تـا سـاوه نیـز در
ایـن مسـیر حرکـت کند.
وی افـزود :مـردم فهیـم سـاوه شايسـته اقدامـات عمراني،
خدماتـی و فرهنگـی بـزرگ در ایـن شـهر هسـتند و امیدواریـم
ضمـن تقویـت تعلـق خاطـر مـردم بـه شـهرمان بـا برنامـه ریـزی
دقیق و مدیریت صحیح بتوانیم شـهری در خور این شـهروندان
فرهیختـه و در حـد نـام پرآوازه سـاوه بسـازیم.

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

 .1برآورد اولیه 2/264/995/803 :ریال
 .2مبلــغ تضمیــن شــرکت در مناقصــه 113249790 :ریــال (ضمانــت نامــه
بانکــی در وجــه شــرکت بــا اعتبــار ســه مــاه و قابــل تمدیــد  -رســید بانکــی
واریــز وجــه بــه حســاب شــماره  0105575337002بانــک ملــی مرکــزی ســاوه
بنــام شــرکت آب و فاضــاب شهرســتان ســاوه  -اوراق مشــارکت بــی نــام)
 .3مهلــت دریافــت اســناد مناقصــه ۹۸/04/05 :لغایــت پایــان وقــت اداری
۹۸/04/۱۲
 .4محــل دریافــت اســناد :شــرکت آب و فاضــاب شهرســتان ســاوه  -دفتــر
حقوقــی و قراردادهــا
 .5مهلت تحویل اسناد :تا پایان وقت اداری 98/04/22
 .6مــکان و تاریــخ بازگشــایی اســناد :دفتــر مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــاب
ســاوه مــورخ 98/04/۲۳
 .7نشــانی محــل فــروش اســناد :ســاوه  -بلــوار شــهید بهشــتی  -ابتــدای
خیابــان شــهید باهنــر  -شــرکت آب و فاضــاب شهرســتان ســاوه تلفــن
086 - 42227006 - 42227500
شــرکت آب و فاضــاب در رد یــا قبــول هــر یــک از پیشــنهادات مختــار مــی
باشــد.
ضمنا هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
سایر شرایط در اسناد مناقصه درج گردیده است.

روابط عمومی شرکت آب و فاضالب شهرستان ساوه

اولیـه بهداشـتی ،منشـأ ابتال بـه بسـیاری از بیماری
هاسـت و رهاکننـدگان فاضلاب ،سلامت جامعه
را تهدیـد میکننـد لـذا بـرای مبارزه بـا ایـن افراد
تمـام ادارات و دسـتگاههای ذیربـط بایـد همکاری
الزم را داشـته باشـند.
در ادامـه ایـن جلسـه کـه بـا حضـور نماینـده
شـرکت آب و فاضلاب شـهری و مرکز بهداشـت
سـاوه برگـزار شـد ،مقـرر شـد تـا بـه منظـور
پیشـگیری از شـیوع بیماریهـای واگیـردار ،بـرای
منازلـی کـه فاضلاب خانگـی خـود را بـه داخـل
معابـر رهاسـازی میکنند توسـط خدمات شـهری
شـهرداری و دیگـر دسـتگاههای ذیربـط ،تحـت
نظـارت فرمانـداری اخطـار کتبـی صـادر شـود.
همچنیـن بـه منظـور انجـام اقدامـات پیشـگیرانه در
جهـت جلوگیـری از شـیوع بیماریهـای واگیـردار و رفاه
شـهروندان مصـوب شـد تـا پـس از صـدور اخطارهـای
قانونـی بـرای منازلـی کـه تهدیـدی بـرای سـلب رفـاه
عمومـی و بهداشـت هسـتند نسـبت بـه مسـدود کـردن
خروجـی فاضلاب آنـان اقـدام و طبـق مـاده  688قانـون
مجـازات اسلامی بـه مراجـع قضایـی ارجـاع شـوند.

برگ سبز خودرو سند رسمی است
ثبت در دفترخانه اختیاری است
رئیس پلیس راهور ناجا گفت :برگ سبز خورو پلیس راهور همان سند رسمی است که هزینه نقل
و انتقال با این برگ چیزی حدود  ۲۰۰هزار تومان میشود و ثبت خودرو در دفترخانه اختیاری است.
به گزارش ماهنامه ارتباطات مرکزی به نقل از مهر ،جنجال بر سر برگ سبزی که به عنوان سند از
سوی پلیس راهور در هنگام خرید و فروش خودرو صادر میشد و هزینهای که مالک برای ثبت سند در
دفترخانه باید پرداخت میکرد دعوای حقوقی بین کانون سردفتران و پلیس راهور را رقم زد.
کشمکش تا جایی باال گرفت که سر انجام مجلس وارد گود شد و با بررسی قوانین موجود آب پاکی
را روی ابهامات به وجود آمده ریخت و حق را به نیروی انتظامی داد .براساس مکاتبه فرمانده ناجا و
مجلس برگ سبزی که پلیس در هنگام خرید و فروش خودرو صادر میکند .قانونی است و ثبت خرید
در دفتر خانه امری کام ً
ال اختیاری است.
ماده  ۲۹قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی که در جلسه شماره  ۲۹۴تاریخ  ۸/۱۲/۱۳۸۹به تصویب
نهایی مجلس شورای اسالمی رسیده و مشروح مذاکرات نمایندکان محترم مردم و نماینده دولت در
روزنامه رسمی شماره  ۱۹۲۳۳درج گردیده بیان میدارد« ،نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی
انجام میشود ،دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هر گونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد
رسمی ،ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای
بررسی اصالت وسایل نقلیه ،هویت مالک ،پرداخت جریمهها و دیون معوق و تعویض پالک به نام
مالک جدید مراجعه نمایند» .
نقل و انتقال با برگ سبز تنها  ۲۰۰هزار تومان
سردار سید کمال هادیانفر رئیس پلیس راهور ناجا با اشاره به ماده  ۲۹و موضوع قدیمی برگ سبز
خودرو اظهار کرد :هرچند تمایلی ندارم به این پرونده دامن بزنم و یادآوری موضوعات قبلی را داشته
باشم اما باید بگویم که ماده  ۲۹قانون صراحت ًا گفته است سندی که پلیس ارائه میدهد به منزله سند
رسمی است.
وی افزود :نقل و انتقال به وسیله سند راهور حدود  ۱۵۰هزار تومان انجام میشود و با موضوعات
حاشیهای مانند تعویض پالک و غیره چیزی حدود  ۲۰۰هزار تومان هزینه یک نقل و انتقال با سند پلیس
راهور میشود.
رئیس پلیس راهور ناجا تصریح کرد :اگر بعضی عالقه دارند به دفترخانهها مراجعه کنند و سند
دفترخانه ای که حدودا ً سه میلیون تومان میشود بگیرند جای خود دارد ولی این به آن معنا نیست که
سند پلیس اعتباری کمتر از سند محضرخانه داشته باشد.
ثبت خودرو در دفترخانه اختیاری است
با توجه به همه این فراز و فرودهایی که بر سر این ماده قانونی بوجود آمده ،با این حال در بازار خرید
و فروش خودرو اتفاقات دیگری میافتد و بعض ًا طبق روال قبل ادامه دارد .گرفتن سند و ثبت خرید
خودرو در دفترخانهها امری کام ً
ال قانونی و اختیاری است .در صورت استناد به همان برگ سبز در
صورت وقوع دعوای قانونی دادگاه حکم را به نفع طرفی صادر میکند که سند ثبت شده دارد و نه سند
تک برگی که پلیس راهور نسبت به صدور آن اقدام میکند .پس اگر خریدار هستید مختارید نسبت به
ثبت رسمی هم اقدام کنیدتا به قول قدیمیها کار از محکم کاری عیب نکند.

تقدیر استاندار از خسروامیرحسینی
نویسنده کتاب فرخنده ساوجی یکی از مفاخر زن استان مرکزی
در اولیـن مراسـم
نکوداشـت مفاخـر زن
اسـتان مرکزی از خسـرو
امیرحسـینی نویسـنده
کتـاب فرخنده سـاوجی
یکی از مفاخر زن اسـتان
مرکـزی تقدیـر شـد.
بـه گـزارش ماهنامه
ارتباطـات مرکـزی،
خسـرو امیرحسـینی از
اهالـی روسـتای بندامیر
بخـش خرقـان شهرسـتان زرندیـه و نائـب رئیـس انجمـن قلـم ایـن شهرسـتان مـی باشـد.
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حـوادث
پلیس زرندیه
سرقت  ۲۴راس گوساله را ناکام گذاشت

فرمانده انتظامی زرندیه گفت :کارآگاهان پلیس توانستند
برنامه سرقت  ۲۴راس گوساله را در یکی از مناطق این
شهرستان را کشف کنند .سرهنگ محمد رضا روشندل به
ایرنا ،گفت ۲ :نفر از دست اندرکاران سرقت گوساله ها از
یک واحد دامداری ،هنگام معامله با افراد مالخر با هوشیاری
پلیس شناسایی و دستگیر شدند .به گفته وی ،در عملیات
پلیس زرندیه  ۲نفر مالخر نیز دستگیر شدند .فرمانده انتظامی
شهرستان زرندیه گفت :بر اساس برآورد کارشناسان ،ارزش
گوساله های سرقت شده افزون بر پنج میلیارد ریال بود .وی
گفت :سارقان و مالخرها با تشکیل پرونده به مرجع قضائی
معرفی شدند.

پلیس ساوه سه سارق زورگیر را دستگیر کرد

فرمانده انتظامی ساوه گفت :کارآگاهان سه سارق زورگیر
که از یک مرغداری در منطقه «یل آباد» این شهرستان اقدام
به سرقت کرده بودند را شناسایی و دستگیر کردند .به گزارش
پایگاه پلیس ،سرهنگ پرویز اسدی عنوان کرد :اموال کشف
شده از این سارقان به مالباخته تحویل شد .وی افزود :چندی
پیش گزارشی از سرقت از یک مرغداری در منطقه یل آباد
از توابع بخش مرکزی ساوه ارائه شد که بررسی موضوع در
دستور کار پلیس قرار گرفت .فرمانده انتظامی ساوه اظهار
داشت :در مراحل تحقیقات تخصصی کارآگاهان پلیس آگاهی،
سرنخهایی از سارقان به دست آمد و مخفیگاه آنان در یکی از
روستاهای شهرستان شناسایی شد .سرهنگ اسدی ادامه داد:
با شناسایی مخفیگاه این زورگیران ،در عملیات برنامه ریزی
شده هر سه سارق دستگیر و تمام اموال سرقت شده از قبیل
 ۱۵دستگاه تلفن همراه و چندین وسیله برقی از آنان کشف و
به مالباختگان تحویل شد .این مقام انتظامی گفت :تحقیقات
پلیس در این پرونده ادامه دارد و افراد دستگیر شده با تشکیل
پرونده به مراجع قضائی معرفی شدند.

 ۱۱۶متهم مواد مخدر
در زرندیه دستگیر شدند

فرمانده انتظامی شهرستان زرندیه گفت ۱۱۶ :متهم جرایم
مواد مخدر در یک ماه اخیر در زمینه مصرف مواد مخدر و
یا خرده فروشی در این شهرستان شناسایی و دستگیر شدند.
سرهنگ محمد رضا روشندل در گفتگو با ایرنا اظهار داشت:
دستگیری این افراد در راستای اجرای سه مرحله طرح پاکسازی
محالت شهری زرندیه بوده است .وی اظهار کرد :تنها در ۲۰
روز اخیر  ۸۹خرده فروش و معتاد در نقاط مختلف شهرستان
زرندیه دستگیر و به مقامات قضایی تحویل شدند .فرمانده
انتظامی زرندیه گفت ۲۷ :نفر از دستگیر شدگان سارق هستند
که در بازجوییها به ارتکاب  ۳۷فقره سرقت اعتراف کردند و
اموال مسروقه نیز کشف شده است .سرهنگ روشندل یادآور
شد :در این مدت با تالش نیروهای عملیاتی یک میلیارد و
 ۱۲۳میلیون ریال انواع کاالی قاچاق در این شهرستان کشف
و توقیف شد است .وی گفت :در سالهای گذشته عده ای
متخلف در برخی مناطق این شهرستان اقدام به کشت گیاه
شاه دانه میکردند و کشفیات زیادی هم صورت می گرفت اما
امسال با همکاری شوراهای روستایی و دهیاریها روند کشت
این گونه گیاهان ممنوعه کنترل شده است.

دستگیری  ۲خواهر کالهبردار
توسط پلیس زرندیه

فرمانده انتظامی زرندیه گفت ۲ :خواهر که با ترفندهای خاص و اغفال
شهروندان با در اختیار گرفتن کارت های بانکی از آنان و انتشار آگهی فروش
کاالهایی در سایت دیوار اقدام به کالهبرداری در چند استان کشور کرده
بودند ،توسط پلیس در زرندیه شناسایی و دستگیر شدند .سرهنگ محمد
رضا روشندل به ایرنا ،گفت :تاکنون مبلغ  ۳۰۰میلیون ریال اخاذی از این
کالهبرداران احصا شده اما با توجه به گستردگی فعالیت شأن در استانهای
مختلف کشور و احتمال افزایش شاکیان ،ممکن است مبلغ بیشتر از
این رقم باشد .وی در توضیح جزئیات شیوههای که این  ۲خواهر متهم
به کالهبرداری اظهار داشت :آنها با مراجعه به برخی شهروندان به بهانه
اینکه برادرشان در بیمارستان بستری است و کارت بانکی ندارند درخواست
امانت گرفتن کارت میکردند و در مواردی اعتماد مردم را برای در اختیار
گذاشتن کارتشان جلب میکردند .وی افزود :این متهمان به افرادی که از
آنها کارت بانکی به امانت میگرفتند ،اعالم میکردند که به کارت آنها پول
واریز میکنند و فقط عملیات برداشت انجام میدهند .سرهنگ روشندل ادامه
داد :همزمان با اغفال شهروندان و اخذ کارت بانکی از آنها ،این  ۲خواهر در
یک سایت فروش ،تبلیغاتی برای محصوالتی از جمله اجناس دست دوم که
وجود خارجی نداشته ،منتشر میکردند و در پاسخ به تماس مشتریان از آنها
میخواستند که مبلغ پیش پرداخت را به کارت (کارتهایی که از مردم به
امانت گرفته بودند) واریز کنند .وی گفت :بعد از واریز پول بابت کاالی تبلیغ
شده در سایت به کارتها ،آنها یا با داشتن رمز ،خودشان اقدام به برداشت
میکردند یا اگر با مقاومت صاحبان کارت برای ارائه رمز مواجه میشدند از
آنها میخواستند که مبلغ را برداشت و به آنها تحویل دهند و بعد از دریافت
پول متواری میشدند .فرمانده انتظامی شهرستان زرندیه اظهار داشت :افراد
مالباختهای که بابت آگهی سایت پول پرداخت کرده بودند وقتی متوجه شدند
که کاالیی در کار نیست و سرشان کاله رفته است در مراجعه به پلیس،
شماره کارتی که به آن مبالغ را واریز کردهاند ،مالک قرار دادند و تنها مدرک
هم همین بود .وی گفت :در استعالمها مشخص شد که کارتها متعلق به
افراد دیگری است که از وجود آگهی در سایت فروش کاالها بی خبر بودند.
وی گفت :این دو خواهر اهل زرندیه نیستند و در بازجوییها به انجام چنین
فعالیتهای در ساوه ،اسالمشهر ،رباط کریم و تبریز اقرار کردند .وی گفت:
این دو متهم به کالهبرداری بسیار حرفهای اقدام کردند و هیچ ردی از خود
به جا نمیگذاشتند ولی با درایت و تیزهوشی کارآگاهان پلیس زرندیه به
دام افتادند .سرهنگ روشندل گفت :هر دو متهم اکنون به شهرستان ساوه
ارجاع شده و در زندان به سر میبرند .وی از شهروندانی که با این شیوه
مورد کالهبرداری قرار گرفتهاند درخواست کرد که از طریق شماره تلفن
 ۲۱۸۳۱۶۱۸مراتب و شکایت خود را اطالع دهند.

گوساله مبتال به جنون گاوی
با شلیک پلیس ساوه از پا در آمد

فرمانده انتظامی شهرستان ساوه گفت :یک راس گوساله مبتال به
جنون گاوی در این شهرستان با شلیک پلیس از پا در آمد و از بروز
خسارت های احتمالی جانی یا مالی به شهروندان جلوگیری شد .به
گزارش پایگاه خبری پلیس ،سرهنگ پرویز اسدی افزود :این گوساله
بیمار پس از آنکه در شهر آوه واقع در  ۲۰کیلومتری جنوب ساوه از
کنترل اهالی خارج شد ،مراتب توسط مردم به مرکز فوریتهای پلیس
 ۱۱۰اعالم شد .وی اظهار داشت :تیمی از مأموران انتظامی برای
بررسی موضوع به محل اعزام شدند و از آنجا که این گوساله حرکات
خارج از کنترل و خطرآفرینی داشت و ممکن بود برای شهروندان آوه
ای از نظر جانی یا مالی خسارت ایجاد کند ،معدوم شد.
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با تالش های نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس؛

برخی پروژه های بهداشت و درمان در این دو شهرستان به بار نشست

بـا پیگیـری هـای نماینـده مـردم سـاوه و زرندیـه در مجلس
شـورای اسلامی عملیـات اجرایـی بیمارسـتان  ۲۵۰تختخوابـی
سـاوه با حضـور وزیر بهداشـت ،درمـان و آموزش پزشـکی آغاز و
بیمارسـتان امـام رضـا (ع) در شـهر مامونیه و مرکز جامع سلامت
شـهر پرنـدک افتتاح شـد.
بـه گـزارش ماهنامـه ارتباطـات مرکـزی ،نماینـده مـردم سـاوه و زرندیه در
مجلس شـورای اسلامی در جلسـه شـورای اداری سـاوه و زرندیه کـه با حضور
وزیـر بهداشـت در فرمانداری سـاوه برگزار شـد ،دکتر نمکی را افتخـار همه وزرا
دانسـت و گفـت :در مجلـس شـورای اسلامی تمام نماینـدگان بـرای رای آوردن
ایشـان تلاش کردند.
مهنـدس محمدرضـا منصـوری اظهار داشـت :خوشـبختانه علـی رغم وضع
اسـفبار اقتصـادی موجـود و کمبـود بودجـه در وزارت بهداشـت اما شـاهد روند
اجـرای برنامـه های ایـن وزارتخانه هسـتیم.
وی ضمـن مطـرح کـردن این سـوال کـه چرا سـاوه در  ۴۰سـال اخیـر تنها
شهرسـتان در کل کشـور بـوده که صاحب بیمارسـتان دولتی جدید نشـده اسـت،
بیـان کرد :در شـروع مـدت خدمت بنده در سـمت نماینـده مردم سـاوه و زرندیه
در مجلـس ،زمینـی را برای سـاخت بیمارسـتان در سـاوه تعیین کرده اما متاسـفانه
منابـع طبیعـی و آبخیـزداری نیـز روی آن زمین دسـت گذاشـته و به بهانـه اراضی
ملـی بودن ،زمیـن مذکـور را بازگرداندند.
مهنـدس منصوری اظهار داشـت :علی رغم رشـد جمعیت ناشـی از مهاجرت
افـراد از اقصی نقاط کشـور امـا مردم خدمات بهداشـتی و درمانـی دولتی خود را
از یک بیمارسـتان فرسـوده و قدیمی دریافـت می کردند.
وی بـا بیـان اینکـه بـرای پیشـرفت کارهـا و سـاخت بیمارسـتان نیـاز بـه
تخصیـص ردیـف بودجه اسـت ،خاطرنشـان کرد :بیش از  ۲سـال طول کشـید تا
زمیـن جدیـد به مسـاحت  50هزار متر مربع در بهترین نقطه شـهر کنار دادگسـتری
جدیـد بـرای سـاخت این بیمارسـتان خریـداری شـود؛ البته سـنگ انـدازی های
بسـیاری نیز در این راه شـد لذا برای سـاخت بیمارسـتان  ۱۶۰تختخوابی تنها یک
مـاه فرصـت داشـتیم تا در کمیسـیون تلفیـق مطرح و تایید شـود.
او بـا تاکیـد بر اینکـه این امر در زمانی انجام شـد که به هیچ پـروژهای اجازه
آغـاز کار نمـی دادنـد ،ادامـه داد :چرا که پروژه هـای نیمه تمام و اتمـام آن ها در
اولویـت قـرار گرفته بود اما خوشـبختانه با تالشـهای انجام شـده هم از کمیسـیون

تلفیـق و هـم از
مجلـس و هـم
از دولـت مجـوز
سـاخت ایـن
بیمارسـتان اخـذ
شد .
نما ینـد ه
در
مـردم
ملـت
خانـه
خاطرنشـان کرد:
بـا تالش هـای
بسـیار و پـس از
تحقیق و بررسـی
این بیمارسـتان از
 160تختخوابـی
به  ۲۵۰تختخوابی
تبدیل شد و برای
بـرآورد هزینـه
سـاخت و تجهیز
آن  1250میلیـارد ریـال در نظـر گرفته شـد لـذا باید قدر ایـن دسـتاورد را بدانیم.
وی ادامـه داد :بـا کمـک وزیـر بهداشـت و تخصیـص  ۴میلیـارد تومـان به
منظـور تجهیز بیمارسـتان امـام رضا (ع) ،شـاهد راه انـدازی بیمارسـتانی در خور
مـردم شهرسـتان زرندیـه بودیـم که ظرفیـت تخت هـای آن نیز با طرح توسـعه و
واگـذاری  1000متـر زمیـن در جوار آن افزایـش دو برابری به  64تخت داشـت و
به دسـتگاه سـی تی اسـکن تجهیـز خواهد شـد؛ همچنیـن در این مدت دو سـاله
شـاهد احداث و راه اندازی  ۲۴درمانگاه در حاشـیه شـهر و همه روسـتاها هسـتیم.
مهنـدس منصـوری افـزود :پیگیـر برطـرف شـدن مشـکالت و اخـذ ردیف
بودجـه سـاخت و تکمیـل درمانگاه های شـهرهای غرق آبـاد ،نوبـران ،زاویه ،آوه
و همچنیـن دو شـیفته شـدن درمانگاه نصیرآبـاد و تجهیز به آمبوالنـس نیز خواهیم
بـود کـه از دسـتاوردهای سـفر وزیر بهداشـت به سـاوه و زرندیه اسـت.
وی تاکیـد کـرد :بـا تلاش هـای انجـام شـده بیـش از  75متخصـص در

بیمارسـتان شهید
مـدرس و بیـش
از  40متخصـص
بـر
علاوه
پزشـکان عمومی
در بیمارسـتان
امـام رضـا (ع)
حضـور دارنـد
کـه امیـدوارم
بـا راه انـدازی
فـاز دوم ایـن
بیما ر ســـتا ن
سـاخت
و
بیمارسـتان جدید
در سـاوه بـه
قطـب خدمـات
در
پزشـکی
منطقـه تبدیـل
شـو یم .
بـه گفتـه وی ،خوشـبختانه بـر خالف سـال هـای گذشـته وضعیت اسـتقرار
متخصصـان در سـاوه بسـیار مطلوب تر اسـت و تنها محـل و مکان برای اسـتقرار
آنها ضعیف اسـت.
او خاطـر نشـان کـرد :بـا دسـتورهای صادر شـده توسـط وزیر بهداشـت و
پیگیریهـای انجـام شـده و همچنین قول هـا و وعده هایـی که از ایشـان گرفتیم،
شـاهد سـفر پـر خیـر و برکتی برای مـردم سـاوه و زرندیـه بودیم.
نماینـده مـردم سـاوه و زرندیـه در مجلـس تصریـح کـرد :با توجه بـه اینکه
بیمارسـتانی کـه بـا حضـور وزیـر بهداشـت کلنـگ زنی شـد ،یـک بیمارسـتان
آموزشـی اسـت؛ مـی توانیم در آینده رشـته های پزشـکی را نیز به این شهرسـتان
بیاوریم.
وی بـا تاکیـد بـر اینکه  30درصـد ظرفیت پذیرش این بیمارسـتان آموزشـی
بومـی خواهـد شـد ،بیـان کرد :شـهر سـاوه از جمعیـت  ۲۰۰۰۰نفر بـه  ۳۰۰هزار
نفـر رشـد پیدا کـرده و حتی بـه عنوان
یکی از گزینه هـای پایتخت
سیاسـی کشـور مطـرح
شـده اسـت ،لـذا بـا
توجـه بـه پتانسـیل
هـای موجـود بـه
رغـم پـر شـدن
بـه
نقطـه
نقطـه شـهر
صنعتـی ،
اشتغال ۳۸۰

هـزار نفر نیـرو و وجود راه
آهـن قطعـا جمعیـت ایـن
شهرسـتان بـه  ۵۰۰هـزار
نفـر نیـز خواهـد رسـید.
او ابـراز امیـدواری
کـرد کـه بـا نظـر مثبـت
و کمـک هـای وزیـر
بهداشـت ،مرحلـه اول و
ساخت اسـکلت بیمارستان
که نقشـه هـای آن نیز تهیه
شـده اسـت ،تا پایان سـال
انجـام شـود.
منصــــــو ر ی
خاطرنشـان کـرد :البتـه
کمـک هـای خیریـن
کـه همیشـه در صحنـه

حضـور داشـتند و بـه
ویـژه بهداشـت و درمان
را بـه عنوان زیرسـاخت
اصلـی یـک جامعـه
تنهـا نگذاشـتند را ارج
مـی نهیـم و امیـدوارم
بـا وحـدت بیشـتر بیـن
همـه مسـئولین شـاهد
کلنـگ زنـی و افتتـاح
پـروژه های بیشـتری در
شهرسـتان باشـیم.

تجمع فعاالن و نخبگان قرآنی شهرستان ساوه

فعـا ال ن
تجمـع
و نخبـگان قرآنـی سـاوه بـه همـت اداره اوقـاف و
امـور خیریـه و بـا حضـور برخـی از مسـئوالن ایـن
شهرسـتان در موسسـه پذیرایـی و تشـریفاتی تاج
محـل برگـزار شـد.
مدیـرکل اداره اوقـاف و امـور خیریـه اسـتان
مرکـزی در ایـن جلسـه ضمـن تقدیـر از کلیـه
مسـئوالن ،مدیریـت و پرسـنل اداره اوقـاف و امـور
خیریـه سـاوه در برگـزاری ایـن مراسـم ،گفـت:
امیـدوارم برگـزاری ایـن مراسـم سـرآغاز فصـل
همدلـی بـرای فعـاالن قرآنـی باشـد.
حجـت االسلام حسـین دالوری بـا بیـان اینکـه
انـس بـا قرآن زمینه سـاز سـعادت و تعالی بشـریت
اسـت ،خاطرنشـان کـرد :بـا تشـکیل ایـن جلسـات و
اهتمـام بـه فعـاالن قرآنـی قـدم هـای بـزرگ قرآنـی
در شهرسـتان سـاوه برداریـم چراکـه با اسـتفاده از
ظرفیتهـای جامعـه بـرای توسـعه فرهنـگ قرآنـی
و ترویـج مفاهیـم عالیـه کالم وحـی مسـیر نجـات و
سـعادت انسـان هموارتـر خواهـد شـد.
وی افـزود :وحـدت و انسـجام برنامههـا و
فعاليتهـای مجموعههـای قرآنـی بایـد تقويـت و
فضـای مناسـب بـرای آن ايجـاد شـود.
حجـت االسلام دالوری بـا تاکیـد بـر تقویـت
انگيـزه در ميـان آحـاد مختلـف مـردم بـه منظـور
گرايـش بـه سـمت و سـوی معـارف قرآنـی،

اضافـه کـرد :شهرسـتان سـاوه از اسـتعدادها و
ظرفیتهـای باالیـی در حـوزه قرآن برخوردار اسـت
و انسجامبخشـی بـه فعالیتهـای قرآنـی موجـب
خواهـد شـد تا گام هـای موثـری در توسـعه مفاهیم
کالم وحـی برداشـت.
امام جمعه شهرسـتان سـاوه هم در این مراسم
بـا تاکیـد بـر احتـرام بـه قـرآن و ظرفیـت قرآنـی،
گفـت :اعجـاز تالوت زیبـای قرآن و اثـرات آن حتی
در اسلام آوردن افـراد به واسـطه شـنیدن صوت
زیبـای قرآن ،ثابت شـده اسـت.
حجـت االسلام سـید ابراهیـم حسـینی بیـان
کـرد :مقـام معظـم رهبـری با تمـام مشـغولیت ها
امـا اهتمـام ویـژهای بـه جلسـات قرآنـی دارد و
سـاعتها در ایـن جلسـات حضـور پیـدا مـی کنند.
وی بـا بیـان اینکـه جلسـات قرآنـی جلسـات
ایجابـی اسـت ،خاطرنشـان کـرد :البتـه ایـن
جلسـات بـه عنـوان حاشـیه و مقدمـه اسـت و باید
بـه متـن و تفسـیر قـرآن به عنـوان مطلـب اصلی و
مهـم تـر بپردازیـم.
بـه گفتـه وی ،تقویـت و گسـترش فعالیتهای
فرهنگـی و قرآنـی موجـب تضعیـف فعالیتهـای
دیگـری خواهـد شـد کـه نسـبت بـه اجـرای آن
ایـرادات بسـیاری وارد میشـود.
رئیـس اداره اوقـاف و امور خیریه شهرسـتان
سـاوه هـم در ایـن مراسـم گفـت :متاسـفانه بـه

جامعـه قرآنـی و فعـاالن ایـن عرصـه کمتـر توجـه
شـده اسـت.
حجـت االسلام حمیـد کرمـی بـا بیـان اینکـه
ایـن مراسـم بـرای دومیـن سـال متوالی اسـت که
برگـزار مـی شـود ،اظهـار داشـت :سـال گذشـته
تجمـع فعـاالن و نخبـگان قرآنـی ایـن شهرسـتان با

از  ۹۰۰نفـر از
حضـور بیـش
فعـاالن ایـن عرصـه در امامزاده سـید اسـحاق (ع)
برگـزار شـد.
وی ابـراز امیـدواری کـرد کـه همـه از فضـل و
بـرکات ایـن مـاه مبـارک بهره منـد شـویم و افزود:

مـاه مبـارک رمضـان فرصتـی بـرای انس بیشـتر با
قـرآن کریم اسـت.
حجتاالسلام کرمـی ضمن تشـکر از کمکهای
خیریـن در برگـزاری ایـن مراسـم ،بیـان کـرد:
امسـال ایـن تجمع بـا نظم خاصی و در شـأن فعاالن
عرصـه قرآنـی و در فضـای باشـکوه برگـزار شـد تا
میزبـان و پذیـرای بهتـر ایـن عزیـزان باشـیم.
وی بـا تاکیـد بـر اینکـه در شهرسـتان سـاوه
اسـتعدادهای باالیـی در حـوزه قـرآن کریـم وجـود
دارد ،بیـان کـرد :بایـد بـرای شـکوفایی ایـن
اسـتعدادها از همـه ظرفیتهـا اسـتفاده کـرد.
رئیـس اوقـاف سـاوه بـا بیـان اینکـه جامعـه
قرآنـی و حاملان کالم وحـی عمـر خویـش را در
کسـب تعالیـم قرآنـی و معـارف الهـی صـرف مـی
کننـد ،ادامـه داد :عمـر تنهـا سـرمایه انسـانی برای
رسـیدن بـه قـرب الهـی و سـعادتمندی اسـت و
بایـد ایـن سـرمایه ارزشـمند را تضییـع نکنیـم چـرا
کـه تضییـع عمـر ،مـا را در زمـره زیـان کاران قـرار
خواهـد داد.
وی بـا بیـان اینکـه بایـد بواسـطه تمسـک بـه
قـرآن و عمل به دسـتورات کالم خدا خواسـتههای
خـود را از پـروردگار بطلبیـم ،اظهـار داشـت:
دوسـتی و مـودت بـا قـرآن انسـان را بـه خـدا
نزدیـک مـی کنـد و از دیگـران بـی نیاز می شـویم.
حجـت االسلام کرمـی بـا بیـان اینکـه تمسـک

زندگـی مـا را
بـه قـرآن
منطبـق بـر سـبک زندگـی اسلامی و قرآنـی خواهد
کـرد ،افـزود :زندگـی مـا بایـد تحـت تأثیـر انـوار
قرآنـی قـرار گیـرد و ایـن کتـاب انسـان سـاز را از
طاقچـه خانههـا بـه درون زندگی مـان منتقل کنیم.
وی بیـان کـرد :خوشـا بـه حـال افـرادی کـه بـه
گونـهای بـا قـرآن انس گرفتهانـد که قرآن با گوشـت
و پوسـت و استخوانشـان عجین و آمیخته شده است.
بـه گفتـه وی ،شـهید علـم الهـدی آنچنـان
بـا قـرآن انـس داشـت کـه وقتـی همرزمانـش
در هویـزه بـه شـهادت رسـیدند و بدنشـان در
زیـر زنجیـر تانـک بعثیهـا لـه شـد ،تنهـا بدنـی کـه
شناسـایی شـد بـدن شـهید علـم الهـدی بـود.
او توضیـح داد :انـس ایـن شـهید بـا قـرآن
بـه گونـهای بـود که قـرآن روی سـینهاش وسـیله
شناسـایی او شـد ،چـون معتقـد بـود در همـه جـا و
همـه سـختی هـا و همـه حـال فقـط قـرآن بـه درد
انسـان می خـورد.
کرمـی تاکیـد کـرد :اگـر بخواهیم از سـختیهای
زندگـی عبـور کنیـم بایـد سـاعاتی از روز را بـرای
انـس بـا قـرآن و کسـب معـارف الهـی قرآنـی
اختصـاص دهیـم.
قرائـت قـرآن توسـط سـعید پرویـزی قـاری
بین المللـی و اجرای تواشـیح توسـط گروه تواشـیح
یاسـین از دیگـر برنامـه هـای ایـن مراسـم بود.

