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خبر خبر

در نشســت ادبــی غدیر که بــا حضور 
جمعی از مسئوالن شهرستان زرندیه در 
اداره فرهنگ و ارشــاد اســامی این شهر 
از برگزیــدگان ســیزدهمین  برگــزار شــد، 
جشــنواره شــعر انتظــار اســتان مرکزی با 
اهداء لوح و هدایایی تقدیر به عمل آمد.

بــه گــزارش جام جــم احمــد جوانمــرد 
رئیــس اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی 
شهرســتان زرندیه در این مراســم گفت: 
فراخــوان ایــن جشــنواره از اواخــر بهمن 
۹۸ طراحی، تهیه و توزیع شــد. وی افزود: 
پــس از دو بــار تمدیــد مهلت ارســال آثار 
بــه دبیرخانه این جشــنواره حــدود ۱۲۰ اثر 
از ۵۰ شــاعر از اقصی نقاط میهن اسامی 
از استان های مرکزی، قم، تهران، همدان، 
از  پــس  و  وصــول  و...  گیــان  اصفهــان، 
بررســی های اولیه، تحویل هیــات داوران 
جشنواره متشکل از دکتر مهدی صفری، 
علی اصغر ذاکری و مرتضی کریم پور شد. 
شــعر  جشــنواره  ســیزدهمین  دبیــر 
برگــزاری  افــزود:  مرکــزی  اســتان  انتظــار 
مراســم اختتامیه این جشنواره علیرغم 
تاخیرهای مکرر به دلیل شــیوع ویروس 
کرونا مقدور نشــد که نهایتــا دبیرخانه بر 
آن شــد از برگزیــدگان ایــن جشــنواره در 
نشست ادبی غدیر که به مناسبت عید 
سعید غدیرخم و همزمان با دهه مبارک 
امامت و والیت برگزار شد با اهدای لوح و 

هدایایی تقدیر به عمل آورد. 

3 اجتماعی

ضمیمه رایگان روزنامه د  ر شهرستان ساوه

فرمانده انتظامی زرندیه: 
خرمنکوب بانوی 40 ساله خرقانی را به کام مرگ کشاند

به گزارش جام جم به نقل از  پایگاه خبری پلیس، سرهنگ »روح الدین 
یوســفوند«  اظهار داشــت: در پی اعام گزارشــی در ســاعت ســه بامداد 
به مرکز فوریت های پلیســی ۱۱۰ اســتان مبنی بر فوت یک خانم کشــاورز 
هنگام کار با دســتگاه خرمنکــوب در بخش خرقان شهرســتان زرندیه، 

بافاصله تیم های امدادی و انتظامی در محل حاضر شــدند.  وی افزود: 
در بررســی های اولیه مشــخص شــد خانمی ۴۰ ســاله در حین کار با این 
دستگاه در مزرعه شخصی دچار حادثه شده و جان باخته است.  جسد 

متوفی برای بررسی بیشتر به پزشکی قانونی منتقل شد.

ســیزدهمین  برگزیــدگان 
جشنواره شعر انتظار تجلیل 

شدند

آئیــن  مــرداددر  محمودی فــر ۱۹  حســین 
برزگداشت روز خبرنگار در سالن شهید آوینی 
ارشــاد اســامی شهرســتان  اداره فرهنــگ و 
ســاوه اظهار کرد: خبرنگاران منعکس کننده 
مشکات مردم هستند و در مطالبه نیازهای 
مردم با کســی تعارف ندارند و براساس منافع 

مردم و مصالح کشور گام بر می دارند. 
بــه گــزارش جام جــم محمودی فــر بــا بیان 
از ظرفیــت خبرنــگاران در  این کــه متاســفانه 
شهرســتان به خوبی اســتفاده نشــده است، 
اظهــار کــرد: اگــر از ظرفیــت رســانه در راســتای 
آگاهــی بخشــی بــه جامعــه بخوبــی اســتفاده 
شــود قطعا بسیاری از مشــکات و کمبودها 
برطرف خواهد شد. رئیس اداره ارشاد ساوه با 
اشــاره به این که روح انقاب اسامی بر مبنای 
فرهنگ شکل گرفته است، افزود: برای حفظ 
اســتقال و هویت فرهنگی در مقابل تهاجم 
فرهنگی دشمنان، باید جایگاه فرهنگی ارتقاء 

یابد و نگاه به فرهنگ از یک جایگاه سرگرمی 
و تفننــی خــارج شــود. وی بــا تاکیــد بــر این که 
توجه به توســعه فرهنگی از ضروریات کشــور 
اســت، بیان کرد: قطعا هر گونه تغییر در روند 
توسعه کشور بدون اتکا و توسعه فرهنگی و 
هنــری امکان پذیر نیســت و اگر امــکان پذیر 
باشــد قطعــا پایدار نمی شــود. وی با اشــاره به 
این کــه اعتبــارات فرهنگــی محــدود اســت و 
پاســخگوی نیازهــای حــوزه فرهنگ نیســت، 
افــزود: با این حال خوشــبختانه اداره فرهنگ 
و ارشــاد اســامی شهرســتان ســاوه رتبه اول 
اجــرای برنامه های فرهنگی و هنری در ســطح 
استان مرکزی را به خود اختصاص داده است.  
محمودی فــر، برگزاری جشــنواره های متعدد 
فرهنگی و هنری منطقه ای و اســتانی شــامل 
شــعر عاشــورایی، عطر یــاس، فیلــم ۱۲۰ ثانیه، 
تئاتر فجر، تئاتر دفاع مقدس، شعر و موسیقی 
محلــی را از جملــه برنامــه شــاخص فرهنگی و 

هنری در طول سال دانست و افزود: بازسازی 
فرهنگســرا پــس از ۳۰ ســال از زمــان احــداث، 
ساخت ســاختمان بلک باکس بدون تامین 
اعتبار بودجه دولتی و با مشارکت خیران و هم 
افزایی بین بخشــی و بازســازی سالن سلمان 
ساوجی از جمله فعالیت های عمرانی در طول 
ایــن ســال ها بــوده اســت. وی برگــزاری آییــن 
تجلیل از پیشکسوتان، و شخصیت هایی که 
عمــر خــود را در راه اعتای فرهنــگ و هنر این 
شهرستان صرف کردند، از دیگر فعالیت های 
این اداره در طول سال های اخیر بوده است. 

سید علی آقازاده، استاندار مرکزی 
در جلســه مدیریــت بیمــاری کرونــا در 
استان مرکزی با اشاره به عدم رعایت 
از  بعضــی  ســوی  از  بهداشــتی  نــکات 
اظهــار  کرونــا  بــا  مقابلــه  بــرای  مــردم 
دســتگاه  فعالیــت  ســاعت  داشــت: 
اجرایی اســتان مرکــزی از اوایل مرداد 
به منظور کاهش تردد و صرفه جویی 
در مصــرف بــرق کاهــش یافتــه بــود و 
از ابتــدای شــهریور ســاعت فعالیــت 
دســتگاه های اجرایی بــه حالت عادی 

باز می گردد. 
از  نقــل  بــه  جام جــم  گــزارش  بــه 
تســنیم آقازاده افزود: امسال مراسم 
عــزاداری ایــام محــرم در ســطح کشــور 
به صــورت متفــاوت برگــزار می گردد و 
هیئت ها از روش های ســال گذشــته 
دوری کننــد تــا ویــروس کرونــا شــیوع 

پیدا نکند. 
کــرد:  تصریــح  مرکــزی  اســتاندار 
جــان  باعــث  نبایــد  عــزاداری  مراســم 
باختــن افراد دیگر شــود و فرمانداری 
شهرســتان اراک در راستای جلوگیری 
اقدامــات  کرونــا  ویــروس  شــیوع  از 
از  بعضــی  و  داده  انجــام  مناســبی 
فرمانداران شهرستان ها که اقدامات 
ویژه ای انجام نداده اند باید پاســخگو 

باشند. 
اســتان  کــرد:  خاطرنشــان  آقــازاده 
مرکزی از ابتدای مرداد تا 23 مرداد 86 
فوتــی ناشــی از ابتا به ویــروس کرونا 
موجــود  فوتــی  آمــار  و  اســت  داشــته 
در مقایســه بــا تیــر 2/5برابــر افزایــش 
پیــدا کرده و نشــان دهنــده وضعیت 

نامطلوب استان است. 
وی عنوان کرد: برخورد با هیئت ها 
ارشــادی است و بسیج سپاه روح اهلل 
اســتان مرکزی بــا برگــزاری کاس های 
آمــوزش فعالیت هیئت هــا را کاهش 
اســتان  هیئت هــای  و  بدهــد  پیــدا 
مرکــزی حداکثــر دو ســاعت می توانند 

عزاداری کنند. 
اهالــی  افــرود:  مرکــزی  اســتاندار 
زادگاه  بــه  ســفر  از  مرکــزی  اســتان 
خــود در ایــام محــرم خــودداری کننــد 
بــر حفــظ ســامت اعضــای  تــا عــاوه 
از  هــم  دیگــران  خانواده هایشــان 

ویــروس کرونا در امان بمانند. 

؛ از ابتدای شهریور

فعالیت ادارات به حالت 
عادی باز می گردد

بــدون  طالیــی  خوشــه  تیــم 
هفته هــا  تــا  حمایتــی،  هیــچ 

صدر جدول بود
مدیرعامل خوشه طایی ثنای ساوه 
گفــت: بــرای صعود تیم همــه  تاش مان 
را کردیم و تیم خوشــه طایی بدون هیچ 
حمایتــی، تــا هفته ها صــدر جــدول بود و 
اینــک عمــا جایــگاه مــا چهارمــی جدول 

نبوده است. 
به گزارش جام جم رویزی افزود: برخی 
مسئوالن اســتان مرکزی دوست ندارند 
که خوشــه طایی از شــهر ســاوه به لیگ 
برتر راه یابد، زیرا هیچ حمایتی از بازیکنان 
مــا انجــام نشــده اســت. وی همچنیــن 
بــه پاداش هــای در نظر گرفته بــرای دیگر 
تیم ها اشــاره و بیان کرد: هیچ پاداشی به 
بازیکنــان تیم ما پرداخت نشــده اســت 
و فقــط بــا اتکا به تــوان خودمان تــا اینجا 

آمده ایم. 

بــا  نشســت  در  ســالمی،  عبدالــه 
گفــت:  روزخبرنــگار  آســتانه  در  خبرنــگاران 
کار  و  هســتند  جامعــه  امیــن  خبرنــگاران 
و  رســاندن  گاهــی  آ آنــان  اصلــی  و  اساســی 
جایــگاه  و  اســت  مــردم  بــه  دادن  گاهــی  آ
بســیار رفیــع و واالیــی در ایــن حــوزه دارند، 
زیــرا بــا رصــد وقایع شــهر بدنبــال انعکاس 

کاستی ها و مطالبات مردم هستند. 
افــزود:  ســالمی  جام جــم  گــزارش  بــه 
اهتمام جدی شــورای اســامی و شــهرداری 
اولویــت  بــا  شــهروندان  نیازهــای  رفــع  بــر 
و  پروژه هاســت  و  ح هــا  طر اجــرای  ســنجی 
وفــاق و همدلــی بیــن مجموعــه مدیریــت 
شــهری موجب شــده ســاوه به یــک کارگاه 
متعــدد  پروژه هــای  اجــرای  بــرای  عمرانــی 
نظیر زیباســازی و تقویت مبلمان شهری و 
پروژه های زیرســاختی تبدیل شود. سالمی 
گفت: نبود کمربندی در اطراف شهر ساوه، 
ســال ها از مطالبــات بحــق شــهروندان و از 
نیازهای این شــهربود ولی شــورای اسامی 
و  مالــی  مشــکات  باوجــود  پنجــم  دوره 
اقتصــادی عملیــات احــداث کمربندی های 
شــمال، شــرق و جنوبی شــهر را  در دســتور 
کار خود قرار دادامیدواریم تا پایان فعالیت 
این شــورا بخش زیــادی از این کمربندی ها 
مورد بهره برداری قرار گیرند. وی ادامه داد: 
شهر ســاوه به دلیل کاستی ها و مشکات 
زیاد کنونی مظلوم واقع شــده است؛ از این  

جهــت کــه بــا توجــه بــه ظرفیت هــای بــاالی 
شــدن  تبدیــل   توانایــی  شهرســتان،  ایــن 
بــه یــک شــهر بســیار پیشــرفته و توســعه 
یافتــه را داشــته اما به دالیــل مختلف مورد 
غفلــت واقــع شــده و هنــوز بــه آن جایــگاه 
واقعی خود نرســیده است. شــهردار ساوه 
در ادامــه بــه برخــی اقدامــات انجــام شــده 
در حوزه شــهری اشــاره کــرد و گفت: بــا آغاز 
دوره پنجم شورا و شهرداری، برنامه ششم 
توسعه در سال 96 هم آغاز شد که با اجرای 
آن ســهم ساوه از درآمد ناشــی از مالیات بر 
ارزش افــزوده به یک باره بــه کمترین میزان 
خــود رســید و شــهرداری و شــورا را بــا یــک 
چالــش بــزرگ روبرو کرد. حســینی افزود: در 
ایــن شــرایط شــهرداری ســاوه کــه 70 درصد 
جذب سرمایه اش وابسته به ارزش افزوده 
بود دچار آســیب های فراوانی شد که با آغاز 
دوره پنجــم و همزمان با این موضوع نحوه 
مدیریت عوض شــد و با تصمیم گیری های 
در  ســختگیری  گاهــی  و  هوشــمندانه 
در  مجوزهــا  صــدور  و  مطالبــات  وصــول 
یــک ســال اول کمــی از بحران عبــور کردیم. 
شــهردار ساوه افزود: ســامان بخشیدن به 
ســکونتگاه های غیررســمی، اصــاح مبادی 
ورودی شــهر و زیبــا کــردن مبلمان شــهری 
برای ارتقای کیفیت سطح زندگی در شهر از 
مهم ترین اولویت های شورا و شهرداری در 
این دوره در نظر گرفته شد که خوشبختانه 

تا امروز بخوبی پیش رفته اســت. حســینی 
تصریــح کــرد: یکــی از پروژه هــای خــوب این 
دوره ساخت شهرک بازیافت با 36 غرقه در 
منطقه ســایت پســماند بود که با اجرای آن 
مقدمات جمع آوری تمام ضایعات فروشان 
از مبادی ورودی شــهر در حال انجام است 
و بــا جمــع آوری آنهــا نســبت به ایجــاد پارک 
خطــی و مراکــز تجاری مورد نیــاز مردم اقدام 
ح  خواهــد شــد. وی بــا اشــاره بــه اجــرای طــر
مســجد تا مســجد گفت: بناهــای تاریخی و 
قدیمی شناســنامه شهر ساوه هستند لذا 
پروژه مسجد تا مســجد )از مسجد تاریخی 
انقــاب تا مســجد تاریخــی جامع ســاوه( در 
دســتور کار قرار گرفت که نخســتین فاز آن 
مرمت و بازســازی گذر عباسی بود که امروز 
مورد بهره برداری قرار گرفت. شهردار ساوه 
ح در نیمه دوم  تصریح کرد: فاز دوم این طر
ســال جــاری اجــرا خواهــد شــد کــه در ایــن 
راســتا ســاکنان میــدان عاشــورا و خیابــان 
فاحت ساوه شاهد تغییرات قابل توجهی 
ح کمربندی  خواهند بود. حسینی اجرای طر
و رینــگ شــهر ســاوه را یکــی از مهم تریــن 
شــهرداری  و  شــورا  دوره  ایــن  پروژه هــای 
عنــوان کــرد و گفــت: بــا مطالعــات صــورت 
گرفتــه در ســال 96 و بررســی مالکیت هــای 
ح کمربنــدی در ســاوه و اســتان  اراضــی، طــر
تصویــب شــد و بــا تأمیــن اعتبــار مــورد نیاز 
رینگ شــمالی شــهر بــه طــول 3/5 کیلومتر 
به عرض 70 متر با نوارهای سبز پیرامون آن 
اجرا شــد کــه بار ترافیکــی را از میــدان آزادی 
ســاوه خالی کرد. وی گفت: پروژه رینگ دور 
شــهر به طول 16 کیلومتــر نیز از برنامه های 
مهم دیگر شــهرداری در این دوره است که 
بــا اجــرای نوار ســبز آن عاوه بر چشــم انداز 
زیبا تأثیر بســزایی در پاک کردن هوای شهر 

ساوه خواهد داشت.

 گنجایش ساوه برای تبدیل  شدن به شهری 
توسعه یافته

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی ساوه: 
از ظرفیت خبرنگاران در شهرستان بخوبی استفاده نشده است
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 رئیس دانشکده فنی و حرفه ای ساوه:

جذبدانشجویکارشناسیحسابداریدولتیدردانشکده
فنیوحرفهایساوه

حامد افشــارفرنیا رئیس دانشکده فنی دولتی فنی 
و حرفه ای جراحی زاده شهرســتان ســاوه در گفت و گو 
بــا خبرنگارجــام جــم در ســاوه گفت: با شــیوع ویروس 
کرونــا کــه از اوایــل اســفند ســال گذشــته شــروع شــد 
براســاس اباغیه پدافند زیستی کشور دانشکده فنی 
ســاوه نیزبــا توجه به این کــه جزء دانشــگاه های دولتی 
و دارای خوابــگاه ملکــی می باشــد و تقریبــا از هشــت 
اســتان دانشــجو می پذیــرد بــر اســاس شــرایط خــاص 
اســتان آموزش های حضوری را به آموزش های مجازی 

تبدیل نمود.
ع وقت با حضور   وی افزود: در همین راســتا در اسر
اســاتید دانشگاه کارگروه آموزش های مجازی با هدف 
آشــنایی  و  تولیدمحتــوا  مجــازی،  آموزش هــای  ارائــه 
تولیــد  این کــه  بــه  باتوجــه  و  آنایــن  بــا سیســتم های 
محتــوای الکترونیک یک کار تخصصی اســت در قالب 
مجازی و در بســتر اینترنت تشکیل شد، خوشبختانه 
جــزو اولیــن دانشــگاه ها در ســطح اســتان بودیــم کــه 
آموزش های مجازی را بموقع شروع کردیم و توانستیم 
بــه یاری خدا و کمــک همکاران، فعالیت آموزشــی را در 

فضای مجازی ادامه دهیم. 
رئیس دانشــکده فنی و حرفه ای جراحی زاده ســاوه 
تصریح کرد: شــروع کاردانشکده فنی در فضای مجازی 
ابتــدا بــر مبنای آموزش اســاتید و دانشــجویان شــکل 
گرفــت کــه بــا سیســتم های آموزشــی از راه دور و تولید 
محتــوای الکترونیکــی آشــنا شــوند و قــادر باشــند بــا 
تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری مربوطه کار کنند. 
ازجملــه  افزارهایــی  نــرم  کــرد:  بیــان  افشــارفرنیا 
Camtasia به منظور فیلمبرداری از صفحات آموزشــی، 
استفاده از نرم افزار foxit phantompdf برای ویرایش 
خصــوص  ایــن  در  اف  دی  پــی  فایل هــای  اطاعــات 
توصیه می شود. ســامانه داخلی آموزش مجازی تحت 
عنــوان tvusaveh. ir  که یک LMS داخلی می باشــد راه 
انــدازی شــد کــه فعالیت های آموزشــی طبق سیســتم 
انتخــاب واحــد دانشــجویی دانشــکده را شبیه ســازی  
می کنــد بــه ایــن صورت کــه تمام دروســی که دانشــجو 
اخــذ نمــوده به صــورت  آنایــن در فضای مجــازی ارائه 
 khedmat. tvu. ac. می شــد. ســامانه میز خدمــت نیــز
ir  به منظور رســیدگی به درخواســت های دانشــجویی 
وهمچنیــن LMS جامــع samyad. tvu. ac. ir بــر پایــه 
ســوی  از  کشــوری  صــورت   بــه  هــم  مــودل  سیســتم 
دانشــگاه فنی وحرفه ای با هدف شبیه ســازی  آموزش  
ایجــاد  کشــور  سراســر  وحرفــه ای  فنــی  دانشــگاه های 
گردیــد. در واقــع بــا طراحــی این نــرم افزارها تاش شــد 

یــک محیط محاوره ای بین اســتاد ودانشــجو به منظور 
اســتفاده بهتر از آموزش ها ایجاد شود. وی ادامه داد: 
در آمــوزش فضــای مجازی تمام فعالیت های آموزشــی 
از جمله،حضــور وغیــاب دانشــجو، تعامــل بین اســتاد 
ح ســوال و مدیریت آزمون هــا و تکالیف  ودانشــجو،طر
از طریــق ســامانه وحتــی توســط خانواده هــا بــه صورت  
از ۹۰درصــد  آنایــن قابــل پیگیــری می باشــد و بیــش 
آموزش ها در فضای مجازی به صورت  کامل ارایه شده 
وبیش از۱۷۲۰ســاعت آموزش آناین از شــروع کرونا در 

فضای مجازی ارائه شده است. 

برخــی  برگــزاری  خصــوص  در  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
آموزش هــای عملــی کــه باید به صــورت  کارگاهــی برگزار 
شــود پیــش بینی مــا این بود کــه مــرداد آموزش هایی 
عملــی کــه نیاز به حضــور دانشــجو و کارگاه دارند وباید 
حضــوری انجام شــود برگزار گــردد ولی به دلیل شــدت 
شــیوع مجــدد ایــن ویــروس براســاس اباغیــه ســتاد 
پدافنــد زیســتی اســتان آمــوزش حضوری ممنوع شــد 
و برنامه ریــزی کردیــم کــه اســتادان گرامــی آموزش هــا 

را شبیه ســازی  یــا نــرم افــزاری یــا به صــورت  فیلــم برای 
دانشجو ارسال کنند. 

کــه  بــرای دانشــجویانی  ادامــه داد: همچنیــن  و ی 
دسترســی به اینترنــت ندارند در LMS ســمیاد فضایی 
پیــش بینــی شــده تــا آموزش هایــی کــه در کاس  های 
آنایــن برگــزار کردیــم در این فضــا در قالــب فیلم برای 
دانشــجویانی کــه بــه اینترنــت دسترســی ندارنــد قــرار 
داده شــود و بــه محــض دسترســی بــه اینترنــت آن را 
دانلود کنند واز آموزش ها بهره مند شوند . وی افزود: 
همچنیــن از نــرم افــزار Adobe Connection بــه منظور 
برگــزاری کاس هــا بــه صــورت آنایــن اســتفاده گردید، 
شبیه ســازی  و  آموزشــی  فایل هــای  گــذاری  اشــتراک 
فضای آموزشــی از کاربردهای این نرم افزار می باشد که 

بیشتر دانشگاه ها از این نرم افزار استفاده می کنند. 
وی افــزود: آموزش هــای فضــا مجــازی بــا حضور 39 
اســتاد، 1720ســاعت کاس آناین وبیش از 100جلســه 

کاس آفاین برگزار شد.
 افشــارفرنیا خاطرنشــان کرد: با توجه به شعار سال 
» جهش تولید« که توسط مقام معظم رهبری )مد ظله 
العالی(بیــان گردیــد ،ترویــج ،تقویــت و ارتقــاء فرهنــگ 
حرفــه ای،  واخــاق  کارآفرینــی  تولیــد،  و  کار  اســامی، 
 ، ماهــر متخصــص،  انســانی  نیــروی  وتربیــت  آمــوزش 
کار  و  کســب  نیاز هــای  بــا  متناســب  وکارآمــد  متعهــد 
فعلــی و ارتقای توان کارآفرینــی، افزایش نقش آموزش 
و تربیــت فنی، حرفه ای و مهارتی در توســعه اقتصادی، 
اجتماعــی و فرهنگــی و ایجــاد هماهنگــی و تعامل بین 
ایــن نظام بــا ســایر نظام های آموزشــی از اهــداف مهم 

دانشگاه فنی وحرفه ای کشور است. 
وی ادامه داد: برای اولین بار در مهر امســال جذب 
دانشجوی کارشناسی حسابداری دولتی در دانشکده 
فنی و حرفه ای ســاوه خواهیم داشــت و هــم اکنون در 
۴ رشــته کاردانی و 3 رشــته کارشناســی و مهندســی در 
گرایــش برق،حســابداری و کامپیوتر در دانشــکده فنی  
و حرفــه ای ســاوه دانشــجو داریــم. در ســال تحصیلــی 
و  فنــی  دانشجودردانشــگاه های  هــزار   ۱۲۳ امســال 
حرفه ای سراسر کشور جذب دانشجو خواهیم داشت 
که ســهم دانشــکده فنی حرفه ای ســاوه ۶۵۰ دانشجو 

خواهد بود. 
در  خواهــر  دانشــجوی  جــذب  مجــوز  افــزود:  وی 
دانشــکده فنــی و حرفــه ای دولتی ســاوه اخذ شــد ولی 
به خاطر مشــکل فضای آموزشــی در حال حاضر جذب 
مســئله  ایــن  داشــت،  نخواهیــم  خواهــر  دانشــجوی 
چندیــن بــار پیگیری شــده ولــی تاکنون به دلیــل نبود 

فضای آموزشی مغفول مانده است. از تمام مسئوالن 
، خیــران نیــک اندیــش و صاحبان محتــرم صنایع  عزیــز
ساوه دعوت می کنیم در این خصوص ما را یاری دهند 
که انشــااهلل دانشــکده فنی و حرفه ای دولتی خواهران 
نیــز در ســاوه شــروع بــه کار نماید و این امتیــاز باتوجه 
به صنعتی بودن ساوه و وجود پتانسیل دانش آموزی 
حفظ شود و از رفت و آمد دانشجویان خواهر به سایر 
شــهر ها و مشــکات مربوطه جلوگیری شــود. با توجه 
به بخشنامه های دانشگاه هر کمکی که توسط خیران 
گرامی به دانشگاه شود برابر آن توسط دانشگاه کمک 
خواهــد شــد و صاحبان صنایع در قالــب تفاهم نامه با 
تجهیز کارگاه های دانشــگاه به نام خودشان می توانند 

از امکانات آموزشی دانشگاه استفاده نمایند. 
جــا دارد در همین جا از زحمات مدیریت توزیع برق 
استان و ساوه برای راه اندازی کارگاه شبکه های هوایی 
دانشکده جراحی زاده تشکر و قدردانی نمائیم. رئیس 
دانشگاه فنی وحرفه ای جراحی زاده ساوه تصریح کرد: 
براســاس بند ب ماده 65 قانون ششم توسعه، سهم 
آموزش هــای مهارتی در نظام آموزش و پرورش باید به 
50درصد و دانشگاه ها به 30 درصد برسد. این در حالی 
اســت که میانگین ســهم آموزش و پرورش کل کشور 

به 35درصد و دانشگاه ها به ۱۴ درصد رسیده است. 
وی خاطرنشــان کــرد: ایــن آموزشــکده بــا تکیــه بــر 
الطــاف بی کــران الهــی و بــا بهره گیــری از تجــارب علمــی 
دانشــگاه  در  ســابقه  بــا  و  برجســته  اســاتید  فنــی  و 
بــه  همــکاری  راســتای  در  را  خــود  آمادگــی  صنعــت  و 
پروژه هــای  اجــرای  و  صــورت مشــاوره علمــی، طراحــی 
می باشــد: دارا  ذیــل  زمینه هــای  در  صنعتــی  و   اداری 
 ،ICDL( برگــزاری دوره هــای آموزشــی درون ســازمانی - 
اجــرای  و  ســازی  پیــاده  طراحــی،   -)... و  رایانــه  کاربــری 
نرم  افزارهــای اختصاصــی اداری و صنعتی در زمینه های 
اتوماســیون اداری، حســابداری - مالی، منابع انســانی، 
 CMMS،کنتــرل تولیــد، برنامــه ریزی تولیــد ، HSE، انبــار
QC، کنترل تردد و انتظامات و. . . - طراحی و پیاده سازی 
پورتال های سازمانی و نرم افزارهای تحت وب- طراحی 
آموزشــی  کمــک  دســتگاه های  و  بردهــا  ســاخت  و 
کنتــرل  فرمــان،  مــدار  پنوماتیــک،  هیدرولیــک،   ،PLC(
ســرعت، الکترونیــک صنعتــی، فیزیک مکانیــک و...(- 
طراحــی و ســاخت بردها و دســتگاه های آزمایشــگاهی 
اختصاصــی- طراحــی و ســاخت بردهــا و دســتگاه های 
صنعتــی اختصاصــی- اتوماســیون صنعتــی- مشــاوره، 
طراحی و اجرای شبکه های کامپیوتری به صورت  کابلی 

و بی سیم اعام می دارد. 

رئیس دانشکده فنی و حرفه ای شهرستان 
ساوه: مجوز جذب دانشجوی خواهر در 

دانشکده فنی و حرفه ای دولتی ساوه اخذ 
شد ولی به خاطر مشکل فضای آموزشی 

درحال حاضر جذب دانشجوی خواهر 
نخواهیم داشت، این مسئله چندین بار 

پیگیری شده ولی تاکنون به دلیل نبود 
فضای آموزشی مغفول مانده است. از 

، خیران نیک اندیش  تمام مسئوالن عزیز
و صاحبان محترم صنایع ساوه دعوت 

می کنیم در این خصوص ما را یاری دهند 
که انشااهلل دانشکده فنی و حرفه ای دولتی 
ع به کار نماید و  خواهران نیز در ساوه شرو
این امتیاز باتوجه به صنعتی بودن ساوه و 
وجود ظرفیت دانش آموزی حفظ و از رفت 

و آمد دانشجویان خواهر به سایر شهر ها و 
مشکالت مربوطه جلوگیری شود

تاژ
پر

ر
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5ضمیمه رایگان روزنامه د  ر شهرستان ساوه

یک فعال حوزه  کشاورزی بخش نوبران:

نمیکند وعدههاینافرجامقفلمشکالتبخشکشاورزیراباز

 جنــاب آقای یاوری ریاســت محتــرم اتحادیه صنف 
مشاوران امالک ساوه

درگذشــت مــادر گرامــی تــان رابــه شــما و خانــواده 
محترم تســلیت عــرض نموده، آرزوی صبر و ســامتی 

برای شما و بازماندگان آن عزیز از دست رفته داریم. 

سراســری  روزنامه هــای  سرپرســت  کریمــی  عبــاس 
ساوه- زرندیه -لیال گراوند مدیر اجرایی جام جم 

جنــاب آقایــان محمدرضا خیــر اندیش معاون اجرایی تشــکیالت 
خانــه کارگــر شهرســتان های ســاوه وزرندیــه و عبــاس خیــر اندیــش 

کارشناس مشارکت های مردمی دانشکده علوم پزشکی ساوه 
درگذشــت خواهــر زاده گرامیتــان را بــه شــما و خانــواده محترمتان 
تسلیت عرض نموده برایشان از درگاه خداوند متعال مغفرت و برای 

شما و سایر بازماندگان صبر جمیل خواهانم

عباس کریمی -لیال گراوند نمایندگی مطبوعات ساوه وزرندیه - مدیر 
اجرایی روزنامه جام جم در ساوه -خبرگزاری تسنیم 

 همــکار محترم رســانه ای جنــاب آقــای »محمد رضا 
علیزاده«مدیر مسئول نشریه وزین خورشید ساوه

 درگذشــت پدر گرامیتــان مرحوم اکبر علیــزاده نوری 
را بــه جنابعالــی و خانــواده محتــرم تســلیت می گوییــم 
و از خداونــد متعــال غفــران آن مرحــوم و تســلی خاطــر 

بازماندگان شریف را مسالت می کنیم. 

نمایندگی مطبوعات سراسری در ساوه-مدیر اجرایی 
جام  جم در ساوه عباس کریمی-لیال گراوند

زمیــن،  کاربــری  تغییــر  فــراروی  چالش هــای  بــه  باتوجــه  ایــران  کشــاورزی 
خشکســالی، کــم آبــی، کاهــش بارندگــی، کمبــود ســرمایه، ناپایداری، توســعه 
نیافتگی و تغییر اقلیم مواجه است که راه برون رفت از این تهدیدها و تامین 

نیازهای این بخش مهم اقتصادی کشور باید مورد بررسی قرار بگیرد.
 گفــت وگویــی در این زمینه با یکی از فعاالن بخش کشــاورزی شهرســتان 

ساوه انجام شده که در زیر می آید: 
امیــن هوشــنگی در ایــن خصوص بــه خبرنگار جــام جم گفت:  مشــکات 
گریبانگیر کشاورزان در سه بخش عمده خاصه می شود: یک -بخش اول آن 
مباحث و مشــکات طبیعی مثل خشکسالی، ســیل و طوفان می باشد که تا 
حدودی از کنترل کشاورز خارج است اگرچه امروزه با تکنولوژی روز می شود تا 
حــدودی این بایا را مدیریت کــرد، به طور مثال با ایجاد آبخوانداری مانع جاری 

شدن سیاب ها شد. 
دوم - بخــش دیگــر مشــکات مربوط به موقعیت فیزیکی خود کشــاورز از 
جمله توان مالی ودانش کشاورز است که می تواند منجربه جهش تولید شود 
بــه صورتــی که با اســتفاده از دانش روز و به کارگیری درســت منابــع بهره وری و 

افزایش راندمان در تولید منجر گردد
وی افــزود: بخــش ســوم از مشــکات کشــاورزان نتیجــه عملکــرد دولــت 
و  کشــاورزی  مکانیزاســیون  تجهیــزات  مثــل  اســت  کشــاورزی  دربخــش 
قیمت گــذاری وکنتــرل بــازار، آمــوزش و مدیریــت تولیــد و توزیــع محصــوالت 
کشاورزی می باشد. دولت باید بازار را در دست داشته باشدو بتواندنوسانات 
بازار را مدیریت کند به طور مثال یک روز سیب زمینی کیلویی ۵۰۰تومان ویک 
روز دیگرباالی پانزده هزارتومان به فروش می رسد آن روز که قیمت سیر نزولی 
می گیرد کشــاورز خانه خراب می شــود و روزی که قیمت ها افســار پاره می کنند 

مصرف کننده کم برخوردار .
ایــن فعــال در بخش کشــاورزی تصریح کرد: عملکــرد دولت در ســال های 
گذشــته نشــان داده در بخــش کشــاورزی کاما ناکارآمــد بوده با وعــده و امید 
واهی نمی شــود مشــکات و قفل بخش کشــاورزی را باز کرد در حالی که باید 
به کشــاورز برنامه بدهد به عنوان مثال آیا شهرســتان ســاوه توان تولید ۵000 

هندوانه دارد آیا شرایط برای صادرات این محصول وجود دارد؟
 وی خاطرنشان کرد: وقتی یک کشاورزاقدام به تولید هندوانه می کند برای 
هــر کیلو ۵۰۰تومان هزینــه آب مصرفی آن می کند در حالیکه کمتــراز ۲۰۰تومان 
به فروش می رسداگرچه دراین میان کشاورز متضرر می شود ولی این سرمایه 
ملــی اســت ومی توانســت همیــن هزینه ها در بخش هــای دیگر کــه منجر به 

جهش تولید شود نه این که پسرفت داشته باشیم. 
هوشنگی فر بیان کرد: امسال به عنوان جهش تولید نامگذاری شده بنده 
بیش از ۳۰ سال درحوزه کشاورزی فعالیت و گندمکارهستم متاسفانه قیمت 
گندم متناسب با قیمت تجهیزات ونهاد های کشاورزی افزایش نداشته سال 
قبــل قیمت تراکتور۸۰میلیون بود امروز همــان تراکتور۳۰۰میلیون تومان برای 
کشاورز تمام می شودآیا توان کشاورز هم به همان میزان باال رفته؟ سال قبل 

خرید گندم از کشاورز کیلویی ۲۲۰۰تومان بود امسال ۲۵۰۰تومان شده. 
وی ادامه داد: دولت قیمت گندم را افزایش نمیدهد فقط به این خاطر که 
بتواندنــرخ تــورم در بخــش مصرف را مدیریت کند و این فشــار را باید کشــاورز 
تحمل کند،حمایت دولت از کشــاورز صفراســت تمام سوبسیدهایی که قبا 
بــه کشــاورز اختصاص داده شــده بــود مانندقیمــت کودوســموم و تجهیزات 
کشــاورزی آزاد گذاشــته شــده در حالی که قیمت محصوالت کشــاورزی را باید 

دولت تعیین کند،کشاورز باچه انگیزه ای به کار کشاورزی ادامه بدهد. 
هوشــنگی فــر خاطرنشــان کــرد: در گذشــته کشــاورز ســواد و دانــش کافی 
نداشت و از طرفی فقط به فکر کشت محصول بود ولی امروز پولی که در بخش 
کشــاورزی بایــد هزینــه کننــد چندین برابــر درآمد حاصــل از این بخش اســت، 
کشاورز محاسبه می کند اگر ۳۰۰میلیون تومان در بخش کشاورزی هزینه کنم 
در یافتــی من ۴۰۰میلیون تومان اســت در صورتی که اگر همین مبلغ دربورس 
سرمایه گذاری کنم برابر با یک میلیاردتومان سود است،چرا باید ارزش افزوده 
در بخش کشاورزی ۲۰درصد باشد ولی ارزش افزوده در مشاغل دیگر شاید ده 

برابر بخش کشاورزی باشد. 
وی افــزود: رهــا شــدن کشــاورز از ســوی دولــت از یــک طــرف به تــاراج رفتن 
زحمــت کشــاورز از ســوی دالل یــک طرف دیگر قضیه اســت جای ســوال دارد 
دولــت چگونــه ســرمایه کشــاورز را مدیریــت می کنــد ولــی نمــی توانــد دالل را 
مدیریــت کند،دولــت بایــد بــا اهرم هــای انگیزشــی بــازار را در جهــت حمایت از 
کشــاورز مدیریت کند، اجازه ندهد هر زمان که خواســتندصادر ویا این که وارد 

کنند،نبایــد اجــازه دهدهمزمــان باتولیــد داخلــی واردات صورت بگیرد کــه بازار 
اشــباع شــود قیمت شکسته شــود و در این میان کشاورز متضرر شود،بلکه 

واردات باید خارج از فصل تولید صورت بگیرد. 
این کشاورز تصریح کرد: نه تنها تدبیری در دولت یازدهم و دوازدهم دیده 
نشــد بلکه ریشــه امیــد نیزبه طور کامل خشــک شــد، از دولت انتظــار می رود 
بخش کشاورزی به روزرسانی شود،ترویج کشاورزی مدرن،برگزاری کاس های 
آموزشی،استفاده از تجهیزات و بذرهای جدید که با حداقل سرمایه بیشترین 
بازدهــی داشــته باشــد در ســالیان نــه چنــدان دور اداره ترویــج وزارت جهــاد 
کشاورزی با دارا بودن بودجه الزم در بحث آموزش فعالیت های بسیار مفیدی 
ع کشــاورزان پیشــرو کشــور در  در برگــزاری کاس های آموزشــی و بازدید از مزار
جهــت ارتقای دانش کشــاورزان داشــت که در دولت وقت بســیار کــم و یا کا 

قطع شده است. 
هوشــنگی بیــان کــرد: امیدکشــاورز از دولــت کامــل قطع شــده متاســفانه 
بودجــه ای کــه بــه وزارت کشــاورزی اختصــاص داده می شــود از بودجــه یــک 
موسســه خصوصی کمتر است از مجلس یازدهم انتظار می رود در تخصیص 
بودجه وزارت جهاد کشاورزی اهتمام جدی در بحث ترویج علم نوین کشاورزی 
و مکانیزاسیون داشته باشد. وی ادامه داد: از سویی دولت در توزیع نهادهای 
کشــاورزی کارنامــه خوبی نداشــته بلکه این توزیع باید متناســب بــا نوع خاك 
ونیاز منطقه کشــاورزی توزیع شــودیعنی این که برای ســطح کل کشــور به طور 
یکســان از یــك نوع کود تجویز نشــود چه بســا در بســیاری از بافــت خاك های 
منطقه از یك عنصر کمبود احساس می شود. تنها راه یافتن نوع مصرف کود 
دیــدن نتایــج ازمایشــگاهی خاك ان منطقه هســت حال مشــکات مدیریت 
توزیــع کــود بــر اســاس یــك الگوی کلــی را بــدان بیفزایید کــه به صــورت  تحویز 
غ از همه این موارد اضافه شود توزیع  عمومی برای همگان صادر می شود فار
بدون زمان بندی مناسب کود توسط شرکت های وابسته به دولت را در نظام 
بروکراســی بیــن دو وزارت خانــه بازرگانــی و جهــاد کشــاورزی جهــت تامین کود 
مورد نیاز کشــاورزان در زمان مصرف کشــاورزان را به ســمت دالالن این عرصه 
ســوق می دهد. در زمان مصرف و نیاز کشــاورز به یك باره با توجه به بازه زمانی 
کم جهت عرضه و نبود کود در شرکت های تعاونی کشاورزان کود مصرفی را از 
دالالن بازار سیاه به قیمت چند برابر تهیه می نمایند که این مقوله یك معضل 

جدی و چالش مهم در امر تولید می باشد.
 انتظــار مــی رود بــا تمهیــدات الزم با توجه به این کــه در زمان تحریــم واردات 
و صــادرات راه نجــات جامعه در قطع وابســتگی به اجانب می باشــد کشــاورزی 
را ماننــد قبل محور اســتقال بدانیــم و اگر از بودجه هر ارگانی کم گذاشــتیم از 
بودجــه وزارت کشــاورزی و وزارت آمــوزش و پرورش کم نگذاریم که رزق مردم و 

سعادت جامعه در گرو فعالیت این دو وزارت خانه مهم می باشد.
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ح کرد؛        شرکت پوشینه توسعه کسری؛ نماد عینی جهش تولید معاون سیاسی و امنیتی استانداری استان مرکزی مطر

امنیتــی  و  سیاســی  معــاون  اکرمــی  بهــروز 
شــرکت  از  بازدیــد  در  مرکــزی  اســتان  اســتانداری 
کاوه  صنعتــی  شــهر  در  کســری  توســعه  پوشــینه 
تولیــد کننــده چــرم، فــوم و انــواع ورق هــای پی وی 
ســی بــه خبرنگار جــام جم گفت: امســال از ســوی 
رهبــر معظم انقاب به نام جهش تولید نامگذاری 
شــده و در شــرایطی بــرای تحقــق ایــن مهــم تاش 
خ ارز و کاهــش  می کنیــم کــه در حــوزه افزایــش نــر

ارزش پول ملی با مشــکاتی مواجه هســتیم. 
وی با اشــاره بــه بازدید از یک واحــد تولید انواع 
روکش های چرم و فوم های صنعتی در شــهر کاوه، 
خ  گفــت: ایــن کارخانــه تهدیداتی ماننــد افزایش نر
ارز و تحریم هــا را بــه فرصــت تبدیل کــرد و با ایجاد 
یــک خــط جدیــد نســبت بــه تحقــق برنامــه جهش 

تولیــد موفق عمل کرد. 
ظرفیت هــای  بــه  نگاهمــان  اگــر  گفــت:  اکرمــی 
حتمــا  باشــد،  صنعتگــران  از  حمایــت  و  داخلــی 
قــادر بــه شکســت تحریم هــا و کاهــش مشــکات 

بود.  خواهیم 
مســئوالن  گفــت:  مرکــزی  اســتاندار  معــاون 
اســتان بــا برنامه ریــزی مــدون، بازدیدهای ادواری 
از حــوزه صنایــع و حمایــت از تولیدکنندگان تاش 
تولیــد مدنظــر مقــام معظــم  کــه جهــش  می کننــد 

رهبری را در ســطح اســتان محقق نمایند. 
آمارهــای  اســاس  بــر  امســال  داد:  ادامــه  وی 
بــا  کارگــری  مشــکات  زمینــه  در  دقیــق  و  موجــود 
گذشــته  ســال  بــه  نســبت  محســوس  کاهشــی 
ایــن  دارای  واحدهــای  تعــداد  و  هســتیم  مواجــه 

مشــکات نیز کم شده است. 

واحدهــای  رشــد  بــه  رو  وضعیــت  گفــت:  وی 
مشــکات  کاهــش  و  تولیــد  حــوزه  در  صنعتــی 
کارگــری بایــد بــه مــردم منعکس شــود تا بــه آینده 

شوند.  امیدوار  کشور 
اکرمــی اظهــار امیــدواری کــرد: در اســتان مرکزی 
کــه منطقــه ای صنعتــی اســت، بــا تــاش مدیــران، 
صنعتگــران و اتــکا بــه اراده مــردم شــاهد جهــش 

تولید و کاهش مســائل حوزه کارگری باشــیم. 
معــاون سیاســی و امنیتــی اســتانداری اســتان 
مرکزی خاطرنشــان کرد: شــرکت پوشــینه توســعه 
کــه  اســت  تولیــد  جهــش  عینــی  نمــاد  کســری 
توانســته در شــرایط تحریــم خط تولیــد جدید را راه 

کند.  اندازی 
امــام  حســینی  ابراهیــم  ســید  االســام  حجــت 
جمعه ســاوه نیز با تأکید بر این که در ســالی که از 
ســوی مقام معظــم رهبری به عنوان ســال جهش 
تولیــد نامگــذاری شــده توجه و نگاه مســئوالن به 
تولیــد داخلــی بایــد بیشــتر شــود، تصریــح کــرد: به 
طــور حتــم در صــورت تحقــق خواســته های بحــق 
داخلــی  تولیــد  در  رونــق  شــاهد  تولیدکننــدگان 

بود.  خواهیم 
همــه  کــه  ایــن  بیــان  بــا  ســاوه  جمعــه  امــام   
بخش های کشــور برای تحقق شعار سال باید هم 
افــق شــوند، ادامــه داد: تحقق عملی شــعار ســال 
زمینه تحول و شــکوفایی اقتصادی در کشــورمان 

بود.  خواهد 
و  تولیدکننــدگان  نیســت  قــرار  افــزود:  وی 
صاحبــان صنایــع برای رفع مشکاتشــان به ســراغ 
بــا  مســئوالن بیاینــد بلکــه مــا بایــد پیگیــر دیــدار 

آنهــا باشــیم و در ایــن میــان، فقــط هــم بــه دنبــال 
واحدهای مشــکل دار نگردیم بلکه به واحدهایی 
کــه خــوب کار می کنند هم سرکشــی کرده و مراقب 
باشــیم چالش هــای احتمالــی در آینــده بــرای آنهــا 

ایجاد مشــکل نکند. 
ایــن  در  نیــز  ســاوه  فرمانــدار  میرزایــی  علــی   
نشســت گفت: شــرکت پوشینه توسعه کسری در 
ایام کرونــا خدمات قابل توجهی به صورت  رایگان 
به مردم ســاوه ارائه داده و با فراهم کردن شــرایط 
محدودیــت  ودارای  معلــول  افــراد  بــرای  اشــتغال 

اجتماعــی در راســتای توانمنــد ســازی ایــن قشــر 
حرکت نموده اســت که نقــش مهمی در کاهش 
همــراه  بــه  فقــر  از  ناشــی  اجتماعــی  آســیب های 

است. داشته 
توســعه  پوشــینه  شــرکت  داد:  ادامــه  وی 
کســری می توانــد الگویــی بــرای ســایر شــرکت ها 
در جــذب افــرادی کــه محدودیت هــای اجتماعــی 

باشد.  دارند، 
 حقیقــت خــواه مدیر عامل شــرکت پوشــینه 
توســعه کســری در ایــن نشســت گفت: شــرکت 
پوشــینه توســعه کســری در ســال 1379با تولید 
چــرم مصنوعی، فوم وانواع ورق های پی وی ســی 

فعالیت خود آغاز نموده اســت. 
وی افــزود: در خــط جدید تولیــد فیلم های پی 
وی ســی که با حضور معاون سیاسی استانداری 
را  خــود  فعالیــت  دوشــیفت  در  شــده  افتتــاح 

شــروع کــرده که در حــال حاضــر بیــش از 40 نفر در 
این خط مشــغول به کار هستند. 

حاضــر  حــال  در  کــرد:   تصریــح  خــواه  حقیقــت 
در ایــن واحــد تولیــدی بیــش از200 نفــر بــه صــورت  
مســتقیم وغیر مستقیم مشــغول به کار هستند، 
مــا اعتقاد داریم برخورداری از زندگی مناســب حق 
ظرفیــت  از  منظــور  همیــن  بــه  اســت  مــردم  همــه 
محدودیــت  دارای  و  معلــول  افــراد  وتوانمنــدی 
اجتماعــی در ایــن واحــد تولیــدی اســتفاده شــده 
در  عزیــزان  ایــن  از  تعــدادی  حاضــر  حــال  در  کــه 
بخش هــای مختلــف ایــن واحــد تولیدی مشــغول 

هستند.  کار  به 
وی ادامــه داد: در ایــام کرونــا شــرکت پوشــینه 
توســعه کســری بــه صــورت  تمــام وقت  مشــغول 
بــه کار بــوده و بیــش از 2میلیون شــیلد محافظتی 
رایــگان در اســتان مرکزی واراک همزمان با شــیوع 

کرونا توزیع کرده اســت. 
نیــز  حاضــر  حــال  در  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
محدودیتــی بــرای ارائــه کاالی تولیــدی ایــن واحــد 

صنعتی در شهرســتان ومرکز اســتان نداریم.

مدیر عامل شــرکت پوشــینه توســعه کسری با 
اشــاره بــه این که ســالیانه 20 هزار تــن تولید داریم، 
واردات  ارز  قیمــت  رفتــن  بــاال  دلیــل  بــه  افــزود: 
قاچاق کاال کمتر شــده مجموعه ما نیز توانســته با 
تولیــد کاالهــای  بــا کیفیــت وارزان جایگزین خوبی 

برای کاالهای وارداتی باشــد. 
تولیــد  جهــش  و  رونــق  کــه  ایــن  بیــان  بــا  وی 
کننــده  تولیــد  از  جانبــه  همــه  حمایــت  نیازمنــد 
داخلــی اســت، افــزود: جهــش در تولیــد بــا شــعار 

محقق نخواهد شــد.

کــه ظرفیت هــای بســیار  ایــن  بــه  اشــاره  بــا  وی 
کــه  داریــم  اســتان  همچنیــن  و  کشــور  در  خوبــی 
نیازمنــد شناســایی و حمایــت اســت، تصریح کرد: 
بــه طور حتم با حمایت مناســب از تولید کنندگان 
در  چشــمگیری  تحــول  شــاهد  می توانیــم  واقعــی 

صنایع داخلی باشــیم. 
 وی افــزود: تولیدکننــدگان ســربازان خط مقدم 
جبهه اقتصادی کشــور هســتند بنابراین شایسته 
تــوان  همــه  از  دشــمن  کــه  شــرایطی  در  نیســت 
خــود بــرای تضعیــف صنعــت و تــوان تولیــد کننده 

متوســل شــده، صنعت وتولید کننده را رها کرد. 
کــرد:  خاطرنشــان  حقیقت خــواه   علــی  محمــد 
قوانیــن  در  تســهیل  بــا  بایــد  اجرایــی  مســئوالن 
ورفــع موانــع تولید بســترهای الزم را بــرای حمایت 

از تولید کننده وشــکوفایی صنعــت فراهم کنند.
حقیقــت خواه بیان کرد: ســاح تولیــد کنندگان 
قوانیــن  وحــذف  تولیــد  موانــع  رفــع  اولیــه،  مــواد 
خاطــر  بــه  اســت  تولیــد  مســیر  از  پاگیــر  و  دســت 
اهرم هــای  ایــن  بــدون  تولید کننــدگان  این کــه 

حمایتــی قدرت دفاع از خــود و صنعت را ندارند.

مــدون،  ریــزی  برنامــه  بــا  اســتان  مســئوالن 
از  حمایــت  و  صنایــع  حــوزه  از  ادواری  بازدیدهــای 
تولیدکننــدگان تــالش می کننــد کــه جهــش تولیــد 
اســتان  ســطح  در  را  رهبــری  معظــم  مقــام  مدنظــر 

نمایند.  محقق 
آمارهــای  اســاس  بــر  امســال  داد:  ادامــه  وی 
بــا  کارگــری  مشــکالت  زمینــه  در  دقیــق  و  موجــود 
گذشــته  ســال  بــه  نســبت  محســوس  کاهشــی 
ایــن  دارای  واحدهــای  تعــداد  و  هســتیم  مواجــه 

مشــکالت نیز کم شده است 

رتاژ
رپ
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ســاوه  ســاز  مدرســه  خیریــن  مجمــع  رئیــس  چــی   اصــاح  حســین   
گفت:می خواهــم از خیریــن در همــه زمینه هایــی کــه فعال هســتند به طور 
عام تشکر کنم بویژه در زمینه کرونا که روزهای سختی برای جامعه ما بود و 
شــاید آخر ســال یعنی پایان اســفند و اول فروردین که روزهای پیک ما بود، 
روزهای بسیار سخت تری برای ما بود و از این به بعد هم باید مراقبت کنیم.
وی افــزود:  ان شــاء اهلل خداونــد ما را یــاری و کمک می کند. به تعبیر قرآن 
وَن کــه آنی که  ــا ُتِحُبّ ــی ُتْنِفُقوا ِمَمّ ایــن اســت که می گویــد: َلــْن َتَناُلوا اْلِبــَرّ َحَتّ
دوســت داریــد در راه خــدا بدهیــد، بهتریــن لباس تــان را در راه خــدا بدهید، 
بهترین درآمدتان را در راه خدا بدهید و بهترین میوه ای که دارید در راه خدا 
بدهیــد. بدتریــن چیــز را انفاق نکنیــم، آن میوه لــک دار را انفــاق نکنیم و آن 

بهترین میوه و غذا را انفاق کنیم.
 بــه گــزارش جام جــم اصاح چی گفت:قــرآن می گوید َلــْن َتَناُلــوا اْلِبَرّ یعنی 
هیچ موقع تا آخر تا ابد و می گویند نفی ابد را می رساند. لن را علما می گویند. 
وَن تا آنی  ا ُتِحُبّ ی ُتْنِفُقوا ِمَمّ لن تنالوا بر شما به نیکوکاری نمی رسید حتی َحَتّ
کــه بــرای خودتان دوســت دارید و بــرای خودتان عزیز اســت آن را در راه خدا 
انفــاق کنیــد. وقــت و تخصص عزیزتان، ارزشــمندی، پــول، امکانــات، خانه، 

مکان، زمین است هر چه که است.
 ان شــاء اهلل امیــدوارم خداونــد بــه ما توفیق دهــد که ما جــزو نیکوکاران 

واقعی و پیروان واقعی امام مجتبی)ع( باشیم
وی افــزود: خیریــن مدرسه ســاز همواره در مســیر مدرسه ســازی حضور 
گســترده داشــته اند و مشــکات فــراوان از جملــه تحریم هــا، کمبودهــا و... 
نتوانســت جلوی این حرکت عظیم را بگیرد. آنچه که خیرین مدرسه ســاز را 
در تحقق هدفشان مصمم تر می کند نگاه به کودکان و نوجوانانی است که 
آینده مملکت اســامی در دســت آنان اســت و اگر شرایط آموزشی مناسب 
بــرای آنــان فراهم نشــود نمی توان انتظار داشــت جامعه اســامی در مســیر 

رشد و تعالی اسامی گام های جدی بردارد.
رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز ساوه تصریح کرد: »مدرسه سازی یعنی 
انسان ســازی چرا که با آموزش رشــد اجتماعی اتفاق می افتد. سوادآموزی و 
افزایــش تحصیــات باعــث می شــود که افــراد کمتر فریــب بخورنــد و به دام 
توطئه های گوناگون نیفتند و همین مسئله جامعه را از آسیب های متعدد 
محفــوظ نگــه مــی دارد. بــه همین دلیــل اگر مدرســه به انــدازه کافی داشــته 

باشیم راه گریز از آسیب های اجتماعی را فراهم کرده ایم.«
وی اضافه می کند: در خیلی از روســتاها و مناطق دور دســت کشــورمان 
مدرســه وجــود ندارد و دانش آمــوزان باید کیلومترها راه بروند تا به مدرســه 
برسند و هنگامی که به مدرسه می رسند آنقدر خسته هستند که رمقی برای 
آموختن درس در آنان باقی نمی ماند و این معضلی اســت که دولتمردان و 
نهادهــای متولی فرهنگ و آموزش کشــور باید بــه آن توجه کنند. به همین 
دلیــل خیرین مدرسه ســاز باید از این مشــکات باخبر شــوند تــا بتوانند به 
مناطــق محروم و روســتاهایی که با کمبود فضای آموزشــی مواجه هســتند 

کمک رسانی کنند.
عبــداهلل ســالمی مدیــر عامــل مجمــع خیریــن مدرسه ســاز ســاوه نیــز 
گفت:متأســفانه ایــن دیــدگاه در جامعــه مــا رواج پیــدا کــرده کــه خیریــن 
مدرسه ســاز فقط افراد پیر و ســالمند هستند که سرمایه ای در اختیار دارند 
و از آن در امــر مدرسه ســازی اســتفاده می کننــد در حالــی که بایــد به جوانان 
آموخــت کار خیــر را از همــان ابتــدای جوانــی آغــاز کننــد و از هــر امــر خیــر و 

خداپسندانه ای استقبال کنند«.
وی افــزود:در مدرســه زندگی همه در حال آموزش دیدن هســتیم برخی 
زودتــر آمــوزش دیــده و برخــی دیگــر درحــال آمــوزش هســتند، مســئولیت 
آموزش ارزش ها و مهارت های زندگی، وظیفه تمامی نیروهای تربیتی جامعه 
یعنــی خانــواده، مدرســه، نهادهای اجتماعی، رســانه ها، نهادهای سیاســی، 
اداری و تبلیغی اســت و نوع رفتار، عملکرد و مناســبات مدیریت با کارکنان 
و دانش آموزان، معلم با دیگر همکاران و دانش آموزان در یادگیری ارزش ها 
نقش مهمی ایفا می کند به همین دلیل ضرورت کسب مهارت های زندگی، 
نقش مدرسه در آموزش و مدرسه سازی نیاز به یک بستر فرهنگی غنی در 
کشــور دارد. باید از خیرین مدرسه ســاز حمایت کرد، آنان را تشــویق نمود و 

مشکات سر راه آنان را هموار کرد.
وی دربــاره ضــرورت فرهنگ ســازی در زمینه تقویت و حمایــت از خیرین 
مدرسه ســاز در کشــور می گوید: »مردم باید تشــویق شوند تا به کمک قشر 
محــروم جامعه بیایند ســرمایه های ســرگردان در کشــور کم نیســتند، نیت  
خالصانــه و صادقانــه نیز در کشــور کم نیســت بنابراین باید فرهنگ ســازی 
کرد و با امر خیر مدرسه سازی به آموزش کودکان به ویژه در مناطق محروم 

کمک کرد.«
ســالمی گفــت: ر ســانه های گروهــی بــه ویــژه صــدا و ســیما، رســانه های 

مکتــوب در ایــن زمینه رســالت مهمــی دارند و باید تجربیــات موفق خیرین 
مدرسه ساز را به مردم معرفی کنند که این امر باعث می شود توجه مردم و 

خیرین به سمت مقوله بسیار مهم آموزش جلب شود.
وی ادامــه داد: رســانه ها با انعکاس مشــکات آموزشــی مناطق محروم 
می تواننــد ضرورت تأســیس مــدارس را در جامعه انعکاس دهند تا شــاهد 
حرکت های جدی در این زمینه باشیم و کشور با مشکل کمبود مدارس یا 

چند شیفته بودن مدارس مواجه نشود
ســالمی خاطرنشــان کرد:آمــوزش و پــرورش بســتر و زیربنــای توســعه 
کشــور اســت و همــگان وظیفــه دارند تــا در پیشــبرد اهــداف کان تعلیم و 
تربیــت همیــاری و مشــارکت کنند.وی افزود:همــان گونه که امــام راحل)ره( 
مدرسه ســازی را توشــه آخرت عنوان می فرمایند و معتقدند که همه کشــور 
باید مدرسه شود، رهبر معظم انقاب نیز مدرسه سازی را یک حسنه بزرگ 
و صدقــه جاریــه می نامند که نشــان دهنده درک درســت جامعــه از اهمیت 
تعلیــم فرزنــدان اســت. ایشــان وجــود مجموعــه خیریــن مدرسه ســاز را از 
پدیده های مبارک انقاب اســامی برمی شــمرند و تأکید می کنند که مردم با 
انگیزه خدمت و انجام کار خوب هر جا که احســاس کنند ابایی از مشــارکت 

و حضور فعال ندارند.
 حاج حسین ذوالفقاری  نائیب رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز ساوه 
نیــز گفت:»پــس از ســاختن هــر مدرســه یــا مرمــت و تعمیــر هر مدرســه ای 
بــا دیــدن لبخنــد دانش آمــوزان احســاس رضایــت و آرامش به خیر  دســت 
می دهد وخیر باید سپاســگزار وخوشــحال باشــد که این نعمت به  او داده 

شده  تا دانش آموزان را خوشحال کند«.
امــر  در  دارنــد  دوســت  کــه  دارنــد  وجــود  زیــادی  »افــراد  می گویــد:  وی 
مدرسه ســازی شــرکت کنند اما تصور می کنند که باید سرمایه کانی داشته 
باشــند درحالــی که چنین نیســت و با پرداخت هزینه اندکــی هم می توان در 

این امر خداپسندانه شرکت کرد.«
 ایــن خیر مدرسه ســاز همچنیــن اضافه می کنــد: »این روایــت که صدقه 

70 بــا را دفــع می کنــد و قبــل از این کــه بــه نیازمند برســد به دســت خداوند 
می رسد کامًا درست است چرا که با انجام امور خیریه درهای رحمت به روی 
انسان باز می شود و خداوند برکتی به زندگی و سرمایه انسان می دهد که او 
را برای انجام کارهای خیر تشویق می کند.«به گفته این خیر مدرسه ساز پول 
ارزش زیــادی نــدارد امــا وقتــی در کار خیر و مدرسه ســازی صرف شــود ارزش 
آن چند برابر می شود.نائب رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز ساوه تصریح 
کــرد: ازهمــکاری خوب وقابل تقدیر مدیریت آمــوزش و پرورش جناب آقای 
مهندس فراشیانی در جذب خیرین تشکر می کنمی و همچنین از اعضای 
مجمــع خیرین مدرســه ســاز حاج حســین اصاح چــی، جناب آقــای عبداهلل 
ســالمی، آقــای نمازی، ســرکارخانم منصــوری و مهندس رحیمی کــه همواره 

پشتیبان مجمع خیرین و آموزش و پرورش بودند تشکر می کنم.
وی افزود: خوشــبختانه مجمع خیرین مدرســه ســاز ســاوه با مشــارکت  
وحمایت عزیزان توانســته جایگاه خوبی در سطح کشور به خود اختصاص 
دهد وطی چندین ســال متوالی رتبه نخســت را در ســطح اســتان در جذب 

خیرین به خود اختصاص داده است،
مجمــع خیرین مدرســه ســاز تا کنــون 13جشــنواره خیرین به نــام یکی از 
خیرین مدرســه ســاز بزرگ شهرســتان،برگزار شــده امســال قــرار براین بود 
در چهاردهمین جشــنواره خیرین از خیر نیک اندیش حاج حســین اصاح 
چی رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز ساوه تجلیل شود ولی متاسفانه به 

دلیل شیوع ویروس کرونا محقق نشد.
ذوالفقــاری بیــان کــرد: هرچنــد زحمات حاج حســین اصاح چــی این خیر 
نیــک اندیــش بــا برگــزاری این چین مراســم هایــی قابل جبران نیســت ولی 
خوشــبختانه بــا برنامــه ریــزی خــوب مدیریت آمــوزش و پرورش در جلســه 

شورای آموزش و پرورش از این خیرین نیک اندیش تجلیل شد.
امیدواریم منش  ورفتار این خیر نیک اندیش که اموال خود را در جهت 
تحقــق رویاهــای دانــش آمــوزان ایــن مرزبــوم  هزینه کردنــد الگویی بــرای ما 

باشد.

   مدیرعامل مجمع خیرین مدرسه ســاز ســاوه:

تاژضرورت تأســیس مدارس در جامعه منعکس شــود
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