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رئیــس کتابخانه های عمومی ســاوه همزمان با 
هفته کتاب:

سرپرست کتابخانه های عمومی استان مرکزی عنوان کرد:
ساخت کتابخانه  از اولویت های فرهنگی ساوه است
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معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی:

ین خواسته مردم از مسئوالن است اشتغال مهم تر

خیز بزرگترین کارخانجات تولیدکنندهخیز بزرگترین کارخانجات تولیدکننده
 لوله و پروفیل در دنیا لوله و پروفیل در دنیا
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دبیر اجرایی تشکیالت خانه کارگر شهرستان های ساوه و زرندیه:

استاد دانشگاه انرژی ساوه در لیست دو درصد دانشمندان برتر دنیا در سال 2021 قرار گرفت 

دانشمندان  توسط  گرفته  صــورت  ارزیابی  آخرین  طبق 
دانشگاه استنفورد بر پایه اطالعات اسکوپوس در تاریخ 
دو  فهرست  در  پیمان فر   رضا  دکتر   2021 سال  اکتبر   19
درصد دانشمند برتر دنیا قرار گرفت. از معیارهای مورد 
H-Index، HM- ،استفاده می توان به تعداد کل ارجاعات
Index تنظیم شده بر اساس نویسنده، تعداد ارجاعات 
ارجاعات  تعداد  منفرد،  نویسنده  عنوان  به  مقاالت  به 
تعداد  و  اول  یا  منفرد  نویسنده  عنوان  به  مقاالت  به 

یا  اول  منفرد،  نویسنده  عنوان  به  مقاالت  به  ارجاعات 
کرد. شرط ورود پژوهشگران به  آخرین نویسنده اشاره 
انتشار حداقل پنج مقاله بوده است.  رتبه بندی  فرآیند 
بررسی  مــورد  دانشمند  میلیون   ۸  

ً
تقریبا مجموع  در 

زیر  و 176  علمی  زمینه  در 22  که  گرفته اند  قرار  ارزیابی  و 
شاخه دسته بندی شدند. رضا پیمان فر استادیار اولین 
انرژی کشور در ساوه است؛ که دکتری  و تنها دانشگاه 
 6 )مــمــتــاز-در  صنعت  و  علم  دانــشــگــاه  از  آلــی  شیمی 
دانشگاه  از  فوتونیک  دکتری  پسا  تحصیلی(،  نیمسال 
علمی  سرآمدان  فدراسیون  حمایت  )با  بهشتی  شهید 
نخبگان،  ملی  بنیاد  جایزه ی  در 4  نخبگی  احــراز  ایــران(، 
 41  ،Nanotechnology مجله  ممتاز  داور  اختراع،  ثبت 
مقاله ISI، 27 مقاله Q1، 13 مقاله Q2، 2۸ مقاله نویسنده 
 15 و  ارجــاعــات   :609 اول،  نویسنده  مقاله   33 مسئول، 
حمایت  وی  اســت.  ایشان  رزومــه  از  بخشی   H-index:
هــمــه جــانــبــه عــمــوم جــامــعــه بــه خــصــوص مــســئــوالن از 
آن،  ســازی  فرهنگ  و  نخبگانی  فعالیت های  و  نخبگان 
توسعه   نــخــبــه پــروری،  بــه  کمک  و  نخبگان  الــگــوســازی 
صندوق های حمایت از نخبگان برای کارآفرینی و اقتصاد 
دانش بنیان را از نکات برجسته برای ارتقای رتبه علمی 

سرمایه های  حفظ  بنیان،  دانش  اقتصاد  توسعه  ایــران، 
در  و  دانست.  انقالب  دوم  گام  مسیر  در  حرکت  و  ملی 
انتها وی از حمایت های همه جانبه مقام معظم رهبری 
و  مسئوالن  اساتیدشان،  نخبگان،  از  )مدظله العالی( 
همکاران دانشگاه انرژی، خانواده، اعضای تیم تحقیقاتی 
به خصوص سرگروه های تیم مهندس ذاکرین، مهندس 
تالش  و  امید  بــرای  فضلعلی زاده  مهندس  و  قربانیان 
و  آفرین  ثــروت  و  نافع  علم  تولید  جهت  در  مثال زدنی 
محصوالت دانش بنیان و مسئوالن شهر کمال تشکر را 
داشتند و توفیق قدردانی بخشی از حمایت و انگیزه های 
توان  و  عزیزشان  مادر  و  پدر  مرحوم  توسط  شده  ایجاد 
خدا  از  را  بــودن  کشور  و  ایشان  بــرای  شایسته ای  فرزند 

خواستند.
برای  دانشجویان  تحقیقاتی  پروژه های  گسترده  طور  به 
این  بر  و  شده  تعریف  بنیان  دانش  واقتصاد  نافع  علم 
که می توان  آمــده  به دست  نتایج قابل توجهی  اســاس 
قابلیت  با  )آجر ضد موج  استارتاپی  ح  به دوم شدن طر
نــوآوری در حوزه  انــرژی( در اولین جشنواره  صرفه جویی 
ح استارتاپی با حضور وزیر راه  ساخت و ساز  از بین ٤٠٠ طر
و رئیس کل بانك مسکن اشاره کرد. شایان ذکر است 

محصول مورد نظر ثبت اختراع شده و در مسیر 
در  غ  سیمر بسپار  نانو  شرکت  رو  ایــن  از  اســت.  تولید 
سال ٩٨ به ثبت رسید و در مسیر دانش بنیان شدن با 
توجه به محصوالت حاصل از پروژه های دانشجویی قرار 
گرفت. تیم تحقیقاتی به طور عمده بر روی ساختارهای 
جاذب امواج مضر الکترومغناطیس در ناحیه مایکروویو 
موفقیت های  خدا  یــاری  با  مسیر  این  در  و  کــرده  تمرکز 

قابل توجهی نیز رسیده است. 
باعث  که  مضر  امــواج  جــذب  با  شــده  تولید  محصوالت 
به  ــود  ــی ش م بــیــمــاری هــای مختلف شــنــاخــتــه شــــده ای 
افـــزایـــش ســالمــت جــامــعــه و  زیــســت،  تصفیه مــحــیــط 
آینده کمك می کند. جالب توجه است  کاهش بار مالی 
در  تحقیقاتی  تیم  مقاالت  نفوذ  ضریب  و  تعداد  نظر  از 
تولید  تسریع  بــرای  جهت  این  از  اســت.  اول  خاورمیانه 
در  خوبی  مذاکرات  ایــران  فالسفه  مجمع  با  محصوالت 
معمواًل  دنیا  برتر  2%دانشمند  است.لیست  انجام  حال 
پایگاه  از  ج  مستخر اطالعات  به  توجه  با  ساالنه  طور  به 

اسکوپوس اعالم می شود.
energy.ac.ir
086-48508
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با  جام جم  با  گو  و  گفت  در  ساوه   کتابخانه های  رئیس 
اشاره به برنامه های هفته کتاب 24 آبان گفت: هم اکنون 
۸ کتابخانه عمومی در شهرستان ساوه فعال است اما 
کتابخانه  احتساب  با  فعلی  شرایط  در  شهرستان  نیاز 

مرکزی ۲۰ کتابخانه است.
در  دائمی  عضو  هزار   ۱۰ از  بیش  افزود:  اشرفیان  محمد 
مناسبت های  در  و  داریم  ساوه  عمومی  کتابخانه های 
روز  سه  مدت  کتابخوانی  هفته  جمله  از  نیز  مختلف 
عضویت رایگان داریم که روزانه بیش از ۲۰۰ نفر از خدمات 
ادامه  می کنند.وی  استفاده  رایگان  صورت  به  کتابخانه 
داد: بیش از ۱۱۰ هزار نسخه کتاب در کتابخانه های عمومی 
این  در  موجود  عناوین  مجموع  که  دارد  وجود  ساوه 

کتابخانه ها به ۸۵ هزار عنوان می رسد. 
رئیس کتابخانه های ساوه تصریح کرد: به ازای هر ۱۰۰ نفر از 
جمعیت ۸ مترمربع سرانه فضای کتابخانه ای نیاز است با 
توجه جمعیت ساوه فضای سرانه کتابخانه باید ۲۴ هزار 
متر مربع باشد اما این سرانه فضا در شهرستان ساوه ۳ 
هزار متر است.اشرفیان گفت: با توجه به دستورالعمل 
به  کتابخوانی،  ترویج  فرهنگی  بسته های  و  جدید 

جمعیت  خانوار،  فرهنگی  سبد  در  کتاب  استقرار  ویژه 
باشد.  داشته  بیشتری  افزایش  ساوه  شهر  کتاب خوان 
عنوان   ۱۰۰ از  بیش  کتاب  هفته  مناسبت  به  افزود:  وی 
با  همزمان  شهرستان  عمومی  کتابخانه های  در  برنامه 

هفته کتابخوانی اجرا می شود. 
رئیس کتابخانه های عمومی ساوه تصریح کرد: همچنین 
با  ساوه  عمومی  کتابخانه های  در  هالل  خانه  افتتاح 
برگزاری  هدف  با  ساوه  احمر  هالل  جمعیت  همکاری 
رسید.  امضا  به  اجتماعی  فرهنگی  مشترک  برنامه های 
احمر  هالل  جمعیت  ظرفیت های  به  اشاره  با  اشرفیان 
گفت: استفاده از ظرفیت ها و توانایی های جمعیت هالل 
احمر جهت برگزاری این رویداد فرهنگی ضروری است و 
می توان از این ظرفیت در راستای گسترش فرهنگ کتاب 

و کتابخوانی بهره برد.
سید لقمان حسینی رئیس جمعیت هالل احمر ساوه 
نیز در این آیین گفت: به دنبال خدمت رسانی، گسترش 
فعالیت های بشر دوستانه و اجرای برنامه های آموزشی 
و فرهنگی برای ارتقای سطح ایمنی که رسالت جمعیت 
هالل  جمعیت  بین  نامه ای  تفاهم  است،  احمر  هالل 

خانه  استقرار  برای  عمومی  کتابخانه های  با  کشور  احمر 
هالل در نهاد کتابخانه به امضا رسید. وی افزود: خانه های 
برای استفاده  نوین  هالل یک مدل خدمت و شیوه ای 
ظرفیت  ویژه  به  احمر  هالل  جمعیت  ظرفیت   های  از 

داوطلبی و توجه به توانمندسازی جوامع محلی است. 
در واقع طرح خانه های هالل به عنوان یک روش کارآمد 
محور  اجتماع  رویکرد  با  فعالیت ها  اجرای  و  مدیریت 
است که اعتقاد و اتکا به حضور و مشارکت مردم محله 
و بهره مندی از ظرفیت مشارکتی آنها در ایجاد شرایط بهتر 
محیط زندگی و همچنین سهیم بودن آن ها در تصمیم 
روش  این  گذاری های  هدف  در  اصلی  مبنای  سازی، 

محسوب می شود.
هدف  کرد:  تصریح  ساوه  احمر  هالل  جمعیت  رئیس   
رویکرد جامعه، محله  تقویت  را  این خانه ها  تأسیس  از 
محوری در پاسخگویی به حوادث و ارتقا سطح تاب آوری 
جامعه و گسترش فعالیت های داوطلبانه و بشر دوستانه 
آمادگی  افزایش  و  عمومی  آگاهی  سطح  ارتقای  طریق  از 
با  پذیری  آسیب  کاهش  سوانح،  برابر  در  محلی  جوامع 
در  داوطلبانه  ظرفیت های  توسعه  و  آوری  تاب  رویکرد 

جوامع محلی و مسئولیت های اجتماعی است.حسینی 
گفت: تمام فعالیت هایی که سازمان جمعیت هالل احمر 
ارائه می شود در خانه های هالل ارائه می شود برای استقرار 

خانه هالل نیاز به امکان مدرن و تجهیزات نیست. 
تمام ادارات، مساجد و حتی دهیاری ها می توانند بخش 
کوچکی از فضای اداری را به خانه هالل اختصاص دهند 
که مخاطبان آنها از آموزش های جمعیت هالل برخوردار 

شوند.
وی افزود: هم اکنون ۲۲ خانه هالل در شهرستان ساوه 
فعال هستند و بخش اعظم مشارکت و حمایت خیرین 
در برنامه های هالل احمر از طریق خانه های هالل صورت 
می گیرد. حسینی گفت: سال گذشته ۲۰ دستگاه کپسول 
اکسیژن اهدایی خیران به جمعیت هالل احمر ساوه با 
جمعیت  رئیس  افتاد.  اتفاق  هالل  خانه های  مشارکت 
هالل احمر ساوه بیان کرد: در مدارس خانه های هالل در 
قالب کانون های دانش آموزشی فعالیت های هالل احمر 
ارائه می دهند هم اکنون در ۲۴ مدرسه ساوه کانون های 
آموزشی فعال هستند در سه سال متوالی حائز  دانش 

رتبه های کشوری شدند.

رئیس کتابخانه های عمومی ساوه همزمان با هفته کتاب:

خانه هالل در نهاد کتابخانه های عمومی ساوه افتتاح شد

نمایش سایه ای، جمع خوانی، نمایشنامه خوانی مسابقه نقاشی دیواری، 
مسابقه  کتاب،  نمایشگاه  و  بندی  آذین  کودک،  مهد  در  حضور  نقاشی، 
جدول، نشست ادبی شعرخوانی، نمایشگاه کتاب با موضوع: هفته کتاب 
و کتابخوانی و والدت امام حسن عسکری )ع(، جمع خوانی کتاب از منابع 
موجود در بخش نوجوان کتابخانه با حضور دانش آموزان مدرسه شهدا، 
کارگاه  رایگان،  عضویت  تبلیغ  خاطره نویسی،  مسابقه  نقاشی،  مسابقه 
موفق،  خانواده  آموزشی  کارگاه  کتاب،  از  رونمایی  اجتماعی،  آسیب های 
نشست کتابخوان کتابخانه ای،نشست کتابخوان ویژه کارکنان  دانشکده 
علوم پزشکی، نشست کتابخوان ویژه نوجوانان با منابع مسابقه رضوی، 
جمع خوانی، غبارروبی گلزار شهدا و شهدای گمنام، قصه گویی، نشست 
مدارس،  در  مطالعه  زنگ  یا  کتاب  زنگ  مسئوالن  با  دیدار  کتابخوان، 
قصه گویی برای اعضا کودک کتابخانه از منابع بخش کودک، نمایشگاه کتاب 
از منابع موجود در کتابخانه، برگزاری نشست کتابخوان کتابخانه ای با حضور 
اعضا نوجوان کتابخانه، مسابقه نقاشی با موضوع هفته کتاب برای اعضا 
کودک و نوجوان، مسابقه روزنامه دیواری برای اعضا نوجوان با موضوع هفته 
کتاب،جمع خوانی کتاب از منابع موجود در بخش نوجوان کتابخانه با حضور 
دانش آموزان مدرسه شهدا، افتتاح خانه هالل با همکاری جمعیت هالل 
احمر ساوه افتتاح کتابخانه حضرت ام البنین شهرکاوه بخشی از برنامه های 

هفته کتاب وکتابخوانی کتابخوان های عمومی شهرستان ساوه بود.

رونمایی کتاب،  تور فرهنگی کتاب- ساوه شناسی، قصه گویی 



بسیج  همکاری  با  پوینده  و   امیدان  بسیج  واحدهای  فرمانده  آموزشی  دوره 
مسئوالن  حضور  با  و  ساوه  شهرستان  پرورش  و  آموزش  مدیریت  و  دانش آموزی 

استانی در سالن اجتماعات شهید حاج امینی سپاه برگزار شد.
سپاه  و  پرورش  و  آموزش  کل  اداره  سطح  در  نامه ای  تفاهم  طی  آموزشی  دوره  این 

روح اهلل استان مرکزی، به دلیل مشترک بودن فعالیت های پرورشی بسیج و آموزش 
و پرورش برگزار شد.

عنوان  به  اول  متوسطه  و  ابتدایی  مدارس  پرورشی  معاونین  نامه  تفاهم  این  طبق 
فرمانده واحد و رابطین بسیج معرفی می شوند.

دوره آموزشی فرمانده واحدهای بسیج امیدان و  پوینده در ساوه برگزار شد
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3 اقتصادیاقتصادی

اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  معاون 
با  تلفنی  ارتباط  در  مرکزی  استانداری 
سامد،  در  مرکزی  استان  شهروندان 
مهم ترین  اشتغال  ایجاد  و  حفظ  افزود: 
است  آفتاب  سرزمین  مدیریت  دغدغه 
این  حل  در  مدونی  برنامه ریزی های  و 
مشکل تدوین شده است.وی ادامه داد: 
یکی از راه های رسیدن به اشتغال و توسعه 
اقتصادی، تعامل بین بخش های دولتی و 
مهم  امر  این  تقویت  و  است  خصوصی 
بخش های  مسئوالن  ویژه  توجه  نیازمند 

مختلف استان است. 
اظهار  اکرمی«  »بهروز  جام جم  گزارش  به 
داشت: استقرار بیش از ۲ هزار و ۸۰۰ واحد 
صنعتی در این استان ظرفیت ارزشمندی 
جوانان  اشتغال  مشکل  حل  راستای  در 
است و باید با برنامه ریزی صحیح به کارگیری 
تمامی ظرفیت این واحدها در دستور کار 
قرار گرفته تا از این منظر بتوان گام بلندی 
برای حل مشکل اشتغال برداشت. اکرمی 
دستگاه های  مدیران  حضور  کرد:  بیان 
برای  تالش  و  آشنایی  و  سامد  در  اجرایی 
مقام  جدی  تاکید  مردم  مشکالت  حل 
مسئوالن  و  است  استان  در  دولت  عالی 
و مدیران دستگاه های اجرایی باید به این 
مهم توجه ویژه داشته باشند. وی اضافه 
کرد: مشکالت مطرح شده در ارتباط تلفنی 
مردم با معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی 
از  نتیجه  حصول  تا  و  شده  ثبت  مرکزی 
سوی بازرسی استانداری پیگیری و نتیجه 

به مخاطبان اعالم می شود.

2شهرستان استان مرکزی در 
وضعیت آبی کرونا

بر اساس اعالم وزارت بهداشت از ۲۹ آبان 
استان  شهرستان های  جدید  رنگ بندی 
مرکزی در زمینه شیوع کرونا اعالم شد. بر 
ساوه،  اراک،  شهرستان های  اساس  این 
کمیجان، فراهان، شازند، خمین، دلیجان، 
وضعیت  در  محالت  و  آشتیان  تفرش، 
شهرستان  و  دارند  قرار  کرونا  شیوع  زرد 
آبی شده اند. گفتنی  زرندیه و خنداب نیز 
زرندیه  و  خنداب  شهرستان های  است 
و  بهداشتی  نامه های  شیوه  رعایت  با 
و  آبی  به  زرد  وضعیت  از  واکسن  تزریق 
آشتیان  محالت،  اراک،  شهرستان های 
وضعیت  از  روش  همین  با  نیز  تفرش  و 
نارنجی در هفته های گذشته به وضعیت 

زرد رسیده اند.

خبر

و  امنیتــی  سیاســی،  معــاون 
اجتماعی استانداری مرکزی:

اشتغال مهم ترین خواسته 
مردم از مسئوالن است

دبیر اجرایی تشکیالت خانه کارگر ساوه و زرندیه:

مسکن؛ رویای کارگران ساوجی شده
فرماندار ساوه در سالروز تصویب قانون کار 
از کارگران در خانه کارگر  که با حضور جمعی 
ساوه برگزار شد، اظهار داشت: موانع قانون 
با  تا  گیرد  قرار  بررسی  مورد  و  احصا  باید  کار 
طور  به  موضوعات  مجلس  نماینده  حضور 

جدی پیگیری شود.
کرد:  بیان  میرزایی  علی  جام جم  گزارش  به 
و  تولید  حوزه  در  ساوه  شهرستان  امروز 
نسبت  بیکاری  خ  نر و  بوده  فعال  اشتغال 
اما  است  پایین  شهرستان ها  سایر  به 
وجود  کارگری  حوزه  در  بسیاری  مشکالت 

دارد که نیازمند اصالح و بازنگری است.
قشر  به  باید  این که  بیان  با  ساوه  فرماندار 
گفت:  گیرد،  صورت  جدی  توجه  کارگر 
افزایش  کارخانجات ساوه  کارگر در  تقاضای 
تامین  به  نیاز  تقاضا  این  اما  است  یافته 
زیرساخت های رفاهی از جمله مسکن دارد 
که باید در اولویت قرار گیرد. وی گفت: سایه 
تحریم بر حوزه تولید کشور سنگینی می کند 
اولیه،  مواد  تهیه  در  تولیدکنندگان  امروز  و 

باید  و  شدند  مشکل  دچار  فروش  و  تولید 
نیست  مرسوم  نظامی  جنگ  که  بپذیریم 
اقتصادی  جنگ  درگیر  کشور  امروز  بلکه 

است.
و  مردم  بین  شکاف  کرد:  عنوان  میرزایی 
اصلی  نقشه  مسئوالن،  بین  در  اختالف 
دشمنان است و توطئه گران در این مسیر با 
ایجاد ناامیدی در پی رسیدن به اهداف شوم 
خود هستند اما با همت و هوشیاری مردم 
شد.  نخواهند  عملی  نقشه ها  این  هیچ گاه 
دبیر هیات اجرائی خانه کارگر ساوه و زرندیه 
اقتصادی  شرایط  به  توجه  با  امروز  گفت: 
کشور و درآمد پایین کارگران، تهیه مسکن 

برای این قشر زحمتکش مساله ای مهم و 
رویایی شده است.

»داوود میرزایی« اظهار داشت: مقام معظم 
و  دارند  را  کارگری  جامعه  دغدغه  رهبری 
مسئوالن نیز باید در این زمینه تالش جدی 
این  شرایط  بهبود  شاهد  تا  باشند  داشته 
قشر باشیم. وی بیان کرد: آرمان های انقالب 
اجرایی  باید  کارگران  به  نسبت  اسالمی 
نباید دغدغه  شود و این قشر زحمت کش 
معیشتی داشته باشند اما امروز مسکن به 
شده  تبدیل  کارگران  نیافتنی  دست  رویای 
است.دبیر خانه کارگر ساوه و زرندیه گفت: 
درصد   ۷۰ از  بیش  کرونا،  ویروس  شیوع  با 

رعایت  با  یا  و  کردند  دورکاری  کارمندان 
کار خود  گذاری اجتماعی در محل  فاصله  
حاضر شدند اما کارگران حتی یک روز هم 

جبهه اقتصادی را تعطیل نکردند.
کارگران  از  بسیاری  داد:  ادامه  میرزایی 
آمد با سرویس   شهرستان به علت رفت و 
جان  یا  و  شدند  مبتال  کرونا  به  کارخانجات 
اقتصادی  رونق  و  تولید  مسیر  در  را  خود 
خانه  دبیر  گفته  به  دادند.  دست  از  کشور 
و  رفاهی  مسائل  زرندیه،  و  ساوه  کارگر 
معیشتی کارگران باید در اولویت باشد و این 
نسبت  دارند  انتظار  جامعه  در  اثرگذار  گروه 
گیرد.  صورت  جدی  توجه  آنها  مسائل  به 
افتتاح  از  سالی  چند  کرد:  عنوان  میرزایی 
ساوه  شهرستان  کارگری  جامعه  ورزشگاه 
می گذرد اما این ورزشگاه امروز متروکه شده 
داده  اجاره  نیز  گذشته  سال   ۲ حدود  از  و 
شده و سودی برای کارگران شهرستان ندارد 
که از مسئوالن درخواست داریم نسبت به 

این موضوع اهتمام ویژه داشته باشند.

حجت االسالم حسین روحانی نژاد« نماینده 
ولی فقیه در بنیاد مسکن انقالب اسالمی: 
مسکن  واحد  ۱۹۰۰مین  افتتاح   مراسم  در 
شهرستان  ازبیزان  روستای  در  محرومان 
داشت:  اظهار  خبرنگاران،  جمع  در  زرندیه 
کشور،  مسکن  تولید  جهش  طرح  در 
ساالنه یک میلیون واحد مسکونی ساخته 
می شود که  بنیاد مسکن انقالب اسالمی 
است،  پذیرفته  را  واحد  هزار   ۴۰۰ ساخت 
و ۲۰۰  روستایی  واحد  هزار  که  ۲۰۰  طوری  به 
را  نفر  هزار   ۱۰۰ زیر  شهرهای  در  منزل  هزار 
همت  به  کرد:  بیان  ساخت.وی  خواهد 
تا سال ۱۴۱۰  انقالب اسالمی  بنیاد مسکن 

سازی  مقاوم  و  بهسازی  عملیات  پایان 
مناطق روستایی و شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر 
جمعیت  در کشور جشن گرفته می شود.
نماینده ولی فقیه در بنیاد مسکن انقالب 
اسالمی ادامه داد: با توجه به زلزله خیز بودن 
کشور و احتمال بروز بالیای طبیعی سیل و 
زلزله، مقاوم سازی واحدهای مسکونی امری 
خسارات  کاهش  تا   است  اهمیت  حائز 
جانی و مالی در این زمینه رخ داده و مردم 
در منازل ایمن زندگی کنند. حجت االسالم 
روزه  دو  سفر  در  کرد:  عنوان  روحانی نژاد 
مختلف  بخش های  از   مرکزی  استان  به 
اسالمی  انقالب  مسکن  بنیاد  فعالیت 
راستای  در  موثری  اقدامات  و  شد  بازدید 
انجام  حال  در  محرومان  مسکن  ساخت 
است. وی بیان کرد: بخشی از فعالیت های 
بنیاد مسکن استان مرکزی در روستاها و با 
محوریت بهسازی و مقاوم سازی است که 
در قالب طرحی در استان ۲ هزار واحد ویژه 

افراد نیازمند ساخته می شود.

حجت االسالم  جم،  جام  گزارش  به 
خطبه های  در  نوروززاده  نصراهلل 
بسیج  هفته  گفت:  دلیجان  نمازجمعه 
را در پیش رو داریم و بسیج تشکیالت 
فرهنگ  یک  بلکه  نیست  فقط  نظامی 
قدر  را  فرهنگ  این  باید  است  بزرگ 
اشاره  با  بداریم.وی  پاس  و  بدانیم 
شورای  و  آمریکا   

ً
اخیرا که  بیانیه ای  به 

کردند  منتشر  فارس  خلیج  همکاری 
بحث  در  نباید  ایران  این که  بر  مبنی 
بیشتر  موشکی  و  هسته ای  تشکیالت 
 
ً
مسلما افزود:  کند،  پیشرفت  این  از 
دارد  معکوس  نتیجه  بیانیه ها  نوع  این 
و این بیانیه را محکوم می کنیم و اعالم 
خواهد  صحنه  در  ایران  ملت  می کنیم 
تصریح  دلیجان  موقت  جمعه  بود.امام 
کرد: خطبه نماز جمعه باید صدای ملت 
در بیان مشکالت باشد متأسفانه برخی 
ساده زیستی  فرهنگ  از  مسئوالن  از 
معضل  یک  این  و  گرفتند  فاصله 

و  مردم  بین  طبقاتی  شکاف  که  است 
را باعث شده است. فرهنگ  مسئوالن 
اسالمی  نظام  برای  بزرگ  آفتی  اشرافی 
گفت:  نوروززاده  حجت االسالم  است. 
اما  تقدیراست  قابل  دولت  تالش های 
امیدواریم  است.  کند  انتصابات  روند 
شتاب  عرصه  این  در  دولت  تالش 
افزود:  باشد.وی  داشته  بیشتری 
مختلف  مغازه های  در  قیمت  تفاوت 
بعضی  نیست،  پذیرش  و  هضم  قابل 
نمی کنند  رعایت  را  کیفیت  نانوایی ها  از 
انتظار داریم به این امور بیش از پیش 

رسیدگی شود

نماینده ولی فقیه در بنیاد مسکن انقالب اسالمی در سفر به زرندیه :

تمامی منازل روستایی کشور تا افق ۱۴۱۰ مقاوم می شوند
امام جمعه موقت دلیجان:

خطبه نماز جمعه باید صدای ملت در بیان مشکالت باشد

رئیس سازمان تبلیغات شهرستان زرندیه اظهار داشت: کارکرد اتاق 
رسانه ایجاد بستری برای هماهنگی نخبگان قرآنی در فضای مجازی و 
توسعه شبکه قرآنی از طریق شناسایی عناصر توانمند، فعال و نخبه 

قرآنی در سطح شهرستان است.
اتخاذ  کرد:  بیان  قربانی«   حجت االسالم»محمود  جام جم  گزارش  به 
تدابیر الزم در زمینه گسترش فرهنگ قرآنی و ارتقای سطح بهره وری 
با امکانات موجود در فضای مجازی و همچنین تولید محتوا از دیگر 
اسالمی  تبلیغات  اداره  رئیس  است.  رسانه  اتاق  این  برنامه های 

شهرستان زرندیه ادامه داد: حفظ تخصصی قرآن کریم با بهره گیری از 
ظرفیت اساتید و تشکیل پرونده برای نخبگان قرآنی از اولویت های 
اصلی اتاق رسانه در بستر فضای مجازی به شمار می رود. قربانی گفت: 
تولید محتوای قرآنی توسط نخبگان گام دوم اتاق رسانه است که در 
این راستا باید اقدامات اساسی با همکاری مسئوالن مربوط صورت 
گیرد. وی تصریح کرد: اتاق رسانه شهر پرندک زیر مجموعه موسسه 
زنجیره  مجموعه  این  نفره   ۵ تیم  و  است  الزهرا)س(  فاطمه  قرآنی 

رسانه ای حوزه قرآنی را ایجاد و تقویت خواهند کرد.

رئیس سازمان تبلیغات زرندیه:

اتاق رسانه قرآنی در زرندیه افتتاح شد
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محمد رستمی صفا مدیرعامل کارخانجات نورد و لوله صفا 
ح های توسعه ای  و نورد و پروفیل ساوه افزود: با اجرای طر
نفر  هزار   10 بر  افزون  برای  صفا  لوله  و  نورد  کارخانجات  در 
ارزی  جویی  صرفه  و  شده  ایجاد  جدید  و  پایدار  اشتغال 
ساالنه حدودا بین 600 تا 800 میلیون یورو را برای کشور به 

ارمغان خواهد آورد.
پروفیل  و  نورد  و  صفا  لوله  و  نورد  کارخانجات  مدیرعامل 
کارخانجات  در  ای  توسعه  ح های  طر اجرای  با  گفت:  ساوه 
پایدار  اشتغال  نفر  هزار   10 بر  افزون  برای  صفا  لوله  و  نورد 
و جدید ایجاد شده و صرفه جویی ارزی ساالنه حدودا بین 
600 تا 800 میلیون یورو را برای کشور به ارمغان خواهد آورد.
مشکالت  وجود  با  افزود:  صفا  رستمی  محمد  مهندس 
لوله  این واحد عظیم تولیدی  اما  که وجود دارد  اقتصادی 
به  را  خود  تولیدی  محصوالت  است  توانسته  دنیا  ساز 
کشورهای ایتالیا، هلند، اسپانیا و آلمان و حتی به طور غیر 

مستقیم به کانادا و آمریکا صادر کند.
وی با اشاره به برنامه های توسعه ای این کارخانجات اظهار 
کرد: راه اندازی پروژه نورد گرم سبک با ایجاد اشتغال برای 
، پروژه نورد گرم سنگین صفا با ایجاد فرصت شغلی  500 نفر
خودرو  صفا  خودروی  تولید  خط   ، نفر  1000 بر  افزون  برای 
، کشت و صنعت صفا  دیزل با ایجاد اشتغال برای 250 نفر
فرصت  ایجاد  با  صفا  خودکار  و  قلم   ، نفر  100 اشتغالزایی  با 
مجتمع  در  واقع  صفا  انرژی  تولید   ، نفر  150 برای  شغلی 

با ایجاد  100 نفر اشتغال و در خرمشهر نیز  با  صنعتی صفا 
، نورد و لوله کارون در خرمشهر  فرصت شغلی برای 100 نفر
مجتمع  در  آشتیان  کبیر  امیر  فوالد  اشتغال،  نفر   500 با 
مهم  ح های  طر جمله  از  اشتغال  نفر   200 با  صفا  صنعتی 

توسعه ای است.
سال  در  شده  ایجاد  اشتغال  میزان  افزود:  صفا  رستمی 
، سال  ، در سال 1395 بالغ بر 2000 نفر 1390 بالغ بر 5500 نفر
1399 حدود 2900 نفر و در حال حاضر 3084 نفر است و در 
ح های توسعه می توان  صورت رفع موانع و بهره برداری از طر

برای 13 هزار و 780 نفر اشتغال ایجاد کرد.
کارخانجات  کارکنان  و  متخصصان  تالش  با  افزود:  وی 
نخستین  برای  ساوه  پروفیل  و  نورد  و  صفا  لوله  و  نورد 
لوله های  تولیدکننده  بزرگترین  به  کننده  مصرف  از  بار 
قطور انتقال آب در غرب آسیا تبدیل شدیم که بالغ بر 500 

میلیون دالر برای کشور صرفه جویی ارزی داشته است.
وجود  با  اشتغال  و  تولید  از  حمایت  حوزه  در  افزود:  وی 
موقع  به  کارگران  حقوق  روست،  پیش  که  مشکالتی 
پرداخت شده است و ظرفیت تولید را در صورت حمایت 

واقعی افزایش خواهیم داد.
را مهم ترین مشکل پیش روی  وی مشکالت نظام بانکی 
مشکالت  حل  صورت  در  افزود:  و  دانست  شرکت  این 
بانکی، این شرکت قادر است ساالنه ۵۰۰ میلیون دالر برای 

کشور ارزآوری داشته باشد.

او  گفت: قریب به ۸۰ درصد لوله های گاز مورد نیاز کشور 
در این کارخانه تولید و روانه بازار مصرف می شود، حتی 
واحد  این  در  نفت  چاه  درون  و  دریا  زیر  گاز  لوله های 
لوله ساز  کارخانه  بزرگترین  به عنوان  تولیدی  و  صنعتی 
از  گذشته  سال های  در  که  حالی  در  می شود  تولید  دنیا 

ج از کشور وارد می شد. خار
رستمی صفا با اشاره به قدمت ۵۰ ساله این مجموعه، 
گفت: این مجموعه سه میلیون و ۶۷۰ هزار تن ظرفیت 
تولید دارد که لوله های از سایز ۱۰ میلی متر تا ۳۰۰۰ میلی 
رول  روش های  بهترین  و  مختلف  گریدهای  با  را  متر 

بندینگ تولید می کند.
در  کارخانه ای  سه  جزو  کارخانه  این  این که  بیان  با  وی 
می کند،  تولید  را  گاز  و  نفت  لوله های  که  است  کشور 
اظهار کرد: ظرفیت تولید این کارخانه دو برابر دو کارخانه 
دیگر است که در راستای تولید لوله های نفت و گاز در 

کشور فعالیت می کند.
شهرت  دارای  مجموعه  این  این که  به  اشاره  با  وی 
جهانی است، افزود: لوله های نفت و گاز این کارخانه به 
کشورهای ترکمنستان، ارمنستان، تاجیکستان، ایتالیا، 
اسپانیا، هلند و به صورت غیر مستقیم و از طریق دوبی 

به آمریکا صادر می شود. 
وی خاطرنشان کرد: پروژه خودرویی این مجموعه که در 
حال ساخت سالن آن هستیم نیز در اردیبهشت سال 

تمام  به صورت  را  اروپایی  آینده خودروی بسیار مرغوب 
برقی تولید و به بازار عرضه می کند.

کننده  تولید  کارخانجات  بزرگترین  مشکل  مهم ترین  او 
نورد و لوله دنیا را تامین مواد اولیه دانست و افزود: تنها 
نورد  و  صفا  لوله  و  نورد  کارخانجات  ظرفیت  درصد  سه 
که  حالی  در  اولیهمی شود،  مواد  تامین  ساوه  پروفیل  و 
جای  به  آن  سود  و  عرضهمی شود  بورس  در  اولیه  مواد 

تولید در جیب دالالن است. 
تولید  خطوط  توسعه  برنامه های  افزود:  صفا  رستمی 
و  مهندسی  معاونت  توسط  همواره  کارخانجات  و 
گزارش های  اساس  بر  و  صفا  صنعتی  گروه  در  توسعه 
گروه  مدیریت  مستقیم  نظارت  با  و  تولیدی  کارخانجات 
ح  طر به  می توان  ح ها  طر این  جمله  طراحیمی گردد.از 
و  نورد  کارخانه  در  الیه  دو  کاری  پوشش  خطوط  نصب 

لوله صفا اشاره کرد.
فرآورده های  و  گاز  نفت،  انتقال  لوله  خطوط  نیاز  بر  بنا 
از  لوله ها،  پوشش  و  عایقکاری  سیستم  در  تغییر  نفتی، 
دوالیه  روش  به  گرم  الیه  سه  اتیلن  پلی  پوشش  روش 
حفظ  دلیل  به   )fusion bounded epoxy( اپوکسی 
بسیار   )corrosion( اکسیداسیون  مقابل  در  لوله ها 
صفا  صنعتی  گروه  راستا  این  در  می باشد.  اهمیت  حائز 
و  طراحی  به  اقدام  خود،  مشتریان  نظر  تامین  منظور  به 
خرید ماشین آالت با ظرفیت پوشش کاری 750 متر مربع 

مطابق  که  نمود   »100 تا   »8 قطر  لوله های  برای  ساعت  در 
استانداردهای بین المللی و استاندارد تدوین شده توسط 
این  )IGT-M-TP-026)0((می باشد.  ایران  گاز  ملی  شرکت 
صفا  لوله  و  نورد  کارخانه  کاری  پوشش  خطوط  در  پروژه 
نصب شده و درحال حاضر آماده ارائه خدمت به پروژه  1100 
کیلومتری  انتقال نفت خام از ایستگاه پمپاژ گره در استان 

بوشهر به پایانه نفتی جاسك در چابهار خواهد بود.
نیاز  مورد  درز  بدون  لوله های  تولید  ح  طر خصوص  در  وی 
به  گفت:با توجه  کرد و  نیز اشاره  نفتی  در حفاری چاه های 
در  موجود  نفتی  مخازن  از  بهره برداری  توسعه  ح های  طر
گاز و نفت   از مخازن مشترك  ایران و ضرورت  بهره برداری 
با کشورهای همسایه که نیازمند عملیات حفاری ترمیمی 
بدون  لوله های  عمدتا  و  می باشد  گسترده ای  توسعه ای  و 
تامینمی گردد،  کشور  ج  از خار نیاز در این حفاری  درز مورد 
از طرهای  گرو صنعتی صفا موضوع تامین نیاز این بخش 
ملی را تحت بررسی قرارداد بطوریکه اقداماتی در مراحل زیر 

انجام گرفت .
با مطالعات فنی مهندسی و طراحی  ابتدا  وی توضیح داد: 
تجهیزات جدید سعی در تقویت و بهبود کیفت لوله های 
گردید.  درز  بدون  لوله های  با  آن  جایگزینی  و   HFIW
در  کیفیت  سطح  این  به  دستیابی  از  حاصل  موفقیت 
لوله ها موجب شد تا 140 کیلومترلوله »16 در پروژه سروك 

آذر واقع در حوزه نفتی آذر مورد استفاده قرار گرفت.

 این پروژه به جرات ترش ترین مخزن نفتی در دنیا می باشد.
ح، تولید لوله های بدون درز برای نیاز  در آخرین فاز این طر
بررسی  مرحله  در  حاضر  رحال  د  که  است  ایران  در  حفاری 
نهائی و ارزیابی میزان نیاز و انتخاب ماشین االت و مذاکره 
در  که  بوده  آالت  ماشین  این  کننده  تولید  کارخانجات  با 
در  را  لوله  نوع  این  تولید  امکان  و  خریداری  نزدیک  آینده 
خواهد  عملی  صفا  ولوله  نورد  کارخانه  در  و  کشور  داخل 

کرد.
لوله  و  نورد  کارخانجات  در  گرم  نورد  ح  طر خصوص  در  وی 
متر   20000 بمساحت  تولید  سالن  باایجاد  گفت:  نیز  صفا 
مربع  کوره پیشگرم و تجهیزات، تولید محصوالت این فاز 
 ، میلیمتر  32 الی   10 قطر  از  صنعتی  گرد  میل  انواع  شامل 
، انواع ناودانی 50 الی 100  انواع نبشی 40×40 تا 80×80 میلیمتر

میلیمتر و انواع تسمه و مقاطع چهار گوش است.
مهندس رستمی صفا بیان کرد: الزم بذکر است در این خط 
تولید که توسط شرکت ایتالیائی دانیلی طراحی و با همت 
راه اندازی  ح های گروه صنعتی صفا نصب و  تیم اجرایی طر
  Thermex می گردد، با استفاده از سیستم عملیات حرارتی
مشتریان  نیاز  مورد  استحکام  با  محصول  تولید  امکان 
کارخانه  این  پیشگرم  کوره  همچنین  گردیده،  فراهم 
گامی  روش  با   )billet( شمشال  انتقال  سیستم  بر  عالوه 
)walking beam( دارای سیستم بازیافت حرارت می باشد 
خروجی  گازهای  حرارت  انرژی،  جوئی  صرفه  بمنظور  که  

هوای ورودی کوره را تا 1000 درجه سانتی گراد باال می برد.
اهدای لوح تقدیر اجالس سراسری سرآمدان اقتصاد ایران 
آقای  جناب  صفا  صنعتی  گروه  مدیره  هیات  ریاست  به 

محمد رستمی صفا
ح ذیل است: متن لوح تقدیر به شر

توسعه  و  مقاومتی  اقتصاد  اهداف  تحقق  می دانیم  نیک 

فرزادمخلصاالئمه فرزادمخلصاالئمهجنابآقایدکتر جنابآقایدکتر

محمد رستمی صفا 
رئیس هیات مدیره گروه صنعتی صفا

حسن اعتماد   دولت مردمی آیت اهلل 
رئیسی در سپردن سکان مدیریتی 
استان صنعتی مرکزی به جنابعالی 
را که نشانگر تعهد، کارآمدی و روحیه 
حضرتعالی  خدمتگزاری  و  مردمی 
می نمایم.رجاء  عرض  تبریک  است 
واثق دارم که در سایه تجارب ارزنده و سوابق درخشان حضرتعالی 
در حوزه های مدیریتی مختلف، گام های بلندی در راستای تحقق 
اهداف و تحول آفرین دولت مردمی و توسعه و آبادانی همه جانبه 
استان صنعتی و معدنی مرکزی برداشته خواهد شد و صنعت 
استان رونق و شکوفایی روزافزون را تجربه خواهد کرد.توفیقات 
حضرتعالی را در سایه الطفا بیکران الهی و در پرتو رهنمودهای مقام 

معظم رهبری آرزومندم.

خیز بزرگترین کارخانجات تولیدکننده لوله و پروفیل در دنیا   از نظر تنوع تولید و کمیت برای اجرای طرح های توسعه عظیم  خیز بزرگترین کارخانجات تولیدکننده لوله و پروفیل در دنیا   از نظر تنوع تولید و کمیت برای اجرای طرح های توسعه عظیم  
محمدرستمیصفامدیرعاملکارخانجاتنوردولولهصفاونوردوپروفیلساوه:محمدرستمیصفامدیرعاملکارخانجاتنوردولولهصفاونوردوپروفیلساوه:

سودآوری در گرو پایبندی شرکت ها و مدیران غیوری است 
کارآفرینی  و  تولید  مسیر  در  گام  خود  واالی  همت  با  که 

نهاده اند.
 در سال ۱۴۰۰ که مزین به نام 

»تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها«
از  گرفته  صورت  ارزیابی های  از  پس  می دانیم  الزم  است 
با توجه به تالش های بی شائبه و ستودنی  و  آن مجموعه 
اجالس  در  موفق،  و  توانمند  سازمانی  ایجاد  در  جنابعالی 
قدردانی  ایران«  اقتصاد  سرآمدان  از  »تجلیل  سراسری 
ایزدمنان  درگاه  از  را  شما  روزافزون  توفیقات  و  نموده 

مسالت نماییم.
دکتر سعید خزایی 

عضو هیات علمی دانشگاه تهران و پدر علم آینده پژوهی 
)رئیس کمیته علمی همایش(

دکتر غالمرضا مرحبا
اسالمی  شورای  مجلس  اقتصادی  کمیسیون  سخنگوی 

)ریاست شورای سیاست گذاری اجالس(

تاژ
رپر



یکشنبه  7  آذر 1400  شماره 66088
ضمیمه رایگان روزنامه در شهرستان ساوه

گـزارش عملکـرد شهرداری زاویه گـزارش عملکـرد شهرداری زاویه 

در شش  ماهـه اول سـال در شش  ماهـه اول سـال 14001400

گزارش درآمد شش ماهه اول سال 1400
16,558,009,060 عوارض بر كاال و خدمات - 110101

334،143،372 عوارض آالیندگی - 110102

2،841،318،000 )فرآوردهای نفتی، سیگار و شماره گذاری( - 110103 عوارض متمركز

470،462،000 عوارض خودرو های سواری و سایر وسایط نقلیه10104

16,558,009,060 )دوازده در هزار گمركی( - 110106 عوارض متمركز

1,326,329,051 عوارض بر پروانه های ساختمانی در حد تراكم )مسکونی( - 110201

466,229,592 عوارض بر پروانه های ساختمانی در حد تراكم ) غیر مسکونی( - 110202

290,000,000 ح های عمران و توسعه  شهری110206 عوارض ارزش افزوده ناشی ازاجرای طر

27,812,384 تش نشانی 5% عوارض آ

53,627,500 110390- سایر

8,489,600 عوارض موتورسیکلت ها - 110302

31،830،000 سایر - 110390

231،890،545 عوارض سطح شهر - 110402

1،225،000 عوارض بر مشاغل و پروانه های كسب فروش و خدماتی - 110406

175،100،000 درآمد غسالخانه و گورستان - 120108

1،891،625،034 بهای خدمات مدیریت پسماند - 120110

269،051،159 بهای خدمات آسفالت و لکه گیری و ترمیم حفاری - 130101

32،721،250 بهای خدمات كارشناسی نقشه ها - 130102

11،056،422 گهی های تجاری و تبلیغات محیطی - 130204 درآمد حاصل از آ

1،600،000 سایر - 130290

269،051،159 درآمد حاصل از كرایه ماشین آالت وسائل نقلیه - 140103

27،091،284 درآمد حاصل از بازارهای روز و هفتگی - 140104

1،800،000،000 سایر اعانات و كمك از اشخاص حقوقی - 160102

8،000،000 درآمد ناشی از فروش اسناد مناقصه - 160206

748،867،750 كلیه جرائم كمیسیون ماده 100 اعم از  جرائم كمیسیون ماده 100 )
كسر پاركینگ، اضافه بنا و غیره( )غیرنقد( 

1،477،789،400 درآمد ناشی از اجرای تبصره 3 و 4  ماده 101 قانون شهرداری - 210100

12،457،000،123 فروش اموال غیرمنقول - 220100

43،002،263،353 جمع كل

گزارش خدمات عمرانی شش ماهه اول سال 1400
78/500/00 تهیه نقشه جهت سطح شهر

17/230/000 ح احداث كارخانه آسفالت وتجهیزات مربوطه طر

1،071،650،000 احداث بازارچه نور

371،491،500 پروژه آبرسانی، ابیاری قطره ای مکانیزه فضای سبز

998،629،000 پروژه خرید گل وگیاه و لوازم جهت فضای سبز

364،450،000 پروژه نگهداری پاركها و فضای سبز شهری

3,568,653,000 احداث بوستان سالم

48,530,000 پروژه نگهداری و ساماندهی مزارشهدا

1,140,000 پروژه نگهداری و تجهیز سوله بحران

1,231,752,000 تش نشانی پروژه ایجاد و تکمیل ساختمان آ

19,850,000 پروژه نگهداری و تعمیرات ساختمان اداری شهرداری

3,618,157,965 پروژه تکمیل كتابخانه امام حسن مجتبی)غ

576,835,000 پروژه بازسازی واحداث پلهای سطح شهر

67,392,000 پروژه لکه گیری و آسفالت معابرسطح شهر

1,909,219,188 پروژه جدول گذاری معابر سطح شهر زاویه

3,225,508,389 پروژه زیر سازی وآسفالت خیابانهای سطح شهر

2/564/683/800 پروژه كفپوش نمودن پیاده رو های سطح شهر

40/000/000 پروژه خرید تابلوها و عالیم ترافیکی

2/281/900/000 تعمیرات اساسی ماشین آالت ووسائط نقلیه

101/380/000 خرید الوزم خانگی وتجهیزات مورد نیاز پروژه های عمرانی

1/952/000894 پروژه خرید تجهیزات و توسعه روشنایی

1/208/628/400 پروژه خرید مبلمان شهری جهت آسفالت

25/318/474/242 جمع



7 یکشنبه  7  آذر 1400  شماره 6088
ضمیمه رایگان روزنامه در شهرستان ساوه

گـزارش عملکـرد شهرداری زاویه گـزارش عملکـرد شهرداری زاویه 

در شش  ماهـه اول سـال در شش  ماهـه اول سـال 14001400

مبـلغ گزارش خدمات اداری و شهری شهرداری زاویه

41,471,760 حقوق شهردار - 110101

391,860,518 حقوق ثابت/ مبنا كاركنان رسمی و پیمانی - 110102

503,745,102 حقوق و دستمزد كارگران رسمی مشمول قانون كار - 110103

458,439,462 مزایای شهردار - 110201

3,015,238,679 مزایای كارمندان رسمی اعم از ثابت و پیمانی - 110202

127,214,676 مزایای كارگران رسمی مشمول قانون كار - 110203

2,014,720,960 اضافه كار - 110206

92,257,038 فوق العاده، جمعه كاری، نوبت كاری، شب كاری و ... - 110207

68,497,607 ماموریت داخلی - 120101

226,300,000 خدمات قراردادی اشخاص - 120201

131,875,000 اجرای برنامه های آموزشی، مذهبی، فرهنگی و هنری 120205

10,396,647,980 واگذاری خدمات شهری - 120207

3,594,332 حمل ونقل نامه ها و امانات پستی - 120304

18,060,000 تلفن و فاكس - 120306

196,940,000 ماشین آالت و تجهیزات )اعم از ساكن و متحرك عمرانی، پسماند و 
120402 - ) فضای سبز

50,749,901 بیمه دارایی های ثابت - 120403

122,570,000 وسائط نقلیه)سبك( - 120404

2,500,000 نگهداری و تعمیر وسایل اداری - 120405

7,400,000 رایانه - 120408

1,850,000 چاپ و خرید دفاتر و اوراق اداری - 120502

73,464,000 گهی های اداری و عكس و نقشه - 120503 چاپ آ

111,213,000 هزینه تشریفات - 120701

11,790,000 جشن و چراغانی - 120702

9,584,196 هزینه های قضائی و دادرسی - 120805

1,320,250 هزینه انتقال وجوه - 120902

182,706,000 بهای برق مصرفی اماكن شهرداری - 121002

24,428,000 بهای برق پارك ها و میادین - 121004

123,855,000 سوخت بنزین ماشین االت -121007

28,850,000 سوخت گازوئیل ماشین االت - 121008

4,730,000 لوازم تنظیف و مواد شوینده)صابون،مایع دستشویی، مایع ظرف 
شویی، پودرهای شوینده،........( - 121104

86,640,000 لوازم یدكی ) مربوط به وسائط نقلیه و ماشین آالت و تجهیزات( - 121106

42,925,000 كاغذ، مقواو لوازم التحریر ...( - 121107 لوازم مصرفی اداری )

10,820,000 موادغذائی - 121108

41,887,480 تش نشانی - 121109 لوازم آ

33,485,000 دارو و لوازم مصرفی پزشكی و بهداشتی - 121111

12,000,000 لوازم خواب و پوشاك - 121112

26,409,950 سایر - 121190

745,512,500 اجاره ماشین آالت و تجهیزات - 121403

19,000,000 كرایه وسایط نقلیه)سبك( - 121404

49,751,000 هزینه كارشناسی120215

496,950,000 تامین اعتبارات بودجه شورای اسالمی شهر - 150201

1,719,788,049 حق بیمه سهم شهرداری )مشمولین قانون تامین اجتماعی( - 160102

284,009,600 بن ها و كمك های غیرنقدی - 160201

63,773,208 حق عائله مندی، اوالد  160202

46,400,000 هزینه غذا - 160203

9,540,000 كمك هزینه مهد كودك - 160205

209,934,000 بیمه تكمیلی كارمندان و كارگران - 160207

سایر  - 160290 916,200,000

بیمه خدمات درمانی بازنشستگان - 160302 13,850,205

دیون با محل - 170101 94,350,000

بازنشستگی دیون وتعهدات مربوط به مالیات بیمه و 4,663,106

جمع  23,371,762,559

مبـلغ گزارش خدمات اداری و شهری شهرداری زاویه

رپرتاژ
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سرپرست کتابخانه های عمومی استان مرکزی عنوان کرد:سرپرست کتابخانه های عمومی استان مرکزی عنوان کرد:

تاژ
رپر

لیست پرسنل اداره کتابخانه های عمومی شهرستان ساوه

استان  عمومی  كتابخانه های  سرپرست 
كتابخانه  عمومی  افتتاح  مراسم  در  مركزی 
ام البنین شهر صنعتی كاوه  گفت: هم اکنون 
۷۳ كتابخانه نهادی و ۱۰ كتابخانه مشاركتی 
اما براساس  در استان مركزی فعالیت دارد 
آمایش سرزمینی كه صورت گرفته این تعداد 

كتابخانه پاسخگو جمعیت استان نیست.
مهدیان  خاتون  سکینه  جام جم  گزارش  به 
در  موجود  كتابخانه های  تعداد  افزود:  پور 
جمعیت  با  نیز  استان  مختلف  شهرهای 
از  و در تالش هستیم  ندارد  تناسب  ساکن 
دستگاه های  جمله  از  شهرستانها  ظرفیت 
اجرایی برای جبران این مهم استفاده كنیم و 
در صورتی كه دستگاهی بخواهد ساختمانی 
در اختیار نهاد كتابخانه ها به صورت انتفاعی 
نهاد  توسط  وقت  ع  اسر در  بدهد  قرار 

كتابخانه ها تجهیز می شود.
سرپرست نهاد كتابخانه های عمومی استان 
بهره  كتابخانه ها  نهاد  كرد:  تصریح  مركزی 
در  ساخت  و  زمین  تخصیص  است  بردار 
سایر  و  شهرداری  شهرسازی،  و  راه  حوزه 

اقدام  صورت  در  اما  است  دستگاه ها 
كار  كتابخانه،  احداث  برای  شهرستان ها 
ع وقت  آن در اسر تأمین منابع  و  تجهیزات 

انجام خواهیم داد.
مهدیان پور عنوان كرد: شهرستان ساوه به 
عنوان دومین شهر استان و قطب صنعتی 
از  ما  است  مركزی  كتابخانه  فاقد  كشور 
ساخت  داریم  انتظار  شهرستان  مسئوالن 
كتابخانه مركزی یکی از اولویت های فرهنگی 

این شهر قرار بدهند.
مورد  كتابخانه  تعداد  مورد  در  مهدیان پور 
كتابخانه های  نهاد  گفت:  استان  نیاز 
كه  داده  انجام  را  پژوهشی  كشور  عمومی 
استان  هر  در  سرزمینی  آمایش  اساس  بر 
چه  جمعیتی  خ  نر اساس  بر  و  شهرستان  و 
تعداد كتابخانه نیاز است. این پژوهش برای 
در  و  است  رسیده  پایان  به  استان ها  برخی 
استان مركزی نیز به محض اعالم، اطالعات 
را در اختیار دستگاه های اجرایی برای ادامه 
كار قرار خواهیم داد كه برنامه های الزم برای 
توسعه كتابخانه ای صورت بگیرد.وی افزود: 

بحث  در  كتابخانه ها  نهاد  عمده  مشکل 
همین  در  است  منابع  و  كتابخانه  فضای 
راستا در هفته كتاب، طرحی با عنوان اهدای 
كتاب، اهدای دانایی در استان مركزی شروع 
اهدایی  كتاب های  نهادها  از  خیلی  كردیم. 
دارند كه مطالعه كردند و نیازی به آن ندارند، 
نهاد  اختیار  در  را  كتاب ها  این  می توانند 
كتابخانه ها برای استفاده عموم قرار بدهند. 
معاونت  با  خصوص  این  در  جلسه ای 
سیاسی استانداری برگزار كردیم قرار بر این 
شد مکاتبه ای با دستگاه های اجرایی داشته 
با  همگام  اجرایی  دستگاه های  كه  باشند 
نهاد كتابخانه ها در توسعه فرهنگ كتابخانه 

ای حركت كنند.
از  تقدیر  با   ، مهدیان پور سکینه  خاتون 
شهرصنعتی  مدیریت  همراهی  و  همکاری 
كرد:  اظهار  كتابخانه  این  راه اندازی  در  كاوه 
در این كتابخانه به وسعت ۱۹۹ متر مربع و 
راه اندازی  كتابخانه ها  استاندارد  براساس 
شامل  متعددی  بخش های  دارای  و  شده 
مخزن، بخش كودک و سالن مطالعه است.

 ۱۶۰۰ بر  بالغ  حاضر  حال  در  كرد:  بیان  وی 
عنوان كتاب در این كتابخانه وجود دارد و به 
صورت مستمر كتاب های بیشتری به همراه 

نشریات اضافه خواهد شد.
مردم  نماینده  سبزی  محمد  حجت االسالم 
ساوه زرندیه در مجلس شورای اسالمی نیز 
گفت: سرانه كتاب در كشور بسیار پائین و 
در شان نظام اسالمی نیست و آمارها نشان 
می دهد كه متوسط كتابخوانی در ایران بین 
پنج الی ۱۰ ساعت است در صورتیکه در برخی 
كشورها میزان مطالعه هر فرد بطور متوسط 
در هر هفته ۱۷ ساعت اعالم شده است.وی 
بیان كرد: با وجود توصیه هایی كه آموزه های 
دارد،  كتابخوانی  و  كتاب  به  نسبت  اسالمی 
متاسفانه میزان مطالعه در كشور متناسب 
نیست.  اسالمی  ایرانی  غنی  فرهنگ  با 
كرد:  تصریح  سبزی  محمد  ااالسالم  حجت 
گوشی های  آمدن  و  تکنولوژی  پیشرفت  با 
دیجیتال،  لوازم  سایر  و  هوشمند  تلفن 
مسئله  واین  شده   كتابخوانی  جایگزین 
روی  مطالعه  و  كتاب  از  جامعه  شده  سبب 
مجازی  فضای  حالی كه  در  است  برگردانده 
برای  مناسبی  جایگزین  نمی تواند  هیچگاه 
سبزی  باشدحجت االسالم  مطالعه  و  كتاب 
با اشاره به پائین بودن سرانه فضای فیزیکی 

كتابخانه ها در ساوه و زرندیه گفت: امکانات 
و اعتبارات باید در سراسر استان به صورت 
عادالنه توزیع شود و بعد مسافت شهرها از 
مركز استان مانع توزیع عادالنه اعتبارات برای 

تامین زیرساخت های مورد نیاز نشود
تقدیر  با  نیز  ساوه  فرماندار  میرزایی  علی   
و  ساوه  كتابخانه های  اداره  تالش های  از  
كرد:  اظهار  كاوه  صنعتی  شهر  محلی  دفتر 
صنعت  قطب  عنوان  به  كاوه  شهرصنعتی 
فرهنگی  فعالیت های  حوزه  در  باید  كشور 
مجموعه  این  مدیریت  و  باشد  سرآمد  نیز 
بزرگداشت  اجتماعی  مسئولیت  صنعتی 
رویدادها و مناسبت های فرهنگی را عهده دار 
است. وی بیان كرد: افتتاح كتابخانه عمومی 
برای  عطفی  نقطه  كاوه  صنعتی  شهر  در 
در  فرهنگی  فعالیت های  سایر  برگزاری 
این  در  فرهنگ  مقوله  و  است  منطقه  این 
مجموعه صنعتی با جمعیت كارگری بالغ بر 
با  بماند.میرزایی  مغفول  نباید  نفر  هزار   ۵۰
ساوه  در  كتابخوانی  سرانه  این كه  بر  تاکید 
پائین است، خواستار توزیع عادالنه امکانات 
حوزه  در  ویژه  به  فرهنگی  زیرساخت های  و 
كتاب و در بین روستاها شد تا بتوان سرانه 
به  را  ساوه  كتابخانه های  فیزیکی  فضای 

شاخص استاندارد رساند.

ریاست کتابخانه های عمومی شهرستان ساوه:محمد اشرفیان
کارشناس امور مالی خانم زهره ریاضی

کتابخانه هاشمی نژاد خانم حوری  صاحب مسئول و خانم ها رونقی ایزدی و طرالنی کتابداران
کتابخانه عالمه عسگری آقای فضلی خانی مسئول _آقای  حسنلو  کتابدار

کتابخانه ولیعصر )عج(آقای جمرلو مسئول و آقای فخری و خانم رحیمی کتابدار
کتابخانه سلمان ساوجی  خانم طالب حقیقی مسئول و خانم ها مداحی ، شهباز و آقای اکبری کتابدار

کتابخانه نوبران خانم رمضانی مسئول
کتابخانه غرق آباد آقای رضاخانلو مسئول

کتابخانه ستق آقای اسمعلی  مسئول
نیروهای خدماتی آقایان ویسی و  میرقاسمی

ساخت کتابخانه مرکزی از اولویت های فرهنگی شهر ساوه است
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