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شهردار ساوه خبر داد:

اجرایی شدن
طرح مسجد تا مسجد
پس از سالها بالتکلیفی

8

بازدید معاون وزیر کار از شرکت قوطیسازی کاوه صورت گرفت:

بی نیازی کشور به واردات قوطی نوشیدنیها

6

گزارش عملکرد شــش ماهه دوم
سال  99شهرداری زاویه
5و4

شهردار اراک عنوان کرد:

ق ـ ـ ـ ـ ـ ــرارگ ـ ـ ـ ـ ـ ــاه س ـ ـ ــازن ـ ـ ــدگ ـ ـ ــی
خــات ـماالن ـب ـیــا(ص) نـهــاد انجام
دادن کارهای نشدنی است
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سرپرست اداره کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی عنوان کرد:

کارخانجات نورد و لوله صفا یک ایران
کوچکاست

سرپرست اداره کل تـعــاون ،کــار و رفــاه اجتماعی
استان مرکزی در جریان بازدید از شرکت کارخانجات
نورد و لوله صفا در جمع خبرنگاران گفت :الحمدهلل
کارخانجات نورد و لوله صفا با  12شرکت زیرمجموعه
هلدینگ صفا بــا مدیریت خــوب آقــای رستمی با
شهــای مختلف صنعتی و تولیدی در حــوزه
گــرایـ 
صنایع غذایی وتولیدی استراتژیک در صنعت وگاز
فعال است.
به گزارش جامجم بهزاد سام دلیری خاطرنشان کرد:
این پروسهای که امــروز ما در این مجموعه شاهد
بودیم در واقع نوک پیکانهای اصلی تولیدی که ما
در صنعت به دنبال آن هستیم در مجموعه صفا
تولید میشود.
وی خاطرنشان کرد :کارخنجات نورد وپروفیل صفا
ساوه به عنوان بزرگترین تولید کننده انواع لوله و
پروفیل صفا در کشور و همچنین به عنوان بزرگترین
تولید کننده لوله و پروفیل از نظر تنوع تولید و کمیت
در دنیا به طور قطع میتوان گفت این مجموعه یک
یتــوان گفت
ای ــران کــوچــک اس ــت .بــه طــور قطع م ـ 
کارخانجات نورد و لوله صفا یک ایران کوچک است.
وی اظهار کرد :هر چه کارگران متعهدتر باشند چرخه
تولید پررونقتر و کیفیت محصوالت نیز بهتر خواهد
بود زیرا منابع انسانی مهمترین سرمایه واحدهای
تولیدی محسوب میشود که الزم است برای تامین
رفاه آنها اقدامات جدی به عمل آید.

سام دلیری افزود :در بحث تعاونی مسکن کارگری
با توجه به شرایط قانونی ،هر تعداد تعاونی مورد نیاز
در شهرستان ایجاد خواهد شد و با ما نیز متناسب
بل شرایط خــاص کشور کمک میکنیم .وی گفت:
مقدمات و بستر تشکیل تعاونیهای کــارگــری در
صنایع شهرستان س ــاوه از جمله کــارخــانــه بــن رو
مهیاست.سرپرست اداره کــل ت ـعــاون ،کــار و رفــاه
اجتماعی استان مرکزی گفت :رعایت استانداردها
و الزامات ایمنی امری ضروری است که خوشبختانه
کــارفــرمــایــان نسبت بــه ایــن مــوضــوع اهتمام جدی
دارن ــد .وی بیان کــرد :در زمینه ایجاد فضای رفاهی
و انگیزشی بــرای کارگران باید اقدامات جدی انجام
شود زیرا که توجه به مسائل روحی کارگران عالوه بر
سالمت جسمی آنها موضوعی حائز اهمیت است.
وی حمایت و پشتیبانی از واحــدهــای تــولـیــدی را
دغدغه اصلی بخش دولتی عنوان کرد و گفت :تامین
مسکن کارگری در اولویت برنامهها قرار گیرد این در
حالی است تحقق این مهم نیازمند مشارکت همه
جانبه دستگاههای اجرایی مرتبط است.
سرپرست اداره تعاون ،کار و رفــاه اجتماعی استان
مرکزی ادامــه داد :صیانت از نیروی انسانی اعــم از
کارفرما و کارگر اصلیترین هــدف در وزارت تعاون،
کار و رفاه اجتماعی است که در همین راستا مسائل
کارگران بررسی و به منظور رفع مشکالت تعامالت
الزم با کارفرمایان صورت میگیرد.

فرماندار زرندیهخبر داد:

اولویت شهرستان تکمیل پروژههای ناتمام است
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ضمیمه رایگان روزنامه در شهرستان ساوه
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رپرتاژ

با حضور معاون وزیر کار از شرکت قوطیسازی کاوه صورت گرفت:

رپرتاژ

بینیازی کشور بهوارداتقوطینوشیدنیها
مــعــاون روابـ ــط ک ــار وزی ــر ک ــار در حــاشــیــه بــازدیــد از
شــرکــت ق ــوطــیس ــازی کـ ــاوه ب ــا اش ـ ــاره ب ــه ه ــدف از
سفر به شهرستان ســاوه اظهار داشــت :براساس
بــررس ـیهــایــی کــه انــجــام دادیـ ــم و مــذاکــراتــی کــه با
مسئوالن منطقه و استان داشتیم امــروز توفیق
حاصل شد که برای بررسی مسائل کارگری بهویژه
در مرحله نخست بحث مسائل سخت و زیــانآور
کــارگــران نشستی را در شهرستان س ــاوه داشته
باشیم.
به گزارش جامجم حاتم شاکرمی افزود :خوشبختانه
نشستی با حضور مسئوالن استانی و شهرستانی
برگزار شد و راهکارهای الزم بعد از بحث ،بررسی و
اظهار نظر به اتفاق فرماندار شهرستان ،نماینده
شهرستان و مسئوالن استان ارائــه و تصمیمات
الزم گرفته شد.
معاون روابط کار وزیر کار تصریح کرد :قرار شد ظرف
یــک مــاه آیــنــده کــه مــجــددا جلسهای بــا مسئولیت
فــرمــانــدار در شهرستان تشکیل م ـیشــود ،اجــرای
مصوبات امروز مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد تا اگر
نواقصی بود برطرف کنیم.
شاکرمی بیان کــرد :بسیار خرسند شــدم که امــروز
واحدی را بازدید کردم که در کشور منحصر به فرد
است و کشور را از نیاز به واردات قوطی نوشیدنیها
بینیاز کرده و در این زمینه کشور را تامین میکند.
وی ادامه داد :این موضوع باعث خوشحالی بیشتر
بنده شد که در  3-2سال گذشته ما واردکننده این
محصول بودیم اما اکنون صادرکننده شدهایم یعنی
ایــن واحــد بیش از یک میلیارد و نیم قوطی مورد
نیاز کشور را تامین میکند که جا دارد به مدیران و
سرمایهگذاران این شرکت تبریک عرض کنیم و از
سوی وزیر کار هم لوح تقدیرهایی به مدیرعامل و
مدیران این شرکت امروز تقدیم خواهد شد.
معاون روابط کار وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی با
اشــاره به مشکالت تشکیل شوراهای اسالمی کار
گفت :بــه آن صــورتــی کــه مــا تصور میکنیم شــورای
اسالمی کار تنها تشکل کارگری است درست نبوده
و در کــشــور  3نــوع تشکل کــارگــری اعــم از شــورای
اسالمی کــار ،انجمنهای صنفی و نماینده کارگر را
داریم.
شــاکــرمــی افـ ــزود :متاسفانه بــه هــر جــهــت در ایــن
شهرستان در یکی دو سال گذشته یک مقدار میل
به سمت سایر تشکلها شده و متاسفانه تشکل
شورای اسالمی کار کمتر تشکیل شده است.
وی تــصــریــح ک ــرد :ای ــن مــوضــوع هــم م ــورد بــحــث و
بررسی قرار گرفت و طبق گزارشی که امروز مدیران
شهرستان ارائه کردند حدود  9شورای اسالمی کار

وجود دارد که البته به مراتب نسبت به واحدهای
مــشــمــول قــانــون شـ ــورای اســامــی ک ــار بــســیــار کم
هستند.

مدیر عامل شــرکت قوطیسازی
آلومینیوم>
علــوی ادامــه داد :انتظــاری کــه
صنایع از مســئوالن دارند ،پرهیز
از مانع تراشــی ویک ســویهنگری
اســت تکلیــف قانونــی خــود
میدانیــم کــه بــه حقــوق کارگران
بــه عنوان خانــواده قوطیســازی
احترام بگذاریــم ولی بعضا برخی
کارشناســان بــه دلیــل نداشــتن
دانــش کافی در خصوص صنایع
اقداماتــی انجــام میدهند که به
ضــرر آن مجموعــه انتظــار داریــم
ضمــن حمایت و دفاع از جامعه
کارگــری گــوش شــنوایی بــرای
مدیران صنایع نیزباشند .

معاون روابــط کار وزیــر تعاون ،کار و رفــاه اجتماعی
بیان کرد :قرار شد در یک بازه زمانی  3ماهه تمامی
واح ــده ــای مــشــمــول شـ ــورای اســامــی ک ــار مــجــددا
بررسی شوند و نسبت به تشکیل شورای اسالمی
کار در این واحدها اقدام شود.
شاکرمی ادامه داد :اما استثنایی هم وجود دارد که
برخی مواقع خود کارگران متقاضی تشکل دیگری
هستند که نه در ساوه در شهرهای دیگر کشور هم
این موضوع را داریم اما انشــاءاهلل با تصمیمی که
امروز گرفته شد تا سه ماه آینده فکر میکنم شاهد
ارتقاء تعدادی از شوراهای اسالمی کار در واحدهای
مشمول شهرستان ساوه باشیم.
وی عــنــوان ک ــرد :س ــاوه یکی از قــطـبهــای کــارگــری
کــشــور اس ــت و بـیــش از  50هـ ــزار کــارگــر در اینجا
مشمول قوانین کــار ،تامین اجتماعی و کــارهــای
سخت و زیانآور و بیمه بیکاری هستند.
معاون روابــط کار وزیــر تعاون ،کار و رفــاه اجتماعی
اف ــزود :انشـ ــاءاهلل سعی میکنیم کــه در ایــن بــازه

زمــانــی کــمــبــود ش ــوراه ــای اســامــی ک ــار را بــا همت
مدیران استانی و شهرستانی جبران کنیم.شاکرمی
تصریح کرد :در رابطه با صیانت از نیروی کار در کالن
کشور به خصوص در حوزه بازرسی کار خوشبختانه
جایگاه کشور نسبت به سایر کشورها بد نیست.
وی بیان کــرد :علیرغم اینکه نرم بینالمللی این
است که نسبت به هر  10هزار کارگر باید یک بازرس
کار وجود داشته باشد و در کشور ما نسبت به هر
 15هزار کارگر یک بازرس کار داریم.معاون روابط کار
وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ادامه داد :در نتیجه
به دنبال این هستیم که تعداد  300بازرس کار را در
پستهای خالی که داریــم بــدون افــزایــش ساختار
جــذب کنیم کــه بــا جــذب و افــزایــش بــازرســان کــار و
اجرای دقیق قوانین و مقررات محیط کار و تشکیل
کمیتههای حفاظت فنی این موضوع را بیشتر مورد
تــوجــه ق ــرار مـیدهــیــم.شــاکــرمــی عــنــوان ک ــرد :امــروز
در کــشــور بیش از  20ه ــزار کمیته حفاظت فنی و
بهداشت کار تشکیل شده و یکی از ظرفیتهایی
اس ــت کــه در جــهــت صــیــانــت از نــیــروی ک ــار کشور
استفاده شده است.
وی اف ـ ــزود :انش ـ ــااهلل ب ــا تــکــمــیــل بــحــث افــزایــش
بازرسان کار و همچنین تعیین صالحیت مسئوالن
ایــمــنــی در کــشــور ســعــی میکنیم حلقه نــظــارتــی بر
اجــرای قوانین و مقررات ایمنی و بهداشت کــار در
واحدهای مشمول را تکمیل کنیم.
سیداحمدرضا علوی مدیرعامل شرکت قوطیسازی
در حاشیه بازدید معاون کاروزارت کار گفت:شرکت
قوطیسازی آلومینیوم کــاوه حــدود۱۳ســال پیش
بــاهــدف تــامــیــن انـ ــواع بــســتـهبــنــدی آلــومــیــنــیــومــی
تاسیس شد در ابتدای کا ربا یک خط تولید شروع
بــه ک ــار کــردیــم و م ـیتــوان گــفــت بــه نــوعــی صنعت
باالدستی صنایع کشورهستیم.
وی اف ــزود:ب ــا راهانـ ـ ــدازی خــط دو تــولــیــد مجموعه
قــوط ـیســازی در دو س ــال گــذشــتــه کــشــور بــه طــور
کامل از واردات این محصول بی نیاز شد و عالوه
بر اینکه وارد بازار صادرات شدیم و تا حدودی بازار
را در اختیار گرفتیم  25درصــد محصوالت ما صادر
میشود.
مدیر عامل شرکت قوطیسازی آلومینیوم تصریح
کــرد :شرکت در حــال حاضر بــرای 300نفر به صورت
مستقیم وب ــرای بیش از ه ــزار نفر بــه ص ــورت غیر
مستقیم فرصت شعلی ایجاد کرده است رسالت
خانواده شرکت قوطیسازی آلومینیوم رهبری بازار
مصرف داخل وخار ج است.
وی ادام ــه داد:ه ــدف مــا ت ــداوم رهــبــری ب ــازار داخــل
وکــســب ره ــب ــری بـ ــازارهـ ــای صـ ــادراتـ ــی کــشــورهــای

همسایه است به لطف خدا بخش اول این هدف
مــحــقــق ش ــده در ب ـخــش دوم نــیــز کــه تــا ح ــدودی
محقق شده و الحمدهلل رهبری بازار مصرف یکی از
کشورهای همسایه در دست داریم ان امرصنعت
باشد که خوشبختانه ایــن شعار بسیار هدفمند
و بــا جهت گــیــری بسیار هوشمندانه ب ــوده وایــن
نشان میدهد که ایشان اشراف کامل به مسایل
وریشه آنها دارند ولی مسئولیت و رسالت شرکت
قوطیسازی ایجاد شفافیت بیشتر این شعار در
راستای تحقق آن بوده که خوشبختانه این واحد
تولیدی با توجه به تقدیرنامههای مختلفی که از
ارگانها از جمله اداره بیمه ،امور مالیات بخصوص
در امور مالی دریافت کرده نشان از موفق بودن این
شرکت در اجرای شعار سال بوده و این شفافیت
در فرایندها و اصولی پیش رفتن همچنان سرلوحه
ایــن واحــد تولیدی بــوده اســت چــرا کــه هــدف این
شــرکــت بــرداشــتــن مــوانــع بــود نــه ایـنکــه بخواهیم
به مشکالت کشور در حوزه صنعت اضافه کنیم.
شعار امسال شرکت قوطیسازی آلومینیوم کاوه
ای ــن اس ــت کــه اگ ــر مــوانــعــی در مــســیــر پیشرفت،
بهرهوری و شکوفایی کارگران این مجموعه وجود
دارد برطرف کنیم و همچنان حامی و پشتیبان آنها
باشیم که همچنان شاهد بالندگی و رونــق تولید
باشیم.
وی ادامــه داد :قانونگذار و وزارتخانهها به عنوان
م ــج ــری ق ــان ــون تــمــهــیــدات بــســیــار هــوشــمــنــدانــه
و درسـ ـ ــت بـ ـ ــرای رف ـ ــع مـ ــوانـ ــع و ح ــم ــای ــت تــولــیــد
انــدیــشــیــدهانــد ولــی مشکلی کــه وج ــود دارد بحث
اجرای این قوانین است.
علوی ادامــه داد :انتظاری که صنایع از مسئوالن
دارند ،پرهیز از مانع تراشی و یک سویه نگری است
تکلیف قانونی خود میدانیم که به حقوق کارگران
به عنوان خانواده قوطیسازی احترام بگذاریم ولی
بعضا برخی کارشناسان به دلیل نداشتن دانش
کافی در خصوص صنایع اقداماتی انجام میدهند
که به ضرر آن مجموعه ،انتظار داریم ضمن حمایت
ودفاع از جامعه کارگری گوش شنوایی برای مدیران
صنایع نیز باشند .گفتنی است شرکت قوطیسازی
آلومینیوم کاوه از استان مرکزی به مدیریت سید
احمدرضا علوی ،به عنوان واحــد نمونه ملی سی
و دومــیــن جــشــنــواره امــتــنــان انــتــخــاب شــدنــد در
جشنواره ملی امتنان از کــارگــران ،گــروههــای کــار و
واحدهای نمونه از واحد صنعتی استان مرکزی به
عنوان واحد صنعتی برگزیده کشور تقدیر شد در
این بازدیدبا اهدا لوح به نمایندگی از وزیر تعاون،
کار و رفاه اجتماعی از مدیر شرکت تقدیر شد.
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شرکت خودروسازی بن رو ساوه یکی از صنایع مادر در کشور
سرپرست اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی در جریان بازدید از شرکت
خودروسازی بن رو شهرستان ساوه و در جمع خبرنگاران گفت :این شرکت یکی از صنایع
مادر در کشور به شمار میرود و از جمله خودروسازان مطرح زیرمجموعه سایپاست.
به گزارش جام جم «بهزاد سامدلیری» افزود :شرکت بن رو در سال  ۱۳۸۲تاسیس شده و تا

سال  ۱۳۸۹تعداد محدودی خودروی چیرمن تولید کرد و از اسفند سال  ۱۳۸۹توسط گروه
خودورسازی سایپا خریداری شد .وسعت این کارخانه  ۳۶۰هزار متر مربع است هم اکنون
این کارخانه با ایجاد اشتغال برای افزون بر هزار نفر دو خودروی آریو و وانت سایپا  ۱۵۱را
تولید و تجاری سازی میکند.
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کلنگ مدارس «فرزندان
میهن» در ســاوه زمین
زده شد

کلنگ مــدارس «فرزندان میهن»  97و
 98در شهرستان ســاوه به زمین زده
شد.
به گزارش جامجم سوم خرداد مصادف
ب ــا س ــال ــروز آزادس ـ ـ ــازی خــرمـشـهــر دو
مــدرســه خـیــر س ــاز (دو کــاســه و سه
کالسه) در شهرستان ساوه با هزینهای
بالغ بر  8میلیارد ریال کلنگ زنی شد.
همزمان با سالروز آزاد سازی خرمشهر
بــا حـضــور ش ـیــرزاده نماینده ســازمــان
نـ ــوسـ ــازی مـ ـ ــدارس کـ ـش ــور ،ت ــات ــاری
نماینده خیر نیک اندیش حاج یعقوب
تهــای
پـ ــایـ ــداری و م ــدی ــر م ـس ـئــول ـی ـ 
اج ـت ـمــاعــی ص ـنــایــع غ ــذای ــی م ـی ـهــن و
سایر مسئوالن استانی و شهرستانی،
دو واح ـ ــد آمـ ــوزشـ ــی در شـهــرسـتــان
ســاوه کلنگزنی شد .تاتالری نماینده
گـ ــروه صـنــایــع غــذایــی میهن در ایــن
مراسم گفت :صنایع غذایی میهن با
مسئولیت یعقوب پایداری در راستای
انجام وظایف اجتماعی خــود تصمیم
به ساخت تعداد  102مدرسه در سراسر
کـشــور گرفته اســت کــه ایــن مــدارس
بــا عـنــوان «فــرزنــدان میهن» شناخته
خواهند شد.
وی افـ ــزود امـ ــروز مـ ــدارس «فــرزنــدان
مــیــه ــن» ش ـ ـمـ ــار ههـ ــای  ۹۷و  ۹۸در
شهرستان س ــاوه و در روس ـتــای باغ
شاهی و شهر آوه کلنگ زنــی شد وتا
ابتدای مهر تحویل آموزش و پرورش
ساوه میگردد.
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فرماندار زرندیه:

رئیس آمــوزش و پــرورش
شهرستانساوه:

فرمانده انتظامی استان مرکزی:

اولویت شهرستان تکمیل پروژههای ناتمام است
فــرمــانــدار زرنــدیــه در جلسه شـ ــورای اداری
شهرستان زرندیه ،اظهار داشت :در حالی که
شماری از پروژههای آغــاز شده در وضعیت
نیمه تمام هستند ،اولویت باید بر تکمیل
و بهره برداری از این طر حها باشد و تا تحقق
این مساله ،پــروژه جدیدی را آغــاز نخواهیم
کرد.
وی ادامــه داد :مــدیــران شهرستان با نگاه
کارشناسی اولویتهای اجرایی را برای جذب
سهم اعتبارات سال  ۱۴۰۰تعیین کنند.
بــه گـ ــزارش ج ــام جــم «سـیــامــک سلیمانی»
همچنین اهتمام جدی برای تحقق معنویات
مقام معظم رهبری و شعار سال در راستای
پشتیبانی از تولید و رفع موانع ،راهبرد اصلی
این شهرستان برشمرد.
سلیمانی افزود :فعالیت بیش از  ۳۲۰کارخانه
بزرگ تولیدی در شهرکهای صنعتی زرندیه
و همچنین ظرفیتهای موجود در بخش
ک ـشــاورزی بــه شــرط رفــع مــوانــع و حمایت از

تولیدکنندگان میتواند نویدبخش روزهای
درخشانی در ایــن حــوز ههــا باشد به همین
دلیل همه دستگاهها مکلف هستند با تمام
توان در این خصوص فعالیت کنند.
وی در خ ـصــوص ان ـت ـخــابــات  ۲۸خـ ــرداد نیز
گفت :انتخابات تبلور اقتدار ملی ،سیاسی
و هـمـبـسـتـگــی اج ـت ـمــاعــی اسـ ــت و حـضــور
باشکوه مردم در پای صندوقهای براقتدار
و مـشــروع ـیــت ن ـظــام اس ــام ــی در داخـ ــل و
صهــای بین المللی میافزاید.سلیمانی
عــر 

مــحــمــولــه قـ ــاچـ ــاق ۴۰
میلیارد ریالی در ساوه
کشفشد

گـفــت :تــوطـئـ ههــای دشـمـنــان ب ــرای کاهش
مشارکت در انتخابات ،بار دیگر از سوی ملت
ناکام خواهد ماند .زیرا تجربه  ۴۳ساله انقالب
نشان مـیدهــد م ــردم ای ــران در بزنگاههای
نهــا
حـســاس همیشه پ ــای ان ـقــاب و آرمــا 
ایستادگی میکنند و نقشه بدخواهان را باطل
میکنند.وی گفت :بــرای بــرگــزاری انتخابات
ریاست جمهوری و شوراهای اسالمی شهر و
روستا در سطح شهرستان زرندیه بیش از ۶۰
شعبه اخذ رای پیش بینی شده است.

رئیسدانشگاهعلومپزشکیاراک:

قطعبرقبرایبیمارانبستریمبتالبه کروناخطرناکاست
رئ ـیــس دانــشــگ ــاه عــلــوم پــزش ـکــی اراک
اظهار کــرد :قطعی بــرق چالشهایی را در
بیمارستانها و مــراکــز درمــانــی بــه وجــود
آورده است.
ب ـ ــه گ ـ ـ ـ ــزارش جـ ـ ــام ج ـ ــم سـ ـی ــد م ـح ـمــد
ج ـمــال ـیــان ادام ـ ــه داد :نـکـتــه دوم ایــن
اس ــت کــه قـطـعـیهــای م ـکــرر بــا تــوجــه به
ته ــای ــی قــدی ـمــی ک ــه در اک ـثــر
زی ــرس ــاخــ 
بیمارستانها وجــود دارد ،بــه وســایــل و
اب ــزاری آسیب مـیرســانــد کــه قیمتهای
میلیاردی دارند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک تاکید
ک ــرد :ق ــرار داش ـتــن در وضـعـیــت تحریم،
نداشتن ارز برای خرید تجهیزات پزشکی
و جایگزینی مجدد و حتی تعمیر آن تنها
بخشی از مشکالتی اســت کــه بــه وجــود

میآید.
دکتر جمالیان در ادامــه خاطرنشان کرد:
خـیـلــی از دس ـت ـگــاههــا ب ــا ب ــرق اضــط ــراری
کارایی ندارند ،سیستم سرمایشی با برق
اضطراری کار نمیکنند و در زمــان قطعی
برق در فصل گرما بیماران دچار مشکل

شرکت تولیدی در منطقه شهر صنعتی ساوه برای تکمیل کادرمالی خود از افراد واجد
شرایط و متخصص با شرایط ذیل دعوت به همکاری مینماید متقاضیان میتوانند تا
تاریخ1400/3/30روزمه کاری خود را به شماره تماس  08642344599فاکس نمایند.
عنوان شغلی

شرایط احراز وتوانایی

مدرک تحصیلی

کارشناس
حسابداری

حداقل  5-3سال سابقه کار
حسابداری مسلط به قوانین
مالیاتی-بیمه و مسلط به نرم
افزارهای مالی و
excel
حداکثر سال35

لیسانس وفوق
لیسانس از
دانشگاههای
معتبر

جنسیت

خانم-آقا

خبر
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میشوند.
وی ضمن اش ــاره بــه ای ـنکــه قطع شدن
مکرر بــرق ،در شرایط بحرانی و کرونایی
موجود برای بیمارستانها بسیار خطرناک
اســت ،گفت :اگر برنامهای وجــود داشته
باشد و برای بیمارستان مشخص باشد
کــه در چــه ساعتی بــایــد بــرق قطع شــود،
مـیتــوان تمهیداتی انــجــام داد؛ بنابراین
ق ـطــع بـ ــرق اف ــت ــی را در ســطــح اکــســیــژن
ایجاد خواهد کرد.رئیس دانشگاه علوم
پزشکی اراک در پــایــان تاکید ک ــرد :قطع
بــرق همچنین باعث بــروز مشکالتی در
داروخــان ـههــا و مــطـبهــای شخصی و در
نهایت بــاعــث ازدح ــام جمعیت کــه یکی
از اص ـلــی تــریــن نــگــران ـیهــای مجموعه
بهداشت و درمان است ،میشود.

فرمانده انتظامی استان مرکزی در تشریح
ایــن خبر گفت :در راســتــای مـبــارزه همه
جانبه بــا معضل قــاچــاق ک ــاال ،مــامــوران
پلیس آگاهی شهرستان ســاوه در حین
انجام تحقیقاتی از تردد یک دستگاه تریلی
تــانــکــردار حامل ک ــاالی قــاچــاق در یکی از
محورهای مواصالتی این شهرستان باخبر
شدند.
به گزارش جام جم سردار «حسن مفخمی
شهرستانی» عنوان کرد :با تشدید کنترل
خــودروهــای عــبــوری ،ســرانــجــام خ ــودروی
مذکور شناسایی و در یکی از محورهای
مواصالتی شهرستان ساوه متوقف شد.
فرمانده انتظامی استان اظهار داشت :در
تحقیقات اولیه از راننده خودرو ،وی اذعان
داشت که محموله دارای بارنامه قانونی
است که در بررسی دقیق مأموران انتظامی
مشخص شد که بار خودرو با اسناد ارائه
ش ــده مــغــایــرت دارد و خـ ــودروی مذکور
حامل کاالی قاچاق است.
وی با اش ــاره به ایــن که ایــن محولههای
ق ــاچ ــاق از یــکــی از اس ــت ــانه ــای جنوبی
بارگیری و به مقصد تهران در حال حمل
بــوده اســت ،گفت :مأموران در بازرسی از
خــودروی توقیفی موفق به کشف تعداد
 ۲۴طــاقــه پــارچــه ۲۵ ،دســتــگــاه مانیتور،
۲۰۲ع ـ ــدد مـ ــوس ۴۴۶ ،ع ــدد ان ــوا عه ــارد،
۴۳عــدد کیبورد  ۴۷،عــدد انــواع اسپیکر،
 ۲دستگاه ویدئو پروژکتور ۲۰ ،عددکارت
گرافیگ و  ۲ه ــزار و ۳۹۲عــدد ان ــواع لنت
خودروهای سنگین خارجی قاچاق و فاقد
هر گونه مدارک معتبر گمرکی شدند.

رقابتتیمقایقرانیساوهدر مسابقاتجهانیلهستان
رئیس هیات قایقرانی شهرستان ساوه افزود :مسابقات
نبـ ــوت قــای ـقــرانــی و
ق ـهــرمــانــی ک ـشــوری در رش ـتــه دراگـ ــو 
مسابقات کــاپ جهانی لهستان در آینده نزدیک برگزار
خواهد شد.
به گزارش جام جم فهیمه حسینی» بیان کرد :مسابقات
قایقرانی کاپ جهانی لهستان تیر امسال برگزار و انتخاب
تیم اعزامی به این رقابتها در ماه جاری انجام میشود.
رئـیــس هـیــات قــایـقــرانــی شهرستان س ــاوه تصریح کــرد:
فدراسیون قایقرانی برای مسابقات انتخابی تیم اعزامی به
لهستان مقرراتی از جمله امکان شرکت تنها یک تیم از
هر استان را مصوب کرده است که از استان مرکزی ،تیم
قایقرانی شهرستان ســاوه حضور پیدا میکند.به گفته
حسینی ،در این مسابقات  ۱۴نفر از بانوان قایقران ساوجی
شرکت خواهند کرد و در حال حاضر چهار روز در هفته در

دریاچه مصنوعی ساوه تمرین دارند.وی ضمن قدردانی از
حمایتهای اداره ورزش و جوانان ،شهردار و شورای شهر
و نیز مجموعه فرهنگی ورزشــی شـهــرداری ســاوه از تیم
قایقرانی این شهرستان ،گفت :امیدواریم با فراهم کردن
امکانات الزم و همت قایقرانان ساوجی شاهد درخشش
این تیم در مسابقات کشوری و شکوفایی استعدادهای
بیشتری در این رشته باشیم.
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ضمیمه رایگان روزنامه در شهرستان ساوه

شهردار ساوه خبر داد:
رپرتاژ

اجرایی شدن طرح مسجد تا مسجد پس از سالها بالتکلیفی

شـ ــهـ ــردار سـ ـ ــاوه در ن ـشــســت خــبــری
بــا اصــحــاب رســانــه شــهــرســتــان س ــاوه،
افــزود :در ایــن دوره از مدیریت شهری
با بحرانهایی مواجه بودیم که حتی در
دوران جنگ نیز اینگونه نبود زیرا فشار
تحریمها ،شیوع ویــروس کرونا و تورم
اقتصادی عرصه را بر انجام فعالیتهای
توسعه بخش و زیرساختی تنگ کرد.
بـ ــه گـ ـ ـ ــزارش جـ ـ ــام جـ ــم س ــی ــد مــهــدی
حــســیــنــی گ ــف ــت :بـ ــا ت ــوج ــه بـ ــه مــنــابــع
مــحــدود بــاقــیــمــانــده از دوره قــبــل ،الزم
بود تصمیمات جدی در حوزه مدیریت
شــهــری و نــیــز اج ــرا و تــوســعــه پــروژههــا
اتخاذ میشد تا امید و شادابی در بین
شهروندان حفظ شود و در همین راستا
بــود کــه پــروژههــای اســتــراتــژیــک و درجــه
یک مانند اجــرای  ۱۷کیلومتر کمربندی
شمال و شرق منجر به کاهش ترافیک
برای شهر اجرا شد.شهردار ساوه اظهار
داشــت :در دوره چهارم شــورای اسالمی
شهر ،حجم اعتبارات شــهــرداری حدود
 ۶هــزار میلیارد ریــال بــود کــه در شرایط
اقــتــصــادی و ن ــر خ ارز آن زمـ ــان بسیار
راهگشا بود اما در دوره بعدی هرچند
تــوانــســتــیــم هــمــان مــیــزان بــودجــه را تا
پایان دوره محقق کنیم ولی با توجه به
کاهش ارزش پول ملی ،افزایش نر خ ارز
و افزایش حقوق کارکنان و پرسنل به
طور متوسط قدرت اقتصادی شهرداری
تا یک پنجم دوره قبل کاهش یافت.
وی افـ ــزود :فــاز نخست ریــنــگ شمالی
شــهــر در س ــال  ۹۸افــتــتــاح شــد و رونــد
اج ـ ــرای کــمــربــنــدی ش ــرق ــی ب ــه طـ ــول ۱۰
کیلومتر هم در حال انجام است و نکته
مهم بــرای تحقق ایــن پ ــروژه ،تملک و
آزادســازی مسیر کمربندیها بود ضمن
اینکه عملیاتی کردن به صورت امانی و
با استفاده از ظرفیت شهرداری صورت
گــرفــت کــه بــا  ۵۰درص ــد فــهــرســت بهای
راه و باند موفق به اجــرای این پروژهها
شدیم.
شــهــردار س ــاوه عــنــوان ک ــرد :کمربندی
شــمــالــی مــســیــر دســتــرســی  ۷۰ه ــزار نفر
از شــهــرونــدان بــه مــرکــز شــهــر را فــراهــم
کــرد و موجب احیای مناطق حاشیهای
شد در حالی که ترافیک میادین آزادی
و شــهــرداری نیز بــا تــوجــه بــه دسترسی
خ ــودروه ــا از بــلــوار شــهــیــد بهشتی به
کــمــربــنــدی ش ــم ــال ح ـ ــدود  ۵۰درص ــد
کاهش یافت.
حــســیــنــی ب ــی ــان کـ ـ ــرد :تــکــمــیــل پ ـ ــروژه
کمربندی از منظر اشــتــغــال زای ــی ،رفع
تــرافــیــک و آل ــودگ ــی شــهــر بــســیــار مهم
است و در این رابطه قرادادی با قرارگاه
خاتماالنبیاء به ارزش  ۳۰۰میلیارد تومان
منعقد شد که در روزهای آینده عملیات
اج ــرای ــی ب ـخــش دیــگــری از ریــنــگ شهر
ســاوه آغــاز میشود.به گفته او ،ساخت
ســه تــقــاطــع غیرهمسطح شــامــل بــلــوار
سیدجمالالدین بــا کمربندی ،میدان
آزادی بــا کمربندی شمالی و کمربندی
جنوبی در تقاطع با بلوار معصومیه نیز

در دستور کار است که نقش مهمی در
کاهش بار ترافیکی و روان سازی تردد و
کاهش آالیندگی خواهد داشت.شهردار
ساوه گفت :انتظار داریم تا پایان امسال
کــمــربــنــدی شــرقــی بــه مــرحــلــه آســفــالــت
بــرســد و مطالعات تقاطعها نیز تــا سه
م ــاه آیــنــده بــه اتــمــام ب ــرس ــد.وی ی ــادآور
شد :تامین اعتبار اجرای این طر حها به
این صورت است که  ۵۰درصد از منابع
شهرداری و مابقی نیز به صورت تهاتر با
امالک تامین خواهد شد.
حــســیــنــی در مـ ـ ــورد ســکــونــتــگــاههــای
غیررسمی در سطح شهر ساوه با تاکید
بر ضــرورت بررسی اســاس و ریشههای
شکل گیری ایــن مناطق و ساماندهی
اصولی آنها ،اظهار داشت :در این دوره
از مجموعه مدیریت شــهــری  ۱۲محله
حــاشــیـهای ســامــانــدهــی شــد و از جمله
ط ــر حه ــای ــی ک ــه در قــالــب بــرنــام ـههــای
بازآفرینی شهری با حمایت استانداری
مرکزی و فرمانداری شهرستان اجرا شد
میتوان به آسفالت  ۷۰کیلومتر از معابر
خــاکــی و اح ــداث هشت کیلومتر بلوار
جدید برای این مناطق یاد کرد.
شــهــردار س ــاوه ضــمــن ابـ ــراز امــیــدواری
نـ ــسـ ــبـ ــت ب ـ ـ ــه رون ـ ـ ـ ـ ــد سـ ــامـ ــانـ ــدهـ ــی
سکونتگاههای غیررسمی سطح شهر،
گــفــت :مــدیــریــت بخش مسکن نیز در
دســتــور کــار شــهــرداری قــرار دارد و در ۲
س ــال پـیــش هــم ایـ ــدهای ب ــرای ساخت
خانه از سوی مدیریت شهری ارائه شد
که به دالیلی به نتیجه نرسید اما ضروری
اســت که رویــه و سیاست واحــدی برای

ت ــداوم ســاخــت مسکن در س ــاوه بــرای
تــامــیــن نــیــاز مــحــرومــان بــا بــومــی ســازی
برنامهها در دستور کار قرار گیرد.

شهردار ساوه:
نیــاز قشــر محــروم و ضعیف ســاوه
بــه مســکن بســیار جــدی اســت و
باید طبق برنامه با پرهیز از توســعه
خوابگاهی شــهر نســبت بــه فراهم
نمــودن منزل مناســب با تخصیص
زمیــن و پایــش واجــدان شــرایط
زمینــهای بــرای ســاخت و ســاز از
ســوی متقاضیــان فراهــم شــود زیرا
پروژههــای مســکن ملــی هرچنــد
اقدامی مناسب هستند اما قادر به
تأمین نیاز همه افراد نیست.
حســینی در مــورد فرســودگی کالبــد
شــهر ،گفــت :بازســازی بخــش
فرسوده و  ۳۰ساله نیازمند همراهی
مــردم اســت و در ایــن خصــوص
ســیمای جدیــدی از منظــر مبلمــان
شهری ایجاد شد.
به گفته او ،نیاز قشر محروم و ضعیف
س ــاوه بــه مــســکــن بــســیــار ج ــدی اســت
و باید طبق برنامه بــا پرهیز از توسعه
خ ــواب ــگ ــاه ــی شــهــر نــســبــت ب ــه فــراهــم
نمودن منزل مناسب با تخصیص زمین
و پایش واجــدان شرایط زمینهای برای
ساخت و ساز از سوی متقاضیان فراهم

شود زیرا پروژههای مسکن ملی هرچند
اقــدامــی مــنــاســب هستند ام ــا ق ــادر به
تأمین نیاز همه افراد نیست.
حسینی در مورد فرسودگی کالبد شهر،
گــفــت :ب ــازس ــازی بـخــش فــرســوده و ۳۰
ساله نیازمند همراهی مردم است و در
ایــن خصوص سیمای جدیدی از منظر
مبلمان شهری ایجاد شد.
وی همچنین تامین روشنایی و استقرار
دوربــی ـنهــای پــایــش تــصــویــری در شهر
ساوه را از عوامل ارتقا دهنده امنیت و
اثرگذار در کاهش آسیبهای اجتماعی
عــنــوان کــرد کــه در ایــن دوره نسبت به
اجرای آنها اقدام شد.
شهردار ساوه با یادآوری تغییر ماهیت
تخصیص منابع حــاصــل از درآمــدهــای
مالیات بر ارزش افــزوده از شهرستانی
به استانی ،گفت :این مسأله مشکالتی
ایجاد کرد و به یکباره بودجه شهرداری
نصف شــد؛ حتی در ســال  ۹۵حــدود ۷۰
درص ــد بــودجــه از مــحــل ارزش اف ــزوده
تامین شد در حالی که الزم است عالوه
بــر ایــن منبع نسبت بــه چــاره اندیشی
برای درآمدهای پایدار هم اقدام شود.
وی گــفــت :ام ــس ــال در حــالــی ک ــه ۴۷۰
میلیارد تومان بودجه داریــم اما حقوق
و مزایای کارکنان و کارگران به  ۱۰میلیارد
تومان معادل  ۱۰برابر سال  ۹۶افزایش
یافته است.
حسینی افـ ــزود :در دوره ج ــاری منابع
درآمــدی جدیدی ایجاد شد و حــدود ۱۱۰
درصــد بودجه تعیین شــده امسال هم
مــحــقــق شــد و ســهــم ارزش افـ ــزوده در

بودجه شــهــرداری به  ۳۳درصــد کاهش
یــافــتــه اس ــت و مــابــقــی اعــتــبــارات هــم از
منابع محلی تامین مـیشــود کــه البته
این بخش وابسته به میزان مشارکت
مردم است.
وی در مــورد پــروژههــای بــزرگ شهرداری
در دوره پنجم فعالیت شــورای اسالمی
شــهــر ،گــفــت :ع ــاوه بــر کــمــربــنــدیهــای
شمالی و شرقی بعنوان رینگ شهری،
ایجاد شهرک اصناف مزاحم و آالینده
که اجرای آن  ۲۰سال بر زمین مانده بود
نیز در ایــن دوره محقق شد که اکنون
در مرحله جــذب سرمایهگذار قــرار دارد
و انتظار داریــم تا  ۲ســال آینده به بهره
بــرداری برسد و از نیمه دوم امسال نیز
واگ ــذاری غرفهها بــه متقاضیان شــروع
خواهد شد.
وی افـ ــزود :ایــن شــهــرک در ســه بخش
خودرویی ،ساختمانی و سایر امور اجرا
و ساخته میشود.
حــســیــنــی در مـ ــورد ســامــانــدهــی بــافــت
فــرســوده و تاریخی شهر ســاوه با توجه
ب ــه ابــنــیــه ارزش ــم ــن ــدی چـ ــون مــســجــد
جامع ،گنبد چــهــارســوق ،مسجد سر خ
و ب ــازار سنتی اظــهــار ک ــرد :در ایــن دوره
بــا حمایتهای اســتــانــداری ،فرمانداری
و دس ــت ــگ ــاه ق ــض ــای ــی ف ــع ــال ــیــته ــای
ارزشــمــنــدی بــرای بــازســازی و صیانت از
بــافــت تاریخی اجــرا شــد و طــر ح مسجد
تــا مــســجــد پــس از  ۹س ــال بالتکلیفی
در کمیسیون مــاده پنج ،در ایــن دوره
اج ــرای ــی ش ــد و پ ــس از بـ ــازسـ ــازی گــذر
عباسی و میدان عاشورا ،مرمت مسجد
جامع نیز انجام خواهد شد.
وی تــاکــیــد ک ــرد :بــایــد حــس عالقمندی
به شهر میان مردم ساوه تقویت شود
زیــرا ایــن شهر دارای موقعیت ممتازی
در کشور اســت و از سویی در انتخاب
نمایندگان پارلمان شهری هم باید افراد
مــتــخــصــص ،الی ــق و اه ــل فــن از ســوی
شهروندان گزینش شوند تا در اجــرای
پــروژههــا نیز نظر و ای ــده م ــردم را لحاظ
کنند.
شـ ـ ــهـ ـ ــردار سـ ـ ـ ــاوه در مـ ـ ـ ــورد پ ـ ـ ــروژه
م ــن ــاســبس ــازی پ ــی ــاده راه ام ـ ــام (ره)
گفت :ایــن طــر ح ســال  ۹۴عملیاتی شد
ام ــا مــبــاحــث زیــرســاخــتــی در ای ــن پ ــروژه
مغفول ماند که با تصویب شورای شهر،
ای ــن ط ــر ح مــجــددا بــازنــگــری و عملیات
زیرساختی در این زمینه در دستور کار
قرار گرفت.
حسینی ادامــه داد :با صبر و شکیبایی
مـ ـ ــردم و ت ـ ــاش بـ ـیوق ــف ــه مــجــمــوعــه
مدیریت شهری نهایتا تا شهریور ماه
امسال شاهد افتتاح یکی از زیباترین
پیاده راههای کشور خواهیم بود.
وی تصریح کرد :توسعه فضای سبز یکی
از اولویتهای جدی شهرداری است و با
وجــود کاشت  ۵۰هکتار فضای سبز ،تا
رسیدن به متوسط کشوری  ۴۰۰هکتار
فاصله داریــم که امیدواریم این مهم با
برنامهریزی الزم محقق شود.
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شهردار اراک خبر داد؛

قرارگاه سازندگی خاتماالنبیا(ص) نهاد انجام دادن کارهای نشدنی است
پل شهید صیدی است و همزمان با اتمام پروژه
میدان مقاومت افتتاح خواهد شد ،همچنین پروژه
میدان امام خمینی (ره) و میدان امام حسین (ع)
نیز در دست اجرا هستند که امسال به بهرهبرداری
خواهند رسید.

شهردار اراک:
قرارگاه ســازندگی ثابت کرده که مرد

شهردار اراک در این آئین گفت :احداث زورخانهای
بزرگ با استانداردهای بینالمللی برای ورزش
پهلوانی و زورخانهای استان مرکزی در اراک یکی از
اهداف و آرزوهای شهرداری بود که خوشبختانه این
اتفاق با حمایتهای اعضا در شورای اسالمی پنجم
محقق شد.
سعید بیاتیان خاطرنشان کرد :عملیات پروژه احداث
بزرگترین زورخانه ورزش پهلوانی و زورخانهای
استان در اراک در آستانه سوم خرداد سالروز آزادی
خرمشهر توسط پهلوانان و قهرمانان واقعی یعنی
رزمندگان ،آغاز شد و طبق قرارداد با پیمانکار مقرر
شد در مدت  ۹ماه این پروژه آماده بهرهبرداری شود.
به گزارش جام جم بیاتیان با اشاره به اینکه این
زورخانه در خیابان دانشگاه روبروی درب اصلی
ورزشگاه  ۵هزار نفری شهدای پنجم مرداد قرار دارد
و نهمین زورخانه شهر به شمار میرود ،افزود :این
زورخانه که به صورت مدرن و استاندارد احداث
خواهد شد در آینده به یک مکان مناسب برای
برگزاری مسابقات کشوری و بین المللی تبدیل ،و
باعث پیشرفت این ورزش در استان خواهد شد.
شهردار اراک بیان کرد :این زورخانه در زمینی به
مساحت  ۴۸۶مترمربع در دو طبقه که طبقه همکف
شامل صحن زورخانه به متراژ  ۲۰۶متر مربع و ارتفاع
 ۶.۶۰متر مربع دارای قسمتهای اداری ،نگهبانی،
انبار ،اتاق تأسیسات ،سرویسهای بهداشتی،
رختکن به متراژ  ۱۴۰متر مربع است.
وی ادامه داد :همچنین طبقه اول این زورخانه،
نیز شامل دو سوئیت مجزا به متراژ  ۱۴۱مربع است
و اعتبار پیشبینی شده احداث زورخانه ورزش
پهلوانی و زورخانهای بالغ بر  ۳۹میلیارد و ۸۳۸

میلیون و  ۵۵۶هزار و  ۴۶۴ریال پیش بینی شده
است.
گفتنی است ورزشهای زورخانهای نام دیگر
ورزشهای باستانی ایرانیان است و این ورزش یکی
از قدیمی ترین ورزشهای بدنسازی جهان است.
آئین پهلوانی و ورزش زورخانهای که قدمت و تاریخی
کهن در کشور ما دارد در تاریخ  ۲۵آبان  ۱۳۸۹برابر با
 ۱۶نوامبر  ۲۰۱۰در فهرست میراث معنوی یونسکو از
سوی ایران به ثبت جهانی رسید.
سعید بیاتیان در جریان بازدید مدیران رسانههای
استان مرکزی از پروژه میدان مقاومت اراک با
عنوان «روایت جهاد» با بیان اینکه شهرداری اراک
با همکاری قرارگاه سازندگی خاتم اجرای  ۶تقاطع را
در دستور کار دارد عنوان کرد :یکی از این تقاطعها،
تقاطع غیرهمسطح میدان مقاومت است که این
پروژه بر اساس برنامه زمانبندی شده قرار بود
ظرف  ۸۴۰روز احداث شود که با ورود قرارگاه و تالش
شبانهروزی و سه شیفت کار کردن مقرر شد به ۱۸۰
روز کاهش یابد که تالشها بر این است ظرف موعد
مقرر به پایان برسد.
وی ادامه داد :قرارگاه سازندگی طی سالهای
گذشته نیز چندین طرح عمرانی بزرگ را در شهر
اراک به مرحله اجرا در آورده است که این طر حها
هم اکنون مورد استفاده شهروندان قرار گرفته و در
کاهش ترافیک شهر نقش مؤثری دارد.
شهردار اراک با بیان اینکه قرارگاه سازندگی
ثابت کرده که مرد انجام کارهای نشدنی است
تصریح کرد :هم اکنون شرکتهای برق ،آب ،گاز و
مخابرات همکاری بسیار خوبی در اجرای طر حها و
پروژهها دارند که بخشی از این طرح که مربوط به

انجام کارهای نشدنی است تصریح
کــرد :هــم اکنــون شــرکتهای بــرق،
آب ،گاز و مخابــرات همکاری بســیار
خوبــی در اجــرای طر حهــا و پروژههــا
دارنــد کــه بخشــی از ایــن طــر ح کــه
مربــوط به پل شــهید صیدی اســت
و همزمــان بــا اتمــام پــروژه میــدان
مقاومــت افتتــاح خواهــد شــد،
همچنین پروژه میدان امام خمینی
(ره) و میــدان امــام حســین (ع) نیــز
در دســت اجــرا هســتند که امســال
به بهرهبرداری خواهند رسید.
فرسوده و  ۳۰ساله نیازمند همراهی
مــردم اســت و در ایــن خصــوص
ســیمای جدیــدی از منظــر مبلمــان
شهری ایجاد شد.

وی با اشاره به اینکه میدان مقاومت به دلیل واقع
شدن در مسیر خیابان قائم مقام فراهانی که یکی از
پرترددترین معابر کالن شهر اراک است ،گفت :این
میدان به عنوان یک گره ترافیکی نیاز به اجرای پروژه
و غیرهمسطحسازی معبر را ایجاب میکند به همین
دلیل اتمام این پروژه برای شهرداری بسیار مهم و
حاتی است.
بیاتیان ادامه داد :این تقاطع شامل مسیر اصلی
پروژه متشکل از زیرگذر در راستای خیابان قائم
مقام ،مسیر شرق به غرب در مسیر بلوار آنجفی،
چهار کنار گذر و  ۲دوربرگردان است.
شهردار اراک در پایان بیان کرد :جاده فراهان نیز

رپرتاژ

در حال مرحله مطالعاتی قرار دارد ،که بعد از پایان
کار مطالعاتی در کنار طر حهای دیگری چون تقاطع
غیرهمسطح مقابل آرامستان اراک و اتصال تقاطع
هپکو به جاده فرودگاه عملیاتی میشود.شهرداری
اراک با همکاری قرارگاه سازندگی خاتم اجرای شش
تقاطع را در دستور کار دارد که یکی از این تقاطعها،
تقاطع غیرهمسطح میدان مقاومت است.
وی تصریح کرد :این پروژه بر اساس برنامه
زمانبندی شده قرار بود ظرف  ۸۴۰روز احداث
شود که با ورود قرارگاه و تالش شبانهروزی و سه
شیفت کار کردن مقرر شد به  ۱۸۰روز کاهش یابد
که تالشها بر این است ظرف موعد مقرر به پایان
برسد.
شهردار اراک گفت :قرارگاه در سالهای گذشته
نیز چندین طرح عمرانی بزرگ را در شهر اراک به
مرحله اجرا در آورده که این طر حها هم اکنون مورد
استفاده شهروندان قرار دارد و در کاهش ترافیک
شهر نقش سزایی دارد.
وی ادامه داد :تمام سعی کارکنان شهرداری و قرارگاه
بر این است که پروژه حتی زودتر از موعد مقرر به
اتمام برسد ،قرارگاه سازندگی ثابت کرده که مرد
انجام کارهای نشدنی است.
بیاتیان گفت :هم اکنون شرکت آب ،گاز و برق
همکاری بسیار خوبی در اجرای طرح دارند ،بخشی
از این طرح که مربوط به پل شهید صیدی است،
همزمان با اتمام پروژه میدان مقاومت افتتاح
خواهد شد ،همچنین پروژه میدان امام حسین (ع)
و میدان امام خمینی (ره) نیز در دست اجرا هستند
که امسال به بهرهبرداری خواهند رسید.
وی ادامه داد :جاده فراهان نیز در حال مرحله
مطالعاتی قرار دارد که پس از پایان کار مطالعاتی
در کنار طر حهای دیگری چون تقاطع غیرهمسطح
مقابل آرامستان اراک و ادامه جاده هپکو به جاده
فرودگاه عملیاتی میشود.
شهردار اراک با بیان اینکه میدان مقاومت به دلیل
واقع شدن در مسیر خیابان قائم مقام فراهانی که
یکی از پرترددترین معابر کالن شهر اراک است،
به عنوان یک گره ترافیکی نیاز به اجرای پروژه و
غیرهمسطح سازی معبر را ایجاب میکند ،گفت:
این تقاطع شامل مسیر اصلی پروژه متشکل از
زیرگذر در راستای خیابان قائم مقام ،مسیر شرق
به غرب در مسیر بلوار آنجفی ،چهار کنار گذر و دو
دوربرگردان است.

صاحب امتیاز:
سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران
سرپرست شهرستان ساوه :عباس کریمی
مدیر اجرایی  :لیال گراوند چاپخانه :بهمن اراک
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مدیرعامل کارخانجاتنوردولولهصفا:

چکیدهای از گواهینامههای بین المللی اخذ شده گروه صنعتی صفا

گروه صنعتی صفا شامل مجموعه
شرکتهای پیشتاز و مستقر در
استانهای مختلف کشور بوده که در
زمینه تولید مقاطع فوالدی ،سازههای
فلزی ،صنعت پلیمر ،سیم و کابل،
نوشت افزار و صنایع غذایی فعال
میباشد.
بزرگترین بخش این گروه در زمینه
تولید انواع مقاطع فوالدی برای عرضه
به بازارهای داخلی و کشورهای همسایه
است که این مقاطع فوالدی در راستای
انتقال فرآوردههای نفتی ،انتقال آب و
فاضالب ،صنایع خودرو سازی سبک و
سنگین ،پروفیلهای خاص  HSSجهت
بلند مرتبه سازی در صنعت ساختمان
و همچنین مقاطع فوالدی حاصل نورد
گرم از قبیل انواع تیرآهن ،میل گرد و
سایر موارد مشابه میباشد.
بزرگترین و قدیمیترین مجتمعهای
تولیدی این گروه در استان مرکزی
بنام «شرکت لوله و پروفیل ساوه»
و «شرکت نورد و لوله صفا» تاسیس
شده که در جوار یکدیگر میباشند.
ظرفیت تولید این کارخانجات 3
میلیون تن در سال و فرصت اشتغال
 2000نفر بوده که تولید انواع مقاطع
فوالدی از قطر  10میلیمتر تا 3000
میلیمتر را با استفاده از مدرنترین
خطوط تولید ،با کیفیت مطلوب و
مطابق استانداردهای بینالمللی به
بازارهای داخل و خارج کشور عرضه
میدارند.
سرپرست اداره کل تعاون ،کار و رفاه

اجتماعی استان مرکزی یادآور شد:
مجموعههای تولیدی در واقع چرخه
حیات کشور هستند و فعالیت پردامنه
آنها سبب رونق اقتصادی و اجتماعی
میشود.
به گزارش جام جم سام دلیری گفت:
در جنگ اقتصادی ،تولیدکنندگان
بهترین سربازان هستند و باید از آنها
حمایت مادی و معنوی داشته باشیم
به خصوص در سال تولید ،پشتیبانیها
و مانع زداییها باید مشکالت و موانع
تولید را در چارچوب قانون برطرف کنیم
و پشتیبانی جدی صورت گیرد.
وی ادامه داد :شهرستان ساوه در زمینه
اشتغال نیروهای کار شرایط مطلوبی
دارد و برای استفاده از این ظرفیت۲ ،
برنامه عملیاتی انعقاد تفاهمنامه با
سازمان فنی و حرفهای به منظور تربیت
نیروی کار و تعامل با شهرستانهای
اطراف برای تامین نیروی متخصص
موردنیاز واحدهای تولیدی در دستور
کار قرار دارد.
سام دلیری بیان کرد :ایجاد هر گونه
ظرفیت در راستای رفاه کارگران از
جمله تشکیل تعاونی مسکن باید
در اولویت قرار دارد و تسهیالت ویژه
واحدهای تولیدی نیز براساس نیاز و
موقعیت شرکتها تامین خواهد شد.
امام جمعه ساوه نیز در این بازدید،
اظهار داشت :به عنوان نماینده ولی
فقیه در شهرستان از واحدهای تولیدی
شهرستان ساوه با همراهی مسئوالن
به صورت هفتگی بازدیدهایی داریم و

مشکالت آنها احصاء میشود.
حجت االسالم «سید ابراهیم حسینی»
اظهار کرد :یکی از مشکالت جدی
کارگران در کشور تامین منزل مسکونی
است که در این زمینه باید تدابیر
مناسبی اتخاذ شود.
وی تاکید کرد :امسال و در راستای
لبیک به بیانات مقام معظم رهبری باید
همه توان مسئوالن برای رفع موانع
تولید و پشتیبانی از واحدهای صنعتی
و اشتغالزا به کار گرفته شود.
مدیر کارخانجات نورد و لوله صفا نیز با
اشاره به نامگذاری سال جاری با عنوان
تولید ،پشتیبانیها و مانع زداییها
گفت :در عمل به منویات رهبرمعظم
انقالب باید غل و زنجیر را از دست و
پای تولید کننده باز کرده و مانع زدایی
کنیم.
شهرام عسگریپور افزود :با مانع زدایی
در بخش تولید میتوان ظرفیت روزانه
تولید را افزایش دهیم تا واحدهای
تولیدی با ظرفیت واقعی و حداکثری
فعالیت کنند.
سال گذشته بالغ بر  250هزار تن
محصول در کارخانجات نوردولوله
صفا تولید شد و در صورت مانع زدایی
میتوان امسال به ظرفیت واقعی 650
هزار تن در سال دست پیدا کرد.
وی به طرح توسعه کارخانجات

نوردولوله صفا در سال جاری اشاره کرد
و افزود :راه اندازی کارخانه نورد ،ذوب و
خودروسازی سه طرح پیش روست که

توصیهای به فرزندان ایران زمین
نباید منتظر شانس و اقبال ماند.
زمان به سرعت میگذرد و اگر از آن
استفاده نکنیم ،از دستش داده ایم.
به سال گذشته در همین روزها فکر
کنید؛ یک سال گذشت و اتفاق خاصی
هم نیافتاده است .اگر اراده نکنیم واز
یک جا شروع ننماییم ،یک سال دیگر و
سالهای بعد نیز میگذرد و باز هم هیچ
اتفاقی نخواهد افتاد .پس باید فکر کنیم
و هدفی درست را انتخاب نموده و با
همتی بلند و توکل به خدا و بدون ترس
از مشکالت شروع کنیم.
محمد رستمی صفا همچنین یک مربی
صنعتیاستوپیوستهدر تشکیلتیمو
واحدهای صنعتی تالش میکند ،بهترین
لذتهای او تحقق ایدهها و بهره برداری از
خطوط لوله جدید است.
در قالب طرح توسعه دنبال میشود
و هم اکنون در مرحله ساخت سوله

هستیم و فازهای زیربنایی و زیرساختی
آن در حال اجرا شدن است.
عسگریپور افزود :هم اکنون برای
 1350نفر اشتغال مستقیم ایجاد شده
است و با احتساب فرصتهای شغلی
غیرمستقیم برای بالغ بر دو هزار نفر
اشتغال ایجاد شده است .در نظر
داریم در سال  1401میزان اشتغال در
مجتمع صنعتی نورد و لوله صفا به پنج
هزار نفر افزایش یابد.
او تصریح کرد :برخی موانع پیش
روی تولید این کارخانه هستد که
خوشبختانه با پیگیری مسئوالن و
حمایت دولت در حال برطرف شدن
هستند و هم اکنون کلیه پرداختیهای
شرکت شامل تامین اجتماعی ،مالیات
و حقوق کارگران بروز شده و افق
روشنی پیش روی این کارخانجات که
در طرح توسعه به مجتمع صنعتی
نوردو لوله صفا ارتقای خواهند یافت،
قرار دارد.
سرپرست تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
استان به همراه امام جمعه ساوه،
مدیر کل سازمان تامین اجتماعی
استان مرکزی و جمعی از مسئوالن
استانی و شهرستانی از خطوط تولید دو
کارخانه بن رو و نورد و لوله صفا بازدید
کردند و از نزدیک با نحوه تولید و موانع
پیش رو آشنا شدند.

