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سخنگوی دانشکده علوم پزشکی ساوه خبر داد:
واکسینه شدن ۴۰ درصد سالمندان ساوه و زرندیه

تولیدواکسن کرونا 
در شرکت روناک دارو ساوه
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در  کـــاوه  آلومینیوم  قــوطــی ســازی  شــرکــت 
احمدرضا  سید  مدیریت  به  مرکزی  استان 
و  سی  ملی  نمونه  واحــد  عنوان  به  علوی، 
دومین جشنواره امتنان انتخاب شدند در 
جشنواره ملی امتنان از کارگران، گروه های 
به  شرکت  ایــن  از  نمونه  واحــدهــای  و  کــار 
تقدیر  کشور  برگزیده  صنعتی  واحد  عنوان 

شد.
تبریک به  روزنــامــه جــام جــم ســاوه ضمن 

مدیر  بــا  مصاحبه ای  بــزرگ  مجموعه  ایــن 
این مجموعه آقای سید احمد علوی انجام 

داده که در ادامه می خوانیم. 
قوطی سازی  شرکت  لطفا  علوی  مهندس 

لومینیوم را معرفی کنید؟ آ
ــاوه  ــازی آلــومــیــنــیــوم کـ شـــرکـــت قـــوطـــی سـ
انواع  تامین  باهدف  پیش  13ســال  حدود 
بــســتــه بــنــدی آلــومــیــنــیــومــی تــاســیــس شد 
کار  به  شــروع  تولید  خط  یک  با  کــار  ابتدای 
صنعت  نوعی  بــه  گفت  مــی تــوان  و  کــردیــم 
باالدستی صنایع نوشیدنی کشور هستیم 
متنوع  بــنــدی  بسته  نــوع  چندین  چــه  اگــر 
شیشه ای  پالستیک،  مثل  نوشیدنی  برای 
از  آلومینیوم  ــی  ول دارد  وجـــود  مــقــوایــی  و 
باالترین  نظر حفاظت محیط زیست دارای 
آلومینیوم  ایــن کــه  بــه خــاطــر  بـــوده  الــویــت 
برمی  تولید  چرخه  به  هفته   8 از  بعد  تنها 
اما  مــوادغــذایــی  صنعت  در  نــه  گرددالبته 
ساختمان،  صنعت  مثل  دیگر  درصنایع 
برق و خودروسازی استفاده و این چرخه تا 

بی نهایت تکرار می شود. 
میل  را  آن  نــوشــیــدنــی  کــه  قــوطــی  هــمــیــن 
قطعه ای  عنوان  به  دیگر  می کنید8هفته 
پنجره  از  بــخــشــی  ــورت  ــ ص بـــه  ــودرو  ــ خـ در 
این  و  دارد  کــاربــرد  آن  امثال  یا  ساختمان 
چرخه به خاطر خاصیتی که آلومینیوم دارد 

تکرار می شود..
ایجاد حدود 1300فرصت شغلی 

 شرکت در حال حاضر برای 300نفر بصورت 
مستقیم و برای بیش از هزار نفر به صورت 
کرده  ایجاد  شعلی  فرصت  مستقیم  غیر 

فعال  تولید  دوخــط  حاضر  حــال  در  اســت. 
قوطی  مختلف(  )فــرمــت  ــدل  ــ و8م ــم  ــ داری
دنیا  در  خــود  نــوع  در  کــه  می کنیم  تولید 
که  به فرد بوده  تنوع وچاپ منحصر  ازنظر 
کارشناسان چاپ، چابی که داریم  به گفته 
بسیار با کیفیت و 8 رنگ بوده که کمتر در 

صنایع مشابه از آن استفاده شده است.
هدف ما تداوم رهبری بازار داخل و کسب 
ــی کــشــورهــای  ــ ــادرات ــبـــری بــــازارهــــای صــ رهـ
اول  بخش  خــدا  لطف  بــه  اســت  همسایه 
این هدف محقق شده در بخش دوم نیز 
کــه تــا حـــدودی محقق شــده والــحــمــداهلل 
ــازار مــصــرف یــکــی از کــشــور هــای  ــ ــری ب ــب ره

همسایه در دست داریم. 
از  بومی  شرکت  پرسنل  95درصــد  از  بیش 

ساوه وحومه این شهرستان هستند 
حدود  شرکت  این  نیروهای  اعظم  بخش 
خود  از  کــه  هستند  بومی  آن هــا  95درصـــد 
شهرستان ساوه و توابع این شهرستان به 
افتخارات  از  واین  شدند  ملحق  واحد  این 
ــده ای از  ــمـ ــرای بــخــش عـ ــذیـ مــاســت کـــه پـ
بومی ها  مــهــارت  صــاحــبــان  و  تخصص ها 

هستیم.
به  کـــاوه  آلومینیوم  قــوطــی ســازی  شــرکــت 
ایــن واحد  کــارگــران  تــالش  و  لطف خداوند 
توسط  که  ارزیابی هایی  براساس  تولیدی 
بــرای  اجتماعی  رفـــاه  و  کــار  تــعــاون،  وزارت 
صنایع در 13حوزه تعریف شده بود از جمله 
شاخص هایی همچون صادرات، مدیریت، 
اجتماعی،  مسئولیت های  منابع،  مدیریت 
مـــهـــنـــدســـی مــــجــــدد، مـــحـــدودیـــت هـــای 

بین المللی، صادرات سودآوری و ارزآوری در 
ارزیابی این  از  نظر گرفته شده بود که بعد 
این شاخص ها توسط تیمی از کارشناسان 
و اساتید دانشگاهی به این نتیجه رسیدند 
که امتیازات شرکت قوطی سازی آلومینیوم 
شاخص ها  همه  در  مرکزی  استان  از  کــاوه 
بــوده  شــرکــت هــا  هــمــه  صـــدر  در  و  بیشتر 

است  
ــارات دیـــگـــر شـــرکـــت قـــوطـــی ســـازی  ــخـ ــتـ افـ

لومینیوم کاوه آ
در  تولیدی  واحـــد  ایــن  کــه  دیــگــری  افتخار 
ســال هــای اخــیــر کــســب کـــرده ســه جــایــزه 
ــازی در  ــی س ــوط بــیــن الــمــلــلــی در صــنــعــت ق
زمــیــنــه هــای نـــــوآوری، خــودکــفــایــی وایــجــاد 
کــه در ســال هــای 2015  مــحــصــوالت جــدیــد 
و2017 بوده ولی بزرگ ترین افتخار ما ایجاد 
کشور  سطح  در  محصول  این  خودکفایی 
است که بعد از سال 2018 وبا نصب خط دو 
از واردات این  شرکت کشور به طور کامل 
همچنین  و  اســت  شــده  بی نیاز  محصول 
توجه  با  است  شرکت  فعالیت های  تــداوم 
بین المللی  سخت  شرایط  و  تحریم ها  به 
شده  اخیرایجاد  سال های  در  کشور  بــرای 
این افتخارات شرکت بوده که البته دعای 
آن هـــا همیشه  کـــارگـــران و خـــانـــواده  خــیــر 

شامل حال این مجموعه بوده است..
توجه  با  جاری  سال  در  شرکت  برنامه های   

به شعار سال
واز  بـــود  مــی تــوانــیــم  مــا  همیشگی  شــعــار   
ــد تــولــیــدی بــا این  ــروع بــه کــار ایــن واحـ شـ
محتوا  پـــر  حـــال  عــیــن  ودر  کـــوتـــاه  ــار  ــع ش

خوشبختانه  بــوده  مدنظرمان  که  اهدافی 
فراتراز آن پیش رفتیم باتوجه به نامگذاری 
و  پشتیبانی ها  تولید،  باعنوان  سال  شعار 
رهبری  معظم  مقام  توسط  موانع زدایی ها 
راه  مــی رســد نقشه  نظر  بــه  گــرفــت  صـــورت 
مسئوالن و فصل الخطاب آن مسئوالن و 
متولیان امر صنعت باشد که خوشبختانه 
این شعار بسیار هدفمند و با جهت گیری 
ــوده و ایـــن نشان  بــســیــار هــوشــمــنــدانــه بـ
می دهد که وی اشراف کامل به مسایل و 
ریشه آن ها دارند ولی مسئولیت و رسالت 
شرکت قوطی سازی ایجاد شفافیت بیشتر 
که  بــوده  آن  راســتــای تحقق  در  ایــن شعار 
خوشبختانه این واحد تولیدی با توجه به 
از  ارگــان هــا  از  که  مختلفی  تقدیرنامه های 
جمله اداره بیمه، امور مالیات به خصوص 
کــــرده نــشــان از  ــت  ــافـ در امــــور مــالــی دریـ
شعار  ــرای  اج در  شرکت  ایــن  بــودن  موفق 
فرایندها  در  شفافیت  ایــن  و  بــوده  ســال 
سرلوحه  همچنان  رفتن  پیش  اصــولــی  و 
ــرا که  ــوده اســـت چـ ــ ــد تــولــیــدی ب ــن واحــ ایـ
نه  بود  موانع  برداشتن  شرکت  این  هدف 
در  کــشــور  مشکالت  بــه  بخواهیم  ایــن کــه 
نباید  ایــن کــه  کنیم.  اضــافــه  صنعت  حــوزه 
اجـــرای  مــســئــول  را  صــنــعــت  وزارت  فــقــط 
شعار سال بدانیم و شعار امسال شرکت 
که  این است  کاوه  آلومینیوم  قوطی سازی 
اگر موانعی در مسیر پیشرفت، بهره وری و 
را برطرف  کارگران این مجموعه  شکوفایی 
کنیم و همچنان حامی و پشتیبان و شاهد 

بالندگی و رونق تولید باشیم.

یده کشور انتخاب شد لومینیوم کاوه به عنوان واحد صنعتی برگز قوطی سازی آ

شفاف ســازی جزئیات پروژه ها و اعتبارات عمرانی شــهرداری اراک



باتوجه به شعار سال انتظار صنایع از مسئوالن چیست؟
نخســت این که قانونگذار و وزارتخانه ها به عنــوان مجری قانون تمهیدات 
بسیار هوشمندانه و درست برای رفع موانع و حمایت تولید اندیشیده اند 
ولی مشــکلی که وجود دارد بحث اجرای این قوانین اســت به عنوان مثال 
چند ســالی اســت یک ســتاد بســیار کارآمد به عنوان ســتاد تســهیل و رفع 
موانــع تولیــد تشــکیل شــده و در ظاهــر مصوباتــی انجــام و مطابــق بــا نص 
صریــح قانــون الزم اجرا اســت اما بعضا دیده می شــود خروجی این ســتاد تا 
حــدودی با مصوباتی که در ســتاد اجرا شــده مغایریــت دارد به عنوان مثال 
یکــی از ارگان های عضو ســتاد که خود جزو تاییــد کنندگان و امضاکنند گان 
مصوبات ستاد است آن را اجرا نمی کند و این دو معنی دارد نخست این که 
مصوبه را قبول ندارند علی رغم این که خودشــان آن را تایید و امضا کرده و 
این یک تناقص است بحث دوم این که اعضاء این قانون را قبول ندارند. 

 این در حالی است این قانون توسط مراجع باالدستی و بر اساس مشورت 
صورت گرفته و اگر انتقاد، اعتراض و اصالحی نیاز بوده باید قبل از تصویب 
و اجــرای قانــون اصــالح و بازنگــری در آن صــورت می گرفــت به خاطــر این که 
عدم اجرای صحیح این قانون موج گســترده ای از نا امیدی در بین کار فرما 
و صاحبــان صنایــع ایجاد خواهــد کرد و صاحبــان صنایع برای رفــع ابهامات 
موجــود در ایــن قانون که کدام نهادباید پاســخگو باشــد با مشــکل مواجه 
می شــوند و ایــن مســله بــرای کار فرمــا بســیار دردنــاک اســت کــه تعــدادی 
شــخصیت حقوقی چنین مصوبه ای را تصویب کردند ولی یکی از ارگان های 
عضــو آن را در حــوزه کاری خــود اجرا نمی کند بقیه اعضای ســتاد در تصمیم 
گیــری و اجــرای مصوبــات دچار مشــکل می شــوند چرا  که در یــک تیم وقتی 
یک شــخص یا یک ارگان مصوبه را اجرا نکند تیم مختل خواهد شــد و این 

ضعف متاسفانه در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید شاهد هستیم.
 انتظــار دیگــر صنایع از مســئوالن و مجریان قانون این اســت مســئوالن از 
پشــت میزهــای خــود برخیزنــد و میان صنایــع برونــد و از نزدیــک در جریان 
مشکالت و دغدغه های صنایع قرار بگیرند صحبت کنند مشکالت را درک 
و از نزدیــک لمــس کننــد چه جهادی صــورت گرفته که تولیــد کننده در این 
شــرایط توانسته مجموعه را همچنان سرپا نگه داشته و تعطیلی و تعدیلی 
در شرکت اتفاق نیفتاده است و قرارداد های آن حالت تعلیق نداشته باشد 
بایــد به صنایــع تبریک و خدا وقت گفت با وجــود تحریم ها و عدم همکاری 
مسئوالن در داخل کشور صنایع به صورت جهادی در صحنه تولید حضور 
دارند فکر نمی کنم انتظار زیادی باشد که بگویم آقایان مسئول از دشمن 
انتظار تشویق و لبخند نمی تواند داشت ولی این انتظار از شما درخواست 
زیادی نیست که در این شرایط حامی تولید کنندگان باشید و آن ها را در ک 
کنیــد و بــه صنایع تنها به عنوان مرکز درآمدی برای جبران هزینه ها و تحقق 

بودجه های درآمدی شان نگاه نکنند. 
محدودیت های موانع در مسیر تولید 

این ســوال بســیار ســاده و بســیار بنیادی است نخســت عدم ثبات است 
چیــزی کــه تولیــد کننــده را بــه چالش می کشــد این عــدم ثبــات می تواند در 
عدم ثبات قوانین و در پارامتر های اقتصادی کشور باشد صنایع متاسفانه 
نمــی تواننــد برنامه ریزی دقیقی بــرای تولید و فروش محصول خود داشــته 
باشــند به خاطر این که قیمت ها هر لحظه در حال تغییر اســت مواد اولیه 
اگــر وارداتی باشــد باید با چه قیمتی بگیرد قطعــا در قیمت گذاری محصول 
تمــام شــده بــا چالش مواجه خواهد شــد و به تبع آن برای فــروش و رقابت 
سالم در سطح بازار مصرف چه داخلی و خارجی دچار چالش خواهند شد.

غیرضــروری  همپوشــانی  و  مســئولیت ها  تداخــل  دیگــر  محدودیــت 
، چند  مسئولیت های برخی مسئوالن و ارگان هاست برای گرفتن یک مجوز
ارگان که بعضا اشــرافی به این مســئله نداشــته باشــند در گیر می شــوند تا 
گاهی نســبت به آن موضوع پیدا کنند و این که بر اســاس چه پارامترهایی  آ
بایــد تاییــد شــود فرصت از دســت رفته و واحــد تولیدی با مشــکل و بعضا 

تعطیل خواهد شد.
مشــکل دیگــر تامیــن ارز اســت مســاله ای کــه کشــور بــا آن مواجــه اســت 
امیدواریم هر چه زودتر این مســاله حل شــود و مســئوالن بتوانند هر چه 

بیشتر به وظایف خود در راستای حمایت از تولید عمل کنند.
بانک ها حامی صنعت باشند

متاسفانه بانک های ما به نظر می رسد کنار گود نشسته و فقط ماهی خود 
را صید می کنند مهم نیســت که در این فضا چه اتفاقی افتاده و  چه کســی 
غرق می شود هدف آن ها فقط تامین منافع خودشان براساس محاسباتی 
که خودشان انجام می دهند است که شاید هم فقط خودشان مفهوم این 

محاســبات را بفهمند به عنوان مثال ســال گذشــته شــرکت ما مشــکلی با 
یکی از بانک های دولتی داشــت خودشــان تایید کردند مشــکل بخاطر کم 
کاری و تســامح یکی از ادارات زیر مجموعه خودشان بوده ولی ضعف آن ها 
منجر به توقف ودخالت در روند تولید شد وشرکت را با چالش های زیادی 
مواجــه کــردو هرزمــان کــه به بانــک مراجعــه می کنیم خودشــان را مســئول 
مشکل می دانند و با این حرف که ما موظف به اجرای دستورات باالدستی 
خودمان هســتیم و ســاده تریــن راحل از نظرآنها تعطیلــی واحد تولیدی ویا 
گرو کشــی از واحد تولیدی با تحمیل هزینه های هنگفت بابت محاســبات 
اشــتباه خودشــان بــه آن واحــد تولیــدی اســت ودر اخــر بــدون عذرخواهی 
کــه صنایــع توان مالــی برای جبــران هزینه هــا را دارنــد صنایع را رهــا می کنند 
و این کشــنده ترین ســهم وآفت برای صنعت کشــور اســت بانکی که باید 
بــازو وامیــن یــک واحد صنعتــی باشــدبرای تامین ســرمایه در گــردش مالی 
پروژه هــای تولیــد ولی عمال بــه عنوان داروغه ظاهر می شــود بدون توجه به 
مشــکالت محیطی و شــرایط کشور بلکه فقط ساز خود ساز خود را می نوازد 
و تعطیلــی یــک واحد صنعتی را اقدامی ســاده می داننــد و این درک را ندارند 

که این واحد تولیدی با چه زحمتی توانسته در عرصه تولید بماند. 
بــه عنــوان یــک فعــال در عرصــه صنعــت بهترین راهــکار بــرا رونــق تولید و 

صاحبان صنایع چه می تواند باشد؟
بــه نظربنــده بهتریــن حمایــت دولــت از تولیــد و صاحبــان صنایــع کاهــش 
تصدی گــری دولــت در حــوزه صنعــت اســت و وزارت صنعــت نیز بــه عنوان 
متولــی مســتقیم صنعــت بایــد نقــش حامــی و تســهیل کننــده را ایفــا کند 
نــه این کــه صرفــا تصمیــم گیرنــده و مجــوز دهنــده باشــد و به ماننــد مبصر 
یــک کالس درس باشــد. بــه نظرتــان وقتــی مبصــر کالس خــود شــناختی از 
وظایــف خــود نداشــته باشــد، آیا می تــوان از بقیه دانــش آمــوزان انتظار گل 
و بلبــل داشــت؟! وزارت صنعــت و دولــت باید بحــث رقابــت را آزاد بگذارند 
کارشناسانی را استخدام کنند که درک درستی از صنعت و فضای صنعت و 
تولید داشــته باشــندبه خاطر این که صاحبان صنایع قطعا خودشان راحل 
را می دانند و کاری که منجر به ضرر و زیان در کشــور باشــدانجام نمی دهند 
 ، زیرا صنایع عالوه بر ســود و پویایی شــرکت رونق اقتصادی کشــور هم جز

اولویت های آنان بود است.
 اقدام دیگری که می تواند به رونق تولید کمک کند اصالح نظام بانکی است 
ارقــام دورقمــی کــه بانک هــا بــه صــورت ســود تســهیالت از صنایــع دریافت 
می کنند باید کارشناسی شود ودر جریان دغدغه های صنایع باشند که این 
واحد تولیدی چند درصد استفاده می برد با توجه به شرایط حاکم در کشور 
از حیث تحریم ها و عدم برنامه ریزی صحیح در گردش مالی بنابراین صنایع 
با یک محاسبه ساده بین تعطیلی و زیان دهی آن واحد در صورت استفاده 
آن تســهیالت عقل ســلیم حکم می کند تا این زیان چندین برابر و انباشــه 
نشــود تولید خــود را متوقف می کند بنابراین اگر ایــن دو مولفه در حمایت 
از صنعــت صــورت بگیــرد صاحبان صنایــع دغدغه کمتری خواهند داشــت 
امیدواریــم دولــت فعلی و دولت آینده در رعایت این دومولفه موفق عمل 

کنند تا شاهد بالندگی کشور در عرصه صنعت باشیم.
آیا مواد اولیه تولید داخل است؟

 اســتان مرکزی اســتانی غنی و سرشار از منابع غنی بوده و به جرات می توان 
گفت در بین اســتان های کشــور منحصر به فرد بوده ولی متاسفانه امکان 
در  کاوه  آلومینیــوم  قوطی ســازی  شــرکت  مصــرف  مــورد  ورق هــای  تولیــد 
داخــل نداریــم و تــا کنون اقدامی برای جذب ســرمایه گذار کــه در این زمینه 

سرمایه گذاری کند، صورت نگرفته است. 
 بنده معتقدم اگر وزارت صنعت و دولت به دنبال قطع وابســتگی هســتند 
باتوجــه بــه فرصت هایــی کــه در داخــل کشــور برای تحقــق این مهــم وجود 
دارد می تواننــد بــا راه انــدازی خــط و واحــد تولیــدی صنعتــی بــرای ورق هــای 
آلومینیومــی مــورد مصــرف صنایــع بســته بندی نوشــیدنی گامــی بلنــد در 
راســتای بالندگی کشــور بردارند که عالوه بر این که ســودآوری بیشتری برای 
کشــور دارد امنیــت روانی بیشــتر و حرفه ای تــری برای صنابع قوطی ســازی و 

صنایع مشابه ایجاد می شود.
استفاده از ظرفیت های داخلی بالندگی کشور را به همراه دارد

و  ایجــاد شــده  کشــور  بــرای  کــه  بــه شــرایط ســخت بین المللــی  توجــه  بــا 

محدودیت هایی برای واردات به وجود آمده شرکت قوطی سازی آلومینیوم 
برنامه کامل و مدونی را به منظور بومی سازی تجهیزات وارداتی پیش بینی 
کــرده بود در این راســتا مکاتباتی با دانشــگاهیان و مراکز علمی انجام شــد 
کــه خوشــبختانه خروجی خوبــی به همراه داشــت پیشــنهادات آن ها مورد 
ارزیابــی و تایید شــرکت قــرار گرفت ودر این مدت جشــن خودکفایی یکی از 
آوردهای تولید به داخل شرکت برگزار کردیم امیدواریم این حرکت بصورت 
مســتمر ادامه داشــته باشــد تا جایی که بطور کامل ادعا کنیم وابستگی ما 

ج کشور قطع شده است. به خار
از تاثیر تورم و تحریم بر روند تولید بفرمایید

قطعــا تحریــم وتــورم بر رونــد تولید نه فقــط در عرصه صنعــت بلکه در همه 
عرصه تاثیر منفی به همراه داشــته اســت ولی خوشبختانه این تحریم های 
ظالمانــه خللــی بــر روند تولید مجموعه مــا ایجاد نکرده بلکــه این تحریم ها 
بودند که در برابر شرکت قوطی سازی کاوه زانو زد و بیانگر این ضرب المثل 
است که چیزی را که ما رانکشد حتما ما را قوی تر می کند این مصداق کامل 
در بحث تحریم ها اســت که تحریم ها ما راقوی تر کرد در آبانماه ســال 1397 
کــه تحریم ها شــدت بیشــتری گرفــت تمــام واحدهایی خارجی و کشــورهای 
همســایه که قطعات وخدمات شــرکت مــا تامین می کردنــد دیگر حاضر به 
همکاری و حتی جوابگو تماس های ما نبودند ولی به لطف خداوند و تالش 
کارگــران ایــن مجموعــه توانســتیم حــدود 800مــورد از ایــن قطعــات ممنوع 
ورود بــا اســتفاده از روش هــای مهندســی مجــدد، بازســازی کنیــم و امــروز 
خوشــبختانه بیــش از 800قطعــه ممنوع الورود موردنیاز صنعت در شــرکت 
قوطی ســازی آلومینیوم ســاخته شــده و تاحدودی نیاز بخش صنعت را در 

این خصوص مرتفع شده است.
بنابراین نه تنها تحریم ها خللی در تولید ما ایجاد نکرده بلکه به یک فرصت 
برای ما تبدیل شــود و شــعار ما می توانیم خوشبختانه در همه بخش های 
شــرکت قوطی ســازی محقق شده اســت و از این فرصت استفاده کردیم با 
خ برابری ریــال ودالر که غیر از نوســان به واســطه فاصله زیادی  توجــه بــه نــر
که از هم پیدا کرده بوند زمینه صادرات را آســان و شــدنی کرد در این راســتا 
نیــز موفــق شــدیم در بازارهــای بیــن المللی حضور پیــدا کنیم و بازار بســیار 
مطمئن، پویا برای محصوالت خود در برخی کشورها ایجاد و امروز به لطف 
خداوند از هر ده قوطی که تولید می کنیم حدود 2قوطی برای صادرات به آن 

سوی مرزها ارسال کنیم.
اشاره ای به تاثیر کرونا بر تولید داشته باشید

بعد از اعالم رســمی ورود ویروس منحوس کرونا به کشور شرکت اقدام به 
تشکیل تیم های ضربتی در غالب ستاد بحران کرد وتمامی مصوبات ستاد 
به بخش های مختلف شــرکت ابالغ و اجرا شــد که شــامل ارائــه آموزش ها، 
امکانات بهداشــتی هم برای پرســنل مجموعه و خانواده آن ها بودبا توجه 
بــه برنامه ریــزی خوبی که در این شــرکت انجام شــده بود در شــرایطی که در 

سطح کشور شاهد کمبود ماسک وخدمات بهداشتی بودیم.
 مجموعه ما مشکلی در تامین این اقالم نداشت تالش ما این بود در کنار 
مــوج ناامیدی حاصــل از کرونا،قرنطینه بودن و درد ناشــی از بیماری نگرانی 
در تامین دارو و موارد دیگری نداشته باشند در همین راستا حمایت هایی 
از مــدارس ایــن منطقــه صورت گرفت و در راســتای کمک هــای مومنانه نیز 
400 خانواده کمتر برخوردار شهرســتان ســاوه تحت پوشــش قرار دادیم که 
بــا همکاری کمیته امداد ســاوه شناســایی شــدند و این کمک هــا در اختیار 
جامعــه هدف قــرار گرفت و همچنین تامین تجهیزات پزشــکی و مصرفی و 
بهداشــتی مورد نیاز یک بیمارستان ســاوه انجام شود به خاطر این که کادر 
درمان نیاز و قشــر نیازمند امروز بیش از گذشــته به همدردی و توجه دارند 

قطعا این ویروس هم به لطف خداوند نابود خواهدشد 
سخن پایانی.

هدف صنایع بالندگی کشور است انتظار داریم مسئوالن با صنایع منصف 
باشند

بــه  لومینیــوم  آ قوطی ســازی  شــرکت  نمونــه  کارگــران  بــا  مصاحبــه  ادامــه 
نمایندگی از دیگر کارگران این مجموعه می خوانیم .

بهمــن نیــک پرســت با اشــاره بــه نقــش کارگــران در ســازندگی وپیشــرفت 
صنعــت اظهارداشــت: کارگــران در خــط مقــدم تولیــد هســتند و بــه عنــوان 
بــازوی تولیــد، نقش اصلی رونــق تولید به عهده دارند بــا این وجود همواره 
ســعی کرده با ارتقای دانش و مهارت خود از بهترین فرصت ها برای ارتقای 

فعالیت کاری خود استفاده کند. 
وی مســئولیت پذیر بــودن، درســت کاری و صداقــت، ایده هــای نوآورانــه، 
کار گروهــی، توانایــی حل مســائل با کمــک و اســتفاده از توانایی های گروه، 
عالقه منــد بــه یادگیــری، انجــام به موقــع تعهــدات کاری و حرفــه ای همراه با 
احســاس مســئولیت را از دیگــر وظایــف کارگر بــرای ارتقــای موقعیت کاری 

خود عنوان کرد:
در بهمــن نیــک پرســت در ادامــه بــه چالش هــای پیشــر روی صنعــت و 
صاحبــان صنایــع اشــاره کــرد و گفــت: چالش هــای پیــش روی تولیــد انــکار 
ناپذیر اســت امــا فکر می کنم مهم تریــن دغدغه در حال حاضــر کارفرمایان 
بــی ثباتــی در قیمت ها، تامین به موقع مواد اولیه بــا توجه به تحریم، موانع 
موجــود در مســیر صــادرات وعــدم همــکاری مســئوالن با صاحبــان صنایع 

می توان بخش از مشکالت صاحبان صنایع باشد.                 ادامه در ص 3

کاوه  لومینیوم  آ کارگران شــرکت  تولیــد بیش از 800قطعه مورد نیاز صنعت از ســوی  
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وی بــا اشــاره بــه انتظــار قشــر کارگــر از صاحبان 
صنایع خاطر نشــان کرد: همراه بــودن با نیروی 
کار، ایجــاد محیطــی امــن و شــاد و مفــرح بــرای 
مجموعه جهت باالتر بردن انگیزه، تایید و تقدیر 
از کارهــای خوب در مجموعه بــه طوری که همه 
احساس کنند که در کار سهیم هستند وتالش 
آن ها دیده می شــود و خودشان را عضوی مفید 
برای مجموعه بدانند، همراهی بیشــتر و تامین 
شــدن  کمتــر  بــرای  کارگــران  ضــروری  نیازهــای 
دغدغه های آن ها بخشــی از انتظــارات کارگران از 

صنایع و همچنین مسئوالن است.
بهمن نیک پرست در ادامه مهم ترین دغدغه 
جامعــه کارگــری را معشــیت و امنیــت شــغلی 
رســالت  خوشــبختانه  گفــت:  و  کــرد   عنــوان 
خانــواده قوطی ســازی در کنــار توســعه و رونــق 
مجموعــه  ایــن  کارگــران  دغدغــه  رفــع  شــرکت 
ایــن مجموعــه  از مســئوالن  کــه جــا دارد  بــود 
بــه ویــژه مدیریت شــرکت تشــکر کنــم. محمد 
رادمهــر دیگر کارگر نمونه شــرکت قوطی ســازی 
آلومینیوم کاوه رمز موفقیت خود رادر مجموعه 
قوطی سازی آلومینیوم، شناسایی نقاط ضغف 
و قــوت، تجهیــزات، نگرش مثبــت وتالش برای 
کار،  رفــع نقــاط ضعــف سیســتم، صداقــت در 
حرفــه ای عمــل کــردن بــه معنــی کــه مشــکالت 
مجموعه را مشکل خود دانستن و تالش خود 
را برای مرتغع نمودن آن بکار گرفتن و تسریع در 
انجــام امور مربوطه به بهترین شــکل دانســت 
و گفــت: قطعا بی توجهی به این مــوارد عالوه بر 
این که تاثیر منفی برسیستم وراندمان کاری آن 
مجموعه دارد بلکه اعتماد واحترام متقابل بین 
کارگــر وکار فرمــا کم رنگ خواهد شــد، به اعتقاد 

بنده هر فردی که در یک مجموعه مشــغول به 
کار می شــود با وجود کمبودها ومشــکالت باید 

آن را خانواده خود بداند.
وی در ادامــه بااشــاره به نقش کارگــران در رونق 
ماهــر  انســانی  اظهارداشــت:نیروی  صنعــت 
ومتعهــد وعالقمند می توانــد مهم ترین مولفه 
تولیــد باشــد. چــرا کــه بــه دلیــل ارتبــاط تناتنگ 
بــا ماشــین آالت می توانــد بــا شناســایی نقــاط 
ضعف وگلوگاههای تولید با عملکرد مسئوالنه 
خــود در پیگیــری ورفــع موانع شناســایی شــده 
راندمــان فراینــد را افزایــش داد وهمچنیــن بــا 
منابــع،  مصــرف  کاهــش  راهکارهــای  پیگیــری 
صیانــت از منابع محدود طبیعی را در ســرلوحه 
کار خــود قــرار دهــد به طــور خالصه بهره بــرداری 
ازخط تولید با حداکثر ظرفیت و حداقل مصرف 
منابــع می توانــد گامی در جهــت رونق صنعت از 
ســوی کارگر باشــد.وی ایجــاد محیــط کاری پویا، 
افزایــش انگیــزه کار تیمی و کاهــش عواملی که 
می توانــد روی عملکــرد تیــم تاثیر منفــی بگذارد 
مثــل اســترس های شــغلی، فراهــم کــردن زیــر 
ســاخت های الزم برای ارتقای عملکرد ســازمان 
مانند آمــوزش هدفمند، تامین ابــزار مورد نیاز، 
بــروز رســانی ضــروری در تجهیــزات و  پیگیــری 
نیــز ایجــاد حــس همگرایی در تیــم را بخشــی از 

انتظارات قشر کارگر از کارفرما دانست. 
بــه محدودیت هــای  بــا اشــاره  محمــد رادمهــر 
مســیر تولیــد اظهــار داشــت: عوامــل مختلفــی 
ســد راه تولیــد اســت ولــی بــه نظــرم مهــم ترین 
این موانع مربوط به دومولفه درون ســازمانی و 
برون سازمانی است در درون سازمانی می توان 
به محدودیت های مالی، تامین سرمایه، تامین 

مواد اولیه، بازاریابی اشــاره کرد و از عوامل برون 
ســازی موثــر در تولیــد، قوانیــن متعــدد و ضد و 
نقیــض کشــوری مرتبــط بافعالیــت تولیدوعدم 
انســجام ایــن قوانیــن ودر پــاره ای مــوارد عــدم 
همگرایــی الزم آن هــا بــا محیــط تولیــد و کســب 
و کار و نیــز محدودیت هــای تحمیلــی فراملــی و 
بین المللــی و تغییــر نرخ ارز اســت کــه می تواند 
تولیــد را بــا چالش مواجــه کنــد. وی الزمه فعال 
بــودن کارگــران در صنعــت را تــالش دوســویه 
جهــت ایجــاد حــس صداقــت در محیــط کاربــه 
عنوان مثال برگزاری جلســات پرســش وپاســح 
منظــم وهدفمند وبیان مشــکالت دو طرف)در 
 ،) حقیقــت درســت شــنیدن صــدای یکدیگــر
کارگروهــی،  آمــوزش  و  پویــا  کار  محیــط  ایجــاد 
اســتقرار سیســتم پیشــنهاد ها و نیز پیگیری و 
تشــویق موثر افراد به صورت مشــارکتی عنوان 
کــرد. وی الزمــه داشــتن کارنامــه درخشــان یــک 
کارگــر در مجموعه کاری خــود را اخالق حرفه ای، 
متعهــد بودن نســبت بــه اهداف تعیین شــده 
ســازمان و امــور محولــه به وی، رعایــت قوانین، 
نظم و انضباط در محیط کاری، تخصص، مهارت، 
نوآوری و خالقیت در سازمان و هچنین نگرش 
کار تیمــی و انتقال تجربه ســایر اعضــای گروهی 
دانســت که می تواند در موفقیــت وایجاد انگیز 
در قشر کارگر موثر باشدمحمد رادمهر افزایش 
حــس امنیــت شــغلی، در بیــن جامعــه کارگــری 
وحرکت به ســمت کاهــش قراردادهای موقت، 
فاصلــه قابــل توجــه درامــد وهزینه هــای خانوار 
کارگری متاســفانه دستمزد کارگران کمتر از یک 
ســوم هزینه هــای ماهیانــه خانواده را پوشــش 
می دهد واین مســئله کارگر را بــا چالش مواجه 

کــرده وقطعا نمــی تواند در مجموعــه کاری خود 
موفق عمل کند

شــرکت  نمونــه  کارگــر  دیگــر  عربــی  فرانــک 
موفقیــت  علــت  آلومینیــوم  قوطی ســازی 
خودتعهد همیشــگی بــه کار، عدم اتــالف زمان 
کاری،تــالش در جهــت محقــق کــردن انتظــارات 
و  کارهــا  انجــام  در  بــودن  داوطلــب  کارفرمــا، 
پروژه هــای جدیــد، راهنمایــی و تشــویق دیگــر 
همــکاران در مواقع ســخت کاری، قدر شــناس 
جهــت  فرصت هــا  نــدادن  دســت  از  بــودن، 
آموختن مســائل جدید، حفظ روابط و صداقت 
در عمــل بــا همــکاران و مجموعــه کاری، تمرکــز 
روی وظایــف و مســئولیت های خــود در محیــط 
کار و دور بودن از هرگونه حاشیه، رعایت تمامی 
دســتورالعمل ها و قوانیــن اعالم شــده از طرف 
کارفرما )همچون مسائل ایمنی عنوان کرد. وی 
با اشــاره به نقش جامعه کارگری در رونق تولید 
اظهارداشــت: اگر صنعت را همچــون کره زمین 
در نظــر بگیریم کارگر همچون خورشــید اســت 
کــه تمــام صنعت حــول محــور آن می چرخــد. با 
در نظــر گرفتــن تمامــی پیشــرفت های منحصــر 
به فرد در صنعت و اتوماســیون شدن بسیاری 
از عملکردهــا هرگــز نمــی تــوان نقــش کارگــر را 
از صنعــت چیــزی غیــر از ایــن توصیف کــرد.وی 
انتظــار خــود را بــه عنــوان کارگر نمونــه از کارفرما 
و مســئوالن ایــن چینــن عنــوان کــرد: احتــرام و 
اعتماد متقابل، در اختیار گذاشــتن منابع مورد 
نیــاز تــا حــد امــکان بــرای انجــام کار بــه بهتریــن 
شــکل، ایجــاد فرصت بــرای بهبود علــم و به روز 
آوری صنعت توســط کارگر از طریق آموزش های 
جدیــد و... بخشــی از انتظــارات جامعــه کارگــری 
اســت. فرانک عربی با اشاره به محدودیت های 
مسیر تولید گفت:محدودیت های مسیر تولید 
از  جامعــه  محدودیت هــای  شــامل  می توانــد 
جمله بیماری کرونا که اخیرا در تمام کشــورهای 
صنعتــی مشــکالت و محدودیت هایــی را ایجاد 
درون  محدودیت هــای  بــرد،  نــام  اســت  کــرده 
سازمانی شامل تهیه مواد اولیه مرغوب، به روز 
آوری ماشــین آالت و تجهیــزات مورد نیاز جهت 
تولیــد در ســطح کیفیــت جهانــی، آموزش هــای 

مــورد نیــاز ومهم تــر از آن محدودیت های برون 
سازمانی است که می توان به مشکالت واردات 
و صادرات، دستورالعمل ها و الزامات و قوانینی 
مســیر  آن هــا  در  تغییــر  صــورت  در  شــاید  کــه 
تولیــد رشــد بهتــری داشــته باشــد، اشــاره کــرد. 
وی خاطرنشــان کــرد: برای این کــه کارگر همپای 
فعــال  صنعــت  ارتقــا  در  مســئوالن  و  کارفرمــا 
باشــدباید تــالش برای بهبود فرهنــگ کارگری از 
نظــر این که منفعت طلبی که یک غریزه ذاتی در 
انســان می باشــد تفکری فردی نباشــد و منافع 
جمعــی را بــه منافــع شــخصی ترجیح بدهیــم، با 
ارتقــاء ایــن فرهنــگ می تــوان تولید را در مســیر 
هر چه شــکوفاتر پیش برد و تولیدی که هر روز 
شکوفاتر شود نشان از وجود کارگرانی متعهد و 
اجتماعی را دارد . این باعث می شود که بتوانیم 
کارگران نمونه زیادی به جامعه و کشور عزیزمان 
ایــران هدیــه دهیم. وی با اشــاره بــه مولفه های 
الزم بــرای ارتقــا شــغل کارگر اظهارداشــت:تعهد 
کامــل بــه کار و کارفرما و وظایف شــغلی، تعامل 
و ارتبــاط صحیــح و حرفــه ای با همــکاران، اتالف 
و  منابــع  نکــردن  اتــالف  کاری،  زمــان  نکــردن 
انرژی هــای ارزشــمند در مســیر تولید، مشــکل 
ســازمان را مشــکل خــود دانســتن و بالفاصلــه 
بــا تعهد و مســئولیت صد در صــد در جهت آن 
گام برداشــتن، از انتظــارات کارفرمــا مطلع بودن 
و در صــدد رفع انتظارات واحــد تولیدی برآمدن، 
کمک به همکاران و فرهنگ کار تیمی داشــتن، 
انتقــاد پذیــر بــودن و در مقابــل با احتــرام کامل 
انتقــاد کــردن و... می توانــد مولفه های اساســی 
بــرای کارگــر نمونــه بودن باشــد. وی مهــم ترین 
دغدغــه کارگــران امنیــت شــغلی عنــوان کــرد و 
گفت:امنیــت شــغلی مهــم تریــن دغدغــه یک 
انسان در حیطه کار می باشد، احترام متقابل نیز 
یکی از فاکتورهای جدا نشدنی از دغدغه کارگران 
می باشــد، کار در یــک محیــط بــا در نظــر گرفتــن 
تمامی شرایط آسان و یا سخت کار بسیار زیباتر 
می باشــد اگــر کارگــران درک کننــد که ســازمان با 
تمام پیچیدگی ها و مشــکالتی کــه دارد به آن ها 
یــک خانــواده،  اعضــای  و مثــل  توجــه می کنــد 

کارگران برای خانواده تولید ارزشمند هستند.

سخنگوی دانشکده علوم پزشکی ساوه خبر داد:
واکسینه شدن ۴۰ درصد سالمندان ساوه و زرندیه

فرمانده سپاه ناحیه ساوه خبر داد:
توزیع یک هزار بسته معیشتی

فرمانده سپاه ناحیه ساوه در آیین توزیع این بسته های معیشتی 
که با حضور مســئوالن در مســجد امیرالمومنین )ع( برگزار شــد 
گفــت: در راســتای اجــرای طــرح رزمایــش کمــک مومنانــه، ســپاه 
شهرستان ساوه با همراهی خیرین و مردم والیت مدار و بسیجی 
برنامه توزیع یک هزار بســته معیشــتی برای کمــک به نیازمندان 
را در دســتور کار دارد. ســرهنگ دســتجانی افزود: هر کدام از این 
بسته ها که در ماه مبارک رمضان توزیع می شود حدود ۶ میلیون 
ریال اســت و اقالم اساســی و مورد نیاز خانوارها را در بر دارد. این 
بســته های حمایتی بــا اولویــت پایگاه ها و مســاجد در محالت و 
پس از شناسایی خانواده های آسیب دیده توزیع خواهد شد. وی 
عنــوان کرد: نهضــت رزمایش کمک مومنانه به طور متمرکز یا در 
محــالت همچنان ادامــه دارد که در این زمینــه از ظرفیت خیرین 
و معتمدین باید بهره گیری شود. دستجانی : با مشارکت کمیته 
امــداد و مراکز نیکــوکاری طبخ و توزیع ۳۰ هزار پــرس غذای گرم در 

بین نیازمندان در ماه مبارک رمضان نیز برنامه ریزی شده است.

مدیریت،افتخار بزرگی است که پروردگار متعال آن 
را بر عهده  کســانی قــرار داده که با عمل خالصانه ی 
خویش در مســیر خشــنودی و رضایــت بندگانش 

گام بر می دارند.
 بــه شــکرانه توفیــق و بــه پاسداشــت همــت وثیق 
بهینــه   اجــرای  و  مدیریــت  اعمــال  در  حضرتعالــی 
، حاکمیــت نظم و انضبــاط بــر مجموعه  تحت  امــور
مدیریت، حســن خلق، تعامل ســازنده بــا کارکنان، 
ایجــاد جــوی صمیمانــه در بخــش تحــت مدیریت، 
راهبــردی  و  کالن  مســائل  بــه  نســبت  بــاال  درک 
قاطعیــت  و  جدیــت  نــوآوری،  خالقیــت،  بانــک…، 
خالصانه تریــن  و  تقدیــر  صمیمانه تریــن   ، امــور در 

سپاس تقدیم حضور می گردد.

توفیــق روزافــزون حضرتعالــی را از خداونــد متعــال 
خواستاریم. جمعی از مشتریان بانک

و  مجــرب  فرهیختــه،  مدیــر 

متعهد 
ریاســت محتــرم بانــک ملی 

شعبه مطهری ساوه 

جناب آقای علی براتی 

»محمــود کریمــی« در گفــت وگــو بــا خبرنــگاران گفت:: 
جمعیــت بــاالی ۸۰ ســال در شهرســتان ســاوه حــدود 
ســه هزار و ۲۰۰ نفر و در زرندیه یک هزار و ۵۰۰ نفر اســت 
کــه از امــروز انجــام واکسیناســیون و فراخــوان افــراد در 
روســتاهای بخش مرکزی نیز صــورت می گیرد.به گفته 
سخنگوی دانشــکده علوم پزشکی شهرستان ساوه، 
تنهــا حدود ۵۰ نفر از افراد ســاکن در شــهر کــه در مراکز 
بهداشــت پرونــده ســالمت ندارنــد، باقی مانــده اند در 
که روزهای آینده واکسیناسیون آن ها نیز انجام خواهد 
شــد.کریمی گفــت: از افــراد بــاالی ۸۰ ســال کــه تحــت 
پوشــش مراکز ســالمت نیســتند درخواست می شود 
تــا بــا در دســت داشــتن کارت ملی بــه نزدیکترین مرکز 
سالمت مراجعه و تشکیل پرونده دهند.وی بیان کرد: 
روستاییان بخش مرکزی که با ساوه مسافت کوتاهی 
دارنــد ماننــد نــور علی بیــگ باید بــرای واکسیناســیون 

بــه ســاوه مراجعــه کننــد و بــرای روســتاهای دورتــر نیــز 
برنامه ریــزی الزم صــورت گرفتــه و اطالع رســانی خواهــد 
شد.ســخنگوی دانشــکده علوم پزشــکی شهرســتان 
ســاوه تصریــح کــرد: در شــهرهای نوبــران و غرق آباد نیز 
۳۰۰ نفر ســالمند ۸۰ ســاله و باالتر شناســایی شدند که 
تا پایان هفته جاری واکســینه می شــوند. کریمی گفت: 
۶۰ درصد جامعه هدف این مرحله از واکسیناسیون در 
روستاها زندگی می کنند و امیدواریم با تالش همکاران 
بهداشت و درمان تا پایان هفته آمار افراد واکسینه صد 
در صــد شــود. وی ادامــه داد: در نوبران و غــرق آباد هم 
عملیات تزریق واکسن به گروه های هدف انجام شده 
کــه محــل تزریــق در مرکــز جامع ســالمت این شــهرها 
می باشد.ســخنگوی دانشــکده علــوم پزشــکی ســاوه 
بیان کرد: از هفته بعد تزریق واکســن به گروه سنی ۷۵ 
تا ۸۰ ســال آغاز می شــود، البته لکه گیری افراد ۸۰ سال 
بــه بــاال باقیمانده نیــز در حال اجــرا اســت و از این افراد 
دعــوت می کنیم که در همین هفتــه مراجعه کنند.وی 
عنــوان کــرد: از شــهروندان درخواســت می کنیم که بی 
توجه به برخی شایعات در خصوص واکسیناسیون، به 

کادر تالش گر بهداشت و درمان اعتماد کنند.

کارگران نمونه شرکت قوطی سازی آلومینیوم کاوه:

لومینیوم همپای کارگران برای رفع دغدغه کارگران تالش می کند رتاژشرکت قوطی سازی آ
رپ
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عضــو شــورای اســالمی اســتان مرکــزی ضمــن تبریــک روز 
شــوراهای شــهر وروســتا به جام جم گفت: مشــورت الزمه 
زندگــی در اجتماع اســت، چرا که انســان تنهــا با همفکری و 
اســتفاده از تــوان و فکر تمــام اعضای جامعه، قــادر خواهد 
بــود تــا نیازهای مختلف خویــش را برطرف سازد.شــوراهای 
اســالمی شــهر و روســتا؛ نهادی ارزشمند اســت که با تکیه 
بــر مــردم ســاالری دینــی در ایــن مــرز و بــوم شــکل گرفت تا 
ضمن یادآوری اهمیت مشــورت در جامعه، گروهی از افراد 
، بــا همفکری هــای خــود  متخصــص و آگاه بــه مســائل روز
مســووالن را در اجــرای وظایفشــان یاری رســانند. مشــورت 
کــردن در دیــن اســالم، جایــگاه ارزشــمندی دارد، در قــرآن و 
احادیث گوناگون به اهمیت مشــورت و بهره گیری از آن در 
امور مختلف برای رســیدن به خواسته های فردی و جمعی 
تاکیــد شــده اســت و بارهــا مســووالن بــه مشــورت کــردن 
ســفارش شــده اند. یکی از ثمرات بزرگ انقالب شکوهمند 
ایران در دهه اخیر شــکل گیری شــوراهای اســالمی شــهر و 
روســتا بوده که توســط رأی مردم تعیین می شود در همین 
زمینه با انتخاب شوراها و اداره بخشی از امور اجرایی کشور 
بــا تکیــه بــر رونــد آزاد تبــادل دانش،بینــش، نظــارت و آرای 
مــردم گامــی مهــم در واگــذاری امــور به ســازمان های محلی 
برداشــته شــد. شــوراهای شــهری و روســتایی تبلور حضور 
مــردم، دیدگا ه هــا، افکار، خواســته ها، نیازهــا و تمایل مردم 
در صحنه برنامه ریزی هســتند. شورای شهر به عنوان یک 
عنصر از مدیریت شــهری در اداره شــهرها در ســطح محلی 
نقش مهمی را بر عهده گرفته اســت و شــوراهای اســالمی 
شــهرها می توانــد نقطه عطفی بــرای مدیریت مشــارکتی در 
ایران باشــد. شروع فعالیت شــوراهای شهر و روستاباعث 
افزایش میزان مشــارکت مردمی درمدیریت شــهری شــده 
اســت. شــوراها بــا توجه بــه مفاد قانــون اساســی و قوانین 
عــادی از ســه رســالت تصمیــم گیــری، نظــارت، مشــورت و 
همکاری برخوردارند و در این راستا بررسی عملکرد و تعیین 
میزان موفقیت شــورا ضروری اســت تا نقاط قوت و ضعف 
آن هــا مشــخص شــود. نظــام سیاســی در ایــران، جمهــوری 
مــردم  بــر  داللــت  جمهوریــت،  خصیصــه  اســت.  اســالمی  

ســاالری و مشــارکت پذیــری دارد و الزمــه آن حضــور مــردم 
در عرصه هــای سیاســی و اجتماعــی اســت. شــوراها یکی از 
جلوه های اهتمام به آرا و نظریات مردم و اتکای امور کشــور 

به اراده آحاد ملت محسوب می شود.
آقای احســان اشــرفی عضو شورای اســالمی استان مرکزی 
بیان نمود از طریق شورای شهر می توان خواسته مردم را با 
حاکمیت در میان گذاشــت از این رو مردم انتظار بیشتری 
از شــوراها دارند، انتظــار مردم از شــوراها در جهت افزایش 
مشــارکت عمومــی، اعتمادســازی بیشــتر، احقــاق حقــوق 

مردم از دیگر ارگان ها است.
وی عنوان کرد: شــورای شــهر مکان معنوی و فرصتی برای 
خدمت اســت تا هرکس دینش به منطقه اش را ادا کند و 
حجم کاری نیز در شــورا زیاد اســت و خدمت در شــورا برای 
جامعــه نشــاط آور بــوده و باقیات الصالحات اســت و هیچ 
گاه زحمت کشان از خاطر مردم نرفته و فراموش نمی شوند

 وی خاطرنشــان کــرد: وظیفــه اصلی شــوراها نظارت اســت 
و عمــده ایــن نظارت بر طبق قانــون شــوراها در حوزه مالی 
اســت بنابرایــن شــوراهای شــهر بایــد شــناخت دقیقــی از 
منابع مالی داشته باشد تا بتواند برنامه ریزی دقیقی در این 

خصوص داشته باشد
وی بیان کرد: باید توجه داشت هدف از تشکیل شوراهای 
اســالمی شــهر و روســتا شــرکت دادن مردم در اداره امور از 
پایین تریــن ســطح جامعه تا باالتریــن ســطح آن و در تمام 
واحدهای ســازمانی و واحدهای کار بوده اســت تا مردم به 
اداره امور شهر و محلی که در آن زندگی می کنند یا سازمانی 
کــه در آن کار می کننــد عالقه منــد شــوند و نســبت بــه آن 

احساس مسئولیت کنند.
 عضو شورای اسالمی استان مرکزی تصریح کرد:باید از این 

طریــق زمینه بحث و گفت وگو در ســطح محلی و ملی، برای 
همه افراد و همه گروه ها فراهم شود و مسائل و مشکالت 
اجتماعی به روشنی و با بی غرضی و با دیدی انتقادی مطرح 
و بــرای آن هــا راه حل هــای مناســب و ســازنده پیــدا شــود و 
روابط سالم و مردمی جایگزین روابط شخصی و بوروکراسی 

پیچیده و استبدادی شود.

وی اذعــان کــرد: اداره شــهر جــز بــا مشــارکت شــهروندان 
نمی توانــد بــه مرحلــه اجــرا درآید، پــس یکــی از وظایف مهم 
و اصلــی شــوراها بسترســازی بــرای بــروز و ظهور مشــارکت 
عمومــی مــردم در امــور مربوط به شــهر اســت از این جهت 
بایدگفت شوراها باید به عنوان زبان مشترک مثلث مردم، 
مسئوالن و متخصصان عمل می کرده و در راستای توسعه 
پایدار و دستیابی به مدیریت شهری خوب و سالم که ارتباط 

تنگاتنگی با نظام اداری و اقتصادی دارد تالش می کنند
 وی خاطرنشــان کرد:شــورای شــهر از نظــر جایــگاه حقوق و 
قانونی، یک پارلمان محلی است و به نوعی وظایف مجلس 
شــورای اســالمی را در ســطح محلی بر عهده دارد وی افزود: 
شــوراها وظایفــی مانند انتخــاب مســولین اجرایی)انتخاب 
(، نظــارت بر عملکرد مســولین اجرایی و رســیدگی  شــهردار
و پاســخگویی به مطالبات و شــکایات مردم، برنامه ریزی و 
مدیــرت طرح هــای شــهری را بر عهــده دارنــد و از این جهت 
قرابــت زیادی بــا عملکرد نماینــدگان مجلــس دارند منتها 

سطح کار متفاوت است

عضــو شــورای اســالمی اســتان مرکــزی تصریــح کــرد بنــده 
معتقــدم یــک عضــو شــورا بایــد روحیــه مشــورت پذیــری 
باالیی داشــته باشــد زیرا شــورا باید تصمیم های مختلفی را 
درحوزه هــای گوناگون اتخاذ کند که این تصمیم ها نیازمند 
تخصص هــای مختلفــی اســت کــه ممکــن اســت خــارج از 
تخصــص اعضای شــورا باشــد در نتیجه الزم اســت اعضای 

شورا از متخصصین مختلف مشورت بگیرند
اشرفی معتقد است: تقویت حس اعتماد و همدلی، بهبود 
توانایی هــای فــردی، رشــد شــخصیتی شــهروندان و اصالح 
ســبک زندگــی افراد جامعــه همــه از پیامدهایی مشــارکت 

شهروندان در اداره شهر و روستا است.
وی اذعــان می کنــد: با توجه به نقش شــوراها در ریل گذاری 
توســعه فرهنگــی، اجتماعــی، آموزشــی و عمرانــی شــهرها 
شــهروندان  انتخــاب  ســبب  بــه  همچنیــن  و  روســتاها  و 
و دهیــاران بــه عنــوان بازوهــای اجرایــی مدیریــت شــهری، 
انتخاب افراد ناالیق در شــوراها باعث ایجاد خلل در مســیر 
پیشــرفت و توســعه جامعه را بــه دنبال خواهد داشــت.او 
می گوید: به طور قطع، اگر چنین روندی استمرار یابد باعث 
نارضایتی مردم و ســپس عدم مشــارکت آنــان در انتخابات 
و مدیریت شــهری و روســتایی خواهد شد که این موضوع 
با فلســفه وجودی شــوراها در تعارض اســت. عضو شورای 
اسالمی استان مرکزی با تاکید بر لزوم استفاده از تجربیات 
ســایر شهرســتان ها گفــت: اگــر بــر رونــد امــور شــوراهای 
شهرســتان های مختلــف کــه بــا مشــکالتی مواجه شــدند، 
دقت شود متوجه می شویم ریشه بسیاری از ناکارآمدی ها 
و بعضی فسادها در عدم شفافیت امور و نامحرم دانستن 

مردم است.
 وی ادامــه داد: مــردم اربــاب رجوع و صاحب شــهر و روســتا 
هســتند، شــوراها بایــد با افتخــار خدمتگزار مردم باشــند و 
مــردم را از امــور مهــم بخصــوص، درآمدهــا و هزینه ها باخبر 
کنند. مردم از مسئوالن متعهد و متخصص توقع صداقت، 

شفافیت، درستکاری و امانتداری دارند 
 عضــو شــورای اســتان مرکــزی ادامــه داد:در اصــل هــدف از 
تشــکیل شــوراهای اســالمی که یکی از دســتاوردهای مهم 
انقــالب اســالمی اســت مشــارکت دادن مــردم در اداره امور 
محلــی بوده و اکنون شــوراها بــه عنوان یک نهــاد تاثیرگذار 
در زمینه قانون گذاری و نظارتی در امور محلی نقش آفرینی 
می نماینــد و بــه عنــوان نماینــدگان مــردم وظیفــه دفــاع از 
حقــوق مردم را عهده دارنــد و با وضع مقررات محلی، نقش 
نظــارت خــود را بر اجرای امور شــهر دارا می باشــند. شــوراها 
وظیفــه دارنــد کــه بــا شــناخت از نارســایی ها و کمبودهــا، 
طرح هــای پیشــنهادی خــود را از طریق سلســله مراتب و با 
هدف ارتقای حقوق شــهروندی به مقامات ذیصالح ارسال 
نماینــد.وی ضمــن بیــان این که شــوراهای اســالمی در کنار 
سیستم دولتی در بیان نقطه نظرات و مشکالت به صورت 
محله و منطقه ای در تصمیم سازی و سیاست گذاری های 
داشــت:  اظهــار  هســتند  ثمــر  مثمــر  بســیار  کشــور  کالن 
شــوراهای اســالمی شــهر و روســتا نقــش بســیار مهمی در 
ارائــه خدمات بهتــر به مردم و افزایش امیــد و خودباوری در 
جامعــه دارنــد. وی افزود: از نظر قانون شــورا ظرفیت باالیی 
بــرای ارتقــا و پیشــرفت شــهر و در نهایت شهرســتان دارد.
عضو شــورای اسالمی اســتان مرکزی تشــکیل نهاد شورا را 
نشــان از تعمیــق مــردم ســاالری دینی در جامعه اســالمی و 
تفکر و درایت بنیانگذار کبیر انقالب اســالمی دانســت.وی 
با اشــاره بــه این مطلــب که شــوراها تجلی مشــارکت مردم 
در عرصه مدیریت شــهری هســتند، اظهار داشت: فلسفه 
وجــودی شــوراها بــا آن چــه در دین مبین اســالم نیــز به آن 
اشــاره شده اســت هم خوانی دارد و آن تأکید روی مشورت 
و خرد جمعی در تصمیم گیری ها است. وی ادامه داد:مردم 
ساالری در جمهوری اسالمی ایران بر پایه مشارکت عمومی 
مــردم اصالت پیــدا می کند برایــن اســاس، ۲ رکن حکومت 
الهــی تحــت والیــت فقیــه و تجلــی مردمــی بــودن در عرصه 

انتخابات مشروعیت بخش این نظام است.
اشــرفی ادامــه داد:بــا ایــن نــگاه رکــن اساســی مشــروعیت 
بخش انقالب اســالمی که پیش رونده تمامی سیاست ها، 
آرمان ها و برنامه های جمهوری اسالمی ایران است بخشی 
از آن در کنار حضور سراسری مردم در انتخابات ها به عنوان 
عنصر محبوبیت بخش، تحکیم کننده و به عبارتی الزام آور 

خود را نشان می دهد.

عضو شورای اسالمی استان مرکزی: 

       مشورت الزمه زندگی در اجتماع است   

عضو شــورای اسالمی استان مرکزی  
 شــوراهای شــهری و روســتایی تبلــور حضــور مردم،دیدگاه 
صحنــه  در  مــردم  تمایــل  و  ،خواســته ها،نیازها  ها،افکار
رنامــه ریزی هســتند. شــورای شــهر بــه عنوان یــک عنصر 
محلــی  ســطح  در  شــهرها  اداره  در  شــهری  مدیریــت  از 
نقش مهمی را بر عهده گرفته اســت و شوراهای اسالمی 
شــهرها می تواند نقطه عطفی برای مدیریت مشــارکتی در 
ایران باشــد. شروع فعالیت شوراهای شهروروستاباعث 
افزایش میزان مشارکت مردمی درمدیریت شهری شده 
اســت. شــوراها با توجه به مفاد قانون اساســی و قوانین 
عــادی از ســه رســالت تصمیم گیــری، نظارت، مشــورت و 
همــکاری برخوردارنــد و در ایــن راســتا بررســی عملکــرد و 
تعیین میزان موفقیت شــورا ضروری اســت تا نقاط قوت 
و ضعــف آن هــا مشــخص شــود. نظــام سیاســی در ایران، 
جمهوری اســالمی  اســت. خصیصــه جمهوریت، داللت بر 
مردم ســاالری و مشــارکت پذیــری دارد و الزمــه آن حضور 
مــردم در عرصه های سیاســی و اجتماعی اســت. شــوراها 
یکــی از جلوه هــای اهتمــام بــه آرا و نظریات مــردم و اتکای 

امور کشــور به اراده آحاد ملت محسوب می شود.



مهندس ابوالفضل مرتضیان با اشــاره 
به درآمد ســال گذشــته شــهرداری خمین 
در گفــت وگــو با جام جم گفت: شــهرداری 
خمین در ســال گذشــته، ۹۲۱ میلیارد ریال 
درآمد کســب کرده است که در مقایسه با 
ســال گذشــته )ســال  98( 80 درصد رشــد 

داشته استه.
برگــه  هــزار   ۴۰ کــرد:  خاطرنشــان  وی 
عوارض نوسازی نیز در سال 99 در خمین 
صادر و توزیع شــده که هشــت هزار و 159 
برگــه بــه مبلــغ 13 میلیــارد و 332 میلیون 

ریال آن وصول شد.
وی ادامــه داد: از میــان 5 هــزار فعــال 
کسب و پیشه شهر که میبایست عوارض 
کســب و  پیشــه خــود را پرداخــت نمایــد، 
در ســال 99، تنهــا 903 فعــال بــا مجموع 5 
میلیارد و 601 میلیــون ریال عوارض خود را 

پرداخت کردند.
شــهردار خمیــن مطالبــات شــهرداری 
خمیــن را تــا  پایــان ســال 99 را 261 میلیارد 
ریــال بیان کــرد و گفت: با توجــه به این که 
خدماتــی  و  بهســازی  عمرانــی،  ح هــای  طر
هزینــه  شــهرداری  درآمدهــای  از  شــهری 
می شود، همکاری شهروندان در پرداخت 
به موقع عوارض ها کمک بزرگی به توسعه 

شهر است.
مرتضیــان عنــوان کرد: شــیوع ویروس 
کرونــا محدودیت هایــی را برای بســیاری از 
اصناف خمین ایجاد کرده اســت و ســبب 
کاهــش درآمــد آن هــا شــد و شــهرداری به 
 منظــور همــکاری بــا شــهروندان فرصــت 
بــه  مطالبــات  پرداخــت  بــرای  بیشــتری 
اصناف آسیب خورده از کرونا داده است.

شــهرداری  شــهری  خدمــات  عملکــرد 
خمین در سال 99

شــهردار خمین همچنین خاطرنشــان 
کــرد: در ســال 99، در زمینــه رفــت و  روب 
معابــر شــهر، جمــع آوری و تفکیــک زبالــه، 
شستشــوی جداول، المان هــا، خیابان ها 
و.... زنده گیــری ســگ های ولگــرد، آمادگی 
فعالیــت  وغیــره  بحــران  بــا  مقابلــه  در 
چشــمگیری انجــام داده اســت .وی ادامه 
در   ،99 ســال  در  خمیــن  شــهرداری  داد: 
راســتای حفــظ محیــط زیســت، مقابلــه بــا 
زباله گــردی و انتشــار بیماری هــای واگیردار 
ح  از جملــه کرونــا، کاهــش تولید زبالــه، طر
آغــاز  مــرداد  از  را  مبــدأ  از  زبالــه  تفکیــک 
ح، 75 ســطل  ایــن طــر راســتای  کــرد و در 
ویــژه پســماند خشــک، 210 عــدد ســطل 

مخصــوص کاغــذ ویــژه آمــوزش و پرورش 
در مدارس توزیع کرد. مرتضیان بیان کرد: 
ح تفکیک از مبدأ نیــز 19هزار  در اجــرای طــر
بروشــور آموزشــی، 2 هــزار ســاک پارچــه ای 
 ، ویژه شهروندان توزیع شد و 8481 خانوار
آمــوزش چهره به چهــره از ایــن  28420 نفــر 

آموزش ها بهره مند شدند
وی افــزود: ماهیانــه 2/5 تــن پســماند 
مبــدأ  از  زبالــه  تفکیــک  ح  طــر در  خشــک 

جمع آوری شد. 
راســتای  در  کــرد:  اضافــه  مرتضیــان 
و  عمرانــی  پســماندهای  ســاماندهی 
ســاختمانی در ســال 99، ســایت موقــت 
جهت تخلیه پسماندهای عمرانی احداث 
شــد. و به طــور میانگیــن ماهیانــه 700 تن 
پســماند ســاختمانی جمع آوری شد و 306 
اخطاریه پسماندهای عمرانی و ساختمانی 

نیز صادر و تعیین تکلیف شد.
آگاهــی  و  آمــوزش  جهــت  همچنیــن   
قوانیــن  مدیریــت  بروشــور  شــهروندان 
ســاختمانی  و  عمرانــی  پســماندهای 
بیــن  بــه تعــداد هــزار نســخه چــاپ و در 

شهروندان توزیع شد.
وی ادامــه داد: در ســال 99، 91 ســطل 
زبالــه مکانیزه، پارکی و زیرســطلی خریداری 
و نصب، 192 ســطل زباله مکانیزه تعمیر و 

698 سطل زباله مکانیزه کدگذاری شد.
در  گذشــته،  ســال  کــرد:  عنــوان  وی 
راســتای مقابله با حیوانــات ناقل بیماری، 
و  شــد.  زنده گیــری  ولگــرد  ســگ   346
فاضــالب،  کانال هــای  در  تله گــذاری  بــا 
موش هــای فاضالبــی در ایــن کانال هــا به 

صفر رسید.
در  این کــه  بیــان  بــا  شــهردارخمین 
راســتای پاکســازی شــهر و حفــظ محیــط 
زیســت، بــه طــور میانگیــن روزانــه 45 تــن 
نیروهــای  توســط  خانگــی  پســماندهای 
خدمــات شــهری جمــع آوری شــد، گفــت: 
شــهر  و  روســتاها  عــادی  پســماندهای 

قورچی باشی نیز ساماندهی شدند.
وی افــزود: اداره خدمــات شــهری نیز با 
شــروع فصل ســرما به منظور رفع شــرایط 
از  اقداماتــی  معابــر  لغزندگــی  و  بحرانــی 
جملــه توزیــع 60 تن نمــک خیابانی ،نصب 
15 مخــزن نمک خیابانــی در معابر اصلی و 
3هزار بسته نمک نیز تحویل شهروندان 
و  جــداول  و  مرکــزی  رودخانــه  شــد  داده 
کانال های جمع آوری آبهای ســطحی شــهر 

نیز الیروبی شدند.

79819.45 مترمربع پروانه ســاختمانی 
در خمین صادر شد

امــار  بــه  اشــاره  بــا  خمیــن  شــهردار 
ســاختمانی  شــده  صــادر  پروانه هــای 
گفت:در ســال 99، از نظر تعداد 212 پروانه 
و از لحاظ متــراژ 79819.45 مترمربع پروانه 
ســاختمانی در شــهر خمین صادر شد که 
از نظــر تعــداد نســبت به ســال 98، حدود 
34درصــد کاهــش و از لحــاظ متــراژ حدود 

10درصد کاهش داشته است.
وی ادامه داد: 136 پایانکار ســاختمانی 
در ســال گذشته نیز صادر شد که نسبت 
بــه عملکرد مشــابه آن در ســال گذشــته ، 

19.30 رشد داشت.
وی با اشــاره به این که در سال گذشته 
در سال 99، 57 پرونده به کمیسیون ماده 
5 ارجــاع و 212 بروکــف صادر شــده اســت، 
گفت: در این راســتا 49 گواهی عدم خالف 
در ســال 99 صادر شد که نسبت به مدت 
مشــابه ســال گذشــته حــدود 31 درصــد 

کاهش داشته است.
وی بیــان کــرد: در ســال گذشــته، 976 
طــی  صــد  مــاده  کمیســیون  در  پرونــده 
ح شــد کــه از ایــن تعــداد  161 جلســه مطــر
260پرونــده در کمیســیون تجدیدنظــر نیز 
ح  ح شــده اند. تعــدا پرونده هــای مطر مطر
شــده در کمیســیون ســال 99 نســبت به 

سال 98 رشد داشته است.
 شهردار خمین خطر نشان کرد 1200 رای 
قطعــی نیــز در کمیســیون مــاده 100 صــادر 
شــد کــه از ایــن تعــداد 183 رای آن برائت و 

19 رای قلع بنا بود.
وی ادامــه داد: تمامــی آرای کمیســیون 

ماده صد به مالکین آن ها ابالغ شدند.
خ کرایه تاکســی  افزایــش 55 درصدی نر

در خمین 
 شــهردار خمیــن بــا بیــان این کــه هــم 
امــر  در  تاکســی  دســتگاه   305 اکنــون 
جابجایــی شــهروندان این شــهر فعالیت 

خ کرایه تاکسی های  دارند گفت: امسال نر
درون شــهری خمین نیز به طور میانگین 
55درصــد افزایــش یافتــه اســت. وی بیان 
خ کرایه تاکســی  کــرد: بر اســاس مصوبه نر
کــوی بعثــت و خــط دانشــگاه، 2500  خــط 
خ کرایــه تاکســی ســایر خطوط  تومــان و نــر
خ  نــر داد:  ادامــه  اســت.وی  تومــان   2000
 7000 بــه  نیــز  بیســیم  تاکســی های  کرایــه 
تومــان و 8000 تومان )حاشــیه به حاشــیه( 
عنــوان  اســت.مرتضیان  یافتــه  افزایــش 
کــرد: از برنامه هــای ســال جــاری ســازمان 
هوشمندســازی  شــهری  حمل و نقــل 
ســازمان حمل و نقــل شــهری در راســتای 

رفاه حال شهروندان است.
199 هــزار مترمربــع آســفالت در معابــر 

شهر خمین اجرایی شد
باشــاره  همچنیــن  خمیــن  شــهردار 
و عمرانــی  فنــی  بــه فعالیت هــای بخــش 
خدمــت  راســتای  در  خمیــن  شــهرداری 
هــزار   9 گفــت:  شــهروندان  بــه  رســانی 
مترمربع آســفالت در ســطح شــهر اجرایی 
کرد که از این رقم، 89،190 مترمربع آن بابت 
توســط  لکه گیری هــا  و  ترانشــه  آســفالت 
اکیــپ پیمانــکار و اکیــپ شــهرداری انجام 
همچنیــن  داد:  ادامــه  وی  اســت.  شــده 
جهت زیباســازی شــهر و هدایــت آب های 
سطحی در سال گذشته، 18024 متر جدول 
کانیــو در ســطح شــهر عملیاتــی شــده  و 
اســت. شــهردار خمین عنوان کرد: 17،520 
مترمربــع کف فرش نیــز در معابر، میادین 
راســتای  در  شــهر  ســطح  خیابان هــای  و 

بهسازی شهر انجام شده است .
در  دوردرختــی   557 افــزود:  مرتضیــان 
ابتــدای  فلــزی  پــل  عــدد   17 پیاده روهــا، 
در  راهبنــد   210 و  شــهر  کوچه هــای 

پیاده روهای سطح شهر اجرا شد.
وی اضافه کرد: 1010 مترمربع دیوارکشی 
عمرانــی  و  فنــی  اداره  توســط  خمیــن  در 

شهرداری انجام پذیرفت.

ســال  در  تش نشــانی  آ عملیــات   584
جاری 

شــهردار خمیــن همچنین با اشــاره به 
آتــش نشــانی شــهرداری  خدمــات حــوزه 
خمین گفت: 584 عملیات اطفای حریق و 
امداد توسط آتش نشانی خمین در سال 
جاری انجام شد که بیشترین آن مربوط به 

مهار آتش با 425 عملیات بوده است.
آتــش  خــودرو،  کــرد: مهــار  وی اضافــه 
، زمیــن کشــاورزی،  منــازل، علف هــای هــرز
، پارک ها و .... مهم ترین عملیات های  انبار

مهار آتش است.
شــهردار خمیــن ادامــه داد: : 31 مــورد 
عملیــات گرفتــن مــار و حیوانات وحشــی، 
17 مــورد نجــات افــرادی کــه در آسانســور 
گیــر افتاده انــد، 9 مورد بریدن انگشــتر، 15 
مــورد عملیــات امــداد تصادفات جــاده ای 
و 6 مــورد نجــات فرد خودکشــی کننــده در 
ســال جــاری انجــام شــد. شــهردار خمیــن 
گفــت: آتش نشــانی یک شــغل نیســت و 
باید عاشــقانه وارد این حرفه پر خطر شــد 
چــرا کــه آتش نشــان بــا آگاهی بــه خطرات 
موجــود در یــک حادثه به عملیات به ویژه 
مهــار آتش اعزام می شــود.وی ادامــه داد: 
بــر اســاس اســتاندارد شهرســتان خمین 
باید دارای ۲ ایســتگاه آتش نشــانی باشــد 
که در سال گذشــته احداث ایستگاه دوم 
در میدان نماز آغاز و در سال جاری افتتاح 
شــد. این ایســتگاه به طور کامل قسمت 
جنوبــی شــهر را بــرای انجــام عملیات های 
آتش نشــانی پوشــش میدهــد و دو نیــرو 
بــرای ایــن ایســتگاه در نظــر گرفتــه شــده 

است.
شــهردار خمین عنوان کرد: در یک ماه 
اخیــر 5 مــورد عملیــات توســط ایســتگاه 
دوم آتش نشانی در کمترین زمان ممکن 
صــورت گرفتــه اســت و بــا ایــن ایســتگاه 
خدمات بهتر و ارزنده تری به همشــهریان 

عزیز ارائه می شود.

5 دوشنبه  20 اردیبهشت 1400  شماره 5934
ضمیمه رایگان روزنامه در شهرستان ساوه

تاژ
رپر

چکیده ای از عملکرد یکساله شهرداری خمین
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مدیر عامل کارخانجات نورد و لوله صفا با اشاره بر ضرورت 
و  پشتیبانی ها  تولید،  عنوان  ــا  1400ب سال  شعال  تحقق 
مانع زدایی ها از سوی مقام معظم رهبری در گفت وگو با 
جام جم گفت: رفع موانع تولید، خود حمایتی شاخص از 
آن رشد اشتغال  کاالی ایرانی به حساب می آید که ثمره 
و رونق اقتصادی کشور است، بنابراین نام گذاری شعار 
را مکلف می کند  مــردم  تا  گرفته  از مسئوالن  سال همه 
که به طور جدی اقدام به حمایت از کاالی ایرانی کنند و 
تولیدکنندگان نیز در کنار حمایت مردم و مسئوالن باید 
به فکر ارتقای کیفیت محصوالت و بهره وری در فعالیت 
خـــود بــه مــنــظــور کــاهــش قیمت تــمــام شـــده بــاشــنــد تا 

کاالیشان بیشتر در بازار مورد استقبال قرار بگیرد.
وی با بیان این که کشور ما پس از انقالب حدود یک دهه 
درگیر مسائل انقالب و جنگ بود و به شکل طبیعی در 
این دوران نمی توانستیم برنامه جامع و کاملی در حوزه 
تولید داشته باشیم، افزود: صنعت ما در خیلی بخش ها 
نوپاست و نیاز جدی به حمایت ملی دارد بنابراین مردم 
شکوفایی  موجب  شک  بــدون  داخلی  کــاالی  مصرف  با 

صنایع کشور خواهند شد.
مدیر عامل کارخانجات نورد و لوله صفا گفت: حمایت از 
کاالی ایرانی تنها یک شعار ساده اقتصادی نیست بلکه 
مقاومتی  اقتصاد  به  کمک  بــرای  فضایی  ایجاد  به  تاکید 
این  ح  طــر از  رهبری  معظم  مقام  مقصود  آنچه  و  اســت 
شعار بود دربرگیرنده همه بخش ها و فرایندهای مربوط 
ایرانی بود و تنها شامل بخش  کاالی  تا عرضه  به تولید 

خرید و مصرف نمی شود. 
ــع تــولــیــد خــود  ــوان ــع م ــه رفـ ــن ک ــا بــیــان ای رســتــمــی صــفــا ب
ایرانی و در واقع تولید داخلی  کاالی  بزرگ ترین کمک به 
است، افزود: در همین رابطه باید شاهد رفع قوانین زاید 
تولیدکنندگان  عــادی  و  سالم  تنفس  مانع  که  مزاحم  و 

می شود، باشیم. 
وی با بیان این که باید در نظام اقتصادی کشور سازوکاری 
ایجاد شود که شفافیت های مالی را نهادینه کند،افزود: 
در این صورت دیگر شاهد موازی کاری بین دستگاه های 
اجرایی نخواهیم بود و برای تایید درخواست مجوز یک 

فعالیت اقتصادی روزها و ماه ها زمان صرف نخواهد شد. 
رستمی صفا اضافه کرد: البته دولت یازدهم و دوازدهم 
برداشته و  را در زمینه رفع موانع تولید  بلندی  قدم های 
در این عرصه با عقالنیت کارها را به جلو پیش برده اند 
اما برای رسیدن به نتیجه مورد نظر در این حوزه به یک 
پررنگ  بین قوا و همچنین پشتیبانی  همکاری جدی تر 

مردم نیازمند هستیم. 
فعالیت های  گریبانگیر  تولید  موانع  این که  بیان  با  وی 
تا شاهد رفع این موانع  افــزود:  بخش خصوصی اســت، 

نباشیم حمایت از کاالی ایرانی محقق نمی شود. 

حمایت  ضمن  سال  شعار  تحقق  بــرای  کــرد:  اضافه  وی 
مردم از کاالی ایرانی نیازمند آن هستیم که مسئوالن و 
مدیران نیز به شکل عملی برای حل مشکالت صنعت 
به  که  انتها  تا  می شود  تولید  شامل  که  ابتدا  مرحله  از 
بازار ختم می شود، تالشی جدی و جهادی داشته باشند 
نظر  در  و  صنعتی  تشکل های  به  توجه  عــدم  صــورت  در 
معضالت  حل  در  ــان  آن پیشنهادات  و  نظرات  نگرفتن 
واحدهای تولیدی موجب می شود که هیچ اتفاق مثبتی 
عامل  مدیر  نــپــذیــرد.  صـــورت  تولید  جهش  و  رونـــق  در 

در  توفیقی  اگر  کرد:  تصریح  صفا  لوله  و  نورد  کارخانجات 
شد  موجب  و  نشد  حاصل  تولید  جهش  در  انتظار  حد 
رهبر انقالب مجددا و به درستی امسال را با تاکید بر رفع 
موانع تولید و پشتیبانی از واحدهای تولیدی نام گذاری 
نمایند، چه کسی یا مسئولی می خواهد به آن جامه عمل 

بپوشاند؟
و  تولید  از  حمایت  حــوزه  در  افــزود:  صفا  محمدرستمی 
حقوق  روســـت،  پیش  کــه  مشکالتی  ــود  وج بــا  اشتغال 
کارگران به موقع پرداخت شده است و ظرفیت تولید را 

در صورت حمایت واقعی افزایش خواهیم داد.

رستمی صفا با اشاره به قدمت ۵۰ ساله این مجموعه، 
ظرفیت  تن  هــزار   ۶۷۰ و  میلیون  مجموعه 3  ایــن  گفت: 
 ۳۰۰۰ تــا  متر  میلی   ۱۰ ســایــز  از  لــولــه هــای  کــه  دارد  تولید 
روش هــای  بهترین  و  مختلف  گریدهای  با  را  متر  میلی 

رول بندینگ تولید می کند. 
در  کارخانه ای  سه  جــزو  کارخانه  ایــن  این که  بیان  با  وی 
کشور است که لوله های نفت و گاز را تولید می کند، 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.
مدیر عامل کارخانجات نورد لوله و پروفیل صفا نیز گفت: 
تولیدات این شرکت به عنوان یک مجموعه تولیدی مادر 
در دنیا نیازهای صنایع پایین دستی را برطرف می کند ولی 
مشکالت موجود مانع از تحقق این مهم شده و صنایع 
می کنند  وارد  کشورها  سایر  از  را  خود  نیاز  دستی  پایین 
تمامی  تامین  و  تولید  توانایی  کارخانه  این  که  حالی  در 

نیازهای صنایع مرتبط را دارد.
لوله و پروفیل  نــورد و  با اشــاره به رسالت خــانــواده  وی 
بر  را  خــود  اقــتــدار  صفا  لوله  و  نـــورد  شرکت  گفت:  صفا 
به  و  است  نموده  استوار  مشتریان  رضایت مندی  پایه 
منظور رضایت مشتریان تالش و تحقیقات حود را برای 
ارائه بهترین محصول ادامه خواهد داد تولید و ساخت 
قطورترین و بزرگ ترین لوله های انتقال آب با قطر 3متر 
و به طول 12متر بوده که این پروژه بیشترین کاربرد را در 

پروژه های بزرگ انتقال آب را دارد.
مدیر عامل کارخانجات نورد لوله و پروفیل صفا تصریح 
پــروژه  ایــن  نیاز  مــورد  لــولــه هــای  ار  بخشی  تاکنون  کــرد: 
واحد  بزرگ ترین  عنوان  به  صفا  ولوله  نــورد  کارخانه  در 
کمیت ساخته  و  تولید  تنوع  لحاظ  از  لوله ســازی جهان 
و تحویل پیمانکار پروژه داده شده و مابقی نیز درحال 
ساخت است. وی ادامه داد:ساخت این لوله برای اولین 
صنعتی  مجموعه  این  کارشناسان  توسط  کشور  در  بار 
ــرا شـــده اســـت کــه بــا ســاخــت ایـــن لوله ها  طــراحــی و اجـ
ارزی  صرفه جویی  دالر  صفا6میلیون  صنعتی  دمجموعه 

نصیب کشور خواهد شد. 
رستمی صفا گفت: لوله سیاه، گالوانیزه، لوله گاز خانگی و 
شبکه، لوله و پروفیل صنعتی و ساختمانی از محصوالت 
شرکت نورد و پروفیل صفا ساوه بوده که به کشورهای 
فرانسه،  اسپانیا،  ایتالیا،  آلــمــان،  انگلستان،  اروپــایــی، 

بلژیک، فنالند، یونان و قبرس صادر می شود.
تمام  در  صفا  صنعتی  گــروه  کــرد:  تصریح  صفا  رستمی 
ــش و  ــاالی ، پ ــاز ــ ــزاری نــمــایــشــگــاه نــفــت، گ ــرگـ ســـال هـــای بـ
مدیریتی  پشتوانه  با  و  داشته  فعال  حضور  پتروشیمی 
تولیدی و بازرگانی 50 ساله خود در حال حاضر با دارا بودن 
ظرفیت تولیدی حدود 4 میلیون تن انواع لوله های نفت، 
، پاالیش و پتروشیمی، تجهیزات صنایع نفت، حفاری  گاز
تفت با اشتغال زایی مستقیم و غیرمستقیم در صنعت 
ــت و اصلی  ترین  ــوش درخــشــیــده اس ایـــران و جــهــان خ

تأمین کننده لوله های نفت و گاز کشور می باشد.
 وی ادامه داد: گروه صنعتی صفا با حضور خود در تمامی 
عرصه های تولید فوالد در حال حاضر در جهت اقتصاد 
مقاومتی، تولید و اشتغال قدم دیرینه ای داشته و دارد 
و همچون همیشه حضوری قدرتمند در معرفی صنعت 
، پاالیش  پتروشیمی کشور داشته و دارد و نام  نفت، گاز
و  دربزرگترین  جهان  معتبر  برندهای  همراه  به  را  ایــران 
معتبرترین نمایشگاه های ایران به معرض دید و قدرت 

نهاده است. 

مدیر عامل کارخانجــات نورد ولوله صفا:

برخــی از  قوانین تنفس ســالم و عادی را از تولیدکننده گرفته اســت
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شفاف ســازی جزئیات پروژه ها و اعتبارات عمرانی شــهرداری
شهردار اراک خبر داد؛

ســعید بیاتیــان در جمــع خبرنــگاران اراک بــا اشــاره به 
خ نــاوگان حمــل و نقــل عمومــی  این کــه هــر ســاله نــر
توســط شهرداری و شورای شهر افزایش پیدا می کند، 
بــا توجــه بــه شــیوع ویــروس کرونــا و رعایــت  گفــت: 
خ تاکســی های شــهر اراک را  پروتکل های بهداشــتی نر
۳۰ درصــد افزایــش دادیم تا رانندگان تاکســی از ســوار 

کردن بیش از ســه مسافر خودداری کنند.
خ جدید که در شورای شهر  وی ادامه داد: براساس نر
اراک ۲۵ اسفند سال گذشته مصوب کرد، تاکسی های 
اراک حداقل ۲ هزار و حداکثر ۳ هزار تومان بر اســاس 
خطــی کــه در آن فعالیت می کنند، باید از مســافر وجه 

دریافت کنند.
شــهردار اراک در پایــان بیــان کــرد: بــرای اتوبوس های 
 ۱۸ زیــر  خطــوط  بــرای  آن هــا  جدیــد  خ  نــر اراک  شــهر 
کیلومتــر ۸۰۰ و خطــوط بــاالی ۱۸ کیلومتــر هــزار و۱۵۰ 
تومان اســت کــه البته این قیمت برای افرادی اســت 
کــه قرار اســت کرایــه اتوبــوس را نقدی پرداخــت کنند 
ولــی بــرای افــرادی کــه از فــراکارت اســتفاده می کننــد 
بســته به خطــوط باالی یا زیــر هیجــده کیلومتر ۷۱۵ تا 

۸۵۰ تومــان کرایه پرداخت می کنند.
شهردار اراک: 

ســوار کــردن بیــش از ســه مســافر در تاکســی ها تخلــف 
است

ســعید بیاتیــان در گفتگــو بــا خبرنگار مهــر اظهار کرد: 
بــا توجــه به قرمز شــدن وضعیــت کرونــا و تصمیمات 
ســتاد کرونــا اســتان و شهرســتان اراک بــرای نــاوگان 
حمــل و نقــل عمومــی پروتکلــی تهیه شــده اســت که 
بایــد کلیه نــاوگان حمل و نقل عمومــی اراک همچون 
اداره تاکســیرانی و اداره اتوبوسرانی آن را رعایت کنند.

و  تاکســی  کرایــه  خ  نــر افزایــش  بــه  اشــاره  بــا  وی 
اتوبوس هــای کالنشــهر اراک در ســال جدیــد، گفــت: 
خ تاکســی ها و اتوبوس ها شهر اراک  دلیل باال رفتن نر
در ســال جــاری نســبت بــه ســال های گذشــته بخاطــر 
محدودیت در ســوار کردن مســافر بوده است و دیگر 
هیــچ راننــده تاکســی و اتوبوســی نمی توانــد بــه بهانــه 
خ کرایــه بیــش از حــدی کــه ســتاد کرونــا  کــم بــودن نــر

مشــخص کرده است مسافر سوار کند.
شــهردار اراک تصریــح کــرد: بنا بــر مصوبه ســتاد کرونا 
تاکســی ها مجــاز بــه ســوار کردن بیش از ســه مســافر 
مســافر در جلــو ســوار کننــد، بــه همیــن جهــت بــرای 
این کــه دیگــر تخلفــی توســط تاکســی های شــهر اراک 
و  تاکســیرانی  ســازمان  نظارت هــای  نگیــرد  صــورت 
همچنیــن شــهرداری اراک از فردا بیشــتر خواهد شــد 
و بــا تاکســی های متخلــف برخــورد قانونــی الزم صورت 
از  تخلفــی  مســافران  چنانچــه  داد:  ادامــه  گیــرد.وی 
راننده تاکسی در این خصوص مشاهده کردند سریع 
آن را بــه ســازمان تاکســیرانی اراک گــزارش دهنــد تا در 

ع وقت با راننــده متخلف برخــورد قانونی صورت  اســر
گیرد.

بیاتیــان بیان کــرد: برای نــاوگان اتوبوســرانی نیز نباید 
ظرفیــت صندلی هــای اتوبــوس بیــش از ۷۰ درصــد پــر 
شــود و چنانچه راننده اتوبوســی اقدام به سوار کردن 
مســافر بیــش از حــد مجــاز کــرد بازرســین مــا بــا وی 

برخورد قاطع می کنند.
ســعید بیاتیــان در گفتگــو بــا مهــر بــا اشــاره بــه آماده 
طبیعــت،  روز  در  اراک  شــهرداری  نیروی هــای  بــاش 
اظهــار کــرد: بــا توجــه بــه مصوبــه ســتاد کرونــا مبنی بر 
از  ج  خــار مــردم  اکثــر  بوســتان ها،  و  پارک هــا  تعطیلــی 
محدوده شهری در طبیعت این روز را سپری کرده اند 
بــه همیــن دلیل شــهرداری اراک برای کاهــش آلودگی 
»پایــش  ح  طــر قالــب  در  طبیعــت  و  محیطــی  زیســت 
بــرای  را  شــهر  منطقــه  ســه  در  غرفــه  ســه  طبیعــت« 

تحویــل کیســه های زباله هــای رایــگان در نظــر گرفتــه 
است.

ح پایــش طبیعــت شــهروندان  وی ادامــه داد: در طــر
اراکی در پایان روز ســیزدهم فروردین کیسه های زباله 
خود را تحویل این غرفه ها داده و بر اســاس کدی که 
به آن ها داده می شــود در قرعه کشی شرکت خواهند 

کرد.
ح پایــش طبیعت اولین  شــهردار اراک تصریح کرد: طر
ســالی است که توســط شــهرداری اراک بطور گسترده 
بــه متولی گری ســازمان مدیریت پســماند شــهرداری 
اراک انجام شده اســت و خوشبختانه امروز استقبال 
ح شــده و  خوبــی از ســوی شــهروندان اراک از ایــن طر
پسماند قابل توجهی در این غرفه ها جمع آوری شده 

است.
بیاتیــان بــا اشــاره بــه این کــه یکــی از آلودگــی مهــم هر 
 ، ســاله روز طبیعــت رها کردن ســبزه در خیابان، معابر
جاده ها و غیره بوده اســت، گفت: شهرداری اراک سه 
غرفــه در ســه منطقه شــهر را بــرای تحویل ســبزه های 
شــهروندان اراک در نظر گرفته است که سیما و منظر 

شــهری با کمترین آلودگی روبرو شود.
وی با اشــاره به خطر رها ســازی ماهی قرمز در آب های 
آزاد طبیعــت، گفــت: هــر چنــد جمــع آوری ماهــی قرمز 
ولــی  نــدارد  اقتصــادی  صرفــه  هیــچ  شــهرداری  بــرای 
و  محیطــی  زیســت  آلودگــی  از  جلوگیــری  منظــور  بــه 
تلــف شــدن ماهیــان در حوضچه هایــی  از  جلوگیــری 
تخلیــه و خشــک  آن  آب  دارد  امــکان  کــه  پارک هایــی 
شــود، دو مکان واقع در پارک ملت و پارک شــهر اراک 
برای رهاســازی این نوع ماهیان در نظر گرفته اســت و 
از شهروندان درخواســت می کنیم که ماهی های قرمز 
خــود را در ایــن دو مــکان رها ســازند. شــهردار اراک در 
پایــان بیان کــرد: جدا از آماده بــاش نیروهای خدماتی 

بــه  تــش نشــانی شــهرداری اراک  آ نیروهــای ســازمان 
آمــاده بــاش بوده انــد و  طــور ۲۴ ســاعته در ایــن روز 
خوشــبختانه بــا کمتریــن گــزارش از حضــور مــردم در 
پارک ها و بوســتان های شهرداری اراک روبرو بوده ایم.
علیرضــا بیاتیــان در صحــن علنــی شــورای شــهر اراک 
ضمــن ارائــه گــزارش از اقدامــات انجــام شــده طی یک 
ح تهیه شــده ویژه پروژه  هفته گذشــته، اظهار کرد: طر
منطقــه گردشــگری کــرد و بــا وضعیت موجــود منطقه 
مطابقــت نــدارد و بــرای اجــرا آن بایــد مســیر رودخانــه 

جابه جا شــود که این امر غیرممکن است.
وی افــزود: بــا اداره کل راه و شهرســازی مکاتبه شــده 
تــا اراضــی بــا کاربــری عمومــی و فضای ســبز رایــگان به 
شــهرداری داده شــود و اراضــی بــا کاربــری گردشــگری 
نیز طبق فرآیند قانونی به شــهرداری و ســرمایه گذاران 

ارائه شود.
)ره(  خمینــی  امــام  میــدان  در  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
عملیــات جابجایــی درختــان انجــام شــده اســت و بــا 
برگــزاری جلســات متعــدد با قــرارگاه خاتــم االنبیا مقرر 
ح  شــد پــروژه بلــوار شــهید آنجفــی پــس از تأییــد طــر
نهایی شــورای ترافیک اجرایی شــود. بیاتیان با اشــاره 
به لزوم ایجاد چهار مرکز عرضه میوه و تره بار در اراک، 
اظهــار کــرد: یکی از میادین میوه و تره بار را شــهرداری 
در انتهــای خیابــان جهانگیــری احــداث خواهــد کــرد و 
ســه میــدان دیگر نیــز در اختیار بخــش خصوصی قرار 
می گیرد تا در چهار نقطه شهر نیاز شهروندان برطرف 
شــود ضمــن این کــه در ایــن اماکــن مرکز عرضــه مواد 

پروتئینی نیز پیش بینی شــده است.
در  عمرانــی  مــوارد  کــرد  خاطرنشــان  بیاتیــان  ســعید 
تبصره و دســتورالعمل اجرایی بودجه شــهرداری اراک 
۱۴۰۰ آمده اســت ولی تا سال گذشــته مباحث اعتباری 
عمرانــی شــهرداری اراک به صورت محلــه محور نبوده 
اســت ولیکــن در رابطــه با توزیــع اعتبــارات عمرانی که 
عمدتا پروژه های عمرانی شــاخص بوده و محل اجرای 
آن مشــخص است، به پروژه مورد نظر اختصاص پیدا 

می کند.
اعتبــارات  جزئیــات  و  مــوارد  تمامــی  داد:  ادامــه  وی 
عمرانی در شــهرداری اراک شــفاف اســت و در سامانه 
عیــان بــه نشــانی ayan.arak.ir بارگذاری شــده اســت 
تــا مــردم از میزان اعتبــارات عمرانــی و تخصیص آن به 

پروژه های عمرانی شــهرداری اراک مطلع شوند.
قســمت  در  کــه  مــوردی  کــرد:  تصریــح  اراک  شــهردار 
محلــه محــور بودجه شــهرداری اراک ۱۴۰۰ نــگاه خاصی 
بــه آن شــد، بحــث جــدول گــذاری، پیــاده راه ســازی و 
آســفالت معابر اســت، در واقع شهرداری اراک در این 
حــوزه محله ها این کالنشــهر را تفکیــک کرده و تعداد 

محله های در نواحی مناطق شــهر اراک احصا شد.
بیاتیــان گفت: بر اســاس این تقســیم بنــدی محله ها 
جــاری  ســال  در  اراک  شــهرداری  گرفــت  صــورت  کــه 
و  عدالــت  تــا  کــرد  مشــخص  را  محلــه  هــر  اعتبــارات 
توســعه شــهری متوازنی در محله های کالنشــهر اراک 

در ســال جاری اتفاق بیفتد.
در  شــهرداری  مناقصــات  اولیــن  کــرد:  اظهــار  وی 
اســت  رســیده  چــاپ  بــه  کثیراالنتشــار  روزنامه هــای 
اراک امســال  تاریــخ شــهرداری  بــار در  اولیــن  بــرای  و 
مناقصــات بــدون هیــچ تأخیــری انجــام خواهد شــد و 
این امر بدین خاطر اســت کــه مراحل ابالغ مناقصات 
به موقع انجام شــد. شــهردار اراک در پایــان بیان کرد: 
دلیــل این که امســال مناقصات طبــق تاریخی که خود 
شــهرداری اراک مد نظر داشــت صورت نگرفت، بدین 
خاطــر اســت کــه فهرســت بهــای بودجــه ۱۴۰۰ توســط 
ســازمان مدیریت و برنامه بودجه کشــور ابالغ نشــده 
بود و شــهرداری اراک باید مناقصات خود را بر اساس 

فهرســت بهای بودجه انجام دهد.
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محمــد دامــادی معــاون حقوقــی و امــور مجلــس وزیــر 
شــرکت  بازدیــد  جریــان  در  تجــارت  و  معــدن  صنعــت، 
روناک دارو ســاوه در جمع خبرنگاران با اشــاره به هدف 
ایــن ســفر اظهــار داشــت: هــدف از ســفر که مشــخص 
اســت و وظیفــه ذاتــی وزارت صمــت ایــن اســت کــه از 
تولید حمایت و از نزدیک روند کار و معضالت را بررسی 

کند.
وی افــزود: از تــالش همــه فعــاالن و زحمت کشــان بــه 
ویژه کارگران عزیز که در این شــرایط دشوار اقتصادی و 

تحریم هــا در این عرصه کار می کنند، قدردانی می کنیم.
معــاون حقوقــی و امــور مجلــس وزیــر صنعــت، معدن 
و تجارت با اشــاره به نام گذاری شــعار ســال 1400 توســط 
مقام معظم رهبری گفت: سال هاســت که مقام معظم 
رهبری بر مباحث تولید تاکید دارند و امسال نیز نکاتی 

را فرمودند که الزم االجراست.
دامــادی عنــوان کــرد: بــر اســاس جلســاتی که داشــتیم 
مقرر شده کتابی تهیه شود که شامل دستورالعمل ها، 
بخشــنامه ها و قوانینی اســت که موانعــی را برای تولید 
ایجــاد کــرده و یــک نســخه از ایــن بســته بــرای مجلس 
شــورای اســالمی و هیئــت وزیــران ارســال می شــود تــا 
بتوانیــم با یک تعامل خوب قوانین بازدارنده را از میان 
برداریــم و بــه رشــد و توســعه تولیــدات داخلــی کمــک 

کنیم.
وی ادامــه داد: میــدان دار تولیــد وزارت صمت اســت و 
همــه وزارتخانه هــا و دســتگاه ها باید بــا وزارت صنعت، 
معدن و تجارت همکاری الزم را داشته باشند تا بتوانیم 
بــا کمــک هیــات  را جلــو ببریــم و در همیــن راســتا  کار 
وزیران در تالش هســتیم برخی از این بخشــنامه ها که 

مشــکل ایجاد کرده را از میان برداریم.
معــاون حقوقــی و امــور مجلــس وزیــر صنعــت، معدن 
و تجــارت عنــوان کــرد: یــک ســری از قوانین وجــود دارد 
کــه بــه مــرور زمــان کارایــی خــود را در آن زمان از دســت 
می دهــد اما قانــون همچنان باقی اســت و این موارد را 

بــه منظــور  ایــن خصــوص  نیــز شناســایی کردیــم و در 
رفــع موانع و مشــکالت بــا نماینــدگان و رئیس مجلس 

شــورای اسالمی جلسات متعددی برگزار کردیم.
دامادی خاطرنشان کرد: استان مرکزی از مجموعه های 
آن  از  بازدیــدی  کــه  شــرکتی  و  اســت  برخــوردار  زیــادی 

داشــتیم توفیقــات خوبــی را در بحــث دارویــی خصوصا 
بخــش کرونا داشــتند و خبرهــای خوبــی از آن به گوش 

می رسد.
 وی بیان کرد: تولید داروی رمدســیویر که پیش از این 
وارداتــی بــود و ســال ها و ماه هــا باید منتظــر می ماندیم 
در  خوشــبختانه  کنیــم،  وارد  را  دارو  ایــن  بتوانیــم  تــا 
داخل کشــور با اســتفاده از توانمندی ها و ظرفیت های 
موجود تولید می شــود که می تواند از خروج ارز از کشور 

جلوگیــری کند و کارهای بزرگی انجام دهد.
دامــادی ضمــن قدردانــی ار زحمــات رســانه ها گفــت: از 
تــالش بی دریــغ رســانه ها کــه همــواره در همــه شــرایط 
کمک حال ما هســتند تشــکر می کنم و اصحاب رســانه 
می توانند در جهت رفع موانع نقش مهمی را ایفا کنند. 
علــی میرزایــی   فرمانــدار ســاوه نیــز در حاشــیه بازدیــد 
معــاون حقوقــی و امــور مجلــس وزارت صنعت، معدن 
و تجــارت از یــک واحــد داروســازی شــهر صنعتــی کاوه، 
اظهار داشــت: این شــرکت داروسازی قبال نیز در زمینه 
تولید داروی رمدســیویر موفــق عمل کرد و در چند ماه 
اخیــر نیــز بــرای تولید واکســن کرونا بــا همــکاری یکی از 
شــرکت های دانش بنیــان برنامه ریزی هایی انجام داده 
اند که طبق پیش بینی ها قرار است در تابستان شاهد 

ثمردهی این محصول باشیم.
وی افزود: مراحل مطالعاتی و تحقیقاتی تولید واکســن 
کرونا در این شــرکت داروســازی در حال انجام اســت و 
پس از آن در صورت تایید نهایی، خط تولید نیز به بهره 

برداری می رسد.
 فرماندار ساوه گفت: مقام معظم رهبری شعار امسال 
را بــر مبنــای توســعه تولیــدات و مانع زدایــی نامگــذاری 
کردنــد کــه اجــرای منویــات معظــم له بــرای شهرســتان 
ســاوه کــه قطــب صنعتــی کشــور محســوب می شــود، 
بسیار اهمیت دارد.وی بیان کرد: بسیاری از محصوالت 
ســاوه  شهرســتان  صنعتــی  واحدهــای  در  اســتراتژیک 
تولید می شــود و در موارد زیادی هم تالش صنعتگران 

باعث خودکفایی کشــور و بی نیاز شــدن از واردات را به 
همراه داشته است.

معــاون اســتاندار مرکــزی تصریــح کــرد: امــروز بــا حضور 
معــاون پارلمانــی وزیــر صمــت و جمعــی از مســئوالن از 
۲ مجموعــه صنعتــی کــه بــرای نخســتین بــار در کشــور 
تولیــدات منحصــر بــه فرد داشــته انــد، بازدید بــه عمل 
آمــد و هدف این اســت تا موانع بر ســر راه این واحدها 

را برداریم.
تولید و توزیع ۴۰۰ هزار ویال رمدســیویر در ساوه

 قائــم مقــام شــرکت رونــاک دارو نیــز در توضیحاتــی کــه 
بــه اطالع معــاون وزیر صنعت، رســاند، اظهــار کرد: این 
مجموعه تولید دارو در زمره ۱۰ شــرکت نخســت پخش 
دارو در کشــور اســت و به همت داروســازان این واحد، 
ایــران توانســت بــه عنــوان چهارمیــن کشــور در دنیــا، 
داروی رمدســیویر کــه در درمان بیمــاری کووید ۱۹ موثر 

است را تولید کند.
بــا  کرونــا  واکســن  تولیــد  افــزود:  ملکــی«  »محمدعلــی 
همــکاری مشــترک ایــن مجموعه و یکی از شــرکت های 
دانش بنیان از اوایل تابســتان ســال جاری آغاز خواهد 

شد.
وی تصریح کرد: براســاس آمارهــا از ابتدای پیک چهارم 
شــیوع کرونــا تاکنون افــزون بــر ۴۰۰ هزار ویــال از داروی 
رمدســیویر تولیــد ایــن شــرکت میــان گروههــای هدف 

توزیع شده است.
ملکــی اظهــار کرد: ظرفیــت تولید ماهانــه ۸۰۰ هزار ویال 
داروی رمدســیویر در این شــرکت وجــود دارد و ظرف ۲ 
هفتــه آینده قرار اســت ۶۰۰ هزار ریــال از این دارو، تولید 
ح  و به دست مصرف کنندگان برسد. وی ادامه داد: طر
توســعه مجموعــه با افزایــش چهار خط تولیــد که منجر 
بــه ۵۰ میلیــون یــورو صرفه جویی ارزی در ســال خواهد 
شــد، مدنظــر اســت و در ایــن زمینــه بــه حمایت هــای 
مســئوالن بــه خصــوص تامین ســرمایه در گــردش نیاز 

داریم.

فرماندار: 

تولیدواکسن کرونا در شرکت روناک دارو ساوه

 تولید و توزیع ۴۰۰ هزار ریال رمدســیویر در ساوه
  قائــم مقــام شــرکت رونــاک دارو نیــز در توضیحاتــی  کــه 
بــه اطــالع معــاون وزیــر صنعــت، رســاند، اظهار کــرد: این 
مجموعــه تولیــد دارو در زمــره ۱۰ شــرکت نخســت پخش 
دارو در کشــور اســت و بــه همــت داروســازان ایــن واحد، 
ایران توانســت به عنوان چهارمین کشور در دنیا، داروی 
رمدســیویر کــه در درمــان بیماری کووید ۱۹ موثر اســت را 

تولید کند.
بــا  کرونــا  واکســن  تولیــد  افــزود:  ملکــی«  »محمدعلــی 
همــکاری مشــترک ایــن مجموعــه و یکــی از شــرکت های 
دانش بنیــان از اوایــل تابســتان ســال جاری آغــاز خواهد 
شــد.وی تصریــح کــرد: براســاس آمارهــا از ابتــدای پیــک 
چهــارم شــیوع کرونــا تاکنــون افــزون بــر ۴۰۰ هــزار ویــال از 
ایــن شــرکت میــان گروههــای  داروی رمدســیویر تولیــد 

هدف توزیع شده است.
ملکــی اظهــار کــرد: ظرفیــت تولیــد ماهانــه ۸۰۰ هــزار ویال 
داروی رمدســیویر در ایــن شــرکت وجــود دارد و ظــرف ۲ 
هفته آینده قرار اســت ۶۰۰ هــزار ویال از این دارو، تولید و 

به دســت مصرف کنندگان برسد.
ح توســعه مجموعــه بــا افزایــش چهار  وی ادامــه داد: طــر
خــط تولید کــه منجر به ۵۰ میلیون یورو صرفه جویی ارزی 
در ســال خواهــد شــد، مدنظــر اســت و در ایــن زمینــه به 
حمایت هــای مســئوالن بــه خصــوص تامیــن ســرمایه در 

گردش نیاز داریم
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