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رئیس هیات مدیره کارا ماشین آرنا 
در نشست با معاون قضایی:
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شهردار ساوه:

کاهش درآمد و افزایش هزینه های 
شهرداری  نگران کننده است
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کرد: یست انسانی اعالم  معاون محیط ز

افتتاح تصفیه خانه ای
 با ۲ برابر ظرفیت در تولیدی طبیعت

6

قوطی سازی کاوه از شرکت های برتر در قوانین کار و تامین اجتماعی سالروزشهادتحضرتجواداالئمه)ع(راتسلیتمیگومیی

و  امنیتی  ســیــاســی،  مــعــاون  قــاســمــیــان  محمدحسین   
انجمن  اعــضــای  نشست  در  ــاوه  سـ فــرمــانــدار  اجتماعی 
کــتــابــخــانــه هــای عــمــومــی شــهــرســتــان ســـاوه کــه بــا حضور 
مدیر  و  مــرکــزی   استان  عمومی   کتابخانه های  کل  مدیر 
کتابخانه های عمومی شهرستان ساوه در محل فرمانداری 
ساوه برگزار شد،   افزود: بهره گیری از ظرفیت اعضای حقوقی 
و حقوقی انجمن در پیشبرد اهداف کتابخانه های عمومی 
نقش مهمی را برای توسعه کتابخانه های عمومی و ترویج 

کتابخوانی خواهد داشت.
همکاری های  ــــداوم  ت بــر  تاکید  بــا  نشست   ایــن  در  وی  
مشترک گفت: نهادینه کردن فرهنگ کتاب و کتابخوانی 
خانواده ها  ــژه  وی بــه  عمومی  گسترده  مشارکت  نیازمند 
تالش  کــرد:  تصریح  وی  اســت.  فرهنگی  دستگاه های  و 
خواهیم کرد با بهره گیری از ظرفیت انجمن کتابخانه های 
عمومی و ادارات فرهنگی، نقش تاثیرگذاری را برای توسعه 
فرهنگی شهرستان ایفا کنیم. وی با اشاره به نقش مهم 
سرانه  ارتــقــای  و  کتابخوانی  فرهنگ  ترویج  در  کــتــابــداران 
مطالعه، بیان کرد: کتابداران باید با فعالیت و خالقیت در 
اجرای مسئولیت، نقش مهم کتابخانه های عمومی را در 
جامعه تثبیت کنند. کتابخانه ها به پایگاه های فرهنگی و 
اجتماعی باید حضور موثری در توسعه فرهنگی و اجتماعی 

کشور داشته باشند.مهدی ثامنی نیز در این جلسه با تأکید 
بــرای رونــق بخشی به حــوزه کتاب باید اهمیت  بر این که 
گفت:  شــود،  تثبیت  جامعه  در  کتابدار  نقش  و  کتابخانه 
کتابخانه ها فاقد نقش موثر در جامعه باشند دلیلی  اگر 
برای حفظ، توسعه و رفع مشکالت آن ها وجود ندارد. وی 
با اشاره به اجرای برنامه های متنوع در فضای مجازی از زمان 
منظور  به  مجازی  ظرفیت  از  استفاده  گفت:  کرونا،  شیوع 
اجرای برنامه های متنوع فرهنگی با تاکید بر حوزه کتاب از 
با  برنامه های نهاد در ماه های اخیر بوده که خوشبختانه 
مواجه  عالقمندان  و  مخاطبان  ســوی  از  خوبی  استقبال 
شده است.وی ادامه داد: هدف اصلی نهاد کتابخانه های 
عمومی از زمان شیوع ویــروس کرونا حفظ ارتباط با اعضا 
بوده و در این راه از ظرفیت فضای مجازی به خوبی استفاده 
شده است.ثامنی از جشنواره کتابخوانی رضوی به عنوان 
کتابخانه های  نهاد  گــذار  تاثیر  و  مهم  برنامه های  از  یکی 
عمومی یاد کرد و گفت: این جشنواره کتابخوانی با تالش 
وی  اســت.  شــده  تبدیل  کشور  در  برند  یک  به  کتابداران 
اظهار کرد: مدارس و دانشگاه ها بهترین مکان برای برگزار0 
نشست کتاب خوانی است و انجام تمهیدات الزم در این 
زمینه نیازمند اهتمام بیشتر متولیان امر است.مدیر کل 
کتابخانه های عموم استان مرکزی تصریح کرد: مطالعه مهم 

ترین راه انتقال تاریخ و ارزش های یك جامعه است و با توجه 
به گسترش دنیای مجازی باید روش های جدید مطالعه هم 
در بین اقشار مردم ترویج و نهادینه شود. محمد اشرفیان 
مطالعه  بــا  ــردم  م دور  گذشته های  از  مــا  کشور  در  ــزود:  افـ
هم  قهوه خانه ها  در  حتی  و  بــودنــد  آشنا  خــوانــی  کتاب  و 
شاهنامه خوانی یکی از راه های انتقال ارزش ها و فرهنگ ها 
بود. اگر شاهد حضور فعال نوجوانان استان به عنوان سفیر 
کتاب و همچنین افتخار آفرینی دانش آموزان ساعی استان 
کسب  و  مختلف  جشنواره های  و  علمی  المپیادهای  در 
مدال های رنگین در کشور هستیم ، نشان دهنده غنای 

فرهنگ کتاب و کتابخوانی در این استان است.
وی ادامــه داد: ترویج فرهنگ اقامه نماز و فرهنگ کتاب 
از پیش  نیازمند همراهی و هم افزایی بیش  کتابخوانی  و 
بخش های مختلف است.محمد اشرفیان تصریح کرد: با 
توجه به شرایطی که به دلیل بروز و شیوع کرونا در کشور رخ 
داد، مراکز فرهنگی از جمله کتابخانه های عمومی که نیازمند 
تجمع بودند، از اوایل اسفندسال گذشته به دستور ستاد 
کتابخانه های عمومی هم  که  کرونا تعطیل شد. چرا  ملی 
مرکز تجمع هستند و هم مبادله کتاب می تواند در انتقال 
ــود تعطیلی  ایــن ویــــروس مــوثــر بــاشــد.وی افــــزود: بــا وجـ
کتابخانه های عمومی، فعالیت های کتابخوانی و کتابخانه ها 

تعطیل نشده است و با هدف انعکاس فعالیت کتابداران، 
کم کردن فاصله بین کتابخانه ها و اعضا در روزهای تعطیلی 
و ترویج کتابخوانی، شبکه مجازی کتابخوانان در پیام رسان 
این که هر  بیان  با  ــدازی شده است وی  راه انـ داخلی »بله« 
کتابخانه ها  و توسعه  ترویج  و  بــرای هدایت جامعه  کس 
تالش می کند، موفق و مورد عنایت خداوند است، گفت: 
ارزش  می کند  پرستش  را  خــدا  دانــش  و  علم  با  که  کسی 
بیشتری پیدا می کند. آنچه مهم است گسترش فرهنگ 
از همه  باید  و  کتابخوانی در شهرستان می باشد  و  کتاب 
گسترش  و  ترویج  بــرای  موجود  ظرفیت های  و  امکانات 

فرهنگ کتاب و کتابخوانی در شهرستان استفاده نماییم. 
وی تصریح کرد: هدف ما این است که تمام اقشار جامعه را 
به سمت کتاب و کتابخوانی هدایت نمائیم و در این راستا 
باید اقدامات فرهنگی مناسبی را در محیط کتابخانه ها در 
دستور کار قرار دهیم و الزمه تحقق این مهم حمایت همه 
است  گفتنی  اســت  کتابخانه ها  نهاد  با  مسئوالن  جانبه 
شهرستان  ادارات  همکاری  با  شــد   مقرر  جلسه  ایــن  در 
تبلیغات گسترده برای برگزاری یازدهمین جشنواره رضوی 
آمــوزش و پــرورش برای  صورت گیرد.، همکاری ویژه اداره 
اطالع رسانی جشنواره رضوی در اپلیکیشن شاد، راه اندازی 
کتابخانه  زمین  خــریــدرای  پیگیری  سیار  کتابخانه  خــاور 
شهرک علوی،برگزاری مسابقه استانی صعود چهل ساله در 
سامانه سماک توسط اداره کتابخانه های ساوه و  همکاری 
ادارات در برگزاری جشنواره های مختلف و پشتیبانی مالی و 

جوایز آن در شهرستان صورت بگیرد.

مدیر کتابخانه های عمومی ساوه:

کرونا فعالیت کتابخانه های عمومی ساوه را  متوقف نکرد

وضعیت فرهنگی مناطق حاشیه شهر ساوه اسفناک است
پرتاژ ر
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مــظــفــری«  »حکمتعلی  االســــالم  حــجــت 
در  قضاییه  قــوه  رئیس  قضایی   معاون 
دیدار با فعاالن صنعتی و اعضای انجمن 
در  که  ســاوه  شهرستان  صنایع  مدیران 
کاوه  صنعتی  شهر  بازرگانی  اتــاق  محل 
ظالمانه  تحریم های  افـــزود:  شــد،  بــرگــزار 
کنار  در  انکارناپذیر  واقعیتی  عنوان  به 
شــیــوع ویـــــروس کـــرونـــا و الــبــتــه بــرخــی 
به  دستورالعمل ها  و  طالیی  امضاهای 
شده  تبدیل  صنعت  راه  سر  بر  موانعی 
جدی  اهتمام  مستلزم  آنها  رفــع  که  انــد 
قــوه اصلی  ــان ســه  ارکـ و هــمــکــاری همه 

کشور است.
کشور  نقاط  اغلب  در  داشــت:  اظهار  وی 
داریم،  صنایع  حوزه  از  که  بازدیدهایی  و 
است  کارگران  تعدیل  در  اصلی  مشکل 
اما در شهرستان ساوه به اذعان مدیران 
نیست  کــار  در  تعدیلی  تنها  نــه  صنایع 
بـــا مشکل  ــدی  ــی ــول ت ــای  بــلــکــه واحــــدهــ
این  و  هستند  مواجه  کار  نیروی  کمبود 
این  تولیدکنندگان  قاطع  اراده  از  نشان 
شهرستان برای تقویت تولیدات داخلی 

و رونق اشتغال دارد.
معاون قوه قضائیه ادامه داد: گاهی برای 
نیاز  تــولــیــدی  واحــدهــای  مشکالت  رفــع 
بی  همتی ها  اما  نیست  قضایی  حکم  به 
به عنوان درد  این حوزه  به  کم توجهی  و 

ح است. اصلی مطر
اهتمام  گفته حجت االسالم مظفری،  به 
امروز تولیدکنندگان برای تامین نیازهای 
و  فضیلت  یک  اشتغال  تــداوم  و  کشور 
این  قــدردان  باید  که  اســت  جهادی  کــار 

تالش ها بود.
را  صنعتگران  دردهــــای  مــا  افــــزود:  وی 
را  خود  تــوان  همه  و  می کنیم  درک  کامال 
برای کاستن از مشکالت به کار خواهیم 
ــوری  ــه ــم ــیـــس ج رئـ ــه  ــدغــ ــت و دغــ ــرفـ گـ
و  اســت  تولید  مــوانــع  رفــع  نیز  منتخب 
کارنامه او در قوه قضائیه هم موید این 

مطلب است.
همین  شد:  یــادآور  قضائیه  قوه  معاون 
در  کارخانه   ۱۲۰ فروپاشی  از  پــارســال  کــه 
ــهــا تــوســط  ــوال آن ــ ــادره امـ کــشــور و مـــصـ
طــلــبــکــاران مــمــانــعــت شــد و دوبــــاره به 
چرخه حیات و تولید بازگشتند، نشان از 
اهتمام جدی قوه قضاییه برای کمک به 

بخش تولید است.
باید دستگاه های اجرایی هم  گفت:  وی 
پای کار بیایند و این نوید را می دهیم که 
و  توانمند    ، پشتکار با  تیمی  انتخاب  با 
میدانی در دولت آینده شاهد هماهنگی 
رفع  بــرای  دولــت  و  قضایی  قــوای  میان 

مشکالت حوزه صنایع باشیم.
کرد  درخــواســت  مظفری  االســالم  حجت 
که برخی از مشکالتی که از سوی مدیران 
ح  واحدهای صنعتی در جلسه امروز مطر
آینده به صورت دسته بندی  شد، هفته 
مالحظه  ــرای  بـ نــامــه ای  قــالــب  در  شـــده 
تا  شــود  منعکس  قضائیه  قــوه  رئــیــس 
ایــشــان صــادر  از ســـوی  دســـتـــورات الزم 

شود.
ــروی  رئـــیـــس هــیــات  ــا خــــســ ــدرض ــم ــح م
تولید کننده   ــا   ــ آرن مــاشــیــن  ــارا  کـ مــدیــره 
نیز  نشست  ایــن  در  نیز  لیفتراک  انــواع 
صنایع  از  حمایت  ضـــرورت  بــر  اشـــاره  بــا 
داخلی  تولیدات  از  اظهارداشت:حمایت 
، فعال شــدن هر چه  ــازار ب رونــق  موجب 
چه  هر  خودکفایی  صنعت،  خ  چر بیشتر 
، ایجاد انگیزش سازنده در  بیشتر کشور
ارائه کاال  تولیدکنندگان و صنعتگران در 

و خدمات بهتر خواهد شد.
و  مـــهـــم تـــریـــن دغــــدغــــه   افــــــــزود:   وی 
کــردن  جــدا  تولیدکنندگان   درخــواســت 
ــرای  بـ ــی  ــانـ ــازرگـ بـ ــاالی  ــ کـ از  ــه  ــیـ ــواد اولـ ــ مـ
تخصیص ارز است ممکن است  توقف 
مشکلی  ارز  تخصیص  بـــرای  مــاهــه  ســه 
ولی  نکند  ایــجــاد  گــمــرک  کـــاری  رونـــد  در 
یعنی  وقفه  این  تولیدی  واحد  یک  برای 
ومهم  کارگر  شــدن  بیکار  تولید،  توقف 
آن خورد شدن آن مجموعه است،  تر از 
تولیدی  واحدهای  اکنون  هم  متاسفانه 
یک  بــا  ارز  تخصیص  هــمــیــن  خــاطــر  بــه 
صدایشان  ولی  روهستند  روبــه  چالش 
خسروی   نمی رسد.محمدرضا  جایی  به 
ــارا مــاشــیــن آرنــا  رئــیــس هــیــات مــدیــره کـ
ــر  از اواخـ ــرد: از ســـوی دیــگــر   کــ تــصــریــح 
تعهد  بدون  برات  جاری   سال  فروردین 
ح دیگری با عنوان تعهد  حذف شده وطر
نیماجایگزین  سامانه  از  پرداخت  بابت 
تولید کننده  به  کمکی  تنها  نه  که  شــده 
نخواهد کرد بلکه دغدغه تولیدکنندگان 
دوچــنــدان خــواهــد شــد. امــیــدواریــم در 
دولت جدید صدای تولید کننده شنیده 
شود و شاهد گشایشی در عرصه تولید 

باشیم. 
تعرفه  داد:  ادامـــه  خــســروی  محمدرضا 
و  جداشده  قانون   کتاب  در  اولیه  مــواد 
موضوع آن نیز ازکاالی ساخته شده هم 
کامال جداست  انتظار داریم از  تخصیص  
کمک  این که   خاطر  جداشودبه  هم   ارز 

بزرگی به تولید کننده خواهد بود.
از  کـــرد: حـــمـــایـــت  ــان  ــشـ ــرنـ ــاطـ خـ وی    
رفت  نخواهد  دوری  جــای  تولید کننده 
چـــرا کـــه هـــدف تــولــیــد کــنــنــده عــــالوه بر 

خود،  مجموعه  برای  درآمــد  منبع  تامین 
اســتــقــالل اقــتــصــادی کــشــور هــم مــورد 

توجه تولید کننده است.
محمدرضا خسروی  رئیس هیات مدیره 
کرد: دغدغه  آرنا خاطرنشان  کارا ماشین 
به  ممنوعه  کــاالهــای  ورود  بحث  دیگر 
ــن در  ــت   ای ــازار اسـ صـــورت قــاچــاق در بـ
حــالــی اســت کــه بــرای برخی واحــدهــا که 
ممنوعه  کــاال  ایــن  اســت  آنها  اصلی  نیاز 
1397لیفتراک  سال  از  است  شده  اعالم 
در مجموعه ما به عنوان کاالی ممنوعه 
اعالم شد در صورتی که از سال 1399بالغ 
بابت   اظهاری  تعرفه  دالر   13میلیون  بر 
تمام  از   مــیــوه  شـــدن  چــیــده  دســتــگــاه 
گــمــرکــات کـــشـــور  تــرخــصــیــص شـــده در 
جز  که  بود  لیفتراک  اجناس   که   صورتی 
ولی  است  شده  اعالم  ممنوعه  کاالهای 
این  جوابگو  دستگاهی   هیچ  متاسفانه 
بــرای  کــنــون چـــاره ای  تــا  نــبــوده و  مساله 
چرا  وجــود  ایــن  بــا  نشده  اندیشیده  آن 
لیفتراک یا محصول دیگر کاالی ممنوعه 
به  کــاال  بـــازار همین   ثبت شــده ولــی در 

وفور دیده می شود؟
محمدرضا خسروی  با اشاره به وضعیت 
ــی  ــای ــرون ک ــم و مـــحـــدودیـــت هـــای  ــری ــح ت
معتقدم  گــفــت:  کــشــور  اقــتــصــاد  ــرای  ــ ب
و  تحریم ها  اعمال  از  ناشی  تهدیدهای 
تکیه  با  می توان  را  کرونا  ویــروس  شیوع 
بــر تــوانــمــنــدی هــای داخــلــی بــه فرصت 

تبدیل کرد. 
تاکید  با  ادامــه  در  خسروی   رضــا  محمد 
تولید  از  حمایت  برنامه های  این که  بر 
امــروز  گفت:  می خواهد  را  الزم  ابــزارهــای 
در حالی که همچنان اقتصاد به توسعه 
ــد هــرچــه  ــای ب ــاز دارد  ــی ن کــشــور  صــنــعــت 
این  غیر  در  ــود  ش احــیــا  تولید  ســریــع تــر 
صورت نمی توان امیدی به بهبود شرایط 

صنعت کشور داشت.
که  اســت  ایــن  حقیقت  دیــگــر  طــرف  از   
مانع  بــا  را  تولید   ، کــشــور ارزی  سیاست 

مواجه کرده است.
ادامه داد: مساله دیگر عدم نظارت  وی 

نیرو  جذب  در  اجتماعی  تامین  سازمان 
است  تولیدی  واحدهای  برخی  سوی  از 
مجموعه  در  کار  به  مشغول  نیروی  یک 
بیمه ای  خدمات  از  بهره مندی  عالوه  ما 
به  ــال   س یــک  از  آموزش هابعد  سایر  و 
از  ــیــکــاری  ب بــیــمــه  از  مــنــظــور اســتــفــاده 
از  که  همزمان  و  داده  استعفا  مجموعه 
یک  در  می کند  اســتــفــاده  بیکاری  بیمه 
روز  صورت  به  بیمه  بدون  تولیدی  واحد 
کار می شود در حالی که   مزد مشغول به 
باید  و  است  قانون  خالف  موضوع   این 
برخورد  تولیدی  واحــدهــای  گونه  بــاایــن 
شـــود ولـــی مــتــاســفــانــه نــظــارت هــا کافی 

نبوده. 

کــرد:  خاطرنشان  خــســروی  رضــا  محمد   
نیروی  حیث  از  کـــارا  ماشین  مجموعه 
انسانی مجموعه جوان بوده  و میانگین 
ــی آنـــهـــا 27ســــــال اســــت بــنــابــرایــن  ــن س
یـــک کــــار مــلــی تـــوســـط یـــک مــجــمــوعــه 
به  مــی رود  انتظار  می شود  انجام  جــوان 
بین  در  را  انــگــیــزه  ســـنـــگ انـــدازی   جـــای 

تولید کنندگان جوان  نیز ایجاد کنیم.
فعاالن  اعتقاد  به  کــرد:   خاطرنشان  وی 
نباید در پی سودآوری  اقتصادی، دولت 
فلسفه  باشد؛  مادر  و  بزرگ  شرکت های 

برای  نیاز  مورد  مواد  تامین  آنها،  حضور 
ــنــگــاه هــای کــوچــک و مــتــوســط اســت  ب
تولید  و  اشتغالزایی  بــاالی  خاصیت  که 

خالقیت دارند. 
مــتــاســفــانــه  بــــرای حــفــظ یـــک صــنــعــت، 
ــدا مــی شــونــد  چــنــدیــن صــنــعــت دیــگــر فـ
توسعه  حرکت  و  ملی  منافع  خــالف  کــه 

اقتصادی است.
در  تولیدکنندگان  همه  داد:  ادامــه  وی 
آنچه  دارنــد.  نیاز  یکدیگر  به  زنجیره  این 
مهم است تولید ارزش افزوده است که 
در  راه حلی  باید  شــود.  گرفته  جــدی  باید 
استفاده  بدون  بنگاه ها  که  بگیریم  نظر 
از رفتارهای رانتی بتوانند در مسیر تولید 

ارزش افزوده قدمی بردارند.
با  داشــت:  اظهار  نیز  کیاپاشا«  »لقمان 
انقالب  معظم  رهبر  تاکیدات  بــه  توجه 
رفع  و  تولید  رونــق  و  جهش  ــرورت  ض بر 
موانع و پشتتیبانی از این حوزه، رویکرد 
یافتن  شــدت  بــا  حتی  قضایی  دستگاه 
بــه صنایع  ــدی  نــیــز تــوجــه جـ تــحــریــم هــا 
ورشکستگی  آستانه  در  و  دار  مشکل 
حمایت های  با  خصوص  این  در  و  بــوده 
به  تولیدی  واحــد  صدها  آمــده،  عمل  به 

چرخه حیات و اشتغال بازگشتند.
کشور  که  شرایطی  در  داشت:  اظهار  وی 
ظالمانه  تــحــریــم هــای  از  نــاشــی  فــشــار  بــا 
دشمنان و همچنین شیوع کرونا مواجه 
شد، اما با همت تولیدکنندگان به عنوان 
اقتصادی  جنگ  فرماندهان  و  سربازان 
حمایت  بهترین  نداشتیم.  کــاال  کمبود 
ــدم دخــالــت اســت.  از تــولــیــد کــنــنــده، عـ
مدیرکل امور تصفیه و ورشکستگی قوه 
در  تولید  موانع  کاهش  گفت:  قضائیه 
توجه  با  و  دارد  قرار  قوه  این  کار  دستور 
به این که ایران از نظر شاخص سهولت 
وضعیت  جهان  در  کــار  و  کسب  ایــجــاد 
در  قضایی  دستگاه  امــا  ــدارد،  ن مناسبی 
با  و  برداشته  موثری  گام های  راستا  این 
از  صادره  دستورالعمل های  و  بخشنامه 
سوی رئیس قوه تا حد امکان نسبت به 

حذف موانع اقدام کردیم.•

رئیس هیات مدیره کارا ماشین آرنا  در نشست با معاون قضایی:

ین حمایت از تولید کننده ، عدم دخالت است بهتر

پرتاژ ر
 

هیــات  رئیــس  خســروی   محمدرضــا 

مدیره کارا ماشین آرنا 

موجــب  داخلــی  تولیــدات  از  حمایــت 

رونــق بــازار، فعال شــدن هر چه بیشــتر 

خ صنعت، خودکفایی هر چه بیشتر  چر

در  ســازنده  انگیــزش  ایجــاد   ، کشــور

تولیدکنندگان و صنعتگران در ارائه کاال 

و خدمات بهتر خواهد شد.
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رئیس دادگستری شهرستان ساوه گفت: 
در  ســاوه  شهر  حاشیه  مناطق  وضعیت 
زمینه فرهنگی اسفناک است و گسترش 
دو  را  مشکل  غیرمجاز  ساخت وسازهای 

چندان خواهد کرد.
بــه گــــزارش جـــام جـــم، »هــــادی مــلــکــی« در 
غیرمجاز  ساخت وسازهای  بررسی  جلسه 
ــه در ســـالـــن جــلــســات  ــ ک شـــهـــر ســــــاوه 
فرمانداری ساوه برگزار شد، اظهار داشت: 
غیرمجاز  ساخت وسازهای  اخیر  موضوع 
و  شــود  تکلیف  تعیین  باید  شهر  حاشیه 
این که اجرای قانون به نحوی باشد تا افراد 
کم درآمد و محروم کمترین ضرر را متحمل 

شوند.
آیـــت اهلل  کـــرد: از زمـــان تــصــدی  وی بــیــان 
قضاییه  قــوه  ریــاســت  عــنــوان  بــه  رئیسی 
با  مقابله  نــحــوه  بــر  مبنی  دستورالعملی 
کارمندان  و  مــدیــران  قانونی  وظیفه  تــرک 
تصویب شد که براساس آن در صورتی که 
انجام  را به درستی  مسئوالن وظیفه خود 
ندهند دادستان و مرجع قضایی مکلف به 

برخورد قانونی با آنها هستند.
رئیس دادگستری شهرستان ساوه ادامه 
داد: وظیفه شهرداری جلوگیری از ساخت 
و ساز غیرمجاز است و در مورد وضعیت 
اخیر و سازه های غیرقانونی در ایام برگزاری 
متخلفان  بــا  شــهــرداری  اگــر  نیز  انتخابات 
سوی  از  قانونی  بــرخــورد  نمی کرد،  مقابله 

مراجع قضایی در انتظار این نهاد بود.
ملکی عنوان کرد: حتی اگر برخی مسئوالن 
یــا مــدیــران مـــردم را تشویق  شــهــرداری و 
ــن امر  ای کـــرده باشند،  ــاز  بــه ســاخــت و س
و  نیست  تخلف  ارتکاب  توجیه  بر  دلیلی 
شهرداری باید وظیفه خود را انجام دهد که 
خوشبختانه دادستانی هم دستور قانونی 

الزم را صادر کرده است.
وی عنوان کرد: براساس دستور دادستانی 
ــه شـــود امــا  ــت ــرداش ــایــد ب ــا ب ــی ه ــش ــوارک دی
اگــر خــانــه ای ساخته شــده اســت بــایــد در 
قــرار  بــررســی  ــورد  ــاده صــد مـ کمیسیون مـ

گیرد.
رئیس دادگستری شهرستان ساوه تاکید 
کرد: باید با متخلفان برخورد قانونی صورت 
از لحاظ  زیرا که مناطق حاشیه شهر  گیرد 

فرهنگی وضعیت اسفناکی دارد.
ساخت وسازهای  گسترش  گفت:  ملکی 
بینی  پیش  بــدون  شهر  حاشیه  غیرمجاز 
این که  ضمن  و  اســت  فرهنگی  نــیــازهــای 
مورد  نیز  ساختمان ها  این  در  فنی  اصول 

تایید کارشناسان نیست.
وی با بیان این که عده ای فرصت طلب در 
شهرستان اقدام به خرید و فروش امتیاز 
آپارتمان می کنند، تصریح کرد: در حالی که 
آن  امتیاز  امــا  اســت  نشده  ساخته  منزلی 
در  و  می رسد  فروش  به  تومان  میلیون ها 
حال حاضر حدود ۱۰۰ نفر در این خصوص 

دچار مشکل شده اند. 

از کشف ۱۲ دستگاه استخراج ارز دیجیتال 
این  از یک واحد پرورش طیور در  قاچاق 

شهرستان خبر داد.
در  یــوســفــونــد«  الـــدیـــن  »روح  ســرهــنــگ 
ــه  ایـــن خــصــوص اظــهــار داشــــت: بــا ادامـ
ح هـــای عــمــلــیــاتــی پــلــیــس در  یــافــتــن طـــر
از  غیرمجاز  استفاده کنندگان  با  بــرخــورد 
که  دیجیتال  ارز  استخراج  دستگاه های 
اجرایی  برق  اداره  کارشناسان  همکاری  با 
فعالیت  از  انتظامی  مــامــوران  مــی شــود، 
تعدادی از این دستگاه ها در یک مجتمع 
با  پرورش طیور مطلع شدند.  وی افزود: 
قضائی  مرجع  بــا  شــده  انــجــام  هماهنگی 
دستگاه   ۱۲ تعداد  و  بازدید  محل  ایــن  از 
ارزش  بــه  قــاچــاق  دیجیتال  ارز  استخراج 
ــال، کــشــف شـــد.  فــرمــانــده  ــ ۶ مــیــلــیــارد ری
کرد:   عنوان  زرنــدیــه  شهرستان  انتظامی 
با  و  دستگیر  نفر  یــک  عملیات  ــن  ای در 
معرفی  قضائی  مرجع  به  پرونده  تشکیل 
ــد،  ــون ــف ــوس ــــه گــفــتــه ســـرهـــنـــگ ی ــد. ب ــ شـ
کامیون  یــک  همچنین  پلیس  مــامــوران 
ــوب خــارجــی قــاچــاق را در  حــامــل ۱۱ تــن چ
یکی از محورهای ارتباطی این شهرستان 
توقیف کردند. وی افزود: ارزش این چوب 
بــرآورد می  ریال  بر ۴۵۰ میلیون  افزون  ها 
و  دستگیر  نفر  یک  راستا  این  در  و  شود 
با تشکل پرونده به مقام قضایی معرفی 

شد./ایرنا

استاندار مرکزی خبر داد:
ریــال  میلیارد   ۲۰ اخــتــصــاص 
شهری  پــروژه هــای  به  بودجه 

زرندیه
از اختصاص حـــدود ۲۰  اســتــانــدار مــرکــزی   
مــیــلــیــارد ریـــال اعــتــبــار بــه شــهــرداری هــای 
بــــرای تکمیل  پـــرنـــدک  و  زاویـــــه  ــان،  ــرقـ خـ

پروژه های نیمه تمام خبر داد.
آقـــازاده«  ــزارش جــام جــم »سید علی  بــه گـ
ــه و  ــدیـ در ایــــن ســفــر بـــه شــهــرســتــان زرنـ
پــروژه عمران شهری در جمع  افتتاح چند 
خــبــرنــگــاران اظــهــار داشــــت: در ایــن سفر 
ــدک و  ــرن از شـــهـــرداری خـــرقـــان، زاویــــه و پ

پروژه های عمرانی شهری بازدید شد.
اعتبار  ریــال  میلیارد   ۱۰ از  بیش  افــزود  وی 
برای پروژه های نیمه تمام شهرداری رازقان 
با یک دستگاه خودرو ویژه خدمات شهری 
تخصیص دادیم  و برای تکمیل ساختمان 
بخشداری نیز پنج میلیارد ریال بودجه به 
شهرداری خرقان اختصاص می یابد.آقازاده 
عنوان کرد: در سفر به زرندیه از یک واحد 
تولیدی موفق بازدید شد که فاز دوم این 
در  مترمربعی  هــزار   ۲۰ مساحت  در  شرکت 
آن  تنوع محصوالت  و  احــداث است  حال 

نیز سطح وسیع تری خواهد داشت.

بحث در مورد انرژیها با ابعاد 
که  حــال  درعــیــن  آن  گسترده 
گــری  جــلــوه  ممتنع  و  ســهــل 
می کند شاید تعریف آن بسیار 
مشکل و حساس هم باشد 
تعاریف  ایـــن  بــا  عــبــارتــی  بــه  و 
نیافتد،  انطباق  متعارف قابل 
مــگــر ایــن کــه تــعــریــف ماکس 
این که«انرژی  بر  مبنی  پالنک 
خارجی  تاثیرگذاری  استعداد 
ــم اســـــــــت«را  ــتـ ــسـ ــیـ ــک سـ ــ ــ ی
بپذیریم.در واقع کوچک ترین 
ــت کــه  ــشـ ــگـ ــک انـ ــ ــت یـ ــ ــرک ــ ح
ــپ یــک  ــایـ ــه تـ ــ ــر ب ــج ــن ــاًل م ــثـ مـ
جابجایی  تــا  مــی شــود  ــرف  حـ
بــیــرون  و  درون  ــزرگ  ــ ب ــرات  کــ
اثر  ایــن  از  ناشی  کهکشان ها 
و  انرژی ها  انواع  شگفت انگیز 
آنها به یکدیگر است.  تبدیل 
ــت که  ــ ــه هــمــیــن دلـــیـــل اس بـ
انــرژی نه یک موضوع  امــروزه 
مــیــان رشــتــه دانــشــگــاهــی کم 
مهندسی  با  مترادف  بیش  و 
است  شیمی  و  مکانیک،برق 
ــوع  ــوضـ آن،مـ از  بـــاالتـــر  بــلــکــه 
تبدیل  آن  مهندسی  و  انــرژی 
بــه یــک مــوضــوع شــامــل تــر و 
شده  رشــتــه ای  همه  کامل تر 
اســت.بــنــابــرایــن مــطــالــعــه و 
مــوازات  به  آن  ویــژه  پژوهش 

ســـایـــر تــخــصــص هــا الـــزامـــی 
ـــع از  بــه نــظــر مــی رســد. در واق
زمان ها ی ازل و دقایقی بعد از 
بیگ بنگ وقتی که با کاهش 
به  بزرگ،  انفجار  حرارت  درجه 
تدریج ریزترین ذرات جهان و 
سپس نوترون ها و پروتون ها 
اصول  براساس  یافتند  تولد 
فقط  ســیــســتــم هــا  پــــایــــداری 
مـــدل  بــــراســــاس  عــنــصــر   92
کـــوانـــتـــومـــی اتــــم هــــا شــکــل 
گـــرفـــتـــنـــد.ایـــن شــکــل گــیــری 
ــرژی حـــاصـــل از  ــ ــ ــراســــاس ان ــ ب
تفاوت جرم نوکئون های فوق 
یــکــایــک عناصر  کـــه  ــه  ــچ آن بـــا 
ــر را  ــی ی ــف-م ــی ــدل ــن جـــــدول م
ســاخــتــنــد مــیــســر گـــردیـــد.در 
واقـــع ایـــن چــیــزی نــبــودجــز با 
کاهش جرم هر عنصر متولد 
با  متشکله  اجــــزای  از  شـــده 

پایداری  پایداری.این  قابلیت 
التفاوت  با خروج ما فی   

ً
صرفا

ــرژی از  ــ ــورت ان جـــرم بـــاال بــه صـ
فرمول  نــام  بــه   E=mc2 رابــطــه 
قرن  بـــزرگ  کــاشــف  انیشتین 
می نمود  توجیه  قابل  بیستم 
مصطلح  پیوندی  انرژی  به  که 
که  طریقی  هر  به  گردید.حال 
انــرژی  کمترین  دارای  عناصر 
بـــه هــرحــال  کـــه  را  پـــیـــونـــدی 
ــداری کــافــی نــدارنــد بشود  ــای پ
منابع  به  حصول  و  عناصر  به 
از  بــزرگ  بی نهایت  انــرژی هــای 
یک سو و از سوی دیگر تولد 
باالتر  پیوندی  انرژی  با  عناصر 
و پایدارتر و این چیزی نیست، 
مگر ایجاد و کشف پدیده های 
حاصل  گــداخــت  و  شــکــافــت 
هسته ای.  یا  عصراتم  تولد  از 
ــا  ــده ه ــدی پ هــمــیــن  واقـــــع  در 

هستند که خالق منابع عظیم 
ــرژی هــســتــه ای شـــده انـــد. ــ انـ
گذشت  علیرغم  انرژی ها  این 
زمــان  از  کــوتــاه   

ً
نسبتا مــدتــی 

با به خدمت گرفتن  شناخت 
فناوری های  و  علوم،دانش ها 
ــن مــنــابــع  ــریـ ــزرگ تـ ــا بـ ــر بـ ــص ع
انـــــرژی فــســیــلــی یــعــنــی زغـــال 
رقــابــت  گــــاز  ســنــگ،نــفــت و 

می کنند.
ــام  ــم ــح اســـــت کــــه ت ــ ــرواضـ ــ پـ
ــای فــســیــلــی نــیــز از  ــ ــرژی هـ ــ انـ
عناصر  تولد  از  پس  ازل  عصر 
آمـــادگـــی شـــرایـــط، شــایــد در  و 
شمسی  کرات!منظومه  برخی 
با  زمــیــن  ــره  کـ  در 

ً
مــخــصــوصــا

ــای زیــــاد و  ــ ــاران ه ــ آفـــتـــاب و ب
طی  ژئــومــورفــولــوژی  تغییرات 
مــیــلــیــون هــا ســــال و فــعــل و 
از  ناشی  شیمیایی  انفعاالت 
حیوانی  و  گــیــاهــی  ــداران  ــانـ جـ

حاصل شدند.
بدیهی است که انرژی فسیلی 
حاصل از فرآیندهای متمادی 
فـــعـــل و  اثـــــر  بـــــاال )خــــــود در 
سوختن  شیمیایی  انفعاالت 
فــقــط حــــدود چــنــد الــکــتــرون 
کوچکی  بسیار  کسر  یــا  ولــت 
از کیلو ژول بر مول در نتیجه 
آرایــش  تجدید  و  جایی  جابه 
بیرونی  پــوســتــه  الــکــتــرون هــا 
برابر  مولکول ها(در  و  اتم ها 
کنش های هسته ای مطروحه 

بسیار کمتر است .

3 خبر مدیر کل پزشکی قانونی استان مرکزی گفت: 
حوادث رانندگی در استان مرکزی نسبت به 
کشور  در  را  نخست  رتبه  استان  جمعیت 

دارد.

کل پزشکی  گزارش جام جم؛ رضایی مدیر  به 
 ۹۹ سال  در  گفت:  مرکزی  استان  قانونی 
زمینه  در  جمعیت  به  نسبت  مرکزی  استان 
کودک  در  نخست،  رتبه  رانندگی  حوادث 

رتبه  غیرطبیعی  مرگ های  در  دوم،  رتبه  آزاری 
کربن  منوکسید  گاز  با  مسومیت  در  سوم، 
در  و   ۵ رتبه  کار  حوادث  در  کشوری،   ۴ رتبه 

غرق شدگی رتبه ۱۹ را در کشور داشته است.
خبرخبر

رئیس دادگستری ساوه:

 وضعیت فرهنگی مناطق 

ــر ســـــاوه  ــ ــه ــ ــه ش ــ ــی ــ ــاش ــ ح
اسفناک است

فرمانده انتظامی زرندیه:

ارز  اســـتـــخـــراج  دســتــگــاه   ۱۲  
مجتمع  از  قــاچــاق  دیجیتال 
کشف  ــرورش طیور زرنــدیــه  پـ

شد

رضایی مدیر کل پزشکی قانونی استان مرکزی:
 استان مرکزی در صدر حوادث کشور

ی مقوله جهان هستی وانرژ

اسماعیلی«مدیر  حسین  »رضــا 
جهادکشاورزی خنداب  در جمع 
در  بــرنــامــه ای  گفت:  خبرنگاران 
تــوســعــه آبـــیـــاری نــویــن خــنــداب 
از ســـال گــذشــتــه آغـــاز شـــده به 
ــازه زمانی  بـ ــه ای کــه در ایـــن  ــون گ
اراضـــی  از  هــکــتــار   ۵۰۰ ــاکــنــون  ت
آبیاری  شیوه  ایــن  بــا  کــشــاورزی 
در  عملکردی  شــاخــص  و  شــده 
ایـــن حـــوزه نسبت بــه ســنــوات 
افــزایــش  ــد  درصـ  ۳۰۰ آن  از  قبل 

نشان می دهد.
از  ــت: ۳۶۰ هکتار  بیان داش  وی 
شهرستان  عمومی  دشت های 
تاکنون  گذشته  سال  از  خنداب 

یکپارچه سازی شده است.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان 
گــفــت: ۱۰۰ هــکــتــار گل  خــنــداب 
جــاری  زراعـــی  ــال  س در  محمدی 
شهرستان  این  گلستان های  از 
ــت شــــده و  حــــدود ۳۰۰  ــرداشـ بـ
تــن گــل تــر نیز دریــافــت شــد که 
لیتر  گــل، ۲  کیلوگرم  هــر  ازای  بــه 
گالب گیری انجام شد هرچند که 

در بسیاری مواقع کشاورزان، گل 
را به صورت غنچه و خشک شده 
به فروش می رسانند.اسماعیلی 
بیان کرد: داربستی کردن باغات 
زراعــی  اولــویــت دار  برنامه های  از 
این  کــه  اســت  شهرستان  ایــن 
اقدام از دوسال پیش آغاز شده 
با  باغات  از  جریب  تاکنون ۴۵  و 
اعتبار ۹۰۰ میلیون ریال داربستی 
بــا توجه بــه هزینه بری  کــه  شــده 
این اقــدام باید اعتبارات در این 
تصریح  وی  یابد.  افزایش  راستا 
کرد: ۳۵ هکتار از اراضــی خنداب 
ــر کــشــت گــیــاهــان  ــ امـــســـال زیـ
پیش بینی  ــه  کـ رفـــتـــه  دارویـــــــی 
می شود حدود ۴۰ تن گیاه دارویی 
شــود.  بـــرداشـــت  آن  از  خــشــک 
مدیرجهاد کشاورزی شهرستان 
خــنــداب  گفت: حــوزه کشاورزی 
این شهرستان با معضل کمبود 
برای  تنها  و  نیست  مواجه  کــود 
باغات  ــردن  ک داربستی  توسعه 
نیاز به تسهیالت کم بهره و اعتبار 
هنوز  گــفــت:  اسماعیلی  اســـت. 

شهرستان  در  باغی  محصوالت 
بــرداشــت نشده است  خــنــداب 
اما پیش بینی میشود در سال 
ــرداشــت  ــی جــــاری مـــیـــزان ب ــ زراعـ
بیان  وی  بــاشــد.  تــن   ۱۷۰ تــا   ۱۵۰
امسال  شدید  سرمازدگی   : کــرد 
به  ــال  ریـ میلیارد   ۴۵۰ خــســارت 
وارد  خــنــداب  بــاغــات  سردرختی 
ــرآوردی خسارت  ــ کــرده کــه رقــم ب
ــه ســـازمـــان جــهــادکــشــاورزی و  ب
فرمانداری گزارش شده است و 
عمده محصوالت خسارت دیده  
ــو, بــادام, گــردو, هلو،  شامل زردآل
سیب،گالبی،  بـــه،  آلـــو،  شلیل، 

انگور،گیالس و آلبالو است.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان 

کــرد:  هفت هزار  خنداب عنوان 
خنداب  کــشــاورزی  قــنــوات  متر 
عملیات  و  شــد  مرمت  پــارســال 
انتقال آب با لوله ۲ هزار متر و ۴۰۰ 
گرفته  صــورت  کشی   کانال  متر 

است. 
سیلوی  گفت:ایجاد  اسماعیلی 
هزار   ۱۲ ظرفیت  با  گندم  ذخیره 
ــن، ایــجــاد واحـــد فـــرآوری  و ۵۰۰ ت
کشمش ،  داربستی کردن باغات، 
یکپارچه کردن اراضی دشت های 
با  آب  انتقال  قنوات،  الیروبی  و 
ع  را از جمله اقدامات  لوله به مزار
تاکنون  ســال ۹۷  از  شــده  انجام 
با  کــه  ایــن شهرستان اســت  در 

جدیت استمرار دارد.

آبیاری نوین در ۳۰۰ هکتار از اراضی خنداب کلید خورد

دانکشده انرژی 
ساوه
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انسانی  محیط زیست  معاون  تجریشی«  »مسعود 
به  سفر  حاشیه  در  محیط زیست  حفاظت  سازمان 
فاضالب  تصفیه خانه  افتتاح  در  ساوه  شهرستان 
کنونی  مشکالت  از  یکی  گفت:  طبیعت   کارخانجات 
آن توجه جدی شود، ظرفیت سازی  به  که الزم است 
حوزه  در  مهندسی  شرکت های  سوی  از  الزم 

محیط زیست است که تاکنون مغفول مانده است.
در  ذیربط  دستگاه های  که  شد  آن  خواستار  وی 
به  صنایع  حوزه  محیطی  زیست  مسائل  با  پیوند 
صورت جدی پای کار باشند و با بهره گیری از ظرفیت 
شرکت های دانش بنیان در این زمینه کوشش کنند 

تا آسیب به محیط زیست تا حدامکان کاهش یابد.
حفاظت  سازمان  انسانی  محیط زیست  معاون 
فنی  بررسی  ضرورت  بر  همچنین  محیط زیست 
صنعتی  واحدهای  در  فاضالب  تصفیه  پروژه های 
این  بر  محیطی  زیست  نظارت  گفت:  و  کرد  تاکید 

بخش باید در اولویت قرار گیرد.
وی خاطرنشان کرد: وی با بیان این که استان مرکزی 
گفت:  است،  کشور  صنعتی  استان های  از  یکی 
پایش  بویژه  پایش  حوزه  در  خوبی  فعالیت های 

دو  امروز  و  شده  انجام  استان  این  در  هوا  آلودگی 
خوشبختانه  و  رسید  بهره برداری  به  پایش  ایستگاه 
آلودگی هوای شهر اراک که در سال های اخیر  میزان 
به عنوان شهر آلوده شناخته می شد در حال کاهش 
حوزه  در  موجود  چالش های  به  است.تجریشی 
شهرک های  از  بسیاری  افزود:  و  کرد  اشاره  پساب 
و  می شوند  فعال  تصفیه خانه ها  بدون  صنعتی 
انجام  و  پساب  ایجاد  صنایع،  فعالیت  با  مسلما 
و  می شود  ایجاد  آلودگی هایی  آن،  کنار  در  کشاورزی 
خوشبختانه پروژه تصفیه خانه های صنعتی در ساوه 
در  آینده  به  نگاهی  با  و  است  گرفته  شکل  زرندیه  و 
صدد استفاده از آب و بازیافت آن و استفاده مجدد 
هستند. وی با تاکید بر این که انتظار از صنایع بزرگ، 
مصرف  پسماند،  مدیریت  حوزه  در  بودن  پیشرو 
گفت:  است،  بازیافت  میزان  و  تولید  ازای  در  انرژی 
مسئولیت های  انجام  و  فنی  لحاظ  به  باید  صنایع 

اجتماعی در حوزه محیط زیست فعال باشند.
حفاظت  سازمان  انسانی  محیط زیست  معاون 
جامع  سامانه  خصوص  در  محیط زیست 
مدیر  هر  کار  اولین  کرد:  اظهار  کشور  محیط زیست 
اطالع از اتفاقات است، در سال 1396 متوجه شدیم 
بر  می شود  انجام  دستی  صورت  به  امور  عمده  که 
سازمان  همکاری  با   1397 سال  در  اساس  همین 
صمت طراحی سامانه جامع محیط زیست در دستور 
کار قرار گرفت که براساس آن امروز از تمامی صنایع 
مصرف  تولیدی،  پساب  و  پسماند  آالینده،  فعال، 

انرژی، آب و ... اطالعات الزم در اختیار است.
در  پسماندی  هیچ  حاضر  حال  در  کرد:  تصریح  وی 
تولید کننده،  این که  مگر  نمی شود  جابجا  کشور 
و  باشد  مشخص  آن  کننده  دریافت  و  تولید  میزان 
بیمه  با  راستا  این  در  است،  شفاف  اطالعات  تمامی 
تمام  که  طوری  به  گرفته  صورت  مذاکراتی  مرکزی 

جابجا  کشور  در  که  صنعتی  و  خطرناک  پسماندهای 
می شود باید بیمه شود و بیمه مرکزی در حال آماده 

سازی زیرساخت ها در این حوزه است.
حوزه  در  موجود  چالش های  از  یکی  تجریشی 
سال  از  گفت:  و  دانست  لندفیل  نبود  را  پسماند 
و  خصوصی  بخش  سرمایه گذار  کمک  با  گذشته 
پسماند  دفن  لندفیل   6 محیط زیست  ملی  صندوق 
لندفیل  سه  سال  پایان  تا  که  است  شده  مشخص 
لندفیل  کار  که  طوری  به  می رسد  بهره برداری  به 
عسلویه تقریبا به اتمام رسیده است و برای لندفیل 
شده  وارد  سرمایه گذار  تهران  و  مشهد  تبریزو  و  یزد 
است و مشکالت حوزه پسماند یکی پس از دیگری 
این که  بیان  با  می شود.وی  رسیدگی  و  شناسایی 
نگاه  اقتصادی  کاالی  یک  عنوان  به  پسماند  به 
می تواند  صنعت  یک  پسماند  گفت:  است،  نشده 
همین  بر  باشد،  دیگر  صنعت  استفاده  مورد  ماده 
که  طوری  به  کرد  توجه  امر  این  به  سازمان  اساس 
و  الکترونیکی  پسماندهای  حوزه  در  گذشته  سال 
 15 با  قرارداد  نیز  امسال  و  کردیم  ورود  کاتالیست ها 
پسماندهای  شناسایی  تا  شده  منعقد  دانشگاه 
وضعیت  بررسی  و  استانداردها  تعیین  معدنی، 
که  شود  مشخص  و  انجام  خصوص  این  در  کشور 
انجام  قسمت  کدام  در  باید  سرمایه گذاری های 
شود. معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت 
سامانه  طریق  از  کرد:  اظهار   ، کشور محیط زیست 
پایش براساس اطالعات سال 98 و 99 متوجه شدیم 
است،  پساب  صنایع،  آالیندگی  علت  درصد   85 که 
هماهنگ  محیط زیست  ملی  صندوق  با  بنابراین 
تصفیه خانه ها  مسئله  بر  اول  اولویت  در  که  شد 
صنعتی  شهرک   12 همچنین  شود،  سرمایه گذاری 
منظور  به  صندوق  از  تسهیالت  دریافت  درصدد 

بهسازی تصفیه خانه های خود هستند.

و  هواست  در  آلودگی ها  علت  درصد   15 افزود:  وی 
است.  ناکس  به  مربوط  آلودگی ها  این  درصد   85
 ... و  اصفهان  تهران،  اراک،  در  امروز  ناکس  این 
ازن  به  ناکس  تابستان  فصل  در  مشکل  زاست. 
که  می کند  ایجاد  خطرناکی  بسیار  گاز  و  شده  تبدیل 
معاونت  با  راستا  این  در  است،  مضر  سالمت  برای 
علمی و فناوری ریاست جمهوری مذاکره شده است 

که به سمت کاهش تولید ناکس حرکت کنیم.
وی افزود: صندوق ملی محیط زیست نیز در راستای 
صنایع  در  محیط زیستی  ح های  طر از  حمایت  و  اجرا 
حمایت های ویژه ای را در دستور کار خود قرار خواهد 
داد.وی ادامه داد:افتتاح تصفیه خانه ها در واحدهای 
وجود  کشور  در  که  آبی  کمبود  به  توجه  با  صنعتی 
از  ماهم  انتظار  و  می شود  تلقی  مثبت  قدم  یک  دارد 
مجموعه های بزرگ و صنعتی پیشران این است که 
و  دهند  گسترش  را  خود  فعالیت های  زمینه  این  در 
همکاری الزم را با محیط زیست داشته داشته است.

تصفیه خانه  سیستم  طراح  و  مشاور  لشکری  رسول 
با  گفت:  خبرنگاران  جمع  در  طبیعت  گروه  فاضالب 
 ۸۰۰ به  آن  ظرفیت  تصفیه خانه  دوم  مرحله  تکمیل 
راستای  در  موثر  گامی  که  رسید  خواهد  مترمکعب 

توجه به مسائل زیست محیطی به شمار می رود
معاون  حضور  با  امروز  آن  اول  فاز  افزود:  وی 
تصفیه خانه  این  دوم  وفاز  شد  افتتاح  محیط زیست 

نیز با ۷۰درصد پیشرفت فیزیکی در حال اجراست.
۳۰میلیارد  پروژه  این  اولیه  اعتبار  افزود:  لشکری 
موجود  اقتصادی  شرایط  به  توجه  با  است  تومان 
سنگین  کارخانه  یک  برای  اعتبار  میزان  این  چه   اگر 
که  محیطی  زیست  دیدگاه  به  توجه  با  ولی  بوده 
تجهیزات   و  فضا  کرده  سعی  دارند  طبیعت  خانواده 
دنیا  روز  استانداردهای  با  متناسب  تصفیه خانه 

راه اندازی شود

معاون سازمان حفاظت محیط زیست:

افتتاح تصفیه خانه ای  با ۲ برابر ظرفیت در تولیدی طبیعت
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علیرضا حسینی مدیر کل تامین اجتماعی استان مرکزی 
در آیین تجلیل از خیران حوزه سالمت تامین اجتماعی 
شهرستان ساوه که در سالن سینمای این شهر برگزار 
شد، افزود: با این که از اسفند ۹۸ پرداختی ما به دانشگاه 
این  که  است  آن  واقعیت  اما  شد  روز  به  پزشکی  علوم 

مرکز آنگونه که انتظار داریم، همراهی نکرد.
علوم  دانشگاه  از  که  است  ماه  چند  داشــت:  اظهار  وی 
ح نسخه  پزشکی اراک و ساوه درخواست می کنیم که طر
الکترونیکی را اجرا کنند اما هنوز این کار میسر نشده و به 
همین دلیل اعالم می کنم که تا تحقق کامل این برنامه، 
و  کرد  نخواهیم  پرداخت  مراکز  این  به  پولی  گونه  هیچ 
ح نسخه الکترونیکی را اجرا نکنند چاره ای جز  اگر هم طر
کمک گرفتن از شرکای اجتماعی نداریم زیرا با این شرایط 
مردم و بیمه شدگان کارگر و بازنشسته آسیب می بینند 
که با وصف داشتن بیمه، ناچارند به دلیل نبود زیرساخت 
الکترونیکی به صورت آزاد مبلغ خدمات را پرداخت کنند.
حسینی تاکید کرد: سازمان تامین اجتماعی و معاونت 
زحمات  الکترونیکی  نسخه  شــدن  اجرایی  بــرای  درمــان 
زیادی متحمل شده اند و اکنون شرایط به گونه ای شده 
است که از چاپ ماهانه ۴۰ هزار دفترچه تامین اجتماعی 
ح جلوگیری می شود و باید روند اجرای  بابت اجرای این طر
آن در استان به گونه ای باشد که حتی یک نفر هم ناراضی 
پزشکی  علوم  دانشکده  مدیریت  از  گفت:  نباشد.وی 
ح نسخه  ساوه توقع داریم به صورت جدی برای اجرای طر
بیایند. کار  پای  کارگری  شهرستان  این  در  الکترونیکی 
در  شد:  ــادآور  ی مرکزی  استان  اجتماعی  تامین  مدیرکل 
کم  دســت  کرونا،  ویــروس  شیوع  دوران  سخت  شرایط 
چهار هزار و ۳۰۰ تن از مبتالیان استان در بیمارستان های 
تامین اجتماعی تحت مراقبت و مــداوا قرار گرفتند و با 
این حجم از مشکالت، نیاز داریم که بخش صنعت نیز 
ارائه  از  کیفیتی  با  سطح  همچنان  بتوانیم  تا  کند  کمک 
خدمات به جامعه هدف را اجرایی کنیم.وی خاطرنشان 
شرکت   عــامــل  مــدیــر  عــلــوی  از  دارم  ویـــژه  تشکر  کـــرد: 
قوطی سازی آلومینیوم کاوه دارم به جرات می توان بگویم 
شرکت قوطی سازی جز شرکت پنج شرکت برتر در بخش 
خصوصی برای رعایت قوانین کار وتامین اجتماعی است.
از درآمدهای تامین  حسینی افــزود: افــزون بر ۸۰ درصــد 
بزرگ  شرکت های  و  اســت  بیمه  حق  محل  از  اجتماعی 
مانند شستا کمتر از چهار درصد در این رابطه سهم دارند 
درآمــدی  منابع  از  یکی  بعنوان  هدایا  بخش  از  بنابراین 
غفلت شده است و از سال ۹۰ تعادل هزینه و درآمد این 
موعد  از  پیش  بازنشستگی های  و  خورد  برهم  سازمان 
نیز از عوامل این مشکالت است با این حال خدمات را 
همچنان ادامه دادیم هرچند از دولت نیز مطالباتی داریم 
که دولــت هم محدودیت منابع  آن اســت  امــا واقعیت 
دارد.وی تاکید کرد: به خاطر این که دستمان خالی است 
هرگز به صنایع فشار نمی آوریم اما انتظار داریم مدیران 
کمک  اجتماعی  تامین  به  درمانی  زمینه  در  هم  صنعتی 
کنند.به گفته او،  میزان پرداختی تامین اجتماعی استان 
امسال ۹۳۳  اردیبهشت  و  فروردین  ماه های  در  مرکزی 
سازمان  این  درآمدهای  که  حالی  در  بود  تومان  میلیارد 

کمتر از ۶۰۰ میلیارد تومان بوده است.
داشت:  اظهار  مرکزی  استان  اجتماعی  تامین  مدیرکل 
ضریب پوشش بیمه ای در سطح استان مرکزی ۶۸ درصد 
است و در ساوه هم حدود ۷۰ هزار نفر پوشش داریم و 
درمانی  زیرساخت های  چرخه  که  اســت  ایــن  ما  وظیفه 
تامین  ــان  درمـ کنیم.مدیر  تکمیل  اقــشــار  ایــن  بـــرای  را 
اجتماعی استان مرکزی نیز گفت: رویه ما در حوزه درمان 
به خصوص در شرایط شیوع کرونا با تعیین اولویت ها و 
پرداختن به امور ضروری بوده است.»روح اهلل سهرابی« 
کرونا  بیماری  درگیری  ما  پرسنل  از  تعدادی  کــرد:  اظهار 
شدند و گاه تا روزانه ۴۰ مبتال در میان پرسنل بیمارستان 
امام خمینی اراک را شاهد بودیم و شرایط به نحوی شد که 

ج از قاعده  کادر درمان تامین اجتماعی با تنی رنجور و خار
با فداکاری در میدان مقابله با کرونا حضور داشتند.

وی همچنین به ضعف منابع مالی این سازمان اشاره کرد 
و گفت: وصولی های تامین اجتماعی و همچنین امهال 
کرونا دچار مشکل شد و  اوایــل  از بیمه ها در  مطالبات 
با شیوع این ویــروس و ضــرورت تامین و خرید ماسک 
و سایر تجهیزات مورد نیاز، هزینه ها به یکباره چندبرابر 
مراکز  در  اکسیژن  مصرف  گفت:  یافت.سهرابی  افزایش 
از پنج لیتر در شرایط عادی به ۳۵ لیتر در دقیقه  ملکی 
افزایش یافت در حالی که  دستگاه  آی سی یو  در مراکز 
اکسیژن ساز همان قبلی بود اما سازمان با تامین منابع 
هم  هنوز  و  کــرد  ــدام  اقـ کاستی ها  رفــع  بــه  نسبت  مالی 
مشکالتی داریم و اگر خیران دست ما را نمی گرفتند حتما 

امکان برنامه ریزی در ادامه راه،  میسر نبود.
مدیر درمان تامین اجتماعی استان مرکزی اظهار کرد: تا 
تامین  از فعالیت های مراکز ملی  امروز حتی یک دقیقه 
اجتماعی استان مرکزی به تاخیر یا تعویق نیفتاده است 
پیش  روتین  برنامه های  اجــرای  در  هم  تاخیری  هیچ  و 
نیامد.وی به برخی فعالیت های عمرانی و زیرساختی در 
حوزه درمان تامین اجتماعی استان مرکزی اشاره کرد و 
راه انــدازی و وارد  زرندیه طبق قرار قبلی  افــزود: درمانگاه 
مدار خدمات شد اما به خاطر شرایط کرونا مراسم افتتاح 

آن را به زمان دیگری موکول کردیم.
آی سی یو بیمارستان شهید  گفت: بخش ان  سهرابی 
چمران نیز با هشت میلیارد تومان و همچنین آی سی یو 
بیمارستان شازند و پلی کلینیک بیمارستان امام خمینی 
موجود  نیروهای  با  را  مترمربع  هــزار  چهار  با  اراک  )ره(  
راه انــدازی کردیم در حالی که مجوز تامین نیروی انسانی 

داشتیم ولی استفاده نکردیم.
قوطی سازی  شرکت  عامل  مدیر  علوی  سیداحمدرضا 
بی تردید  گــفــت:  مــراســم  ایـــن  در  نیز  ــاوه  کـ آلومینیوم 
از  کاستن  و  نیازمندان  و  مــحــرومــان  امــور  بــه  رسیدگی 
در  همواره  که  ما  کشور  در  آنــان  مشکالت  و  گرفتاری ها 
نمایش مسئولیت اجتماعی پیشرو بوده است تنها با 
محقق  کشورمان  نیک اندیش  مردم  همدلی  و  همیاری 
خواهد شد.وی ادامه داد: انجام کار خیر به قشر خاصی 
اختصاص ندارد. همه مردم با هر نوع عقیده و باوری به 

طور ذاتی دوست دارند وارد فعالیت های انسان دوستانه 
شوند و در حد توان، به هم نوع خود خیری برسانند. اما 
زمانی که قشر خاصی مانند صنایع ویا چهره های مشهور 
نگاه های  می شود،  خیرخواهانه  فعالیت های  وارد  تری 

بسیاری را به خود جلب می کند. 
بدانند  وقتی  جوان ترها،  خصوص  به  و  افــراد  از  بسیاری 
چهره محبوب شان فعالیت خیرخواهانه ای انجام داده، 
از او یاد می گیرند و چنین کارهایی را تکرار می کنند.گفتنی 
است:شرکت قوطی سازی آلومینیوم کاوه  حدود 13سال 
آلومینیومی  بندی  بسته  ــواع  انـ تامین  بــاهــدف  پیش 
تاسیس شد ابتدای کار  با یک خط تولید شروع به کار کرد 
است،  کشور  نوشیدنی  صنایع  باالدستی   صنعت  جزو 
ایجاد حدود 1300فرصت شغلی به صورت مستقیم و غیر 

مستقیم در شرکت قوطی سازی آلومینیوم کاوه در سال 
استان  از  کــاوه  آلومینیوم  قوطی سازی  شرکت  گذشته 
بــه عنوان  عــلــوی،  احــمــدرضــا  بــه مدیریت سید  مــرکــزی 
واحد نمونه ملی سی و دومین جشنواره امتنان انتخاب 
شدند   در جشنواره ملی امتنان از کارگران، گروه های کار و 
واحدهای نمونه از واحد صنعتی استان مرکزی به عنوان 
تقدیر شد.افتخار دیگری  کشور  برگزیده  واحد صنعتی  
کــرده  کسب  اخیر  تولیدی در ســال هــای  واحــد  ایــن  کــه 
کسب سه جایزه بین المللی در صنعت قوطی سازی در 
زمینه های نوآوری، خودکفایی و ایجاد محصوالت جدید 

بوده که در سال های  2015 و2017 بوده است.
*  اقدامات شرکت قوطی سازی در ایام کرونا 

  تشکیل  تیم های ضربتی  در غالب ستاد بحران کرد و 
شرکت   مختلف   بخش های  به  ستاد  مصوبات  تمامی 
ابــالغ و اجــرا شد که شامل   ارائـــه   آمــوزش هــا، امکانات 
آنها  خــانــواده  و  مجموعه   پرسنل  بــرای  هــم   بهداشتی 
ایــن شرکت  کــه در  بــرنــامــه ریــزی خوبی  بــه  بــا توجه  بــود 
شاهد   کشور  سطح  در  که   شرایطی  در  بود  شده  انجام 
مجموعه  بودیم   بهداشتی  خدمات  و  ماسک   کمبود 
قوطی سازی مشکلی در تامین این اقالم نداشت تالش 
از  نا امیدی حاصل   کنار موج  این مجموعه این بود در 
از بیماری   نگرانی  در  کرونا، قرنطینه بودن و درد ناشی 
همین  در  باشند  نداشته  دیگری  مـــوارد  و  دارو  تامین 
راستا  حمایت هایی از مدارس این منطقه صورت گرفت 
کمتر  400خــانــواده  نیز  مومنانه  کمک های  راستای  در  و 
برخوردار شهرستان ساوه تحت پوشش قرار دادیم که 
با همکاری کمیته امــداد ســاوه شناسایی شدند و این 
کمک ها در اختیار  جامعه هدف قرار گرفت و  همچنین 
مورد  بهداشتی  و  مصرفی  و  پزشکی  تجهیزات  تامین  
از خدمات  انجام شو بخشی  نیاز یک بیمارستان ساوه 
ارزشمند مجموعه قوطی سازی کاوه بود در این مراسم از 
خدمات و حمایت های برخی خیران و صنعتگران )علوی 
مدیر عامل شرکت قوطی سازی آلومینیوم و مدیر روابط 
از حوزه  عمومی این مجموعه میرزاخانی(  تقدیر شد و 
خصوص  به  ســاوه  شهرستان  اجتماعی  تامین  درمــان 
افرادی که به توسعه زیرساخت های بیمارستان شهید 
قدردانی  هدایایی،  و  لوح  اهدای  با  کردند،  کمک  چمران 

شد.

قوطی سازی کاوه از شرکت های برتر در قوانین کار و تامین اجتماعی
پرتاژ ر

 

مدیرکل تامین اجتماعی استان مرکزی:
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ضمیمه رایگان روزنامه در شهرستان ساوه

بیان  شــهــرداری،  ارزیــابــی  کمیته  در  ــاوه  س شــهــردار 
بر  مبنی  کشور  سیاست های  بــه  توجه  بــا  داشـــت: 
خدمات  عــادالنــه  توزیع  و  مــحــروم   مناطق  به  توجه 
بر  مبنی  زمزمه هایی  شهرها،  تمامی  در  امکانات  و 
افــزوده به صــورت کشوری  ارزش  توزیع درآمــدهــای  
شاهد  یقینا  آن،  انــجــام  صـــورت  در  کــه  دارد  وجـــود 
خواهیم  محل   ایــن  از  ســاوه  سهم  بیشتر  کاهش 

بود.
به گزارش جام جم، سید مهدی حسینی  ادامه داد: 
در  کــشــور  صنعتی  شهر  بزرگترین  وجــود  دلــیــل  بــه 
توسعه  پنجم  برنامه  در  شهر  این  شهرداری  ساوه، 
افــزوده صنایع در  ارزش  از محل  را  درآمــد  بیشترین 
بین شهرهای کشور داشت اما با آغاز برنامه ششم 
به صورت  از شهرستانی  این درآمد  توزیع  و  توسعه 
استانی این رقم با کاهش بیش از 50 درصدی برای 

ساوه در آغاز فعالیت دوره پنجم شورا همراه شد. 
مهندس حسینی در خصوص ارزیابی حوزه خدمات 
از  وسیعی  سطح  حــوزه  ایــن  کــرد:  اظهار  نیز  شهری 
شهروندی  حوزه  در  را   شهرداری  تکالیف  و  وظایف 
حوزه ها   سایر  به  نسبت  و  داده  اختصاص  خود  به 
شاخص های  زیــرا  است  شهرداری  زحمات  پیشانی 

مهمی را برای جلب رضایت مندی مردم دارد.
وی با بیان این که آغاز فعالیت دوره پنجم مدیریت 
شهری ساوه با بحران های شدید،  بی سابقه و پی در 
پی همراه شد، گفت:   عملکرد چهار ساله مدیریت 
شهری ساوه طی این دوره در قالب مدیریت بحران  
اندازهای   چشم  و  وظایف  از  بسیاری  بنابراین  بود 
آن تحت شعاع  این بحران ها قرار  پیش بینی شده 

گرفت.
کــرد: حــوزه خــدمــات شــهــری شــهــرداری  وی تصریح 
بر  زیــاد عــالوه  انجام زحمات  با  این مدت  ســاوه طی 
از ایجاد تنش توانست  مدیریت بحران و جلوگیری 
در بعد هنری موفق عمل کند به طوری که  با انجام 
اقدامات هنری در شهر توانست حال مردم را خوب 
است  آن  نشانگر  شهر  کلی  فضای  اینک  هم  و  کند 
یافته  بهبود  شهری  فضای  و  بهتر  مردم  حال  آن که 

است.
کارهای  ایــن  این که  به  اشــاره  با  حسینی  مهندس 

خاطرنشان  ماند،  خواهد  مردم  ذهن  در  خوب 
موفقیت  مــهــم  عــلــت هــای  از  یــکــی  ســـاخـــت:  
مدیریت  در  پنجم   دوره  طی  ســاوه  شــهــرداری 

زیرساختی در شهر  و  ارائه خدمات ماندگار  و  بحران 
وجود سالمت،  عزت نفس و  حسن نیت همکاران 
کــارهــا بــر مــدار خواست  کــه اگــر  کــردنــد  بــود و ثابت 
ــد بــاشــد قطعا بــا مــوفــقــیــت  هــمــراه خــواهــد  ــداون خ
کارهای هنری  با  نــوآوری و خالقیت  افــزود:  شد. وی 
همسو  گذشته  از  بیش  پنجم   دوره  در  شــهــرداری  
ــردم شهری  ــاوه بـــود چـــون مـ ــردم سـ بــا مــطــالــبــات مـ
می زنند  قـــدم  آن  در  کــه  هــنــگــامــی  کــه  مــی خــواهــنــد 
شهری  معابر  دیگر  سویی  از  شــود  خــوب  حالشان 
بخشی از هویت شهر هستند و  نباید از شخصیت 
غافل  عمرانی  کارهای  کنار  در  شهر  ســازی  هویت  و 

شویم. 
بازار  احیای  و  بازآفرینی  داشــت:  ابــراز  ســاوه  شهردار 
مردمی  مطالبه  سالها  از  پــس  چــهــارســوق  تاریخی 

اقدامی بزرگ و مهم بود و مطالبه ای را برای مردم 
ارزشمند  تاریخی  بافت های  احیای  برای  ساوه 

تا  کــرد  ایجاد  جامع  مسجد  مانند  شهر  ایــن 
گرد و غبار از این اثر  تاریخی  زدوده شود.

به  سخنانش  از  دیــگــری  بخش  در  حسینی 
کارهای  از  پرهیز  و  مــردم  مشکالت  به  توجه 
نمایشی تاکید کرد و افزود: هم اینک با توجه 

انجام  اقــدامــات  بــه 
شـــــــــده مـــــــردم 

وضع  به  دیگر 
مـــــــــوجـــــــــود 

راضــــــــــــــــی 
نیستند 
مــــا  و 

بـــایـــد 

کنیم  ایجاد  مــردم  سالیق  با  مطابق  را  شهر  فضای 
زیرا عوارض و پول شهروندان نزد ما امانت است و 
آنها حق داردند بدانند و بخواهند که پولشان کجا و 

چگونه هزینه می شود.
محیطی  زیست  مسائل  به  توجه  به  همچنین  وی 
از  گفت:  و  کرد  تاکید  شهر  در  سبز  فضای  توسعه  و 
سبز  فضای  به  درصــد   ۱۰ تاکنون  پنجم  دوره  ابتدای 
ــاوه اضــافــه شــده اســت امــا کــافــی نیست چــون  سـ
سرانه فضای سبز ۱۳ متر مربع برای شهر صنعتی و 
مهاجرپذیر ساوه بسیار کم است و این رقم را باید 
با اشاره  ازای هر نفر برسانیم.وی  به  ۳۰ مترمربع به 
و  بر سالمت جسم  اثرگذاری فضای سبز شهری  به 
که  ساوه  مانند  شهری  در  افــزود:  شهروندان،  روان 
باید  مــا  می باشد  خــاص  شــرایــط  دارای 
خانه  در  به  را  سبز  فضاهای 
نباید  چون  ببریم  مردم 
ــوش کــنــیــم کــه   ــ ــرامـ ــ فـ
و  ســـالمـــت  ــوزه  ــ حـ در 
رسالت  نیز  بهداشت 
مدیریت شهری بسیار 
خــطــیــر و مــهــم اســـت. 
دیــگــری  بــخــش  در  وی 
حــوزه  بــه  سخنانش  از 
ســــــازمــــــان 

مدیریت پسماند شهرداری اشاره کرد و یادآور شد: 
در تمام دنیا  حوزه پسماند با مدیریت زباله ها ایجاد 
به  توجه  با  که  اســت  الزم  بنابراین   می کنند  ــد  درآم
شرایط موجود و مشکالت مالی شهرداری ما هم به 

این سمت پیش برویم.
افزایش  شاهد  امــروز  داد:  ادامــه  حسینی  مهندس 
درآمــدهــای  کاهش  و  شــهــرداری هــا   زیــاد  هزینه های 
نگران  بسیار  وضعیت  ایــن  تـــداوم   که  هستیم  آن 
در  شــهــرداری  یــک   مدیریت  بنابراین  اســت  کننده 
شهری مانند ساوه با توجه به مشکالت اقتصادی و 
کاهش توان اقتصادی مردم و از سوی دیگر کاهش 
سهم آن از محل ارزش افزوده به یک سوم گذشته، 
اداره این وضعیت  یک هنر است و در صورتی موفق 
خواهیم بود که هنر نگهداری شهر را داشته باشیم.
کشور در تمامی  اقتصاد  اینک  کرد: هم   وی تصریح 
الزم  و  ــی رود  م پیش  خودکفایی  سمت  به  حــوزه هــا 
پویا  اقتصادی  ســاوه  شهرداری  در  هم  ما  که  است 
داشته باشیم بنابراین برای تحقق این امر در تدوین 
سیاست ها برای درآمد زایی باید به تعامالت  با مردم 
توجه ویژه شود چون هر چه مشارکت مردم بیشتر 
به  توجه  با  گفت:  وی  بود.  خواهیم  تر  موفق  شود، 
سیاست های کشور مبنی بر توجه به مناطق محروم  
تمامی  در  امــکــانــات  و  ــات  ــدم خ عـــادالنـــه  ــع  ــوزی ت و 
شهرها، زمزمه هایی مبنی بر توزیع درآمدهای  ارزش 
که در صورت  دارد  کشوری وجود  به صورت  افــزوده 
این  از  ســاوه  سهم  کاهش  شاهد  یقینا  آن،  انجام 

محل  خواهیم بود.
این  پنجم  دوره  موفقیت های  از  یکی  وی،  گفته  به 
شهرداری  درصدی   ۷۰ وابستگی  توانستیم  که  بوده 
را به ۳۰ درصد کاهش دهیم   افزوده  ارزش  ساوه به 
و همچنان باید بستری ایجاد کنیم تا پول و سرمایه  

وارد شهر شده تا شاهد رشد اقتصادی آن باشیم.
مانند  حوزه هایی  در  نباید  داشــت:  اظهار  حسینی 
فرهنگی  اقدامات  و   سبز  فضای  پسماند،  سازمان 
دچار روزمرگی شویم  بلکه باید با برنامه ریزی، آسیب 
ستادی  اقدامات  انجام  با  سیاستگذاری  و  شناسی 
را به درستی تجزیه و  در کنار کارهای اجرایی مسائل 
تحلیل کنیم. وی افزود:  امیدواریم که بتوانیم 
شهر ساوه را که  گوهری به نام تاریخ را در دل 
خود جا داده است را به شان و جایگاه واقعی 

خود برسانیم.

کاهش درآمد و افزایش هزینه های شهرداری  نگران کننده است

شهردار ساوه:



ضمیمه رایگان روزنامه د  ر شهرستان ساوه

فخر است براى من، فقیِر تو شدن  
از خویش گسستن و اسیِر تو شدن

طــــــــــوفان زده بالى قهرت بودن  
امام خمینی - رهیکتـــا هدِف کمـــــان و تیر تو شدن
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قضایی  معاون  مظفری  حکمتعلی  حجت االسالم 
دادگستری  قضایی  نشست  در  قضائیه   قوه  رئیس 
صنایع  مدیران  حضور  با  ساوه،که  شهرستان 
قضایی  دستگاه  رویکرد  به  اشاره  با  برگزارشد، 
قضا  دستگاه  که  ماموریت هایی  از  اظهارداشت:یکی 
در دوران تحول دنبال می کند موضوع حمایت واقعی 
بویژه  تولیدکنندگان  روی  رفع موانع پیش  و  تولید  از 

در حوزه قضائی است.
حمایت های  قضا  دستگاه  راهبرد  کرد:  بیان  وی 
و  رونق  برای  تولید  از  غیرمستقیم  و  مستقیم 
و  کار  و  کسب  فضای  ایجاد  تولید،  در  واقعی  جهش 
بر  افزون  قضائی  تحول  دوره  در  و  است  اشتغالزایی 
که  راکد  نیمه  و  راکد  صنعتی  و  تولیدی  واحد  هزار  دو 
ج شده  از چرخه تولید خار کرده و  اعالم ورشکستگی 
به چرخه  و  احیا شده  با حمایت دستگاه قضا  بودند 

تولید برگشتند.
تحول  دوران  در  افزود:  قضائیه  قوه  قضائی  معاون 
مدیران  که  کارخانجاتی  از  بسیاری  قضائی  دستگاه 
آنها درخواست ورشکستگی داده بودند بجای این که 
قرار  فروش  معرض  در  و  شوند  ج  خار تولید  چرخه  از 
و  مزایده  طریق  از  کارخانجات  بدهی های  و  گیرند 
آالت و فضای فیزیکی پرداخته شود،  فروش ماشین 
بازگشتند.وی  تولید  چرخه  به  مجددا  و  شده  احیاء 
بیان کرد: احیای کارخانجات ورشکسته و قرار گرفتن 
پرداخت  بر  عالوه  می شود  موجب  تولید  مدار  در 
که  کارگرانی  مجدد  اشتغال  زمینه  شرکت،  بدهی های 
بیکار  ورشکستگی  از  ناشی  شرکت  تعطیلی  دلیل  به 
و  بانکی  مطالبات  حتی  و  شود  فراهم  بودند،  شده 
تامین  مالیات،  نظیر  کار  محیط  از  ج  خار بدهی های 
کارخانجات  مجدد  فعالیت  با  نیز   ... و  اجتماعی 

پرداخت خواهد شد.

این  در  نیز  ساوه  دادگستری  رئیس  ملکی  هادی 
محیط های  برخی  در  ایمنی  عدم  به  اشاره  با  نشست 
واحدهای  برخی  متاسفانه  افزود:  و  کرد  اشاره  کار 
جدی  توجه  تولیدی  دستگاه های  خرید  به  تولیدی 
می کنند  استفاده  دستگاه هایی  از  بعضا  و  نمی کنند 
چرخه  وارد  را  ماشین آالتی  یا  دارند  کمتری  ایمنی  که 
ج شده و نتیجه آن وقوع  تولید می کنند که از رده خار

حوادث ناشی از کار است.
وی از اداره کار خواست تا در اعالم نظر حوادث ناشی 
چنانچه  گفت:  و  باشند  داشته  را  الزم  دقت  کار  از 
نقص  از  ناشی  می شود  وارد  کار  نیروی  به  که  آسیبی 

دستگاه های تولید باشد، برخورد قانونی با متخلفین 
تشدید خواهد یافت.

قرمز  خط  کارگران  سالمت  این که  به  اشاره  با  ملکی 
دستگاه قضایی است، افزود: چنانچه کارگری به دلیل 

از  بدهد  دست  از  را  خود  بدن  از  عضوی  کار  حوادث 
آسیب های متعددی متوجه  زندگی ساقط می شود و 
خود و خانواده اش می شود. دستگاه قضائی با اعزام 
هیاتی به واحدهایی که بیشترین حوادث ناشی از کار 
کوتاه  انگاری  سهل  هرگونه  مقابل  در  اند  داشته  را 
نخواهد آمد و اگر اقدامی برای بهبود ایمنی کار صورت 
نگیرد ناگزیر در حمایت از کارگران و حفظ سالمت آنان 

برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.
افزود:  و  کرد  اشاره  کار در ساوه  نیروی  کمبود  به  وی 
بیکاری  بیمه  مقرری  برای  توجهی  قابل  مبلغ  ماهانه 
اکنون  هم  که   حالی   در  می شود  پرداخت  کارگران  به 
از  هستند.  مواجه  کار  نیروی  کمبود  با  صنایع  برخی 
این رو الزم است اداره کار نسبت به معرفی افرادی که 
که  صنایعی  به  می کنند  دریافت  بیکاری  بیمه  مقرری 
کار هستند اقدام کند تا بخشی  بدنبال جذب نیروی 
دادگستری  رئیس  شود.  برطرف  کار  نیروی  کمبود  از 
ساوه در ادامه به راه اندازی شعبه شورای حل اختالف 
ویژه صنایع در شهر صنعتی کاوه اشاره کرد و افزود: 
گذشته  سال  مهر  از  اختالف  حل  شورای  فعالیت 
حل  برای  قضایی  دستگاه  سوی  از  خوب  اقدام  یک 
بود  کارفرما  و  کارگر  بین  اختالفات  و  دعاوی  فصل  و 
احمد  داشت.دکتر  پی  در  را  زیادی  دستاوردهای  که 
ایران  صنعتی  گروه  سرمایه گذار  و  موسس  موسوی  
توحید وسرزمین ایرانیان  در نشست معاون قضایی 
سفارش  ثبت  برای  را  خوان  هفت  باید  اظهارداشت: 
انجام  هستیم  آن  واردات  نیازمند  که  اولیه  مواد 
بدهیم و  بعد از طی کردن نامه های مختلف با وزارت 
تازه  اولیه  مواد  این  واردات  لزوم  بر  مبنی  صنعت 

پشت در بانک مرکزی برای تخصیص ارز هستیم،
زیاد  بسیار  تأخیرهای  با  نیز  بخش  این  افزود:  وی 
برای  تولیدکنندگان  اختیار  در  را  محدودی  ارزهای 

واردات مواد اولیه قرار می دهد.
 وی بابیان این که  تاخیر طوالنی در تحویل  مواد اولیه  
عاملی شده تا بعضا خط تولید واحدهای تولیدی بارها 
کردن  کم  برای  تولید کننده  من  افزود:  شود،  تعطیل 
دغدغه های مقام معظم رهبری و شکوفایی اقتصادی 
تا کنون  افزایش دادم و  برابر  را به سه  کشورم تولید  
چند  هر  کردیم  اضافه  مجموعه  به  کار   80نفرنیروی 
اصلی  امروزدغدغه  ساوه  شهرستان  در  نیرو  کمبود 
صنایع شده ولی با این وجود علی رغم تاکید آن مقام 
معظم رهبری مبنی بر جمایت از صنایع ولی متاسفانه 
عدم همکاری برخی ادارات امروز دست تولید کننده را 

بسته است.

 دکتر موسوی ادامه داد: خوشبختانه از نظر مسائل 
ساوه(  )شهرستان  شهر این  تولید کننده  قضایی 
مرکز  در  ما  مشکالت  عمده  و  است  آرامش  در  امروز 

است که باید مرتفع شود.
تامین  اقتصاد  فعلی  شرایط  در  کرد:  نشان  خاطر  وی 
از  یکی  باید  تولید  اولیه  مواد  وشرط  قید  بدون 

اولویت های بسیار مهم و ضروری ما باشد.
برای  واحدها  برخی  در  کرد:  تصریح  موسوی  احمد 
اند  داده  انجام  سفارش  ثبت  ارز  دریافت  و  واردات 
طریق  از  ارز  تخصیص  مجوز  تا  بگذرد  ماه ها  باید  ولی 
که  بنگاهی  شرایط  این  در  شود  داده   مرکزی  بانک 
برنامه تولید خود را براساس خرید مواد اولیه تنظیم 
کرده دچار مشکل می شود واین صدمه بسیار بزرگی 
که  است  درحالی  این  می کند   وارد  صنعت  بخش  به 
باید کارهای صنعتی در لحظه خاص خود انجام شود 
برای  است  ممکن  بگیرد  صورت  فرصت سوزی  اگر  و 

ماه های آینده شرایط تغییر کند.
که  است  گونه ای  به  امروز  شرایط  داد:  ادامه  وی 
ممکن است هم اکنون بتوان کاالیی را به عنوان مواد 
پذیر  امکان  موضوع  این  بعد  ماه  اما  کرد  وارد  اولیه 
نباشد بنابراین باید ارز ابتدا به تامین مواد اولیه آنها 
این  اجازه  تولید کننده  به  باید  و  کند  پیدا  اختصاص  

کار داده شود.
دیگر  یکی  داد:  ادامه  صنعت  عرصه  در  فعالگر  این 
اولیه  مواد  خرید  بودن  ممنوع  صنعت  مشکالت  از 
آزاد شده  ارزاست که باید این مجوز  و ماشین بدون 
به  کشور  از  ج  خار در  که  ارزی  با  بتواند  تولید کننده  تا 
دست  آورده کاال وارد کند در این صورت تخصیص ارز 

از طرف بانک مرکزی کمتر مواجه خواهد شد.
به  مربوط  صنایع  مشکالت  دیگر  از  داد:  ادامه  وی 
سختی کار است، کارگران مجموعه تولیدی ما به دلیل 
می شوند  بازنشست  سالگی   40 سن  در  کار  سختی 
وارد  25سالگی  20و  سن  در  که  است  حالی  در  این  و 
بابت  باید  زیادی  هزینه های  و  می شوند  ما  مجموعه 
ودر  18سال   از  بعد  ولی  شود  صرف  آنها  آموزش 
تولیدی  واحد  و  می شوند  بازنشست  40سالگی  سن 
بخاطر کمبود نیرو باید به صورت نیمه فعال فعالیت 
سن  آلمان   کشور  در  که  است  حالی  در  این  کنند، 
بازنشستگی 60سال است ولی در کشور ما40سال به 
هر طریقی ما با سن بازنشستگی مشکلی نداریم ولی 
از  پس  دیده  آموزش  نیروهای  داریم  که  خواستی  در 
به  مشغول  مجموعه  همان  در  بتوانند  بازنشستگی 

کار شوند.

کارخانه  گروه  در  سرمایه گذار  و  موسس 
ایران توحید بزرگ ترین تولید کننده پیچ و 

مهره فوالدی در کشور:
بدون  تامین  اقتصاد  فعلی  شرایط  در 
از  یکی  باید  تولید  اولیه  مواد  وشرط  قید 
اولویت های بسیار مهم و ضروری ما باشد.
دکتر احمد موسوی تصریح کرد: در برخی 
ثبت  ارز  دریافت  و  واردات  برای  واحدها 
ماه ها  باید  ولی  اند  داده  انجام  سفارش 
بگذرد تا مجوز تخصیص ارز از طریق بانک 
مرکزی اداه شود در این شرایط بنگاهی که 
برنامه تولید خود را بر اساس خرید مواد 
اولیه تنظیم کرده دچار مشکل می شود و 
این صدمه بسیار بزرگی به بخش صنعت 
باید  که  است  حالی  در  این  می کند   وارد 
کارهای صنعتی در لحظه خاص خود انجام 
بگیرد  صورت  سوزی  فرصت  اگر  و  شود 
شرایط  آینده  عای  ماه  برای  است  ممکن 

تغییر کند.

موسس پیچ  و مهره فوالدی در نشست با معاون قضایی عنوان کرد:

مبارزه با قاچاق کاال  یکی از راهکاری موثر  برای رونق تولید
پرتاژ ر

 


