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 امروزه در مدیریــت زنجیره تامین 
حمل ونقــل  شــبکه های  و  بنــادر 
به عنــوان  همــواره  پس کرانه هــا، 
زنجیــره  در  حلقــه  تاثیرگذارتریــن 
هســتند و تالش هــای زیــادی بــرای 
ارتقــای بهــره وری و کارایــی در ایــن 

حلقه مدنظر قرار گرفته است. 
هــر اندازه کــه کشــورها در جهت 
پویایــی و اســتفاده بهینــه از منابع 
موجــود خــود در زمینه حمــل  و نقل 
دریایی تالش کننــد، به همان اندازه 
هزینه هــای پرداختــی حمــل  و نقــل 
کاهش می یابد و عواقبی مانند تورم 
داخلــی و یــا وابســتگی های خارجــی 
کم تر بــر آنان و اقتصاد کشورشــان 

می شود.  تاثیرگذار 
بــا این وصــف جمهــوری اســالمی 
ایران به دالیل مختلف، آسیب پذیری 
کم تری نســبت به آثار سوء اقتصادی 
بحــران  بحــران دارد ولــی  ســونامی 
اقتصادی از راه هــای متعددی امکان 
رخنه به کشور ما را دارد که مهم ترین 
راه های آن شــامل خطــوط فاینانس و 
مالــی در نتیجــه انجــام فعالیت های 
کارگزاری بانک ها، بورس ها، بیمه ها و 

صادرات و واردات هستند. 
از آن جائی که سهم نفت در بودجه 
عمومــی دولــت هنــوز بـــخش قابل 
توجهــی را به خــود اختصاص می دهد 
بنابرایــن، کاهــش درآمدهــای نفتی 

موجــب کاهــش تجارت و بــه تبع آن 
کاهش تردد کشــتی در بنادر کشــور 
و در نتیجه کاهش درآمد شرکت های 
کشــتی رانی، فعــاالن و ذی نفعان در 

بنادر خواهد شد. 
اتــاق  نماینــدگان  نشســت  در 
بازرگانــی تهــران طــی مهرماه ســال 
۱۳۸۶ مواردی چند به عنوان مشکالت 
و موانــع بخش خصوصــی در صنعت 
حمل  ونقــل دریایی نام برده شــدند. 
این مــوارد عبارت بودنــد از: - راکد 
مانــدن تعدادی از بنادر و هدر رفتن 

ملی سرمایه های 
- تعرفه های بندری

هنــگام  در  کشــتی ها  انتظــار   -
در  همچنیــن  و  تخلیــه  و  بارگیــری 

لنگرگاه
- مشکالت و نارسایی ها در زنجیره 

بندری پشتیبانی 
حمل ونقــل  جامــع  طــرح  نبــود   -

دریایی
- برخوردهای نامناسب شرکت های 
کشتی رانی سایر کشورها جهت حمل 

بار به ایران و برعکس
- مدیریت ضعیف فصل مشــترک 
ســایر صــور  و  دریائــی  حمل ونقــل 

حمل ونقل در بنادر تجاری 
اگــر چــه دو ســال پیــش رخــداد 
از  دور  بســیار  اقتصــادی  ســونامی 
ذهــن می نمــود، امــا بــا ایــن وجود 

موانع، مشــکالت و تهدیداتی همواره 
در کمیــن صنعــت حمل ونقل دریایی 
به شــرح فوق وجــود داشــت، از این 
رو تجزیه و تحلیــل چالش ها به طور 
مداوم برای فرآینــد مدیریت صنعت 
حمل ونقــل دریائــی مطرح می شــود. 
در ایــن فرآینــد هیچ چیــزی ابدی و 

نیست.  التغییر 
عوامــل  امــروز  کــه  عواملــی 
مـوفـقـــیت هستند، می توانند فردا 
به عنوان عوامل بازدارنده عمل کنند. 
برای شناســایی عوامــل موفقیت در 

فرآینــد تجزیــه و تحلیل ابتــدا باید 
به تجزیــه و تحلیل عوامــل درونی و 
عوامــل بیرونــی صنعت حمــل و نقل 

دریایی پرداخت.
 پیمان های فال و آســیکودا، ایجاد 
دســتگاه های  بیــن  خــودکار  ارتبــاط 
و  کشــور  در  ترانزیــت  بــا  مرتبــط 
کارگــزاری  شــرکت های  دسترســی 
خارجــی بــه شــبکه ارتباطــی در این 

خصوص شامل می شود.
ادامه دارد

چالش های داخلی وخارجی حمل ونقل دریایی
خسروآرام، دکترای مدیریت کسب وکار،بیزینس،حمل ونقل وتوسعه پایدار درایران
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معــاون آموزش،پژوهش و فناوری 
وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت در  
جریــان بازدیــد از شــرکت زرین رویا 
و آرمکــو تولیــد کننــده رادیاتــوردر 
صنایــع خودروســازی  در ســاوه بــا 
اشــاره به ضرورت تحقق شعال سال 
از ســوی واحدهــای تولیــدی اظهــار 
داشــت: امســال ســال رونق تولید 
اســت و نه تنهــا در شــعار بلکه در 
عمــل آماده ایم کــه در خدمت مردم، 
صنعتگران و تولیدکنندگان  باشــیم  
کــه محصوالت مــورد نیاز کشــور در 

داخل تامین شود.
بــرات قبادیان بیان کــرد: بنابراین 
در این مسیر نهایت تالش خود را به 
کار گرفته ایــم و در تالش  هســتیم 
تا با کنتــرل دریچه های قاچاق، جلوی 

هرگونه قاچاق را مسدود کنیم.
  وی ادامه داد: با تالش شبانه روزی 
از تولیــد حمایت می کنیــم و باید با 
استفاده از فناوری علمی و نوین  هم 
از نظــر کیفیت و هم قیمت در برابر 
رقبا بتوانیم از تولیدات کشور دفاع 

کنیم.
معاون آمــوزش، پژوهش و فناوری 
وزیر صنعت، معــدن و تجارت عنوان 
کــرد: همــه ارکان نظام بــرای مقابله 
بــا قاچاق اعالم آمادگــی کرده اند و با 
تصویب تعرفه ها و قوانین و مقررات 

از قاچاق جلوگیری می کنیم.
وی ادامه داد: شرکت آرمکو با اتکا 
به دانــش روز، ماشــین آالت مدرن، 
کیفیــت جامــع، تجربه و تــالش و با 
هــدف توســعه ای و ســرمایه گذاری 
هــای جدیــد  توانســته  در مســیر 
صحیح ومتناســب با نیاز مشتریان و  

کشور حرکت کند.
 علــی مال زاده نورانــی عضو هیات 

مدیره شرکت آرمکو در حاشیه بازدید  
معاون پژوهشی وزیر صنعت  از این 
واحــد تولیــدی در جمــع خبرنگاران 
کننده  تولیــد  آرمکــو  گفت:شــرکت 
انواع رادیاتور در صنایع خودروسازی 
با اشتغال ۳50نفر فعالیت می کند.

وی افــزود: تعــداد محدودی شــرکت 
در کشــور در حــوزه تولیــد رادیاتور 
فعالیت مــی کنند بنابرایــن با توجه 
بــه اهمیــت ایــن واحدهــا در حوزه 
صنایع خــودرو ســازی نیازمند توجه 

جدی مسئولین است.
عضو هیــات مدیره شــرکت آرمکو 
تصریــح کرد:واحدهــای تولیــدی بــا 
مشــکالت متعددی  از جملــه کمبود 
نقدینگــی، کمبــود اولیــه وافزایش 
هزینه ها مواجه هســتند به گونه ای 
کــه به دلیل تغییر نــرخ ارز و تحریم 
هــا هزینه چندیــن برابر شــده  واز 
ســویی قشر صنعتی در جامعه بدون 
هیــچ پشــتوانه ای  با تــوان وبازوی 
خود پیــش  می روند ولی   این توان 
تا حــدودی می تواند تداوم  داشــته 
باشد متاسفانه  بروکراسی های اداری 
عدم  همکاری از سوی بانکهاوادارات  

ســبب شــده صنایع  نتوانند چشــم 
اندازهــای  مورد نظر خود را  در حوزه  

صنعت عملیاتی  کنند.
نورانی بیان کرد: قطعا اگر مشــکل 
نقدینگــی واحدهای تولیــدی مرتفع 
شــد حوزه صنعت   انگیزه بیشــتری 
برای توســعه صنعت کشــور  خواهد 

داشت.
وی افــزود: چندیــن ســال اســت 
شــعار ســال از ســوی مقــام معظم 
رهبــری  مرتبــط بــا تولیــد و اقتصاد  
کشــور مطــرح مــی شــود ایــن نگاه 
نشــان از توجه ایشــان بــه تولید و 
صنایع اســت و جای امیــدواری دارد 
صنایع نیــز باتوجه به عــرق ملی در 
جهــت تحقــق  توســعه اقتصــادی و 
رونــق تولید تــالش کــرده در تحقق 
شعار ســال نســبت به دیگر صنوف 
پیشگام باشند  ولی ساختار اداری و 
تبصره ها  در برخی از اوقات الزامات 
دســت و پا گیری بر سر راه واحدهای 
صنعتــی و تولیدی قرار داده که باید 
نســبت بــه تســهیل در این مســیر 

اهتمام داشته باشیم. 
عضو هیــات مدیره شــرکت آرمکو 

خاظرنشــان کرد: برخــی از واحدها با 
توجه به افزایــش نرخ مواد اولیه در 
داخل و خارج از کشور نیاز به سرمایه 
در گــردش دارند و برخی واحدها نیز 
راکد هســتند که قابلیت احیای آنها 

نیز وجود دارد.
اولیــه   مــواد  داشــت:  بیــان  وی 
شــرکت آرمکو تولید داخلی وخارجی 
اســت کیفیت  مــواد داخلــی آن  از 
در  برخوردارنیست  مناســبی  کیفیت 
حوزه واردات مواد اولیه نیزبه  دلیل 
تحریــم ها،بحث نقدینگی و بانکی  با 

مشکل مواجه هستیم.
وی افــزود: در حال حاضر شــرکت  
آرمکــو با ظرفیت  اســمی کمتری و با 
۳50پرســنل فعالیت می کند  ســال 
گذشــته بــه دلیل مشــکالت 50نفر 
تعدیــل نیرو داشــتیم  خوشــبختانه 
و  مشــکل   احیاءایــن  حــال  در 
افزایش نیروی کار هســتیم. نورانی 
متولیــان  بازدیــد  اظهارکرد:قطعــا 
صنعــت از واحدهــای صنعتــی مــی 
تواند  نقش بســزایی  در  روند  بهتر 

واحدهای تولیدی داشته باشد. 
وی افزود:ماموریت اصلی ما تولید 

محصولی با کیفیت جهانی است.
 به همیــن منظور با اتکا به دانش 
روز دنیــا و بهــره گیــری از تکنولوژی 
برتــر و مــدرن در جهــت توســعه و 
ارتقــای کیفیــت تــالش میکنیــم تا 
انتخــاب  اولیــن  بعنــوان  همچنــان 
خودروســازان و بازار قطعــات یدکی 
شــناخته شــویم.  نورانی بیــان کرد: 
تمامی کارکنان آرمکومتعهد به انجام 
این مسئولیت خطیر در حوزه تولید و 
توزیع بصورت شبانه روزی وبا جدیت 
بسیار درتالشند تا رضایتمندی خیل 
عظیم مشتریان خود را شاهد باشند. 

معاون آموزش، پژوهش و فناوری وزیر صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد؛

حرکت »آرمکو« با اتکا به دانش روز و متناسب با نیاز کشور 
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  دادســتان کشور در دیدار 
صاحبــان  و  صنعتگــران  بــا 
شهرســتان  تولیدی  واحدهای 
ساوه در قالب نشست کمیته 
ســرمایه  از  قضائــی  حمایــت 
شــهر  کاوه  هتــل  در  گــذاری 
صنعتی، اظهار داشــت: ســاوه 
بــه دلیل اینکــه با اســتقرار 
بزرگترین شــهر صنعتی کشور 
قطــب صنعــت محســوب می 
شــود مشــکالت متعــددی در 
حــوزه صنعت و تولید دارد که 
در ســفر دادســتان کشور به 
این شهرستان بررسی شد اما 
برای بررســی بیشتر و تصمیم 
گیــری مناســب الزم اســت با 
حضــور نماینــده ای از ســوی 
اینجانــب طی هفته آینده این 
مشــکالت به صورت تخصصی 
بررسی شود تا بتوان سازوکار 
مناســبی را برای برون رفت از 

آنها اتخاذ کرد.   
حجــت االســالم محمدجعفر 
منتظری با اشــاره به نامگذاری 
رونــق  عنــوان  بــه  ســالجاری 
تولیــد افــزود: تاکیــد رهبــر 
معظــم انقالب این اســت که 
همــه دســتگاههای کشــور با 
تــالش  هماهنگــی  و  تعامــل 
کنند تــا رونق تولید به معنای 
واقعی شکل بگیرد و وضعیت 
اقتصاد کشــور رونق بیشتری 

پیدا کند. 
اکنون بانک ها به علت حجم 
بــاالی معوقات وصول نشــده 
وضعیــت مناســبی ندارنــد و 
اگــر در زمینــه بازپــس گیری 
مطالبات به فریاد آنها نرسیم، 

ورشکســته  اســت  ممکــن 
شوند.

تشــکیل  کــرد:  تاکیــد  وی 
شــعبه ویــژه و تخصصی برای 
پرونده هــای  بــه  رســیدگی 
حقوقــی در حــوزه صنعــت و 
تولید یک حق مســلم اســت 
و دســتگاه قضائــی اهتمام و 
عزم راســخ برای مســاعدت به 
صاحبان تولید و صنایع دارد.

صاحــب  گفــت:  منتظــری 
خــود  کار  در  بایــد  صنعــت 
متخصص و نســبت به امانتی 
که به او ســپرده شده، امانت 
دار و درستکار باشد و کیفیت 
تولیدات و استاندارد سازی را 
سرلوحه فعالیت های خود قرار 

دهد.
وی، خواســتار حســن رفتار 
کارفرمایــان با کارگران شــد و 
گفــت: کارگران موتــور محرک 
تولید هســتند و باید احترام 

آنها حفظ شود.
دادســتان کل کشــور اظهار 
داشــت: رهبــر معظــم انقالب 
ســال هاســت که اقتصــاد را 
محور برنامه ریزی های کشــور 
قرار داده اند و شــعار امسال 
را نیــز رونــق تولیــد تعییــن 
فرمودنــد کــه راه بــرون رفت 
کنونــی  مشــکالت  از  کشــور 

تحقق این مساله است.
منتظــری  االســالم  حجــت 
گفت: در زمــان جنگ تحمیلی 
آمریکا  و  اروپایــی  کشــورهای 
امکاناتــی در اختیــار صــدام 
قــرار می دادند تا پیروز شــود 
امــا به دلیل مقاومــت و ایثار 

مــردم ایــن اتفــاق رخ نداد و 
بــا همین روحیه اســت که در 
شــرایط کنونی کشور روی پای 

خود ایستاده است.
و  ســاوه  مــردم  نماینــده 
زرندیــه در خانــه ملــت نیــز 
گفت: وفــاق و همدلــی میان 
مســئوالن می توانــد پل عبور 
کنونــی  مشــکالت  از  کشــور 

باشد.
محمد رضــا منصوری افزود: 
تنهــا راه نجات صنعت کشــور، 
انجام خصوصی ســازی اســت 
مخصوصــی  کمیتــه  بایــد  و 
بــرای تحقــق این مهــم ایجاد 
و اهلیــت و صالحیــت افــراد 

مشخص شود.
فرمانــدار ســاوه نیــز اظهار 
اقتصادی،  جنــگ  در  داشــت: 
صنعتگــران و تولیدکننــدگان 
با دلســوزی و تعصــب ملی در 
راســتای تحقــق شــعار رونــق 
تولیــد فعالیــت می کننــد که 
در نوع خــود ایثار و مجاهدت 

محسوب می شود.
اظهــار  میرزایــی«  »علــی 
فعــال،  صنعتگــران  داشــت: 
کشور را به ســمت خودکفایی 
و اســتقالل پیــش می برند و 
باید قدردان آنها باشــیم و تا 
جایی که امــکان دارد، قوانین 

را به نفع آنان اصالح کرد.
از  یکــی  افــزود:  وی 
کشــور  عمــده  نارســایی های 
و  بانکــی  حــوزه  بــه  مربــوط 
اقتصــاد  شــدید  وابســتگی 
کشــور بــه بانک هــا اســت و 
همین مساله ســبب شده که 

اکثــر صنعتگــران از بانک هــا 
گالیه داشته باشــند بنابراین 
انجام اصالحات در نظام بانکی 

کشور یک ضرورت است.
ســاوه  دادگســتری  رئیــس 
نیز گفت: با هــدف حمایت از 
ســرمایه گــذاری و تولیــد در 
این شهرســتان کمیته قضائی 
حمایت از سرمایه گذاری پایه 
گــذاری شــده و از ســال ۹5 
تــا کنــون ۴0 مصوبه داشــته 

است.
»هادی ملکی« اظهار داشت: 
پیگیــری مصوبــات و بررســی 
موجــب  صنعتگــران  موانــع 

رضایتمندی آنها شده است.
وی گفت: بــا اراده ای که در 
دســتگاه قضائــی بــا همراهی 
مســئوالن وجود دارد، مشکل 
صنعتگران در حوزه شهرستان 

با جدیت پیگیری می شود.
مدیره شرکت  هیئت  رئیس 
های نورد پروفیل و نورد لوله 
صفا  دراین نشســت با اشاره 
به ضرورت همکاری مسئولین 
با شــرکت پروفیل صفا اظهار 
داشــت: شــرکت پروفیل صفا 
لولــه  کارخانجــات   بزرگتریــن 
ســازی از لحاظ تنــوع وکیفیت 
در دنیــا اســت بــه گونــه ای 
کــه  کارخانــه نورد لولــه صفا 
50درصــد انــواع لولــه هــای 
،آب  گاز،پتروشــیمی  نفــت، 
وفاضالب  کشــور را تامین می 

کند. 
وی افزود:شــرکت های نورد 
پروفیــل و نورد لولــه صفا به 
بودن  الخــروج  ممنــوع  دلیــل 

مدیران آن همچنان اغو است 
در  همچنــان  شــرکت  وایــن 

لیست سیاه قرار دارد
بیــان  صفــا  رســتمی 
انتظــار  مســئولین  از  کــرد: 
ایــن واحد  پیگیری مشــکالت 
داریــم  را  صنعتی،تولیــدی 
بــا پیگیــری دســتگاه قضایی 
اصــل  اســتانی  ومســئولین 
بدهــی ایــن شــرکت پرداخت 
شــده وجرایم آن نیز براساس 
قوانین موجود باید بخشــیده 
شــود امــا متاســفانه تاکنون 
ایــن مشــکل مرتفــع نشــده 
وهمچنــان ممنوع الخروج بوده 
و حســاب های بانکی مسدود 

است.
مدیره شرکت  هیئت  رئیس 
هــای نــورد پروفیــل و نــورد 
لوله صفا اظهارکرد:درگذشــته 
نیروی انســانی شــاغل به کار 
در ایــن واحــد تولیدی 5هزار 
نیــروی  اکنــون  نفربــود هــم 
شــاغل بــه کار در ایــن واحد 
تولیــدی به 2هزار نفر کاهش 
پیدا کرده اســت و با ظرفیتی 
کمتر از ۳0درصد فعالیت می 

کند.
وی ادامــه داد: بــا پیگیــری 
و  شهرســتان  دادگســتری 
استان هزار نفر به نیروی کار 
قبلی اضافه شد در صورتیکه 
مشــکالت این واحــد تولیدی 
مرتفــع شــود میزان اشــتغال 
به بیــش از 5500نفر تاپایان  
ســال ۹۹خواهــد رســید و با 
نهایــی تولید فعالیت  ظرفیت 

خواهد کرد.

مدیر عامل شرکت پروفیل صفا :

»پروفیل صفا«؛ بزرگترین شرکت لوله ساز دنیا،  همچنان 
در لیست سیاه است
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استاندار:
انتقــال صنــوف به شــهرک 
خــودروی اراک بــا همکاری 

شهرداری و سمن هاانجام شود
علی آقازاده  اســتاندار مرکــزی  در کارگروه طرح جامع 
کاهــش آلودگی هوای اراک اظهار داشــت: انتقال صنوف 
به شــهرک خودروی اراک کار دشــواری است و به آسانی 
نمی توان کسبه ای که چهل ســال در یک مکان استقرار 
داشــتند را به این شهرک منتقل کرد، در این خصوص باید 
شــهرداری اراک کارگروهی را تشــکیل دهد و عملکرد آن 

تاکنون قابل دفاع نبوده است.
 جام جم ســاوه: وی ادامه داد: تاکنون برای شهرک 
خودرو میلیاردها تومان هزینه شده است اما بیم آن می رود 

که از هدف اصلی خود دور شود.

استاندار مرکزی گفت: سازمان های مردم نهاد و شهرداری 
برای رفع مشــکالت انتقــال صنوف به شــهرک خودرو 
همکاری الزم را به عمل آورند و گزارشــی از روند پیشرفت 

انتقال صنوف در کارگروه کاهش آلودگی هوا ارائه کنند.
آقــازاده در خصوص پــروژه به روز رســانی طرح جامع 
کاهش آلودگی هوای اراک تاکید کرد: دانشگاه هایی مانند 
دانشگاه صنعتی و اراک به مشاور طرح جامع آلودگی هوای 
اراک کمک کنند و باید پیشنهادات و راهکارهای مقابله با 

آلودگی در شهر اراک مطرح شود.
وی تاکید کرد: مسئولین پاالیشگاه امام خمینی شازند 
نسبت به وضعیت آلودگی واحدهای خود باید مسئوالنه تر 
برخورد نمایند و بهتر بود که شــخص مدیر عامل در این 

جلسه حضور می یافت.

دانش آموز دبیرستان سما، حائز 
مسابقات کشوری طرح  مقام سوم 

قدس 

به گزارش روابط عمومی سما واحد ساوه در این دوره از مسابقات 
تعداد 4 نفر از دانش آموزان و دانشــجویان سما واحد ساوه در رشته 
های اذان،انشائ نماز،حفظ و ترتیل قرآن کریم شرکت کردند ،که 
در نهایت آقای علیرضا خداداد دانش آموز پایه دهم دبیرستان دوره 
دوم پســرانه سما موفق به کسب رتبه سوم مسابقات در رشته اذان 
گردید، و آقای دکتر سید میثم ابراهیمی معاون آموزشهای عمومی 
و مهارتی ســما واحد ساوه  از ایشــان تجلیل کردند.گفتنی است 
دوازدهمین دوره مســابقا ت کشوری قرآن در سما  با حضور تعداد 
250 نفر از دانش آموزان و دانشــجویان سراسر کشور از تاریخ 14 

لغایت 18 تیرماه به میزبانی سمای مشهد برگزار شد.

امام جمعه ساوه  در جلسه شورای اداری 
ســاوه که با حضور دادســتان کل کشور 
برگزار شد با بیان اینکه رعایت عدالت در 
کنار قانون در تمامی زمینه ها و برای اقشار 
ضروری است گفت: بسترهای بزهکاری را 

در جامعه شناسایی کنیم.
خبرنگار جام جم ســاوه : حجت االسالم 
ســید ابراهیم حســینی ضمن تشکر از 

اقدامات دادســتان کل کشور در برخورد با 
کشف حجاب اظهار کرد: مشخص است 
که وضعیت حجاب به صورت سازمان یافته 
مســیر انحــراف را طی می کنــد. وی 
بیان کرد: نباید افراد فاســد در رأس امور 
بخصوص در مجلس شــورای اســالمی 
باشند و باید با فساد مبارزه کنیم زیرا اگر 
این اقدام صورت نگیرد فســاد به صورت 

یافت.رئیس  خواهد  رواج  سیســتماتیک 
دادگستری ساوه نیز با اشاره به وجود اردوگاه 
افاغنه در روستای طراز ناهید ساوه گفت: 
وجود اتباع بیگانه این شهر را به یک شهر 
خاص با ویژگی های منحصر به فرد تبدیل 
کرده است. هادی ملکی با اشاره به رونق 
تولید بیان کرد: در بخش صنعت کمترین 
مشــکل وجود دارد و با همکاری و تعامل 

بیشــتر می توانیم در راستای رونق کسب 
و کار بیشــتر آن ها تالش کنیم. دادستان 
عمومــی و انقالب اراک نیز گفت: حقوق 
عامه و پیشگیری از جرم، موضوعاتی بود 
که انجام می شد اما به صورت انسجام یافته 
کنونی نبود کــه باعث مطالبه گری مردم 
و حفظ حقوق عامه و کاهش فســاد در 

زمینه های مختلف شد.

   امام جمعه ساوه:
بسترهای بزهکاری را در جامعه شناسایی کنیم

رئیس قوه قضائیه در اراک :

 اصناف در عرصه های مختلف با حضور خود از نظام پشتیبانی کرده اند
رئیسی،  ســیدابراهیم  حجت االسالم 
رئیــس قوه قضائیه در دیــدار با خانواده 
معظم شــهدا، جانبازان، ایثارگران و اقشار 
مختلف مردم استان مرکزی در استانداری 
مرکزی اظهار داشــت: حضــور خادمان 
آســتان مقدس رضــوی و پرچم متبرک 
مرقد مبــارک ثامن الحجــج)ع( در دهه 
کرامت، مجلس امــروز را به نام مبارک 
حضــرت رضــا)ع( نورانی کرده اســت و 
امیدواریم خداوند به برکت این ایام همه 
مــا را مورد مرحمت قرار دهد و کشــور، 
نظام و مردم مسلمان را بهره مند از برکات 

رضوی قرار دهد.
وی افزود: توفیقی اســت که در این 
ایام پربرکت در جمع خانواده شــهیدان، 

ایثارگــران، فعاالن اقتصادی، مســئوالن 
استانی، نماینده ولی فقیه در استان مرکزی 
و استاندار مرکزی حضور یافته ایم تا نکاتی 

در این جلسات بیان شود.
رئیــس قــوه قضائیه تصریــح کرد: 
نکاتــی کــه در این نشســت به عنوان 
بیان شد  درخواست های خانواده شــهدا 
مورد بررســی قرار می گیرد و از مجموعه 
بنیاد شــهید درخواســت داریــم تا به 
مباحــث مربوط به حوزه خود رســیدگی 
کنــد و آنچه که در حــوزه اختیارات قوه 
قضائیه باشــد نیز به طور حتم رسیدگی 
می شود. رئیســی ادامه داد: در مورد ارائه 
بیانات نماینده اصناف استان مرکزی نیز 
باید گفت اصناف و تالش این قشــر در 

عرصه اقتصادی بسیار اثر گذار است و باید 
بگوییم اصناف در تاریخ کشــور به عنوان 
یک فعال اقتصادی و در عرصه سیاسی 
نیز چــه در زمان ستم شــاهی و چه در 
عرصه مقابله با خناسان اهل نظر و اعالم 
موضع بوده اند.وی عنوان کرد: اصناف در 
عرصه های مختلف با حضور خود از نظام 
پشــتیبانی کرده اند و در این مسیر حتی 
فرزندان خود را تقدیم کرده اند، همچنین 
مباحثی در مورد موقوفات شهر اراک نیز 
در این جلســه مطرح شد که به آنها نیز 
در جلسه ای با حضور نماینده ولی فقیه در  
استان مرکزی، اســتاندار مرکزی و رئیس 

اداره اوقاف شهر اراک رسیدگی می شود.
رئیس قوه قضائیه خاطرنشــان کرد: 

شهرســتان اراک به سبب دین داری مردم 
این منطقه از ظرفیت موقوفات بسیاری 
برخوردار اســت که تمامی این موقوفات 
تاکید بر دین داری مردم در شهر و روستا 
دارد، اســتان مرکزی از جمله استان هایی 
اســت که بیشــترین میزان موقوفات را 
در اختیار دارد که متولیــان این امر باید 
بکوشــند تا موقوفات را حفظ و نگهداری 

و در محل خود خرج کنند.

آگهی استخدام 

ــت  ــازی جه ــرکت داروس ــک ش ی

ــان با  تکمیــل کادر پرســنل2 نفرنگهب

ــد                        ــی نمای ــذب م ــل ج ــرایط ذی ش

   حداکثــر ســن 45 ســال بــا ضامــن 

ــابقه مرتبط    ــر، 2ســال س معتب

ــال  ــر ارس ــه آدرس زی ــه ب رزوم

ــود: ش

Hr@mahyadarouinc.com بــرادر بزرگوار جناب 
آقای داوود  میرزایی

دبیر اجرایی خانه کارگر تشکیالت ساوه 

وزرندیه
با نهایت تاسف وتاثر مصیبت وارده درگذشت 
پدر همسر گرامیتان مرحوم حاج عبدالله روز 
پیکر را خدمــت حضرتعالی وخانواده محترم 
تســلیت عرض نموده،از خداوند متعال برای آن 
مرحوم علو درجات وصبر وشکیبایی برایتان 

مسئلت می نمائیم. 

عباس کریمی،سرپرســت و لیال گراوند مدیر 

اجرایی  روزنامه جام جم در ساوه

یک شــرکت معتبرمواد غذایی جهت تکمیل پرســنل خود به تعدادی نیرو به شرح زیر نیازمند است:
-اداری/فروش ۱نفر خانم

-مهندس شیمی مسلط به:Eexcelوword)حداقل فوق دیپلم(
wordوexcel کامپیوتر مسلط به-

wordوexcelصنایع غذایی مسلط به-
wordوxcelصنایع مسلط به-

-20کارگر خط تولید
جهــت هماهنگــی بــا شــماره تماس:0۸۶۴525۳۳52ورزومــه کاری خــود بــه آدرس ایمیل زیر ویا با شــماره 

Sale.shoofil@gmail.com تلگرام0۹۳۳۱۸55۱2۶ارسال کنید

آگهی دعوت به همکاری
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 علــی میرزایــی، معــاون اســتاندار 
و فرمانــدار ســاوه در جلســه انجمــن 
کتابخانه هــای عمومی ســاوه بــا تاکید 
بــر اینکه نهاد کتابخانه های کشــور از 
نهادهای مورد تاکید نظام است، افزود: 
با وجــود کســب رتبه های برتــر علمی 
توســط جوانان و نوجوانان ســاوجی اما 
ایــن شهرســتان در حــوزه کتابخوانی 
رتبه آخر است و دارنده کمترین فضای 
فیزیکی کتابخانه ها در ســطح اســتان 

مرکزی است.
 خبرنــگار جــام جم  ســاوه: وی قرار 
اســتان  شهرســتان  دومیــن  گرفتــن 
مرکــزی در رتبــه آخــر ســرانه فضــای 
کتابخانه های اســتان را متاثر از ســوء 
مدیریــت دانســت و با ابــراز گالیه از 
متولیان امر اظهار کرد: یکی از دالیلی 
که موجب قرار گرفتن شهرستان ساوه 
در رتبه آخر استان است به محدودیت 
منابــع اعتباری بر می گــردد و پرداخت 
بــه موقع حق الســهم شــهرداری ها به 
کتابخانه هــا به منظور افزایش ســرانه 
کمــک  کتابخانه هــا،  فیزیکــی  فضــای 
شــایانی به بهبود این شاخص خواهد 

کرد.
معاون اســتاندار و فرماندار ســاوه 
بــا تاکید بــر اینکه بایــد پذیرفت که 
در راســتای افزایــش ســرانه کتاب و 
کتابخوانی  در این شهرســتان کوتاهی 
شده اســت، تصریح کرد: اگر منصفانه 
به قضاوت بنشــینیم این کوتاهی ها، 
ظلم بزرگی را به جامعه روا کرده است.
وی بــا اشــاره بــه اینکه نهــاد عمومی 
کتابخانه های کشــور یک کار تخصصی 
انجــام می دهــد ، افــزود: بایــد تالش 
کرد بــا توجه به مزیت و ویژگی ســاوه 
به عنوان دومین شهرســتان استان و 
ظرفیت بــاالی علمی ایــن منطقه، این 
شــاخص از رتبه آخر به رتبه نخســت 

ارتقا یابد.
میرزایــی وجود تنها دو کتابفروشــی 
در ســاوه را بیانگــر نبــود کتــاب در 
و  دانســت  خانــوار ســاوجی ها  ســبد 
افزود: تدویــن طرح و برنامه مناســب 
و بهــره گیری از همــه فضاهای عمومی 
کتابخوانــی  فرهنــگ  ترویــج  بــرای 
موجــب قــرار گرفتــن کتاب در ســبد 
خانوارهــای ســاوجی خواهــد شــد.وی 

خواستار احداث ایســتگاه های مطالعه 
در مســاجد، پارک ها، مراکــز درمانی و 
عمومی شــد و افــزود: فضاهای ترویج 
فرهنگ کتابخوانی در شهر وجود دارد، 
در صورتی کــه اهتمام جدی برای بهره 

گیری از این فضا امکان ندارد.
فرماندار ســاوه همچنین خواســتار 
تعییــن تکلیــف زمین جانمایی شــده 
بــرای احــداث کتابخانــه مرکزی شــهر 
ســاوه به منظور افزایش سرانه فضای 

فیزیکی کتابخانه ها شد.
 شــهردار ســاوه نیز گفت: شهرداری 
ســاوه از جملــه شــهرداری های خوش 
حســابی اســت که عــوارض مربوط به 
کتابخانــه هــا را بــه موقــع پرداخــت 
می کند.ســیدمهدی حســینی با اشاره 
به اینکه ســرانه فرهنگی ساوه بسیار 
پایین است، افزود: با پیگیری از طریق 
وزارت ارشاد، احداث پردیس سینمائی 
در ســاوه در دستور کار است که قرار 
اســت 700 میلیــون تومــان از محــل 
وزارت ارشــاد، 500 میلیــون تومان از 
طریق سازمان شــهرداری ها و مابقی از 
طریق شهرداری ساوه  تامین می شود. 

وی با اشاره به اهتمام جدی مجموعه 
بــر احــداث  مدیریــت شــهری مبنــی 
کتابخانه مرکزی، اظهار کرد: احداث یک 
کتابخانه در پردیس ســینمائی ســاوه 
پیش بینی شــده اســت و با تخصیص 

اعتبارات الزم اجرائی خواهد شد.
عمومــی  هــای  کتابخانــه  رئیــس 
شهرستان ســاوه نیز گفت: شهرستان 

ســاوه با هفت بــاب کتابخانــه عمومی 
شــهری و روســتایی، بیش از ده هزار 
عضــو فعال دارد با این وجود رتبه آخر 
اســتان مرکزی را از نظر ســرانه فضای 
فیزیکی کتابخوانی بــه خود اختصاص 

داده است.
محمد اشرفیان افزود: در حال حاضر 
۹ نقطه از شــهر ســاوه نیاز به احداث 
فضای کتابخانه دارد که مهمترین نقاط 
شــامل شــهرک علوی، انتهــای خیابان 
ســپاه، خیابــان اســتاد مطهــری، بلوار 
طالقانی، شــهر آوه و شهر صنعتی کاوه 

است.
در این جلسه پس از بحث و بررسی 
اعضای انجمــن کتابخانه هــای عمومی 
ســاوه راهکارهــای الزم بــرای برطــرف 
کردن موانع پیش روی احداث کتابخانه 
مرکــزی و نیــز افزایش ســرانه فضای 
شهرســتان  در  کتابخانه هــا  فیزیکــی 

ساوه اتخاذ شد.
عمومــی  کتابخانه هــای  سرپرســت 
اســتان مرکــزی نیــز در گفــت وگو با 
خبرنــگار جام جم  ســاوه   در خصوص 
تامیــن اعتبار بــرای کتابخانــه مرکزی 
اراک مشــکلی وجود نــدارد و تعهدات 
اســتانداری و نهاد کتابخانه های کشور 
برای تامین اعتبــار ۱00 میلیارد ریالی 

در صورت اعالم نیاز محقق می شود. 
 مجیــد رســتگار افزود: با اشــاره به 
ضــرورت همکاری مــردم و مســئوالن 
در ترویــج فرهنــگ کتابخوانــی اظهار 
داشــت: ترویج کتاب خوانــی در جامعه 

بــا همــکاری و همیــاری همه مــردم و 
مسئوالن انجام می شود، تمام ارگان ها 
و ادارات الزم اســت کــه برای رشــد و 
تعالــی فرهنــگ کتابخوانی، کــه همانا 
رشــد فرهنــگ عمومــی اســت، تالش 
کننــد.وی افزود: قــرار بــود مبلغ ۱0 
میلیــارد تومان اعتبار بــرای تکمیل و 
توســعه کتابخانه های عمومی اســتان 
مرکــزی از ســوی نهــاد کتابخانه هــای 
عمومی کشــور و اســتانداری اســتان 
مرکزی تخصیص داده شــود، تخصیص 
نهــاد  ســوی  از  اعتبــار  میــزان  ایــن 
کتابخانه ها حتمی و ۱00 درصدی بوده 
اما تاکنون مبلغی تخصیص داده نشده 
زیــرا در مرحله اقــدام کار بوده و باید 

احساس نیاز شود.
عمومــی  کتابخانه هــای  سرپرســت 
اســتان مرکزی تصریح کــرد: اداره کل 
عمرانــی  معــاون  و  شهرســازی  و  راه 
اســتاندار مســئول پیگیــری این مهم 
هســتند تا به تناسب زمان اعالم نیاز 
شود، محدودیتی برای تخصیص اعتبار 
از ســوی نهاد کتابخانه هــا نداریم، در 
خصوص میزان اعتبار نیز خوشبختانه 
مشــکلی از ســوی تعهدات استانداری 
و مدیریــت برنامه ریــزی وجــود ندارد، 
تخصیص اعتبار مســتلزم اعــالم نیاز 

است.
 رســتگار بیان کرد: توسعه و تکمیل 
کتابخانه هــای عمومــی اســتان مرکزی 
به روند معلوم در کشــور در دســتور 
براســاس  هم اکنــون  دارد،  قــرار  کار 
تناســب میزان جمعیت و وسعت شهر، 
کمبود فضای کتابخانه در مرکز استان 
احســاس نمی شود، اما با این وجود در 
هر منطقه که نیاز باشد کار جانمایی و 
برنامه ریزی الزم بــرای احداث کتابخانه 

انجام می شود.
کتابخانــه  احــداث  داد:  ادامــه  وی 
مرکزی در شهرســتان ســاوه یــک نیاز 
ضروری اســت، برهمین اساس زمینی 
در ایــن خصوص پیش بینی شــده بود 
امــا بــه ســبب مشــکل قضایــی پس 
گرفته شــده، در صورت برطرف شــدن 
بــرای ســاخت  از زمیــن  مشــکل آن، 
کتابخانه استفاده می شود، در غیر این 
صورت تــالش می کنیم زمین دیگری را 

برای این منظور تهیه کنیم.

احداث کتابخانه مرکزی؛ نیاز ضروری شهرستان ساوه  
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             خبر

واگذاری 6 قطعه زمین با کاربری 
صنعتی و تجاری به شــهرداری 

ساوه در شهر صنعتی

مدیر امالک و مستغالت شهرداری ساوه از واگذاری ۶ 
قطعه زمین با کاربری صنعتی و تجاری در شهر صنعتی 
کاوه با مجموع مســاحت بیش از 13 هزار مترمربع و به 

ارزش 30 میلیارد ریال به شهرداری  خبر داد.
جام جم ســاوه: رضا مصباحی بیان داشــت: با 
توجه به اینکه مسئولیت کمیسیون حفاری در شهرهای 
با جمعیــت بیش از 200 هزار نفر بر عهده شــهرداری 
است،  جلسه هماهنگی جهت پروژه احداث خط انتقال 
آب جایگزین شــهر صنعتی کاوه در 25 اسفندماه سال 
9۶ بین مدیران شــهری ساوه و شهر صنعتی در محل 
فرمانداری برگزار شد.وی ادامه داد: در این جلسه مصوب 
گردیــد که با توجه به مالکیت شــهرداری در خصوص 
شــوارع و فضاهای عمومی،  مبلغ ۷ میلیارد تومان به 
عنوان هزینه جبران ایراد خســارت، حق انتفاع و صدور 

مجوز حفاری برای شهر صنعتی تعیین شد.
مهندس مصباحی تصریح کرد: مقرر گردید که مبلغ 
4 میلیارد تومان از این مبلغ به صورت نقدی و الباقی در 
قالب عقد قرارداد چهار قطعه زمین صنعتی و دو قطعه 
زمین تجاری به شهرداری ســاوه جهت سرمایه گذاری 
های آتی واگذار شــود.وی در پایان افزود: شــهرداری و 
شورای اسالمی شهر ساوه در این خصوص از همکاری 
و حمایــت دســتگاه قضایي شهرســتان و جناب آقاي 
آقازاده اســتاندار ، صادقی زاده مدیرعامل شهر صنعتی 
کاوه ، جناب بهاروند و میرزایي فرمانداران وقت ، جناب 
منصوری نماینده مردم در مجلس شــورای اسالمی  و  
سایر مدیران شهر صنعتی کمال تقدیر و تشکر را دارد.

نمایشگاه دومین جشنواره ملی 
عکس شاهنامه

حســین محمودی فر، 
و  فرهنگ  اداره  رئیــس 
شهرستان  اسالمی  ارشاد 
ساوه از برگزاری نمایشگاه 
دومیــن جشــنواره ملی 
عکس شــاهنامه خبرداد 
و بیــان داشــت: در این 
نمایشگاه آثار دومین جشنواره ملی عکس شاهنامه که 
با موضوعات جوان ایران در آیینه شــاهنامه –شاهنامه 
پژوهان- نگارگران شــاهنامه ونقاشــی قهوه خانه ای-

ورزش های پهلوانی و پیوند آنها با شاهنامه برگزارگردیده 
به نمایش گذاشته شده است.  

جام جم ساوه: رئیس اداره ارشاد ساوه در حاشیه 
این مراسم ابراز داشت: این نمایشگاه با هدف پاسداشت 
جایگاه بلندحکیم سخن فردوسی و شاهکار بی مانندش 
شــاهنامه و تأثیر آن در زندگی ایرانیان و پارسی زبان و 
پیوند میان شاهنامه تصویر و هنر عکاسی از 98/4/29 
به مدت یک هفته در فرهنگسرای ارشاد برپاست دراین 
نمایشــگاه 35 اثر به نمایش گذاشــته شده که عالقه 
مندان می توانندصبح ها از ساعت 8 الی14 و عصرها از 

ساعت1۷ الی 20 از نمایشگاه بازدید نمایند.

دادستان  منتظری،  محمدجعفر  حجت االســالم 
کل کشــور در جمــع خبرنــگاران با اشــاره به 
بدحجابی در جامعه اظهار داشــت: مسئله حجاب 
را نباید آنقدر بزرگ جلوه داد، این مســئله متوجه 
خانم ها بــوده که به موجب حکــم قرآن و قانون 
برای خانــم مســلمان رعایت حجــاب در انظار 

عمومی ضروری است.
 خبرنگار جام جم ســاوه: دادســتان کل 
کشــور افزود: دشــمن از راه های مختلفی درصدد 
ضربه زدن به نظام جمهوری اســالمی و شکستن 
خطــوط قرمز از جمله مســئله کشــف حجاب و 
برداشتن حجاب از سر بانوان است، مسئله حجاب 
برای یک زن مســلمان به عنوان یک ســمبل و 

یک نشانه اعتقادی است که دشمنان برای مبارزه 
با ایــن موضوع عده ای را مامور کــرده  تا کارهای 
بنابراین  انجام دهنــد،  ایــران  هنجارشــکنی در 
دســتگاه قضایی با کســانی که با این هدف و در 
جهت اجــرای برنامه های دشــمن گام برمی دارند 

برخورد می کند.
منتظری عنوان کرد: این طور هم نیســت که 
عده ای تصور کننــد نظام جمهوری اســالمی با 
اینگونه حرکات دشمن علیه ایران  کوتاه بیاید، در 
این راســتا باید گفت که نیروی انتظامی جمهوری 
اســالمی ایران با اقتدار با جرایم مشــهود برخورد 
می کند، زیرا کشــف حجاب از نظــر قانونی و به 
موجب حکم قرآن جرم و گناه اســت و کسی که 

موجب کشــف حجاب و یا مرتکب کشف حجاب 
علنی شــود درواقع مرتکب جرم مشــهود شــده 
و نیروی انتظامی موظف اســت با جرم مشــهود 
برخورد کند.وی بیان کرد: دســتگاه قضایی نیز در 
این زمینه در چارچوب قانــون با مجرمان برخورد 

می کند.

تاکید قاطعانه دادستان کل کشور در برخورد با هنجارشکنان؛ 

در برابر کشف حجاب کوتاه نمی آییم 

ــاب و  ــاب و ذه ــرویس ای ــه س ــن و ارائ ــه ، تامی ــه تهی ــت اول مناقص ــی نوب آگه
ــی ــودر و کمپرس ــتگاه ل ــک دس ــانی ی ــات رس خدم

شــرکت صنایــع کاشــی و ســرامیک ســینا »ســینا کاشــی« در نظــر دارد ســرویس ایــاب 
و ذهــاب و خدمــات رســانی یــک دســتگاه لــودر و کمپرســی )بارگیــری و دیــو ســازی 
مــواد و انتقــال ( را از طریــق مناقصــه عمومــی بــه پیمانــکاران واجــد شــرایط واگــذار 
ــد از  ــرایط می توانن ــی واجدالش ــی و حقوق ــراد حقیق ــه اف ــیله کلی ــن وس ــد ، بدی نمای
مــورخ 98/05/9 بــه مــدت 7 روز در ســاعت اداری )8  الــی 17 (جهــت دریافــت اســناد 
ــان   ــه قیمــت پیشــنهادی نشــانی ســاوه شــهرصنعتی کاوه خیاب شــرکت در مناقصــه ارائ

نهــم )واحــد اداری منابــع انســانی- روابــط عمومــی( مراجعــه نماینــد .

اسناد و ملزومات جهت شرکت در مناقصه :
ــه مبلــغ 200/000/000 ریــال بــه عنــوان ســپرده شــرکت در  1-ارائــه چــک بانکــی ب
ــرکت  ــام ش ــه ن ــهرصنعتی ب ــی ش ــاب 0110556794009-مل ــماره حس ــه ش ــه ب مناقص

ــینا  ــرامیک س ــی و س ــع کاش صنای
2- واریــز مبلــغ 300/000 ریــال بــه شــماره حســاب فــوق جهــت دریافــت مــدارک، از 
حوالــه نمــودن وجــه از طریــق سیســتم هــای شــبا و ســاتنا خــود داری نماییــد . همــراه 
داشــتن اصــل کارت ملــی/ شناســه ملــی بــرای اشــخاص حقیقــی و حقوقــی الزامــی 

مــی باشــد.نکات کلــی :1-هزینــه چــاپ آگهــی بعهــده برنــده مناقصــه مــی باشــد 
2-شرکت در رد یا قبول پیشنهاد ها مختار می باشد.
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ســیدمهدی حسینی  شــهردار ساوه در 
نشســت با خبرنگاران با اشــاره به ضرورت 
ســاخت خانه هــای ارزان قیمت در ســاوه 
اظهارداشت:در سرشماری سال ۹5 در تمام 
شهرها رشد جمعیت منفی بود، این درحالی 
است که شهرستان ســاوه تنها شهری بود 
کــه رشــد آن مثبــت بــود به گونــه ای که 
شــاهد اضافــه شــدن 50 هــزار نفــر به 
جمعیت ســاوه بودیم، درکنار این افزایش 
روبه رشــد جمعیت قطعا انتظارات مردم از 
حوزه مدیریت شهری و برخورداری ازخدمات 

مطلوب شهری بیشتر می شود.
وی افزود:  در کنار توسعه مبلمان شهری 
و زیرســاخت های شــهری نیاز مســکن نیز 
افزایــش یافتــه یکــی از دغدغه های مهم 
شــهروندان ســاوجی که در مالقات مردمی 
با شــهردار همواره مطرح می شــود موضوع 
مسکن اســت، از این رو در راستای تحقق 
سیاســت های دولــت مبنــی بر دعــوت از 
شــهرداری ها برای ورود به ساخت  مسکن 
ارزان قیمت شهرداری ساوه نیز  با مشورت 
اســتاندار، فرماندار و مصوبه شورای شهر 

در حوزه مسکن ورود کرد.
شهردارســاوه تصریح کرد:تولید مسکن 
متناسب با نیاز شهروندان توسط شهرداری 
شدنی نیست شهرداری در خصوص تامین 
سایر کاربری ها و ســرانه های عمومی نظیر 
فضای سبز در حوزه مسکن نیز ورود کرده 
اســت در حالیکه سرانه مســکن در شهر 
ســاوه رها شــده اســت. باید با تشخیص 
چالش های افراد مســتأصل فاقد مســکن 
و با توجه به افزایش آمار جمعیتی ســاالنه 
نزدیــک بــه ۱0 هــزار نفــر، نیاز مســکن 
شــهروندان را برطــرف کرد. حســینی بیان 
کــرد: حــدود 2۸ منطقه حاشــیه نشــین و 
سکونتگاه غیررســمی در شهر ساوه وجود 
دارد این بیانگر این اســت که نیاز مسکن 
در شــهر جــدی دیده نشــده اســت و این 
تعداد نقطه حاشــیه نشــین در ســاوه به 
نسبت کشور بی سابقه است اگر تدابیری 
اندیشیده نشود شهرساوه قطعا با توجه به 
جمعیت روبه رشد ســاوه تبدیل به کانون 
ســکونتگاه های غیررسمی می شود  ساخت 
خانه های ارزان قیمت  تا حدودی این چالش 
را کاهــش می دهــدوی خاطرنشــان کــرد: 

باتوجه به سرسام آور بودن قیمت مسکن 
در کشور خرید مسکن برای اقشار ضعیف 
رویایی شده است و مردم ساوه نیز تمایلی 
بــه اجاره نشــینی ندارنــد از طرفی تامین 

مسکن برای مردم دشوار شده است.
وی افزود: شــرایط حاکم در حوزه مسکن 
بیانگراین اســت که توجه به حوزه مسکن 
بصورت جدی دیده نشــده بــه گونه ای که  
خرید مســکن را برای اقشار ضعیف بویژه 

جوانان به یک رویا تبدیل کرده است.
شهردارساوه تصریح کرد: از طرفی دیگر 
توزیع مســکن نیز به درستی انجام نشده 
یعنی به دســت نیازمندان واقعی نرسیده 
بطوری که ســال گذشــته حدود ۴۸0 هزار 
متر مربع در این شــهر پروانه صادر شده، 
قطعــا  آنچنان که باید و شــاید به دســت 
جامعــه هدف نرســیده اســت و هم اینک 
نیز حدود 500 واحد خالی در ســاوه وجود 
دارد که در واقع به نوعی فعاالن این عرصه 

قیمت آن را تعیین می کنند.
حســینی گفــت: بنابرایــن بــا توجه به 
افزایش مشــکالت حوزه مســکن در ساوه 
وقت آن رســیده که نگاه جدی به مدیریت 
مســکن در این شهر اعمال شود، بنابراین 
امــروز باید بــا ارائه راهکارهای مناســب و 
قانونمند در بخش مســکن  به مردم امید 
داده شــود که همه درها به روی آنها بسته 
نیست و مسیری ضابطه مند و قانونمند در 

این مسیر پیش بینی شود.
وی افــزود: بــا توجه بــه باال بــودن نیاز 
شــهروندان ســاوه به مســکن، در صورت 
عــدم پیــش بینــی برنامــه ای هدفمند و 
مناســب بــرای رفع ایــن چالش مهــم، در 
ســالهای آینده شــاهد پدید آمدن چندین 
نقطه حاشیه نشین دیگر در ساوه خواهیم 
بود.شهردار ســاوه تصریح کرد: بازنگری در 
طرح جامع شهری ســاوه نشان می دهد که 
باید نیازهایی با کاربــری خدماتی بویژه در 
حوزه مســکن دیده شود. از طرفی صندوق 
توســعه ملی در حــوزه مســکن بافت های 
فرســوده و سکونتگاه  ها ی غیررسمی ورود 
پیدا کرده است تا چرخه تولید مسکن برای 
برطرف کردن نگرانی مردم برطرف شود.وی 
از ثبــت نــام بالغ بر ۱5 هــزار نفر در طرح 
فراخوان مســکن برای افراد فاقد مســکن 
توســط شهرداری خبر داد و افزود: مدیریت 
شــهری نیز به دنبال اجرای سیاســت هایی 
نظیر فروش تراکم، تغییــر کاربری اراضی، 
صــدور پروانه و تخصیص اراضی ملی برای 
ساخت مسکن در بازنگری طرح جامع شهری 

است.
به گفته حســینی در شهر ســاوه تولید 
ســکونتگاه های غیــر رســمی بالــغ بــر دو 
دهه اســت که شــکل گرفته است. شهری 
بــا ایــن تمــدن و پهنــه اصیل بــه کانون 
ســکونتگاه های غیررســمی تبدیل شده و 
بــه هویت تاریخی آن آســیب زده اســت، 
شهر بی ارزش محکوم به فناست و ارزش 
مداری شــهر در گرو احترام به شــهروندان 
اســت.وی با تاکید بر اینکــه حجم نیاز به 

مسکن شهروندان ساوجی نسبت به سایر 
شــهرهای کشــور غیر عادی اســت، افزود: 
پوشــش باغات اطراف شــهر، مهاجرپذیری، 
رشــد حاشــیه نشــینی و ســکونتگاه های 
غیرمجاز نیاز مسکن را غیرعادی کرده است 
و حجم قابل توجهی از افراد فاقد مســکن 

را تشکیل داده است.
شــهردار ســاوه با اشــاره به اینکه طرح 
مســکن ارزان قیمــت بــا اخــذ مجــوز از 
شورای اســالمی شهر مطرح شده و فعال در 
حال انجــام کارهای مقدماتی و شناســایی 
افراد فاقد مســکن اســت، افــزود: اجرای 
جزئیــات طــرح با حمایــت هیــات تطبیق و 
ســتاد بازآفرینی انجــام و با ارائــه راهکار 
کارشناسی با مشارکت انبوه سازان و نظام 
مهندســی اقــدام به تهیه بســته حمایتی 
برای اجــرای طرح مســکن ارزان قیمت می 
شــود، گرچه در این خصوص اطالع رســانی 
ضعیف بود اما در خصوص مســکن برنامه 
شهرداری صرفا نیاز سنجی بود و برنامه ای 

برای تولید و واگذاری مسکن نیست.
وی افــزود: صدور حــدود ۴۸0 هزار متر 
مربع پروانه ســاخت در ســال گذشــته با 
توجه به رکود بی سابقه نشانگر نیاز باالی 

مردم به مسکن است.
 برخــورد قهــری و تامیــن زیرســاخت از 
جملــه راهکارهای پیشــگیری از تشــکیل 
نقاط حاشــیه ای و ســکونتگاه های غیرمجاز 
اســت و یکی از زیرساخت های مهم تامین 
مســکن در زیر پوست شهر و عامل مهمی 
در جلوگیری از شــکل گیری سکونتگاه های 
غیرمجــاز خواهــد بــود. در ادامــه، طــرح 
فراخوان مســکن قطعا کارشناســی خواهد 
شــد و با هماهنگی مدیریت شهرســتان و 
موافقت عمومی اقدام به اجرای دقیق طرح 
خواهد شــد چرا که شــهرداری بــه تنهایی 
نمی تواند از عهده اجرای این طرح بربیاید.

حسینی در ادامه بیان کرد: برای بهره گیری 
از توان نیروی انسانی آموزش دیده موجود 
و نیز معطل نماندن کار شهروندان، موضوع 
برون سپاری مطرح شده و طبق قانون باید 
از طریق مراجع ذیصالح انجام شــود که در 
این راستا مصوبه هیات دولت و مجوز های 

قانونی مشــمول دفاتر پیشــخوان اســت. 
در قانون آمده اســت که امورات و خدمات 
شــهروندی فقــط در دفاتــر پیشــخوان به 
عنوان بخش خصوصی باید صورت گیرد و  
تاکید شــده است که ظرف پنج سال آینده 
تمامــی اموراتــی که قابلیت برون ســپاری 
دارد بایــد توســط دفاتر پیشــخوان انجام 
شود و شهرداری نیز به دلیل کمبود نیروی 
انســانی بر همین منوال عمل کرد و زمینه 
اشــتغال این تعداد نیروی آموزش دیده را 
مجددا فراهم کرد.شهردار ساوه با اشاره به 
اینکه براساس نتایج مالقات های مردمی و 
اظهار نظر عمومی آمار نارضایتی از عملکرد 
دفاتــر پیشــخوان در حد انگشــت شــمار 
اســت، افــزود: هرگونــه تغییــری در حوزه 
خدمت رســانی به مردم قطعــا با نارضایتی 
مواجــه خواهد بود و اینکــه عده معدودی 
از مردم ناراضی باشــند نشــان از عملکرد 
مطلــوب دفاتر پیشــخوان دارد گرچه برابر 
دســتورالعمل ها، فعالیت دفاتر پیشخوان 

در حوزه شهرداری قانونی است.
وی بــا تاکیــد بر اینکه هــم اکنون هیچ 
راهکاری بــرای شــهرداری به جــز واگذاری 
خدمات شهرسازی به دفاتر پیشخوان وجود 
ندارد، افزود: به عنوان شــهردار ساوه قول 
می دهم هر شــهروندی که راهکار مناسبی 
بــرای جلب رضایت حداکثری مردم در ارائه 
خدمــات حــوزه شهرســازی ارائــه دهد به 
عنوان شهروند نمونه تجلیل شود. بدیهی 
اســت شــهرداری به دنبال اجرای راهکاری 
بــرای ارائــه خدمات بهینه در ایــن حوزه با 
توســل به ظرفیت های قانونی خواهد بود.

شهردار ســاوه در ادامه با اشاره به احداث 
کمربنــدی شــمالی گفت: شــهر ســاوه از 
جمله شــهرهایی است که کمربندی ندارد. 
در مرکز اســتان شــاهد تــردد روزانه بالغ 
بر  ۸۶ هزار خودرو هســتیم  اما در شــهر 
ساوه بیش از ۱۴0 هزار خودرو تردد روزانه 
صورت می گیرد اما فاقد کمربندی اســت. 
به دلیل عدم اجرای طرح جامع تغییراتی در 
جانمایی احــداث کمربندی صورت گرفت و 
امید اســت این طرح تا پایان نیمه نخست 

سالجاری به بهره برداری برسد.

 شهردار ساوه عنوان کرد؛

خرید مسکن برای  قشر ضعیف بویژه جوانان به یک 
رویا تبدیل  شده است
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گر تیغ بارد در کوی آن ماه
گردن نهادیم الحکم هلل
آئین تقوی ما نیز دانیم

لیکن چه چاره با بخت گمراه
حافظ

مــاده 55 قانــون شــهرداري هــا که به 
شرح وظایف شهرداري هامي پردازد، عالوه 
بر صــدور پروانه ســاختماني بــراي کلیه 
ساختمان هاي شهر که بر اساس ضوابط و 
مقررات طرح هاي جامع و تفصیلي صورت 
مي گیرد، دربند 2۱ ماده ذکر شده، اتخاذ 
تدابیر الزم براي ســاخت خانه هاي ارزان 
قیمــت براي اشــخاص بي بضاعت شــهر 
نیــز از جمله وظایف شــهرداري ها در امر 

مسکن بر شمرده شده است.
هــای  بناهاوســاختمان  احــداث   
رختشــوریخانه  ازقبیــل  موردنیازمحــل 
و ســرویس بهداشــتی وحمــام عمومــی 
و کشــتارگاه ومیــدان هــا وباغ کــودکان 
وورزشــگاه مطابــق اصــول فنــی و اتخاذ 
تدابیــر الزم بــرای ســاختمان خانــه های 
ارزان قیمــت برای اشــخاص بــی بضاعت 

ساکن شهر است. 
شــهرداري ها به دلیل هزینه نگهداري، 
هــاي  مجموعــه  ایــن  مدیریــت  و  اداره 
مسکوني انگیزه اي براي احداث این گونه 
واحدها ندارند.عالوه بر این اگرشــهرداري 
بــه عنــوان پیمانکارموظف باشــد که هم 
زمین را خریداري نموده و هم خانه احداث 
نماید، به دلیل مشــکالت و موانع موجود 
رغبتي براي ساخت خانه هاي ارزان قیمت 

نخواهد داشت.
همچنین وابســتگي و اتکاي شهرداریها 
بــه درآمــد هاي ناشــي از فــروش تراکم 
نیــز مزیــد بر علت شــده، امــکان صرف 
نظرنمودن از این منبع درآمدي به منظور 

کاهــش هزینــه هــاي ســاخت واحدهاي 
استیجاري براي اقشار کم درآمد را از آنها 
ســلب کرده اســت.ایجاد تنــوع در منابع 
درآمدي و عمــل در حیطه وظایف از جمله 
راهکارهایي اســت که شهردار یها با فراغ 

بال به اسکان کم درآمدها بیندیشند.
در حال حاضرشهرداري ها مجري ضوابط 
تعیین شــده از باال هســتند. اما چنانچه 
همــان گونــه کــه در قانون پیــش بیني 
شده است،مدیریت این فعالیت بر عهده 
شهردار یها باشد و مشکالت بودجه اي در 
اتکا به منابع فروش تراکم برطرف شود ، 
قطعا شــهرداري ها از پذیرش پروژه هاي 
ســاخت واحدهاي ارزان قیمت براي قشر 

مورد نظراستقبال مي کنند.
احمد حاج امینی رئیس شورای اسالمی 
شهر ســاوه  در گفت وگو با خبرنگار  جام 
جم ساوه یکی از معضالت کنونی در سطح 
استان و ساوه معضل مسکن و شهرسازی 
اســت که دامنگیر اقشار مختلف به ویژه 
جوانان و اقشار آسیب پذیر شده است. 
وی افزود: امروز مســکن دغدغه اساسی 
و جــدی مردم شــده و در ســاوه به دلیل 
شرایط خاص این موضوع جدی تر از سایر 
شــهرها اســت که علــت آن مهاجــرت از 
اقصی نقاط کشــور و رشــد جمعیت باالی 
آن اســت. رئیس شــورای اســالمی شهر 
ســاوه با بیان اینکه ساوه نیازمند تامین 
مســکن بــرای افزایــش جمعیت اســت، 
گفــت: متاســفانه در گذشــته تمهیدات 
الزم در  ایــن خصــوص در نظــر گرفتــه 

نشــده اســت به طوری که شــهر ســاوه 
امروز در بســیاری از بخش های مسکن و 
شهرســازی با مشــکالتی مواجه است که 
منشــأ آن رشــد جمعیت و مهاجرپذیری و  
انجــام نشــدن اقدامات اصولــی در این 

حوزه در گذشته است.
وی خاطرنشــان کرد:نابســامانی ساخت 
و ســازها و ایجاد 2۸ نقطه حاشیه نشین 
در شــهر حاصل این کم توجهی است که 
امروز ســاماندهی ایــن نقاط کار بســیار 
ســنگینی اســت و اگــر حمایــت ســایر 
دســتگاه ها و اســتان و  اعتبــارات ملــی 
نباشد نخواهیم توانست به اهداف مورد 
نظر در بحث ساماندهی این مناطق دست 

یابیم.
افزایــش حجــم  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
ترافیک شهری یکی از پیامدهای رشد بی 
رویه جمعیت ســاوه است، افزود: شورای 
اسالمی شــهر در دوره پنجم اقداماتی را 
جهت ساماندهی این وضعیت آغاز کرده، 
اما کافی نبوده اســت زیرا ســاوه نیازمند 
کارهای زیــادی در این خصوص اســت تا 
بتوانیم مشــکالت را به حداقل برســانیم 
و این خواسته همه مردم ساوه می باشد.
رئیس شــورای اســالمی شــهر ســاوه 
در  ملــی  زمین هــای  معضــل  افــزود: 
ســکونتگاه های غیررسمی که توسط افراد 
نیازمند به مســکن ســاخته شــده است 
ســال ها الینحل مانده و این موضوع باید 
حل و فصل شود.حاج امینی افزود: ساوه 
در میان شهرهای استان و کشور به دلیل 
شــرایط خاص بایــد متفاوت دیده شــود 
شورای اسالمی شــهر و شهرداری آمادگی 
خود را برای همکاری با ســایر دستگاه ها 
جهت اجرای مطلوب طرح بازآفرینی شهری 
و ســاماندهی سکونتگاه های غیر مجاز در 

ساوه اعالم می دارند. 
وی ادامــه داد: بــه جای اینکــه کار در 
حــوزه تولیــد را تســهیل کنیــم، با وضع 
مالیات ســنگین، وام گران قیمت نسبت 
به سایر صنایع شرایط را سخت کرده ایم  
و برای صنعت ســاختمان مانع ایجاد کرده 
ایــم و خودمــان صنعت ســاختمان را در 
عمل تحریم کرده ایم بنابراین چه انتظاری 
می توان داشــت.  باید موانع و مشــکالت 
صنعــت ســاختمان برطرف شــود. رئیس 
شــورای اســالمی شهرســاوه خاطرنشــان 
کــرد:  در ارتباط با ثبت نام برای ســاخت 
خانــه هــای ارزان قیمت فعــال در مرحله 
اولیه و جمع آوری اطالعاتی که برای سایر 
ارگان هــا و مدیریت هــا کارآمدی خواهد 
داشــت،  قــرار دارد.وی ادامــه داد:اجرای 
طرح ســاخت  خانــه هــای ارزان قیمت با 

انتقادهایی مواجه بود مجموعه شهرداری 
و شــورای اسالمی تاکنون   در اجرای هیچ 
مصوبــه ای به صــورت خودســرانه عمل 
نکــرده زیرا در این فرایند هم نظر کمیته 
انطباق مصوبات شــورا در فرمانداری،  راه 
و شهرســازی و ســایر ارگان ها به صورت 
کارشناسی اعمال خواهد شد و استاندار 
مرکزی نیــز در این زمینه نظر مســاعدی 
دارد.رئیس شــورای اســالمی شهرســاوه 
خاطرنشان کرد:قصد داریم ابتدا نیازهای 
واقعی و شمار خانواده های بدون مسکن 
در ساوه را سنجش کنیم و در مراحل بعد 
هم کمیته انطبــاق مصوبات فرمانداری و 

راه و شهر سازی هم ورود می کنند. 
وی ادامــه داد: باید قبــول کرد که آن 
ســال ها تحریــم در حوزه مســکن تاثیر 
گذاشته بود و اکنون نیز می توان تحریم 
ها را کنار گذاشت اگر حوزه تولید مسکن 

در کشور مورد توجه قرار گیرد. 
ســهم ۸.5درصدی تســهیالت در حوزه 
مســکن با صنعتــی که حــدود ۴0درصد 
تسهیالت می گیرد بسیار متفاوت است. 
آیا صنعت ســاختمان کشــور یک صنعت 

پیشتاز هست یا خیر؟ 
وی افزود:  چرا باید به صنعت پیشــتاز 
این میزان تســهیالت داده شود در حالی 
کــه نشــان مــی دهــد در اقتصــاد بانک 
محــور مورد توجــه نبوده ایــم. وی اظهار 
کــرد: بنابراین  به جای اینکه کار در حوزه 
تولید را تســهیل کنیم، بــا وضع مالیات 
سنگین، وام گران قیمت نسبت به سایر 
صنایع شرایط را ســخت کرده ایم  و برای 
صنعــت ســاختمان مانع ایجاد کــرده ایم 
و خودمــان صنعت ســاختمان را در عمل 
تحریــم کرده ایــم بنابرایــن چــه انتظاری 
می توان داشــت. رئیس شــورای اسالمی 
شهرساوه تصریح کرد:حل مشکل اسکان 
غیررســمي تنهــا درگروي صــرف هزینه و 

بودجه نیست. 
بلکه نیازمند مدیریت بخردانه شــهري 
تمهیدآمادگــي  و  بخشــي  ســامان  بــراي 
پذیــرش اســکان کــم درآمدها در شــهر 
نیــز مي باشــد که مــی بایســت در کنار 
مســکن مهر مورد توجه قــرار گرفته و از 
حالــت بالقوه بــه فعل درآیــد.وی اضافه 
کرد: فقدان منابــع کافي، ضعف مدیریت 
اقتصــادي، نداشــتن برنامه ریــزي جامع 
مسکن و ســایر نارسایي هایي که در زیر 
ســاختهاي اقتصادي این کشــورها وجود 
دارد از یکســو و افزایش شتابان جمعیت 
شهرنشین از ســوي دیگر، تأمین سرپناه 
در این کشــورها را به مشکلي چند بعدي 

تبدیل کرده است.

رئیس شورای اسالمی شهر ساوه:

آمادگی شورا و شهرداری برای اجرای مطلوب طرح  »بازآفرینی 
شهری و ساماندهی سکونتگاه های غیرمجاز«


