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دکتــر مهــدی مصری رئیس دانشــکده علوم پزشــکی ســاوه در 
نشست تخصصی سیاســت های جمعیتی و پیشگیری از ناباروری که با 
حضور کارشناســان معاونت بهداشتی دانشــکده علوم پزشکی در مرکز 
جهاددانشگاهی ساوه برگزار شد با اشاره به مشارکت همگانی در راستای 
تحقق سیاســت های جمعیتی ابالغی مقــام معظم رهبری گفت: اجرای 
سیاست های جمعیتی ابالغی از سوی مقام معظم رهبری، همکاری بین 
بخشــی دســتگاه ها را می طلبد و به تنهایی از عهده یک دستگاه خارج 
اســت، بنابراین دســتگاه های مختلف  فرهنگی و اقتصادی با توجه به 
رسالت کاری خود باید در راســتای تحقق سیاست های جمعیتی تالش 

کنند.
وی در گفتگو با جام جم با برشــمردن بخشــی از سیاست های کلی 
جمعیتی مقام معظم رهبری، ارزیابی عوامل موثر بر کاهش نرخ جمعیت و 
باروری و تاثیر آن بر سالمت کشور را غیر قابل انکار دانست و خاطرنشان 
کرد: اگر ١٠ درصد جمعیت افراد مجرد کاهش پیدا کند، میزان باروری به 
طور قابل مالحظه ای افزایش پیدا می کند و این مهم با فرهنگ سازی، 
تقویت نگرش، ارتقای مشــاوره ازدواج، کاهش آســیب های اجتماعی و 
ایجاد تفکر سیستمی، می تواند قابل دستیابی باشد.رئیس  دانشکده علوم 
پزشکی ســاوه تصریح کرد: در سیاست های افزایش جمعیت تئوری های 
خوبی در دسترس است اما در عمل نتیجه چندان خوبی نگرفته ایم. وی 
در ادامه ســخنان خود، حمایت از زنان باردار و تقویت زیرســاخت های 
دولتی در این زمینه را بســیار حایز اهمیت خواند و یادآور شــد: امکانات 
دولتی خوبی در حوزه ناباروری داریم، در این میان تقویت ساختار خدمت 
رســانی به قشــر بارور جامعه و تســهیل فرزند آوری با امکانات دولتی 

می تواند بسیار کمک کننده باشد.
وی افــزود: یکی از مراکزی که خوشــبختانه دربحث رویان اقدامات 
قابل قبولی ارائه داد جهاد دانشــگاهی بود، دانشکده علوم پزشکی ساوه 
نیز در راســتای رفاه حال شــهروندان شهرستان های ســاوه و زرندیه و 
تســریع در ارائه خدمات درمانی راه اندازی مرکز ناباوری را در دستور کار 

قرار داده است.

دکتر مصری خاطرنشــان کرد: در ارتباط با بحث بهداشت خانواده و 
چالش هایی که ممکن اســت گاهی با آن مواجه شویم ضروری است از 
قبل کدهای اخالقی و ســناریوهایی با حضور کارشناسان علوم انسانی و 

فقها  در این خصوص تشکیل شود.
دکتر نعمت اله عزیزی معاونت بهداشت دانشکده علوم پزشکی ساوه 
نیز   با تاکید بر اینکه تصمیم گیری برای فرزندآوری یکی از وقایع مهم 
زندگی زوجین است که تحت تاثیر جنبه هایی از جمله سالمت، وضعیت 
اقتصــادی و رفاه و فرهنگ خانواده شــکل می گیرد، به برخی از عوامل 
موثر بر نرخ باروری اشــاره کرد و افزود: افزایش میانگین ســن ازدواج، 
کاهش تعداد ازدواج در چند سال اخیر، افزایش فاصله بین ازدواج و تولد 
فرزنــد اول و فرزندان بعدی، روند رو بــه افزایش طالق، تزلزل بنیان و 
پایداری خانواده ها )طالق عاطفی(، تمایل به تک فرزندی، آســیب های 
اجتماعی از جمله اعتیاد، طالق، سقط، ناباروری و مرگ زودرس از جمله 

این عوامل است.
وی افزود: خوشبختانه در حال حاضر کلینیک های درمان ناباروری با 
85 درصد تعرفه دولتی درحال ارائه خدمات به زوجین ناباروِر شناســایی 

شده هستند و در این راستا این دانشکده  از زمان اجرای طرح پیشگیری 
و درمان ناباروری، زوجین نابارور را شناســایی و به مراکز و کلینیک های 
درمان نابارورِی معتبر معرفی کرده و در راستای آگاهی سازی عمومی هم 
آموزش هایی ارائه شده اســت. معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی 
ســاوه تصریح کرد: مقوله جمعیت جزو مقوله های اساســی کشور است 
هرچند نمی توان مبحث اقتصادی در رشــد جمعیت و باروری را نادیده 
گرفت ولی مهم تر از آن بحث فرهنگ ســازی اســت چرا که براساس 
تحقیقاتی که صورت گرفته متاســفانه نرخ رشد جمعیت در خانواده هایی 
کــه از لحاظ اقتصادی واجتماعی در جایگاه مطلوبی هســتند به مراتب 
پایین تر اســت اگر چه در این خانواده ها زمینه برای رشد کودک فراهم 
است. رقیه خرم مدیر گروه سالمت جمعیت خانواده و مدارس نیز در این 
نشست گفت: در راستای آگاه سازی عمومی در خصوص ناباروری از سال 
۹۴ تاکنون، آموزش مباحثی چون شیوه زندگی سالم، تغذیه، افزایش سن 
زوجین بخصوص بانوان و بیماری های موثر بر ناباروری نظیر آندومتریوز 
و تخمدان پلی کیســتیک و توزیع کتابچه های آموزشــی با موضوعات 
مذکور به گروه های هدف مورد نظر در ســطح دانشــکده در دستور کار 

قرار گرفته است. 
وی  افزود: در راستای ارتقاء آگاهی عموم مردم با تاکید ویژه بر مردان 
در سال گذشته مسابقه کتابخوانی با موضوع ناباروری بین کارگران شاغل 
در هشت واحد صنعتی شهر صنعتی کاوه  و دو دستگاه اجرایی شهرستان 
ســاوه برگزار شد که  در مجموع ۲88  نفر در مسابقه شرکت کردند و به 

5٠ نفر از برندگان به قید قرعه جوایزی اهدا شد.
 در این جلســه مســعود شــهرجردی رئیس جهاد دانشگاهی استان 
مرکزی در ارتباط ویدئو کنفرانسی به تشریح اقدامات و فعالیت های مرکز 
ناباروری جهاد دانشــگاهی اســتان پرداخت و از آمادگی این مرکز برای 
همــکاری و ارائه تجربیات در خصوص تحقق سیاســت های جمعیتی و 
پیشگیری از ناباروری به حوزه سالمت شهرستان های ساوه و زرندیه خبر 
داد. همچنین راهکارهــای الزم در بحث کاهش نرخ باروری  با حضور 

پزشکان مختصص زنان وکارشناسان خانواده ارایه شد.
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برای دومین سال متوالی؛
موفقیت شهرداری ساوه در کسب رتبه اول استان

حیــدری مدیرکل دفتر امور شــهری و 
شــوراهای اســتانداری مرکزی از کسب 
بیــن  در  ســاوه  شــهرداری  اول  رتبــه 
شهرداری های این استان در سالهای 96 

و 97 خبر داد.
به گــزارش جام جم مهنــدس حمید 
حیــدری در آییــن تجلیــل از شــهردار 
ســاوه کــه در صحن شــورای اســامی 
شــهر برگزار شــد، گفــت: همه ســاله 
ارزیابــی شــهرداری های و اســتان  بــر 
و  وزارت کشــور  اســاس شــاخص های 
سازمان شــهرداری ها  و گزارش عملکرد 
شــهرداری ها به صورت خــود اظهاری از 
حوزه هــای مختلــف این مجموعــه انجام 

می شود.
وی از اجــرای پروژه هــای زیرســاختی، 
میزان رضایتمندی مردم، تحقق بودجه و 
تعامل شورا و شهرداری به عنوان بخشی 
از این شاخص ها نام برد و اظهار داشت: 
شورای اسامی شهر ساوه ضمن تعامل 
خوب بــا شــهرداری یکی از بی حاشــیه 
ترین شــوراها در اســتان اســت و این 
همکاری موجب شده تا این موفقیت در 

ساوه رقم زده شود.
حیدری ادامه داد: ارزیابی شهرداری های 
اســتان هر ساله انجام می شــود اما در 
گذشــته رتبه هــا به شــهرداری ها اعام 
نمی شــد کــه در دســتورالعمل جدید، 

وزارت کشــور به ســازمان شــهرداری ها 
اباغ کرد که رتبه تمام شهرداری ها باید 

در هر استان اعام و منتشر شود.
وی تصریح کرد: بر اساس ارزیابی های 
انجــام شــده از عملکرد شــهرداری های 
استان در سال 96 شهرداری ساوه موفق 
به کســب رتبه اول، اراک دوم و محات 
ســوم  و همچنین  در ارزیابی ســال 97 
نیز ساوه موفق به کسب رتبه اول، اراک 

دوم و محات همچنان سوم شد.   
حیــدری گفت: خوشــبختانه شــورای 
اسامی شهر و شــهرداری ساوه در این 
شــاخص ها دارای عملکــرد خوبی بودند 
و کســب این موفقیت حاصل همکاری، 
نیروهــای  تمامــی  پشــتکار  و  تــاش 
زحمتکش شــهرداری با مدیریت شهردار 
و نظارت خوب شورای اسامی شهر بوده 
است و حفظ این رتبه از این پس تاش 

مضاعف می طلبد.
وی افــزود: اعام رتبه شــهرداری های 
استان مرکزی با برگزاری جلسات مختلف 
در شــهرهای اراک و محــات نیــز انجام 

خواهد شد. 
عبداهلل سالمی رئیس شورای اسامی 
شــهر ســاوه نیز در این مراســم گفت: 
کســب رتبه اول  توسط شهرداری ساوه 
در بین شــهرداری های استان مرکزی در 
ســال های 96 و 97،  وظیفه ما و تمامی 

کارکنــان ایــن مجموعــه را در راســتای 
خدمت رسانی بیشتر به مردم سنگین تر 
خواهد کرد. وی افزود: تاخیر و تعلل در 
کار مــردم زمینه ســاز بــروز نارضایتی 
اســت چــرا کــه شــهروندان ســاوجی 
شایســته برخورداری از بهترین امکانات 
و خدمات شهری هســتند و باید تاش 
کرد تا میزان رضایتمندی را افزایش داد. 
سالمی بیان کرد: برنامه ریزی بلندمدت، 
میــان مدت و کوتاه مدت با حضور افراد 
موثر تصمیم ســاز و کارآمد یک اولویت 
در دوران پســاکرونا و رمز موفقیت برای 
عبــور از تنش هــای احتمالــی و تبعات 
منفی بیماری کروناســت.مهندس سید 
مهدی حســینی شهردار ســاوه در آیین 
اعام رتبه شــهرداری های استان توسط  
مدیرکل دفتر امور شــهری و شــوراهای 
اســتانداری مرکــزی، گفت: کســب این 
رتبه توسط شهرداری ساوه موجب گردید 
تــا زحمات تمامی کارکنــان این مجموعه 
در بحرانی تریــن شــرایط  امــروز به ثمر 
بنشــیند. وی بــا بیان اینکه شــهرداری 
ساوه در سال های 96 و 97  شرایط بسیار 
ســختی را ســپری کرد، اظهار داشت: در 
این دو سال که تمام شهرداری کشور در 
گیر مشکات اقتصادی بودند، شهرداری 
ســاوه به دلیل اجرای قانــون تجمیع بر 
مالیات بر ارزش افزوده و قطع این منبع 

درآمدی با بحران شدیدتری مواجه شد.
مهنــدس حســینی بــا بیــان اینکــه 
مدیریت یک بحران نیازمند سه موضوع 
مهم شامل تدبیر،  تعهد و تاش شبانه 
روزی است، تصریح کرد: شورای اسامی 
شــهر در ایــن مــدت ضمن همــکاری و 
تعامــل خــوب لوایح  بســیار ســختی را 
گذرانــد و ما نیــز باید ضمــن مدیریت 
بحران مالی،  پروژه های بزرگی را در شهر 
به ثمر می رســاندیم تــا بتوانیم از این 
امتحان سربلند خارج شــویم. وی ادامه 
داد: کســب این موفقیت حاصل تاش 
شــبانه روزی تمامی معاونیــن، مدیران، 
کارکنان،  کارگــران زحمتکش و تک تک 
پاکبانــان عزیــز و ســازمان های مختلف 
شــهرداری اســت چــون بــه طــور مثال 
در ســازمانی ماننــد عمران توانســتیم 
پروژه های بزرگی مانند کمربندی شــمال 
را بــا کاهــش  ۵۰ درصــدی هزینه ها و  
به صــورت امانی به ثمر برســانیم. وی 
افــزود: امروز خوشــحالیم کــه مجموعه 
مدیریت شــهری ســاوه موفق به کسب 
رتبــه اول شــده اســت و از تاش های 
شــورای اسامی شــهر به عنوان حامی، 
ناظر و رابط شهروندان، سپاسگزارم و از 
همکاری مجموعه فرمانداری، استانداری 
مرکــزی  و دفتــر امور شــهری قدردانی 

می کنم.

ضمیمه رایگان روزنامه در شهرستان ساوه
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فرزین بهرامی در گفتگو با جام جم عنوان کرد:
ضرورت حذف قوانین دست و پا گیر از مسیر فعالیت کشاورزان  

بخش کشــاورزی در روند رشــد 
کشــورهای  اقتصــادی  توســعه  و 
بــر  متعــددی  مختلــف نقش هــای 
عهــده دارد که از جملــه مهم ترین 
آن هــا می توان تامیــن مواد خام و 
اولیه مورد نیاز صنایع باالدســتی، 
تامین نهاده هایی مانند نیروی کار، 
مصــرف تولیدات ســایر بخش های 
صنعتــی از قبیل کودها و ســموم 
و ماشین آالت کشاورزی،  شیمیایی 
ارزآوری برای کشــور و تامین مالی 
ســایر بخش هــای زیربنایــی را یاد 

کرد.
عــاوه بــر نقش های ذکر شــده، 
سامت و امنیت غذایی یک کشور 
بخــش  تولیــدات  بــه  مســتقیما 
کشاورزی وابسته است و هر گونه 
اختالی در رونــد تولید این بخش 
می تواند به طور مســتقیم امنیت 
غذایی و حتی سیاســی آن کشــور 
حساســیت های  کنــد؛  تهدیــد  را 
اخیر کشــورهای توســعه یافته در 
کشــاورزی  محصوالت  مصرف  مورد 
و مــواد غذایــی ســالم و ارگانیک 
حاکی از توجه زیاد سیاســتگذاران 
و مصرف کنندگان در این کشــورها 
بــه بحث تولیدات ســالم در بخش 

کشاورزی است. 
از این رو توجه به تولید ســالم 
و اقتصــادی در بخش کشــاورزی و 
توســعه زیرســاخت های این بخش 
جهــت تولیــد بیشــتر و ســالم تر، 
بــر اســاس مزیت های نســبی یک 
کشور موضوعی است که نمی توان 
بــه ســادگی از کنار آن گذشــت و 
باید بــا یک برنامه ریــزی اصولی و 
هماهنگ به ســمت آن حرکت کرد. 
فرزیــن بهرامــی  از بنیــاد  ملی 
و  مرکــزی  اســتان  گندمــکاران 
کشــاورز بخش نوبران شهرســتان 

ســاوه در نشســت کشــاورزان بــا 
معاون اقتصادی استانداری استان 
مرکــزی، مدیر کل جهاد کشــاورزی 
و رئیس جهاد کشــاورزی ســاوه با 
اشــاره به ضــرورت حــذف قوانین 
دســت وپا گیــر از مســیر فعالیت 
کشــاورزان به جــام جم گفــت: با 
توجــه بــه گســتردگی فعالیت در 
حوزه کشــاورزی الزم است یکسری 
قوانیــن و مقررات  دســت و پاگیر 
بویــژه در تامیــن نهاده ها و اعطای 

تسهیات اصاح یا حذف کرد. 
وی ضمــن قدردانی از مدیران و 
کارشناســان جهاد کشــاورزی که با 
نظــارت و حمایت خود در راســتای 
حــل مشــکات تولیــد راهنمایی و 
همکاری می کنند بیان کرد: مشکل 
کمبــود آب را می توان با اســتفاده 
از الگــوی کشــت مناســب در هر 
منطقه و روش هــای نوین آبیاری و 
بی  رویه  برداشــت های  از  جلوگیری 
از ســفره های زیرزمینــی و اعمــال 
قانون در مورد چاه های غیرمجاز تا 

حدود  زیادی مرتفع کرد.

خصــوص  در  افــزود:  وی   
مکانیزاســیون، با توجه بــه اینکه 
بــازده  ماشــین آالت جدیــد و پــر 
از قبیــل تراکتور هــای  کشــاورزی 
ســنگین و کمباین هــای برداشــت 
ســیب زمینــی و ذرت و پهپاد های 
ســمپاش که امروزه مورد استفاده 
هســتند  قیمــت باالیــی داشــته 
نیــز  آنهــا  نگهــداری  و راهبــری و 
نیــاز بــه تخصص های  فنــی دارد 
و احتمــال اینکــه یک کشــاورز به 
تنهایی بتواند این ماشــین آالت را 
در اختیار داشــته و مورد استفاده 
بهینــه قــرار دهــد  بســیار کم و 

است.   غیرممکن  تقریبا 

اتخــاذ  تدابیــری  اســت   الزم 
خدمــات  شــرکت های  تــا  گــردد 
مکانیزاســیون این مهم را بر عهده 

گیرند. 
مهنــدس فرزیــن بهرامــی خاطر 
قبیــل  از  تدابیــری  کــرد:  نشــان 
معافیت هــای مالیاتــی و وام هــای 
کــم  بهره  که شــرکت های خدمات 
نماید،  ســودآور  را  مکانیزاســیون 
بودجــه  هــای  کــه  اســت  بهتــر 
بــه  اســتان ها   مکانیزاســیون 
ســمت این قبیل شــرکت ها سوق 
کــرد:  تصریــح  وی  شــود.  داده 
اشــتغال  می تواننــد  شــرکت ها 
فراوانــی در بخش کشــاورزی برای 
فارغ التحصیــان  ایجــاد نمــوده و 
کشــاورزی  جایگزیــن  را  روز  علــم 
داد:  ادامــه  وی  نماینــد.   ســنتی 
در حوزه کشــاورزی ما با دو چالش 
مواجه هستیم یک بخش آن ذاتی 
اســت از جمله خشکسالی و سرما 
زدگــی وآفــات و امــراض و دیگــر 

مترقبه.   غیر  حوادث 
کشــاورز وقتــی وارد ایــن حوزه 

شــده این شــرایط را پذیرفته ولی 
بخشــی دیگر از مشکات به بخش 
کشــاورزی تحمیل  می شــود.  مثا 
جهــت جلوگیری از قاچاق ســوخت 
بــه خارج از کشــور مقرر شــده که 
آالت کشــاورزی  ماشــین  ســوخت 

بندی شود.  سهمیه 
فرزیــن بهرامــی  از بنیــاد  ملی 
مرکــزی   اســتان  گندمــکاران 
دریافت  منظور  کرد:به  خاطرنشــان 
ســهمیه، تراکتــور بایــد از طــرف 
پلیس محترم راهور شــماره گذاری 
شود. به منظور شماره گذاری باید 
مــدارک تراکتور مــورد تایید اداره 
محتــرم آگاهــی قرار گیــرد و پس 

از تاییــد مدارک و  بازدید تراکتور  
نوبت بیمه شــخص ثالث می شــود  
و بــرای یک دســتکاه تراکتور چهار 
ســیلندر کشــاورز بایــد مبلغ یک 
میلیــون و چهــار صد و شــصت و 
هفت هــزار تومان پرداخــت کند. 
ایــن مبلغ در واقــع یعنی بیش از 
ســیصد تومان بــه ازای هــر لیتر 
ســوختی کــه احتماال ایــن تراکتور 
تــا پایــان فصــل زراعــی  بتوانــد 
دریافت کنــد. وی افزود: تراکتوری 
که هرگز در جاده های عمومی رفت 
و آمد نمی کنــد چه نیازی به بیمه 
شــخص ثالــث دارد؟ چنــد در صد 
راننــدگان تراکتــور دارای گواهــی 

؟ تراکتور هستند  رانندگی 
وی ادامه داد: متاســفانه با تمام 
گرفتاری هایــی کــه بــرای ســهمیه 
بنــدی ســوخت تحمیــل می شــود 
هنــوز ســهم گازوئیــل آزاد )بازار 
ســیاه( وجــود دارد و چاه های غیر 
مجــاز که برقی نشــده انــد از آن 

می کنند.  استفاده 
وی تصریــح کــرد: بــا توجــه بــه 
ظالمانــه  تحریم هــای  اعمــال 
ایجــاد زیرســاخت  بــرای توســعه 
صــادرات کاال  هــای غیــر نفتی از 
قبیــل پایانه هــای صادراتــی و یا 
صــادرات  مدیریــت  شــرکت های 

امری ضروری است. 
 وی ادامه داد: پساکرونا فرصت 
فراهم  بــرای صــادرات  مناســبی 
آورده کــه اگر درســت اســتفاده 
شــود می توانــد کمــک موثری در 
تامین ارز مورد نیاز کشور باشد. 
خوشــبختانه  کرد:  بیان  بهرامی 
بخش کشــاورزی کمترین آســیب 
را در مقایسه با سایر بخش ها از 

است.   دیده  ظالمانه  تحریم های 
وی خاطرنشــان کرد:اگــر چه در 
بعضــی از اقام افزایــش قیمت  
داریــم ولــی بخش کشــاورزی به 
دلیــل خصوصی بــودن و قابلیت 
انعطاف و انطباق ســریع با شــرایط 
توانســته به وظیفه خود که همانا 
نیاز کشــور  تامیــن غــذای مــورد 
اســت بــه خوبی عمــل نمایــد به 
طــوری کــه هیچگونــه نگرانــی از 
کمبــود اقــام خوراکی در کشــور 

نمی شود. احساس 
  وی ادامــه داد: در ســال جهش 
تولید هســتیم جهش تولید یعنی 
یک پرش و جبران عقب ماندگی  و 
این مهم بایــد در عمل با همکاری 
و همدلی مسئولین و کشاورزان و 
در نظر گرفتن شــرایط سخت فعلی 
و کاهــش مقررات دســت و پا گیر 

شود.  محقق 
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فرزین بهرامی

فعال اقتصادی

فرزین بهرامی از بنیاد ملی گندمکاران اســتان مرکزی
پســاکرونا فرصــت مناســبی برای صــادرات فراهــم آورده که اگر درســت 

اســتفاده شــود می تواند کمک موثری در تامین ارز مورد نیاز کشور باشد. 
بهرامــی بیــان کــرد: خوشــبختانه بخــش کشــاورزی کمترین آســیب را در 

مقایســه با ســایر بخش ها از تحریم های ظالمانه دیده است.  
وی خاطرنشــان کرد:اگــر چه در بعضی از اقام افزایــش قیمت  داریم ولی 
بخش کشــاورزی به دلیل خصوصی بودن و قابلیت انعطاف و انطباق ســریع با 
شــرایط توانســته به وظیفه خود که همانا تامین غذای مورد نیاز کشور است 
بــه خوبی عمل نماید به طــوری که هیچگونه نگرانــی از کمبود اقام خوراکی 
در کشــور احساس نمی شــود.  وی ادامه داد: در ســال جهش تولید هستیم 
جهــش تولیــد یعنی یک پرش و جبران عقب ماندگی  و این مهم باید در عمل 
با همکاری و همدلی مســئولین و کشــاورزان و در نظر گرفتن شــرایط ســخت 

فعلی و کاهش مقررات دســت و پا گیر محقق شود. 
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توزیع ۲۱ هزار بسته معیشتی 
در طرح کمک مومنانه

سرهنگ حجت اله دســتجانی، در حاشیه سومین 
مرحله رزمایش کمک مومنانه در ســاوه با اشــاره به 
اجرای این رزمایش اظهار داشــت: با توجه به فرمایش 
مقام معظم رهبری در خصوص رزمایش مومنانه، سپاه و 
بسیج به کمک مسئوالن آمده و با ایجاد یک قرارگاه که 
به منظور ایجاد همدلی، وحدت و هم افزایی هم دربحث 

تهیه و هم توزیع، مشارکت یافت.
وی در گفتگو با جام جم افــزود: وعده ما در اجرای 
این رزمایش پوشش حمایت از ۲٠ هزار خانواده بود که 
خوشبختانه با توزیع 3 هزار بسته که درحال انجام است، 
۲١ هزار بسته حمایتی در قالب بسته های مواد غذایی و 
بهداشتی درسطح شهرستان توزیع شده است.دستجانی 
ادامه داد: البته کمک های بیشتری به صورت خودجوش 
از سوی مساجد و ارگان ها برای مجموعه تحت پوشش 
خود با هماهنگی این قرارگاه توزیع شــده که این ۲١ 
هزار بســته به صورت سازماندهی شده از سوی قرارگاه 
در سطح شهرستان توزیع شده که ارزش ریالی هربسته 
3٠٠ هزار تومان اســت.فرمانده سپاه ساوه تصریح کرد: 
بخشی از این آمار جمعیت تحت پوشش کمیته امداد، 
مساجد و مراکز نیکوکاری بود، برخی دیگر نیز به کمک 
هیئت امنای مســاجد، حوزه بسیج در مناطق مختلف 
شهر شناسایی شدند، سعی بر این بود که کمک های 
هرمحله بین نیازمندان آن منطقه توزیع شود.دستجانی 
بیان کرد: حمایت های سپاه تا پایان کرونا و تا مساعد 
شدن شرایط اقتصادی از نیازمندان تداوم دارد و مساجد، 
روحانیون در شناســایی خانواده های نیازمند می توانند 
سپاه را در راستای تحقق این رسالت حمایت کنند.وی 
ادامه داد: سپاه به عنوان یک نیروی مردمی و انقالبی در 
همه عرصه ها به ویژه خدمت رسانی حضوری جدی دارد 
به طوری که سپاه در بخش های باالدستی با ریل گذاری 
مشاوره های موثری در عرصه  های راهبردی به مسئوالن 

با تحلیل های دقیق ارائه می کند.

لبخند پسته زرند با کرونا 
خشکید

رئیــس اداره جهاد کشــاورزی زرندیه گفت: با توجه 
به اینکه بخش اعظم پسته تولیدی در این شهرستان 
قابلیــت صادراتی دارد اما با شــیوع کرونا صادرات این 
محصول متوقف و فروش آن در بازارهای داخلی نیز با 
مشکالتی مواجه شد تا خسارت های زیادی به باغداران 

وارد شود.
وی در گفتگو با جام جم افزود: 8٠ درصد از محصول 
پسته زرندیه قابلیت صادراتی دارد و امسال در حالیکه 
پسته کاران منتظر فروش محصول در آستانه شب عید 
چینی ها و ایام کرئیسمس اروپایی ها بودند اما کرونا همه 
آرزوهای این قشر مولد را بر باد داد.قره بیگلو گفت: کرونا 
حتی عرضه پسته زرندیه در بازار شب عید و داخل کشور 
را هم با مشــکالت زیادی مواجه کــرد و به دلیل نبود 
امکان صادرات به خارج یا فروش داخلی، اکنون بخش 
اعظم پسته تولیدی باغداران که سال گذشته افزون بر 
۹ هزار تن بود در انبارها نگهداری می شــود که ممکن 
است خراب و غیرقابل مصرف شود.وی گفت: با وجود 
ســرمازدگی و بارش لکه ای تگــرگ، وضعیت مزارع و 
باغات زرندیه رضایتبخش است اما بخش هایی از صنایع 
تبدیلی شهرستان به دلیل شیوع کرونا دچار مشکل و 
خسارت شــدند. رئیس اداره جهاد کشاورزی شهرستان 
زرندیه همچنین از تاثیر منفی کرونا بر بخش های دام و 
طیور و تولید محصوالتی مانند تخم مرغ، شیر و گوشت 
خبر داد.وی افزود: برای جبران این خســارت ها، شرکت 
پشتیبانی امور دام خرید تضمینی مرغ و تخم مرغ را در 
دستور کار دارد اما واقعیت آن است که با توجه به افزایش 
قیمت نهاده ها و افت فروش در بازار بدلیل شیوع کرونا 
این اقدام نیز چندان از ضرردهی واحدها کم نکرده است.

خبر 

مســائل کارگران پیچیدگی های خود را 
دارد و جامعه مزدبگیر شرایط مناسبی ندارند، 
دولت به عنوان کسی که باید ضامن حقوق 
کارگران باشــد در روز سرنوشت سازی که 
می توانست پشت آنها بایستد، در مقابل آنان 
قرار گرفت و مشخص شد که حمایت از قشر 

کارگر تنها در شعارها خالصه می شود.
در کنار همه محرومیت ها و آسیب هایی 
که متوجه قشــر کارگری اســت از جمله 
برخورداری از حداقل دســتمزد، قراردادهای 
ســفید امضا و موقت محــروم از موقعیت 
اجتماعی، محروم ماندن از سهام عدالت هم 
زخم دیگری بر دل پرغصه این قشر مظلوم 
نهاده است،  سهام عدالت به افراد و قشرهایی 
اختصاص داده شد که پول واکس یک روز 
کفش هایشــان هم نمی شــود، درحالی که 
می توانست روزنه امید برای کارگری باشد که 
در خرید نان برای خانواده خود درمانده است.

این قشــر مظلوم فقط بخاطر اینکه  

فاقد صنف، تشکل و بلندگوی خاصی بودند، 
از یارانه سهام عدالت محروم ماندند، درحالی 
که دقیقاً همین گروه ها جزو مستحق ترین 
اقشــار برای دریافــت آن بوده اند و هنوز 
هم هستند.ســعید مهرجو 3۴ساله یکی از 
واحدهای صنعتی ساوه گفت: چرا باید سهام 
عدالت به قشر ثروتمند و متوسط جامعه تعلق 
بگیرد ولی قشر کارگر از این حق محروم باشد 
درحالی که این حق کارگران بود.سهام عدالت 
نوعی یارانه بود که طبق نظر دولت نهم، از 
طریق شــرکت های تعاونی عدالت استانی 
به مشــموالن آن واگذار شد، دولت هدف از 
عرضه سهام عدالت را گسترش سهم بخش 
تعاون در اقتصاد ایران اعالم کرد، بنا بر طرح 
»سهام عدالت«، بخشی از سهام شرکت های 
دولتی معین، به قشرهای کم درآمدتر فروخته 
شد.معاون اجرایی تشــکیالت خانه کارگر 
شهرســتان های ســاوه و زرندیه با اشاره به 
ضرورت بازنگری در ســهام عدالت گفت:  
یکــی از اقدامات خوب دولــت نهم و دهم 
واگذاری سهام عدالت در سال 8۴ با اهدافی 
نظیر عدالت اجتماعی، فقرزدایی و گسترش 
سهم تعاون در اقتصاد بود که از همان ابتدا 
چالش شناسایی مشموالن پیش روی دولت 
بود و مرحله نخست واگذاری سهام عدالت 

به برخی از افراد تحت پوشش کمیته امداد، 
سازمان بهزیستی و کارمندان دولت، کارگران 
ساختمانی وغیره تقسیم شد و برگه هایی به 
عنوان برگه ســهام عدالت نیز به مشموالن 
طرح سهام عدالت داده شــد.وی افزود: اما 
در این میان عــده ای از افراد جا ماندند که 
بخشــی زیادی از آنها کارگــران بودند، در 
واقع بســیاری از کارگران که خود محرک 
تولید و گردانندگان چرخ صنعت  هستند  از 
دریافت  سهام عدالت محروم ماندند، درحالی 
که دقیقاً همین گروه ها جزو مستحق ترین 
اقشار برای دریافت ســهام  بوده اند و هنوز 
هم هســتند، برخی کارگران ســاختمانی، 
فصلی،کارگران  کارگران  شرکتی،  کارگران 
موقت و غیــره ازجمله کارگرانی هســتند 
کــه از دریافت ســهام جامانده اند و در چند 
روز گذشــته مراجعات زیادی به خانه کارگر  
برای پیگیری داشــتیم و از اجحافی که  در 
حق کارگران شــده بود بسیار ناراحت بودند.

محمدرضا خیراندیش تصریح کرد: در مقطعی 
که ثبت نام در حال انجام بود، فریادهای ما 
به آســمان رفت، اما متاسفانه صدایمان به 
جایی نرسید و کارگران را به عنوان گروهی 
از جامعه قبول نکردند، امروز ممکن اســت 
تعدادی از کارگــران در قالب نوع دیگری از 

ثبت نام ها مشــمول سهام عدالت شوند، اما 
خود کارگران به عنوان کارگر هیچ وقت در 
این گروه ها قرار نگرفتند، گروه های مختلف 
جامعه سهام عدالت دریافت کردند اما بخش 
عمده ای از کارگران مشمول این طرح نشدند.

خیراندیش بیان کرد: یکی از اجحاف هایی که 
در حق کارگران شــده همین موضوع است، 
انگار کارگران با بقیه فرق دارند و هیچ وقت 
کارگران در گروه های جامعه دیده نشده اند. 
وی ادامه داد: اکنون که سهام عدالت ارزش 
پیدا کــرده از دولت و حاکمیت تقاضا داریم 
برای جاماندگان کارگری فکر عاجلی بکنند  
تا کارگران هم مانند اقشــار دیگر جامعه از 
این  حق برخوردار شوند.شهرســتان ساوه با 
جمعیتی بالغ بر ۴5 هزار کارگر مشغول به کار 
در واحدهای صنعتی است که از سهام عدالت 

محروم هستند.

شرایط نامناسب جامعه مزدبگیر؛

تولید کنندگان روزهای بسیار سختی دارند

مسئوالن به خواسته های جوانان توجه کنند؛

آرزوی محقق نشده نوجوانان الوسجرد 

محمدی بیان کرد؛
جمع آوری زکات از طریق اپلیکیشن و فضای مجازی 

سید لقمان حسینی رئیس جمعیت هالل احمر ساوه گفت: 
۹۷٠ بطری الــکل ضدعفونی اهدایی از طرف جمعیت هالل 
احمر شهرســتان ساوه برای اســتفاده بیماران خاص تحویل 

دانشکده علوم پزشکی شهرستان ساوه شد.
وی در گفتگو با جام جم اظهار داشــت: این اقدام جمعیت 

هالل احمر در راستای حمایت از بیماران خاص و محافظت از 
آنها در برابر ویروس کرونا انجام شد.رئیس جمعیت هالل احمر 
ساوه بر ضرورت پیشگیری و کنترل بیماری کرونا و حمایت از 
اقشار آسیب پذیر و محروم جامعه به خصوص بیماران خاص 
تاکید کرد. وی افزود: جمعیت هالل احمر ســاوه همچنین با 

همکاری نیکوکاران اقدام به توزیع ســبد های غذایی در بین 
اقشــار آسیب پذیر در راســتای کمک مومنانه نمود.به گفته 
حسینی اهدای بسته های بهداشتی شامل ١٠ هزار ماسک و 
الکل هم در قالب کمک های مومنانه و اجرای رهنمودهای مقام 
معظم رهبری برای حمایت از بیماران خاص انجام شده است.

 رئیس جمعیت هالل احمر ساوه خبر داد؛
اهدای۱۰ هزار ماسک به بیماران خاص 

دبیر شورای زکات شهرستان از جمع آوری ١١ میلیارد 
و 366 میلیون ریال زکات در ســال گذشــته خبر داد و 
گفت: در سال گذشته با توجه به جمعیت و ظرفیت های 
شهرستان حدود ۹ میلیارد زکات پیش بینی شده بود که 
با همت و مشارکت مردم شهر این مبلغ به ١١ میلیارد و 

366 میلیون ریال رسید.

 به گزارش جام جم عباس محمدی هزاروه افزود: با 
توجه به شــرایط موجود در کشور امسال بناست عالوه 
بر فضای عمومی شــهر و روستا از طریق اپلیکیشن و 
فضای مجازی اقدام به جمع آوری زکات کرده و با بهره 
گیری از ظرفیت ادارات و نهادها اطالع رسانی عمومی 

را صورت دهیم.

رئیس کمیته امداد ســاوه همچنین از پیش بینی 
جمع آوری ١6 میلیارد ریال زکات فطریه در سال جاری 
خبر داد و تصریح کرد: قرار اســت از ســه روز قبل از 
عید فطر از طریق بلندگوهای مســاجد، ارســال اکیپ 
به روســتاها و بهره گیری از ظرفیت نهادهای مختلف 

اطالع رسانی های الزم صورت پذیرد.

روستای الوسجرد در 5کیلومتری  ساوه با جمعیتی بالغ 
بر۲5٠خانوار که اغلب آنها جوانان و نوجوانانی هستند که 
در روســتا ماندگار شده اند، خانه بهداشت، آب لوله کشی، 
برق، تلفن و راه آســفالته از امکانات این روستا است اما با 
وجــود این یکی از دانش آموزان این روســتا در گفتگو با 
جام جم بیان کرد: فضای یک مدرســه  که قدمت دیرینه 
دارد بچه های روستابه عشق فوتبال این فضا را به عنوان 
زمین فوتبال هرچند هیچ شباهتی به زمین فوتبال یا کال 
فضای ورزشی ندارد تیرک های دروازه آن شکسته است و 
به دلیل مناســب نبودن به بچه ها آسیب زیادی وارد کرده 
اســت زمین فوتبال انتخاب کردند . »من خودم توی این 
زمین چندین بار زمین خوردم که پایم زخمی شــده نباید 
تمام امکانات ورزشی مختص به شهرها باشد و مسووالن 

باید بیشــتر به جوانان روســتاها توجه کنند   نوجوانان و 
جوانان خواستار احداث تنها زمین چمن فوتبال این روستا 
شده اند بعد از طرح این مشکل  بخشدار ساوه گفت:برنامه 
ریزی برای ایجاد یک ســالن ورزشــی در دستور کار بود 
مناقصه برگزار شــد قرار داد با پیمانکار منعقد شده ولی به 

دلیل افزایش قیمت تجهیزات  پیمانکار  از ادامه همکاری 
منصرف شد. درحال حاضر ساخت این سالن متوقف شده 
در حال رایزنی بااداره ورزش هســتیم  تا با فراهم شــدن 
شرایط  برای ساخت سالن ورزشی زمین چمن مصنوعی 
فوتبال  در این روســتا احداث شــود. زحمات شــورای 
روستای سقانلیق بویژه جناب آقای ناصر سالمی در تهیه 
برخی نیازهای اولیه تجهیزات ورزشــی قابل تقدیر است 
ولی  بچه های ســقانلیق دنبال تجهیزات  لوکس وسالن 
ورزشی نیستند مطالبه آنها احداث یک زمین چمن است.

توجه بیشتر مسووالن شهرستان و استانی به ایجاد اماکن  
تفریحی و ورزشــی در این روســتا می تواند از مهاجرت 
بی رویه به شــهرها جلوگیری کرده و همچنین موجبات 

افزایش نشاط اجتماعی در این روستا را فراهم کنند.

لیال گراوند 

مدیر اجرایی 
جام جم ساوه
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حسین ذوالفقاری نایب رئیس مجمع 
خیرین مدرســه ساز ســاوه بر ضرورت 
ترویج فرهنگ خیری تاکید کرد و گفت: 
انجام کار خیر به قشر خاصی اختصاص 
نــدارد. همه مردم با هر نــوع عقیده و 
باوری به طور ذاتی دوســت دارند وارد 
فعالیت های انســان دوســتانه شــوند 
و در حــد تــوان، به همنــوع خود خیری 
برســانند. چرا که کمک به مستمندان 
یکی از موضوعات مهم بوده  که خداوند 
و اهل بیــت بر آن تاکید کــرده اند از 
جمله اوصاف متقیان و افراد خّیر کمک 
به نیازمندان در روزهای بحرانی است.

 وی در گفتگــو بــا جــام جــم افزود: 
انسان هر کاری برای منافع مردم انجام 
دهد، نزد خداوند ذخیره سازی می شود، 
خداونــد در قــرآن کریــم می فرمایند: 
»آنچه پیش شماست تمام می  شود...« 
)آیه 96 سوره نحل( و در آیه دیگر هم 
می فرماید ولی آنچه به مردم ســود می 
 رســاند در زمیــن ]باقی[ مــی  ماند...« 
)آیه ۱7 ســوره رعد( و اگــر هر دو آیه 
را کنار هم بگذاریم یعنی اینکه ذخیره 
کردن نــزد خداونــد همــان خدمت در 

جهت منافع مردم است.
نائب رئیــس مجمع خیرین مدرســه 
ســاز ســاوه تصریح کرد: تأمیــن منافع 
مــردم، زوایــای یــک مثلــث را در نظام 
جمهوری اســامی تشکیل می دهد، یک 
زاویه مســئوالن و کارگــزاران در ابعاد 

مختلف هستند و یک زاویه هم حضور 
مردم ایثارگــر و فداکار و زاویه ســوم 
مجامع خیرین می باشند که در سال های 
متمادی بحمد الهی به َاشــکال مختلف 
از بین همین مردم تشکیل شده است 
و همه شــاهد نتایج مثبــت آن بوده و 
هســتیم و اگر این ســه بــا هم تاش 
کنند بــی تردید به بهترین وجه، منافع 
مردم تحصیل خواهد شــد. البته باید 
بدانیم این زوایا به هم پیوســته اند و 
همه از یک جنس و سنخند ، مسئوالن 
همــان مردم ما هســتند و مــردم باید 
احســاس مســئولیت کننــد و مجامــع 
خیــران هم در حقیقت و شــاید تعبیر 
حلقه ارتباطی بین مسئوالن و مردم به 

یک معنا هستند.
ذوالفقــاری با بیــان اینکــه ویروس 
منحــوس کرونا مشــکات زیــادی را به 
دنیا تحمیل کرده اســت، اظهار داشت: 
این ویــروس ضررهای مــادی و معنوی 
زیادی را به ما تحمیل کرده است، عاوه 
بر ایجاد مشکات معیشتی و اقتصادی، 
یکی از این ضررها محرومیت از برکات 
شــب های قــدر و اجتماعــات مذهبــی 
است که امیدواریم بزودی این مشکل 

برطرف شود.
وی بــا تاکید بــر اینکــه در موضوع 
کمــک بــه آســیب دیــدگان اقتصادی 
ناشــی از کرونــا همــه باید دســت به 
دست هم بدهیم، گفت: انجام کارهای 
خیر و خداپســندانه و کمــک کردن به 
نیازمندان، بی شــک به دارایی خیرین 

برکت می دهد.
نائب رئیــس مجمع خیرین مدرســه 
ســاز ســاوه تصریح کرد:  متأسفانه به 
غیــر از تلفات انســانی که به واســطه 
ویروس منحوس کرونا رخ داده، بسیاری 
از کسب و کارها نیز از رونق افتاده که 
ایــن امر وضع زندگی افــراد کم درآمد 
را دچار مشــکل کرده است. در منظومه 
اندیشه اســامی به خصوص در قرآن 
کریــم و روایات اســامی هم بــا تنوع 
واژگانــی چشــمگیری در رابطــه بــا هر 

آنچه که در رابطه با کار خیر ارتباط دارد 
مواجه هســتیم، ماننــد واژه های عمل 
صالح، احســان، فعل خیر یا اصطاحاتی 
ماننــد صدقــه، انفــاق، زکات و ماننــد 
این هــا به وفــور در فرهنــگ دینی ما 
وجود دارد که شــاهد خوبی بر اهتمام 
فرهنگ و اندیشــه اســامی نسبت به 

این موضوع است.
وی بــا تقدیــر از اقدامــات دولت و 
مردم خیر در تهیه و توزیع بســته های 
معیشتی و کمک به خانواده های ضعیف 
خاطرنشــان کرد: با وجود این کمک های 
خوبی که انجام شده ولی مشکل خیلی 
زیاد اســت که امیدواریــم بتوانیم به 
وظیفــه خودمــان در کمــک به اقشــار 
ضعیف و کم درآمد عمل کنیم.کمک به 
همنوع و فعالیت در امور خیریه رسمی 
دیرپاست که ریشــه در فرهنگ اصیل 
دینی دارد و تقریبًا در تمام ادیان الهی 

نسبت به آن تأکید شده است.
ذوالفقــاری بیان کــرد: بایــد اکنون 
ســنجید که با وجود تمام این مســائل 

چگونه می توان از اقشــار آسیب پذیر 
حمایــت کــرد، حقوق هــا را پرداخــت و  
هزینه های حــوزه درمانی را تامین کرد. 
انتظار این است در این شرایط صاحب 
نظران، اقتصاددان ها، مدیران ســابق و 
سیاسیون اگر راهکاری دارند در اختیار 

دولت قرار دهند. 
بایــد در شــرایط کنونی بــر روی این 
بخش تمرکــز کنیم. بــرای جلوگیری از 
ضربه سنگین تر به اقتصاد کشور بعد 
از تحریم هایی که روز به روز شــدیدتر 
می شود باید اختاف ها را کنار گذاشت 
و بــا هم اندیشــی از آســیب بیشــتر 
جلوگیــری کنیــم. باید در این شــرایط 
این مســئله توســط صاحب نظران طرح 
شــود که آیا می توان بــرای تامین این 
هزینه هــا از منابــع بنیادها و آســتان 
قــدس کمک گرفــت. این منابــع باید 
برای نجات کشــور به کار بیاید. شرایط 

امروز پیچیده و سخت است. 
مــا از صاحب نظران انتظــار پرداخت 
به مســائل اساســی مورد نیاز مردم را 
در شرایط کنونی داریم.وی ادامه داد:ما 
در بخــش های مختلفی که می خواهیم 
بــرای مردم خدمــت رســانی کنیم خاء 
های بزرگی را داریم که دولت ها با تمام 
تاش هایــی که می کننــد بطور کامل 
نمــی توانند آن خاء هــا را پر کنند که 
الزم اســت از پتانسیل مردمی در این 
راه اســتفاده کنیــم، همــواره بایــد در 
مســیری حرکت کنیم کــه رضایتمندی 
را باال ببریم و برای رســیدن به این امر 
باید در بخشی از پتانسیل دولت و در 
بخش دیگر از پتانسیل مردم استفاده 
کنیــم و هــر چه قدر بتوانیــم مردم را 
بیشــتر در کاری که می خواهیم انجام 
دهیم شــریک کنیم رضایتمندی باالتر 

می رود.
گفتنــی اســت بیــش از ۱۰۰ســبد 
غذایی به ارزش ریالی 3۰۰ هزار تومان 
توســط آقــای ذوالفقاری در ایــام کرونا 
بین خانواده های نیازمند مناطق محروم 

توزیع شد.

نائب رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز ساوه مطرح کرد:

 ضرورت رسیدگی مسئوالن به مسائل اساسی مردم  

 باید اکنون ســنجید که با وجود 
تمــام این مســائل چگونه می توان 
از اقشــار آســیب پذیر حمایت کرد، 
حقوق هــا را پرداخــت و  هزینه های 
حــوزه درمانی را تامیــن کرد. انتظار 
این اســت که در این شرایط صاحب 
نظران، اقتصاددان ها، مدیران سابق و 
سیاسیون اگر راهکاری دارند در اختیار 
دولت قرار دهند. باید در شرایط کنونی 
بــر روی این بخش تمرکــز کنیم. 
برای جلوگیری از ضربه ســنگین تر 
به اقتصاد کشور بعد از تحریم هایی 
که روز به روز شــدیدتر می شود باید 
اختالف ها را کنار گذاشــت و با هم 
اندیشی از آســیب بیشتر جلوگیری 

کنیم

ضمیمه رایگان روزنامه در شهرستان ساوه
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عضو  هیات مدیره سندیکای تولید کنندگان کاغذ و مقوای ایران:

رفع موانع و مشکالت درسال جهش تولید

عضو هیات رئیســه ســندیکای تولید 
کنندگان کاغذ و مقوای کشــور با اشــاره 
بــه جایگاه صنعت کاغذ به جام جم گفت: 
گفت: صنعــت کاغذ بویــژه صنعت کاغذ 
بســته بندی  نه تنهــا در ایــران بلکه در 
ســطح جهان یــک صنعت بســیار مهم و 
اســتراتژیک بــوده و از چند جنبــه دارای 
اهمیت می باشد. وی در گفتگو با جام جم 
افزود: بدون بســته بندی امــکان انتقال 
محصــوالت تولیــدی بــه دســت مصرف 
کننده نهایی غیر ممکن است این مسئله 
اهمیــت کاغــذ بســته بندی را دوچندان 

می کند. 
امیــر ســامان اســفندیاری بیــان کرد: 
از آنجایــی که  بحث های زیســت محیطی 
اســت  اهمیــت  دارای  دنیــا  ســطح  در 
لــذا  بســته بندی محصــوالت به ســمت 
بســته بندی کاغــذی پیــش خواهد رفت 
که قابلیت بازیافت داشــته باشــد و این 
مســئله باعث شــده کاغذ بسته بندی در 
کشــورما از توجه ویژه ای برخوردار شــود  
بــه گونه ای که  در دهــه9۰  تولید کاغذ 
بســته بندی رشــد چشــمگیری داشته و 
ظرفیت تولید آن در کشــور دوبرابرشده، 
امیدواریــم در آینــده نزدیــک  بــا تولید 
کاغذ های با کیفیت کشــور از لحاظ تولید 
کاغذ بســته بندی  به خودکفایی برســد. 
مدیــر عامل شــرکت کاغــذ ســازی کاوه 
خاطرنشــان کرد: با توجه بــه ظرفیت های 
صنعت کاغذ، در زمینه تامین انواع کاغذ 
بســته بندی مانند الینر ساده، فلوتینگ 
و تســت الینر در بازار داخــل با کمبودی 
روبرو نیســتیم. شــاید در مقطعی بسیار  
کوتاه، صــادرات، تعادل بازار را بر هم زده 
باشــد؛ ولی با برنامه ریزی های انجام شده 
حتی در صورت صادرات، کمبودی در بازار 

داخل نخواهیم داشت. 
وی ادامــه داد:در خصوص کاغذ تحریر 
در حــال حاضر به دلیــل هزینه های باالی  
در تامین مواد اولیه آن واینکه باید وارد 
کننده مواد اولیه آن باشیم با چالش هایی 
مواجه هســتیم. ضروری اســت در سطح 
کان اقتصادی تمهیدات الزم اندیشــیده 

شود. 
عضــو هیات رئیســه ســندیکای کاغذ 
چالــش  مهمتریــن  کــرد:  نشــان  خاطــر 
شرکت های تولیدکننده کاغذ بسته بندی، 
تامین ماده اولیه )آخال( است وبه عبارتی 
تامین  مــواد اولیه بــه موقع،باکیفیت و 
کافــی  اســت. همچنیــن تامیــن قطعات 
یدکی مانند اقام پوششــی کــه در حال 
حاضــر در کشــور تولیــد نمــی شــوند، 
خوشــبختانه تولید موادشیمیایی کمکی 
در داخــل در  حــال انجــام اســت، بــرای 
تحقق تامین کلیــه نیازهای صنعت کاغذ  
نیازمند حمایت همه متولیان امر اســت.

حمایت هــای وزارت صنعــت تا بــه امروز 
مطلوب بوده ولی ســایر بخشــهای  دولت 
و بانک مرکزی نیز بایدبا جدیت بیشــتری 
پای کارباشــند.  وی ادامه داد:تاثیر کرونا 
برصنعت کاغذ ســازی بــه وضوح در همه 
بخش هــای آن نمایــان اســت  در کاغــذ 
بســته بندی  مــواد اولیــه آن از ضایعات 
کاغذ بازیافت که توســط مراکز جمع آوری 
زباله و تفکیک زباله تهیه می شود، تامین 
می شــود.  ایــن مراکز به دســتور ســتاد 
مقابله با کرونا تعطیل شدند این مسئله  
ســبب شــده مــا در تامیــن مــواد اولیه 
بامشکل مواجه باشــیم همچنین  بسته 
شــدن مرزها در ایام کرونا  مشــکاتی را 
برای حمل ونقل صنایع کاغذسازی  ایجاد 
کرد و از سوی دیگر  صنایع پایین دستی 
که نیاز به کاغذ داشتند تعطیل شدند و 
این مســئله سبب شد نیاز آنها  به کاغذ 
بســته بندی کمتر شود و رکود را در  بازار 

شاهد باشیم.
اسفندیاری بیان کرد: کرونا در بعد روانی 
نیز براین صنعت تاثیر گذار بوده چرا که  
پرســنل ما مســتقیم با مواد بازیافتی در 
تماس بودند  ســبب شد در این صنعت 
رعایت پروتکل های بهداشــتی نسبت به 
دیگر صنوف با حساسیت بیشتری همراه  
باشد و به مراتب هزینه های بیشتری نیز 
به همراه داشت؛ در شرکت کاوه هم  تمام 
خطــوط تولید به صورت روزانه ضدعفونی 
شده وغربالگری پرسنل به صورت روزانه  
صورت می گیرد تونــل ضدعفونی کننده 
در ورودی کارخانــه نصــب شــده اســت 
و اقــام بهداشــتی توزیع می گــردد این 
حساسیت ها موجب شــد خوشبختانه در 
صنایع کاغذســازی کاوه تا کنون مشــکل 
حادی ناشــی از کرونا نداشته باشیم. وی 
ادامــه داد: نامگذاری ســال 99 با عنوان 
جهــش تولیــد ضــرورت توجه بــه بخش 
صنعت باتوجه به نقشــی که درتوسعه و 
رونق کشور دارد را دوچندان می کند، لذا 
هر نوع محدودیتی برای تامین مواد اولیه 
و قطعات باید برداشــته شود و اقدامات 
حمایتی همچون تامین ارز و معافیت های 
مالیاتی برای ســرمایه گذاران لحاظ شــود.  
اســفندیاری بیان کرد: در صورتیکه بانک 
مرکــزی، وزارت صنعت  وبخش خصوصی 
پــای میــز مذاکــره باشــندامکان حــل و 
فصل فراهم اســت و اقتصاد کشــور در 
مســیر  درســت خود  حرکت خواهد کرد.  

مدیرعامل شرکت کاغذ سازی کاوه تصریح 
کرد: صنعت کاغذ به عنوان یکی از صنایع 
استراتژیک و مهم کشورمی تواند در  راه 
انــدازی صادرات تاثیر بســزایی داشــته 
باشد چرا که هر کاالیی که  استانداردهای 
مســتلزم  باشــد  داشــته  را  صــادرات 
بســته بندی مطلــوب و با کیفیت اســت. 
عضو هیات رئیســه سندیکای کاغذ خاطر 
نشــان کرد: حمایت دولــت در تامین ارز 
می تواند کشور را در زمینه کاغذ های چند 
الیه   خودکفا کند و شاهد خروج کمتر ارز 
از کشــور به دلیل واردات باشــیم و این 
مســئله یکی از مولفه های تحقق شــعار 
سال است. وی افزود: بخش قابل ماحظه 
ای از نیاز کشور به انواع کاغذ بسته بندی 
بــه صــورت ۱۰۰درصدی درداخل کشــور 
تولید می شــود که نه تنها تقاضای داخل 
را تامیــن می کند بلکــه مــازاد آن را نیز 

می توانیم صادرات داشته باشیم. 
اســفندیاری بیــان کرد: صنعــت کاغذ 
یکی از محدود صنایعی اســت که به ازای 

ســرمایه گذاری که در آن صورت می گیرد، 
بیشــترین ایجــاد اشــتغال را بــه همراه 
داردبه عنوان مثال درصنعت پتروشیمی 
باید ۱۰برابرصنعت کاغذ ســرمایه گذاری 
صــورت گیرد ولــی میزان اشــتغال آن با 
اشــتغال صنعت کاغذ ســازی برابری دارد 
در واقع صنعت کاغذ سرمایه  گذاری کمتر 
همراه بــا ایجاد  اشــتغال فراوان اســت 
واین مسئله ای اســت  که امروز در دنیا 

درخصوص آن بحث میشود. 
وی ادامه داد: در شــرکت  کاغذ ســازی 
کاوه در راستای تحقق سیاست های جهش 
تولید از 9 فروردین فعالیت خود را شروع 
کردیم خوشبختانه تا االن هم بدون وقفه 

مشغول به تولید هستیم.  
ســال9۸ ســال موفقیت آمیــزی  بود 
صنعت کاغــذ ســازی کاوه از زیــان خارج 
شــده و ســودخالص  داشــته و موفق به 
اخذ گزارش مقبول از حسابرس مستقل 

و بازرس قانونی شــده است . امیدواریم 
این روند را در سال 99نیز شاهد باشیم.

اســفندیاری بیــان کرد: تقاضــای کاغذ 
بســته بندی در کشــور، بــه رونــد تولید 
و فــروش ســایر صنایــع گــره خــورده و 
شــکوفایی این صنعــت مســتلزم رونق 
صنایعــی اســت که جهــت بســته بندی 
محصوالت خود، نیاز به کارتن دارند،رکود 
اقتصادی، قطعا تقاضای کاغذ بسته بندی 
و کارتــن را هــم تحت تاثیر قــرار خواهد 
داد. وی ادامــه داد: تحریم هــا درصنعــت 
کاغــذ در چنــد بخش این صنعــت تاثیر 
گذاشــته برخــی قطعــات که جــزو اقام  
مصرفــی در صنعــت کاغذ ســازی  بودند 
در تامین آنها با مشــکل مواجه هســتیم 
هرچند این احتمال وجــود دارد که برخی 
کشــورها امــکان کارکردن با کشــور ما را 
داشته باشند ولی مشکل عمده ما دربحث 
نقل وانتقال پولی است، تحریم های بین 
المللی،برخی قوانین درخصوص ارز وثبت 
ســفارش نیز در روند تولید این صنعت 
تاثیر گذار بــوده همچنین تامین آخال از 
تعداد کشورهای محدودی امکانپذیراست 
قطعا اگر این محدودیت ها برداشته شود 
در تامیــن مواد اولیــه ونیز قطعات کمک 
شــایانی در صنعــت کاغذ خواهد شــد و 
می توانیم صادرات فراتر از منطقه داشته 
باشــیم . عضو هیات رئیســه سندیکای 
کاغذ سازی خاطر نشان کرد:عوامل زیادی 
در گرانی کاغذ دخیل هســتند به عبارتی 
گرانــی کاغذ محصــول عواملــی از جمله 
بحــث دســتمزد، افزایــش قیمــت مواد 
شــیمیایی، رنگ ومواد نشاسته ای  است 
که نیاز اصلی کاغذ بســته بندی اســت.  
وی افــزود: در کاغذ بســته بندی به دلیل 
اینکه مبادالت بین صنایع کاغذ ســازی با  
شرکت های مصرف کننده که تولید کننده 
ورق و کارتن هســتند، مســتقیم صورت 
می گیرد بحث مافیا در کاغذ بســته بندی 
مطرح نیســت. در کاغذ تحریر ســفید  به 
دلیــل محدودیت هایی کــه  در تولید آن 
دیده می شــود متاســفانه بحث هایی  در 
مورد مافیــای کاغذ وجــود دارد، می طلبد 
در ایــن راســتا کار شــود ولــی  در کاغذ 

بسته بندی محدودیت وجود ندارد.
اســفندیاری بیــان کرد:طــرح توســعه 
هرســین  شــهر  در  تامیــن  بیســتون 
کرمانشــاه، وطرح هــای بســیاری از جمله 
نوســازی خــط یــک، راه اندازی سیســتم 
بخار،سیســتم کاهــش مصرف انــرژی،راه 
اندازی سیستم ریجکت سورتردر صنایع 

کاغذسازی  کاوه پیش بینی شده است. 
ســخن پایانی:  ســال 99 ســال جهش 
تولید اســت بایدزمینه بــرای رونق همه 
صنایع فراهم شود ومهم تر از سودشرایط 
را برای اشتغال پایدار فراهم کنیم چرا که 
با اشــتغال می توان بســیاری از مشکات 
را حــل کرد امیدواریم ســال 99 شــاهد 
حمایت بیشــتر تولید کنندگان، اشتغال 
پایــدار و مرتفــع شــدن نیازهای کشــور 
ورســیدن نظام مقدس جمهوری اسامی 

به اهداف عالیه خود باشیم.

امیرسامان اسفندیاری

فعال اقتصادی

از آنجایــی کــه  بحث هــای 
ســطح  در  محیطــی  زیســت 
اســت  اهمیــت  دارای  دنیــا 
لــذا  بســته بندی محصوالت 
به سمت بســته بندی کاغذی 
پیش خواهد رفت که قابلیت 
بازیافت داشــته باشد و این 
مســئله باعــث شــده کاغــذ 
بسته بندی در کشورما از توجه 
ویژه ای برخوردار شود  به گونه 
ای که  در دهه9۰  تولید کاغذ 
بســته بندی رشد چشمگیری 
داشته و ظرفیت تولید آن در 
کشور دوبرابرشده، امیدواریم 
در آینــده نزدیــک  بــا تولید 
کاغذ های با کیفیت کشــور از 
لحاظ تولید کاغذ بســته بندی  

به خودکفایی برسد

ضمیمه رایگان روزنامه در شهرستان ساوه
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رئیس اتحادیه صنف مشاوران امالک ساوه:

 دخالت دولت در بخش مسکن به نظارت محدود شود

جــال الدیــن یــاوری رئیــس اتحادیه 
صنــف مشــاوران اماک ســاوه با اشــاره 
بــه ضرورت بازنگــری در بازار مســکن در 
گفتگــو با جام جم گفت: متاســفانه علت 
هرنــوع گرانی در هربخشــی، به حباب ربط 
داده می شود،اگرحباب بود باید این حباب 
در نقطــه و یــا درمقطعــی از زمان متوقف 
ویا اینکه کم رنگ شــده باشــد،حبابی در 

کارنیست .
وی در گفتگــو با جام جــم افزود: اینکه 
تاثیر تحریم ها را درنابســامانی بخش های 
مختلف نادیده بگیریم وادعا داشته باشیم 
می توانیم تحریم ها را خنثی کنیم در توان 
ایرانــی تردیدی وجود نــدارد، همچنان در 
طول چهل ســال انقاب که این تحریم ها 
بــوده، نشــان دادیم.ولــی در صورتی که 
دشمن بابت موفقیت های  ما هورا کشید 
آن روز است که می توانیم بگوییم دشمن  
با ما همراه شــده ولی این محقق نخواهد 
شد نه دشــمن این کار را خواهد کرد ونه  

حکومت اسامی  با ظلم کنار خواهد آمد.
یاوری خاطرنشــان کرد: علــت گرانی در 
همه بخش هاتحریم های ظالمانه کم ارزش 
شــدن پول ملی که منجر به گرانی افسار 
گریخته شده، تحریم نفت، سایر تحریم ها 
وکم شــدن صادرات بوده اســت،ما امروز 
دریک جنگ اقتصادی تمام عیار هســتیم 
ولی  مردم ما ایســتادگی کردند و خواهند 
کرد.رئیــس اتحادیــه امــاک شهرســتان 
ساوه تصریح کرد:افزایش شرم آور قیمت 
مسکن در شــرایط سخت اقتصادی سبب 
شده قشر زیادی ازجامعه زیر فشار انتقال 
اجباری مسکن، درمانده و مستاصل شوند. 
دالالن از مهم تریــن عوامل برهم خوردن 
تعادل بازار مسکن هستند وآنها نرخ ها را 
تعیین می کنند، اگر بخش مســکن را رها 
کنند ، قشروســیعی از جامعه بویژه قشر 
کارگــر و کارمندکه مســتاصل هســتند، 
ســرپناهی خواهنــد داشــت.یاوری بیــان 
کرد:درآمد قشــر کارگر متناســب با تورم 
و پاســخگوی  تســهیات اعطایی بانک ها 
نبوده واز طرفی توان مالی بانک ها محدود 
اســت درصورتیکه دولــت حمایت کننده 

بانک ها باشــد می تواند بارقه امیدی برای 
مردم باشد،ولی در حال حاضر هیچ دولتی 
توان حمایتی نخواهدداشت،کشوری مثل 
شــوروی ســابق این آزمــون را تجربه کرد 
اقدام به ســاخت مســکن برای مردم کرد 
ولی نتیجه آن منجربه فروپاشی آن کشور 
شــد.وی ادامــه داد:علل دیگــر در گرانی 
مســکن،دخالت دولــت در بــازار مســکن 
است، دولت باید اجازه بدهدبخش مسکن 
در بازار آزاد ، جنبه رقابتی داشــته باشــد 
مادامــی که رقابت نباشــدگرانی وتورم به 
همراه خواهد داشت.رئیس اتحادیه اماک 
ســاوه خاطرنشــان کرد:یکــی از مهم ترین 
نکاتــی کــه مدیــران بخش هــای مختلف 
باید بــه آن توجه کنند و در همه کســب 
و کارها رعایت شــود نظارت اســت،نظارت 
نقش بســیار مهم و اساســی در کســب 
و کارهــا و مباحث کان اقتصاد کشــورها 
ایفا می کند،امروز بازارمســکن به واسطه 
گستردگی و تعدد بخش ها، نیازمند نظارت 
دقیق بر نوســانات بازار و میزان عرضه و 
تقاضا اســت. وی افزود: هرچند نظارت بر 
بخش های دیگر صنعت ســاختمان نیز از  
اهمیت بســیاری برخوردار اســت ونباید 
نادیده گرفته شــود بلکه باید به بهترین 
شــکل روی تعداد ساخت و ســاز و کیفیت 
ســاخت نظارت داشــت تــا رونــد تولید و 

عرضه به بهترین شکل صورت بگیرد.
رئیــس اتحادیه صنف مشــاوران اماک 
ساوه اظهارداشت:هیچ نهادی نمی تواند بر 
نرخ اجاره بها یا حتی قیمت مسکن نظارتی 
داشــته باشــد، و دلیل این موضوع منشأ 
قوانین در کشور ما احکام شرع است چرا 
که  مالکیت افراد در اســام محترم است، 
هیچ کســی نمی تواند به افراد بگوید که 
باید اموال خود را به چه قیمتی بفروشند، 
براســاس قانون اساســی کشــور، تامین 
مسکن مناســب برای مردم جامعه وظیفه 
دولت اســت، البتــه دولت نبایــد به طور 
مستقیم وارد ساخت  و  ساز و ارایه مسکن 
بشــود بلکه تنها باید با حفظ جنبه نظارتی 
خود به سیاســت گذاری بپردازد. وی ادامه 
داد: متولیــان حوزه مســکن بایــد نظارت 
ویــژه ای را بر بــازار اجــاره و قیمت گذاری 
داشته باشند چون خأل نظارتی قطعا موجب 
بــروز تاطم و دالل بازی در بازار می شــود 
و دولت باید یک بار برای همیشــه راهکار 
اساســی را برای رفع مشــکات بازار اجاره 

مسکن تدابیری ارائه دهد.
رئیــس اتحادیه صنف مشــاوران اماک 
ســاوه خاطرنشــان کــرد: متولیــان خریدو 
فروش ملک در کشــور نیز، نیاز به نظارت 
دارنــد تا اعمــال خودســرانه قیمت ها در 
ندهد،درحقیقــت  روی  مختلــف  مناطــق 
اقتصــاد کان و عرضه و تقاضا اســت که 
نوســانات قیمــت را ایجــاد و مشــخص و 
عوامل دیگر شوک های لحظه ای و ناپایدار 

ایجاد می کنند.
وی افزود:کروناخســارت قابــل توجهــی 
بر بخش های مختلف مســکن نیز  داشته 
بخش عمــده ای از شــاغان در این صنف 
بــا مشــکات مالی جــدی مواجه شــدند. 
بســته های حمایتــی درایــام کرونــا برای 

مشاغل آسیب دیده پیش بینی شده بود 
ولی مشاورین اماک از این سفره حمایتی 

دولت در حال حاضر محروم هستند.
 رئیس اتحادیه اماک شهرســتان ساوه 
تصریح کرد: به عنوان یک شهروند دغدغه 
مــردم را دارم چرا باید مردم ما در حکومت 
اسامی سرپناهی نداشته باشند،بصورت 
مکتوب اعام کــردم هرمالکی که بخواهد 
ملک خــود را با قیمت نا متعارف اجاره و یا 
قصد فروش آن را داشته باشد،هیچ گونه 
همکاری با آن مالک نخواهم داشت در ایام 
کرونا با وجود مشکات دوماه کار راتعطیل 
افزود: حدود۵۰۰مشــاوراماک  کردیم.وی 
درشهرستان ساوه فعال هستند قطعا اگر 
حداقل 3۰۰مشاوراماک قبول داریم برخی 
از مشــاورین اماک مســتاجر وتنها منبع 
درآمد محسوب می شــودبنده را همراهی 
می کردندامروز شــاهد نابسامانی در بازار 

مسکن نبودیم.
رئیــس اتحادیه صنف مشــاوران اماک 
ســاوه: خاطرنشــان کرد: وضعیت مسکن 
وضعیت یک مدرســه غیر انتفاعی با ۲۰۰ 
دانش آموز نیســت یا ایــن که رنگ کردن 
یک واحدمسکونی نیست که   بتواند یک 
شبه یا اینکه آن را ظرف چند روز حل کند، 
اگر در حوزه مسکن بی برنامه باشیم و در 
زمان بحران و تاطم به فکر اجرای نقشه و 
اعمال سیاست در این حوزه باشیم، دردی 
از دردهای بخش مســکن دوا نخواهد شد 
زیرا نبود برنامه در حوزه مسکن، مشکات 
را روی یکدیگر انباشــته می کند و در این 
زمینه قطعا مردم بیشــتر از همه متضرر 
خواهند شــد.ولی می تواند یک شبه اراده 
برای اصاح بازار مســکن صــورت بگیرد. 
رئیــس اتحادیه اماک شهرســتان ســاوه 
خاطرنشــان کرد:مســئوالن باید از فضای 
گفتــار درمانی فاصله گرفته و به ســمت 
عمل جهادی و انقابی در راســتای فرامین 
مقــام معظم رهبــری حرکت کننــد. رهبر 
انقــاب همواره بر جهــادی و انقابی عمل 
کردن در تمامی حوزه ها تاکید موکد دارند, 
وی افزود:بخش مسکن می تواند به عنوان 
یک الگو در سال جهش تولید مطرح باشد 
از ایــن رو می طلبد متولیــان امر بیش از 
هرزمانی به این مهم توجه داشته و به دور 
از هر گونه شــعار زدگی در مســیر  مزبور 

گام بردارند. 
دولــت نبایــد تولیــد کننــده مســکن 
باشــد بلکه طبق قاعده باید در این حوزه 
سیاســت گــذاری و نظــارت کند.رئیــس 
اتحادیه اماک شهرستان ساوه خاطرنشان 
کــرد: عرضــه زمیــن بــه قیمت مناســب 
نخستین زیرساخت مورد نیاز برای کاهش 
قیمت مســکن است، متاســفانه قیمت 
زمیــن به عنوان نخســتین الزام ســاخت 
مســکن بســیار باالســت و همین عامل 
برای گرانی قیمت و عدم کاهش آن کافی 
است.  وی افزود: گرانی مصالح ساختمانی 
بویژه آهن آالت و سیمان به عنوان عواملی 
که در کنار قیمت زمین موجب رشد قیمت 
تمام شــده مســکن شــده مطرح اســت، 
قیمت نجومی عوارض شهرداری و مالیاتی 
نیز به تشــدید قیمت مســکن دامن زده 

اســت تا مصرف کننده به یکباره با قیمت 
سرسام آور سرپناه خود مواجه شود. یاوری  
ضمن قدردانی از تاش های سپاه  در جهت 
رفع  مســکن نیازمندان گفت: مشارکت و 
همدلی ســپاه در ساخت مسکن محرومان 
قابل تقدیر اســت باید  بیشتر از گذشته 
از ظرفیت های این نهــاد مقدس ومردمی 
کــه عصاره ملــت است،اســتفاده کرد.وی 
افزود: این نهاد بی ادعا هیچگاه مشــکلی 
در راســتای همکاری با دولت ها نداشته و 
همواره آماده خدمت رســانی است، سپاه 
ظرفیت انجام کارهایی به مراتب بزرگ تر از 
آنچه که امروز شاهد آن هستیم را دارد و 
بارها در دوران دفاع مقدس و سازندگی آن 
را در عمل نشان داده است.وی افزود: عدم 
تناسب میزان حقوق و مزایای دریافتی یک 
کارگر در شــهر کارگری ساوه با میزان رشد 
قیمت ها موجب شــده است که بخشی از 
ســاکنین این شهرســتان کارگری قادر به 
خرید مسکن نباشند.رئیس اتحادیه اماک 
ساوه تصریح کرد: دالالن و واسطه   ها باید 
مداخات خود را در خصوص قیمت مسکن 
کاهش دهند تا این کاالی اساســی با نرخ 
متعادل در بازار عرضه شود و اجازه دهند 
اقشار آسیب پذیر صاحب مسکن شوند و 

سرپناه بگیرند. 
البتــه عدم ورود دالل به بازار مســکن 
موجــب بوجود آمدن فضای رکــود در بازار 
مسکن و دخالت آنان موجب برطرف شدن 
فضای رکود و رونق خرید و فروش می شود 
ولــی مشــکل کار اینجاســت کــه عرضه 
مســکن با قیمت بــاال صورت مــی   گیرد.

یاوری بیان کرد: ســاوه در زمره شــهرهای 
گران کشور قرار دارد واز آنجاکه مسکن در 
این شهرستان به نسبت جمعیت و ویژگی 
مهاجرپذیری آن تولید نمی  شود، بنابراین  
قیمت آن به نســبت سایر شهرها گران تر 
است و حتی  بســیاری از کاالهای اساسی 
مردم ســاوه در این شهرستان تولید نمی   
شــود؛ به عنوان مثال سبزی خوردن ساوه 
در قم تولید می   شــود و بــه دلیل کرایه 
بار و هزینه   های جانبی دیگر شــاهد گران 
بودن قیمت ســبزی در ســاوه به نســبت 

سایر شهرها هستیم.
بــه  ادامــه داد:شهرســتان ســاوه  وی 
دلیل قطب صنعتی بودن شــاهد افزایش 
جمعیت باال نســبت بــه دیگر شــهرهای 
کشور است ولی متاســفانه زیرساخت ها 
متناســب با جمعیت رشــد نکرده اســت 
براســاس آنچه در این شهرستان  شاهد 
آن هســتیم   برای کمتر از ۱۰ درصد این 
میزان افزایش جمعیت، در این شهرستان 

مسکن تولید شده است.
رئیس اتحادیه اماک شهرســتان ساوه 
خاطرنشــان کــرد: ملــک مســکونی که به 
قیمت هر مترمربــع  کمتر از یک میلیون 
به فروش می   رسید، امروز به بیش از سه 
میلیون یا حتی 9میلیون  تومان رســیده 
اســت، اجاره نیز در این شهرستان شرایط 
خوبی ندارد متاسفانه در شهرستان ساوه  
افزایش نرخ جمعیت ساوه و جاذبه مهاجر 
پذیــری آن مانع بزرگی بــرای عدم کاهش 

قیمت مسکن است.

جالل الدین یاوری

فعال اقتصادی

ضمیمه رایگان روزنامه در شهرستان ساوه



صاحب امتیاز :           
 سازمان صدا و سیمای جمهوری 
اسالمی ایران                                                 

سرپرست شهرستان ساوه: 
عباس کریمی

مدیر اجرایی:لیال گراوند

تحریریه شهرستانها:            
021-44233511

دفتر سرپرستی شهرستان های 
  ساوه -زرندیه0۸۶-42230020

چاپخانه:بهمن اراک
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ما ز دلبستگی حیله گران بی خبریم  
    در غم هجر رخ ماه تو در سوز و گدازیم  

    ما زادۀ عشقیم و پسرخواندۀ جامیم  
    اکنون که در میکده بسته است به رویم

)امام خمینی ره(  
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دعوت به همکاري

  ویزیتور آقا حداکثر سن آقا33- داشتن پایان خدمت ومدرک تحصیلي دیپلم- 
مزايا: بیمه تامین اجتماعي -بیمه تکمیلي -حقوق ثابت اداره کار-پورسانت عالي

تماس:   09366825068   تلفن ثابت:42427524-086 رجبعلي

شرکت صنایع غذایي به آراجهت تکمیل کادر فروش خود دعوت به همکاري مي نماید

)نوبت اول(آگهي مزايده 99/133

کشور  زندانیان  تعاون  بنیاد  به  وابسته  کوثر  وصنعت  کشت  مجتمع 
درنظر دارد، انواع پسته خشک سال ١3۹8خود را از طریق مزایده عمومي 

به فروش برساند. 
لذا متقاضیان واجد شرایط مي توانند از تاریخ درج آگهي به مدت 5روز کاري جهت 
گرفتن اسناد مزایده به دفتر اداري مجتمع کوثر ساوه واقع در خیابان شریعتي-

شریعتي ۲۴طبقه دوم آزمایشگاه ایرانیان یا به کیلومتر 3٠جاده قدیم ساوه به 
همدان روبه  روی روستاي قیطانیه- سمت راست مجتمع کشت وصنعت کوثر  
مراجعه ویا با شماره تلفن های 09121551525-09196193430-

42244236-086  دفتر اداري مجتمع تماس حاصل نمایند
 ضمنا  هزينه آگهي به عهده برنده مزايده مي باشد.

 مجمتع کشت وصنعت کوثر


