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هنرمند ساوجی:

نگاه مسئوالن به ظرفیت های درونی باشد

شنبه    4  مرداد 1399  شماره 5714

خبر خبر

بــه  توجــه  بــا  گفــت:  ســاوه  فرمانــدار 
این کــه به فصل بارش هــای پاییزی نزدیک 
می شــویم یــک اهتمام جدی وجــود دارد تا 
بازســازی پل هفــت دهانه هر چه ســریع تر 
برطــرف شــدن  برســد و شــاهد  اتمــام  بــه 
مشــکالت برای عبور و مــرور از این منطقه 

باشیم. 
 به گزارش جام جم علی میرزایی با اشاره 
به عقد قرارداد بازســازی این پل با شــرکت 
بــه  توجــه  بــا  افــزود:  اراک  ماشین ســازی 
اســتقرار کارگاه در محــل پل هفــت دهانه، 
امیدواریــم ظــرف ۳ مــاه آینــده شــمع ریزی 
پل هــا صورت پذیرد و بــا توجه به قرارداد ۶ 
ماهه با این شرکت، کار بازسازی این پل تا 

پایان مدت قرارداد به اتمام برسد. 
وی بــا تأکیــد بــر این کــه اســتحکام پــل 
اســت  آن  بازســازی  در  نکتــه  مهم تریــن 
تصریــح کرد: پیمانکار پروژه باید در مســیر 
رودخانــه اقــدام بــه گابیــون بنــدی کنــد تــا 
بــه اســتحکام الزم کــه مهم تریــن خواســته 
بــا  همچنیــن  کنیــم  پیــدا  دســت  ماســت 
توجــه بــه تأخیری کــه در اجــرای ایــن پروژه 
داشــتیم امید است شــاهد فرصت سوزی 

کمتری باشیم. 
قــرارداد  کــرد:  تصریــح  ســاوه  فرمانــدار 
بازســازی ایــن پــل ۵ میلیــارد و ۲۰۰ میلیون 
تومان بوده اســت که ۱ میلیارد آن از محل 
مدیریت بحران و مابقی از منابع اســتانی و 

شهرستانی تأمین شده است. 

ع  مزرعــه کشــف شــده از بزرگ تریــن مــزار
اســتخراج ارز دیجیتــال در کشــور بــود کــه بــا 
اســتقرار در یکــی از کارخانه های بــزرگ از برق 
با تعرفه صنعتی برای فعالیت خود استفاده 

می کرد. 
به گزارش جام جم به نقل از روابط عمومی 
شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان مرکــزی 
افــزود: در ایــن مزرعــه ۷۰۰ دســتگاه ماینر که 
افــزون بــر ۲ مــگاوات برق مصــرف می کردند، 
شناسایی و جمع آوری شدند. بر این اساس، 
فعالیت های نظارتی و بازرســی شرکت  توزیع 
نیــروی بــرق در راســتای شناســایی مزارعــی 
کــه بــا بهره گیــری از بــرق بــا یارانــه دولتــی بــه 
تولیــد ارز دیجیتال می پردازند در دســتور کار 
قــرار گرفتــه اســت.  بــه گفتــه روابــط عمومی 
شــرکت توزیــع نیــروی برق اســتان مرکــزی با 
رصد و کنترل بار مصرف شــبکه توزیع برق و 
بررســی های میدانی از ســوی نیروهــای فنی، 
مزرعــه ارز دیجیتال مذکور کشــف شــد. این 
منبع افزود: استخراج ارز دیجیتال با مصرف 
برق باال به ویژه در فصل تابستان باعث بروز 

خاموشی های گسترده می شود. 

در یکی از کارخانه های ساوه؛
کشــف  مزرعــه ارز دیجیتــال 

شد

خبرنــگار  بــا  گفتگــو  در  حســینی  علیرضــا 
جام جــم در ســاوه، با اشــاره بــه جمعیت تحت 
پوشــش تامین اجتماعی ســاوه اظهارداشــت: 
تامین اجتماعی ساوه با دو شعبه،دو کارگزاری، 
یک بیمارســتان و یک درمانگاه مشــغول ارائه 
خدمــت بــه جامــع هــدف خــود در شهرســتان 

ساوه است. 
پوشــش  تحــت  جمعیــت  افــزود:  وی 
ســازمان تامیــن اجتماعــی شهرســتان ســاوه 
۲۰۶۳۹۹نفــر بــوده کــه از جمعیــت ۱۰۰ درصــدی 
ساوه ۷۲،۷۹درصد آن از خدمات بیمه ای تامین 
اجتماعی ساوه برخوردار هستند. رئیس شعبه 
یک سازمان تامین اجتماعی شهرستان ساوه 
تصریــح کــرد: کل بیمه شــدگان اصلــی تامیــن 
اجتماعــی ســاوه در ســال گذشــته ۶۴۴۸۳ نفــر 
بــوده که نســبت بــه مدت مشــابه ســال نود و 
هفت ۲۷۷۳نفرافزایش داشــته، بیمه شــدگان 
بیمه شــدگان  اجبــاری،  بیمــه  شــامل  اصلــی 
خــاص، مقبــره ســازی بگیــران بیمــه بیــکاری و 
۴۸۵۵۹نفــر  شــامل  اســت.  مســتمری بگیران 
بیمه شــده اجباری )کارگری( و نسبت به مدت 

مشابه سال ۹۷، ۳۰۴۲افزایش یافته است. 

خــاص  بیمه شــدگان  کــرد:  بیــان  حســینی  
کارگــری، ســاختمان،  اختیــاری،  آزاد،  )مشــاغل 
از  برخــی  می باشــند(  قالیبافــان  و  راننــدگان 
ایــن مشــاغل نســبت بــه مدت مشــابه ســال 
۹۷، ۲۱۲نفــر افزایــش داشــته ،مقــرری بگیــران 
بیمــه بیــکاری شهرســتان ســاوه نیــز ۱۷۸۰نفــر 
در ســال ۹۸بــوده که نســبت به مدت مشــابه 
ســال ۹۷کاهــش یافتــه اســت. وی ادامــه داد: 
در  اجتماعــی  تامیــن  بگیــران  مســتمری  آمــار 
ســال ۹۸، ۱۸۴۲۳نفــر بوده که نســبت به مدت 
مشــابه سال ۹۷، ۱۱۶۶نفرافزایش یافته و تعداد 
کارگاه هــای فعــال ســاوه نیــز  ۴۴۵۲ مــورد بوده 
کارگاه فعــال تعــداد بیمه شــدگان  کــه در ۱۷۹ 
آن بیــش از ۵۰ نفــر و در ۴۲۵ کارگاه نیــز تعــداد 

بیمه شدگان بین  ۱۱ تا ۵۰نفراست. 
رئیس شــعبه یک سازمان تامین اجتماعی 
ساوه ادامه داد: مشکالت بیمه ای شرکت های 
بزرگــی ماننــد شــرکت نــورد و لوله صفــا، مقرری 
ســازی، پرلیت آســیا، ایمن شیشــه سپهر حل 
شــده و همچنین مطالبات معوق شــعبه یک 
تامین اجتماعی طی ســه ســال اخیــر ازکارگاه ها 
بیــش از ۴۰درصدکاهــش یافتــه اســت. رئیس 
شــعبه یــک تامیــن اجتماعــی ســاوه تصریــح 
کرد:تامیــن اجتماعی ســاوه آمادگــی داردبدهی 
کارگاه های صنفی که در اثرشیوع ویروس کرونا 
در پرداخــت حــق بیمــه مشــکل دارندتاپایــان 
برگــزاری  افــزود:  وی  نمایــد.  تقســیط  ســال 
غیرحضــوری  خدمــات  آموزشــی  دوره هــای 
کارگاه هــای  ویــژه  اجتماعــی  تامیــن  ســازمان 
بــاالی ۵۰نفر بیمه شــده،برگزاری دوره آموزشــی 

ایمنــی کارگــران ســاختمان با همــکاری انجمن 
صنفی کارگران ســاختمانی ســاوه،برگزاری دوره 
قوانیــن  حــوزه  در  کارفرمایــان  ویــژه  آموزشــی 
بازرگانــی  اتــاق  باهمــکاری  اجتماعــی  تامیــن 
هفتــه  در  تولیــدی  کارگاه هــای  ســاوه،بازدیداز 
تامین اجتماعی ،بررسی مشــکالت کارفرمایان 
وکارگران واحدها،مشارکت در جلسات انجمن 
مدیــران صنایــع واتــاق بازرگانی حضورفعــال در 
جلســات حمایــت قضایــی از ســرمایه گــذاران 
وکارگــروه تســهیل ورفــع موانــع تولیدبخشــی 
از اقدامــات انجــام شــده شــعبه یــک ســاوه در 
ارائــه  آمارهــای  ســال ۹۸ اســت. خوشــبختانه 
شــده نشــان ســیرافزایش تعدادبیمه شدگان 
در ســال ۹۸وســیرنزولی تعدادمقــرری بگیــران 
بیــکاری اســت  و بیانگراین اســت که ســازمان 
ورونــق  اشــتغال  جهــت  در  اجتماعــی  تامیــن 
تولیــد مصمم بوده واز همــه ابزارهابرای تحقق 
شــعار ســال تالش خواهــد کرد. رئیس شــعبه 
یک سازمان تامین اجتماعی شهرستان ساوه 
خاطرنشان کرد: برای جلوگیری از شیوع ویروس 
کرونا، تمامی دفترچه های بیمه ای این سازمان 
بــه صورت هوشــمند تمدید می شــوند و نیازی 
به مراجعه حضوری افراد برای تمدید دفترچه ها 
نیســت. از مراکز درمانی انتظارداریم با ســازمان 
تامیــن اجتماعــی در اجــرای این طــرح همکاری 
کنندوی افــزود: بیمه شــدگان تأمین اجتماعی 
بــا وارد کــردن کــد دســتوری *۴*۱۴۲۰*۱*۲#ویــا 
#1*1420*4*بــه وســیله تلفــن همراهشــان ویــا 
بــه آدرس:https می تواننــد از وضعیــت اعتبــار 

دفترچه های درمانی خود مطلع شوند. 

رئیس شعبه یک سازمان تامین اجتماعی ساوه عنوان کرد؛
عدم نیاز به تمدید اعتبار دفترچه های درمانی

3 اجتماعی

ضمیمه رایگان روزنامه د  ر شهرستان ساوه

به دلیل تخطی از مصوبات ستاد پدافند زیستی و کرونا صورت گرفت؛

 بازداشت مسئول یک تاالر پذیرایی متخلف در ساوه
28 تیر ســالجاری، مســئول یک تاالر پذیرایــی متخلف که علی رغم 
پلمب، به علت تخلف، عدم رعایت مصوبه شورای زیستی, پدافند غیر 
عامل اســتان و ســتاد اســتانی مبارزه با کرونا اقدام به برگزاری مراســم 

نموده بود، بازداشت و تحویل مراجع قضایی گردید. 

بــه گزارش جام جم با توجه به موج افزایشــی بیمــاری کرونا، رعایت 
مصوبــات ســتاد پدافنــد زیســتی و کرونــا، پروتکل هــای بهداشــتی و 
ممنوعیت های کاری برای همگان الزم االجرا اســت. اجرای قانون یک 

وظیفه همگانی است. 

فرماندار خواستار شد؛
بازســازی پــل هفــت دهانه 

ساوه سریع تر به اتمام برسد

صنایــع دســتی یکــی از صنایــع وابســته بــه طبیعــت هــر 
منطقــه ای اســت زیــرا مــواد اولیــه مــورد نیــاز بــرای ایــن هنر 
باســتانی در اطــراف محــل زندگــی افــراد هــر منطقــه یافــت 
می شــده و از ایــن رو بــا توجــه بــه اقلیم متنوع سیســتان و 
بلوچســتان صنایع دســتی مختلف و گوناگونی در آن وجود 

دارد. 
رضایی یکی از بانوان هنرمندشهرســتان ســاوه است که 
مدت ۹سال است در زمینه با او کارهای صنایع دستی)سراج 
سنتی( مشغول به کار است و مدت ۷سال است مشغول 
تدریس در این حرفه است و مشغول به ساخت انواع کیف 
و کمربند چرم و هر نوع وســایل دســتی و طبیعی اســت. در 

این زمینه با او به گفتگو نشستیم که در ادامه می خوانید؛
لطفــا خودتــان را کامــل معرفــی نماییــد و بگویید که 

مشغول به چه کارهایی هستید؟
راحله رضایی هســتم مدت ۹ ســال اســت که در زمینه ی 
صنایــع دســتی و ســاخت کیــف و کمربند چرم مشــغول به 
کار هســتم ، بــه دلیــل عالقه زیــادی که به این کار داشــتم با 
گذرانــدن دوره های آموزشــی هم اکنون تحت عنــوان کارگاه 

تولیدی و آموزشی کیف چرمی مشغول به کار هستم. 
جایــگاه صنایع دســتی در شهرســتان ســاوه را چطور 

می بینید؟
در کشــور مــا ، صنایــع دســتی بســیاری وجــود دارد کــه به 
دســت هنرمندان ایرانی خلق می شــود که از اهمیت باالیی 

نیز برخوردار می باشد و صنایع دستی هر شهر و منطقه ای 
یکی از بهترین جلوه های میراث هنری و سنتی مردم همان 
اقلیم است که تمام یا قسمتی از مراحل تولید آن با دست 
انجــام می شــود و بــه تعبیــر دقیق تــر جزیــی از فرهنگ ملی 
کشور و یادگار ارزشمندی از نیاکان ماست اما متاسفانه این 
روزها با ورود کاالهای چینی بازار صنایع دستی رو به کسادی 
می رود به طوری که دیگر رمقی برای هنرمندان باقی نمانده 
اســت و اگــر همین طــور پیش بــرود کاالهــای چینی صنایع 
دســتی نه تنها درســاوه بلکه کل کشــور را به ورشکســتگی 

می کشاند. 
جایگاه کارگاه های کوچک راچگونه می بینید؟

همانطــور کــه مقــام معظــم رهبــری بــه اقتصــاد مقاومتی 
اشــاره کردنــد کارگاه های کوچــک می تواند بــرای چندین نفر 
درآمدزایی داشته باشد ولی با برچیده شدن این کارگاه ها با 
ورود صنایع چینی کارگاه های بزرگ هم باید به فکر برچیدن 
کارشــان باشــند چون هــر کاالیی به مــرور زمــان می تواند در 

بیکاری جوانان بسیار تاثیر گذار باشد. 
صنایع دســتی در جامعــه ی امروز ما چقــدر می تواند 

اهمیت داشته باشد؟
صنایع دســتی به عنوان صنفی مســتقل نقش مهمی در 
اشــتغالزایی و توســعه اقتصــادی جوامــع دارد و می تواند به 
عنــوان یکی از مهم تریــن راهکارهای اقتصاد مقاومتی مورد 
توجه قرار گیرد زیرا به عنوان یکی از راه های ارزان و مناســب 

برای اشتغال زایی مطرح است. 
حمایــت ســازمان ها از هنرمنــدان صنایــع دســتی را 

چطور می بینید؟
هیــچ نــوع حمایتــی از صنایع ما تــااالن احســاس نکردیم، 
فقط در قالب شــعاربوده صنعت گرفقــط به دلیل عالقه به 
هنر خــود، مجبور به تحمل تمام نامالیمتی هاســت،دولت 
تسهیالتی را مانند وام بانکی می دهد،اما به دلیل هزار و یک 
مشکل که بانک ها بر سرراه صنعتگران می گذارند،هنرمندان 
از گرفتن وام منصرف می شوند. چرا باید خام فروشی شود؟ 
چــرا چرمــی که محصــول کشــور خودمــان اســت می توانیم 
در صــورت زیرســاخت هابرای کشــور ارزش افزوده، ســرمایه 
و ایجــاد اشــتغال کنــد فقــط بــه دلیــل نبــود زیــر ســاخت ها 
خام فروشــی و با چندین برابر قیمت از کشــور دیگر همان 
و  آمــوزش  کنیم؟باهماهنگــی  وارد  را  خودمــان  محصــول 
پرورش و فرمانداری وجهاد دانشــگاهی دوره های آموزشــی 
بــرای دانش آمــوزان وخانواده هــا در کانون هابرگــزار شــد و 
خوشبختانه استقبال خوبی هم از خانواده و دانش آموزان 
داشــتیم و همچنین برای خانواده زندانیان ولی متاســفانه 
به دلیل همکاری نکردن این ســازمان ها در تهیه مواد این 

آموزش ها به سرانجام نرسید. 
 تا االن برای چه تعداد اشتغال ایجاد کردید؟

حــدود ۷ســال اســت بــه دوســتداران این حرفــه آموزش 
بــوده  وکارآفرینــی  اشــتغال  ابتــدا  از  شــعارما  و  می دهــم 

وخوشــبختانه امــروز هرکــدام از ایــن دوســتان بــه صــورت 
مستقل فعالیت می کنند و وارد بازار کارشدند. 

حمایــت میــراث فرهنگــی نباید فقط بــه یــک کارگاه ختم 
شــود. رســالت ســازمان میــراث فرهنگی حمایــت از صنایع 
دســتی اســت متاســفانه بازارچه صنایع دســتی شهرستان 
ســاوه دسترســی به هیچ گونه امکاناتی ندارد وحتی دریغ از 
یــک تابلو؟درحالیکــه مــردم باید صنایــع دســتی را از بازارچه 
صنایع دستی تهیه کنند باید در یک مسیری قرار می گرفت 
کــه دسترســی بــه آن بــرای همــه مقــدور بــود.  امیــدوارم که 
تدابیــری توســط مســئوالن اندیشــیده شــود کــه بــه جــای 
اســتفاده از کاالی چینی ، صنایع دســتی همواره مورد توجه 
قــرار گیــرد زیــرا ایــن هنرهــای دســتی همــواره ظریــف تــر و با 

کیفیت تر از کارهای صنعتی خواهد بود. 
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»ابراهیم فراشــیانی« رئیــس اداره آموزش و پرورش 
وآییــن  وپــرورش  آمــوزش  شــورای  جلســه  در  ســاوه 
بزرگداشــت خیر مدرســه ســاز حاج حســین اصالح چی 
با اشــاره به جایگاه خیرین اظهار داشــت: تاکنون ۵۷۷ 
مدرســه، نمازخانــه و ســالن در ســاوه توســط خیریــن 

مدرسه ساز  به بهره برداری رسیده است. 
خیریــن  مجمــع  فعالیــت  شــروع  از  افــزود:  وی 
مدرسه ســاز تاکنــون ۱۳ جشــنواره خیریــن به نــام یکی 
از خیریــن مدرســه ســاز بزرگ شهرســتان، برگزار شــده 

است. 
 ابراهیــم فراشــیانی بیــان کــرد: امســال قــرار برایــن 
بــود در چهاردهمیــن جشــنواره  خیریــن بــه نــام خیــر 
نیک اندیــش حــاج حســین اصالح چــی رئیــس مجمــع 
خیرین ســاوه برگزار شــود ولی به دلیل شرایط کرونایی 

جشنواره خیرین برگزار نشد. 
 وی در ادامــه بــا اشــاره بــه رشــد شــتابان جمعیــت 
، گفت: بــا توجه به این که ســاالنه حدود یک  این شــهر
هــزار دانــش آمــوز به جمعیــت محصالن ســاوه اضافه 
می شــود در مقایســه با ســایر مناطق اســتان مرکزی از 
حیث فضای آموزشی مشکل داریم و برای پاسخگویی 
بــه نیازها هر ســال به احداث چهار باب مدرســه جدید 

نیاز داریم. 
»ابراهیــم فراشــیانی« افــزود: در مناطقــی چــون حاج 
بلــوک و شــهرک علوی که دســت کــم ۱۰ هزار خانــوار در 
هــر کدام از ایــن نواحی زندگی می کنند فضای آموزشــی 
متناســب بــا تعــداد دانــش آمــوزان نیســت و مدارس 

خیرساز کنونی هم پاسخگو نخواهند بود. 
وی ادامــه داد:  جمعیــت ســاکن در مناطقــی چــون 
، عباس آبــاد و نورعلی بیگ هم در ســال های  امیرکبیــر
اخیــر حدود پنــج برابر افزایــش یافته و الزم اســت برای 
احداث فضاهای آموزشی جدید تدبیر الزم اتخاذ شود.  
رئیــس اداره آمــوزش و پــرورش شهرســتان ســاوه 
گفت: امسال به دلیل کثرت دانش  آموز قصد داریم ۹ 
شیفت آموزشی را در مدارس این شهر راه اندازی کنیم 
و برای این کار باید تعیین شــیفت ۱۵ باب مدرســه را تا 
مهــر انجــام دهیم که فشــار مضاعفی به کادر آموزشــی 

وارد می کند. 
وی اظهار داشــت:  ســرعت مدرســه ســازی ســاوه از 
ســرعت رشــد جمعیــت دانــش آمــوزان کمتــر اســت و 
عــالوه بر کمک خیران نیاز داریم زمین مورد نیاز تامین 
شــود زیــرا تــوان خریــد زمیــن بــرای آمــوزش و پــرورش 
مقدور نیســت و اراضی با کاربری آموزشــی کنونی نیز در 
ح جامع شــهر برای چشــم انداز دهه ۷۰ و متناســب  طر
بــا جمعیــت ۱۰۰ هزار نفری ســاوه تعیین شــده و اکنون 

جوابگوی نیازها نیست. 
وی تاکیــد کرد: معضل اصلــی تامین زمین با کاربری 
بــه حمایــت  راســتا  ایــن  آموزشــی اســت و در  فضــای 
مســئوالن نیــاز داریــم. حاج حســین اصالح چــی رئیس 
مجمــع خیریــن مدرســه ســاز نیــز گفــت: نیکــوکاری و 

اعمــال نیکوکارانــه در عــرف بــه اعمالی اطالق می شــود 
کــه در راه کمــك و خیرخواهی برای جامعــه و رفع نیازها 
و مشکالت اقشار بی بضاعت در جهت گسترش رفاه 
عمومی انجام می شــود که البته انگیزه الهی آن را نباید 

نادیده گرفت. 
فرهنــگ  احیــای  پرچمــدار  »خیریــن  افــزود:   وی 
از خودگذشــتگی و ایثار هســتند،نیکوکاری و بخشش 
مال و احســان آن خود تبلور بسیار بزرگی از شکوفایی 
ادراك انســان برای کمك و یاری رســاندن به همنوعان 
محتــاج و درمانــد گان در عرصــه زندگی اســت. عبداهلل 
ســالمی مدیر عامل مجمع خیرین مدرســه ساز ساوه 
نیز خاطرنشان کرد: مدرسه سازی به عنوان یك حرکت 
کارقــرار گرفتــه اســت و  مقــدس فرهنگــی در دســتور 
بــه حمدالهــی جریــان خیریــن مدرسه ســاز کــه من هم 
عضو کوچکی از آن هســتم خروشــان تر از پیش مسیر 
ســیراب کردن هــر نقطه ای دور و نزدیــك از خاك مطهر 
ایــران اســالمی را می پیمایــد تا دیگــر هیچ کجا مــا با بی 
ســوادی کــه ریشــه بســیاری از عقــب ماندگی هاســت 

مواجه نباشیم. 
نماینــده مــردم ســاوه و زرندیــه در مجلس شــورای 
اسالمی نیز گفت: در دنیای امروز هر کشوری که از نظر 
علمــی قدرتمند باشــد ســایر جوامــع تابع او می شــوند. 
حجــت االســالم »محمد ســبزی« افــزود: جامعــه ای که 
از نظــر علمــی و تربیــت دانشــمندان ناتــوان باشــد بــه 
مســتعمره بیگانــگان تبدیل می شــود بنابرایــن توجه 
بــه تعلیــم و تربیــت یــک مســاله ضــروری اســت زیــرا 
پایه گــذاری جهــش علمی جامعــه از آمــوزش و پرورش 

آغاز می شود. 
کــه  آنگونــه  جامعــه  در  معتقــدم  داد:  ادامــه  وی 
شایســته اســت از معلمان و فرهنگیان تقدیر نشــده 

است. 
نماینــده مــردم ســاوه گفــت: هرچنــد طبــق قانــون 
دولت باید زیرســاخت های توســعه آمــوزش و پرورش 
را مهیــا کند اما در شــرایط اقتصــادی و بودجه ای فعلی 
کشــور به تنهایی قادر به حل همه مشــکالت نیســت 
و در ایــن بیــن افــراد نیکــوکار و خیــران بــا فعالیــت در 
حوزه مدرسه ســازی کمک شــایانی برای رفع مشــکالت 
روســتاها  و  شــهر  محــروم  مناطــق  در  بخصــوص 

داشته اند. 
ســبزی گفت: انتظار داریــم همه ارگان ها با همکاری 
و همفکری مشکل تامین زمین مورد نیاز برای ساخت 
مدرسه در ساوه را رفع کنند تا خیران به خاطر این خالء 

از شهرمان کوچ نکنند. 
فرماندار ساوه نیز گفت: شورای آموزش و پرورش با 
همکاری خیران رویه مشارکتی برای جبران کاستی های 
آموزشی دارد و تصمیم های راهبردی و مهمی اجرا کرده 
اســت. »علی میرزایی« افزود: شهرســتان ساوه روندی 
رو بــه رشــد دارد و ســیر صعــودی جمعیــت آن ایجــاب 
می کنــد که متناســب با شــمار ســاکنان در بخش های 

آمــوزش و پــرورش و بهداشــت اقدامــات توســعه ای 
انجــام دهیــم. وی اظهــار داشــت: صنعتگران ســاوجی 
هــم در امور خیریه و مدرســه ســازی نقش بــارزی دارند 

که جای قدردانی است. 
 ، شــهر تفصیلــی  ح  طــر در  افــزود:  ســاوه  فرمانــدار 
جانمایی مناسبی برای تامین زمین مورد نیاز آموزش و 
ح جدید  پرورش انجام نشده و الزم است در تدوین طر
کــه امســال انجــام می شــود همــه نیازهــا برای ۱۰ ســال 
آینــده دیده شــود. وی در ادامه بر ضــرورت بومی گزینی 
در جــذب نیروهای آموزشــی این شهرســتان تاکید کرد 
و گفت: بســیاری از معلمان بعد از چند ســال حضور و 
کســب تجربه در ســاوه قصــد مهاجرت دارنــد و همین 
مســأله شهرســتان را بــا کمبود نیروی آموزشــی مواجه 

کرده است. 
میرزایــی گفــت: از نماینــده مــردم در خانــه ملــت و 
اعضای کمیسیون آموزش و پرورش انتظار مساعدت 
در ایــن خصــوص داریــم و با توجه به این که قرار اســت 
بــزودی آزمون جذب معلمان همگام با سراســر کشــور 
در ســاوه هــم برگــزار شــود، بــر جــذب نیروهــای بومــی 
تاکیــد شــود. وی گفــت: باید برای ســرانه های آموزشــی 
و فضــای ســبز ســاوه هــم چاره اندیشــی کــرد زیــرا روند 
حاشیه نشینی ساوه نشان می دهد که زیرساخت های 

یاد شده پاسخگوی نیازهای جمعیت کنونی نیست. 
نیــز  مرکــزی  اســتان  شهرســازی  و  راه  مدیــرکل 
ح  گفــت: آمادگــی اختصاص زمیــن در صورتی کــه در طر
تفصیلی شــهر ســاوه دارای کاربری آموزشی هستند به 
بخش های دولتی و خصوصی با هدف ساخت مدارس 

جدید را داریم. 
نیــز  برنامه ریــزی  کمیتــه  در  افــزود:  مرزبــان  احمــد 
ح تفصیلــی جدیــد ســاوه تخصیــص  مبلغــی را بــرای طــر
ح کنونی این شــهر از ســال ۸۹ آغاز و  می دهیــم زیــرا طــر
پس از ۱۰ سال زمان آن منقضی می شود و اکنون نوبت 
ح جدید  بازنگــری دارد، از ایــن رو تــالش می کنیــم در طر
نیازهــای شهرســتان ســاوه را مدنظــر قرار دهیــم. حاج 
حسین ذوالفقاری  نائب رئیس مجمع خیرین مدرسه 
ســاز ســاوه نیز گفت:همچنانکــه رهبر فرزانــه و معظم 
انقــالب فرمودند که تالش در راه مدرســه ســازی، خود 
جهادی مقدس اســت و مشــارکت در مدرسه  ســازی از 
ماندگارترین کارهای نیك است من هم معتقدم ریشه 
کنی فقر علمی و فرهنگی امروز جهادی مقدس است. 
رونمایــی از تمبــر یادبــود و تقدیــر از حــاج حســین 
اصالح چــی یکــی از خیــران نیــک اندیــش مدرســه ســاز 
از  بخشــی  ســاز  مدرســه  خیــران  از  وتعــدادی  ســاوه  
برنامه های جلسه شورای آموزش و پرورش ساوه بود. 

در ساوه برگزار شد؛

 بزرگداشت خیر مدرسه ساز ، »حاج حسین اصالح چی  »



رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسالمی شهر ساوه خبر داد؛

 بهره برداری از 12پارک محله در ساوه تا پایان امسال

کمیســیون فرهنگــی شــورای شــهر یکــی از نهادهایــی اســت کــه در 
آن  امــا میــزان تاثیرگــذاری  فضــای فرهنــگ عمومــی شــهر موثــر اســت 
بســتگی به آشنایی اعضای شورا با وظایف فرهنگی این نهاد و مطالبات 

مردمی دارد. 
جام جم گفت وگویی با احمد حاج امینی، رئیس کمیســیون فرهنگی 

شــورای اسالمی شهر ساوه انجام داده که در ادامه می خوانید.  
احمــد حــاج امینــی بــا اشــاره بــه رویکــرد کمیســیون فرهنگی شــورای 
اســالمی شــهر ســاوه گفت: هــر زمان با شــیوع فرهنگ دینــی در جامعه، 
جوانــان مــا با اصــول اعتقــادی و اخالقی و معــارف قرآنی و احکام شــرعی 
آشنا شوند و ما بتوانیم با جذابیت های هنری و پیشرفته ترین امکانات 
، آنــان را بــه ســوی زیبایی هــای دین جــذب کنیم، تا در فضایی ســالم  روز
بتوانند به آرامش معنوی برسند، آن وقت می توانیم ادعا کنیم که کاری 

فرهنگی انجام داده ایم. 
 وی افــزود: شــورای شــهر نیز همانند ســایر نهادهــای فرهنگی دارای 
وظایــف فرهنگــی اســت و کمیســیون فرهنگــی نیز جزو کمیســیون های 
اصلی شــورای شــهر که دارای اختیارات ویژه ای اســت و بنابر مسائل هر 
شهرســتان می توانــد برنامه هــا و اقدامات مختلفی را در شــورای شــهر و 
ســطح شهرســتان پیگیــری کند و در این راســتا برنامه هــای کوتاه مدت، 

میان مدت و بلند مدت داشــته باشد. 
اســالمی شــهر ســاوه تصریــح  کمیســیون فرهنگــی شــورای  رئیــس 
کرد:شــورای اســالمی دوره پنجم ســاوه بایک رویکردجدیــد و با یک نگاه 
متفــاوت از قبــل باتوجــه بــه منابــع درآمــدی کــه پیش بینــی کــرده بــود و 
پیشــنهادات و راهکارهایــی کــه شــهروندان ارائــه داده بودنــد، فعالیــت 
خود را شــروع کرد ولی متاســفانه با کمبود شــدید منابع درآمدی مواجه 

شــدیم با این وجود فعالیت شورا در همه بخش ها شروع شد. 
وی خاطرنشــان کــرد: یکــی از این حوزه هــا بخش فرهنگی بــود اگرچه 

بــه جایــگاه  بــود ولــی باتوجــه  ایــن حــوزه کار شــده  ســال های قبــل در 
شهرســتان ســاوه کافــی نبــود اگــر چــه در کل کشــور متاســفانه حــوزه 
فرهنگی جامعه مغفول مانده اســت ولی جامعه نیازمند رشــد و پویایی 

فرهنگی است. 
 حاج امینی اضافه کرد: شــورای دوره پنجم ســعی کرده حوزه  ها اعم از 
خدماتی و عمرانی شــهرداری با پیوســت فرهنگی اجرا شــوداز آنجایی که  
کار فرهنگــی کار دشــواری می باشــد در این حــوزه ما نیازمنــد برنامه ریزی 
هســتیم، بایــد همــه کمــک کننــد اگر بخواهیــم تحولــی ایجاد کنیــم و کار 

فرهنگی در شــهر جا بیفتد نیازمند همکاری همه دســتگاه ها هستیم. 
وی افزود:ســرای محلــه یکــی از ابتــکارات فرهنگــی در شــهرداری بــود 
تــا بخشــی از مدیریت شــهری محــالت را به اهالــی محل واگــذار کند. زیرا 
شــهرداری ها معتقدنــد بــا ایجــاد ســرای محلــه می تواننــد از ظرفیت های 
مادی و معنوی موجود در محله برای بهبود وضعیت آن استفاده کرده، 

مشــارکت مردم در اداره محله را تشویق کنند. 
وی ادامــه داد: در همین راســتا افتتاح ۴ســرای محله تاپایان شــورای 
دوره پنجــم در نقــاط مختلــف شــهر پیش بینــی شــد کــه در حــال حاضــر 
۲سرای محله در بسیج ومجاور دانشگاه علمی کاربردی شهرداری فعال 

شده است. 
رئیس کمیســیون فرهنگی شــورای اســالمی شهر ســاوه تصریح کرد: 
برنامه هایی از جمله خیاطی، گل دوزی، مذهبی، علمی و مشــاوره در این 

مجموعه ها به ســاکنان هر محله ارائه می شود. 
بــا رشــد   وی ادامــه داد: شهرســتان ســاوه شــهری کهن،مذهبــی و 
جمعیتی باال و قومیت های مختلف اســت، زیر ســاخت های فرهنگی نیز 
باید متناســب با این مولفه ها در این شهرســتان اجرا شــود، متاســفانه 
شــهری بــا این امتیــازات و دومین شــهر اســتان مرکزی فاقد یک ســالن 
آمفی  تئاترچنــد منظــوره اســت، به همین دلیل ســاخت شــهرک پردیس 
ح های آن  ســینمایی در دســتور شــورا  و شــهرداری ســاوه قرار گرفته، طر

انجام شــده و جانمایی آن نیز مشخص شده است. 
وی افزود: این پردیس سینمایی با مشارکت فرمانداری، استانداری، 

وزارت ارشــاد و امور سینمای کشور در ساوه عملیاتی می شود. 
حــاج امینــی بیان کرد: با توجه به دســتور العمل دولت مبنی براحیای 
بافت هــای فرســوده ســاخت ایــن مجموعــه در محــل بافــت فرســوده 
قاســم  آباد جانمایی وکلنگ آن زده شــده و پیمانکارآن تعیین شــده ،فاز 
اول آن با مساحت ۴هزارمترمربع شامل سه سالن با ظرفیت ۱۰۰،۲۰۰،۴۰۰ 
نفــری و مجتمع تجــاری، علمی، فرهنگی، مذهبی و مســکونی پیش بینی 

شــده و اعتبار اولیه برای فاز اول ۶میلیارد و ۲۰۰میلیون تومان اســت. 
وی ادامه داد:برای فاز اول ۵میلیارد تومان آورده شهرداری،۷۰۰میلیون 
از محــل ســازمان شــهرداری های  ارشــاد و۵۰۰میلیــون  از وزارت  تومــان 
کشور برای اجرای این پروژه در فاز اول پیش بینی شده که البته نیازمند 

حمایت بیشــتر منابع مالی برای این پروژه هستیم. 
در  جملــه  از  فرهنگــی  پیوســت  بــا  شــهر  داد:زیباســازی  ادامــه  وی 

بلوارهــای شــهر در حــال انجــام اســت،در ارتباط بــا پارک فــدک باتوجه به 
 ، ح از جمله سالن آمفی تئاتر سرباز ظرفیتی که این محدوده دارد سه طر
دریاچه تفریحی و استخر بانوان در مجموعه پارک فدک پیش بینی شده 
بــود و در بودجــه ۹۹ اعتبــاری بــرای ایــن پروژه پیش بینی شــده به شــرط 

تامین اعتبار تا پایان دوره پنجم به بهره برداری می رســد. 
وی ادامــه داد:از آنجایــی کــه طیف وســیعی از جامعه بانوان هســتند 
عــالوه بــر پــارک بانــوان کــه در اختیــار بانــوان اســت اســتخر بانــوان نیــز 
پیش بینی و جانمایی آن مشــخص شــده اســت ، با اجرای این مجموعه 
،گرشاسبی،بســیج و. . . از خدمــات آن برخوردار  بــزرگ ســاکنین امیر کبیر

می شوند.
حــاج امینــی با بیان این که توســعه زیرســاخت های فرهنگی و احداث 
ســینما یکــی از نیازهای شــهر ســاوه اســت، گفــت: یکی از شــاخصه های 
مهــم رشــد و توســعه فرهنــگ و هنــر در هــر شــهری، تقویــت مؤلفه ها و 
زیرســاخت های فرهنگی است و در این راستا تمام متولیان و مسئوالن 

مربوطه باید به ســهم خود تالش کنند. 
وی ادامــه داد: بــا توجــه بــه تراکــم جمعیتــی، وجــود مناطــق حاشــیه 
نشــین و تنوع قومیتی شــهر ساوه و شــرایط جغرافیایی این شهرستان، 
توجــه به مســائل فرهنگی در آن بــا احداث و تقویت زیرســاخت ها امری 
ضروری اســت، لذا از آغاز دوره پنجم در اغلب جلســات رســمی و صحن 
شــورا و همچنیــن زمــان تدویــن بودجــه بر ضــرورت تقویت و گســترش 
زیرســاخت های فرهنگــی در ســطح شــهر بویژه احداث ســینما و ســالن 
تئاتــر تأکیــد شــده تــا ایــن مطالبــه بحــق شــهروندان تحقق یابــد. رئیس 
کمیســیون فرهنگی شورای اسالمی شهر ساوه خاطرنشان کرد:ساخت 
شــهرداری  مالکیــت  بــا   29 آزادی  آبــاد،  عبــدل  محلــه  در  مســجد  یــک 
پیش بینی شــده وساخت 12پارک محله در مناطق حاشیه وکم برخوردار 

تا پایان امســال پیش بینی شــده که تا کنون 5پارک محله ایجاد شد. 
وی خاطرنشــان کــرد: اگــر فرهنــگ در جامعه خــوب رخنه کرده باشــد 
و مــا کارگــزاران توانســته باشــیم آن را بــه نحــو شایســته در جامعــه القاء 
کنیم، روان همه سالم و تندرست خواهد شد و این خود باعث کاهش 
آســیب های اجتماعی می گردد. وی به توســعه و گســترش ساخت و ساز 
فضاهای فرهنگی در شــهر ســاوه اشــاره و خاطر نشــان کرد: باید با بهره 
بــرداری بهینــه از فضاهای فرهنگی در راســتای ترویج و تقویت آیین های 

ملی و مذهبی خود گام برداریم. 
وی فضاهــای فرهنگــی را بهتریــن پایــگاه بــرای تعلیــم ســبک زندگــی 
ایرانــی اســالمی در جامعــه دانســت و گفــت: فضاهــای فرهنگــی بایــد بــا 
هویــت فرهنگی و مذهبی ما ســنخیت داشــته باشــد، بنابرایــن توجه به 

معماری ایرانی و اســالمی در ساخت بناهای فرهنگی ضرورت دارد. 
رئیــس کمیســیون فرهنگــی شــورای اســالمی شــهر ســاوه بــا اشــاره 
بــه این کــه توســعه فرهنگی یکــی از نیازهای جوامع انســانی اســت، بیان 
توســعه های  دیگــر  بــا  همزمــان  بایــد  فرهنگــی  توســعه  البتــه  داشــت: 

سیاسی و اقتصادی صورت بگیرد. 
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رئیس دادگستری استان در بازدید  از شرکت نورد پروفیل صفا عنوان کرد؛

»نورد و لوله صفا» ظرفیتی عظیم برای کشور است
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رئیس کل دادگســتری استان مرکزی در بازدید از 
چند واحد صنعتی در ساوه اظهارداشت: مهم ترین 
تولیــدات  کــردن  محــور  صــادرات  راه  در  چالش هــا 
برخــی  همچنیــن  و  ظالمانــه  تحریم هــای  داخلــی 
بی تدبیری هــا بوده که در شــرایط جنــگ اقتصادی و 
شــیوع کرونا باعث وارد شــدن آســیب های جدی به 

بخش های صنعتی و تولیدی شــده است. 
حجت االسالم موسوی اظهار داشت: صنعتگران، 
تولیدکننــدگان و کارگــران از پیشــگامان و افســران 
مقابلــه بــا جنــگ اقتصــادی دشــمنان کــه بــه دنبال 
شکســتن کمــر اقتصــادی کشــور و فروریختــن تاب 
و تــوان ملت ایران هســتند، محســوب می شــوند و 
بایــد از ایــن قشــر زحمتکــش حمایــت الزم به عمل 

آید. 
بــازوی  قضائیــه  قــوه  این کــه  بــر  تاکیــد  بــا  وی 
حمایتــی از صنعــت در ســال جهــش تولیــد اســت، 
و  تــداوم  کنونــی  اقتصــادی  شــرایط  در  کــرد:  اظهــار 
افزایــش تولیــد مصلحــت بزرگ کشــور اســت و این 
مســاله بــا حمایــت واقعــی و مشــارکت بین بخشــی 
محقق می شــود و الزم است بروکراسی های اداری و 
تشــریفات دست و پاگیر و پوسیده را حذف کنیم تا 

شــعار جهش تولید محقق شود. 
دســتگاه  افــزود:  موســوی  االســالم  حجــت 
قضائــی بــا جدیت پیگیر مشــکالت تولیــد در حیطه 
و  اســت  ملــی  و  اســتانی  شهرســتانی،  اختیــارات 
بدنــه  بــا  کارگــروه تخصصــی و مســتمر  بــا تشــکیل 
کارشناســی ضمــن احصــاء مشــکالت و عارضه یابی 
بــرای هموارســازی مســیر رونــق و شــتاب در تولیــد 

تالش می کند. 
مرکــزی  اســتان  سراســر  دادســتان های  از  وی 
کــه  کننــد  ریــزی  برنامــه  ای  گونــه  بــه  تــا  خواســت 

مطالبــات از صنایــع کاهــش یابد و مشــکالت اصلی 
تولیــد و صنعــت اســتان از قبیــل مطالبــات بانکــی، 
تامیــن اجتماعــی و امور مالیاتی اســت با اســتمهال 
اتخــاذ ســاز  بــا  و  تولیــد  بــه  قانونــی  فشــار  بــدون  و 
بــروز بحــران و  از  تــا  کار مناســب پرداخــت شــود  و 

چالش های جدی در حوزه صنایع جلوگیری شــود. 
برنامه هــای دســتگاه  اجــرای  کــرد: در  تاکیــد  وی 
عمــل  محــوری  دادخواســت  شــیوه  بــا  قضائــی 
نخواهیــم کرد و بــا روحیه جهادی و انقالبی نســبت 
به بررســی مشکالت تولید و برطرف کردن مطالبات 

می کنیم.  اقدام  صنعتگران 
اظهــار  مرکــزی  اســتان  دادگســتری  کل  رئیــس 
بــا  اولویــت  صنایــع  مشــکالت  بررســی  در  داشــت: 
متعــدد  مشــکالت  دارای  کــه  اســت  شــرکت هایی 
ضمــن  بایــد  نیــز  مرتبــط  دســتگاه های  و  هســتند 
تقویــت مشــارکت بیــن بخشــی برای رفع مشــکالت 

راهکارهــای الزم را در پیش بگیرند. 
عامــل  بانک هــای  از  همچنیــن  موســوی 
درخواســت کــرد کــه به صنعــت و تولید نــگاه تحول 
محــور و حمایتــی داشــته باشــند زیــرا بحرانی شــدن 
تولیــد بــرای دســتگاه قضایــی خوشــایند نیســت و 
الزم اســت قبل از آن که دســتگاه قضائی وارد اقدام 
شــود، همه به وظایف و رســالت خود در قبال رونق 
حاضــر  میــدان  در  و  کننــد  عمــل  تولیــد  جهــش  و 

باشند. 
وی در حاشــیه بازدیــد از نــورد لولــه و لولــه صفــا 
بــه خبرنــگار جــام جــم گفــت: شــرکت نــورد و ولولــه 
صفــا بزرگ تریــن شــرکت تولیــد کننــده لولــه در دنیا 
یــک ظرفیــت عظیــم بــرای کشــور بــوده، ایــن واحــد 
تولیدی و بســیاری از واحدهای تولیدی دیگر باعث 
درخشــش کشــور در ســطح دنیا شــدند که عالوه بر 

تامیــن نیــاز داخلــی بــازار دنیــا را بــه خــود اختصاص 
دادنــد ، لــذا نباید برخی قوانین دســت وپاگیر باعث 

کند شــدن چرخه تولید شود.
میرزایــی گفــت: از زمــان شــیوع کرونــا در ســاوه، 
تمــام صنعتگــران پروتکل هــای بهداشــتی را به طور 
کامــل رعایــت کردند به گونه ای که در ایام عید نوروز 
یــا کامــال تعطیــل شــدند یــا بــا نصــف ظرفیــت ادامه 
دادنــد امــا در همیــن وضعیت حقوق همه پرســنل 

را نیز پرداخت نمودند. 
کرونــا،  شــیوع  وجــود  بــا  کــرد:  یــادآوری  وی 
تالش های مجموعه شهرســتان و مالکان صنایع بر 
تــداوم کار کارگــران و پرهیز از تعدیل و اخراج نیروها 

بود که دســتاورد قابل توجهی محسوب می شود. 
فرمانــدار ســاوه با قدردانی از حمایــت و همراهی 
دســتگاه قضائــی شهرســتان و حضــور آنهــا در کنــار 
ســاوه  قضایــی  دســتگاه  گفــت:  تولیدکننــدگان، 
ضمــن اجــرای سیاســت های راهبــردی و در پیــش 
از  حمایــت  خدمــت  در  پاکدســتانه  رویــه  گرفتــن 
تولید اســت. رئیس دادگســتری شهرســتان ســاوه 
نیــز گفــت: مدیران صنایع شهرســتان، مشــکالت و 
پیشــنهادات صنعتگران را جمع آوری و به دســتگاه 

بازتاب می دهند.  قضایی 
هــادی ملکــی بــا بیان این کــه کمترین مشــکالت 
صنعتــی اســتان مرکــزی در حوزه شهرســتان ســاوه 
از  آنهــا  رفــع  و  مالیاتــی  مشــکالت  افــزود:  اســت، 
ایــن  در  و  اســت  صنعتگــران  مهــم  خواســته های 
مطالبــات  کردیــم  تــالش  داســتان  کمــک  بــا  راســتا 
را پیگیــری کنیــم تــا لطمــه ای بــه تولید وارد نشــود. 
رفــع  بــرای  باشــد  الزم  کــه  هــرکاری  کــرد:  تاکیــد  وی 
مشــکالت صنعــت و تولیــد در ســال جهــش تولیــد 
کارخانجــات  عامــل  مدیــر  گرفــت.  خواهیــم  کار  بــه 
نــورد لولــه ولولــه صفا در حاشــیه بازدیــد رئیس کل 
دادگســتری اســتان مرکــزی از این واحــد تولیدی در 
جمع خبرنــگاران گفت: کارخانجات نورد و لوله صفا 
لحــاظ  از  لولــه ســازدر دنیــا  کارخانجــات  بزرگ تریــن 

تنوع وکمیت می باشد. 
بــه  مربــوط  جاســک  بــه  گــره  پــروژه  افــزود:  وی 
شــرکت نفت اســت لوله ای اســت که نفت را از گره 
دریــای  ودر  می زنــد  دور  را  هرمــز  آورده  جاســک  بــه 
عمان بارگیری می شــود که برای کشور حائز اهمیت 
اســت، انشااهلل با تولید لوله های این پروژه بتوانیم 

دینی که بــه مملکت داریم را ادا کنیم. 
همچنــان  متاســفانه  کــرد:  بیــان  صفــا  رســتمی 
در لیســت ســیاه بانکــی هســتیم ولــی بــا ســازمان 

تامیــن اجتماعــی و امــور مالیاتــی مشــلکی نداریم و 
حســاب ها بــا ایــن دوســازمان بــه روز شــده حقــوق 
پرســنل نیــز به روز تســویه شــده وحتی پــاداش نیز 

به خاطر عملکردشــان به آنها داده شده است. 

مدیــر عامل کارخانجات نــورد لوله و صفا تصریح 
کــرد: از ابتدای ســال جدید با وجود شــیوع ویروس 
کرونــا که در ســطح دنیا مشــکالتی در همــه حوزه ها 
اعم از صادرات، واردات وبازار فروش ایجاده کرده ما 
200جــذب نیر وداشــتیم و با راه انــدازی نورد)فناوری 
ســنگین( کــه در مهرمــاه از آن بهره  برداری می شــود 

1000نفرپرســنل اضافه خواهیم کرد.
 وی ادامــه داد: از دســتگاه قضایــی انتظار داریم 
بــر اســاس قانــون و بــه حــق حمایت کنــد مــا انتظار 
و  بــر اســاس قانــون  نیــز  ناحقــی نداریــم، بدهی هــا 
تســویه  مرکــزی  بانــک  بخشــنامه های  و  مقــررات 

کرد.  خواهیم 
لولــه  و  نــورد  کارخانــه  کــرد:  بیــان  صفــا  رســتمی 
صفــا در حــال حاضــر محصــوالت قابــل توجهــی بــه 
کشــورهای اروپایی صادر می نماید کارخانجات فوق 
الــذر بــه دلیــل نداشــتن نقدینگــی الزم نمی  تواننــد 

صادرات خود را افزایش دهند. 

شرکت نورد و ولوله صفا بزرگ ترین 
شرکت تولید کننده لوله در دنیا یک 
ظرفیت عظیم برای کشور بوده، این واحد 
تولیدی وبسیاری از واحدهای تولیدی 
دیگر که باعث درخشش کشور در سطح 
دنیا شدند که عالوه بر تامین نیاز داخلی 
بازار دنیا را به خود اختصاص دادند ، لذا 
نباید برخی قوانین دست وپاگیر باعث 
کند شدن چرخه تولید شود.
از زمان شیوع کرونا در ساوه، تمام 
صنعتگران پروتکل های بهداشتی را به 
طور کامل رعایت کردند به گونه ای که 
در ایام عید نوروز یا کامال تعطیل شدند 
یا با نصف ظرفیت ادامه دادند اما در 
همین وضعیت حقوق همه پرسنل را نیز 
پرداخت نمودند 
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تاق بازرگانی اســتان مرکزی: عضو ا

جهش تولید به تامین زیرساخت نیاز دارد

ســالی که گذشــت با نــام رونق تولید و حمایت از بخــش تولید برای به 
گردش در آمدن چرخه صنعت تعریف شده بود. 

 امــا جهش تولید که شــعار امســال اســت با معنایــی  تقریبا متفاوت 
بــه حداکثــر رســیدن تولید با ایجاد نوآوری و وســعت بخشــیدن به دامنه 
تولیدات اشاره دارد. به طوری که در نهایت مردم بتوانند به طور ملموس 
افزایــش تولیــد را در زندگــی حس کننــد و در زندگی و معــاش آن ها بهبود 

حاصل شود
 حــال آنچــه  بــرای چنیــن رویکــردی بــا اهمیــت اســت، توجه بــه پیش 
شرط هایی است که موجب جهش تولید خواهد شد که الزم است زمینه 
اجرایی آن از سوی دولتمردان فراهم شود. بر این اساس، گفته می شود 
، مبارزه با فساد، امنیت  رفع واقعی موانع تولید، بهبود محیط کسب وکار
ســرمایه گذاری، اجرا و نظارت دقیق بر قوانین حوزه تولید و تجارت، ایجاد 
فضــای رقابتــی و غیررانتی، اصالح سیاســت های بانکی، ثبــات در قوانین، 
حمایــت از تولیــد صــادرات محــور و گســترش بازارهــای هــدف از جملــه 
پیش شرط های تحقق این شعار است که اگر اجرایی شود قطعا می تواند 
موتور محرکه اقتصاد مقاومتی باشد. چنانچه قرار باشد اقتصاد مقاومتی 
بــه طور کامل شــکل بگیرد و مــا در موضوعات اقتصادی خودکفا شــویم 

مهم ترین محور آن جهش تولید خواهد بود. 
ضمــن آن که عملی شــدن شــعار ســال می تواند بهتریــن فرصت برای 
رفع مشکالت اقتصادی و بیکاری باشد. با این اوصاف باید موانع سر راه 

تولید برداشته شود تا شاهد رونق و رشد اقتصادی در جامعه باشیم. 
مهنــدس بشــارت مدیــر شــرکت پــارس قفــل ضمــن تاکید بــر این که 
جهش تولید به تامین زیرســاخت ها نیاز دارد،به خبرنگار جام جم گفت: 
از جهــش در تولیــد بــه معنــای اســتفاده بیشــتر از ظرفیت هــای موجود، 
تعبیــر می شــود و اصالح ســاختار تولیــد ملی، بــه حداقل رســاندن فرآیند 
صــدور مجوزها، توســعه دولت الکترونیک، توســعه کانون هــای تولیدی 
خــرد، اشــباع بــازار داخل و توســعه صــادرات کاالی ایرانی، تکمیــل زنجیره 
تولید با بهره مندی از توانایی نخبگان، گسترش صنایع تبدیلی در بخش 
کشاورزی و تکیه  بر مزیت های بومی تولید از محورهایی است که باید در 

راستای جهش تولید مورد توجه دولت قرار گیرد. 
وی افــزود: یکــی از مهم ترین و اصلی ترین بحث های توســعه کشــور و 
پیشرفت جامعه در گرو رونق و جهش تولید است و نخستین اقدام الزم 
برای به دســتیابی این مهم حمایت از تولیدکنندگان  می باشــد. بنابراین 
نیازمند اقداماتی برای حل مشکالت این بخش هستیم تا تولید، جهشی 
در مقیــاس خود داشــته باشــد و به تبع آن نیــروی کار نیز مشــغول به کار 

شود، همچنین بتواند مشکل تنگناهای بازار را حل کند. 
مهندس بشــارت خاطرنشــان کرد: موضوعی که نباید فراموش شــود 
توجــه بــه قــدرت خریــد مــردم اســت زیــرا در صــورت نبــود تقاضا بــا وجود 
جهش تولید، برای کاال مشــتری وجود نخواهد داشــت و تولید کنندگان 

نیز انگیزه تولید نخواهند داشت. 
 ایــن فعال اقتصــادی می افزاید: رغبت تولید تا زمانی اســت که خریدار 

وجــود داشــته باشــد در غیــر ایــن صــورت تولیــدات بــدون اســتفاده وارد 
انبارها می شود. 

وی افزود: به دالیلی همچون نوسانات مواد اولیه و افزایش هزینه های 
تولیــد و نبــود مشــتری، بســیاری از تولیدکننــدگان خطــوط تولیــد خــود را 
کاهش داده  که نتیجه آن ضربه به رشد اقتصادی است و مهم تر از همه 

بیکاری کارگرانی را در پی داشته که مشغول فعالیت بوده اند. 
وی اضافــه کــرد: به این ترتیــب، در صورتــی شــاهد جهشــی مثبــت در 
تولیــدات خواهیــم بــود که عالوه بــر مهیاســازی امکانات و زیرســاخت ها 
بــرای تولیدکننــدگان، بــه افزایش قــدرت خرید مــردم هم توجه شــود زیرا 
همان طــور که اشــاره شــد تــا متقاضی کافی وجود نداشــته باشــد جهش 

تولید هم معنایی نخواهد داشت. 
مدیریت شــرکت پارس قفل تصریح کــرد: در جهش تولید بیش از هر 

موضوعــی باید به شــخص تولیدکننده توجه شــود که نیازمند ســرمایه و 
نقدینگی کافی اســت زیرا با نبود تســهیالت، امکان رشد تولید هم وجود 
ندارد. اگرچه به دلیل شیوع کرونا، رونق تولید رشد مطلوبی نداشته است 
امــا این وضعیت پایــدار نخواهد بود و دیر یا زود، خطــوط تولید راه اندازی 
خواهنــد شــد اما به شــرطی جهش در تولیــدات آن ها صــورت می گیرد که 

زیرساخت های الزم هم فراهم شود.  
وی بــا بیــان این کــه جهــش تولیــد در گــرو اصــالح ســاختار تولیــد ملی 
است، افزود: در راستای تحقق شعار سال 99 باید به ظرفیت های داخلی 
ج از کشور را کاهش دهیم زیرا تنها  کشــورمان توجه داشــته و نگاه به خار

راه نجات اقتصاد اکتفا به داشته های خودمان است. 
علیرضا بشارت عضو اتاق بازرگانی استان مرکزی بابیان  این که حمایت 
از تولیدکنندگان داخلی باید در عمل دیده شود تا رشد اقتصادی همسو 
خ دهد، بیان کرد: برای تحقق شــعار  با کشــورهای پیشــرفته برای ما هم ر
جهش تولید باید واردات کاالهای مشــابه ســاخت داخل به کشــور کامال 

ممنوع شــود زیرا تولید ملی در سایه ســنگین واردات به کشورمان اجازه 
رشد ندارد. 

وی واردات بی رویــه و بی  توجهــی بــه تولیــدات داخلــی را عمده تریــن 
مشکالت پیش روی تولید در کشور دانست و اضافه کرد: برخی از کاالها 
بایــد وارد شــود چــرا که توان تولیــد آن در کشــور وجود ندارد امــا با اعمال 

قوانین از ورود این کاالها از مبادی غیررسمی جلوگیری شود. 
وی با بیان این که تحقق جهش تولید مستلزم همکاری قوای سه گانه 
اســت، اظهار داشت: دولت، مجلس، تمام نهادها و مردم باید به میدان 
بیاینــد و در کنــار یکدیگــر تالش کنند تــا جهش تولید که خواســت مقام 

معظم رهبری است، محقق شود. 
این فعال اقتصادی عبور از مشکالت پیشروی تولیدکنندگان را الزمه 
رشــد اقتصادی دانست و بیان کرد: تسهیل فرایندهای کسب و کار برای 
تحقــق شــعار جهش تولید باید در دســتور کار قرار گیــرد و ضوابط اجرایی 
غیرضروری حذف و فرهنگ تولید و سرمایه گذاری به منظور سرمایه داری 

تولیدی تقویت و حمایت گردد. 
وی بــا بیــان این کــه اگــر رونــق تولیــد در کشــور محقــق شــود خیلــی از 
مشــکالتی کــه ما در ســال های گذشــته به دنبــال حل آن هــا بودیم بدون 
شــک با جهش تولید حل می شــود، گفت: با توجه به رکودی که در کشور 
وجــود دارد، دولــت بایــد از کســانی کــه زندگی شــان را در عرصــه صنعت و 

تولید گذاشته اند حمایت کند. 
 عضو اتاق بازرگانی اســتان مرکزی  با بیان این که وقتی رونق اقتصادی 
در کشــور ایجاد شــود، ارزش پول ملی هم افزایش می یابد، اظهار داشت: 
دولــت بایــد زمینــه را فراهم کنــد تا اگــر تولیدکنندگان ســرمایه در گردش 
می خواهنــد بانک هــا در اختیارشــان بگذارنــد و در زمینه رونــق تولید باید 

فشار از روی سر تولیدکنندگان برداشته شود. 
وی افــزود: خوشــبختانه باوجــود تنگناهــای موجــود، شــرکت تولیدی 
وصنعتی پارس قفل در ایام کرونا با رعایت پروتکل های بهداشــتی بدون 

تعدیل نیرو وتعطیلی، در راستای تحقق شعار سال اقدام نموده است. 
اساســی ترین  وســرمایه گذاران  تولیدکننــدگان  این کــه  پیرامــون  وی 
پایــه جهش تولید تلقی می شــوند، افزود: تأمین اعتبارات مــورد نیاز برای 
تولیــد داخــل مهم ترین چالش فعلی اقتصاد کشــور اســت و برنامه ریزی 
مشــخص و مــدون از ســوی دولــت بــرای حمایــت از تولید ملــی می تواند 

حرکت در مدار اقتصاد مقاومتی را تضمین کند. 
 وی افزود: با توجه به صنعتی بودن شهرستان ساوه و فعالیت بیش 
از 500 واحــد تولیــدی، صنعتــی و فعــال در عرصــه تولید به جــرات می توان 
گفــت ایــن شهرســتان می تواند در ایــن خصوص یکی از شهرســتان های 
پیشــگام و پیشــرو باشــد زیرا وجود چنین قابلیت هایی در ســاوه بیانگر 
توان آن در جهش تولید اســت. عضو اتاق بازرگانی اســتان مرکزی تصریح 
کرد: قطعا اگر زمینه تحقق جهش تولید در شهرستان ساوه فراهم شود 
خ تولید، رشــد و رونق تولید در بقیه بخش های کشــور را نیز  ، می تواند چر

به حرکت درآورد. 

توســعه  بحث هــای  اصلی تریــن  و  مهم تریــن  از  یکــی   
جهــش  و  رونــق  گــرو  در  جامعــه  پیشــرفت  و  کشــور 

دســتیابی  بــرای  الزم  اقــدام  نخســتین  و  اســت  تولیــد 

می باشــد.  تولیدکننــدگان  از  حمایــت  مهــم  ایــن  بــه 

ایــن  مشــکالت  حــل  بــرای  اقداماتــی  نیازمنــد  بنابرایــن 

بخــش هســتیم تــا تولیــد، جهشــی در مقیــاس خــود داشــته 

شــود،  کار  بــه  مشــغول  نیــز  کار  نیــروی  آن  به تبــع  و  باشــد 

کنــد حــل  را  بــازار  تنگناهــای  مشــکل  بتوانــد  همچنیــن 


