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 اســتاندار مرکــزی در آییــن افتتــاح پروژه هــای دهــه فجــر 
شــهرداری ســاوه ضمن خدا قوت به شــهرداری و شورای 
اسالمی شهر از اقدامات مدیریت شهری ساوه به جهت 
ح بازآفرینی و ســاماندهی معابر شهری قدردانی  اجرای طر

کرد.  
بــه گــزارش جــام  ســید علــی آقــازداده در حاشــیه آئیــن 
ح بازآفرینــی، ســاماندهی و زیباســازی در  رونمایــی از طــر
12 خیابــان شــهر ســاوه که به صــورت نمادیــن در خیابان 
جمهــوری برگــزار شــد، اظهــار داشــت: بــا توجه بــه این که 
ایجــاد ســیما و منظــر مناســب شــهری باعــث افزایــش 
روحیه، نشــاط و شــادابی شــهروندان می شــود، مدیریت 

شهری ساوه توجه ویژه ای به این مهم داشته است.
وی همچنین اجرای کمربندی شــمال ســاوه را یکی دیگر 
از اقدامــات مهــم شــهرداری و شــورای اســالمی شــهر در 
دوره پنجــم برشــمرد و گفــت: اجــرای ایــن پــروژه مهــم بــا 
وجــود مشــکالت اقتصــاد عــالوه بر کاهــش بــار ترافیکی 
ســاوه بــا توجــه بــه اهمیــت موضــوع آلودگــی هــوا نقش 
مهمی در کاهش آلودگی های زیســت محیطی این شــهر 
داشــته اســت. اســتاندار مرکــزی افزود: عملیــات تکمیل 
 پروژه کنارگذر شــهر ســاوه نیز در مراحل پایانی قرار دارد و 
آلودگــی و  آن نقــش مهمــی در کاهــش  بهــره  بــرداری از 

ترافیــك شــهر ســاوه با عبــور کامیون هــای عبــوری از این 
ح بازآفرینی  محور خواهد داشــت. الزم به ذکر است که طر
شــهری در پنجمین دوره فعالیت مدیریت شهری ساوه 
در 12 خیابــان ایــن شــهر شــامل خیابان هــای فردوســی، 
قائــم،  )ره(،  امــام  طالقانــی،  دری،  اســالمی،  جمهــوری 
فردوس، بسیج 2، شهید رجایی، شریعتی، استاد مطهری 
و کمربنــدی شــمال انجــام شــده ســید مهــدی حســینی 
شهردار ساوه گفت: با پیگیری های صورت گرفته در سال 
139۷ هفت دســتگاه اتوبوس و امروز نیز 21 دســتگاه به 

ناوگان اتوبوســرانی افزوده شد و این میزان تا پایان سال 
جــاری بــه 5۷ دســتگاه افزایــش خواهــد یافت که بیشــتر 
بــرای خدمت رســانی در نقاط کمتر برخوردار و حاشــیه ای 

استفاده خواهد شد.
شهردار ساوه از پیش بینی 35 میلیارد تومان اعتبار برای 
بازســازی و خریــد 5۷ دســتگاه اتوبوس خبــر داد و افزود: 
تاکنــون 10 میلیــارد تومــان از ایــن میــزان محقــق شــده و 
مابقــی هم تــا پایان فعالیت شــورای شــهر در دوره پنجم 
تزریــق خواهــد شــد. وی از پرداخــت چهــار میلیــارد و 500 

ح بازســازی ناوگان  میلیون تومان تســهیالت در قالب طر
اتوبوســرانی از سوی سازمان شــهرداری های وزارت کشور 
خبــر داد و افــزود: ۷0 درصــد هزینــه خریــد مینــی بوس نیز 
از ســوی ســازمان شــهرداری های   بــا اعطــای تســهیالت 

وزارت کشور صورت می گیرد.
شهردار ساوه تصریح کرد: تالش خواهیم کرد تا با تامین 
نیــاز شــهر بــه 150 دســتگاه اتوبــوس زمینــه بهره  بــرداری 
عمومــی  حمل ونقــل  خدمــات  از  شــهروندان  بیشــتر 
فراهــم شــود. وی همچنیــن در آییــن افتتــاح نمایشــگاه 
شــهر  اســالمی  شــورای  و  شــهرداری  دســتاوردهای 
ســاوه بیــان داشــت: تمامــی مدیــران، کارکنــان و کارگران 
زحمتکــش در ایــن جنــگ اقتصــادی هماننــد رزمنــدگان 
دفــاع مقــدس در مقابلــه بــا مشــکالت کوتــاه نیامدنــد و 
بــه رســالت خــود در خدمــت بــه مــردم عمــل کردنــد. وی 
حمایت های شــورای اسالمی شــهر، فرمانداری، دستگاه 
قضایــی و ســایر مســئوالن از شــهرداری را در بحران مالی 
مهــم برشــمرد و افــزود: مدیریــت شــهری ســاوه در دوره 
پنجم علیرغــم بحران های اقتصادی توانســت پروژه های 
خوبــی را بــرای اولین بار در شــهر به ثمر برســاند که انجام 
این اقدامات نقش مهمی در افزایش نشاط، سرزندگی و 

امید در بین شهروندان عزیز داشته است.

ح کرد؛ استاندار  مطر

بی نیازی کشور با محصوالت 
 
در مراسم افتتاح فاز اول باوند پایا تاب عنوان شد: پوشینه توسعه کسری

    تولیدکنندگان را از 
سرمایه گذاری پشیمان نکنیم

رئیس اتحادیه مشاوران امالک ساوه عنوان کرد:

ح اقدام ملی  طر
مسکن نیازمند 
یت جهادی مدیر

آموزش وپرورش: وزیر  معاون 
تحقق اهداف سند تحول بنیادین نیازمند ایجاد موقعیت های تربیتی است

رئیس کتابخانه های عمومی ساوه عنوان کرد:
ح کتابخانه گردی در کتابخانه  ها اجرایی شدن طر

استاندار  عنوان کرد:

اقدامات شهرداری ساوه قابل تقدیر است

ولی فقیه استان مرکزی عنوان کرد:
شرکت نورد و پروفیل و لوله 

صفا  ساوه ظرفیتی بزرگ 
برای کشور
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سیدعلی آقازاده« در سفر به ساوه در با 
از شرکت پوشینه توسعه کسری  زدیــد 
اظهار کرد: در واپسین سال از فعالیت 
بزرگی در  ح های  امید طر و  دولــت تدبیر 
و  عمرانی  خدماتی،  صنعتی،  حــوزه هــای 
سایر بخش ها با اهتمام سرمایه گذاران 
بخش خصوصی و حمایت های مسئوالن 

در استان مرکزی به ثمر نشست.
وی بیان کرد: در یک سال اخیر از فعالیت 
دولت، بیشترین حجم سرمایه گذاری در 
استان مرکزی را شاهد هستیم به گونه ای 
ح های  که بخش خصوصی با اعتماد به طر
ــزون بر 50 هــزار میلیارد ریال  ــت، اف دول
سرمایه خود را اختصاص داد که در این 
بین ساوه و زرندیه به عنوان قطب های 

صنعتی، پیشتاز هستند. 
اســتــانــدار مــرکــزی در ایــن بــازدیــد گفت: 
توسعه  پوشینه  شرکت  تولیدی  واحــد 
ــه تــوانــســتــه با  ــال ــت20س ــدم کــســری بــا ق
تولید انواع محصوالت پی وی سیاز ورود 
کاالهای مشابه به کشور جلوگیری کند و 
نیاز کشور را در تولیدمحصوالت ورق های 

پی وی سی وچرم مصنوعی  بی نیاز کند.
وی افزود: در استان مرکزی که منطقه ای 
ــران،  ــ ــدی ــ ــالش م ــ ــا تـ ــ صــنــعــتــی اســــــت، ب
اراده مــردم شاهد  اتکا به  صنعتگران و 
حــوزه  مسائل  کــاهــش  و  تولید  جهش 

کارگری باشیم. 
وی ادامــه داد: شرکت پوشینه توسعه 
است  تولید  جهش  عینی  نماد  کسری 
که توانسته در شرایط تحریم خط تولید 

جدید را راه اندازی کند. 
 وی با اشــاره به شعار انتخابی سال 99 
یعنی جهش تولید از سوی رهبر معظم 
انقالب بیان کرد: برای تحقق این شعار 
راهبردی که ضامن تولید و اشتغال است 
به همکاری تمامی بخش ها به خصوص 
هــمــکــاری ســـرمـــایـــه گـــذاران و هــمــراهــی 

مسئوالن امر نیاز است.
ــاوه نــیــز در ایـــن بــازدیــد بر  فــرمــانــدار سـ
ضــرورت نهادینه شدن فرهنگ مصرف 

کاالی ایرانی در جامعه اشاره کرد و یادآور 
شد: مردم در تامین مایحتاج خود با خرید 
کــاالهــای تولید داخــلــی سهم عــمــده ای 
ــازار فـــروش مــحــصــوالت واحــدهــای  ــ از ب
این  بــا  و  کــرده  تامین  را  کشور  تولیدی 
حمایت  داخلی  تولیدکنندگان  از  اقــدام 
مــی کــنــنــد. عــلــی مـــیـــرزایـــی خــاطــرنــشــان 
ــاالی با  کــرد:تــولــیــدکــنــنــدگــان بــا تــولــیــد کـ
کاالهای  مصرف  بــا  نیز  ــردم  م و  کیفیت 
ــری در تحقق  ــوث تــولــیــد داخـــل نــقــش م
شعار سال ایفا می کنند و همراهی مردم 
در خرید این اجناس موجب دلگرمی و 

انگیزه فعاالن این بخش می شود.

حــقــیــقــت خـــــواه مـــدیـــر عـــامـــل شــرکــت 
پوشینه توسعه کسری نیز گفت: شرکت 
پوشینه توسعه کسری در سال 1379با 
فوم  محصوالت  و  مصنوعی  چــرم  تولید 
وانواع ورق های پی وی سی فعالیت خود 

آغاز نموده است. 
حقیقت خواه تصریح کرد: در حال حاضر 

از200 نفر به  در این واحد تولیدی بیش 
صورت مستقیم وغیر مستقیم مشغول 

به کار هستند.
توسعه  پوشینه  شــرکــت  عــامــل  مــدیــر 
کسری با اشاره به این که سالیانه 20 هزار 
تن تولید داریم، افزود: به دلیل باال رفتن 
قیمت ارز واردات قاچاق کاال کمتر شده 
مجموعه ما نیز توانسته با تولید کاالهای 
برای  خوبی  جایگزین  وارزان  کیفیت  با 

کاالهای وارداتی باشد. 
وی خاطرنشان کــرد: این واحــد صنعتی 
توانسته  باکیفیت  محصوالت  تولید  با 
از  بیش  ورود  از  گذشته  ســال هــای  در 
کــاالهــای وارداتـــی به  از  300میلیون دالر 

کشور جلوگیری کند.
فشارهای  اعمال  کــرد:  خاطرنشان  وی   
حمایت  تولیدکنندگان  بر  مالی  متعدد 
از تولید نیست در حالی که طبق دستور 
مقام معظم رهبری باید از تولید داخلی و 
تولید کنندگان کشورمان حمایت شود.

نـــهـــاد هـــای  کــــــــرد:  ــان  ــ ــش ــ ــرن ــ ــاط ــ وی خ
قــانــونــگــذار نیز بــایــد بــا ایــفــای نقش در 
گمرگی  و  تــعــرفــه ای  حمایت های  زمینه 
از تولید ملی  گــری،  و همچنین تسهیل 

حمایت کنند.
تمام تالش  داد:  ادامـــه   حقیقت خــواه 
دشمنان ایــن اســت کــه بــا الــقــای حس 
ناامیدی نگذارند شعار سال تحقق یابد  
با تالش و خودباوری،  باید  بنابراین  ما 
کاالهای  از دیــگــران، نخریدن  امید  قطع 
خارجی و حمایت از کاالی ایرانی به تحقق 
شعار سال مبنی بر جهش تولید کمک 

کنیم.
حقیقت خواه افزود: هر چند بیماری کرونا 
در جهان گسترش پیدا کرده، اما نباید از 
تولید و رونق اقتصادی غافل شویم. وی 
با بیان این که رونق تولید موجب قدرت 
اقتصادی می شود، خاطرنشان کرد: نیاز 
اســاســی کــشــور افــزایــش تولید اســت و 
باید از فرصت تحریم ها برای خودکفایی 

در بخش های مختلف استفاده کنیم.

کرد:  ح   استاندار مطر

کشور با محصوالت  بی نیازی 
کسری شرکت پوشینه توسعه 

استاندار استان مرکزی:

واحد تولیدی شرکت پوشینه توسعه 
کسری با قدمت بیش از 20سال 
فعالیت توانسته با تولید انواع 

محصوالت پی وی سی وچرم مصنوعی 
از ورود کاالهای مشابه به کشور 

جلوگیری کند و نیاز کشور را در تولید 
انواع محصوالت پی وی سی وچرم 

مصنوعی بی نیاز کند
وی ادامه داد: شرکت پوشینه توسعه 
کسری نماد عینی جهش تولید است 

که توانسته در شرایط تحریم خط تولید 
جدید را راه اندازی کند

پرتاژ ر
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3 اقتصادی

یادداشت

آنالیز حساسیت ارتفاع ستون و 
تعداد دهانه های پل های قوسی 
تحت تحلیل دینامیکی غیرخطی
حـــال  عـــیـــن  در  و  مـــهـــم تـــریـــن  از  پـــل هـــا 
آسیب پذیرترین سازه ها در مهندسی عمران 

هستند. 
ــل قوسی  ــورد مــطــالــعــه، پ ــ ــل م کـــالس پ
شکل چهاردهانه عــــرشه باکس بتن آرمه 
مــی بــاشــد. پــارامــتــر اصــلــی مـــدل، اختالف 
ــفــاع پــایــه هــای پــل و تــعــداد دهــانــه هــای  ارت
پــل مــی بــاشــد. بــدیــن تــرتــیــب، ســه نمونه 
پایه های هم ارتفاع  با  پل شامل یک پل 
چهاردهانه به عنوان مدل مبنا و یک پل 
سه  پل  یک  و  غیریکنواخت  پایه های  با 
دهــانــه مــدلــســازی شـــد.  آنــالــیــز تاریخچه 
زمانی غیرخطی، برای مدل ها  بر مبنای یک 
مجموعه هفت تایی از رکــورد زلزله انجام 
گــردیــد. نتایج ایــن پــژوهــش نشان داده 
است که افزایش ارتفاع ستون ها و کاهش 
تعداد دهانه در شرایط برابر با پایه های هم 
ارتفاع )مدل چهار دهانه( سبب افزایش 
حداکثر تغییر مکان نسبی پل و افزایش 

آسیب پذیری پل ها می گردد.
  کلمات کلیدی: پل قوسی بتنی، اختالف 
ارتفاع پایه ها، آنالیز تاریخچه زمانی غیرخطی.
کــاوه - کارشناس عمران دانشگاه  لیلی 
نقشه  برداری اصفهان

رقیه سرخیل - کارشناس دانشگاه عمران 
کردستان

 

تشییع پیکر شهید گمنام 
در ساوه

دوران  از  گمنام  شهید  این  مطهر  پیکر 
شد  تفحص  مقدس  دفاع  سال  هشت 
که در عملیات بدر سال 13۶3 به شهادت 
رعایت  به منظور  بود.این مراسم  رسیده 
دستورالعمل های بهداشتی به صورت رژه 
خودرویی و موتوری از میدان امام)ره( به 
آزاد اسالمی واحد ساوه  سمت دانشگاه 
در  ساوه  ناحیه  سپاه  شد.فرمانده  برگزار 
این خصوص گفت؛شهدا در مسیر تکلیف 
سرهنگ  کردند.  جان فشانی  محوری 
»حجت اهلل دستجانی« افزود: گام نخست 
انقالب اسالمی با ایثار جان شهدا تثبیت 
الگوی  و  پرچم داران  شهدا  امروز  و  شد 

جوانان هستند.
وی بیان کرد: شهدا با تکلیف محوری و در 
مسیر شناخت امام)ره( در عرصه  حق علیه 
باطل جان فشانی کردند و جایگاه ویژه ای 
کرد: ساوجی ها  بیان  در جامعه دارند.وی 
امروز با تشییع این شهید گمنام واالمقام 
بار دیگر در راه آرمان شهدا گام برداشتند و 
این مسیر پس از گذشت 42 سال استوارتر 

طی می شود./ایرنا

گفت:  ساوه  شهرستان  )ره(  خمینی  امام  امداد  کمیته  مدیر 
و  سازی  شفاف  راستای  در  باید  رسانه  اصحاب  ظرفیت  از 
اطالع رسانی با توجه به شرایط خاص شهرستان ساوه استفاده 

شود.
حسین ذبیحی بیان کرد: در حال حاضر چهار هزار و ۶9 خانوار 
تحت پوشش کمیته امداد هستند که سه هزار و هشت خانوار 
درصد  نیازمند  شهری  جمعیت  و  دارند  سکونت  شهرها  در 
بیشتری را شامل می شوند.مدیر کمیته امداد امام خمینی )ره( 
شهرستان ساوه تصریح کرد: درصد مهاجرت پذیری شهرستان 
ساوه به لحاظ موقعیت صنعتی باالست و همین امر در افزایش 
آمار فقر نقش بسزایی دارد. بیحی با بیان این که حمایت از زنان 
سرپرست خانوار یکی از رسالت های کمیته امداد است، گفت: 
19 مرکز نیکوکاری در شهرستان ساوه فعال است که تعدادی 
نیازمند  گروه های مختلف  به  این مراکز به صورت تخصصی  از 

خدمات رسانی می کنند.
وی با اشاره به این که کمیته امداد در انجام وظایف خود نیازمند 
مختلف  ارگان های  و  افراد  داد:  ادامه  است،  همگانی  کمک 

می توانند به صورت هدایای نقدی  یا حتی ارائه خدمات رایگان، 
جامعه هدف کمیته امداد را یاری کنند.مدیر کمیته امداد امام 
خمینی )ره( شهرستان ساوه عنوان کرد: پویش »ایران مهربان، 
که  است  شده  راه اندازی  معنوی«  فرزند  یک  حامی  ایرانی  هر 
و  ایتام  از  حمایت  راستای  در  ساوه  شهرستان  رسانه  اصحاب 
محسنین به این پویش پیوستند.  ذبیحی از حمایت ۶20 کودک 
 380 و  ایتام  جزو  کودک   240 گفت:  و  داد  خبر  ساوجی  نیازمند 
آنها در گروه محسنین هستند که علیرغم بهره  مندی از  نفر از 
نعمت خانواده، سرپرست خانوار قادر به اداره زندگی نیست که 
متاسفانه این گروه ها نسبت به ایتام آسیب پذیرتر هستند. وی 
ادامه داد: در راستای بهره  مندی از مشارکت تمام افراد جامعه با 
موقعیت های مالی متفاوت، شرایط حمایت از کودکان نیازمند با 
مبلغ پایین فراهم شده است و از دستگاه های اجرایی نیز انتظار 

می رود در ارائه خدمات مختلف به نیازمندان مشارکت کنند.

 مدیر کمیته امداد ساوه:

کمیته امداد نیازمند کمک همگانی است

معاون وزیر آموزش و پرورش در آیین بزرگداشت هفته امور 
تربیتی و تربیت اسالمی با اشاره به جایگاه این نهاد در نظام 
جمهوری اسالمی اظهار داشت: در نظام اسالمی امور تربیتی 
به  رهبری  معظم  مقام  فرمایشات  و  است  تربیت  پرچمدار 

خوبی جایگاه و اهمیت این نهاد را روشن می کند.
علیرضا کاظمی  افزود: امور تربیتی و تربیت اسالمی مسئولیت 
سنگینی است و برخورداری از تربیت چندبعدی در زمینه های 

تربیتی سبب برخورداری انسان از حیات طیبه می شود. 
اشاره  با  پرورش  و  آموزش  وزیر  فرهنگی  و  پرورشی  معاون 
اسالمی  تربیت  و  تعلیم  با  غربی  تربیت  و  تعلیم  تفاوت  به 
خاطرنشان کرد: تربیت اعتقادی و دینی بر همه ساحت های 
آموزش  و  علم  تنها  غربی  تربیت  در  ولی  است  حاکم  تربیتی 

است و فرهنگ غرب به روح دینی و الهی توجهی ندارد.
بخش  در  تربیت  فرآیند  اجرای  این که  به  اشاره  با  کاظمی 
گفت:  است،  انسان  تربیت  امور  از  بخشی  دانش آموزی 
تنها  بنیادین  تحول  سند  اهداف  به  دستیابی  منظور  به 
حافظه اندوزی  علمی،  فعالیت های  و  موقعیت ها  به  نباید 

باید  رفتار  به  آموزش  تبدیل  برای  چراکه  کرد  تکیه  دانش  و 
موقعیت های تربیتی برای دانش آموزان فراهم باشد.

تصریح  پرورش  و  آموزش  وزیر  فرهنگی  و  پرورشی  معاون   
کرد: برگزاری فعالیت های اعتقادی و دینی همانند حضور در 
نماز جماعت یک موقعیت و فرصت برای نسل آینده است 
اساس  همین  بر  و  آشنا  انقالبی  و  اسالمی  ارزش های  با  تا 
بیشتر  تربیت  برای  این که  به  اشاره  با  کاظمی  شوند.  تربیت 
دینی  تربیت  موقعیت یابی  برای  باید  قرآنی  تراز  انسان های 
تالش کرد، گفت: هر دانش آموز یا باید به عنوان یک تشکل 
نقش آفرینی کند یا برای موقعیت سازی تربیتی باید یک نقش 
تربیتی  و  پرورشی  بخش  مسئوالن  شعار  این  زیرا  کند  ایفا 
، قرآن  است. وی بیان کرد: ترویج و توسعه فرهنگ اقامه نماز
شمار  به  پرورشی  حوزه  اولویت های  مهم ترین  جزو  عترت  و 
رفع  و  اسالمی  زندگی  سبک  ترویج  سبب  آن  نشر  و  می رود 

آسیب ها و مشکالت اجتماعی در جامعه می شود.
معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش با اشاره به 
طراحی  پرورشی  امور  راستای  در  مختلفی  بسته های  این که 

خصوص  در  موثری  و  مهم  نقش  نماز  افزود:  است،  شده 
ساخت جامعه ای برای پرورش انسان ها دارد.

شاد  مجازی  شبکه  بستر  و  ظرفیت ها  از  کرد:  عنوان  کاظمی 
در جهت فعالیت های نظام تربیتی آموزش و پرورش حتی در 
انجام  و  تنوع  ایجاد  و  کرده ایم  استفاده  کرونا  بیماری  شرایط 
دانش آموزان  عالیق  با  متناسب  و  مختلف  فعالیت های 
آن یک ویترین جذاب است نقش موثری در زمینه  که ثمره 

کاهش آسیب های اجتماعی دارد./ تسنیم

معاون وزیر آموزش وپرورش:

تحقق اهداف سند تحول بنیادین نیازمند ایجاد موقعیت های تربیتی است

فرمانده نیروی انتظامی زرندیه در تشریح 
ح های  ، گفت: در تداوم طر جزئیات این خبر
نــظــارت بــر واحــدهــای صنفی و بــرخــورد با 
مخالن اقتصادی، مأموران اداره نظارت بر 
اماکن عمومی پلیس شهرستان زرندیه در 
در  تحقیقات خود متوجه فعالیت فردی 

زمینه احتکار روغن شدند.

کــرد: پلیس  الیدن یوسفوند اظهار   روح 
پـــس از انـــجـــام تــحــقــیــقــات مـــیـــدانـــی  بــا 
صنفی  واحـــد  قــضــائــی،  مــقــام  هماهنگی 
ــور را شــنــاســایــی کـــرد و در بــازرســی  ــذک م
مــأمــوران اداره نــظــارت بــر امــاکــن عمومی 
و  معدن  صنعت،  ســازمــان  نمایندگان  و 
تجارت مقدار 5 هزار و ۶۶0 کیلوگرم روغن 

سویا و نباتی احتکار شده کشف شد. 
فرمانده انتظامی زرندیه گفت: بر اساس 
برآوردها ارزش روغن های مکشوفه افزون 
بر ۷00 میلیون ریال است و در این رابطه 
شخص محتکر از سوی پلیس دستگیر و 
پس از تشکیل پرونده برای برخورد قانونی 

به دستگاه قضائی معرفی شد.

 کشف بیش از ۵ تن روغن خوراکی احتکار شده در زرندیه

استاندار مرکزی اعالم کرد :

ضرورت تشکیل مجمع خیران مسجد ساز در استان مرکزی

استاندار استان مرکزی در نشست 
مرکزی  استان  نماز  اقامه  ستاد 
افزود: مجمع خیران مسجدساز باید 
با همکاری استانداری مرکزی، ستاد 
اقامه نماز و دبیرخانه این ستاد با 
هدف متمرکز ساختن کمک های 

شود.  تشکیل  استان  در  خیران 
سید علی آقازاده ادامه داد: تشکیل 
نقش  مسجد ساز  خیران  مجمع 
مهمی در ساماندهی فعالیت های 
عمرانی و ساخت مساجد در استان 
مرکزی  دارد.استاندار  همراه  به 

نماز  اجالسیه  برگزاری  یادآوری  با 
در استان گفت: این اجالسیه به 
صورت مجازی اواخر اسفند در سال 

غدیر استانداری برگزار می شود.
آقازاده افزود: نیاز است پیشنهادها 
و اقدامات الزم توسط دبیرخانه ستاد 
چه  هر  استفاده  برای  نماز  اقامه 
بیشتر از فضاهای معنوی مساجد 
حوزه های  در  جوانان  ظرفیت   و 
فرهنگی، اجتماعی و مذهبی مورد 
بخش  در  وی  گیرد.  قرار  بررسی 

دیگری از سخنان خود با یادآوری 
نبود مسجد در برخی شهرک های 
اراک خاطرنشان کرد: شهرک های 
با  شهرستان  این  مسجد  فاقد 
از  متشکل  کارگروهی  تشکیل 
این  استانداری  عمرانی  معاون 
استان، شهرداری، اداره کل اوقاف 
و  راه  کل  اداره  و  خیریه  امور  و 
با  و  شناسایی  استان  شهرسازی 
کمک خیران مسجدساز و از محل 
اعتبارات ادارات مربوطه نسبت به 

ساخت مسجد در این شهرک ها 
با  مرکزی  شود.استاندار  اقدام 
یادآوری انعقاد قرارداد و پرداخت 
حق الزحمه ائمه جماعات ادارات 
استان نیز گفت: در صورت وجود 
حق  پرداخت  زمینه  در  مشکل 
الزحمه ائمه جماعات استان، این 
مشکالت تاپایان سال جاری برطرف 
و قرارداد سال آینده ائمه جماعات 
ادارات استان نیز باید ابتدای سال 

منعقد شود.
خبر

فرمانده نیروی انتظامی زرندیه تصریح کرد:
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در مراسم افتتاح فاز اول باوند پایا تاب عنوان شد: 

    تولیدکننــدگان را پشــیمان نکنیم

ضمیمه رایگان روزنامه در شهرستان ساوه

پرتاژ ر
 

فرماندار ساوه در آیین افتتاح فاز اول شرکت باوند 
پایاتاب که با حضور نماینده مــردم شهرستان های 
ســاوه و زرندیه در مجلس شــورای اسالمی، معاون 
سازمان دهیاری های کشور و دیگر مسئوالن استانی 
و محلی برگزار شد، با اشاره به این که نگاه حمایت از 
تولید نظر است افــزود: مجموعه مسئوالن استانی 
و شهرستان حامی تولیدکنندگان هستند چرا که در 
شرایط تحریم ها و فشارهای اقتصادی تولیدکنندگان 

سربازان جبهه اقتصادی هستند.
علی میرزایی ادامه داد: تولیدکنندگان با تولید کاالی 
با کیفیت و مردم نیز با مصرف کاالهای تولید داخل 

نقش موثری در تحقق شعار سال ایفا می کنند.
وی  با توجه به سیاست های اقتصاد مقاومتی و تکیه 
بر توان داخلی در تمام سال ها به عنوان محور حرکت 
و شعار سال، مورد تاکید رهبری بوده است. وی ادامه 
داد: مــقــاوم کـــردن اقــتــصــاد تحریم  شــده جمهوری 
اسالمی ایــران در مقابل تکانه های داخلی و خارجی 
تنها با تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی میسر 
می شود. علی میرزایی با بیان این که نامگذاری سال 
اقتصاد مقاومتی  به  توجه  راستای سیاست   در   99
اســت، افــزود: اقتصاد درون زا و توجه به داده هــای 
داخلی و برون گرایی به همراه تالش برای دستیابی 
بازار مصرف خارجی راهکار مقاوم کردن اقتصاد کشور 

در برابر تکانه های تحریم است .
وی تاکید کرد: با توجه به این که کشور کماکان مورد 
تحریم های ظالمانه دشمنان قرار دارد، مولفه های 
اقتصاد مقاومتی باید در دستور کار باشد.میرزایی 
راهگشای اجرا شدن دستورات رهبر معظم انقالب 
در راستای جهش تولید را توجه به مولفه های اقتصاد 
مقاومتی برشمرد. شهرام سید قلعه رئیس هیات 

آیین اظهار  مدیره شرکت باوند پایا تاب نیز درایــن 
داشت: این کارخانه در زمینی به مساحت 8500 متر 
با زیربنا 1300 متر در فاز نخست ظرفیت تولید ساالنه 
2 میلیون و 500 هزار عدد انواع المپ را دارا می باشد.

وی افــزود:ا ین شرکت مجوز دانش بنیان را از نهاد 
انــواع المپ ها و چراغ های  ریاست جمهوری دارد و 
ال ای دی، پــاور بانک و ایستگاه های شــارژ  را تولید 

خواهد کرد.
کــرد: با افتتاح این شرکت که با  سید قلعه تصریح 
نفر   85 بــرای  شــده  افتتاح  ریالی  میلیارد   200 هزینه 
به صورت مستقیم فرصت شغلی فراهم می شود. وی 
ح توسعه این شرکت در فازهای  افزود: قراراست طر
بعدی اجرایی شود تا قطعات وارداتــی که حدود 85 
درصــد مــواد اولیه این شرکت را شامل می شود در 

همین کارخانه تولید شده تا وارد فاز صادراتی شود
تصریح  پایاتاب  باوند  شرکت  مدیره  هیات  رئیس 
کرد: در حال حاضر عمده مواد اولیه و قطعات مورد 
استفاده در تولید المپ وارداتی بوده باتوجه به این که 
مــواد اولیه قطعات بــرای تولید المپ از پتروشیمی 
بوده واین ظرفیت در داخل کشور داریم با راه اندازی 
فاز دو این واحد تولیدی که هم اکنون کار مونتاژ را 
انجام می دهند می توانیم به صورت صدرصدی مواد 

اولیه مورد نیاز را در این واحد تولیدی تامین کنیم.
وی با بیان این که تامین برخی از مــواد اولیه تولید 
کاال نیازمند واردات اســت، تصریح کــرد: با توجه به 
تحریم های خصمانه دشمنان ممکن است در این 

حوزه، تولید در کشور با مشکالتی مواجه شود.
وی خاطرنشان کرد: شرایط الزم برای صادرات با توجه 
توانمندی هایی که در این مجموعه وجود دارد، فراهم 
است اما زمانی ما می توانیم صادرات داشته باشیم که 

واردات کننده مواد اولیه نباشیم.
از قبیل  ادامــه داد: نامگذاری ســال هــای اخیر   وی 
اقتصاد مقاومتی، رونق تولید و حمایت از تولید داخلی 
با رویکرد اقتصادی از سوی مقام معظم رهبری نشان 

از اهمیت مساله اقتصاد دارد.
ــاره به شعار ســال 99 یعنی جهش تولید  وی با اش
از ســوی رهبر معظم انــقــالب، بیان کــرد: حمایت از 
به تحقق  تثبیت اشتغال،  بر  تولیدکنندگان عــالوه 

جهش تولید منجر می شود.
سید قلعه به ضرورت نهادینه شدن فرهنگ مصرف 
کاالی ایرانی در جامعه اشاره و تصریح کرد: مردم در 
تامین مایحتاج با خرید کاالهای تولید داخل سهم 
عمده ای از بازار فروش محصوالت واحدهای تولیدی 
کشور را تامین کرده و با این اقدام از تولیدکنندگان 
کرد:  نشان  خاطر  وی  می کنند.  حمایت  نیز  داخلی 
سرمایه های  محوریت  با  اقتصاد  سمت  به  حرکت 
فکری سبب جهش کشور به سمت اقتصاد پایدار 

می شود.
وی به ضرورت توجه به تولیدات دانش بنیان تاکید 
از ظرفیت های باالی علمی  و اضافه کرد: بهره  گیری 
جــوانــان ایــن مــرز و بــوم بــا هــدف افــزایــش تولیدات 

دانش محور کمک کننده تحقق شعار سال است.
اتکا بر  بــا  ــزود: جهش تولید  افـ  شــهــرام سید قلعه 
توانمندی بومی با بهره  گیری از نوآوری داخلی محقق 

می شود.
رئیس هیات مدیره شرکت باوند پایا تاب استفاده 
را بهترین  از ظرفیتها و توان تولید و صنایع داخلی 
راهکار جبران کاهش درآمدهای نفتی و کسری بودجه 
دولت عنوان کرد و گفت: در داخل کشور منابع زیادی 
داریم که باید از آنها استفاده کنیم، در بخش صنایع 

پیشرفت های خوبی داشتیم و باید تا می توانیم تولید 
را در بخش کشاورزی و صنایع افزایش دهیم.

وی ادامه داد:یکی از مسایلی که به اقتصاد کشور و 
تولید داخل ضربه زده واردات بی رویه کاالهایی است 

که در داخل تولید می شود. 
اگر جلوی واردات بی رویه کاال را بگیریم و منابع کافی 
و مواد اولیه مورد نیاز تولیدکنندگان را فراهم کنیم 
از محل تقویت تولید و رونق کارخانه ها اشتغالزایی 
به  نیازی  و درآمــدزایــی حاصل می شود و به تدریج 

دالرهای نفتی برای اداره کشور نخواهیم داشت.
را  کارخانه ها  و  باشیم  مهربانتر  تولید  بخش  بــا   *

نبندیم
ایــــن فـــعـــال صــنــعــتــگــر بــخــش تــولــیــد حــمــایــت از 
تولیدکنندگان را در شرایط فعلی اقتصاد مورد تاکید 
قرار داد و گفت: شرایط کنونی به گونه ای است که باید 
با بخش تولید مهربان تر باشیم، در بحث مالیات ها 
به کارگاه ها فشار نیاوریم و در بازپرداخت تسهیالت 
زمان بیشتری را به تولیدکننده بدهیم و از کارفرمایان 

خوش حساب حمایت کنیم.
باعث  تولید  بخش  از  حمایت  عــدم  وی  گفته  بــه 
می شود تا تولیدکنندگان رغبتی به انجام فعالیت های 
تولیدی نشان ندهند و از این که سرمایه های خود را 

در بخش تولید به کار گرفته اند پشیمان شوند.
بیان  با  پایاتاب  باوند  شرکت  مدیره  هیات  رئیس 
اولویت قرار  باید در  این که مساله تولید و اشتغال 
بــرای  می توانند  بانک ها  کـــرد:  نــشــان  خــاطــر  بگیرد، 
دستیابی به این مهم کمک شایانی کنند و با حمایت 
آوردن شــرایــط و ارائـــه تسهیالت در  عملی و فــراهــم 
رونــق استفاده از کــاالی ایرانی بیش از پیش حامی 

تولید کنندگان باشند.



ضمیمه رایگان روزنامه در شهرستان ساوه

ساوه  امالک  مشاوران  اتحادیه  رئیس    
مسکن  ملی  اقدام  ح  طر به  اشاره  با 
راستای  در  موثر  اقدامی  ملی  گفت:مسکن 
خانه دار شدن قشر ضعیف و پایان دادن به 
بازار سودجویان وسواستفاده کنندگان در امر 
مسکن است، مسکن با سایر اقالم مورد نیاز 
مردم متفاوت است سایر اقالم مثل پخت نان، 
آرد بالفاصله پخت می شود و دست مشتری 
می رسد، رنگرزی در خانه در کوتاهترین زمان 
حداقل  در  عکاسی  می شود،  انجام  ممکن 
بر  زمان  مسکن  ولی  می شود  انجام  زمان 
ح خوبی خواهد بود  وکاربراست با این وجود طر
واگر سال های گذشته مصوب می شد بخش 
عظیمی از مشکالت مردم در بحث مسکن حل 
شده بود وامروز شاهد قیمت های سرسام آور 

در بازار مسکن نبودیم.
به گزارش جام جم جالل الدین یاوری با اشاره 
به راهکارهای حل مشکل مسکن گفت: ما 
مسکن  مشکل  همواره  دولت ها  همه  در 
داشته ایم و دولت ها نیز تالش کرده اند تا از 
کنند.  اقدام  آن  برای حل  برنامه هایی  طریق 
در ایران هر چند سال یکبار قیمت مسکن 
دو برابر می شود. چرا دولت ها نتوانسته اند 

مشکل مسکن را حل کنند؟
این کارشناس اقتصادی افزود: وقتی اتفاقات 
را کنار هم می گذاریم به این نتیجه می رسیم 
که دولت ها باید برای حل مشکل مسکن در 
ایران به عامل متغیرهای بازار پول توجه ویژه ای 

داشته باشند.
بازار  متغیرهای  که  زمانی  تا  کرد:  تاکید  وی 
افزایش  شاهد  باشد،  نداشته  نوسان  پول 
قیمت های شدید در مسکن نخواهیم بود. 
وقتی به هر دلیلی میانگین تورم بلندمدت ما 
نزدیک به 20 درصد است به این معنی است 
که هر 3 تا 5 سال قیمت ها حداقل دو برابر 
می شود.او ادامه داد: از آنجا که تورم ساالنه در 
سال هایی به 30 تا 40 درصد نیز می رسد، باید 
انتظار داشت قیمت مسکن بیش از دو برابر 
نشان  مسائل  این  مجموعه  یابد.  افزایش 
می دهد، مشکل مسکن فقط بستگی به اراده 
دولت ها و بحث تامین زمین ها نبوده است، 
متغیرهای  کنترل  به  مسکن  مشکل  بلکه 
بازار  بانکی مرتبط است.  اقتصادی و پولی و 
اقالم  دیگر  و  خودرو  بازار  مانند  نیز  مسکن 
دچار نوسانات خواهد شد. شاید اقالم دیگری 
غیر از مسکن را در صورت کمبود آن بتوان 
وارد کرد، اما مسکن را نمی توان؛ از این نظر 
مسکن نسبت به متغیرهای کالن اقتصادی 
آسیب  پذیرتراست بنابراین گام نخست این 
است که متغیرهای پولی اصالح شده و مشکل 
تورم حل شود. بعد از آن نیز سازوکار درست، 

تامین مسکن است.
یاوری با بیان این که اگر وزارت مسکن و راه 
و شهرسازی بتواند تنظیم گر روابط سه راس 
باشد،  بهره  بردار  و  مسکن  سازنده  بانک، 
مانند همه کشورهای دنیا مشکل مسکن 
نخواهیم داشت، گفت: اگر بانک ها به جای 
این که به بهره  بردار وام بدهند، به سازنده وام 
دهند و سازنده مسکن را به نیابت از بانک به 
بهره  بردار تحویل دهد، شاید از تعداد کسانی 
آن را نیمه  که تسهیالت مسکن گرفتند اما 
تمام گذاشتند کم شده و بخشی از مسائل و 

مشکالت حل شود.
ایران  در  مسکن  بازیگران  کرد:  تصریح  وی 
انبوه سازان و سازندگان مسکن ، بازار پول و 
بانک و بهره  برداران یا متقاضیان خرد هستند. 
دولت باید تنظیم گر این روابط باشد تا بتواند 
مداخله کند. کافی است دولت روابط بانکی 

درستی  به  را  انبوه  سازندگان  بین  ارتباط  و 
آنجا که این دست  تنظیم کند. وی افزود:از 
قانونی  وظایف  اجرای  برای  دولتی  ح های  طر
دولت ها در تامین مسکن دهک های پایین 
جامعه و فرودستان برنامه ریزی شده است، 
تسریع در ساخت خانه ها و تناسب اقساط 
این  معیشت  و  مزد  با  پیش پرداخت ها  و 
گروه های هدف اهمیت ویژه ای دارد. هرچه 
در  مسکن  ساخت  اجرایی  عملیات  هست 
باید دید  همه استان ها شروع شده است. 
می تواند  حد  چه  تا  مسکن  ملی  اقدام  ح  طر
باری از دوش مستاجران کشور بردارد. رئیس 
اتحادیه مشاوران امالک ساوه تصریح کرد:قطعا 
مسکن ملی می تواند درتنظیم وتثبیت قیمت 
مدیریت  باید  ولی  موثرخواهدبود  مسکن 
شود از جمله این که خرید فروش نوع خانه ها 
ممنوع شود چه از لحاظ خرید وفروش، واگذاری 
مبایعه نامه نامه، وکالت، هبه ممنوع واز حالت 
ج شود با رعایت این  بورس ودالل بازی خار
موارد یک موازنه وتنظیم بازار در بازار مسکن 

شاهد خواهیم  بود.
وی ادامه داد: در صورتی که خرید وفروش آزاد 
شود وحالت بورس بازی و دالل بازی به خود 
بگیرد قیمت ها افزایش وسرکش می شود، 
بنابراین مسکن ملی در صورتی که مدیریت 
خ مسکن  شود می تواند در تثبیت وتنظیم نر
خ مسکن در جلوگیری از رشد حباب  وموازنه نر

قیمت ها بسیار موثرباشد.
وی ادامه داد:بازار در دوکلمه عرضه وتقاضا 
خالصه می شود واین دو مولفه تعیین کننده 
عرضه  که  زمانی  بود،  خواهد  هرکاالیی  خ  نر
نیز  باشدقیمت ها  ورقابتی  متعادل  وتقاضا 

منصفانه خواهدبود.
ساوه  امالک  مشاوران  اتحادیه  رئیس 
باید  مسکن  وتوزیع  تولید  کرد:در  تصریح 
قرار  مدنظر  منطقه  هر  ساختارجغرافیایی 
برخی  در  مهر  مسکن  ح  طر دراجرای  بگیرد 
شهرها به دلیل کم بودن تقاضامسکن مهر 
همچون  شهری  در  ولی  مانده  استفاده  بال 
ساوه به دلیل مهاجرپذیربودن جوابگو نیاز 

باید  مسکن  توزیع  بنابراین  نبود  شهر  این 
براساس نیاز منطقه ای توزیع و به صاحبان 

واقعی واگذارشود.
وی ادامه داد:انتظارسازنده است مصالح به 
صورت عادالنه نه جهشی در اختیار سازنده 
قرار بگیرد ولی باتوجه به دستمزدباال کارگروبنا 
این وجودضرری  با  200، 300هزارتومان  روزانه 
بلکه  شد  نخواهد  سازنده  سرمایه  متوجه 
شود،  پرداخت  کننده  مصرف  جیب  از  باید 
بنابراین باید یک اراده وانسجام بسیارقوی 
بین متولیان مسکن وجود داشته باشد و به 
دور از شعارپیگیری های الزم برای اجرای این 

ح صورت گیرد. طر
وی ادامه داد:اگرچه افزایش مناطق حاشیه 
نشین پیامد های اجتماعی به همراه دارد اما 
همین ساخت وساز در این مناطق تا حدودی 
بازار وکنترل قیمت مسکن موثر  در تنظیم 
کشور  از  نقطه  هر  در  بنابراین  بود،  خواهد 
وقتی اقدامی برای رفاه قشر آسیب پذیر جامعه 
صورت بگیرد یک اقدام مقدس وقابل احترام 

است.
ساوه  امالک  مشاوران  اتحادیه  رئیس 
اولویت  مسکن  ح  طر کرد:در  خاطرنشان 
متاسفانه  ولی  پذیراست  آسیب  اقشار  با 
بعضا دیده می شود قشر ضغیف جامعه به 
خاطراینکه توان مالی الزم برای ثبت نام اولیه 
این خانه هارا ندارند برخی افراد سودجواز این 
پیشنهاد  وبا  می کنند  سواستفاده  شرایط 
مالی به این قشر صاحب چند دانگ خانه فرد 
مستحق می شوند و قشر ضعیف مجددا باید 
مستاجر برخی افراد سودجو شوند، بنابراین 
ومدیریت  مسکن  ح  طر متولی  مالی  توان 
واز  است  ح  طر این  اجرای  ضامن  صحیح 

طرفی تسهیالت ارزان قیمت در اختیار 
آسیب پذیربرای برخوردار  قشر 

شدند از خانه ها قرار بگیرد  
به  اشاره  با  وی 
همکاری  عدم 

ر  د ه ها  ستگا د
شناسایی خانه های 

برخانه های خالی  اظهارداشت:مالیات  خالی 
ح های خوب بعد انقالب بود دراین  یکی از طر
قانون آمده بود که 4درصد ارزش منطقه ای 
هر ملک در سال مالیات به خانه های خالی 
تعلق بگیرد به عنوان مثال درصورتیکه ارزش 
ساالنه  باید  باشد  تومان  100هزار  خانه  یک 
خانه  و  کند  پرداخت  مالیات  تومان  4هزار 
100میلیون تومانی باید 4میلیون پرداخت کند 
از طرفی برای تشویق موجران قرار براین شد 
خانه های زیر 150هزار متر در تهران زیر 200متر 
شدند  معاف  مالیات  از  شهرستان ها  در 
یک  هم  خالی  برخانه های  مالیات  بنابراین 
تشویق بود و هم یک تنبیه برای مالکانی که 
تمایلی به اجاره ندارند ولی علت اجرایی شدن 
آن مشخص نیست. این فعال اقتصادی با 
اشاره به عدم همکاری دستگاه های اجرایی 
قانون مالیات برخانه های خالی گفت: یکی از 
دالیل عدم اجرای این قانون مشکل بودن 
مراحل  که  است  خالی  خانه های  شناسایی 
سختی در پیش دارد و هزینه شناسایی آن 
نیز بسیار باالست. وی با بیان ایکنه زیرساخت 
بانک های اطالعاتی در کشور نیازمند تقویت 
است، افزود: این که همکاری الزم برای تبادل 
اطالعات بین دستگاه ها و شناسایی خانه های 
خالی وجودندارد، مشهوداست. به نظر می رسد 
مجلس باید به این موضوع ورود کند واز طریق 
تصویب ونظارت بر قوانین الزام آور، دستگاه ها 
را ملزم به همکاری کرده ومجازاتی را هم برای 

تخطی کنندگان از قانون مشخص کند.
اطالعاتی  افزود:بانک های  وی 

یکدیگر  به  باید  کشور  در 
متصل 

ویکپارچه شوند اما به نظر می رسد ذی نفعان 
آن از هیچ تالشی برای عدم تحقق این پروژه 
در یغ نمی کنند، اگر قانون محکمی برای اجرای 
قانون مالیات برخانه های خالی وضع شود همه 

ارگان ها مجبور به همکاری خواهند شد.
وی با بیان این که برقراری شفافیت همواره 
هزینه و مقاومت هایی در پی داشته، گفت:در 
کشور ما مسکن در کنار مصرفی بودن، یک 
کاالی سرمایه ای است به نظر می رسد یکی 
از دستگا هایی که در حوزه ساخت مسکن از 
دیرباز در حال سرمایه گذاری بوده و با اجرای 
این قانون ضرر قابل توجهی متصل شوند، 

بانک ها هستند.
از  یکی  برثروت  مالیات  اظهارداشت  یاوری 
که می تواند  پایه های مالیاتی است  بهترین 
از احتکار و انباشت مسکن جلوگیری کند. 
مالیات  همچون  نیز  موضوع  این  انجام  اما 
از  بسیاری  همکاری  به  خالی  خانه های 
دستگاه های نظیر سازمان ثبت اسنادو امالک 
به عنوان  با سامانه امالک و اسکان  کشور 
متولی احراز مالکیت و سکونت نیازمنداست 
این در حالی است که برخی صنوف با وجود 
متضررشدن باید در موعد مقررمالیات خود را 
پرداخت کنند وحتی در صورت عدم تاخیر با 

آنها برخورد می شود.
وی افزود: در بحث کرونا اتحادیه مشاوران 
امالک اولین صنفی بود فعالیت خود رابه مدت 
دوماه تعطیل کرد با وجود این که منبع درآمد 
آنها از این شغل بوده ولی هیچ حمایتی از این 
تسهیالت  از  ومحروم  نگرفت  صورت  قشر 
به  ویژه  نگاه  دولت  می رفت  انتظار  بودند 

صنوف داشته باشد
وی با اشاره به نقش برجام در حوزه مسکن 
اظهارداشت:برجام یک سری مخالف و یک 
استدالل هایی  کدام  وهر  دارد  موافق  سری 
دارند، ملت ایران قطعا دنبال گشایش است 
ج کشور مانده  و سرمایه های کشور که در خار
به ملت برگردانده شود وقتی فراوانی ارزی در 
کشور باشد به همان میزان که کاالهای دیگر 
ارزان شوند مسکن نیز ارزان خواهد بود چرا که 
قیمت مسکن وابسته به مصالح خواهدبود. 
ساوه  امالک  مشاوران  اتحادیه  رئیس 
خاطرنشان کرد:پیشاپیش فرارسید سال نو 
را به خانواده مشاوران امالک، اتاق اصناف، 
اداره صمت، بازرسان به ویژه ریاست جدید 
این اداره صمت، تبریک عرض می کنیم انتظار 
مشاوران امالک از اتاق اصناف واداره صمت 
امالک  مشاوره  کمیسیون های  خ  نر تغییر 
خ گذاری  است قریب به ده سال از آخرین نر
در مشاوران امالک گذشته اگرچه دغدغه اتاق 
اصناف واداره صمت بوده ودر حال پیگیری 
است . امیدواریم این مهم قبل از پایان سال 

اجرایی شود.

رئیس اتحادیه مشــاوران امالک ساوه:

ح اقدام ملی مســکن نیازمند  طر
جهادی  یت  مدیر

5 یکشنبه  24 اسفند 1399  شماره 5899

پرتاژ ر
 



یکشنبه  24 اسفند 1399  شماره 65899
ضمیمه رایگان روزنامه در شهرستان ساوه

شهرستان  عمومی  کتابخانه های  رئیس 
ساوه در نشست کتابخوان ویژه مسئوالن 
کتابخانه های عمومی شهرستان ساوه که 
به مناسبت هفدهمین سالگرد تاسیس 
نهاد در کتابخانه  هاشمی نژاد برگزار شد، 
با  وکتاب هایی  اجرا  گردی  کتابخانه  ح  طر
موضوع سرگذشت کتابخانه ها در ایران، 
روشنی  کتاب  محاق،  در  آفتاب  کتاب 
زایو،  کتاب   ، هلدر آبنبات  کتاب  مهتاب، 
صاحب  کتابخانه  این  کارکنان  توسط 
شهید  هاشمی نژاد،  کتابخانه  مسئول 
ریاشی مسئول امور اداری کتابخانه های 
مسئول  رحیمی  شهرستان،  عمومی 
حقیقی  طالب  و  شهرستان  فرهنگی 
مسئول کتابخانه سلمان ساوجی معرفی 
شد. وی افزود: در این آیین اصغر تنهایی 
 ، مربی بین المللی قصه گویی و بازیگر تئاتر
ساوه،  احوال  ثبت  ادره  رئیس  حشمتی 
مشاوره  و  روان شناس  نویسنده،  زمانی 
بر  کاربردی  راهکار های  ارائه  با  خانواده 

ترویج فرهنگ کتابخوانی تاکید کردند.
شهرستان  عمومی  کتابخانه های  رئیس 
کتابخانه  حاشیه  در  کرد:  تصریح  ساوه 
کتاب  یک  دقیقه  یک  عنوان  با  گردی 
همزمان با هفته منابع طبیعی کاشت چند 
اصله نهال در کتابخانه هاشمی نژاد توسط 

تنهایی، زمانی و سایر مسئوالن انجام شد.
اشرفیان بیان کرد:کتاب باید به عنوان یکی 
کاالی  کاالهای اصلی همیشه در سبد  از 
خانوارها باشد تمام جوامع توسعه یافته 
به امر مطالعه و تحقیقات توجه و اهمیت 
هیچ  فرهنگ  این  بدون  که  چرا  داده 

جامعه ای پیشرفت نمی کند.
وی با اشاره به این که رسالت پیامبر اکرم 
)ص( با امر خواندن آغاز شد، افزود: خدای 
متعال در کتاب مقدس قرآن کریم به قلم و 
آنچه می نویسد سوگند یاد می کند و معجزه 
جاودانه آخرین پیام آور الهی نیز یک کتاب 
است که این ها اهمیت کتاب را مشخص 

می کنند.
شهرستان  عمومی  کتابخانه های  رئیس 
ساوه با اشاره به سخن مقام معظم رهبری 
در مورد کتاب، عنوان کرد: بنا به فرمایش 
مقام معظم رهبری »فرایند کمال بشری به 
وسیله کتاب تحقق می یابد« و نقش کتاب 
در توسعه فرهنگی تا جایی است که میزان 
توسعه هر کشور را با میزان زمانی را که آن 
ملت به خواندن کتاب اختصاص می دهند 
مقایسه می کنند.وی با بیان این که کتاب 
عصر  در  ویژه  به  بشری  تمدن  زیربنای 
حاضر است، گفت: کتاب از بهترین وسایل 
ایجاد ارتباط و انتقال مفاهیم است که باید 

والدین از همان ابتدا در خانواده کودکان را 
با کتاب مأنوس کنند.

منظور  همین  به  کرد:  تصریح  اشرفیان 
قابل دسترس  نشریات  و  کتاب ها  وجود 
مدارس،  کتابخانه های  آموزش وپرورش، 
و  مساجد  فرهنگی  کانون  دانشگاه ها، 
عادت  تقویت  در  عمومی  کتابخانه های 
مطالعه و کتاب خوانی نقش بسزایی دارند.
 محمد حسین قاسمیان معاون سیاسی 
بر  نشست  دراین  نیز  ساوه  فرمانداری 
لزوم توسعه و ترویج فرهنگ کتاب خوانی 
در جامعه تأکید کرد و گفت: امروز روزگار 
دانش، تعقل، فرهنگ و تکنولوژی است 
ارتباط  ایجاد  از بهترین وسایل  کتاب  که 
شرط  کتابخوانی  رشد  بنابراین  است 
در  باید  که  اقتصادی  و  فرهنگی  توسعه 

جامعه فراگیر شود.
تکنولوژی  چه  اگر  کرد:  خاطرنشان  وی 
مطالعه  فرهنگ  به  توانسته  حدودی  تا 
کمک کند و دسترسی به منابع مطالعاتی 
را آسان تر و سریع تر کرده اما خواندن کتاب 
به سبک سنتی هم چنان کارکردهای خود 
را دارد. قاسمیان تصریح کرد:کتاب خوانی 
یک امر فرهنگی است که برای ترویج آن، 
جامعه نیاز به حرکت و فعالیت فرهنگی 
دارد که این حرکت باید با همکاری همه 

و  فرهنگی  مسئوالن  جمله  از  جامعه 
انجام  مردم  حتی  و  اجرایی  دستگاه های 

گیرد.

او با بیان این که مطالعه و کتابخوانی باید 
به یکی از واجبات مردم در جامعه تبدیل 
به  نیاز  که  گونه  همان  کرد:  تاکید  شود، 
خوراک جسم است مطالعه نیز به عنوان 
در  ملزومات  از  یکی  به  باید  روح  خوراک 

جامعه تبدیل شود.
بیشتر بخوانید:

وی اضافه کرد: زمانی می توان ادعا کرد در 
کتابخوانی فعالیت مثبتی  کتاب و  زمینه 
داشته ایم که مطالعه در جامعه نهادینه 
شود و آن را به عنوان خوراک روح انسان 
به یکی از دغدغه های اصلی جامعه تبدیل 

کرد.
او خاطرنشان کرد: جامعه سالم جامعه ای 
 ، است که عالوه بر نگرانی از نوسانات بازار
پیگیر مسائل سرانه مطالعه و کتاب خوانی 

باشد.
گفتنی است در ششمین جلسه انجمن 
محل  در  که  عمومی  کتابخانه های 
برگزارشد  ساوه  شهرستان  فرمانداری 
شهرداری،  درصد  نیم  بدهی  پرداخت  بر 
کتابخانه سیار در یکی  کامیون  جانمایی 
از میادین پرتردد شهر به عنوان ایستگاه 
مبادله کتاب، پیگیری جانمایی کتابخانه 
رسالت،  میدان  در  واقع  ساوه  مرکزی 
پیگیری ساخت کتابخانه در روستای یل 
آباد، پیگیری جهت لحاظ نمودن بودجه 
علوی  شهرک  و  آوه  کتابخانه  ساخت 
فرمانداری  بودجه  و  برنامه  کمیته  در 
شهرستان در سال 1400 مورد بررسی قرار 
تحویل  صورتجلسه  نشست  این  بگیرد 
آوه که به صورت خیر ساز  زمین در شهر 

توسط خلیلی تهرانی به امضا رسید

رئیس کتابخانه های عمومی ساوه عنوان کرد:

ح کتابخانه گردی در کتابخانه ها اجرایی شدن طر

وی با اشاره به این که رسالت 
پیامبر اکرم )ص( با امر خواندن 
آغاز شد، افزود: خدای متعال در 
کتاب مقدس قرآن کریم به قلم 

و آنچه می نویسد سوگند یاد 
می کند و معجزه جاودانه آخرین 

پیام آور الهی نیز یک کتاب 
است که این ها اهمیت کتاب را 

مشخص می کنند.
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از  نماینده ولی فقیه استان مرکزی در جریان بازدید 
پروفیل ونورد و لوله صفا در جمع با اشاره به اهمیت 
تولید اظهار داشت: سرمایه گذاری برای تولید باید به 
یک فرهنگ تبدیل شود و همه باید در راستای تحقق 
آن تالش کنند، تولید یک عبادت و یک فریضه بود و 
همان طور که طلب علم یک فریضه است تولید و کار 

هم جزو عبادت هاست.
به گزارش جام جم آیت اهلل قربانعلی دری نجف آبادی  
، خون شهید و قلم علما هر  افزود: در اسالم عرق کارگر
کدام سمبل یک کار بزرگ و ارزشمند است و همان 
طور که خون شهدا در جبهه ارزش دارد در جبهه کار 
هم عرق کارگر ارزشمند است و پیامبر همواره دست 
کارگر را می بوسیدند.نماینده ولی فقیه در استان مرکزی 
تصریح کرد: هر یک از این موارد، عرصه جبهه ای مهم 
از جبهه فرهنگی، اقتصادی و دفاعی، امنیتی و  اعم 
نظامی را بیان می کنند.دری نجف آبادی بیان کرد: یکی 
از جبهه های مهم و بسیار بزرگ ما جبهه جهش تولید 
است، متاسفانه بیشتر اقتصاد ما وابسته به صادرات 
نفت و واردات بوده که باید مسیر را تغییر دهیم و حتی 
نفت را هم به صورت خام صادر نکنیم و از فرآورده های 

آن برای صادرات استفاده کنیم.
وی ادامه داد: صادرات با ارزش افزوده را مورد توجه 
جمهوری  در  عظیمی  میدان  بنابراین  دهیم،  قرار 
اسالمی ایران است که مشکالتی را هم دارد، بخشی 
از مشکالت مربوط به بانک مرکزی، گمرک و نهادهای 

مختلف و بانک هاست.
نماینده ولی فقیه در استان مرکزی عنوان کرد: بانک ها، 
بانک مرکزی و گمرکات باید حامی تولید واقعی کشور 
یعنی تولید با ارزش افزوده و مولد ثروت باشند، ثروتی 
که مرتب ارزش افزوده و اشتغال ایجاد کند، صنعت 
و کشاورزی مولد ثروت هستند که باید همه نهادها 

حمایت کنند.
دری نجف  آبادی افزود: تولیدکننده و کارآفرین واقعی 
به دنبال سوءاستفاده نیست و تمام ذوق و  هرگز 
شوق چنین کارآفرینی در فعال کردن یک مجموعه 
از  هم  تحریم ها  است،  جهانی  بازارهای  در  حضور  و 
جهتی به نفع کشور هستند و کمک می کنند جوانان، 
مهندسان، تکنسین های و کارگران حرفه ای کشور با 

تالش فراوان ریشه های وابستگی را قطع کنند.
 وی تصریح کرد: باید تولیدکننده و صادرکننده باشیم 
نه مصرف کننده و واردکننده، تالش کنیم تا دیگران سر 
سفره ما باشند چرا ما سر سفره شرق و غرب باشیم؟ 
باید آقا و عزیز خود باشیم و در عین حال در بازارهای 
منطقه و بازارهای جهانی ان شااهلل بتوانیم 200 میلیارد 

دالر صادرات غیرنفتی داشته باشیم.
نماینده ولی فقیه در استان مرکزی بیان کرد: این آرزو 
نبوده و امکان پذیر است و باید برای آن برنامه ریزی 
از  و  بود  دولت  نظر  که  بازرگانی  وزارت  بحث  کنیم، 
مجلس رای نیاورد، به نظر بنده باید با عنوان وزارت 
توسعه صادرات شکل می گرفت به گونه ای که وزارت 

بازرگانی صادرات محور داشته باشیم.
دری نجف آبادی ادامه داد: چراکه تاکنون هر چه وزارت 
بازرگانی داشته ایم واردات محور بوده اند، تنظیم بازار 
داخلی هم که به امید خدا رهاست چه زمانی که وزارت 
بازرگانی داشتیم و چه در زمانی که چنین وزارتخانه ای 
تا  کنیم  تالش  حداقل  کرد:  عنوان  وی  نداشتیم. 
بازار صادرات را جدی بگیریم و برای عراق، پاکستان، 
افغانستان، چین و غیره برنامه داشته باشیم، واقعا 
این امری واجب است، واجب سیاسی، اخالقی و شرعی 
است و عزت و اقتدار ما در این صورت تامین می شود.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی افزود: یعنی ما هم 
باید بتوانیم نیازهای داخلی را تامین کنیم و هم نگاه 
به صادرات داشته باشیم، ان شاءاهلل با همت همه 

بتوانیم این مهم را تحقق ببخشیم.
دری نجف آبادی تصریح کرد: یکی از سیاست های جدی 
آینده باید حمایت واقعی از تمامی واحدهای  دولت 
بتوان  تا  باشد  دامی  و  کشاورزی  صنعتی،  تولیدی، 
صادرات را افزایش داد. وی بیان کرد: شهرستان ساوه 
و شهر صنعتی ساوه کانون بسیار مقدسی است که 
900 واحد فعال و ارزشمند دارد و مایه افتخار است 
وپروفیل صفا که امروز بازدید داشتیم ظرفیت بزرگی 

برای کشور در تولید لوله است.

مدیرعامل کارخانجات نورد و لوله صفا نیز گفت: اگر 
حمایت های واقعی دستگاه قضایی از این کارخانجات 
سرنوشت  به  صفا  لوله  و  نورد  شرکت  قطعا  نبود 
هپکوی اراک دچار می شد، ولی خوشبختانه با رویکرد 
جدید دستگاه قضائی در حمایت از تولید موجب شده 
است که مشکالت کاهش یافته و همچنان در سنگر 
محمدرستمی  داریم  رنگی  پر  حضور  فعالیت  تولید 
با  اشتغال  و  تولید  از  حمایت  حوزه  در  افزود:  صفا 
وجود مشکالتی که پیش روست، حقوق کارگران به 
موقع پرداخت شده است و ظرفیت تولید را در صورت 

حمایت واقعی افزایش خواهیم داد.
وی مشکالت نظام بانکی را مهم ترین مشکل پیش 
حل  صورت  در  افزود:  و  دانست  شرکت  این  روی 
مشکالت بانکی، این شرکت قادر است ساالنه 500 

میلیون دالر برای کشور ارزآوری داشته باشد.
وی تصریح کرد: بیش از 80 درصد لوله های گاز مورد 
نیاز کشور در این کارخانه تولید و روانه بازار مصرف 
می شود، حتی لوله های گاز زیر دریا و درون چاه نفت 
در این واحد صنعتی و تولیدی به عنوان بزرگ ترین 
کارخانه لوله ساز دنیا تولید می شود در حالی که در 

ج از کشور وارد می شد. سال های گذشته از خار
رستمی صفا با اشاره به قدمت 50 ساله این مجموعه، 
گفت: این مجموعه سه میلیون و ۶۷0 هزار تن ظرفیت 
 3000 تا  10 میلی متر  از سایز  لوله های  که  دارد  تولید 
میلی متر را با گریدهای مختلف و بهترین روش های 

رول بندینگ تولید می کند.
 وی با بیان این که این کارخانه جزو سه کارخانه ای در 
کشور است که لوله های نفت و گاز را تولید می کند، 
دو  برابر  دو  کارخانه  این  تولید  ظرفیت  کرد:  اظهار 
کارخانه دیگر است که در راستای تولید لوله های نفت 

و گاز در کشور فعالیت می کند.

نماینده ولی فقیه  استان مرکزی عنوان کرد؛

شرکت نورد و پروفیل و لوله صفا  ساوه ظرفیتی بزرگ 
برای کشور

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی 
عنوان کرد: بانک ها، بانک مرکزی 

و گمرکات باید حامی تولید واقعی 
کشور یعنی تولید با ارزش افزوده و 
مولد ثروت باشند، ثروتی که مرتب 

ارزش افزوده و اشتغال ایجاد 
کند، صنعت و کشاورزی مولد 

ثروت هستند که باید همه نهادها 
حمایت کنند.

پرتاژ ر
 



ضمیمه رایگان روزنامه د  ر شهرستان ساوه

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

طــــــــــوفان زده بالى قهرت بودن 
امام خمینی - رهیکتـــا هدِف کمـــــان و تیر تو شدن
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صاحب امتیاز: 
سازمان صد  ا و سیمای جمهوری اسالمی ایران    

سرپرست شهرستان ساوه: عباس کریمی
 مدیر اجرایی: لیال گراوند چاپخانه: بهمن اراک

تحریریه شهرستانها: 021-44233511 
دفتر سرپرستی شهرستان های ساوه-زرندیه: 

 086-42230020

آگهی فروش نهال پسته مجتمع کشت و صنعت کوثر ساوه 

 آدرس: جاده قدیم ساوه همدان، روبه روی روستای قیطانیه سمت راست 
مجتمع کشت و صنعت کوثر حامی 

تماس: ۰۹۱۹۶۱۹۳۴۳۰_۰۹۱۲۱۵۵۱۵۲۵
دفتر: ۰۸۶۴۲۲۴۴۲۳۶

 با ما در ارتباط باشید

 جهت اطالع کشاورزان محترم استان مرکزی  مجتمع کشت و صنعت کوثر
  حامی ساوه کاشت نهال پسته یکساله خود را به صورت ریشه لخت و گلدونی

 به طورعمده و تعداد کم به فروش می رساند.


