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رئیس آموزشوپرورشساوهخبرداد:

سه واحد آموزشی در ساوه
یرسد
بهبهرهبرداریم 
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نخستینواحدتولیدسلولخورشیدیکشور
در خمینافتتاحشد
وزیر نیرو گفت:بیشاز  ۱۵هزار مگاوات کسریتراز تولیدانرژیدر کشور وجودداردو ۲۲درصدتقاضای
مصرف در تابستان امسال با خاموشی یا ایجاد محدودیت برای صنایع ،مدیریت شد.
به گزارش خبرنگار جام جم ،علی اکبر محرابیان ظهر پنجشنبه در آئین افتتاح اولین خط تولید
سلولهایخورشیدیدر شهرستانخمین...
3
رئیس کتابخانههای عمومی ساوه خبرداد:

نقــد کتــاب در دســتور کار
نهــاد کتابخانههــای عمومی
قرار گرفت

سرپرست معاون اقتصادی استانداری در بازدید از کارخانجات نوردولوله صفا:

پیگیریویژهمشکالت
کارخانجاتنوردولولهصفاساوه

8

6

اختتامیه «اولین جشنواره استعداد یابی» در ساوه

انرژی تا مصرف و نقش آن در اقتصاد پویا
امــروزه زندگی بشر وابستگی همه جانبه و گستردهای
به ان ــرژی پیدا ک ــرده ،طــوری که بخش ان ــرژی یکی از زیر
مجموعههای عـمــده نـظــام اق ـت ـصــادی و اجتماعی به
شمار مـیآیــد.ایــن بخش دارای تاثیرات متقابل با زیر
مجموعههای مختلف جامعه میباشد که در ارتباطات
انرژی با اقتصاد ،منابع ،محیط زیست و جامعه گروهبندی
میشود .در بخش اقتصاد ،انرژی به عنوان عامل تولید
شمرده شده و جزو ترکیب عوامل تولید است و با توجه
به هزینه انرژی در تولید و مصرف کاالها و خدمات،نیاز
به سرمایه و نیروی انسانی دارد که موجب ایجاد درآمد
و تاثیر گــذار در تولید ناخالص داخلی میشود ،به این
ترتیب نقش مهمی در تعادل کلی نظام اقتصادی ایفا
میکند.
در زمینه منابع و محیط زیست ،منابع انــرژی به منابع
نهــای
نپــذیــر (ذخــایــر ان ــرژی) و تجدیدپذیر (جــریــا 
پــایــا 
انرژی) قابل تفکیک است .در این زمینه نیز با مسایلی از
جمله مصرف آب ،هوا و تخصیص زمین مواجه هستیم
کــه در مــورد مصرف منابع پــایــان پــذیــر ،آ لــودگــی محیط
زیست (آب،زمین و هوا) از معضالت این بخش شمرده

میشود .بنابراین تدوین و اجرای قوانین زیست محیطی
برای این بخش حائز اهمیت است.
از دیدگاه اجتماعی نیز این بخش دارای ابعاد مختلفی
از جمله مسائل مربوط به مقبولیت انرژی،مخالفت
با احــداث تاسیسات انــرژی ،یارانههای انــرژی و مباحث
اجتماعی مرتبط با آن و بهرهبرداری از منابع انرژی پایان
پذیر میباشد که حل تمام این مسائل تنها از روشهای
فنی ممکن نیست و پاسخ به برخی از آنها تحت تاثیر
باورها و ارزشهای جامعه قراردارد.
نکــه ان ــرژی مــوجــود در طبیعت بــه شکل
باتوجه بــه ایـ 
یهــای اولـیــه در دسـتــرس اســت و اسـتـفــاده از آن
انــرژ 
مستلزم فـ ــرآوش و تبدیل انـ ــرژی اول ـیــه در دسترس
میباشد .تحلیل این سیستم ایجاب میکند اطالعات
درباره منابع و ذخایر انواع انرژیهای اولیه مورد پردازش
قرار گیرد که این اطالعات در مورد انواع انرژی از مرحله
تولید،ذخیرهسازی،توزیع و مصرف ضــروری و اجتناب
ناپذیر است.
تخمین مجموع ذخایری که پتانسیل تولیدی دارنــد و
در جهان قابل استحصال هستند دشوار است.ولی باز

این تخمینها حاکی از آن است که منابع فسیلی جهان
محدود است.
بنابراین اگر تهی شدن منابع یگانه مالک عمل باشد،
جهان وقت قابل مالحظهای دارد تا از وابستگی شدید
خــود به سوختهای فسیلی بکاهد و به سمت انــواع
جایگزین دیگر عرضه انرژی روی آورد .بنابراین الزم است
مباحث مربوط به عرضه انرژی تا دو دهه آینده مورد بحث
و بررسی قرار گیرد.
سیتمها و فن آوریهای مورد بهرهبرداری در بخش انرژی
به دلیل ویژگیهای خود دارای طول عمر خدماتی طوالنی
هستند و هزینه عملیاتی نیز بــه طــور وسیع از مقدار
جریان انرژی تبعیت میکند.
هزینه عملیاتی تابعی از بــازده انــرژی اســت و تغییرات
بازده انرژی نیز تحت تاثیر حجم سرمایه گذاری قرار دارد.
برای درک عمیق ارتباط تابعی بین هزینه تولید و عرضه
حاملهای ان ــرژی و ویژگیهای سیستمهای فــرآورش
و تبدیل ان ــرژی ،روش محاسبه هزینه و تولید انــرژی
بــا عنایت بــه مبانی اقتصاد مهندسی مــوضــوع بحث
جداگانهای محسوب میگردد.
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رپرتاژ

بــرای بــاال بــردن کیفیت و کــارایــی انــرژی ،نیاز به توسعه
سیستمهای پیشرفته انرژی داریم که در ضمن کارایی
باال سازگار با محیط زیست باشند.
بــه ایــن خــاطــر در فصل پنجم ابـتــدا ایــن کـتــاب مــروری
مهــای پـیـشــرفـتــه ذخـ ـی ــر هس ــازی ان ـ ــرژی که
ب ــه سـیـسـتـ 
شامل سیستمهای مکانیکی،حرارتی ،ترموشیمیایی،
الکتروشیمیایی و الکترو مغناطیسی است،شده است،
سپس عملکرد برخی نیروگاهها و پیل سوختی تشریح
میگردد.
در نهایت به دلیل اینکه کاربرد انرژی در جامعه آلودگی
محیط زیست را در پی دارد،درفصل ششم به این مهم
پرداخته شده است.
در ای ــن فصل اب ـتــدا صــدمــات زیـســت محیط نــاشــی از
فعالیتهای ان ــرژی و سپس قوانین و اسـتــانــداردهــای
کیفیت زیست محیطی مورد بحث و بررسی واقع گردیده
است.
برگرفته از کتاب «انرژی» از انتشارات پژوهشگاه علوم و
فنون هستهای موسسه آموزش عالی انرژی
energy.ac.ir0 86-48508
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 ۱۴هزار لیتر سوختقاچاقدر ساوه کشفشد
فرمانده انتظامی شهرستان ساوه گفت ۱۴:هزار لیتر سوخت قاچاق در عملیات پلیس از  ۲دستگاه
کامیون و یک دستگاه وانت نیسان در یکی از محورهای مواصالتی این شهرستان کشف شد.
به گزارش جامجم «علی اکبر عیسی آبادی» گفت :در تداوم طر حهای عملیاتی مبارزه با قاچاق
سوخت ،تیمی از ماموران پلیس آگاهی شهرستان ساوه در یکی از محورهای مواصالتی این

شهرستان  ۲دستگاه خودروی کامیون و یک وانت نیسان حامل سوخت قاچاق را شناسایی
کردند.وی عنوان کرد :در عملیاتی این خودروها توقیف و ماموران در بازرسی از آن موفق به کشف
 ۱۴هزار لیتر سوخت قاچاق از نوع گازوئیل شدند.وی افزود ۴ :نفر در این عملیات دستگیر و
پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی معرفی شدند.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی ساوه خبر داد:

اختتامیه «اولین جشنواره استعداد یابی»در ساوه
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان
ساوه گفت :نخستین جشنواره استعدادیابی ساوه
در بخشهای مختلف هنری با معرفی نفرات برتر به
پایان رسید.
به گزارش جام جم ،حسین محمودیفر در حاشیه
این جشنواره در جمع خبرنگاران گفت :این
جشنواره با هدف افزایش شادی و نشاط اجتماعی با
موضوعات خوانندگی ،بازیگری ،گویندگی ،استندآپ
کمدی ،تردستی ،صدا و حرکت خارق العاده برگزار
شد .وی گفت :شادی و نشاط از نیازهای پایه جامعه

است زیرا که مردم بدون شادی ،نشاط و شور و
هیجانات انگیزش کافی برای زندگی خالق و پویا را
ندارند و جامعه دچار بیماریهای روحی و روانی و
افسردگی میشود .محمودیفر افزود :شادی و
نشاط برای افزایش تابآوری و گذر از مشکالت
امری ضروری است.وی گفت :جامعهای که شادی
و نشاط دارد کمتر دچار غم و غصه میشود و
گسترش آسیبهای اجتماعی در آن کمتر رخ
میدهد.محمودی فر تصریح کرد :شادی و نشاط از
احساسات ریشهای و از ضروریترین خواستههای

فطری و نیازهای روانی انسان است که نقش
تعیینکننده در تأمین سالمت جامعه داشته و از
آنجا که شادی همواره با خرسندی ،خوشبینی و امید
و اعتماد همراه است میتواند نقش تسریعکننده
در فرآیند توسعه جامعه ایفا کند و این جشنواره
نفر اول نداشت و «ساالر فیروزی» نفر دوم در بخش
نوازندگی و موفق به دریافت تندیس ،لوح تقدیر و
جایزه نقدی شد و «هلیا شفیعی» و سید «میالد
خادمی موسوی»در بخشهای بازیگری و خوانندگی
به ترتیب به عنوان نفرات سوم انتخاب شدند .وی

با بیان اینکه هیأت داوران آثار شرکت کنندگان
در جشنواره را حائز رتبه اول ندانست ،گفت :گروه
هنری« آژمان» و «سونیا شیخلر» در بخش نقالی،
سید «بهروز خادمی موسوی» در بخش خوانندگی،
لوح تقدیر و جایزه نقدی شایسته تقدیر اعالم شدند.

مسابقات اتومبیلرانی روتکس مکس در سرزمین ایرانیان زرندیه برگزار شد
دومین مرحله مسابقات اتومبیلرانی کشوری روتکس مکس  ۲۰۲۱در پیست بین
المللی سوپرکارت سرزمین ایرانیان شهرستان زرندیه با حضور  ۲۵راننده برگزار شد.
به گزارش خبرنگار جام جم،در این دوره از مسابقات رانندگانی از استانهای تهران،
کرمان ،اهواز ،گیالن و اصفهان در کالسهای  DD۲و «سنیور» با هم به رقابت
پرداختند .رقابتها در حالی به نقطه اوج خود رسید که برخی شرکت کنندگان دور قبل
نیز با جدیت بیشتر به دنبال کسب سهمیه مسابقات فینال جهانی روتکس مکس
 ۲۰۲۱بودند .شایان ذکر است در کالس  DD۲سید فرهاد موسوی از مقام قهرمانی خود

فروش انواع درهای

ویالیی طرحدار

سنگین و سبک ،در
چوبی خواب در

چوبی ضد سرقت

در پیویسی در

آلومینیومی در چوبی
ضد آب برای سرویس

بهداشتی و...

با مدیریت :نیاز

آدرس :ساوه ،جاده احمدآباد جنب کشتارگاه
تماس۰۹۳۳۳۹۲۱۶۱۱ -۰۹۱۲۸۵۶۶۳۵۶ :

darb.nice-75

دفاع کرد و وحید پایداری و علی وحیدی حائز رتبههای دوم و سوم شدند .همچنین
در کالس سنیور نیز مهربد شاملی ،آرمان رکنی و آرین فرهادی رتبههای اول تا سوم
را کسب کردند .سرزمین ایرانیان منطقهای با زمینههای توریستی ،کارآفرینی و علمی
در مرز میان شهرستان های زرندیه از توابع استان مرکزی و رباط کریم واقع شده و
قابلیتهایی چون پیست اتومبیلرانی و گمرک امکان برگزاری مسابقات ورزشی در
سطح ملی و بین المللی و همچنین صادرات و واردات کاالها را ایجاد کرده است.
درچشم انداز این منطقه اشتغال برای  ۳۰هزار نفر در نظر گرفته شده است.
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استاندار مرکزی خبر داد :سلب میزبانی از تیم فوتبال خوشه طالیی ساوه
استاندار مرکزی گفت :سلب میزبانی از تیم فوتبال خوشه طالیی
ساوه به علت مشکالت زیرساختی پذیرفتنی نیست .مأموریت
بررسی موضوع و شناسایی عوامل بروز این رویداد را به دفتر
مدیریت عملکرد ،بازرسی و امور حقوقی استانداری و فرمانداری

ویژه ساوه ابالغ کرد .استاندار مرکزی از حضور مستمر تیم خوشه
طالیی ساوه در لیگ دسته اول فوتبال و سرمایهگذاری بخش
خصوصی در ورزش با هدف امیدآفرینی در بین جوانان و عالقمندان
به ورزش به ویژه مردم شریف شهرستان ساوه قدردانی کرد.

اقتصادی
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نایب رئیس شورای اسالمی شهر ساوه خبرداد:

دعوت از سرمایه گذاران خارجی برای کسب درآمدهای پایدار در ساوه
محسن مجرد سرکنسول گری اقتصادی جمهوری اسالمی ایران در دبی و
امارات که اهل شهر کهن شهر ساوه است با دعوت از سوی دکتر کبری طاهری
نایب رئیس شورای شهر و رئیس کمیسیون اداری مالی شورای اسالمی شهر
ساوه با حضور در جلسه شناسایی فرصتهای سرمایه گذاری در ساوه ،جهت
جذب سرمایه گذاران کشور امارات در این شهرستان اعالم آمادگی کرد.
به گزارش خبرنگار جام جم،وی در این جلسه ضمن تشریح شاخصهای
تاثیرگذار در توسعه پایدار شهری ،گفت :در ساوه ما شاهد تنوع طر حها و
ظرفیتهای شهری در بخشهای تاریخی ،سنتی ،آیینی ،مذهبی ،انرژیهای
تجدید پذیر و  ...هستیم که در این مسیر باید چشم اندازها و وظیفه نهادها
مشخص و بر آن اساس حرکت کنیم.در ادامه مهمترین بحث در راستای
معرفی فرصتهای سرمایه گذاری ساوه نبود یک بانک اطالعاتی منسجم

از ظرفیتهای این شهر در بخشهای مختلف میباشد و از سویی ما باید
بتوانیم با یک تبلیغات گسترده این فرصتها را به سرمایهگذاران خارجی
معرفی نماییم .مجرد اظهار داشت :با توجه به وجود حدود  400هزار ایرانی در
کشور امارات ،اغلب در این کشور مراجعاتی از سوی سرمایه گذاران ایرانی برای
سرمایه گذاری در امارات وجود دارد در حالی که ما میتوانیم این سرمایه گذاران
را به داخل کشور از جمله ساوه هدایت نماییم .وی با بیان اینکه جذب این
سرمایه گذاران موجب منفعت شهر و کشور خواهد شد ،افزود :با تهیه یک
بانک اطالعاتی از ظرفیتهای مهم شهر ساوه میتوانیم در این زمینه موفق
عمل کنیم.
مجرد یادآور شد :نکته قابل توجه اینکه در امارات سرعت اجرای پروژهها قابل
توجه است اما در حالی که در کشور ما بروکراسیهای اداری طوالنی و برخی

موانع موجب دلسردی سرمایهگذاران میشود و باید فرآیند اداری طر حها چابک
سازی شود وی افزود :ما باید با نگاه به ظرفیتهای شهر از سرمایه گذاران
داخلی و خارجی استفاده کنیم و تجربیات موفق شهرهای مشابه ساوه را الگو
قرار دهیم.در این جلسه احمدیان دبیر اجرایی فراکسیون کارآفرینان مجلس
شورای اسالمی اعالم داشتند در این زمینه مجلس آمادگی هر گونه همکاری
و مساعدت الزم در زمینه بررسی و شناسایی زمینهها و فرصتهای سرمایه
گذاری در شهر ساوه را دارد .

باحضور وزیر نیرو:

نخستین واحد تولید سلول خورشیدی کشور در خمین افتتاح شد
وزیر نیرو گفت :بیش از  ۱۵هزار مگاوات کسری تراز تولید
انرژی در کشور وجود دارد و  ۲۲درصد تقاضای مصرف
در تابستان امسال با خاموشی یا ایجاد محدودیت برای
صنایع،مدیریتشد.
به گزارش خبرنگار جام جم ،علی اکبر محرابیان ظهر
پنجشنبه در آئین افتتاح اولین خط تولید سلولهای
خورشیدی در شهرستان خمین ،با بیان اینکه کشور
ساالنه به صورت متوسط  ۳۰۰روز آفتابی دارد ،اظهار کرد :در

کشورهایی که نصف این تعداد روز آفتابی را در اختیار دارند،
ً
راه اندازی صنعت انرژی خورشیدی کامال اقتصادی است و
ً
قطعا در ایران نیز میتوان بهره برداری باالیی در این عرصه
ً
داشت.وی ادامه داد :حدودا بیش از  ۱۵هزار مگاوات کسری
تراز تولید انرژی در کشور وجود دارد و  ۲۲درصد تقاضای
مصرف در تابستان با خاموشی یا ایجاد محدودیت برای
صنایع ،مدیریت شد.وزیر نیرو با اشاره به برنامه جهشی
در حوزه انرژیهای حرارتی ،تجدیدپذیر و مدیریت مصرف

فقدان زیرساختهای ورزشی در ساوه
ساوه به عنوان دومین شهر استان مرکزی از حیث جمعیتی و وجود بیش از  600واحد تولیدی از
مهمترین قطبهای صنعت کشور به شمار میآید اما همچنان در حوزههای مختلف از جمله
زیرساختهای ورزشی فقیر ومحروم است .کمبودی که یکی از مصادیق آن خانه به دوشی تیم
فوتبال خوشه طالیی ساوه نماینده استان در لیگ دسته اول فوتبال کشور است و در چند
فصل اخیر بارها به گفته مسئوالن حوزه ورزش ،به دلیل مطلوب نبودن مجموعه ورزشی ساوه
رضا حیدری
باعث سلب امتیازی میزبان از این تیم شده است .توزیع ناعادالنه امکانات وزرشی در دومین
خبرنگار و فعال
شهر استان مرکزی در مقایسه با مرکز استان بیانگر آن است که مسئوالن یا نمیخواهند یا اینکه
رسانه ای
نمیتوانند برای بهبود زیرساختهای ورزشی این شهر قدمی بردارند  .شهرستانی با بیش از
 300هزار نفر جمعیت فاقد یک ورزشگاه استاندارد  ,زمین تمرین  ,استخر مجهز و  ...است و همین امر باعث دلسردی
متولیان ورزش برای ادامه راه شده تاجاییکه در رسانهها وفضای مجازی زمزمههایی از واگذاری امتیاز تیم خود از سوی
مدیران ورزشی شنیده میشود.انتظار به حق مردم ساوه از مسئوالن استان ،نماینده مردم در مجلس و سایر دست
ندرکاران توزیع عادالنه امکانات ورزشی است چراکه شهرستان ساوه مستعد ورزش است.

نشست رئیس اداره فرهنگ زرندیه با مدیران موسسات قرآنی زرندیه

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی زرندیه گفت :ضرورت
تــزریــق خ ــون ت ــازه در بــدنــه فعالیتهای قــرآنــی بــه شدت
احساسمیگردد.
به گزارش جامجم ،احمد جوانمرد  4دی در دیدار با مدیران
موسسات قرآنی شهرستان با اشاره به اهمیت توجه بیش از
پیش به فرهنگ و معارف قرآنی و تبیین آن در جامعه گفت:
مدیران موسسات قرآنی وظیفه سنگینی بر عهده دارند و
باید این مهم را به خوبی انجام دهند .رئیس اداره فرهنگ و
ارشاد اسالمی زرندیه در این نشست که پیرامون چگونگی

برگزاری اولین جشنواره قرآنی شهرستان برگزار شده بود
گفت :قرآن کتابی روشنگر و هدایتگر است که چراغ راه تمامی
مسلمانانجهاناست.
وی با اشاره به اینکه شیوع ویروس منحوس کرونا موجب
ضعیف شــدن و بعضا تعطیلی فعالبتهای فرهنگی و
اجتماعی علیالخصوص فعالیتهای قرآنی شــده است،
ادامه داد :ضرورت تزریق خون تازه در بدنه فعالیتهای قرآنی
به سدت احساس میگردد .و این فضا مستلزم ایجاد شور و
نشاط اجتماعی و باال بردن انگیزش و هیجان است .وی یکی
از راهکارهای افزایش شوق و انگیزه در این بخش را برگزاری
مسابقات و جشنوارههای قرآنی دانست که این اداره در نظر
دارد در صورت تامین منابع اولین جشنواره قرآنی شهرستان
را در رشتههای و سطوح مختلف و همچنین رشتههای
مختلف هـنــری بــرگــزار نـمــایــد .وی بـهــره گـیــری از ظرفیت
موسسات قرآنی و نهادهای فرهنگی را از اولویتهای این
اداره برای برگزاری این جشنواره عنوان کرد.

که در دستور کار قرار دارد ،تصریح کرذ :در تابستان امسال
مقرر شد که  ۵۰۰مگاوات به ظرفیت انرژی تجدیدپذیر و
بیش از  ۶هزار مگاوات در حوزه انرژی حرارتی به ظرفیت
کشور اضافه شود ،تا امروز طبق برنامه پیش رفتهایم و به
نظر میرسد با این افتتاح میتوان ظرفیت تولید در کشور
را افزایش داد .محرابیان با اشاره به اهمیت پروژه تولید
سلولهای خورشیدی عنوان کرد :بخش دانشی پروژه
تولید سلولهای خورشیدی در خمین به شکل عظیمی به

ثمر نشسته که دستاوردی بزرگ برای کشور خواهد داشت
.وزیر نیرو در پایان با اشاره به اینکه در بحث برق حرارتی
با سه مشکل سوخت ،آب و آلودگی محیط زیست روبرو
هستیم ،عنوان کرد :برای حل این سه مشکل باید از انرژی
تجدید پذیر استفاده کرد که کوچکترین آالیندگی برای
محیط زیست ندارد و بین روشهای مختلف نیز بهترین
روش در ایران انرژی خورشیدی است چراکه پتانسیل
باالیی در این حوزه در اختیار داریم.

شرکت زاگرس مس سازان

در نظر دارد ضایعات و آهنآالت مستعمل خود شامل
انــواع قطعات فلزی به ابعاد و ضخامتهای مختلف و
الینرهای ضایعاتی را که در محل کارخانه موجود می
باشد به صورت یکجا به فروش برساند.
عالقهمندان می توانند حداکثر تا  7روز کاری بعد از انتشار
ایــن آگهی جهت هماهنگی و بازدید با شماره تلفنهای
 086-42236033 086-42236036و یــا ش ـمــاره هـمــراه
 09124230635تماس بگیرند.
آدرس :اتوبان تهران  -ساوه ورودی شهرک صنعتی کاوه زیر گذر
بهسمتتهرانکیلومتر  14روستاینارباغی
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علیرضا یوسفیان شهردار ساوه شد

با حکم احمد وحیدی وزیر کشور «امیرعلی یوسفیان»
به عنوان شهردار ساوه فعالیت خود را آغاز کرد و از
خدمات سه ساله سید «مهدی حسینی» شهردار
سابق نیز تقدیر شد.
محمد سبزی نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس
شورای اسالمی ساوه در جلسه شورای اداری
شهرستان ساوه که در محل فرمانداری ساوه برگزار
شد ،اظهار کرد :اگر عمل صالح و کارشناسی شده
داشته باشیم حیات طیبه نصیب مردم خواهد شد از
خدمات شهردار سابق اقای حسینی تقدیر میکنیم
امیدواریم این فعالیت جهادی در عملکرد شهردار
جدید ساوه هم شاد باشید که تاثیر آن را از لحاظ
روحی و جسمی در سیمای شهرداشته باشیم.
وی افزود :از شهردار جدید انتظار داریم در ساماندهی
مدیریت شهری مباحث فرهنگی ،مذهبی واجتماعی
به منظور کاهش آسیبهای اجتماعی هم توجه
داشته باشند ،قریب به  40درصد انتقادات مردم در
خصوص مدیریت شهری است بنابراین تمام مسائل
و مشکالت را باید به درستی رصد و شناسایی کرد و
متناسب با شرایط و بسترهای موجود ،راهکارهایی
برای حل درست مسائل اندیشید.
نماینده مردم ساوه زرندیه در مجلس شورای
اسالمی ساوه تصریح کرد:بحث شفافیت آرای برای
نمایندگان مجلس ظرف چند روز آینده ابالغ میشود،
شفافیت باید اولویت اجرایی همه دستگاهها باشد
این حق مردم است که به طور شفاف در جریان امور
مربوط به خود و دستگاههای خدمت رسان باشند و
در جمهوری اسالمی ایران هیچ چیز پنهانی از ملت
وجود ندارد و همه مسئوالن باید در قبال عملکرد
خود پاسخگو باشند.
حجتاالسالم سبزی گفت :مقرر شده مجمع
نمایندگان استان با حضور استاندار و مدیران کل
استان به صورت گردشگری در شهرستانهای
استان به منظور رصد مشکالت شهرستان حضور
پیدا کنند و مشکالت هر شهرستان به جای بررسی

آن در مرکز استان در محل فرمانداری آ« شهرستان
بررسی و راهکارهای الزم ارائه شود.
وی افزود :اعتماد و انسجام بین مسئوالن باعث
اعتماد مردم به نظام ومسئوالن خواهد شد بنابراین
مسئوالن به دور از سالیق شخصی و انتقاد از
عملکرد دیگران برای خدمت به مردم انسجام داشته
باشند .شهردار قبلی ساوه حسینی شهردار بااخالق
و جهادی بودند آن زمان که موضوع اقدام جهادی
مطرح نشده بود ایشان فعالیت جهادی انجام دادند
یک شهردار با اخالق ،انقالبی و جهادی بودند ورود
شهردار جدید دکتر یوسفیان را به شهر ساوه تبریک
میگویم و از شورای شهر ساوه تقدیر میکنیم با رفتن
یک شهردار با اخالق و جهادی مدیریت شهرداری را
به شهردار جهادی و توانمند دیگری سپردند.
وی افزود:در یک مجموعه سالیق مختلفی وجوددارد
باید ضمن احترام به سالیق دیگران در راستای
خدمت سر یک سفره بشنیم قرار نیست نظام
اسالمی برای هر میلی وسلیقه یک سفره پهن کند
در نظام مقدس اسالمی یک سفره داریم و آن سفره
نظام ،انقالب ،نوکری و خدمت به مردم است از
اعضای شورای اسالمی شهر ساوه انتظار داریم در
سر یک سفره در جهت خدمت به مردم حرکت کنند.
امام جمعه ساوه تصریح کرد:بنده امام جمعه نیستم
بلکه امام هفته هستم وبه عنوان یک انسان مامور
هستم در راستای خدمت با مردم در بر ابر هرگونه
سوء استفاده از جایگاه و کوتاهی در خدمت به مردم
خواهم ایستاد مدیری در این مسیر حرکت کرد همراه
او هستیم در غیر این صورت باید برود و راهش
را هم بلد هستیم .حجت االسالم رحیمی گفت:
تعامل مسئوالن و مدیران کل استان با امام جمعه
ضروری است امام 40روز که امام جمعه ساوه شدیم
تا کنون برخی از مدیران تماسی با بنده نداشتند اجاره
میدهیم از خواب بیدار شوند در صورتی که اصالح
نشدند برای جراحی به بیمارستان میروند.
مهدی الیاسی سرپرست فرمانداری ساوه نیز گفت:

با تقویت مولفههای مدیریت جهادی ،کارآمدی و
فسادستیزی در شهرداری ساوه میتوان امور را به
نحو شایسته هدایت کرد تا چرخ توسعه شهر رو به
جلو حرکت کند.
وی بیان کرد:متخصصان شهرسازی معتقدند که
زیرساختهای فعلی ساوه پاسخگوی نیاز جمعیت
کنونی و افزایش آن در سالهای آینده نیست.
سرپرست فرمانداری ساوه یادآوری کرد :ترافیک
ساعات پایانی روز و شب در ساوه نشانه مهیا نبودن
زیرساختها در این شهر است و مردم انتظار دارند
این مشکل برطرف شود.
الیاسی اظهار کرد :شهرداری باید چابکسازی شده
و تیم مدیریتی جدید آن در راستای قانونمند کردن
و مقابله با فساد در بدنه شهرداری بهصورت جدی
فعالیت کند
وی گفت :با توجه به سیاستهای دولت انقالبی،
انتظار است مسئوالن ساوه به مردم نزدیک شوند و
زمان بیشتری را در ادارات برای رفع و رجوع امور مردم
صرف کرده و به صورت کار جهادی کنند.
الیاسی افزود :دستگاههای اداری و اجرایی با اهتمام
و جدیت شرح وظایف خود را انجام دهند تا هرگونه
نارضایتی و دغدغه خاطری که در میان مردم ساوه
وجود دارد ،برطرف شود.
هادی ملکی رئیس دادگستری ساوه نیز
گفت:غملکرد شهردار پیشین ساوه به خصوص در
حوزه احداث کمربندی قابل تقدیراست ،دستگاه
قضایی نیز در محدوده قانون در کنار دستگاههای
مخلفت خواهد بود .وی افزود :اعضای شورای
شهر وظیفه نظارتی را در قبال مصوبات شهرداری و
عملکرد شهردار و شهرداری باید قویتر از گذشته در
پیش بگیرند .موفقیت شهرداری در عملکرد خود
مستلزم نظارت دقیق است.
رئیس دادگستری ساوه تصریح کرد :اگر مصوبهای
از طرف شهرداری به شورا بخصوص در حوزه نظافت
شهری ارائه میشودباید تعللی در تصویب آن صورت

رپرتاژ

نگیرد .وی ادامه داد:مصوبات باید در اختیار رسانهها
و افکار عمومی قرار بگیرد.
رئیس دادگستری ساوه تصریح کرد:وضعیت
موجود مدیریت شهری در شان مردم ساوه نیست
شهرداری نقش مهمی در ایجاد آرامش و آسایش
مردم بنابراین چابک سازی شهرداری باید با جدیت
مورد بررسی قرار بگیرد و از نیروهای توانمند استفاده
شود.
وی ادامه داد :هزینههای شهرداری باید متوازن و
هدفمند بشود .یکی ازانتقادات و ایرادهابی ک در
این خصوص داریم بحث نحوه هزینه کرد هست باید
با نظارت بیشتری باید انجام شود.
ملکی گفت :باید قبل از تعریف پروژههای جدید
پروژههای قبلی مثل فرهنگسرا ،استخر بانوان و
سینما و ...به جدیت پیگیری و به نتیجه ختم شود،
وضعیت روانی مردم ما مناسب نیست و میتوانیم
با ایجاد فضاهای تفریحی و شاد ،این موضوع را
کنترل کنیم و این در ساوه رویت نمیشود .وی ادامه
داد :فرهنگ در ساوه علیرغم وجود بزرگان مغفول
مانده است و باید توجه ویژه شود .باید ساوه یک
فرهنگسرای ویژه داشته باشد و با صرفهجویی در
هزینههای این کارها را انجام بدهیم .
وی تصریح کرد :پرداختهای ناعادالنه در شهرداری از
مواردی است که توسط کارکنان اعالم میشود و باید
این موضوع بررسی شود ،بیانگیزگی و نارضایتی در
شهرداری با این موضوع رفع میشود .
رئیس دادگستری ساوه تصریح کرد :نیروهای
توانمندی در شهرداری ساوه است ک باید در
شناسایی و بهره مندی از توانمندیهای آنان تالش
کرد.
وی با بیان اینکه تصمیمات شهرداری و شورا منطبق
بر منافع مردم باشد ،گفت :نباید در مصوبات اجحافی
متوجه مردم شود طرح تفصیلی هم باید به درستی
اجرا شود .سرانه فضای سبز در ساوه تقریبا رعایت
نشده است.
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باید حق مردم را ادا کنیم

رئـیــس ش ــورای شهر س ــاوه نیز در آیـیــن تــودیــع و
مـعــارفــه ش ـهــردار س ــاوه بــا ق ــدردان ــی از تــاشهــای
شهردار و اعضای شورای پنجم گفت :در دوره قبلی
بهواسطه رکود اقتصادی ،کرونا ،تحریمها ،تورم و...
بــا مشکالت ز یــادی روبــرو بــودیــم امــا در عین حال
خدمات قابل قبولی برای شهروندان انجام شد.
به گزارش جامجم احمد حاج امینی یکی از مهمترین
وظــایــف ش ــورای شهر را انتخاب ش ـهــرداری کاربلد
ع ـنــوان کــرد و ادام ــه داد :پــس از تشکیل شــورای
ششم بحث انتخاب ش ـهــردار در دسـتــور کــار قــرار
گرفت که بعد از دریافت حدود  ۸۰رزومه و تشکیل
ج ـل ـســات م ـت ـعــدد ،یــوس ـف ـیــان ب ـهع ـنــوان ش ـهــردار
منتخب به کمیته انطباق معرفی و از وزارت کشور
حکم خود را دریافت کرد.
وی اف ــزود :شــورای شهر در وقــت مقرر کــار خــود را
انجام داد اما بنا به دالیلی گزینه اول مورد تأیید قرار
نگرفت و به همین دلیل فرآیند انتخاب شهردار
کمی طوالنیتر شد.
رئـیــس ش ــورای شهر س ــاوه از حمایت قــاطــع همه
اعضای پارلمان شهری از شهردار منتخب گفت و
عنوان کرد :این حمایتها تا زمانی که مردم عملکرد
را ببینند و لـمــس کنند ادامـ ــه خــواهــد داش ــت و
شورای ششم برای تعالی شهر از هیچ تعاملی دریغ
نخواهد کرد.

حــاج امینی مــوضــوع پسماند را یکی از مهمترین
معضالت شهری ام ــروز در شهر ســاوه دانـســت و
خاطرنشان کــرد :در بحث پسماند بــا کمبود نیرو
ً
مواجه هستیم به دلیل اینکه اوال استقبال عموم
مردم از شغل پاکبانی باال نیست و دوما حقوقی که
در خــارج از ش ـهــرداری پــرداخــت مـیشــود بهمراتب
باالتر از این کار است.
وی ص ــدور انـشـعــابــات مــوقــت را مـنــوط بــه دستور
اس ـتــانــدار دان ـســت و ی ـ ــادآور ش ــد :دو س ــال قبل
استاندار پیشین صــدور انشعاب غیر دائــم را لغو
کرد که باعث بــروز مشکالتی بــرای مــردم شد لذا از
استاندار فعلی میخواهیم در این خصوص اهتمام
به خرج دهد.
رئیس شــورای شهر ســاوه یکی دیگر از معضالت
شهر را عــدم مــرزبـنــدی زمـیـنهــای ملی دانـســت و
بیان داشــت :زمینهای ملی باید با نصب پالکارد
و ...شناسایی و تعیین تکلیف شوند تا مردم عادی
که اطالعاتی در این خصوص ندارند دچــار مشکل
ً
ن ـشــونــد چ ــراک ــه ای ــن زم ـی ـنهــا ب ـع ـضــا چ ـنــد دســت
قولنامه میشود و مشکالت خــاص خــود را ایجاد
میکند.حاج امینی خاطرنشان کرد :شهر ما حدود ۲۰
نقطه حاشیهای دارد که از تفکیک غیرمجاز باغات
نشأت میگیرد .بنابراین باید با بهرهمندی از مفاد
قانونی از قطعهبندی غیراصولی باغات و فروش آن
به مردم نیز جلوگیری شود.
وی محرومیت ساوه از محل منابع آالیندهها را یک
چالش برای شهر دانست و گفت :با وجود بیش از
 ۶۰۰واحد صنعتی در این شهر اما ساوه از این مهم
محروم است که باید در دستور کار مسئوالن قرار
بگیرد.
ش ـهــردار س ــاوه نـیــز در ای ــن آی ـیــن ضـمــن تـقــدیــر از
اعتماد اعضای شورای اسالمی شهر ،اظهار داشت:
بـنــده کــار خــود را از یــک روس ـتــا شهر کــوچــک و در
سخت ترین شرایط آغــاز کــردم و باالترین افتخارم
این است که طی  ۳۰سال خدمت در حوزه مدیریت
شهری ،سوء استفادهای از بیت المال نداشته و به

لطف خداوند دارای کارنامه سفید میباشم.
وی در بــخ ــش دی ـ ـگـ ــری از س ـخ ـن ــان ــش افـ ـ ــزود:
ام ــروز شهر س ــاوه بــا وج ــود داشـتــن رتـبــه  10امــا به
واق ــع بــه ای ــن جــایـگــاه دس ــت نیافته زی ــرا از لحاظ
زیرساختها ،فضای سبز ،مبلمان شهری و  ...به
حد استانداردهای الزم در مقایسه با شهرهای رتبه
 ۱۰نمی باشد.
وی بــا ب ـیــان ای ـنکــه در ان ـجــام ام ــور قــانــون فصل
الخطاب ما بوده و خواهد بود ،گفت :امروز الگوی
مــدیــر یــت هوشمند ش ـهــری ،راه ـکــاری نــویــن بــرای
بهبود مدیریت شهری اســت و باید در مدیریت
ش ـهــری س ــاوه از یــک م ــدل جــدیــد و هوشمندانه
استفاده کنیم.
دکتر یوسفیان در تشریح ایــن مــدل تصریح کرد:
استفاده از مدل هوشمند سازی مدیریت شهری
یعنی فکر جدید ،مشارکت ،توانمند سازی فرهنگی
و اجتماعی افــزود :همچنین با توجه به اختیارات
ماده  ۵۴قانون شهرداری با توجه به تجربیات ارزنده
مهندس اصدق ایشان به عنوان جانشین شهردار
معرفی خواهد شد.
وی بیان داشــت :یوسفیان با سه دهه خدمت در
چند استان کشور امــروز افتخار خدمت به مردم
با لیاقت و عزیز ساوجی را پیدا کرده است و شما
خ ــان ــواده بـ ــزرگ شـ ـه ــرداری هــم ج ــدا از ای ــن مــردم
نیستید کــه خوشبختانه توانسته ایــد بــا ایــن نان
حالل و زحمت کشیده خود فرزندان خوب و آینده
سازی را تربیت کنید.
وی ادام ــه داد :ام ــروز گــرد هــم آم ــده ایــم تــا بــا هم
همفکری و تشريک مساعی کنیم زیــرا یک دست
صدا نــدارد و شما ید دوم ما هستید و آنچه باعث
میشود ما کار را در ویترین قضاوت مردم بگذاریم
شماها هستید و باید چکار کنیم تا بتوانیم یک پل
دوسویه بین شهردار و کارکنان ایجاد کنیم؟
دکتر یوسفیان تصریح کرد :از همه شما میخواهم
تــا اطــاعــات و تـجــربـیــات خــود را ب ــرای پیشرفت و
تــوسـعــه شـهــر س ــاوه بــرایــم ارسـ ــال فــرمــایـیــد چــون

قطعا از این نظرات استفاده خواهد شد.وی اظهار
کرد :یکی از تاکیدات اعضای محترم شورای اسالمی
شـهــر و در ب ــدو ورود ب ـنــده دغــدغــه رس ـیــدگــی به
معیشت پرسنل بوده است اما متاسفانه طی چند
روز اخیر یک فکر خزنده ذهنیتی ایجاد کرده است
که یوسفیان با کم کردن اضافه کار به دنبال تنگ
کردن شرایط مالی نیروها میباشد.
وی بــه زح ـمــات ن ـیــروهــای پــرتــاش شــه ــرداری در
حــوزههــای مختلف اشــاره کــرد و گفت :بطور مثال
هر جاروی پاکبانان عزیز و زحمتکش باعث حرمت
شهردار میشود و نیر وهایی مانند آتش نشانان
جان خود را در کف دست میگذارند تا جان دیگران
را نـجــات دهــد لــذا تـمــام تــاش خــود را ب ــرای ایجاد
انگیزه و رفاه نیروها به کار خواهم گرفت.
دکتر یوسفیان یــادآور شــد :امــا از سویی دیگر ما
نماینده م ــردم شهر هستیم و بــایــد بـیــن دوغ و
دوشاب فرق باشد و بین کسی که در جهت توسعه
شهر کــار و تــاش مـیکـنــد بــا ف ــردی کــه نسبت به
موضوع مدیریت شهری بی تفاوت است باید فرق
باشد .وی در پایان اظهار داشت :بنابراین از شما
عزیزان خــانــواده بــزرگ مدیریت شهری میخواهم
کمک کنید تا اول حق مردم را ادا کنیم چون ما از
مردم پول میگیریم تا به آنها خدمت کنیم و قطعا
به مسائل انگیزشی ،رفــاه ،تعاونی و مسکن شما
نیز توجه خواهیم داشت.
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نقد کتاب در دستور کار نهاد کتابخانههای عمومی کشور قرار گرفت

رئیس کتابخانههای عمومی ســاوه در مراسم نقد
ک ـتــاب عـیــدانــه کــه بــا ح ـضــور م ـســوالن در کتابخانه
سلمان ساوجی ساوه برگزار شد ،گفت :کتابخانههای
عمومی با توجه به اهداف و رسالتهایی که برای آنها
معین شده است ،میتوانند نقش عمدهای در تحقق
اهداف فرهنگی برنامههای توسعهای ایفا کنند
به گزارش جام جم اشرفیان افــزود :یکی از اقدامات
ضــروری که موجب پویایی و رشــد شاخص مطالعه
در کتابخانههای عمومی میشود ،اجرای برنامههای
جنبی فرهنگی اســت .رئیس کتابخانههای عمومی
س ــاوه تـصــریــح ک ــرد :کـتــابـخــانـههــای عـمــومــی ضمن
اشتراک گذاری منابع اطالعاتی که مهمترین آن کتاب
محسوب میشود ،معرفی کتاب و ترویج کتابخوانی را
نیز بر عهده دارند
وی خاطرنشان کــرد :یکی از اقدامات موثر در برخی
کتابخانههای عمومی به منظور شناساندن منابع،
برگزاری جلسات نقد استاندارد است.
وی با بیان اینکه نقد کتاب در درجه اول خالصهای
مجمل از کتاب ارائه میدهد ،عنوان کرد :این خالصه
با بیان داستان کلی کتاب متفاوت است.
اشرفیان با بیان اینکه در نقد کتاب تنها نویسنده
سعی دارد نکات کلیدی را بیان کند ،اظهار داشت:
نقد کتاب قسمتهایی را مطرح میکند که سعی دارد
نقدشان کند و یا احساس میکند که کلیدیترین
بخشهای کتاب هستند.
وی ادام ــه داد :نقد ک ـتــاب بــه ع ـنــوان شاخصهای
ارز یــابــی ادارات شهرستانی و کتابخانههای عمومی
در دستور کار نهاد کتابخانههای عمومی کشور قرار
گرفت در شهرستان ساوه که تاکنون بیش از  4کتاب
با حضور اساتید در محل کتابخانههای عمومی ساوه
رونمایی و نقد شده است.
رئ ـ ـیـ ــس کـ ـت ــابـ ـخ ــانـ ـهه ــای عـ ـم ــوم ــی س ـ ـ ــاوه گ ـفــت:

کتابخانههای عمومی میکوشد با سرمایهگذاری بر
روی کودکان و نوجوانان و تقویت بخشهای کودک
و طر حهای متنوع در آن ،نسلی پــرورش یابد که به
مطالعه عادت و تعلق داشته باشد.
وی افزود:اگر ما بخواهیم کشوری را به لحاظ توسعه
معرفتی ،اخالقی و اجتماعی بسنجیم باید به میزان
نهادینه شــدن کتاب در فرهنگ عمومی آن کشور
توجه کنیم.
اشرفیان با اشاره به اقدامات فرهنگی کتابخانههای
ع ـمــومــی س ـ ــاوه گــف ــت :ب ـس ـتــرســازی ب ـ ــرای تــرویــج

مطالعه مفید بهعنوان رویکردی مهم از سوی نهاد
کـتــابـخــانـههــای عـمــومــی ک ـشــور در دس ـتــور ک ــار قــرار
گــرفـتــه کــه ب ــرگ ــزاری مستمر سلسله نشستهای
«کتابخوان» از جمله این اقدامات استوی با بیان
اینکه نشستهای کتابخوان نقش بسیار مهمی در
توسعه فرهنگی دارنــد گفت :اساسا مفهوم کتاب و
کتابخوانی یکی از مقولههای مهم سنجش توسعه
فرهنگی است .وی گفت :اگر ما بخواهیم کشوری را
به لحاظ توسعه معرفتی ،اخالقی و اجتماعی بسنجیم
باید به میزان نهادینه شدن کتاب در فرهنگ عمومی

رپرتاژ

آن کشور توجه کنیم.
وی اف ــزود :کتاب و کتابخوانی یکی از شاخصهای
اصلی تربیت اجتماعی است .الزمه کاهش آسیبهای
اجتماعی ،کسب آگاهی است .ارتقای دانش و آگاهی
نیازمند خوانش و خواندن است
اشرفیان با بیان اینکه استمرار برنامههای فرهنگی
و کیفیبخشی آنها در طول سالیان متمادی موجب
فرهنگسازی امــر مطالعه میشود ،عنوان داشــت:
فــرهـنـگســازی در هــر شغلی از ضــرور یــات آن حرفه
محسوب میشود.
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رئیس آموزش وپرورش ساوه خبرداد:

سه واحد آموزشی در ساوه تا دهه فجر امسال به بهرهبرداری می رسد
مدرسه  ۶کالسه دخترانه خیرساز مرحومه نسرین
عــرب در منطقه شهرک فاز  ۴ســاوه در زمینی به
مساحت ۲هزار مترمربع امروز با حضور مسئوالن
کلنگزنی شد.
رئیس اداره آم ــوزش و پ ــرورش ســاوه در مراسم
آغ ــاز عملیات اجــرایــی مــدرســه  ۶کــاســه شهرک
فجر ســاوه ،افــزود :یکی از این مــدارس در شهرک
حاشیهنشین عباسآباد با پوشش جمعیتی ۳۰۰
دان ـشآمــوز اســت و بــا راهانـ ــدازی آن دیگر نیازی
نیست که دانـشآمــوزان برای تعلیم و تربیت به
سایر نقاط شهری بروند.
به گــزارش جــام جــم ،ابراهیم فراشیانی بیان کرد:
مدرسه سلمان فارسی در بلوار سید جمال الدین
اسدآبادی و یک واحد آموزشی در میدان سرداران
س ــاوه نـیــز از دی ـگــر طــر حهــای در دس ــت ساخت
است که با همراهی خیران دنبال شده و امسال
به سرانه آموزشی ساوه میپیوندد.
رئیس اداره آموزش و پرورش ساوه گفت :ساخت
مدرسه  ۶کالسه شهرک فجر با کمک  ۲خیر آغاز
شد.
فراشیانی یادآور شد :از سوی خیران برای ساخت
ایــن مــدرســه تعهد تامین  ۲۰میلیارد ر ی ــال داده
شده و در کنار آن از منابع دولتی هم برای تکمیل
و تجهیز بهره گرفته میشود.
فراشیانی گفت :این مدرسه در زمینی به وسعت
 ۲ه ــزار و  ۱۰۰مـتــرمــربــع بــا  ۶کــاس درس ساخته
میشود و از آنجا که در شهرک فجر شاهد تراکم

جمعیتی و رشــد شـمــار دانـ ـشآم ــوزان هستیم،
ســاخــت ایــن واحــد آمــوزشــی مـیتــوانــد بسیاری از
کــاسـتـیهــای آی ـنــده در ح ــوزه ف ـضــاهــای آمــوزشــی
منطقه را برطرف کند.
ُریس آموزش و پرورش ساوه تصریح کرد :در طرح
ملی آجر به آجر هر انسانی میتواند به میزان توان
خود در امر مقدس مدرسهسازی مشارکت کند و
منشا خیر شود بدون شک همه انسانهای بزرگ
از پشت همین میزها و نیمکتهای مــدارس به
درجههای عالی رسیدهاند و مدرسه جایی است
که روح انسانها به پرواز در میآید.
مهدی الیاسی فرماندار ســاوه نیز گفت :با توجه
بــه مـهــاجــر پــذیــربــودن و بــاال ب ــودن تــراکــم دانــش
آمــوز در شهرستان ســاوه سرانه فضای آموزشی
جوابگو نیاز دانشآموزان این شهرستان نیست
امیدواریم شاهد مشارکت هر چه بیشتر خیران
و دول ــت در تــوسـعــه ســرانــه ف ـضــای آم ــوزش ــی در
اینشهرستان باشیم.
وی افــزود :مدرسه کانون پــرورش و محل پیوند
ان ـســانهــا ب ــا جــام ـعــه بـ ــرای بـ ــروز اس ـت ـعــدادهــا و
تــوانــای ـیهــای افـ ــراد اس ــت خوشبختانه نهضت
مدرسهسازی با مشارکت خیران نوع دوســت در
کـشــور شـتــاب گرفته و شهرستان س ــاوه الگوی
مدارس خیرساز است.
وی بــا بیان ایـنکــه اکـنــون باید از ظرفیت خیران
مــدرســه ســاز در راس ـتــای توسعه مباحث نوین
آم ـ ــوزش و پ ـ ــرورش اســتــف ــاده ک ـن ـیــم و ب ــه جــای

پــرداخ ـتــن ب ــه کـمـیـتهــا بــایــد ب ــه س ـمــت ارت ـقــای
کیفیت مــدارس حرکت کنیم و در راستای بحث
کیفیتسازی به موضوعاتی همچون ارتقای سطح
علمی دانـ ـشآم ــوزان ،آزمــایـشـگــاههــای م ــدارس،
کارگاههای تخصصی مدارس و غیره بپردازیم.
ح ــاج حسین اص ــاح چــی رئـیــس مـجـمــع خیران
مــدرســه ســاز ســاوه نیز گـفــت:وجــود خـیــران بــرای
کشور و این شهرستان و منطقه منشاء برکت و
رحمت است.
وی افــزود :شما با دوستان یاریرسانتان مأمنی
میسازید سرشار از اخــاص چــرا که در ایــن دنیا
سـعــادتـمـنــد کـســی اس ــت کــه از عـمــر کــوتــاه خــود
بهترین توشه را برای آخرت خویش مهیا کند.
وی ادامــه داد :خیران مدرسهساز هستند که با
ِانـفــاق و گذشت از مــال خــود ایـثــار بــزرگــی در حق
مــردم کشور خود کردهاند و با کمکهای خود در
امر توزیع و توسعه فرهنگ و دانش ،کشور را به
سمت توسعه پایدار سوق میدهند.
عـ ـب ــداهلل ســال ـمــی م ــدی ــر ع ــام ــل م ـج ـمــع خ ـیــران
م ــدرســهس ــاز سـ ــاوه ن ـیــز در ای ــن م ــراس ــم گـفــت:
س ــازوک ــاری کــه خ ـیــران مــدرس ـهســاز در روسـتــاهــا
و مـنــاطــق حــاش ـیــه ان ـجــام م ـیده ـنــد ســرمــای ـهای
ارزشمند بــرای خــود و کشورمان اســت که باید از
مجموعه ایـجــاد شــده بــه نحو مطلوبی استفاده
کنیم.
وی خـیــران مــدرســه ســاز را ســرمــایـههــای گرانقدر
و ماندگار آمــوزش و پــرورش عنوان کــرد و گفت:

اگــر به دنبال توسعه و پیشرفت کشور هستیم
بــایــد در امــر مــدرســه س ــازی بیشتر کــار کنیم که
خوشبختانه در کشور مــا خـیــران مــدرســه ســاز با
حضور خود موجب پیشرفت علمی و شکوفایی
استعدادهای درخشان میشوند.
حـسـیــن ذول ـف ـقــاری نــائــب رئـیــس مجمع خـیــران
مدرسه ساوه ساوه نیز گفت :مدرسه از آن رو که
محل تربیت انسانهاست مکانی بسیار مقدس
است و پیامبران آمدهاند که انسانها را آگاه کنند
انسانی که باید عبادت و بندگی خداوند کند ،از
ایـنــرو آ گــاهــی و عبودیت دو کــانــون جــان بخش و
الـهــام بخش هستند .وی بــا تاکید بــر اهمیت و
نقش محوری تعلیم و تربیت در توسعه و ارتقا
مادی و معنوی جامعه خاطرنشان کرد :اگر صنعت
و کــش ــاورزی ق ــوت م ـیگ ـیــرد ،اگ ــر اق ـت ـصــاد قــدرت
مـییــابــد هـمــه مــرهــون یــادگ ـیــری اســت از ایــن رو
مدرسه نقطه درخشان زندگی همه انسانهاست.
نــائــب رئ ـیــس مجمع خ ـیــران مــدرســه س ــاز ســاوه
ضـمــن تـقــدیــر از خ ـیــران ف ـعــال در ح ــوزه ساخت
فضای آمــوزشــی ،خــانــواده مرحومه نسرین عرب،
همکاری خوب ریاست آمــوزش و پــرورش ساوه،
لـنـجــابــی ،مــدیــرکــل ن ــوس ــازی مـحـمــدی و مـعــاون
ایـشــان دان ـشنــژاد گفت :خوشبختانه استقبال
خیران در ساخت فضای آموزشی در شهرستان
ساوه ستودنی وکم نظیر بوده امیدواریم در چند
سال آینده صحبتی از پایین بــودن سرانه فضای
آموزشی در ساوه نباشیم.
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سرپرست معاون اقتصادی استانداری در بازدید از کارخانجات نورد و لوله صفا:

پیگیری ویژه مشکالت کارخانجات نورد و لوله صفای ساوه

رپرتاژ

محمد رستمی صفا مدیرعامل کارخانجات نورد و لوله صفا
و نورد و پروفیل ساوه

گروه صنعتی صفا با پشتوانه مدیریتی بیش از 63
ساله خود ،شامل مجموعه شرکتهای پیشتاز و
مستقر در استان های مختلف کشور بوده که در
زمینه تولید مقاطع و لولههای فوالدی ،سازههای
فلزی ،صنعت پلیمر ،سیم و کابل ،نوشت افزار و
صنایع غذایی فعال میباشد .بزرگترین بخش
این گروه در زمینه تولید انواع مقاطع فوالدی برای
عرضه به بازارهای داخلی و کشورهای همسایه
است که این مقاطع فوالدی در راستای انتقال
فرآوردههای نفتی ،انتقال آب و فاضالب ،صنایع
خودروسازی سبک و سنگین ،پروفیلهای خاص
 HSSجهت بلند مرتبهسازی در صنعت ساختمان
و همچنین مقاطع فوالدی حاصل نورد گرم از
قبیل انواع تیرآهن ،میل گرد و سایر موارد مشابه
میباشد .بزرگ ترین و قدیمی ترین مجتمعهای
تولیدی این گروه «کارخانجات نورد و پروفیل
ساوه» و «کارخانجات نورد و لوله صفا» بوده که در
مجموع تعداد کل پرسنل مجموعه گروه صنعتی
صفا  ۳۰۴۸نفر میباشند.
سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری مرکزی گفت:
اولــویــت نخست و راهــبــردی در حــوزه صنایع اســتــان حفظ اشتغال
موجود واحدهای تولیدی است و در کنار آن برای ایجاد فرصتهای
جدید شغلی تالش خواهیم کرد.
به گــزارش جــام جــم ،حسن میرزاخانی معاون سرپرستی اقتصادی
استانداری استان مرکزی در بازدید از شرکت کارخانجات نوردولوله
صفا ساوه در جمع خبرنگاران ،گفت :این واحد تولیدی به عنوان یکی
از بزرگترین شرکتهای لوله ساز در جهان با مشکل کــارت بازرگانی
مواجه است که تالش میکنیم با مساعدتهای الزم ،نسبت به ارتقای
سطح تولید و اشتغال آن کمک کنیم.
وی اظهار داشت :مشکالت این واحد تولیدی در ستاد تسهیل و رفع
موانع تولید استان مرکزی مطرح میشود.
معاون استاندار مرکزی گفت :رفع مشکالت و موانع این واحد تولیدی
میتواند در فرآیند تکمیل و بهرهبرداری از طرح توسعه آن شتاب ایجاد
کند که در چشم انداز آن ایجاد یک هزار فرصت شغلی پیش بینی شده
است.
میرزاخانی گفت :بر اســاس برنامه ریــزیهــای انجام شــده قــرار است
استان مرکزی در سال آینده دارای رشد اقتصادی  ۷.۲درصدی باشد
و پایدار نگه داشتن شرایط تولید و اشتغال کنونی در کنار توسعه
صنعتی و افزایش ظرفیتهای تولیدی و اشتغال اصلیترین عامل برای
رسیدن به هدف مذکور است.
وی ادامه داد :کارخانجات نورد وپروفیل صفا به عنوان بزرگترین تولید
کننده انواع لوله و پروفیل در کشور و همچنین به عنوان بزرگترین
تولید کننده لوله وپروفیل از نظر تنوع تولید و کمیت در دنیا به طور

قطع میتوان گفت این مجموعه یک ایران کوچک است.
وی اظهار کرد :هر چه کارگران متعهدتر باشند چرخه تولید پررونقتر
و کیفیت محصوالت نیز بهتر خواهد بود زیرا منابع انسانی مهمترین
سرمایه واحدهای تولیدی محسوب میشود که الزم است برای تامین
رفاه آنها اقدامات جدی به عمل آید.وی ،احیای ظرفیتهای تولیدی و
مانع زدایی از صنایع را از دیگر راهکارهای تحقق رشد اقتصادی مدنظر
در استان مرکزی عنوان کرد و گفت :در این راستا از همه ظرفیتها به
خصوص در نشستهای ستاد تسهیل و رفع موانع تولید بهرهگیری
خواهیم کرد.
نکــه اسـتــان مــرکــزی بــه عــنــوان قطب صنعت و
میرزاخانی بــا بیان ایـ 
توسعه کشور مطرح است ،اظهار داشت :افزایش تولیدات صنعتی و
تجاری این استان منجر به توسعه اقتصادی کشور خواهد شد و در
این راستا جذب سرمایهگذاران جدید از سیاستهای دولت در حوزه
اقتصادی استان مرکزی به شمار میآید.
مدیر کارخانجات نوردولوله صفا نیز گفت :کارخانجات نوردولوله صفا
یکی از شرکتهای وابسته به هلدینگ گروه صنعتی صفا است که در
بین واحدهای متعدد تولیدی این هلدینگ که فعالیتهای اقتصادی
متعددی دارنــد ،به عنوان بزرگترین مجموعه صنعتی لوله ساز دنیا
شناخته میشود.
شهرام عسگریپور در ادامه تولید لولههای نفت ،گاز ،پتروشیمی ،آب
و  ...را از ماموریتهای اساسی این مجموعه عظیم تولیدی دانست و
افزود :تولید نورد گرم و سرد با ظرفیت  ۳۵۰هزار تن در سال در فاز یک،
از برنامههای توسعهای این مجموعه است و هم اکنون تست سرد آن
در حال انجام است که امیدواریم با رفع موانع پیش رو و صدور کارت

بازرگانی با انتقال کوره از خارج از کشور تا دو ماه آینده با ایجاد اشتغال
برای افزون بر هزار نفر به بهرهبرداری برسد.
وی با اشاره به هدفگذاری دولت برای ساخت چهار میلیون مسکن
در کشور گفت :کارخانجات نورد و لوله صفا به همراه دیگر کارخانجات
تولید لوله و میلگرد در کشور ماموریت سنگینی را در تامین میلگرد
جهت ساخت چهار میلیون واحد مسکونی در کشور بر عهده دارند.

