
روزنامه فرهنگی، اجتماعی صبح ایران

 ضمیمه رایگان روزنامه در استان مرکزی   یکشنبه 22  مهر1397  4 صفر1440  14 اکتبر 2018       شماره 5225
www.daneshpayam.ir w w w . j a m e j a m o n l i n e . i r

 شرکت پروفیل صفا ساوه 
به دوران رونق تولید باز 

می گردد

دولت با پرداخت تسهیالت 
 رونق بازار مسکن را

فراهم کند

صفحه 7

صفحه 8

صفحه 5

ضرورت تقویت آزمایشگاه های 
تخصصی ومراکز تحقیقات 

علمی در ساوه 

اوه
س

صفحه6

صفحه3

رئیس شورای اسالمی شهر ساوه:

اجازه شکل گیری و گسترش حاشیه نشینی را نمی دهیم

علیرضــا حســینی در گفــت وگــو بــا 
خبرنــگار جــام جــم درســاوه، با اشــاره 
بــه رســالت ســازمان تامیــن اجتماعی 
اظهارداشت:ســازمان تامیــن اجتماعــی 
درســالهای اخیر درراستای تسهیل امور 
وروان ســازی فعالیت بــه جامعه هدف 
خود نهضت آی تی را دردستور کار خود 
قــرار داده که بــا اجرای این طــرح بیمه 
شدگان و کارفرمایان می توانند بصورت 
غیر حضوری خدمات خــود را نظیر ابالغ 
احــکام مطالباتــی ،ارائه بدهــی کارفرما 
و..دیگر مــوارد را بصــورت الکترونیکی 

دریافت کنند. 
وی افــزود: ارائــه خدمــات درمانی به 
بیمه شــدگان تامین اجتماعــی ، نوبت 
دهی در مراکز درمانــی تامین اجتماعی 
شهرستان ساوه  که  به دو روش تلفنی  
و حضــوری قابل انجام بــود نوبت دهی 
اینترنتی )با شــماره گیری ســتاره  142 
مربع( به بیماران خدمتی جدید به بیمه 
شــدگان تامیــن اجتماعــی شهرســتان 
ســاوه اســت با توجه به اینکه سازمان 
در راســتای ارائــه خدمــات الکترونیک 
بــه بیمــه شــدگان حرکت مــی نماید و 
سیاســتهای ابالغــی گویــای ایــن مهم 
است، ما تالش کردیم که این قابلیت را 
ایجاد و بــه مخاطبان خودمان که امروزه 
عالوه بر فضا و دنیــای واقعی در دنیای 
مجــازی نیز حضــور دارند اطالع رســانی 
نماییم.بنابرایــن بیمه شــدگان محترم 

می توانند به سه شکل حضوری، تلفنی 
و اینترنتی از سیستم نوبت دهی مراکز 
درمانی تامین اجتماعی استان استفاده 

نمایند. 
رئیس سازمان تامین اجتماعی شعبه 
کرد:خوشــبختانه  تصریــح  ســاوه  یــک 
وجــود  بــا  اجتماعــی  تامیــن  ســازمان 
مشــکالت مالــی رونــد خدمت رســانی 
بــه جامعــه تحت پوشــش کند نشــده  
وجامعه تحت پوشــش این نهاد نگرانی 
بــرای آینــده در دریافــت خدمــات خود 
از ســازمان تامیــن اجتماعــی نداشــته 
زیــرا تمهیــدات الزم در ایــن خصــوص 

اندیشیده شده است. 
حسینی بیان کرد:از جمعیت 283هزار 
نفری شهرستان ساوه بیش از 70درصد 

تامیــن  ســازمان  پوشــش  تحــت  آن 
اجتماعــی هســتند از خدمــات بیمه ای 
تامین اجتماعی برخوردار می شــوند،کل 
بیمه شــدگان ســازمان تامین اجتماعی 
ســاوه  اصلــی و تبعی حــدود 165هزار 
نفر است که  از این آمار حدود 62هزار 
نفــر آن  بیمه شــده  اصلــی و 46هزار 
نفــر آن بیمــه شــده اجباری)کارگــری( 
بیمــه  خدمــات  نیــز  وحدود2016نفــر 
بیــکاری دریافت مــی کنند که نســبت 
بــه ســال گذشــته 8درصــد افزایــش 
اســتفاده از بیمــه بیکاری را داشــتیم. 
وی ادامه داد:857نفر بیمه شــده بیمه 
،3592کارگر  بافی،3854راننــده  قالــی 
ســاختمانی،16603نفر ازخدمــات بیمه 
مستمری بگیر )بازنشسته، از کارافتاده 

زنــان  بازمانده(،940نفربیمــه  کار  واز 
فعــال  وحــدود4723کارگاه  دار  خانــه 
شهرســتان ســاوه  از خدمــات بیمه ای 
برخــوردار  اجتماعــی  تامیــن  ســازمان 
اجتماعی  تامین  سازمان  هستند.رئیس 
شــعبه یــک ســازمان تامیــن اجتماعی 
ساوه خاطرنشان کرد: جمع کل مستمری 
بگیــران اصلی  اســتان مرکزی 84249 
نفر اســت و سهم شهرســتان ساوه از 
ایــن آمــار16063 نفر اســت همچنین 
جمع کل مستمری بیگران اصلی وتبعی 
استان مرکزی 166هزاربیمه شده است 
که ســهم شهرستان ســاوه از این آمار  
35771 نفر بیمه شــده سازمان تامین 
اجتماعی اســت. وی افزود: خوشبختانه 
ســازمان تامین اجتماعی ساوه در ارائه 
خدمات به جامعه هدف خود در اســتان 
از جایــگاه مناســبی برخــوردار بــوده و 
بــا توجه به مشــکالت اقتصــادی حاکم 
برجامعــه واز ســویی با توجه به شــعار 
ســال حمایــت از کاالی ایرانی ســازمان 
تامین اجتماعی تعامــل خوبی با صنایع 
داشــته به گونه ای که باوجود مطالبات 
سازمان تامین اجتماعی از برخی واحدها 
این تعامل بیش از پیش بهتر ومطلوب 
تر شــده اســت وما ســعی می کنیم با 
ارائه راهکارهایی نظیر تقسیط مطالبات 
خــود از واحدهای تولیــدی وقفه ای در 
فعالیــت ایــن واحدهــا وجود نداشــته 

باشد.

رئیس سازمان تامین اجتماعی شعبه یک خبر داد؛

70درصد جمعیت ساوه، تحت پوشش بیمه سازمان تامین اجتماعی
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ضمیمه رایگان روزنامه دراستان مرکزی

پاروتید  موفق تومــور   جراحــی 
در بیمارستان »شهید مدرس«

مجتمــع  رئیــس 
بیمارستانی شهید مدرس 
ســاوه گفــت: طی یک 
موفقیت آمیــز  جراحــی 
یــک تومــور بدخیم در 
مدرس  شهید  بیمارستان 
مرگ  از  بیمــار  ســاوه، 
حتمی و آســیب دیدگی 

نجات یافت.
گفت وگو  در  فرهادی 
بــا خبرنگار فــارس در 

اراک اظهــار کرد: برای اولین بار در بیمارســتان شــهید 
مدرس، جراحی توتال پاروتیدکتومی انجام شد.

وی افزود: این جراحی حســاس و مهم توســط دکتر 
الهــام معصومی متخصص گــوش و حلق و بینی صورت 
گرفــت و طی آن جراحی تومور بدخیم و عمقی پاروتید با 

حفظ سالمت عصب فاسیال با موفقیت انجام شد.
رئیس مجتمع بیمارستانی شهید مدرس ساوه ادامه داد: 
بیمار، خانم میانســالی بود که با تومــور بدخیم و عمقی 
پاروتید به کلینیک تخصصی بیمارســتان شــهیدمدرس 
مراجعه کرد، با توجه به مکان حســاس قرارگیری تومور 
و احتمال آســیب دیدگی حین عمل و فلج ناحیه صورت 
و گــردن، جراحی این تومور و شــرایط بیمار جزء اعمال 
جراحی حساس و دشــوار و با ریسک خطر باال محسوب 
می شــد که خوشــبختانه با مهارت و دقت زیاد توســط 
متخصص گــوش و حلق و بینی این بیمارســتان، بدون 
آســیب دیدگی و با موفقیت انجام شد و اکنون حال بیمار 

رضایت بخش است.

فعالیت بیــش از 52 هزار واحد 
صنفی در استان

جمشــید زند در چهارمین نشست سال جاری شورای 
اطالع رسانی استان مرکزی در اراک، که با هدف بررسی 
عملکرد دســتگاه های اجرایی و اطالع رسانی به اصحاب 
رسانه برگزار شــد، اظهار داشت: اصناف به عنوان بازوان 
انقالب و به عنــوان رابط بین دولت و ملت در همه ادوار 

نقش  آفرین بوده و هم اکنون نیز هستند.
رئیس اتاق اصناف اســتان مرکزی با اشــاره به اینکه 
اصنــاف در چهار بخــش تولیدی، توزیعــی، خدماتی و 
خدمات فنــی فعالیت دارند، افزود: هــم اکنون ۵۲ هزار 
و ۵۰۰ واحد صنفی در اســتان مرکزی فعال هستند که از 
این رقم ۲۳ هزار و ۶۳۸ واحد صنفی مربوط به شهرستان 

اراک است.
زند خاطرنشــان کرد: در زمینه چهار بخش اشاره شده، 
۱۰ هزار واحــد تولیدی، ۱۰ هزار واحد خدماتی، ۲۵ هزار 
واحد توزیعی و هشت هزار و ۵۰۰ واحد خدماتی در استان 

مرکزی مشغول به فعالیت هستند.
رئیس اتاق اصناف استان مرکزی با بیان اینکه نظارت 
بــر اتحادیه ها و اصنــاف، تنظیم برنامه هــای اصناف، 
هدایــت و حمایت اصناف از جملــه وظایف اتاق اصناف 
است، تصریح کرد: در اســتان مرکزی ۱۲ اتاق اصناف و 
۱۸۲ اتحادیه صنفی فعال هستند که از این تعداد اتحادیه 

های صنفی، ۴۰ اتحادیه مربوط به اراک است.
زند بیان داشــت: همچنین طی شش ماهه سال جاری 
۱۶ هزار و ۸۹۰ مورد بازرســی از اصناف در استان انجام 
شــده که در ایــن ارتباط یک هــزار و ۵۰۴ فقره پرونده 
تشــکیل شده و یک هزار و ۷۶۲ مورد تخلف ثبت شده و 

۴۵۰ واحد صنفی متخلف نیز پلمب شده است.
رئیس اتاق اصناف اســتان مرکزی عــدم درج قیمت 
را بیشــترین تخلف در اصناف استان مرکزی عنوان کرد 
و ادامه داد: از ۹۴۳ مورد شــکایت مردمی که در اســتان 
طی سال جاری ثبت شــده، ۴۰۹ مورد با رضایت شاکی 

مختومه شده است.

انتظامــی  نیــروی  فرمانــده 
زرندیه  در مراســم  شهرســتان 
صبحگاه مشترک به مناسبت هغته 
نیروی انتظامی اظهارداشت: امنیت 
مقوله ای اســت که نبــود آن در 
جامعه به خوبی احساس می شود 
و پلیس افتخار دارد که مسئولیت 

برقراری امنیت است.
ســرهنگ محمدرضا روشندل 
در ادامه به بیــان عملکرد پلیس 
شهرســتان طــی یکســال اخیر 
پرداخت و گفت: با توجه به تجمیع 
خطــوط ۱۱۰ تماس های مردمی 
۱۱۰ از ۳۹۲۵ مــورد بــه ۷۷۵۸ 
موردافزایش داشته که نشان اعتماد 
و افزایش رضایتمنــدی مردم به 
پلیس است.وی در ادامه گفت: در 
این مدت جرایم خشن، مسلحانه و 
تجاوز به عنف ۱۰۰ درصد کاهش 
نیز   داشته و سرقت موتورسیکلت 

است. داشته  کاهش ۳۶ درصدی 
وی به افزایش ۲۵ درصدی میزان 
دستگیری سارقین و افزایش ۲۳۸ 
درصد کشــفیات مواد مخدر و ۳۰ 
درصدی دستگیری معتادین اشاره 
کرد و گفت: در طول یک ســال 
اخیر ۲۵ طرح پاکسازی و ارتقای 
امنیت اجتماعی اجرا شــده که در 
این راســتا حاصل عملکرد پلیس 
 ۵۶۴ دستگیری  شامل  شهرستان 

معتاد و ۱۳ قاچاقچــی خرد مواد 
مخدر و ۶۰۷ توقیف موتور سیکلت 
متخلف و مزاحــم و ۶۴۶ توقیف 
خودرو متخلف و مزاحم بوده است.

ســرهنگ روشندل گفت: در نیمه 
نخست ســالجاری و در سالی که 
مقام معظم رهبری بنام حمایت از 
کاالی ایرانــی نامگذاری فرمودند 
در مبــارزه با پدیده شــوم قاچاق 
تالش های موثری صورت گرفته 
اســت و  در این راستا بیش از ۲۱ 
میلیارد ریال انــواع کاالی قاچاق 

کشف شد.
در این مراســم پــس از انجام 
مراسم تشریفات نظامی و حرکات 
رزمی، از تنی چند از خانواده های 
معظم شــهدا و ایثارگران، خیرین 
امنیت ســاز و کارکنــان ممتاز و 
خدوم نیروی انتظامــی با اهدای 

لوح تقدیر تجلیل شد.

خبر خبر

ساز  زمینه  مردم،  مشارکت 
برقراری امنیت پایدار   

نیــروی  فرمانــده 
شهرســتان  انتظامــی 
ساوه در مراسم صبحگاه 
مناسبت  به  مشــترک  
هفته نیروی انتظامی  به 
شعار امسال هفته ناجا با 
مقتدر،  »پلیــس  عنوان 
کرد  اشاره  مردم«  امین 
افزود: مقتدر به معنی  و 
قدرتمند و توانا و امین به معنای امانت دار است و  این 
دو خصیصه از ویژگی های برتر نیروی انتظامی است.

سرهنگ پرویز اسدی تصریح کرد: امنیت، الزمه یک 
جامعه پویا برای اجرای تمامی فعالیت های سیاســی، 
اقتصادی، اجتماعی و ...  اســت و جامعه با امنیت به 

بالندگی الزم دست پیدا می کند.
وی تاکیــد کرد: رکن اصلــی در برقراری امنیت 
پایدار مردم هستند که سرمایه هر جامعه ای به شمار 
می روند و پلیس قطعا بدون مشارکت و مداخله مردم 
نمی تواند زمینه ســاز برقراری امنیت پایدار باشــد.

سرهنگ اسدی خاطرنشــان کرد: در شرایط کنونی 
دشــمنان عزم خود را بــرای ضربــه زدن به نظام 
اسالمی جزم کرده و با القای یاس، ناامیدی و ایجاد 
 نارضایتی در جامعه ســعی در کاهش اعتماد مردم به 
نظام اسالمی دارد اما با هوشــمندی و درایت رهبر 
معظــم انقالب و بصیرت مردم ایــن توطئه ها یکی 
پس از دیگری نقش بر آب می شود.وی تصریح کرد: 
رسالت پلیس برخورد قانونی با هنجار شکنان و دفاع 
از مظلوم و تحقق منویات رهبری برای جلوگیری از 

هرگونه ناامنی در جامعه است.
در این مراســم پس از اجرای تشــریفات نظامی 
صبحگاه مشــترک انتظامــی، از خانواده های معظم 
شــهدای انتظامی، ایثارگران و کارکنان بازنشسته و 
تنی چنــد از کارکنان نمونه با اهــدای لوح تقدیر و 

هدایایی تجلیل شد

برای  اورژانس  ماموریت   22۰۰
نجات مصدومان تصادفات

نعمــت اهلل عزیــزی 
گفت:  خبرنگاران  درجمع 
طی شــش ماهه نخست 
هزار  شــش  جاری  سال 
و ۲۳۳ مــورد ماموریــت 
شــهری و جــاده ای در 
شهرســتان های ساوه و 
نیروهای   توســط  زرندیه 
امــدادی اورژانس این دو 
شهرستان انجام شده است.

سرپرســت مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی 
ساوه افزود: از مجموع ماموریت های اورژانس ساوه و زرندیه 
طی شــش ماهه نخست امسال، دو هزار و ۲۱۳ مورد مربوط 
به تصادفات درون و برون شهری بوده است.عزیزی بیان کرد: 
مجموع حوادث مذکور ســه هزار و ۳۲۷ نفر مصدوم برجای 
گذاشته اســت که این حادثه دیدگان توسط نیروهای امدادی 
اورژانس ســاوه و زرندیه در کمترین زمــان ممکن به مراکز 

درمانی انتقال یافته اند.
سرپرســت مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی 
ساوه خاطرنشان ســاخت: همچنین این حوادث متاسفانه ۶۹ 
مورد تلفات برجای گذاشــته است. وی تصریح کرد: همچنین 
طی یک هفته اخیر ۲۳۴ ماموریت شــهری و جاده ای توسط 
نیروهای امدادی اورژانس در ســاوه و زرندیه به انجام رسیده 
است. سرپرست مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی 
ســاوه ادامه داد: از مجموع این ماموریت ها، ۸۶ مورد مربوط 
به تصادفات جاده ای و درون شــهری بوده که ۱۲۱ مصدوم 
توســط نیروهای اورژانس یه مراکز درمانی انتقال یافته اند. 
عزیزی اضافه کرد: همچنین طی حوادث جاده ای یک هفته 
اخیر در شهرســتان های ساوه و زرندیه چهار نفر جان خود را 

از دست داده اند.

فرمانده انتظامی زرندیه:

کاهش 100 درصدی جرایم خشن 
در زرندیه

جمــع  در  قاســمی  حســین 
خبرنگاران  اظهارداشت: هم اکنون 
بیــش از ۹۰ درصــد روغن هاي 
خوراکي کشور از خارج کشور وارد 
مي شود و سالیانه ارز قابل توجهي 
جهــت تامین روغــن خوراکي از 
کشــور خارج مي شود.وی با تاکید 
بر اینکــه تنها راه رهایــي از این 
دانه هاي  کشت  توسعه  وابستگي، 
روغني بویژه کلزاست، اظهار کرد: 
در سال زراعي گذشته، سطح زیر 
کشــت کلزا در شهرستان زرندیه 
حــدود ۱۵۰ هکتار بــود که پیش 
بیني مي شود امسال این سطح به 

بیش از ۳۰۰ هکتار برسد.
در  مســئول  مقــام  ایــن 

جهادکشــاورزی زرندیه افزود: در 
ســال جاري بذور اصالح شــده 
خارجي و داخلي کلــزا، با قابلیت 
تولید بــاال تهیه و تــدارک دیده 
شــده و از طــرف عاملین فروش 
گرفته  قرار  اختیار کشــاورزان  در 
است.وی تصریح کرد: کشت کلزا 
عالوه بر مزایاي اقتصادي مي تواند 
در اســتمرار و پایداري تولید بسیار 
موثر باشــد. تناوب کشــت کلزا 
موجب افزایش حاصلخیزي خاک، 
کاهش جمعیت آفات و بیماري ها 
و علف هــاي هرز مزارع شــده و 
موجب افزایش ۳۰ درصدي تولید 
کرد:  بیان  مي شود.قاسمی،  غالت 
کلزا یکي از گیاهان روغني اســت 

که دانــه آن حاوي ۴۵-۴۰ درصد 
روغــن و ۳۵-۲۵ درصد پروتئین 
بدلیل ترکیب  اســت. روغن کلزا 
مناسب اسیدهاي چرب غیر اشباع 
و درصد پایین اســیدهاي اشباع، 
با کیفیت ترین  همانند زیتون جزو 
اســت.وی  خوراکي  روغن هــاي 
گفت: در سال جاري حدود ۱۷۰۰۰ 
هکتــار از زمین هاي کشــاورزي 
شهرســتان زرندیــه زیر کشــت 
محصوالت پاییزه گندم آبي و دیم، 
جو و کلزا قرار مي گیرد.به گفته این 
مقام مســئول در جهاد کشاورزی 
زرندیه تاکنون حدود ۳۰۰ تن بذر 
و هزار تن انواع کودهاي شیمیایي 

بین کشاورزان توزیع شده است.

آغاز کشت محصوالت پائیزه با محوریت 
کشت کلزا در زرندیه

در  تقوی  علی  حجت االســالم 
شــصت و دومین جلســه شورای 
فرهنگ عمومی زرندیه، با اشــاره 
بــه ضرورت اصــالح روش ترویج 
و تبلیغــات دینــی اظهار داشــت: 
 آموزش های دانشگاهی باید براساس 
نیاز دانشجویان نه بر اساس سالیق 
شخصی و مباحث غیراصولی انجام 
شــود و ایــن موضوع همــواره در 
دانشگاه ها مورد تاکید نهاد نمایندگی 

رهبری در دانشگاه است.
مدیر امــور دفاتر نهاد نمایندگی 
مقام معظم رهبری در دانشگاه های 
کشــور بیان کرد: تغییــر نگاه در 
مورد  بایــد  اعتقادی  برنامه هــای 
توجه قــرار گیرد و تا زمانی که این 

موضوع اصالح نشــود نباید انتظار 
تقویت و تاثیرگــذاری عقاید دینی 
را داشــته باشــیم الزمه این تغییر، 
تغییر در ادبیات و نحوه گفت وگو با 
نسل جوان است که باید مورد توجه 
داد: روش های  ادامه  گیرد.وی  قرار 
مختلفی برای تاثیرگذاری و ترویج 
فرهنگ دینی وجــود دارد از جمله 
قالب های هنری که در این راســتا 

می تواند ابزار مهمــی برای ترویج 
باورهای دینی و گرایش جوانان به 
سوی گرایشات دینی باشد بنابراین 
الزمه توســعه فرهنگ دینی خارج 
شــدن از قالب های ســنتی است.  
برنامه ریــزی صحیــح و توجه به 
برای جذب جوانان  سالیق جوانان 
به مساجد گامی موثر برای تقویت 

فعالیت های دینی وفرهنگی است.

 ضرورت ارائه برنامه های دینی متناسب با 
نیاز دانشجویان
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رئیس شورای اسالمی شهرساوه گفت: 
وجود 22منطقه حاشیه نشین به دلیل سوء 
مدیریت بوده وهزینه آن را باید شــورای 
دوره پنجم پرداخت کند ســاماندهی این 
مناطــق براســاس اولویت در دســتور کار 
شــورا قرار دارد واجازه گسترش وشکل 
گیری مناطق حاشــیه شهر را نخواهیم داد 
وبرای رفاه حال مردم همه دســتگاه های 
متولــی در خصــوص مناطــق حاشــیه باید 

همکاری کنند
وی  با اشــاره به ضرورت وحدت واتحاد 
دیگــر دســتگاه هــای اجرایی شهرســتان 
ســاوه اظهارداشت:شــورای دوره پنجــم 
شــروع کار خــود را با فرازونشــیب هایی 
بــه دلیل کمبــود درآمد ناشــی  از اجرای 
قانــون  مالیات بــر ارزش افــزوده و یک 
ســری تغییرات در مجموعه شــورا شروع 
کرد ولی خوشــبختانه وحــدت بین اعضای 
شورا و شهرداری موجب شد وقفه ای در 
خدمت رســانی وتقویت مدیریت شــهری 
ایجاد نشــود وبراســاس نیاز سنجی های 
انجام شده شورا دوره پنجم در سال اول 
فعالیــت خود پرونده درخشــانی داشــته 

باشد.
در  زیــادی  هــای  افزود:پیگیــری  وی 
منافــع  وتضییــع  نامهربانــی  خصــوص 
شهرستان ناشــی از  اجرای قانون مالیات 
بــرارزش افــزوده صــورت گرفــت ولــی 
متاســفانه موثــر واقع نشــد چــرا که یک 
دست صدا ندارد وشورا وشهرداری مورد 
بی مهری حتی مسئولین اجرایی شهرستان 
قــرار گرفتند ولی تــالش ودفاع از حقوق 
مردم شهرستان ساوه با پیگیری در سطح 

ملی ادامه خواهد داشت.
رئیس شورای اسالمی شهرساوه تصریح 
کرد:می توان عامل موفقیت شورای دوره 
پنجم باوجــود کاهش درآمدهــا مدیریت 
پولــی ارائــه خدمــات در حــوزه شــهری 
براســاس نیــاز شــهر،حذف هزینــه های 
غیــر ضروری ،صرفه جویی  و ســاماندهی 

وصول عوارض عنوان کرد.
حاج امینی بیان کرد:بحث ارائه خدمات 
در مرکــز شــهر و حاشــیه شــهر همــواره 
مدنظربــوده واز آنجایی که رویکرد شــورا 
دوره پنجم نگاه ویژه به مناطق حاشــیه به 
ویــژه مناطقی که خدمــات دریافته نکرده 
ونیازمند توجه اســت در دستورکار شورا 
قــرار دارد واینکه گاهی انتظار مردم فقط 
توجه به مرکز شهراســت منصفانه نیست 
زیرا درآمد شهرداری  بخشی از آن مربوط 

به  حاشیه شهراست.
معبــر  کیلومتــر  داد: 100  ادامــه  وی 
خاکــی در 22 منطقــه حاشیه نشــین ایــن 
شــهر شناســایی شــده کــه بــا مدیریــت 
مناسب شــهردار، تاکنون 30 کیلومتر آن 
در دوره پنجم شــورای اســالمی آسفالت 
شده است که ســعی خواهیم کردتا پایان 
ســال بصورت کامل آسفالت شود. رئیس 
شــورای اســالمی شهرســاوه خاطرنشــان 
در  محلــه ای  پارک هــای  احــداث  کــرد: 
راســتای افزایش ســرانه فضای ســبز و 
شاداب سازی روحیه شهروندان در بیشتر 

نقــاط شــهر مورد توجــه اســت  و احداث 
پارک محله در میدان آزادی ورودی شــهر 
99درصــد رضایتمندی مردم را به همراه 

داشته است.
وی افزود:درحــوزه فرهنگــی احــداث 
فرهنگسرا وســرای محالت از برنامه های 
در دســت اقدام اســت باتوجه به جایگاه 
شهرســتان ســاوه و بــه عنــوان دومیــن 
وجــود فرهنگســرا ضروری  شهراســتان 
اســت کارهــای اولیــه با مشــارکت بخش 
خصوصــی انجــام شــده،احداث کمربندی 
شــرق،کمربندی شــمال و کمربندی غرب 
از برنامه های دردســت اقدام اســت که 
تــالش خواهیم کرد تا پایان دوره پنجم به 

بهره برداری برسد.
رئیس شورای اسالمی شهرساوه تصریح 
کرد:درخصــوص ســاماندهی و بازآفرینی  
مناطق حاشــیه شــهر دولت مناطق  هدف 
را شناســایی واعتباراتــی اختصاص یافته 
است در شهرستان ســاوه 5منطقه هدف 
از جملــه یاقــوت آبــاد، عبــاس آباد،امین 
آباد،فانــوس آباد وقالیشــویی شناســایی 

وبازآفرینی می شوند
حاج امینی بیان کرد: اجرای این طرح  ها 
ویــژه ســکونتگاهی و بــا هــدف تامیــن 
زیرســاخت های رفاهی و خدماتی از جمله 
ساخت مدارس، منابع آب، بهسازی معابر، 
مرکز فرهنگی و ورزشی، مرمت خانه های 
تاریخــی و ســاماندهی محله هــای تاریخی 
اســت. وی ادامــه داد:وجــود 22منطقــه 

حاشــیه نشــین به دلیــل ســوء مدیریت 
بــوده وهزینــه آن را باید شــورا ی دوره 
پنجم پرداخت کند ســاماندهی این مناطق 
براســاس اولویت در دســتور کار شــورا 
قرار دارد واجازه گســترش و شکل گیری 
مناطق حاشیه شهر را نخواهیم داد و برای 
رفاه حال مردم همه دســتگاه های متولی 
در خصــوص مناطق حاشــیه باید همکاری 
کنند. وی در خصــوص ضرورت بکارگیری  
نخبــگان  در مدیریــت شــهری  ظرفیــت 

اظهارداشت:پیشــرفت هــر جامعه ای در 
گرو اراده، مســئولیت پذیری و احســاس 
دلبستگی نخبگانی است که در آن زندگی 
می کنند، شخصیت های برجسته همواره با 
وجود مشــکالت فراوان و نبود زیر ساخت 
ها ی الزم در حوزه های مختلف اقتصادی، 
علمی، فرهنگی ، هنری به تالش مشغولند 
و نتایج بزرگی را در عرصه های مختلف به 
دســت می آورند. رئیس شــورای اسالمی 
شهر ســاوه خاطرنشان کرد: نخبگان جوان 
در تقویت پروژه های مدیریت شهری نیز 
نقــش قابل توجهی دارند این قشــر تاثیر 
گــذار دارای طرح ها و ایده های کارآمدی 
در حوزه مدیریت شــهری ، محیط زیست و 
ترافیک شــهر هســتند که باید از نظرات 
و دیدگاههــای کارشناســی و علمی آنها در 
کاهــش معضالت شــهر اســتفاده کرد،وی 
افزود: آیا شــهر فقط یک کالبد اســت که 
دارای ســاختمان و فیزیک است؟ یا اینکه 
شــهر موجــود زنــده ای اســت که بــا نگاه 

انسان باید به آن توجه شود.
رئیــش شــورای اســالمی شــهر ســاوه 
تصریــح کــرد: شــهر موجــودی چندبعدی 
اســت کــه نیــاز مــادی و معنــوی متنوعی 
دارد، مــا در شــورا نیاز به همــه تجربه و 
تخصص هــا داریم نخبگانــی را باید به کار 
بگیریم که نیازها را به شهرداری منعکس 
کننــد و دارای تجربــه و تخصص باشــند.

حــاج امینــی بیــان کرد:ما بــرای مدیریت 
شــهری نیاز به تخصص در حوزه کالبدی و 
فیزیکی، معماری، شهرســازی، داریم، اما 
نیاز به جامعه شناسی شهری، روانشناسی 
اجتماعــی، متخصصیــن هنــری و ادبی نیز 
داریم که باید جدی گرفته شود انسان ها 
رفتارهــای مختلــف فرهنگــی، اجتماعــی، 
اقتصادی دارند و باید به این نیازها توجه 
شود، مدیریت شهری باید نگاه چندبعدی 
داشــته باشــد بنابرایــن بایــد از نخبگان 
استفاده شــود. وی ادامه داد:شهرستان 
ســاوه ریشــه تمدنــی و ســابقه شــهری 
بسیاری دارد مدیریت ویژه ای می طلبد تا 

در آینده شاهد شهری موفق باشیم.

اجازه شکل گیری و گسترش حاشیه نشینی را نمی دهیم
رئیس شورای اسالمی شهر ساوه:

بحث ارائه خدمات در مرکز و حاشــیه شــهر 

همواره مدنظربوده و از آنجایی که رویکرد شورای دوره پنجم 

نگاه ویژه به مناطق حاشیه بویژه مناطقی که خدمات دریافته 

نکرده و نیازمند توجه اســت در دستور کار شورا قرار دارد و 

اینکه گاهی انتظار مردم فقط توجه به مرکز شهر است منصفانه 

نیست زیرا بخشی از درآمد شهرداری   از حاشیه شهر است

نخبگان جوان در تقویت پروژه های مدیریت شهری 
دارای  تاثیر گذار  این قشــر  دارند.  توجهی  قابل  نقش  نیز 
طرح ها و ایده های کارآمدی در حوزه مدیریت شهری ، محیط 
زیست و ترافیک شهر هستند که باید از نظرات و دیدگاه های 
کارشناســی و علمی آنها در کاهش معضالت شهر استفاده 
کرد،پیشرفت هر جامعه ای در گرو اراده، مسئولیت پذیری و 
احساس دلبستگی نخبگانی است که در آن زندگی می کنند، 
شخصیت های برجسته همواره با وجود مشکالت فراوان و نبود 
علمی،  اقتصادی،  مختلف  حوزه های  در  الزم  ساخت های  زیر 
فرهنگــی و هنری به تالش مشــغولند و نتایج بزرگی را در 

عرصه  های مختلف به دست می آورند
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فقط پولدارها به مدرسه بروند
این روزها تمــام مغازه ها و کنار 
خیابان هــا پرشــده اســت از انواع 
با  مدرسه،  پوشــاک  و  لوازم التحریر 
توجه به فرارسیدن مهر و بازگشایی 
مــدارس و وجود لــوازم  التحریر و 
کیف مدارس در رنگ ها و مدل های 
متفاوت انتخاب را بــرای والدین و 

دانش آموزان دشوار ساخته است.
خرید وسایل اســتاندارد موردنیاز 
دانش آمــوزان و گرانی ایــن لوازم 
دغدغه والدینی اســت کــه خود را 
برای شروع ســال تحصیلی همگام 
با فرزنــدان آماده می ســازندقیمت 
و  اســت  باال  ایرانی  لوازم  التحریــر 
برخی از والدین که درآمد کمی دارند 
مجبور می شوند به تنهایی برای خرید 
لوازم التحریر روانه بازار شوند، چراکه 
تنوع در رنگ و طرح چشم فرزندان 
را خیره می کنــد و زمانی که پدر و 
مادر نتوانند خواســته فرزندشــان را 
برآورده کنند شــرمنده و خجالت زده 
بیان  فروشندگان  از  می شــوند.یکی 
داشــت: ورود کاالهای بی کیفیت و 
قاچاق هم یکی از معضالتی اســت 
که به افزایــش قیمت کاالها کمک 
می کند. البتــه ناگفته نماند که همه 
کاالهای وارداتــی از کیفیت باالیی 
برخوردار نیستند صرفًا قیمت باال را 
به خود اختصاص داده اند یکی دیگر 
از شهروندان  ساوجی  که به همراه 
فرزندان خود در حال انتخاب کفش 
بود گفت: اینجا هــر مغازه ای برای 
اجناس خــود قیمت های متفاوتی را 
انتخــاب کرده اســت درصورتی که 
بیشــتر اجناس ازنظر جنس و ظاهر 
با هم یکی هستند، اما تفاوت قیمت 
گاه به ده هزار تومان هم می رسدکه 

باید   این نشــان دهنده آن است که 
مســئوالن در بازار حضور یافته و بر 
قیمت ها نظارت داشــته باشند.  وی 
ادامــه داد: من دو فرزنــد دارم که 
امســال دوم دبستان  از آن ها  یکی 
مــی رود و یکــی دیگــر در مقطع 
شــما  می کند،  تحصیل  راهنمایــی 
بگویید با ایــن درآمد کم و حقوقی 
که دولت  بــه  کارمندان می دهد و با 
گرانی و تورمی که وجود دارد چطور 
باید برایشــان لوازم مورد نیاز برای 
حضور در مدرســه را تهیه کنم؟این 
از مسئولین  شهروند ساوجی  گفت: 
و دولــت می خواهیــم بیاینــد فقط 
یــک روز با ما زندگــی کنند ببینند 
آیــا تــاب و تحمل ایــن زندگی و 
ســختی ها را دارند، ولــی بااین همه 
بــا توکل به خداوند و ســپاس از او 
اماناتی  پرورش  در  می کنیم  ســعی 
که به ما ســپرده کوتاهــی نکنیم.

لوازم التحریر  ازعرضه کنندگان  یکی 
در گفت و گــو با خبرنــگار جام جم  
نوشــت افزار  قیمت  داشــت:  اظهار 
با سال  مقایســه  در  لوازم التحریر  و 
گذشته خیلی افزایش یافته و قدرت 
خرید مردم پاییــن آمده و کاالهای 
ایرانی که در سال گذشته در مقایسه 

با کاالهای خارجی ارزان تر بوده نیز 
امسال با افزایش قیمت روبه رو بوده 
و بــه تبع آن فــروش لوازم التحریر 
حدود ۷۰ درصد کاهش یافته است.

مشــکل گرانــی باید ریشــه ای 
برطرف شــودوی گفت: والدین تابع 
فرزندان خود هستند و به هر صورتی 
که شــده بایــد نیاز فرزنــد خود را 
خوشبختانه  افزود:  کنندوی  برطرف 
تعدادی از خیــران مقداری وجه به 
صورت امانت در اختیار ما گذاشــتند 
تا افراد بی بضاعت و کم بضاعتی که 
برای خریــد مراجعه می کنند بتوانند 
مایحتاج تحصیلــی فرزندان خود را 
تهیه کننــد. این یک فرهنگ خوبی 
در بین مــا ایرانیان بــوده که باید 
اندیشید  باید چاره ای  اما  یابد  ترویج 
تا این مشــکل به صورت ریشه ای 
برطرف شــود.یکی از خانواده ها که 
مراجعه  لوازم التحریــر  تهیــه  برای 
کرده بــود، گفت: مدتی اســت که 
از کاالی  بحث حمایــت و خریــد 
ایرانی مطرح بوده است اما متاسفانه 
ایرانی از کیفیت مناســب  کاالهای 
برخوردار نیســت و از نظر قیمت نیز 
می کند. برابری  خارجی  کاالهای  با 

وی افزود: تنها یک فرزند دارم و با 

این گرانی قادر به تامین نوشت افزار 
تحصیلی فرزند خود نیســتم و دولت 
افراد کم  تا  بیاندیشــد  باید چاره ای 
بضاعــت از شــرایط آســان برای 
به  باتوجه  شــوند  بهره مند  تحصیل 
شرایطی که پیش می رود فقط باید 

پول دارها به مدرسه بروند.
لوازم التحریر  فروشندگان  از  یکی 
نیز گفت: قیمت لوازم التحریر امسال 
۱۰۰ درصد افزایش یافته و بیشــتر 
لــوازم خارجی بــوده و خارجی وارد 
نمی شــود و کاالی ایرانــی نیز پیدا 
نمی شــود و اگر هم باشد قیمت آن 
ندارد. تفاوتی  نمونه خارجــی اش  با 

وی افزود: خانواده ها و دانش آموزان 
برای خرید مراجعــه می کنند اما در 
نهایت به خاطر گرانی ها با چشــمان 
گریان فروشگاه را ترک می کنند.اما 
به نظر می رسد پایش لوازم التحریر و 
نوشــت افزار با جلوگیــری از عرضه 
انــواع اقــالم نوشــت افزار تقلبی و 
غیراستاندارد وارداتی، برخورد قانونی 
بــا کاالها و قاچاق در ســطح بازار، 
رعایت درج قیمــت مصرف کننده، 
جلوگیری  مجاز،  سود  درصد  رعایت 
از فــروش هــر گونه نوشــت افزار 
منقــوش بــه تصاویــر غیراخالقی 
و ضد ارزشــی در ســطح بــازار و 
رعایــت حقــوق مصرف کننــدگان 
و تولیدکننــدگان، ارایه بســته های 
حمایتی، ارایه تســهیالت و پرداخت 
یارانه و کنترل مــدون بازار تولید و 
عرضه از جمله روش هایی است که 
با انجام آن تا حدودی شرایط برای 
تهیه و توزیع لوازم التحریر در کشور 

تسهیل می شود.
لیال گراوند

معرفی 167 طرح اشتغالزایی 
به بانک های عامل شازند

مصطفــی عــرب، فرماندار 
شــازند در جمع خبرنــگاران با 
بیان اینکه تاکنــون ۱۶۷ طرح 
با میزان اعتبار ۳۳۰ میلیارد ریال 
تســهیالت به بانک های عامل 
ارجاع شده است، اظهار کرد: به 
تسهیالت  از  بهره مندی  منظور 
در  روســتایی  فراگیر  اشــتغال 

شهرســتان شازند از ۱۶۷ طرح پیشــنهادی تاکنون  به ۷۰ طرح 
مصوب ۶۶ میلیارد ریال تسهیالت پرداخت شده است.

وی بیان کرد:  از مجموع ۱۶۷ طرح معرفی شــده به بانک ها 
در خصوص  دستگاه های اجرایی میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری ۳۰ طرح با مبلغ ۵۶ میلیارد ریال تسهیالت، ارتباطات 
۲ طــرح با مبلغ  ۱.۵ میلیارد ریــال،  صنعت، معدن و تجارت ۱۹ 
طرح با مبلغ ۷۶ میلیارد ریال، جهاد کشــاورزی ۱۱۶ طرح با مبلغ 
۲۰۰ میلیارد ریال به بانک های عامل به منظور پرداخت تسهیالت 
معرفی شده اند.فرماندار شــازند اضافه کرد: از مجموع ۱۶۷ طرح 
پیشــنهادی در بانک توســعه تعاون ۱۵ طرح به مبلغ ۵۷ میلیارد 
ریال، بانک کشــاورزی ۷۳ طرح به مبلغ ۱۲۹ میلیارد ریال، پست 
بانک ۶۹ طرح به مبلغ ۱۱۰میلیارد ریال و صندوق کار آفرینی امید 
۱۸ طرح به مبلغ ۴۰ میلیارد ریال تســهیالت پرداخت شده است.

عرب در خصوص میزان اشتغالزایی این طرح ها نیز گفت: با اجرایی 
شدن این طرح ها پیش بینی ایجاد ۴۸۶ اشتغال صورت گرفته که 
تاکنون اشتغال ۱۳۵ نفر فراهم شده است.وی با بیان اینکه تاکنون 
یک پنجم اقدامات نهایی شــده اســت، اظهار داشت: دالیل این 
آمار محدود در خصوص بهره گیری از تســهیالت روستایی، عدم 
پیگیری متقاضیان و مشــکل مجوز و تضامین الزم است.وی با 
اشــاره به تضامین بانکی تصریح کرد: در قانون در خصوص بحث 
تضامین پیش بینی شده که متقاضیان از شرایط ترکیبی بانک ها و 
با شرایط آسان بهره مند شوند.عرب گفت: با توجه به اینکه بیشتر 
ساکنین شهرســتان شازند روستایی هستند از مدیران بانک ها نیز 
انتظار می رود با تشــکیل ماهانه دوبار با جدیت بیشــتری مبحث 
تسهیالت اشتغال پایدار در روستاها را پیگیری کنند.وی در بخش 
دیگری از سخنان خود به مبحث اشتغال خانگی اشاره کرد و افزود: 
در این خصوص ۱۲ میلیــارد ریال اختصاص یافته که تاکنون  ۶ 
میلیارد و ۲۱ میلیون ریال جذب شده که امیدواریم با جذب  کامل  
اعتبارات بتوانیم برای مرحله دوم این طرح نیز ســهم قابل قبولی 
را در راستای تسهیالت مشاغل خانگی در شهرستان شازند جذب 

کنیم.

رئیس پلیس آگاهی استان مرکزی خبر داد؛
لیتری  احتکار ۹۰۰۰  انبار  کشــف 

ضدیخ خودرو
ســیدنورالدین حســینی در 
اراک  در  خبرنــگاران   جمــع 
برخورد  راستای  در  کرد:  اظهار 
و  اقتصــادی  مفســدان  بــا 
اقتصادی  امنیت  برهم زنندگان 
کشــور پلیس بــا جدیت طرح 
مبارزه با احتکار را در دســتور 
کار قرار داده است.وی تصریح 
کــرد: به منظــور جلوگیری از 
هرگونه احتکار، پلیس با جدیت بازار را تحت کنترل داشــته و با 
هرگونه احتکار کاال برخورد قاطع و بدون اغماض می کند.رئیس 
پلیس آگاهی استان مرکزی با اشاره به کشف یک انبار احتکار ۹ 
هزار لیتری ضدیخ خودرو در یکی از روســتاهای شهرستان اراک 
افزود: به دنبال گزارشــی مبنی بر احتکار ضدیخ خودرو در یکی 
از روســتاهای اراک موضوع به صورت ویژه در دســتور کار قرار 
گرفت که با بررســی های انجام شده و با حکم قضایی موفق به 
کشــف این نوع کاال شدیم.حسینی ارزش ریالی یک محموله را 
یک میلیارد ریال اعالم کرد و بیان داشــت: پلیس و دستگاه قضا 
با جدیت با افراد ســودجو که کاالهای مورد نیاز مردم را احتکار 

می کنند، برخورد می کند.

دبیــر اجرایــی تشــکیالت خانه 
متاسفانه وضعیت  کارگر ساوه گفت: 
کارگران در شهرستان ساوه و زرندیه 
نگران کننده بوده و شاهد تعدیل نیرو 
هســتیم به گونه ای که ۱۵۰۰نفر در 
شهرستان ســاوه تحت پوشش بیمه 
کارگری قــرار گرفتند وهمین حدود 
نیز تعدیل نیرو داشــتیم ولی به دلیل 
برخی مشکالت نتوانستند از خدمات 

بیمه بیکاری استفاده کنند.
بــا  درنشســت  میرزایــی  داود 
نماینــدگان کارگــری در شــورای  
کارگری شــهرصنعتی کاوه با اشاره 
به ضرورت حضور حداکثری کارگران 
در این شورا با توجه به قطب صنعتی 
صنعتی  ۵۰۰واحــد  ووجود  کشــور 
اظهارداشت:در  ســاوه  در شهرستان 
شــهرهای دیگر باوجــود آمار پایین 
واحدهای صنعتی اســتقبال کارگران 
مراتب  بــه  کارگــری  در شــورای 
ازشهرســتان ســاوه باالتر بوده ولی 
متاســفانه در شهرستان ســاوه این 
اســتقبال رضایت بخش نیست. وی 

افزود:با توجه به نقشــی که شورای 
کارگری که منتخبان جامعه کارگری 
هســتند در صورت داشــتن روحیه 
مطالبه گــری وتخصــص الز م از 
وضعیت جامعه کارگــری می توانند 
کارگری  قشــر  مشــکالت  در حل 
مثمر ثمر باشــند کــه الزمه تحقق 
این مهم ارتباط شوراهای کارگری با 
سازمانهای مرتبط کارگری بود وقطعا 
با نوع مشکل  این سازمانها متناسب 
اقدامات الزم در حوزه شهرســتانی، 
اســتانی و گاهــی در ســطح کالن 
پیگیــری خواهد کــرد. دبیر اجرایی 

تشــکیالت خانه کارگر شهرســتان 
ساوه و زرندیه تصریح کرد:در آستانه 
انتخابات کانون شــورای کار استان 
هستیم با توجه به جایگاه این کانون 
جامعه  نمودن مشــکالت  مرتفع  در 
کارگری حضــور نمایندگان کارگری 
شهرستان ساوه دراین کانون ضروری 
اســت. میرزایی بیــان کرد:درابتدای 
شروع سال ۹۷نگاه دولت با افزایش 
امیدی  ۱۹/۵حقوق کارگــران روزنه 
در جامعه کارگری ایجــاد کرد ولی 
تدبیری  ســوءمدیریت،بی  متاسفانه 
اقتصــادی وتحریم های دشــمنان 

ایجاد  کارگری  برای قشر  مشکالتی 
کــرد انتظار میرود نــگاه عادالنه به 
وضعیت قشر کارگری جامعه صورت 
گیرد. وی ادامه داد: متاسفانه وضعیت 
کارگران در شهرستان ساوه و زرندیه 
نگران کننده بوده وشاهد تعدیل نیرو 
هســتیم به گونه ای که ۱۵۰۰نفر در 
شهرستان ســاوه تحت پوشش بیمه 
کارگری قرار گرفتند وهمین حدود نیز 
تعدیل نیرو داشتیم ولی به دلیل برخی 
مشــکالت نتوانستند از خدمات بیمه 
بیکاری اســتفاده کنند. دبیر اجرایی 
تشکیالت خانه کارگر شهرستان ساوه 
خاطرنشان کرد:حتی تعدیل یک نیرو 
با توجه به شرایط اقتصادی جامعه و 
آسیب های اجتماعی که گاهی متوجه 
آنها می شود، به صالح جامعه نیست 
بنابرایــن از کارفرمایان انتظار میرود 
ارتباط نزدیکی بــا فرمانداری و اداره 
کار ودبیر اجرایی خانه کارگرداشــته 
باشــند که تدابیر الزم برای رفع این 
مشــکل قبل از اینکه به تعدیل نیرو 

منجر شود، اندیشیده شود.

دبیر اجرایی تشکیالت خانه کارگر ساوه:

وضعیت کارگران ساوه و زرندیه  نگران کننده است

خبر
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وگوبــا  گفــت  در  بســطام  علــی 
خبرنگارجام جم با اشــاره به نقش دولت 
بازارمســکن  نوســانات  مدیریــت  در 
اظهارداشــت:گرچه بازارمســکن تا پایان 
شــهریوردچار رکود بود وهیچ نهادی هم 
توانایی نظارت بربازارمســکن را ندارد و 
بخشــی ازافزایش قیمت مسکن متاثراز 
ولــی  وارزبــود  اخیربازارطــال  نوســانات 
دولــت درایــن میــان باید بیشــتر نقش 
نظارتــی داشــته باشــد ومســتقیم وارد 

ساخت وساز وارائه مسکن نشود.
وی افــزود: عــالوه برایــن  دولت باید 
بــا مدیریت واگــذاری زمیــن قیمت آن 
را کنتــرل کنــد، زیــرا حــدود 70 تا 90 
درصــد قیمــت خانه وابســته بــه زمین 
اســت واگر زمیــن با قیمت مناســب در 
اختیار انبوه ســازان قــرار بگیرد، قیمت 
مسکن تا 50درصد کاهش خواهد یافت 
ودرصورتــی که  در نیمه دوم ســال هم 
اگر تغییری در سیاست های دولت ایجاد 
نشــود این رکود ادامه خواهد داشت و 
باالرفتــن قیمت ها هم افزایشــی کاذب 
است که تنها رکود را سنگین تر می کند.

  این کارشــناس مســئول ادامه داد: 
تــا زمانــی  کــه  تــوازن برقــرار نشــود، 
اتخاذ روش های نظارتی شــدید فایده ای 
نخواهد داشــت و با برقــراری توازن در 
حوزه مســکن رقابت ایجاد می شود و در 

نتیجه قیمت ها کاهش خواهد یافت.
وی ادامه داد: در صورتی که بازارهای 
موازی به ثبات برسند ووضعیت آن برای 
حداقل ســه ماه  تغییری ایجاد نشود می 
توان بــه کاهش قیمت مســکن امیدوار 
امــالک شــورای  کمیســیون  بودرئیــس 
اسالمی شهرساوه در خصوص نقش بانک 
ها در افزایش قیمت مســکن گفت:عدم 
تصویب برخی  الیحه ها  در مجلس باعث 
شــده  که بانک ها و موسسات مالی، حتی 
بانک هــای تخصصــی دولتــی مثــل بانک 
مســکن به جای داشتن نگاه توسعه ای به 
این حوزه، مشــغول انجام کار های تجاری 
شــده و خــود با انبوه ســازی زمینه ســاز 

گرانی بیشتر خانه  شوند.
بســطام با بیان اینکه  براســاس شرع 
نمی توان بــرای اموال فرد قیمت تعیین 
کــرد، گفــت: منشــا قوانیــن در کشــور 
مــا احکام شــرع اســت و چــون مالکیت 
افــراد در اســالم محتــرم اســت، هیــچ 

کســی نمی تواند به افراد بگوید که باید 
امــوال خود را بــه چه قیمتی بفروشــند 
باتوجه به اینکه در6 ســال گذشته ما در 
کشــور40درصد کاهش تولید داشــتیم 
واین مسئله سبب شــده تقاضا برعرضه 
پیشــی  بگیــرد در ایــن میــان تنهــا راه 
جلوگیــری از بــروز برخی سوءاســتفاده 
هــا از ایــن موضــوع افزایــش تولید در 
کشوراســت. کارشناس کمیسیون امالک 
شــورای اســالمی شهرســاوه خاطرنشان 
امــالک  از مشــاوران  امروزاگــر   کــرد: 
بپرســید که آیا بازار مسکن شلوغ تر از 
گذشــته شــده اســت یا خیر؟ می گویند 
حجــم معامــالت باال رفتــه و بــه تبع آن 
قیمت ها نیز در حال باال رفتن اســت اما 
پاسخ مالکان متقاضی فروش و مشتریان 
بالفعل مســکن تفــاوت هایی فــراوان با 

پاسخ های مشاوران امالک دارد .
وی افــزود: فروشــندگان ایــن روزها 
ترســیده انــد، ایــن نکتــه را مــی توان 
از البــالی گفته هــای فروشــندگان ملک 

شنید. 
مــی گوینــد تــرس دارنــد از فروش 
خانــه و ناتوانی در خریــد واحدی همپای 
واحد قبلی شــان.همین مساله است که 
تفــاوت را در پاســخ ایجاد کرده اســت. 
برخی کارشناســان نیز بر ایــن اعتقادند 
کــه در ســایه ترس از عرضــه واحدهای 
مســکونی به بــازار ، چگونه مــی توان با 
صراحــت ازافزایــش قیمت ملک ســخن 
گفــت . تــرس شــاید بهتریــن توصیــف 
بــرای وصــف فروشــندگان و خریداران 
در بــازار مســکن باشــد.وی ادامه داد:  
ایــن روزهــا عرضه به کف رســیده و در 
نتیجــه با کاهش عرضــه، قیمت ها رو به 
افزایش گذاشــته اســت. ایــن وضعیت 
بســیاری از متقاضیان مســکن، خصوصا 
کسانی که تســهیالتی را دریافت کرده و 
در جســتجوی واحدی برای خرید هستند 
نگران کرده اســت انتظار می رود دولت 
با پرداخت تســهیالت به متقاضیان خانه 
اولی و..تقاضا برای مســکن دســتخوش 

افزایش شود
شــورای  امــالک  کمیســیون  رئیــس 
کرد:باتوجه  تصریح  اســالمی شهرســاوه 
بــه نوســانات نــرخ ارز در چنــد وقــت 
اخیربازارهــای مختلــف کشــور از جملــه 
مســکن،با تالطــم روبــه رواســت  عالوه 

بر بــی ثباتــی ارز و مشــکالت اقتصادی 
در این میــان نقش مشــاوران امالک به 
دلیــل  رقابت های منفــی بین هم صنف 
های خود ســبب شــده تا افزایش قیمت 

مسکن تشدید شود 
وی در پاسخ به ســوالی مبنی براینکه 
بــرای مقابلــه بــا ایــن افزایــش قیمت 
چکاربایــد کرد، گفــت: افزایــش قیمت 
مســکن واقعی نیست،  در شــرایطی که 
قیمت مســکن رشد جهشی داشته است 
دولــت باید شــرایط پرداخت تســهیالت 
بدون ســپرده با نرخ سود پایین را برای 

رونق بازار مسکن فراهم کند.
وی گفت: نرخ ســود تسهیالت مسکن، 
باال و زمــان بازپرداخت آن کوتاه اســت 
کــه در نتیجــه بخــش مهمــی از مــردم 
را  تســهیالت  ایــن  اساســا  نمی تواننــد 
دریافــت و بازپرداخــت کننــد؛ بنابراین 
باید بروکراسی اداری دریافت تسهیالت 
مســکن مــورد بازنگــری قــرار گیــرد و 
مــردم بتوانند به راحتی بدون هزینه به 
بانک ها مراجعه کرده و تســهیالت مسکن 

دریافت کنند.
بســطام تصریح کرد:بازار مســکن در 
حال حاضر نشــان می دهد حتی اگرخرید 
و فروش متناســب بــا میــزان تقاضا در 
بــازار نباشــد امــا تالطــم در ایــن بازار 
واقعی اســت و از ایــن رو واقعیت بازار 
در ماه های پیش رو آشکار خواهد شد. 
وی افــزود: آنچه مســلم اســت اینکه 
احتمــال خزیدن دوباره بازار مســکن به 
رکــود در نیمه دوم ســال وجــود دارد و 
همین ســبب نگرانــی هــا در این بخش 

شده است
تحلیل  شــما از آینده بازار مســکن با 

توجه به نوسانات نرخ ارز:
در چند روز اخیــر همانطور که چندین 
بار به آن اشــاره کردیــم، بازار ارز دچار 
نوســاناتی شــد و بــه همیــن دلیــل یک 
پرسش اساســی برای مشاورین امالک و 
ســازندگان ســاختمان بوجود آمد: آینده 
بازار ملک و مسکن چگونه خواهد بود؟ 

افزایــش قیمــت ارز در چنــد ماهــه  
خصــوص  در  را  انتظاراتــی  گذشــته 
در  کــرد  ایجــاد  پاســخگویی مســئولین 
حالیکــه هیچ پاســخ متقــن و صریحی از 

نهادهــای ذیربــط ارائه نشــد. این عدم 
پاســخگویی میتوانــد منجــر بــه ایجــاد 

فضایی شکننده و عقبگرد شود.
وی افزود:بازار مسکن در حال گذر از 
مرحله رکود است اما برخی اتفاقات باعث 
می شــود حالت شکننده شــود و نتوان با 
قطعیت از رونق بازار امالک ســخن گفت. 
خریــد و فروش ملــک این روزهــا دچار 
نوسان شده تا خریداران و فروشندگان 
ملــک در حالــت ابهــام قــرار بگیرند.به 
علت تاثیرات قیمت مســکن از بازار ارز، 
تمایــل به عقد قرارداد بــرای متقاضیان 
سخت شده و با تداوم این روند، احتمال 
افت تعداد خریــد و فروش آپارتمان در 
شــب عید نیز وجود دارد.بسطام تصریح 
کرد: بررســی هــا در خصــوص »معادله 
ارز در بازار مســکن« تــا حدودی به این 
ابهام پاسخ می دهد. وی افزود:افزایش 
قیمت دالر بر حســب مــدت زمان صعود 
و دامنه رشــد، دو تاثیر »کوتاه مدت به 
شــکل معکوس« و »بلند مدت به شــکل 
مســتقیم« بر انواع شاخص های ملک از 
جملــه قیمت خواهد گذاشــت. در کوتاه 
مدت شــاهد اثرگذاری مثبت قیمت ارز 
بر قیمــت مســکن خواهیم بــود، اما در 
بلند مدت این تاثیرپذیری بیشتر و حتی 
متفاوت خواهد شد. اگر بخواهیم خالصه 
تر و با اســتناد به روند نوســانات قیمت 
ارز و مســکن از ســال 1370 تاکنــون 
صحبت کنیم، افزایــش زیاد قیمت دالر 
در کوتــاه مــدت، بــه صــورت معکــوس 
بر بــازار ملــک اثر خواهد گذاشــت، در 
حالیکــه تاثیــر واقعی رشــد ارز بر بازار 
ملک، در بلندمدت مشخص خواهد شد.

زمانــی  دامنــه  هرچــه  افــزود:  وی 
رشــد قیمت ارز طوالنی تر باشــد، وزن 
اثرگذاری آن بر روی بازار ملک و مسکن 
هــم بیشــتر خواهد بــود. اثر نوســانات 
مثبــت ارز بر قیمت ملــک در بلند مدت 
مستقیم، و در کوتاه مدت معکوس است 
امــا هــر دوی ایــن تاثیرات بــه صورت 
تدریجی رخ خواهند داد.افزایش قیمت 
دالر، تاثیر روانی در بخش تقاضای بازار 
مســکن دارد و باعث میشــود بــازار ارز 
متقاضی بیشــتری پیــدا کــرده و زمینه 
سفته بازی در معامالت ملک کاهش یابد. 

دولت با پرداخت تسهیالت رونق بازار مسکن را فراهم کند
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در ساوه صورت گرفت؛

افتتاح نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش سایپا

محمدرضا منصــوری در آئین 
و  فــروش  نمایندگــی  افتتــاح 
خدمــات پــس از فروش ســاپیا 
در ســاوه، اظهار کرد: شهرستان 
ساوه به عنوان یکی از قطب های 
صنعتی کشور و به سبب نزدیکی 
به پایتخــت و دیگر ظرفیت های 
شهرســتان،  ایــن  در  موجــود 
نمایندگی های  می طلبــد شــاهد 
مختلــف در عرصه هــای مختلف 
در ایــن شهرســتان باشــیم که 
وجــود نمایندگــی ســایپاخودرو 
در  کــه  اســت  آن  نویدبخــش 
آینده نزدیک قطب خودرو کشور 
خواهد بود. امیدواریم با افتتاح 
ایــن نمایندگــی و توســعه آن، 
اطالعات مردم در صنعت خودرو 
به روزتر شود. وی افزود:  تعهد 
استقرار شرکت خودروسازی رنو 
در شهرستان ساوه بوجود آمده 
اســت و با برداشــتن تحریم ها 
فعالیت خود  شرکت فرانســوی 
را در ساوه برای ساخت رنو آغاز 
خواهد کرد. نماینده مردم ساوه 
و زرندیه در مجلس تصریح کرد: 

وجــود  تحریم ها موجــب توقف 
ســرمایه گذاری های خارجــی در 
نقاط مختلف کشور شده است و 
قطعا با برداشتن تحریم ها روند 
ســرمایه گذاری های خارجی نظیر 
استقرار رنوی فرانسه در ساوه  

از سر گرفته می شود. 
کرد:احداث  بیــان  منصــوری 
یک شــرکت خودروســازی دیگر 
در شهرستان ســاوه نیز درحال 
پیگیری اســت که  تا هفت برابر 
ظرفیت فعلی شرکت خودروساز 
بن رو ایــن شهرســتان توانایی 
تولیــد خــودرو دارد با ســاخت 
200 هزار متر سوله و با انتخاب 
شــرکت خودروســاز خارجــی و 
جــذب ســرمایه گــذار فعالیــت 
خود را با ایجاد اشــتغالزایی باال 
آغــاز خواهد کرد. منصوری بیان 
کــرد: ســالن رنگ این شــرکت 
خودروساز قادر است 32 خودرو 
را در ســاعت آمــاده تولید کند 
در حالیکــه در شــرکت بن روی 
ساوه، ظرفیت سالن رنگ، هفت 
خودرو در ســاعت اســت. او به 

شرکت سوم خودروسازی که در 
آینده نزدیک کلنگ زنی خواهد 
شد، اشــاره کرد و گفت: شرکت 
رامــک خــودرو دیگــر شــرکت 
خودروسازی است که با استقرار 
در ساوه نقطه عطفی برای تبدیل 
شــدن این شهرســتان به قطب 
صنعــت خودروی کشــور خواهد 
شــد. منصوری ادامه  داد: بحث 
حــذف فرمانــداری ویــژه برای  
تضعیــف فرمانداری ویــژه این 
شهرســتان مطرح می شــود ولی 
به طور قاطع از فرمانداری ویژه 
ساوه حمایت خواهم کرد و اخیرا 
بــا وزیر کشــور در این خصوص 

دیدار و گفتگو داشتم. 
وی تصریــح کــرد: فرمانداری 
ویژه ساوه دست نخورده و دست 
هم نخواهــد خورد ولی اتفاقاتی 
که در خصوص فرمانداری ویژه 
در ارتباط با نــوع حکم فرماندار 
و ... به طور کامل پیگیری شــده 
و از وزیر کشور درخواست شده 
ضمن حفــظ ســاختار فرمانداری 
ویــژه جایگاه فرماندار ســاوه به 

عنوان معاون اســتاندار محفوظ 
بماند چرا کــه تضعیف فرماندار 
مجموعــه  تضعیــف  منزلــه  بــه 

شهرستان است. 
نماینده مردم ساوه و زرندیه 
در خانــه ملت تصریــح کرد:  اگر 
اتفاقاتــی که در حکــم فرماندار 
پیوســته  بوقــوع  ســاوه  ویــژه 
اســت اصالح نشــود باالجبار در 
صحــن علنــی مجلــس اعتراض 
خــود را بــه نمایندگــی از مردم 
اعــالم خواهم  انتخابیــه  حــوزه 
کــرد.   مدیــر نمایندگی فروش 
و خدمات پس از فروش ســایپا 
در ساوه نیز با اشاره به جمعیت 
باال و مهاجرپذیر این شهرســتان 
گفت: حق مردم این شهرســتان 
برخــورداری از شــرایط رفــاه و 
آســایش مطلوب اســت. محمود 
شــهروندان  افــزود:  عروجــی 
ســاوجی برای تعمیر ســاده یک 
خــودرو باید به شــهرهای مجاور 
نظیــر تهــران، قم و اراک ســفر 
کنند که هزینه بردار اســت اما 
راه انــدازی ایــن نمایندگی این 

مشکل را رفع می کند. 
وی افزود: به هر میزان سطح 
آرامــش و رفــاه در شهرســتان 
رغبــت  مــردم  شــود  فراهــم 
بیشــتری بــرای زندگــی در این 
شهر پیدا خواهند کرد و موجب 
توســعه متوازن و پایدار ســاوه 
مدیرنمایندگــی  شــد.  خواهــد 
فروش وخدمات پس از فروش 
ســایپا در ســاوه ادامــه داد:بــا 
استقرار نمایندگی سایپا شرایط 
اشــتغال بــرای 20نفــر فراهم 
شــد بنا به سیاســت های سایپا 
در  آن  خدمــات  توســعه  قطعــا 
ایــن شهرســتان افزایــش و به 
روزتــر در اختیــار مــردم ایــن 
شهرســتان قرار خواهد گرفت. 
وی افزود:تعامــل و هم افزایی 
بیــن مســئولین زمینه توســعه 
خدمات و برخورداری مردم این 
شهرســتان از خدمــات گوناگون 
اســت که امیدواریم افتتاح این 
نمایندگــی گامی در جهــت بهره 
منــدی مردم از امکانــات متنوع 

باشد.
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حامد افشارنیا در گفت وگوبا خبرنگار 
جام جم استان مرکزی با اشاره به برنامه 
هــای وزارت علوم در جهــت ارتقاءعلمی 
اظهارداشــت:جذب هیات علمــی ،ارتقاء 
وتجهیــز  آزمایشــگاه، ســاخت  و  کارگاه 
کارگاه هــا و آزمایشــگاه هــا بــه همین 
منظــور  درســال جــاری  بــرای فــاز اول 
اختصــاص  تومــان  حــدود 50میلیــون 
یافته،تشــکیل کمیته هــای تخصصی با 
هــدف بازبینی ســرفصل های دروس به 
منظور ارائــه برنامه ها متناســب با نیاز 
بــازارکار  برگــزاری دوره هــای آموزشــی 
آزاد برای اساتید ودانشجویان در قالب 
دوره های کوتاه مدت آموزشی ،بازآموزی 
اساتید و کارکنان دانشکده فنی وحرفه 
و  حضــوری  بصــورت  زاده  جراحــی  ای 
تخصیص بودجــه برای تجهیــز کتابخانه 
هــای ایــن دانشــکده اختصــاص یافت 
بخشــی از برنامه های وزارت علوم برای 
ارتقای سطح علمی اساتید ودانشجویان 

است
بــا  نامــه ای  تفاهــم  افــزود:  وی 
صنعــت وآموزش وپــرورش بــه منظور 
اســتفاده از ظرفیــت هــا، تفاهــم نامه 
بــا دانشــگاه های بیــن المللــی با هدف 
اســتفاده از دوره هــای تکمیلی وتبادل 
اســاتید ودانشــجویان، گســترش مرکز 
فنــی وحرفه ای در شــهرهای مــرزی،راه 
اندازی ســایت انجمن دانش آموختگان 
به منظــور ثبت رزومــه آنها واســتفاده 
از ظرفیت ها،ارزیابــی تضمیــن کیفیــت  
تحصیلی  وتربیت نیروی متعهد وکاردان 
و برگزاری دوره های تخصصی بعد از فارغ 
 التحصیل شــدن برای فــارغ التحصیالن 
بــا عنــوان آزمون های مهندســی نیز به 
منظور ارتقای ســطح علمی مدنظر گرفته 

است
ای  فنــی وحرفــه  رئیــس دانشــکده 
جراحــی زاده ســاوه هدف اصلــی انجام 
دادن پژوهــش را تولیــد علــم و ارایــه 
راهکار اجرایی برای حل مسایل نهادها و 
دســتگاه های مختلف دولتی و خصوصی 
عنــوان کرد و افــزود: ضــرورت دارد که 
دولــت ها به عنوان برنامــه ریزان کالن، 
زیرســاخت های پژوهش را در کشور به 
طور دقیــق طراحی، مدیریــت و ارزیابی 
کننــد. وی افزود:پژوهش در زمینه های 
مختلف سیاســی، اقتصادی، اجتماعی و 
... در تمــام تصمیم گیری های کالن یک 
کشور موثر است و بکارگیری آن به طور 

مستقیم بر توســعه و تعالی یک جامعه 
اثر گذار خواهد بود. وی ادامه داد:برای 
دســتیابی به نقش پژوهش در توســعه 
کشــورها باید نگاه شــود که کشورهای 
مختلــف جهان در این زمینــه چه تجربه 
ای را کســب کــرده اند و اکنــون در چه 

جایگاهی قرار دارند.
 بــا نگاهــی مختصــر بــه کشــورهای 
پیشــرفته درخواهیــم یافت کــه امروز 
ژاپن در حــوزه دانش بنیــان در جایگاه 
باالیی قــرار دارد و به طرف تولید ثروت 
از تولیــد دانــش حرکــت کرده اســت و 
اکنــون از ســرمایه گــذاری هــای کالن 

خویش در این زمینه نتیجه می گیرد.
افشــارنیا درباره اهمیــت پژوهش در 
کشــورهای توســعه یافته اظهار داشت: 
موسســه هــا و بنــگاه هــای تولیــدی و 
خدماتــی که غرفه های فعــال اقتصادی 
نیــز نامیــده می شــوند در کشــورهای 
توســعه یافتــه و در حــال توســعه بــه 
اهمیــت دانش بنیان بــودن در فعالیت 
هــای خویش پی بــرده اند و بــه همین 
علت در زمینه هــای مختلف از پژوهش 

استقبال می کنند. 
در نخســتین مرحله فرهنگ پژوهش 
در چنین جامعه هایی تولید شده است 
و دستگاه های خصوصی با توجه به مرز 
علــم و تعریــف آن بــه درک درســتی از 
نقش پژوهش در افزایش ســود و بهره 
وری خویــش پی برده اند و با دســتیابی 
به چنین شــناختی انجام آن را به عنوان 
بخشــی از فعالیــت خویــش دنبال می 
کنندوی ادامه داد: دولت های پیشرفته 
همچنیــن در حــوزه حمایت هــای کالن ، 
برنامه ریزی برای فعالیت های پژوهشی 
را بــرای تمــام بخــش هــای اقتصــادی، 
اجتماعی، سیاســی و ... انجام می دهند 
و در جریــان این برنامه ها به طور دقیق 
مشــخص می کنند که سهم پژوهش در 
یک فعالیت و اقدام کالن چیســت و چه 

نوع پژوهشی باید به وسیله چه دستگاه 
هایی مورد حمایت قرار بگیرد. همچنین 
خروجی هــای معینی بــرای امر پژوهش 
تعریف می شــود و بر پایــه برنامه های 
20 ســاله و پنج ســاله کشــورها بودجه 

الزم برای این امر اختصاص می یابد.
رئیــس آموزشــکده فنــی و حرفه ای 
جراحی زاده بیان کرد: کشورهای مختلف 
به دلیل اینکه پژوهش و فناوری را یکی 
از مهــم ترین اولویت های توســعه می 
دانند به دنبال افزایش ســهم پژوهش 
از تولید ناخالص خود هســتند به نحوی 
که براساس آمارهای موجود کشورهایی 
ماننــد ژاپن، کره جنوبی و ســوئد بیش 
از 3 درصــد از تولید ناخالص خود را به 
پژوهش و تحقیقات اختصاص می دهند

وی ادامه داد: پژوهش در کشور باید 
جایگاه خود را پیدا کند باید یک ساختار 
واحد لذاب مکان دارای پژوهش در نظر 
گرفت و ســازمان یا نهادی که بتواند در 
مرحله های شکل گیری مساله و تحقیق 
تا هنگام خروجی، کاربرد و تاثیر آن برای 
درمان مســایل فرهنگی، جامعه، صنعت 
و ... بــر آن نظــارت و مدیریــت داشــته 

باشد
وی افــزود:در کشــورهای دیگــر طرح 
وبودجــه ارائــه مــی دهند حتــی اگرآن 
پژوهــش بــه شکســت منجر شــود در 
حالیکــه در کشــورما بایــد طــرح ارائــه 
ودرصورت تاییــد بودجه اختصاص پیدا 
می کند درشــهری مثل ســاوه بــا وجود 
20مرکز علمی وقطب صنعتی آزمایشگاه 
نداریــم  تحقیقــات  ومرکــز  تخصصــی 
افشــارنیا بیان کرد:مقــام معظم رهبری 
بــر موضوع پژوهش و فناوری و کاربردی 
ســازی آنها تاکید فراوانی دارند و بارها 
در دیدار با دانشــگاهیان و جامعه علمی 
کشــور این دغدغه را بیان کرده اند اما 
حرکت در این مسیر به دلیل کمبودهای 

مالی با کندی مواجه شده است.

این درحالی است که کارشناسان این 
حوزه معتقدند هنــوز توجه به پژوهش 
بــه یک فرهنــگ و باور جدی در کشــور 
تبدیــل نشــده و همین امــر موجب می 
شود که صحبت در خصوص این موضوع 

در حد شعار باقی بماند.
رئیــس  آموزشــکده فنــی و حرفه ای 
جراحی زاده ســاوه  خاطرنشــان کرد: اگر 
می خواهیم در عرصه های رقابت علمی 
و پژوهشی حضور جدی داشته باشیم با 
رویکــرد فعلی نمی توانیــم به ماموریت 

ها و اهداف دست یابیم.
بــا اســتفاده از  وی افــزود: هرچنــد 
نیروهای حق التدریس تا حدودی کمبود 
نیــروی آموزشــی را برطــرف مــی کنیم 
ولی الزمــه تحقیق  علمــی وبرنامه های 
پژوهشی استفاده از ظرفیت های هیات 
عملــی هر مرکز علمی اســت براســاس 
استاندارد به ازای هر رشته دانشگاهی 
وجود 3هیــات علمی ضروری اســت که 
40ســاعت آنها حضور در دانشگاه برای 
تدریــس بــوده و در بحــث پژوهــش و 
تحقیق نیز فعالیت داشــته باشــد ولی 
متاســفانه کمبــود هیــات علمی ســبب 
شــده نــه تنهــا در کل کشــور بلکه در 
شهرســتان ســاوه جایگاه پژوهش     کم 
رنگ وناامید کننده باشــد چرا که  الزمه 
ارتقاء علمی هر کشــور براساس تحقیق 

وپژوهش است.
رئیــس آموزشــکده فنــی و حرفه ای 
جراحی زاده ســاوه تصریــح کرد:با وجود 
20مرکز علمی در شهرستان ساوه و قطب 
صنعتی کشــور  ازآزمایشــگاه تخصصی 
ومرکز تحقیقات محروم هستیم هرچند 
برخــی مراکز علمی یــا واحدهای صنعتی 
ممکن اســت آزمایشــگاه داشته باشند 
ولی اســتفاده از آن بــرای عموم مقدور 
نیســت  واین مســئله ســبب شــده از 
آزمایشگاه های تخصصی شهرهای دیگر 

استفاده  کنند .

رئیس آموزشکده فنی و حرفه ای جراحی زاده ساوه مطرح کرد؛

ضرورت تقویت آزمایشگاه های تخصصی ومراکز تحقیقات علمی در ساوه
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حسب حالی ننوشتی و شد ایامی چند
محرمی کو که فرستم به تو پیغامی چند

ما بدان مقصد عالی نتوانیم رسید
هم مگر پیش نهد لطف شما گامی چند

حافظ

درجلســه  آقــازاده   ســیدعلی 
اقتصاد  راهبــری  مشــترک ســتاد 
مقاومتی استان مرکزی و شهرستان 
ساوه با اشــاره به برگزاری دومین 
اقتصــاد  ســتاد  مشــترک  جلســه 
مقاومتی اســتان و شهرستان ساوه 
به منظــور بررســی مشــکالت این 
واحــد صنعتــی و تولیــدی افزود: 
تصمیمــات خوبی در ارتبــاط با حل 
مشــکالت حدود 20 میلیــون دالر 
سفارشــاتی که کشــورهای حاشیه 
خلیج فارس به این شــرکت دادند 

اتخاذ شد. 
وی بیــان کرد: عدم تمدید کارت 
بازرگانی به دلیــل بدهی مالیاتی و 
تامیــن اجتماعی ایــن واحد صنعتی 
و تولیدی موجب شــده بود که این 
کارخانــه با مشــکالت گمرکی در پی 
واردات مواد اولیه مواجه شــود و 
تصمیمــات خوبی برای تمدید کارت 
بازرگانی اتخاذ شــد و با فرمولی که 
بدســت آمد گواهی ارزش افزوده 

کارخانه صادر خواهد شد. 
در  مرکــزی  اســتان  اســتاندار 
ادامــه گفــت: بــا صــدور گواهــی 
کارت  تمدیــد  و  افــزوده  ارزش 
بازرگانــی، مواد اولیــه از گمرک به 
کارخانــه منتقــل خواهد شــد و در 
چرخــه تولیــد قرار خواهــد گرفت 
که ماهانــه 20 میلیــون دالر برای 

کارخانه ارزآوری خواهد داشت. 
وی افزایش صادرات و ارزآوری 
را زمینه ســاز رونق اقتصادی این 
کارخانــه و بــه تبــع آن افزایــش 
اســتان  در  غیرنفتــی  صــادرات 
دانســت و افزود: عالوه بر مسائل 
و مشــکالت این کارخانه موضوعات 
دیگری در خصوص نیازهای شهرک 
صنعتی جدید ساوه در خصوص آب 
و بــرق و راه دسترســی بررســی و 
تصمیمات الزم اتخاذ شــد. آقازاده 
در ادامه با تقدیر از اعضای ســتاد 
اقتصــاد مقاومتــی اســتان مرکزی 
به منظــور برطرف کردن مشــکالت 
تولیــد اســتان گفــت: قطعــا بایــد 
توجه اســتان به حل مشکالت حوزه 
تولید بــه ویــژه کارخانــه پروفیل 

صفا بیشتر شــود و دبیرخانه ستاد 
پیگیر اجرای مصوبات ســتاد باشد. 
وی تاکید کرد: با همفکری و تعامل 
بیشتر می توان ضمن حل مشکالت 
حوزه تولید در جهت ایجاد اشتغال 
برداشــت.  گام  پایــدار  و  بیشــتر 
استاندار اســتان مرکزی در بخش 
دیگری از این گفت و گو با رد شایعه 
حذف پسوند "ویژه" از فرمانداری 
همچنــان  ســاوه  گفــت:  ســاوه، 
فرمانداری ویژه است و ویژه بودن 
فرمانــداری ایــن شهرســتان جزو 
تشــکیالت مصــوب اداری اســتان 
مرکزی اســت و مجموعه استان هم 
بر این مســاله تاکید دارد و هم آن 
را تائیــد مــی کند. وی شهرســتان 
ســاوه را قلــب اقتصــادی اســتان 
مرکزی دانســت و افزود: ساوه به 
اســتان  دومین شهرســتان  عنوان 
مرکزی جزو الینفک اســتان اســت 
و یکی از شهرســتان های پرتوان از 
لحاظ سیاســی، اقتصادی و اجتماعی 
است. شایعاتی که اخیرا مطرح شده 
است به دلیل نامه ای بود که از سر 
غفلت در وزارت کشور صادر شد و 
بالفاصله نسبت به صدور این نامه 
از مجموعه اســتان واکنش نشــان 
داده شــد. آقازاده تصریح کرد: به 
شــهروندان خوب شهرستان ساوه 
عــرض می کنم که فرماندار ســاوه 
همچنــان از نظــر تشــکیالت اداری 
معــاون اســتاندار و فرماندار ویژه 
اســت و بــه معاونین تاکیــد کردم 
کــه حتمــا معاونــت اســتانداری و 

فرمانداری ویژه شهرســتان را قید 
کنند. 

ایــن  بــزودی  کــرد:  تاکیــد  وی 
مشکلی که در وزارت کشور بوجود 
آمده اســت برطــرف خواهد شــد 
و هیچ جــای نگرانی وجــود ندارد. 
اســتاندار استان مرکزی در سفری 
نیــم روزه به ســاوه ضمــن بازدید 
بهســتان  داروســازی  شــرکت  از 
تولید ســاوه تولیــد کننده 16 نوع 
داروســازان  لیســانس  تحت  دارو 
معتبر اروپایی در جلســه مشــترک 
ســتاد راهبــری اقتصــاد مقاومتی 
اســتان مرکزی و شهرســتان ساوه 
به منظور بررســی مشکالت شرکت 
پروفیــل صفا ســاوه شــرکت کرد. 
محمــد بهارونــد نیز گفــت: در این 
مــدت میــزان واردات کاال بــه این 
شهرســتان نیز پنــج درصد کاهش 
داشــته اســت.وی بــا اشــاره بــه 
واحد هــای  در  موجــود  مشــکالت 
تولیدی و صنعتی اظهار کرد: موانع 
و  مشــکالت پیــش روی واحد هــای 
نیازمنــد  کــه  تولیــدی  و  صنعتــی 
تصمیــم گیــری بــرای بــرون رفت 
آن در اســتان بودیم برطرف شده 
است اما برخی از مشکالت باید در 
ســطح کالن کشور بررسی و تصمیم 
گیری شود که هنوز بسیاری از آنها 
الینحل باقی مانده اســت.فرماندار 
ســاوه در ادامــه به مشــکل حمل 
و نقل کاال اشــاره کــرد و گفت: در 
گذشــته روزانــه بالــغ بــر 1200 
بارنامه در شهرستان صادر می شد 

کــه این میزان طی روزهای اخیر به 
دلیــل مشــکالتی که در ایــن حوزه 
بوجود آمده به 800 بارنامه کاهش 
یافتــه اســت.وی تصریح کــرد: با 
وجــود موانعی که در صنعت حمل و 
نقل بوجود آمده است اما وضعیت 
این صنعت در ســطح شهرستان در 
تاکید  اســت.بهاروند  عادی  شرایط 
کــرد: شــجاعت مدیــران صنایع و 
خویشــتن داری کارگــران موجــب 
شــده است تا مشکالت حوزه تولید 
در فضایــی آرام و بــا اتخاذ تدابیر 

الزم بررسی و برطرف شود.
وی در ادامــه از رونــق شــهرک 
صنعتی جدید ساوه با عنوان شهرک 
ســرمایه گذاری خارجی ســاوه خبر 
داد و با اشــاره بــه انعقاد قرارداد 
بــرای 100 واحد صنعتی و تولیدی 
گفت: با همکاری شرکت برق منطقه 
ای باختــر بــرق مورد نیاز شــهرک 
تامین و مقرر شــده است از سوی 
آب و فاضــالب روســتایی اســتان 
مرکــزی 15 لیتر بر ثانیــه نیاز آب 
شرب شهرک تامین شــود.بهاروند 
به ساماندهی راه دسترسی ورودی 
شــهرک صنعتی جدید ساوه اشاره 
کرد و خواســتار تســریع در اجرای 
این طرح شد.مدیرعامل کارخانجات 
پروفیل صفا نیز گفت: این شرکت 
تا پایان ســال 86 یکــی از بهترین 
و موفــق ترین کارخانجــات تولیدی 
بــود، اما به دلیل مشــکالت ناشــی 
از سیاســت های ســالهای گذشــته 
در دولــت قبلــی بــا رکــود مواجه 

مدیرعامــل  رســتمی  شــد.محمد 
شــرکت صفا  نیز با اشاره به اینکه 
واحــد  بزرگتریــن  کارخانــه  ایــن 
تولیدی و صنعتی تولیدکننده انواع 
لوله در کشــور اســت، عنوان کرد: 
عــدم تمدیــد کارت بازرگانــی این 
کارخانــه موجب ناتوانــی در تامین 
مواد اولیه شده است و بزرگترین 
مانــع بــرای فعالیت این شــرکت با 
ظرفیتــی بســیار پاییــن از ظرفیت 
واقعی است.وی به پرداخت بالغ بر 
100 میلیارد تومان در ســال جاری 
به امور مالیاتی بابت بدهی مالیاتی 
این شــرکت اشــاره کرد و گفت: با 
مســدود کردن حساب بانکی مبلغی 
فراتــر از میــزان بدهــی مالیاتــی 
شــرکت از حســاب بانکی برداشت 
شــده اســت امــا بخشــش جرایم 
مالیاتی که مقرر بوده بخشیده شود 
انجام نشــده و همچنان محدودیت 
های الزم متوجه این شرکت است.
وی افزود: این شــرکت در گذشته 
با ســه هزار نیــرو فعالیت می کرد 
که دارای رتبه در ســطح جهانی بود 
و تالش کرد تا سال 92 این تعداد 
نیــرو را حفظ کند، اما از ســال 93 
بــه دلیل مشــکالت مالــی و رکود، 
موضــوع تعدیــل نیــرو بــه عنوان 
یک مشکل اساســی همچنان وجود 
دارد.رســتمی صفا نداشتن گواهی 
ارزش افــزوده و گواهــی مفاصــا 
حساب را از دیگر مشکالت برشمرد 
و گفت: در حال حاضر مبلغی معادل 
10 میلیون دالر سفارش صادرات 
پذیرفته شــده اســت اما به دلیل 
نداشــتن کارت بازرگانــی تحویــل 

نشده است.
وی تصریــح کــرد: هزینــه ایــن 
شرکت ماهانه بالغ بر هفت میلیارد 
تومان است که بالغ بر 2/5میلیارد 
تومــان آن بابت پرداخــت حقوق و 
مزایــای کارگــران اســت و بدلیل 
مشکالتی که بر سر راه این شرکت 
بوجود آمده اســت امکان پرداخت 
هزینه های جاری وجود ندارد عالوه 
بــر آن بر بدهــی های شــرکت نیز 

افزوده می شود.

با حمایت همه جانبه دستگاه های اجرایی؛

 شرکت پروفیل صفا ساوه به دوران رونق تولید باز می گردد


