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دبیــر اجرایی تشــکیالت خانه 
کارگر ســاوه وزرندیه در مراســم 
گرامیداشــت روز کارگر و تجلیل 
از کارگران نمونه شهرستان ساوه 
در خانه کارگر تشــکیالت ســاوه 
و زرندیــه که با حضور اســتاندار 
مرکــزی برگزار شــد، اظهــار کرد:  
اگرچــه دولــت در شــورای عالــی 
کار همــراه جامعه کارگــری بود و 
بیشــترین افزایش حقــوق برای 
کارگران در طول 39 سال گذشته 
را در ســال ۱39۷ رقــم زد، ولــی 
متاســفانه چنــدی نگذشــت  که 
تحریم های ظالمانه و دســت های 
پشت پرده مفســدین اقتصادی، 
عرصــه را بر جامعــه کارگری تنگ 
کرد و شــیرینی افزایــش حقوق 
با بحران اقتصــادی که در فضای 
کام  بــر  گشــت،  حاکــم  کشــور 
کارگران تلخ شــد و آنها با سیلی 
صورت خود را سرخ نگه داشتند. 
خبرنگار جام جم ســاوه: داوود 
میرزایــی افزود: کارگــران در خط 
مقدم جنگ اقتصادی هســتند و 
از توان باالیی برای مقابله با جنگ 
اقتصادی دشمن برخوردارند و می 
توانند با تولید کاالی با کیفیت و 
تقویــت صــادرات محوری پاســخ 
کوبنــده ای بــه بدخواهــان نظام 
بدهند، به شرطی که موانع تولید 

از سر راه کارگران برداشته شود.  
کارگــران  در تمامــی عرصه هــای 
اجتماعــی  اقتصــادی،  سیاســی، 
و نظامــی حضوری تاثیرگــذار در 
انقــالب داشــتند اما متاســفانه 

دچار بی مهری شدند. 
دبیراجرایــی تشــکیالت خانــه 
کارگــر ســاوه و زرندیــه تصریــح 
در  افزایش حقوق  کرد:بیشترین 
ســال ۱398 بــرای جامعه کارگری 
حقــوق  متاســفانه  ولــی    بــود 
دومیلیونی برای یک خانوار ســه 
نفری تنها جوابگــوی نیاز ۱۵ روز 
است. وقتی خط فقر توسط مرکز 
پژوهش های مجلس 3.۵ میلیون 
تومــان اعــالم مــی شــود تمامی 
کارگران زیر خط فقر قرار دارند و 
در آرزوی داشتن مسکن و خودرو 
خواهنــد ماند. دبیــر خانه کارگر 
ســاوه و زرندیه خواستار برطرف 
کردن مشــکالت توسط مجلس و 
دولت شد و افزود: باید دست به 
دســت هم بدهیم تا شعار رونق 
تولیــد در حد شــعار باقی نماند. 
امروز رهبر معظم انقالب بیش از 
همه دغدغه کارگران را دارند و با 
نامگذاری ســالها با عنوان حمایت 
از تولیــد ملی و رونــق تولید به 
مســئوالن گوشــزد می کنند که 
بایــد نگــران اقتصــاد کارگــران 

باشــند. وی افــزود: ســود باالی 
بانکی کمــر کارگران و کارفرمایان  
را شکســته واین  بزرگترین مانع 
پیــش روی رونــق تولیــد اســت 
در حالیکــه باید با کاهش ســود 
بانکی در حوزه تولید اجازه دهیم 
نقدینگی در این عرصه افزایش 
یابد تا تالش کارگــران به نتیجه 

برسد. 
میرزایی با بیــان اینکه  بخش 
اعظم  نمایندگان مجلس با جامعه 
کارگری بیگانه وشــناخت الزم در 
حوزه تولیــد را ندارند، اظهارکرد: 
برخی  تصمیمات مجلس شــورای 
اســالمی مخالــف منافــع کارگری 
اســت در حالیکــه مقــام معظم 
رهبری تاکید دارند قوانین وضع 

شــده در مجلــس بایــددر دفاع 
از منافــع کارگری و قشــر محروم 
جامعه باشــد ولی متاسفانه این 

طور نیست.
وی ادامــه داد: نماینده مجلس 
در تلویزیون حاضر می شــود و به 
صراحت می گوید فالن تصمیمی 
که مجلــس گرفت اشــتباه بوده 
اســت. سوال ما این است که آیا 
مجلس جای آزمون و خطاست؟ با 
یک تصمیم غلــط زندگی هزاران 
کارگر را تباه می کنید؟ اصال شما 
اشتباه کردید که نماینده شدید. 
تا چه وقت باید تاوان تصمیمات 
اشتباه در کالن کشور را بدهیم. 
دبیر اجرایی خانه کارگر ســاوه 
قراردادهــای  گفــت:  زرندیــه  و 

موقــت و ســوء اســتفاده از آن 
کمر کارگران را شکســته اســت. 
کارفرمایی که یک شبه و با رانت 
صاحب کارخانه ای شده و توانایی 
اداره یک شــرکت را ندارد، جامعه 
کارگــری را با بحــران مواجه کرده 
اســت. کارگران تا کی باید تاوان 
خصوصی سازی بدون کارشناسی 

را بدهند. 
وی در ادامه خواســتار برطرف 
کارخانجــات   مشــکل  کــردن 
ماننــد  نیــز  ســاوه  شهرســتان 
کارخانجات اســتان شــد وگفت: 
مشــکل پروفیل ســاوه کمتر از 
هپکو نیست. بسیاری از کارگران 
آن در شرف بازنشستگی هستند 
اما بــه دلیــل مشــکالت موجود 

امکان این کار وجود ندارد. 
گفــت:  ادامــه  در  میرزایــی 
متاســفانه  طی یک سال گذشته 
ســه هزار نفر در ساوه و زرندیه 
مشــمول مقــرری بیمــه بیــکاری 
شــدند کــه آمــار خوبــی بــرای 
بزرگترین شــهر صنعتی کشــور 
نیســت. وی افــزود: بســیاری از 
دانشــجویان  و  آمــوزان  دانــش 
جامعــه کارگری مســتعد به دلیل 
مشــکالت مالی از ادامه تحصیل 
جاماندند و زوج هــای جوان قادر 

به ازدواج نیستند. 

دبیر اجرایی تشکیالت خانه کارگر ساوه وزرندیه:

اکثر تصمیمات نمایندگان مجلس مخالف منافع کارگران است
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فرماندار ساوه در سیزدهمین 
جشــنواره خیرین مدرســه ســاز 
شهرستان ساوه با اشاره به جایگاه 
اظهارداشت:شهرســتان  خیریــن 
ســاوه به دلیل مهاجرپذیر بودن 
وصنعتی بودن درسال های اخیر 
بــا افزایش جمعیت مــواج روبرو 
بوده بنابراین ســاخت و توســعه 

فضاهای آموزشی ضروری است 
خبرنــگار جام جم ســاوه: علی 
میرزایی افزود :باتوجه به کمبود 
اعتبــارات دولتــی خیریــن نیک 
اندیش ساوجی با ساخت مدارس 
برخوردارکمــک  کــم  مناطــق  در 
شایسته ای به توســعه وتامین  

فضاهای آموزشی داشته اند.
تصریــح  ســاوه  فرمانــدار 
کرد:دردین مبین اسالم مشارکت 
شایســته  خیراقدامــی  درامــور 
بوده ودراین میان جایگاه خیرین 
مدرسه سازکه خود را از تعلقات 
دنیوی رهــا کرده ومــال تو را در 
جهت ارتقای دانــش افرادبه کار 
گرفتــه جایگاهی بــس رفیع در 
دنیا و آخرت برای خود رقم زدند.
عبــداهلل ســالمی، مدیر عامل 
مجمع خیرین مدرســه ساز ساوه  
با اشــاره به اینکه مدرسه سازی 
افتخــاری اســت کــه نصیب هر 
انســانی در کشــور نمــی شــود، 
اظهار داشــت: امید است به آن 
اندازه از ســرانه ساخت فضاهای 
آموزشی برســیم که هیچ دانش 
آمــوزی در کشــور بــدون فضای 

آموزشــی نباشــد و مدرسه ای با 
ســاختمان مســتهلک و در حــال 

تخریب وجود نداشته باشد.
اینکــه  بیــان  بــا  وی 
هوشمندســازی مــدارس اکنون 
در برنامه هــای وزارت آموزش و 
پرورش قرار گرفته است، افزود: 
بهتر اســت خیــران در این حوزه 
نیز همیار و کمک دستگاه تعلیم 

و تربیت کشور باشند.
رئیــس  ابراهیــم فراشــیانی، 
آمــوزش و پــرورش ســاوه نیــز 
دراین مراسم گفت:شهرک علوی 
از مناطق تازه احداث شــده شهر 
است  قطعا اگر همت خیران برای 
ساخت مدرسه نبود،  با مشکالت 
زیادی در تامین فضای آموزشــی 
روبه رو بودیم وی افزود:به همت 
خیرین مشکل فضای آموزشی در 
مناطق کم برخوردار از جمله   حاج 
بلوک  و  شــهرک علوی تا حدودی 
برطرف شده و تا مهر امسال نیز 
با بهره برداری از مدرسه خیرساز 
دیگــری در منطقــه حــاج بلــوک،  
شمار واحدهای آموزشی افزایش 

می یابد.
بیــان کرد:اکنــون  فراشــیانی 
حــدود ۷0 میلیــارد ریــال کمک 
از ســوی خیــران مدرســه ســاز 
ساوجی برای هزینه خرید زمین و 
ساخت واحدهای آموزشی در این 

شهرستان تامین شده است.
وی ادامــه داد:امــروز عملیات 
ســاخت یک مجتمع آموزشــی در 

ســاوه آغاز می شــود که با بهره 
بــرداری از آن،  شــاخص فضاهای 
آموزشــی شهرســتان تا حدودی  
برطرف می شــود .رئیس آموزش 
و پرورش ســاوه خاطرنشان کرد: 
ســاخت ایــن مجتمــع آموزشــی 
بــا ۱00 میلیــارد ریال از ســوی 
خیران مدرسه ساز، تامین اعتبار 
شده اســت. در پایان از خانواده 
عسکریان خیر مدسه ساز تقدیر 

شد.
حسین محمدی در سیزدهمین 
جشــنواره خیرین مدرســه ســاز 
شهرســتان ســاوه که در مجتمع 
کاوه  نیــکان  ورزشــی  آموزشــی 
خیریــن  افــزود:  شــد،  برگــزار 
دوشــادوش بخش دولتی در امر 
مدرســه ســازی مشــارکت کنند 
بــه  و دولــت متعهــد می شــود 
هــر میزانی کــه خیریــن در امر 
مدرســه ســازی مشــارکت کنند 
به همان میــزان اعتبارات دولتی 
تخصیــص داده شــود و این یک 
فرصــت طالیــی در حــوزه تامین 
فضــای آموزشــی اســت. وی در 
ادامه گفــت: هم اکنون ســرانه 
فضای آموزشی، پرورشی و کمک 
آموزشی شهرســتان ساوه حدود 
4 متر مربع اســت که این میزان 
از میانگین استان که حدود ۵.۵ 
متر مربع است کمتر بوده و باید 
تالش کرد تا به میانگین استانی 

برسد. 
محمدی در ادامه ایمن ســازی 

مدارس را رویکــرد مجمع خیرین 
مدرسه ساز در سالجاری بیان کرد 
و افزود: امید است با شناسایی 
دقیق نیازها و برنامه ریزی صحیح 
بتوانیــم در حــوزه ایمن ســازی 
و مقاوم ســازی مدارس اســتان 
بویژه شهرســتان ســاوه گام های 

موثری برداریم. 
وی با اشــاره به اینکه در حال 
حاضر هشــت پروژه نیمــه تمام 
آموزشــی در شهرســتان ســاوه 
وجــود دارد که عملیــات اجرایی 
6 پــروژه به دلیــل محدودیت در 
منابع مالی متوقف شــده است، 
افــزود: برای تکمیل این پروژه ها 
به اعتبــاری بالغ بــر 80 میلیارد 
ریال نیاز است که امید است با 
مشــارکت خیرین و منابع دولتی 

به سرانجام برسد. 
محمــدی به بازســازی و مرمت 
کالس هــای درس اشــاره کــرد و 
افــزود: از مجمــوع کالس هــای 
قانــون  براســاس  کــه  درســی 
تخریب، بازســازی و مقاوم سازی 
و  احصــاء  در شهرســتان ســاوه 
شناسایی شده است 802 کالس 
غیرمستحکم وجود دارد که الزم 
اســت برنامــه ریزی دقیــق برای 
مرمت و ایمن سازی آنان در نظر 

گرفت.
 وی تصریــح کــرد: 4۵9 کالس 
درس نوبــت دوم در شهرســتان 
وجــود دارد کــه الزم اســت بــا 
توسعه فضاهای آموزشی به تک 

شیفت تبدیل شــوند. همچنین 
هشــت مدرســه کانکســی با 9 
کالس درس در ســاوه وجود دارد 
که تحصیــل در چنین اماکنی به 
دور از عدالــت آموزشــی اســت 
و بایــد برای تغییــر وضعیت آن 
اقــدام کــرد. وی تصریــح کــرد: 
درس  کالس   33۵ اکنــون  هــم 
نیازمنــد  ســاوه  شهرســتان  در 
استانداردسازی اســت و باید با 
جــذب منابع دولتی و مشــارکت 
خیرین در این راستا اقدام کرد.

 وی گفــت: ســرانه تعمیــرات 
مدارس دوهزار تومــان برای هر 
متر مربع اســت که ایــن میزان 
اعتبار پاســخگوی نیاز تعمیراتی 
و  نیســت  آموزشــی  فضاهــای 
امیدواریــم بــا کمــک خیریــن و 
منابــع اســتانی و ملــی بتوانیم 
گام هــای بیشــتری در این حوزه 

برداریم.
در ایــن مراســم از مجموعــه 
مدیریت گــروه صنعتی شیشــه 
کاوه فلــوت و تنی چند از خیرین 
مدرسه ساز و مهندسین نوسازی 
تجهیــز  در  مهمــی  نقــش  کــه 
داشــتند،  آموزشــی  فضاهــای 

تقدیرشد.
گفتنــی اســت آقــای پــدرام 
رسولی فارغ التحصیل هنرستان 
خیرســاز پروفسور حسابی جایزه 
بین المللی را که در این مراســم  
از ایشــان تقدیــر شــد،به آقای 

عسکریان اهدا کردند . 

برگزاری سیزدهمین جشنواره خیرین مدرسه ساز در ساوه
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بنیاد مسکن انقالب اسالمی به عنوان 
نهادعمومی غیــر دولتی،باتوجه به نقش 
وعملکــرد چندین ســاله خــود از جایگاه 
مهمی در نظام توسعه وعمران روستاهای 
کشــور برخــوردار بوده اســت، اقداماتی 
همچون تهیه طرح ســاماندهی سکونتگاه 
های روســتایی،تهیه طرح امکان ســنجی 
استقرار بهینه ســکونتگاه های روستایی 
در معــرض خطرســوانح، تهیــه و اجــرای 
طرح هــادی روســتایی،تهیه و اجرای طرح 
بهسازی بافت با ارزش روستایی،بهسازی 
روستاهای هدف گردشگری،صدور اسناد 
مالکیت اماکن روستایی،بهسازی ومقاوم 
سازی مسکن روستایی،بازسازی ونوسازی 
مناطق ســانحه دیده،مدیریــت نظام فنی 
روســتایی و پاســخ به اســتعالمات فنی 
در خصــوص صــدور پروانه ســاختمانی 
مهمترین وظایفی اســت که بنیاد مسکن 
با رویکــرد توســعه پایدار در روســتاها 
در دســت اجرا دارد زیرا ایــن رویکرد به 
دنبــال تحقق چشــم انداز برای توســعه 

روستاهای کشور است.
بــا  گفت وگــو  در  کریمــی  اســماعیل 
خبرنــگار جــام جــم ســاوه، با اشــاره به 
اقدامات اداره بنیاد مســکن شهرســتان 
ساوه اظهار داشت: در رابطه با تسهیالت 
روســتایی ویژه بهسازی مسکن روستایی 
۱00 مــورد معرفی به بانک داشــتیم که  
90 فقره آن منجر به عقد قرارداد شــده 
اســت زیرا  برای اخذ تســهیالت مسکن 
روســتایی به هــر تعداد که باشــد هیچ 

گونه محدودیتی وجود ندارد.
وی افزود: به همین منظور 2۵ میلیون 
تومان با باز پرداخت ۱۵ ســاله و با سود 
۵ درصد برای بهســازی و ساخت مسکن 
روســتایی به متقاضیان پرداخت می شود 
همچنیــن افرادی که تــوان مالی برای به 
اتمام رســاندن ســاخت مســکن خود را 
ندارنــد نیز بین 8 تــا ۱2 میلیون تومان 
وام قرض الحسنه با بازپرداخت ۱۵ ساله 

و سود ۵ درصد پرداخت می شود.
رئیــس اداره بنیــاد مســکن انقــالب 
شهرســتان ســاوه تصریح کــرد: در مورد 
بخــش  دو  شــامل  کــه  طرح هــا  اجــرای 
اســت تهیه طــرح ویژه روســتاهای  باالی 

20 خانــوار در بخــش مرکــزی از جملــه 
روســتاهای طرخوران، عباس آباد نارباغی 
و قلعک طرح تهیه و در دســت اجراســت 
همچنیــن روســتای یکــه باغ ســفلی در 
کمیته برنامه ریزی شهرســتان ســال 98 
جهت تخصیص اعتبار مبنی بر تهیه طرح 

آن اقدام می شود. 
کریمی بیــان کرد: همچنیــن در بخش 
اکبرآبــاد، قوش چــی،  روســتای  نوبــران 
خرم آبــاد و آق گل طــرح آنهــا تهیــه و در 
دســت اقــدام اســت در برنامه ششــم 
بــرای  طــرح  تهیــه  بــر  مبنــی  توســعه 
روســتاهای 20 خانــوار اقــدام شــود به 
همیــن دلیل براســاس سرشــماری آمار 
ســال 9۵ فقط روســتای یک باغ ســفلی 
منجر به تهیه طرح نشــده که در دســت 
اقدام است بر همین اساس ۱00 درصد 
روستاهای ساوه براســاس برنامه ششم 
توســعه دارای طرح هــادی بوده و تکمیل 

هستند.
  وی ادامــه داد: در ارتبــاط بــا اجــرای 
میلیــون  نیــز ۱20  پروژه هــای عمرانــی 
تومــان بــه روســتای آقچه  قلعــه، ۱۵0 
میلیــون تومان روســتای احمدآباد، ۱20 
میلیون تومان روســتای آخ کهریز، بالقلو 
۱00 میلیــون تومــان، روســتای قردیــن 
میلیــون   ۱20 تومــان،  میلیــون   ۱00
تومــان روســتای امام آبــاد، ۱20 میلیون 
نقیــن  بنــد  فســتق،  روســتای  تومــان 
۱20میلیــون  دشــت  ۱20میلیون،کلــه 
تومــان، میچینــک ۱20میلیــون تومــان، 
اکبرآباد ۱20میلیــون تومان، دربند 220 
میلیون تومان اســتانی و ملی، مرادخانلو 
 ۱00 چمــران  و  تومــان  میلیــون   ۱20
میلیون تومان ملی  مصوب شــده به غیر 
از روســتای قردین و امام آباد ۷۵ درصد 
از اعتبــار مصــوب تخصیص پیــدا کرده 

است.
رئیــس اداره بنیــاد مســکن انقــالب 
اسالمی ساوه خاطرنشان کرد: سنگ فرش 
روســتای آقچه قلعــه، کانــال احمدآباد، 
جدول و زیرسازی روستای  فستق، سنگ 
فرش و آســفالت بند نقین، سنگ فرش 
معابر کله دشــت و سنگ فرش روستای 
دربنــد انجام شــده و مابقی روســتاهای 

اعالم شــده نیــز پیمانکار آنها مشــخص 
و ظــرف مدت ۱0 روز پروژه بــه پیمانکار 
واگذار می شــود گفتنی اســت همچنین 
روســتای چمران تحویل پیمانکار و کارگاه 

نیز تجهیز شده است.
وی افــزود: در مــورد اعتبــارات داخلی 
جهــت پروژه های عمرانــی اختصاص ۱00 
میلیــون تومان به روســتای باغشــیخ به 
منظــور جدول و زیرســازی، ۱80 میلیون 
تومــان به روســتای یوالق جهــت جدول 
و زیرســازی، اختصــاص ۷0 میلیــون به 
منظــور جــدول و زیرســازی به روســتای 

یاتان تخصیص داده شده است.
رئیس بنیاد مســکن انقالب اســالمی 
شــهر ســاوه تصریح کرد: واگــذاری ۱60 
قطعــه زمین به افــراد واجد شــرایط در 
زمیــن  قطعــه   400 واگــذاری  نوبــران، 
مرکــزی-  در روســتاهای مختلف)بخــش 
نوبــران( به افراد واجد شــرایط به صورت 
مسکونی و کارگاهی جهت ایجاد اشتغال 

واگذار شده است.
کریمــی بیان کــرد: واگــذاری 4 قطعه 
زمین رایگان به دو معلول های بهزیستی، 
ارائه تسهیالت مقاوم سازی، واگذاری یک 
قطع زمین رایگان بــه آموزش و پرورش 
جهت احداث مدرســه در روستای چرمک، 
واگــذاری 3 قطعه زمین کاربــری خدمات 
احــداث ســاختمان  بــر  مبنــی  عمومــی 
دهیاری واقع در روســتاهای باغ شــاهی، 
چرمک و نیوشــت از دیگر اقدامات بنیاد 

مسکن ساوه است.
و  حفــظ  راســتای  در  داد:  ادامــه  وی 
حراســت از اراضــی ملــی و بیــت المال 
براســاس وظیفه ذاتی بنیاد مســکن ۷6 
هکتــار از اراضی ملی ســاوه رفع تصرف 
شــد، ۱38 روســتای باال خانــوار داریم و 

برای آنها  طرح تهیه شده است.
رئیس اداره بنیاد مســکن ســاوه بیان 
کرد: همچنین ســال گذشــته ۱20 فقره 
ســند برای شــهرهای زیر 2۵ هــزار نفر 
جمعیت شــامل شــهراوه، نوبــران و غرق 
آباد و ۷00 فقره ســند روســتایی صادر 

شده است.
کریمی ادامه داد: در زمینه طرح شمیم 
در صــدور اســناد شــهری و روســتایی، 
متاســفانه به ســبب عدم  آنتن دهی در 
روستاها و عدم تکمیل پرونده های فاقد 
طرح شــمیم  منجــر به صــدور آرا باعث 
نارضایتی در بین  اقشــار مردم شده که 
همــت مقامات مربوطه اداره به ویژه اداره  
ثبــت مبنــی بر تعییــن تکلیــف موضوع 
پرونده های تشــکیلی ســابق که منجر به 
صــدور رای و تکمیل پرونده شــده باید 
بدون طرح شــمیم اقدام به  ســند شود 
و اینکه  تعیین تکلیف طرح شمیم مبنی 
بــر عدم آنتن دهی در بیشــتر روســتاها 
خــود نیز جای بحــث، تامل، رســیدگی و 

تعیین تکلیف دارد.
وی خاطرنشــان کــرد: برطــرف کــردن 
مشــکالت متقاضیــان درخواســت کننده 
سند شهری و روســتایی و صدور اسناد، 
پیگیــری و جذب اعتبار پروژه های ســال 
9۷، تهیه طرح نسبت به روستاهای باالی 
20 خانــوار و تکمیل طرح های در دســت 
اقدام، واگذاری زمین به واجدان شــرایط 
در شهری و روستایی 20 هزار نفر، احداث 
مســکن محرومیــن در روســتاها، تعیین 
تکلیف ســاختمان آســیب دیده ناشی از 
خسارات، تالش در راســتای مقاوم سازی 
و درجاســازی توسط متقاضیان، تشویق و 
ترغیب مردم نسبت به مقاوم سازی، ارائه 
خدمات فنی، ارائه پاسخ استعالمات اعم 
از برق و گاز و همچنین صدور پروانه های 
ساختمان در کلیه روستاها از برنامه های 

این نهاد در سال 98 است.
کریمــی بیــان کــرد: بــه ســبب وجود 
گســل های جــوان، بافت های فرســوده و 
ســاختمان های غیرمقاوم در شهرســتان 
ساوه درخواست مســئوالن ذی ربط مبنی 
بر جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز 
و احداث ســاختمان های مقــاوم با توجه 
بــه افزایش صــدور مجوزها نســبت به 
ســنوات گذشــته که درصد چشــمگیری 

داشته است خواستار شدند.

رئیس بنیادمسکن انقالب اسالمی ساوه:

برطرف کردن مشــکالت متقاضیان درخواســت کننده سند 
شــهری و روســتایی و صدور اســناد، پیگیری و جذب اعتبار 
پروژه های ســال 9۷، تهیه طرح نسبت به روستاهای باالی 20 
خانوار و تکمیل طرح های در دســت اقدام، واگذاری زمین به 
واجدان شــرایط در شــهری و روســتایی 20 هزار نفر، احداث 
مســکن محرومیــن در روســتاها، تعییــن تکلیف ســاختمان 
آســیب دیده ناشی از خسارات، تالش در راستای مقاوم سازی 
و درجاسازی توسط متقاضیان، تشویق و ترغیب مردم نسبت 
به مقاوم ســازی، ارائه خدمات فنی، ارائه پاســخ اســتعالمات 
اعــم از برق و گاز و همچنین صدور پروانه های ســاختمان در 

کلیه روستاها از برنامه های این نهاد در سال 98 است

بهره مندی 100 درصدی روستاهای ساوه از طرح هادی
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رئیس دادگستری ساوه:
توانمنــد ســازی خانــواده 
زندانیان مشارکت عمومی است

 هادی ملکی رئیس دادگســتری ساوه  در جلسه 
مجمع عمومی ســاالنه انجمــن حمایت از زندانیان 
ساوه اظهار کرد: توانمندســازی و کارآفرینی در بین 
خانواده هــای زندانیان موجب کاهش آســیب های 
اجتماعی خواهد شد و این مهم یکی از اولویت های 

انجمن حمایت از زندانیان است.
خبرنگار جام جم ساوه: وی در ادامه با تاکید 
بــر توجه قانون گذار به خانــواده زندانیان گفت: اگر 
قرار بوده مجازاتی باشــد فقط مجرمان را باید در بر 
بگیرد. قانون خانواده آنان را با نگاه نافذی که نسبت 
به تشــکیل انجمن زندانیان شــده، از تبعات اجرای 
جرم مستثنی کرده است و این نشان از فکر ارزشمند 
قانونگذار در این خصوص دارد.رئیس دادگستری ساوه 
افزود: کمک به زندانیان جرایم غیر عمد و مهریه در 
حوزه فعالیت ستاد دیه با ردیف بودجه تخصیصی از 
ســوی دولت صورت می گیرد، اما انجمن حمایت از 
زندانیان ردیف بودجه دولتی نداشته و صرفا از طریق 

کمک های خیرین و مردمی اداره می شود.
وی افزود: انجمــن حمایت از زندانیان ســاوه با 
عملکرد خوبی که از خود برجای گذاشته است، جزو 
برترین های کشور اســت و در رتبه ۳۲ کشوری قرار 
دارد و بیانگر آن اســت که مردم ســاوه دغدغه حل 
مشــکالت خانواده زندانیان را پس از زندانی شــدن 
سرپرســت خانوار دارند.ملکی در ادامــه تاکید کرد: 
آمــوزش،  توانمندســازی و مهارت آمــوزی خانواده 
زندانیان امری ضروری است تا بتوان در شرایط دشوار 
اقتصادی به آنــان کمک کرد.دادســتان عمومی و 
انقالب ساوه نیز گفت: حدود ۷۰ الی ۸۰ درصد درآمد 
انجمن حمایت از زندانیان ســاوه به صورت نقدی و 
غیرنقدی، از ســوی خیرین تامین می شود و بخش 
دیگری از درآمدها از طریق بنیــاد تعاون زندانیان و 
کارهای اقتصــادی انجمن در قالــب انعقاد قرارداد 
با شــرکت ها و نهادها از طریق اســتفاده از ظرفیت 

زندانیان تامین می شود.
مجید علیپور با اشــاره به اینکه فعالیت انجمن 
حمایت از زندانیان شهرستان ساوه گستره محکومان 
شهرســتان های ســاوه و زرندیه و توابع آن را در بر 
می گیرد، افزود: نظر به گســتردگی فعالیت انجمن 
بــه دنبال ایجاد درآمــد پایدار بــرای این مجموعه  
هســتیم تا مشــکلی در تامین منابع مالی زندانیان 
بوجود نیاید.وی تصریح کرد: با پیگیری های صورت 
گرفته قطعه زمینی برای ســرمایه گذاری در راستای 
ایجاد درآمد پایدار به انجمن واگذار شــده اســت و 
امیدواریم از طریق مشــارکت خیریــن بتوانیم زمینه 
اجرای آن را فراهم کنیم.دادستان ساوه  افزود: انجمن 
حمایت از زندانیان ســاوه هیچ بودجه و اعتبار دولتی 
نــدارد و رویکرد انجمن حمایــت از خانواده زندانیان 
اســت و نحوه خدمات ارائه شــده در این انجمن در 
سراســر کشــور که قدمتی معادل ۱۰۰ سال دارد با 
سایر تشــکل های مرتبط با زندانیان نظیر ستاد دیه 

متفاوت است.
مدیر عامل انجمن حمایت از زندانیان ســاوه نیز 
گفــت: در حال حاضر  ۲۰۰ خانوار زندانی با جمعیتی 
بالغ بر ۶۰۰ نفر از خدمات این انجمن نظیر مستمری 
ماهانه، ســبد کاالی غذایی، هزینه تحصیل، خدمات 

بهداشتی و درمانی و ... بهره مند هستند.

خبر

»مجید آنجفی« در نشست بررسی 
مشــکالت حوزه کشــاورزی شهرستان 
ساوه با حضور فرماندار و جمعی از بهره 
برداران در محل فرمانداری این شهرستان 
 افزود:  بخش بزرگی از راه های بین مزارع 
استان در ســیالب اخیر تخریب شد که 
تالش می شــود با اتخــاذ راهکارهایی 
بــرای ترمیم و بازســازی آنها اعتباراتی 

جذب شود.
خبرنگار جام جم ساوه: وی در 
خصوص برنامه های استان برای خرید 
تضمینی گندم از کشاورزان،  گفت:  باور 
مجموعه وزارت جهاد کشاورزی این است 
که نرخ تعیین شــده برای هر کیلوگرم 
گندم از قرار ۱۷ هزار ریال ناکافی اســت 
و با توجه به این که در ســال های قبل 
سابقه اصالح قیمت وجود داشته، امکان 

تغییر قیمت با تالش نمایندگان مجلس 
دور از ذهن نیست.آنجفی اظهار داشت: 
تاکنون در اســتان های ساحلی و مرزی 
خرید گندم با پرداخت نقدی آغاز شده و 
نسبت به سال قبل نیز ۳5 درصد افزایش 
عرضه این محصول به ســیلوها تحقق 
یافته است.رئیس سازمان جهاد کشاورزی 
استان مرکزی در مورد برخی گمانه زنی 
ها مبنی بر پیش خرید محصول گندم 
مزارع امسال از سوی واسطه ها و امکان 

عرضه نشدن به سیلوها،  گفت: در استان 
مرکزی هنوز شواهد و مستنداتی در این 
زمینه وجود ندارد.به گفته این مســئول،  
ســال گذشــته ۳۲۰ هزار تن گندم به 
شیوه خرید تضمینی از کشاورزان استان 
مرکزی خریداری شد و امسال هم پیش 
بینی می شــود که دست کم ۳۸۰ هزار 

تن گندم به مراکز خرید تحویل شود.
وی گفت: با توافق استاندار مرکزی در 
هر شهرستان حداقل ۱5 درصد اعتبارات 
اســتانی به بخش کشاورزی تخصیص 
می یابد و تالش می شــود نســبت به 
ســال گذشــته از محل اعتبارات ملی 
سهمیه اســتان در بخش کشاورزی ۲ 

برابر بیشتر اخذ شود.
با وجود ســختگیری  آنجفی گفت: 
های بانک ها در تامین وثیقه، ۸۲ درصد 

از تســهیالت ســهم بخش کشاورزی 
استان مرکزی در سال گذشته جذب شد.

معاون استاندار مرکزی و فرماندار ساوه 
نیز گفت: شهرستان ساوه با بهره مندی 
از ظرفیــت های بــاالی زراعی،  باغی،  
صنایــع تبدیلی و حــوزه دام و طیور از 
قطب های مهم تولیدی استان مرکزی 
محســوب می شــود.»علی میرزایی« 
افزود: یکی از راهکارهای تقویت تولیدات 
داخلی در ســالی که به نام رونق تولید 
نامگذاری شده توجه به بخش کشاورزی 

حوزه های دامپروری و باغی است.
وی تاکیــد کرد: شهرســتان ســاوه 
ماهیت صنعتــی دارد و در این راســتا 
توســعه صنایع تبدیلی بــرای فرآوری 
محصوالت این شهرســتان از جمله انار 

یکی از اقدامات موثر تلقی می شود.

تخریب بخش بزرگی از راه های 
بین مزارع استان در سیالب

 مجید قدمی معاون وزیر و رئیس 
ســازمان آموزش و پرورش استثنایی 
کشــور در بازدید از دبستان کودکان 
ضمن  ســاوه  نورالهدی  اســتثنایی 
داشــت:  اظهار  معلم،  هفته  تبریک 
به  معلمان  بــه  ایــن حق  پرداخت 
دلیل نبود مجوز قانونی چند سال با 
وقفه همراه بود اما با مساعدت های 
دولت، مجلس و دیوان عدالت اداری 
ریال،  میلیارد  ۲ هــزار  و تخصیص 
امکان تسویه سنوات ارفاقی معلمان 
شاغل در مدارس اســتثنایی فراهم 

شده و به محض تامین اعتبار، اقدام 
خواهد شد.

ســاوه:  جم  جام  خبرنگار 
وی گفــت: در همه حوزه ها به ویژه 
پــرورش، تخصص حرف  آموزش و 
اول را می زند زیرا از ارکان موفقیت 

و توسعه محسوب می شود.
وی بیان کرد: گســترش استفاده 
از فضــای مجــازی و انتقال دانش 
معایــب  مهم تریــن  از  ســطحی 
ابزارهــای ارتباطی نوین اســت در 
حالــی که اســتدالل و اســتحکام 
ســبب کاهش انحراف  و آسیب های 

اجتماعی است.
رئیس ســازمان آموزش و پرورش 
اینکه  بیــان  با  اســتثنائی کشــور 
در زمینــه خدمــت رســانی و ارائه 
تســهیالت به فرهنگیان کم کاری 
پیگیری های  اســت، گفت:  شــده 

الزم در ایــن زمینه صــورت گرفته 
اما به دلیل مشــکالت مالی دولت، 
اعتبــارات تخصیــص یافته محقق 

نشده است.
مربیان  کرد: عملکرد  تصریح  وی 
در مدارس کودکان اســتثنایی قابل 
تقدیر اســت و فرهنگیــان در این 
مــدارس بهتریــن و ســخت ترین 
خاطرات را بــرای خود رقم می زنند 
و خدمــت به این کودکان مانند یک 

راه میان۰ به بهشت است.
این مسئول، روش های  به گفته 
بــر پژوهش  باید مبتنی  آموزشــی 
و روش حــل مســاله باشــد که بر 
پیشــرفت دانش آموزان بسیار موثر 
اســت و این شــیوه بایــد یکی از 
شــاخص های ارزیابی معلمان قرار 
گیرد.معــاون وزیر آموزش و پرورش 
با تمجید از مقام واالی استاد شهید 

داشــت:  اظهار  مطهــری،  مرتضی 
شهید مطهری زبان گویا و ساده ای 
در انتقال مفاهیم داشــت و متناسب 
بــا درجــه علمی و فهــم مخاطب 

سخن می گفت.
وی بــا تاکید بر الگوبــرداری از 
ویژگــی مخاطب شناســی شــهید 
مطهری، افــزود: معلمان باید عالوه 
بر تخصص علمی، در زمینه مباحث 
روانشناسی رفتاری نیز مهارت کسب 
کنند و این مهم در مدارس کودکان 

استثنائی نیازمند توجه ویژه است.
مدیر کل آموزش و پرورش استان 
مرکــزی نیز در این مراســم، گفت: 
استان مرکزی با وجود پیشرفت های 
علمی و با توجه به جمعیت، نسبت 
به بســیاری از اســتان های کشور 
مشــکل جــدی در کمبــود نیروی 

انسانی و فضای آموزشی دارد.

زمینه پرداخت معوقات سنوات ارفاقی معلمان فراهم شد

مهدی صفا خلج، مدیر امور مالی و ذیحســاب 
شــهرداری ســاوه  در گفت وگو بــا خبرنگار جام 
جم ســاوه با اشــاره به کاهش وابســتگی ها به 
درآمد حاصل از ارزش افزوده اظهار داشــت: میزان 
وابســتگی مالی شهرداری ســاوه در سال 95 به 
ارزش افزوده حــدود ۷۰ درصد بود که این رقم در 

سال 9۷ به حدود ۳5 درصد کاهش یافت.
وی افزود: در سال گذشته حدود ۷۰ درصد درآمد 
شــهرداری ساوه از محل ســایر منابع تامین شد، 
کاهش 5۰ درصدی درآمد شهرداری ساوه از محل 
ارزش افزوده در ســال 9۶ شــهرداری را با بحران 
مالی شــدید مواجه کرد و پیش بینی می شد که 

ترمیم این وضعیت بحرانی سال ها طول بکشد.
شــهردار ســاوه تصریح کرد: رمز موفقیت در 
چنین وضعیت حساســی در مجموعه شهرداری، 

تشــکیل و هماهنگی میان یک تیم منســجم، 
داشــتن روحیه جهادی و توجه به اقتصاد مقاومتی 
بود که بحمداهلل با داشــتن ایــن روحیه و انگیزه 
خدمت در تــک تک مدیران، کارکنان و پرســنل 
توانســتیم این بحران مالــی را به خوبی مدیریت 

کنیم.
حسینی بیان کرد: امسال نیز اولویت ما در این 
حوزه تامین اعتبارات الزم برای تکمیل پروژه های 
بزرگی مانند ســاختمان جدید شهرداری، کمربندی 
شــمال شــهر و انجام تملکات در شــهر است، 
امیدواریم با بودجه پیش بینی شــده ۲۰۸ میلیارد 
تومانی برای امسال شــاهد یک جهش در ایجاد 

درآمدهای پایدار برای شهرداری باشیم.
وی ادامه داد: به ســرانجام رساندن به موقع و 
دقیق امور مالی با توجه به شرایط اقتصادی کشور 

نیازمند تدبیر و برنامه ریزی مدبرانه و هوشــمندانه 
اســت که توانستیم براســاس همین ضرورت ها 
برنامه ریزی کنیم و به اهداف تعیین شده برسیم.

 مدیر امور مالی و ذیحساب شهرداری ساوه:

پیش بینی 208 میلیاردتومان اعتبار برای شهرداری ساوه
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 علی آقازاده اســتاندار استان مرکزی  
درهمایــش روز کارگربا اشــاره به نقش 
وایستادگی  اظهارداشت:تالش  کارگران 
کارگــران در برابر تحریم ها نشــان داد 
که ســربازان جنگ اقتصــادی کارگرانی 
هســتند که با عشــق و عالقه به کشــور 
و سرزمینشــان در واحدهــای تولیدی با  
رونــق تولید و افزایــش تولید و کیفیت 

در صحنه جنگ هستند.
خبرنــگار جام جــم ســاوه: وی افزود: 
شــرایط ســخت حاکم بر جامعه کارگری و 
دیگراقشــارجامعه  قابــل انکار نیســت  
و کســی مقصر نیســت دولت و حکومت  
همه سران نظام همه دغدغه دارند و در 

تالشند که این مشکالت کمترشود
استانداراســتان مرکزی تصریح کرد: 
قــدرت بــزرگ جهانی بــا همــه اختیار و 
زورش به جنگ مردمی آمده که خواهان 
استقالل هســتند.ولی کارگران کارخانه 
در ســال گذشته با همه سختی ها دارای 
فهم باال هســتند  و می دانند اگر امروز 
در کارخانه و تشــکیالتی مشکالتی وجود 
مســئول  و  دولــت  از  سرچشــمه  دارد 
و کارفرمــا نــدارد. بلکــه سرچشــمه از 
گروهی اســت که نمی خواهنــد ایران با 
این اهداف و در مســیر استقالل حرکت 

کند.
گواهــی  کرد:تاریــخ  بیــان  آقــازاده 
می دهد که مــردم ایران مهمــان نواز و 
صلح طلب هســتند اما وقتی نمی گذارند 
مــردم نظام و راهی را کــه انتخاب کرده 
ادامــه دهــد و زندگی کند بایــد مقابله 

کنیم.
وی ادامه داد:برجــام قراردادی کامال 
منطقــی و در چارچــوب قوانیــن و منافع 
ملت ایران است و دستاورد بزرگی بود 
امــا چون دشــمنان نمیخواهند مردم در 
رفاه باشند و معیشت شان تامین شود. 

آقــازاده بیــان کرد:قانــون جنگل در 
قرن 2۱ توســط آمریکا اجرا می شــود و 
کشــورهای دیگر را از خرید نفت ایران 
ممنوع مــی کنــد.در این شــرایط مردم 

ایران در مقابل حرف زور می ایستند.
وی ادامــه داد:ســاالنه 400 میلیارد 
دالر  ســعودی ها هزینه جنگ اقتصادی 
علیــه ایــران می کننــد و هزینــه جنــگ 

آمریکا را عربها تامین می کنند.
عربهــا روزانــه ۱۱ میلیون بشــکه از 
ذخایر نســل های آینده ملت خود را برای 
تامین هزینه جنگ اقتصادی علیه ایران 
اســتخراج می کنند.این فشــارها سقفی 
دارد اســراییل وعربســتان تــا کــی می 
تواننــد این مبلغ را تامیــن کنند قطعا با 

شکست مواجه خواهند شد.
اســتاندار اســتان مرکزی خاطرنشان 
کرد:مشکالت جوامع کارگری را می دانیم 
امــا آزادی، آزاد اندیشــی و جوانمردی 
هزینه دارد.این جنگ اقتصادی به ضرر 

غربی ها و عربستان نیز هست.
مرکــزی  اســتان  داد:در  ادامــه  وی 
و شهرســتان ســاوه مــردم بایــد ایــن 
موضوعــات را درک کننــد و علــی رغــم 
مشــکالت اقتصادی حمایــت کنند.خیلی 
از واگذاریهایــی کــه در صنایــع صورت 

گرفته به دلیل سوء مدیریت بوده .
واگذاری ها در کشــور یکی از دغدغه 
هایــی اســت کــه رهبــری نیــز دارند و 
تاکیــد دارند کــه به اهلش داده شــود 
اما کارخانه هایی از جمله مقره سازی به 

اهلش داده نشد.
هــرگاه بیــن دولــت و ملــت اتحــاد و 
همبســتگی باشــد هرمشــکلی هرچنــد 
بزرگ برطرف می شــود. اختالف ها و دو 
دستگی ها قبل از دشمن )آمریکا( به ما 

ضربه می زند.
وی افزود:در پایان ســال 9۷ کمترین 

تنش هــا را در پرداخت حقوق کارگران 
داشــتیم.پیمانکارها در شــهرداری هــا 
بایــد بعــد از کارگران حقــوق بگیرند و 
شــهرداری مســتقیما حقوق کارگران را 
واریز کند. باید با تدبیرها و راهکارهای 
مدیریتی مشکالت کارگران را رفع کرد.

محمــد رضا منصــوری نماینــده مردم 
ســاوه و زرندیــه  نیــز بــا اشــاره بــه 
ضــرورت رعایــت منافع جامعــه کارگری 
اظهارداشــت: جامعــه کارگری مــا امروز 
بــا حداقل حقوق آنهم بــا تاخیر دریافت 
می کند وایــن زیبنده حکومت اســالمی 

نیست.
حداقــل  بــا  کــه  افزود:کارگــری  وی 
دریافتــی زندگــی می کند و نمــی تواند 
جوابگوی هزینه های زندگی باشد نباید 
انتظــار بهره وری در امــر تولید را از او 
داشــت جایگاه کارفرما با توجه به نقشی 
که در توســعه اقتصادی کشــور داشت 
قابــل تقدیر اســت ولــی در ایــن میان 
بــی توجه بــه نیازهــای کارگر شایســته 
باشــد  کارفرمــا  اول  نیســت،هدف 
پرداخت به موقع حقوق و ســایر مزایای 
کارگرباشــد حتــی اگر مجبــور به گرفتن 
وام بــرای پرداخت باشــد وایــن قانون 
نیــز بایــد دردیگــرارگان ها اجرا شــود 
نماینده مردم ســاوه و زرندیه درمجلس 
تصریح کرد: وقتی شاهد نادیده گرفتن 
حقوق کارگر در نهادهای دولتی هســتیم 
چــه انتظــاری از بخــش خصوصــی مــی 
توان داشــت نهادهای هــای دولتی مثل 
شــهرداری به جای پرداخت حقوق کارگر 
بــه کارفرمــا باید مســتقیم به حســاب 
کارگر واریز شــود که شــاهد تضعیف یا 

تاخیردرپرداخت حقوق کارگرنباشیم.
منصوری بیان کرد:حقوق کارگر معادل 
با صد دالر است وقابل بیان نیست چرا 
که تامین کننده حداقل نیازهای خانواده 

کارگرنیســت،کارخانه هایــی کــه  حقوق 
کارگــر با تاخیــر پرداخت مــی کنند باید 

رسیدگی و علت آن بررسی شود.
رییس انجمن مدیران صنایع ساوه نیز 
گفت: کارگران نماد ســازندگی، توســعه 
و تعالی کشــور و بــازوان هنرمند تولید 
در کشور هســتند که تالش آنان موجب 

پیشرفت و توسعه کشور می شود. 
مســعود رضوانــی افــزود: کارگــران 
بــازوان جامعه به ســوی حرکــت و تعالی 
هســتند و بــی شــک صیانــت از جامعه 
کارگــری صیانــت از تولیــد اشــتغال و 
توســعه کشــور اســت. اگر از بــازوان 
کارگــران به خوبی بهره گیری شــود قطعا 
مســیر توســعه و پیشــرفت دوچنــدان 

خواهد شد. 
وی بــا تاکید بــر تغییر اقتصــاد نفتی 
به ســمت اقتصاد مقاومتــی، بیان کرد: 
با تالش بیشــتر و بــا تاکید بر فرهنگ و  
وجــدان کاری، مدیریت کارآمد و تقویت 
سرمایه گذاری و کار آفرینی زمینه ساز 

بهره وری بیشتر باشیم. 
رضوانــی بیــان کــرد: خطــر تعطیلــی 
واحد های تولیدی در ســایه عدم حمایت 
دولــت و جهاد جامعه کارگری وجود دارد 
و نباید اجازه دهیم اشــتغال و تولید به 

مخاطره بیفتد. 
امــروز واحدهای تولیدی کشــور اتاق 
جنــگ اقتصادی هســتند و بــرای برون 
رفت از مشکالت نیاز به جهاد و مدیریت 

صحیح داریم. 
واحدهــای تولیــدی و صنعتــی نــوک 
پیکان حمله دشــمن در جنــگ اقتصادی 
هســتند و اجازه تامیــن ارز برای خرید 
مــواد اولیــه را نمی دهند بایــد به جای 
تجویز نسخه های واحد به دنبال تشریک 
مســاعی و حمایت واقعی مجموعه دولت 

در سال رونق تولید باشیم.

همایش روز کارگر درساوه برگزارشد
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احمد حاج امینی رئیس شورای اسالمی 
شــهر ســاوه در گفــت وگــو بــا خبرنگار 
جام جم ســاوه با اشــاره به شــعار ســال 
98 گفت:شــعار ســال 98بر خنثی سازی 
توطئــه های اســتکبار جهانی زمینه ســاز 
پویایی و توســعه بخش صنعــت و تولید 

کشور است
وی بــا بیان اینکه شــعار ســال 98 به 
عنوان رونق تولیدمســیر را برای تمامی 
مدیران دستگاه های اجرایی و مسئوالن 
مشــخص کرد، یادآور شد: ملت ایران با 
ســرافرازی ســال 9۷ را به پایان رساند 
و بــا وحدت غیرقابل وصف در ســال 98 
جهــش خوبی در اقتصاد کشــور شــاهد 

خواهیم بود 
حــاج امینی بیــان کرد: رفع مشــکالت 
زیرســاختی برای رونق تولید و توســعه 
کشــور باید مدنظر مسئوالن باشد و مهم 
تریــن راهــکار بــرای ایجاد اشــتغال در 

ایران توجه به تولید است 
رئیس شــورای اســالمی شــهر ســاوه 
تصریح کرد: دغدغــه رهبر معظم انقالب 
نســبت به بخش صنعت و تولید کشــور 
بسیار ارزشمند است و مردم و مسئوالن 
بــا جان و دل برای تحقق منویات ایشــان 
تــالش کننــد چرا کــه عزت و ســربلندی 
ایــران با تکیه برتــوان داخلی دوچندان 
می شــود وتحریم های دشمنان را خنثی 

می کند
حــاج امینی بیان کرد: ایــران به دلیل 
افزایش قیمت ارز و کاال، ســال بســیار 
ســختی را پشت سرگذاشت، اما با وجود 
مشــکالت، مــردم بــا اقتــدار و همدلی 
مضاعف در ســال 98 برای آبادانی میهن 

تالش می کنند
وی ادامه داد:استکبار جهانی در سال 
9۷ به دنبــال نابودی پایه های اقتصادی 
کشــور بــود کــه با درایــت رهبــر معظم 
انقالب و تالش مســئوالن این کینه توزی 

ها خنثی و بی اثر شد
رئیس شــورای اســالمی شهرســاوه با 
بیــان اینکــه گام هــای موثری از ســوی 
مدیریت شــهری در راستای رضایتمندی 
شــد،افزود:تمامی  برداشــته  مــردم 
اقدامات حوزه شهری به افزایش میزان 
رضایتمندی شهروندان با کمترین میزان 
شــکایت ها همراه بود که قابل تحســین 
بــود چرا که دغدغه تمامی اعضای شــورا 
در راســتای تعامل بیشــتربا شــهرداری 
بوده اســت تا با کمترین حاشــیه به امور 
اجرایــی بپردازدنــد البتــه نواقصی نیز 
مانند سایر ســازمان ها وجود دارد که با 

تعامل وهمت بیشتربرطرف خواهدشد
وی بــا تأکیــد بر اینکه ســال گذشــته 
اقدامات خوبی در مناطق توانمندســازی 
شــهر ســاوه  انجــام شــد، اظهــار کــرد: 
پروژه هــای نیمه تمــام شــهری در اواخر 
ســال گذشــته قوت گرفتند کــه انتظار 
مــی رود این روند ادامه یابد و از ســوی 
دیگــر پروژه هــای جدیدی در ســال 98 
آغاز شــوند تا کارهای ماندگاری در شهر 

ساوه به یادگار بماند.
وی در ادامــه با قدردانــی از مجموعه 
ســتاد مدیریــت بحــران اســتان مرکزی  
و شهرســتان ســاوه بــه ویــژه مجموعــه 
شــهرداری ســاوه ، بیــان کــرد: بحــران 
پیش بینی شــده در زمان بارندگی توسط 
مدیریت ارشــد استان، تدابیر مسئوالن 
اســتانی همراه با برنامه مدیران شهری، 
به موقع و مناسب مدیریت شد که قابل 

قدردانی است.
وی با اشــاره به اینکه نگاه شــهرداری  
طی ســال هــای اخیرتوســعه مشــارکت 
های مردمی در راســتای توسعه فضاهای 
شهری بوده است،اظهارکرد:نگاه جدیدی 
برمدیریــت شــهری ســاوه حاکــم شــده 
که ســعی شــده دراین نــگاه منافع همه 
شهروندان و سرمایه گذاران مورد توجه 

قرار گیرد
وی افزایش کیفیت زندگی شهروندان 
خصوصــی  بخــش  مشــارکت  نتیجــه  را 
افزود:نــگاه  و  دانســت  شــهرداری  بــا 
حاکمیتی به بخــش خصوصی باید نگاهی 
موثق،بســیط و بــا ســعه صدرباال باشــد 
وچنانچــه این امــر محقق نشــود به طور 
حتم جــذب ســرمایه نیز وجــود نخواهد 

داشت.
حــاج امینی با بیان اینکــه ایجاد جاذبه 
های ســرمایه گــذاری بایــد در همه رده 
شــود،اضافه  مشــاهد  مدیریتــی  هــای 
کرد:دســتگاه هــای  مختلف نیــز باید به 
ایــن باور جمعی برســند کــه ورود بخش 
خصوصــی بــرای کمــک بــه اداره شــهر 
ضروری اســت هرچند این ورود نیاز به 
ملزوماتــی دارد که باید مورد توجه قرار 

گیرد
وی افزود:تســهیل فرایندهای ادارای 
بــرای ســرمایه گذاران ضمن حفظ شــان 
و جایــگاه شــهروندان امری مهم اســت 
و انتظــار مــی رود برنامه ریــزی جدی و 
مجزایی بــرای این موضــوع در خصوص 

فعالیت سرمایه گذاران تدوین شود
رئیــس شــورای اســالمی شهرســاوه 
خاطرنشــان کرد:همــه بایــد بپذیرند که 
بخش خصوصی الزم اســت وارد فعالیت 

های شــهری شــود درغیر این صورت در 
آینده نزدیک به نقطه تاریکی درتوســعه 

شهری خواهیم رسید.
وی با اشاره به اینکه شهرداری وظیفه 
مردم داری دارد،ابراز داشت:شهرداری 
باید متناســب با افزایش جمعیت رشــد 
فضاهای شــهری را نیز مــورد توجه قرار 
دهد.رئیس شــورای اســالمی شهرساوه 
درادامــه بــه لــزوم رعایــت زمانبنــدی 
از ســوی ســرمایه گذاران اشــاره کرد و 
گفــت: باید در مــدت زمانی که اعالم می 
کنند پروژه هــای خود را به بهره برداری 
برســانند چرا که دراین زمینه شهرداری 

باید پاسخگوی شهروندان باشد.
تعدادســرمایه گذاردرکنــار مجموعــه 

شــهرداری و شورای اســالمی شهرساوه 
بــه  خصوصــی  اعتمادبخــش  از  نشــان 
و  دانســت  ســاوه  مجموعــه شــهرداری 
و  شــهرداری  مجموعــه  اظهارکرد:بــرای 
شورای اسالمی شهرساوه بسیار باارزش 
اســت که ســرمایه گذاران به شهرداری 
و شورای اســالمی این شهر اعتماد کرده 
و مــا را در توســعه پایــدار شهرســاوه 

همراهی می کنند
وی با بیــان اینکه ســرمایه گذاری در 
اجرایی  بادیگردســتگاه های  شــهرداری 
متفــاوت اســت،ادامه داد: در جلســات 
مختلفی که در فرمانداری و اســتانداری 
اســتان مرکزی برگزار می شــود بسیاری 
از پــروژه های مشــارکتی دیگردســتگاه 
هابا بخش خصوصی پس ازســال ها اجرا 
نشده این درحالی است که در شهرداری  
ها اســتقبال خوبــی از ســرمایه گذاران 

این بخش می شود
حاج امینی بیان کرد:باید توجه داشته 
باشــیم کــه شــهر ســاوه از شــخصیت 
اسطوره ای و تاریخی برخورداراست و از 
این روسرمایه گذاری دراین شهرباتوجه 
بــه هویــت تاریخی کــه دارد کارســختی 
اســت و باید با حساســیت دراین زمینه 

درشهرساوه گام برداشت.
درحــوزه  ســازی  برنــد  افــزود:  وی 
در  وســرمایه  مردمــی  هــای  مشــارکت 
شــهرداری ساوه موردتوجه قرارگرفته و 
این نشــان به زمان نیازداردتا در اذهان 
عمومــی جابیفتــد و بیانگر اجــرای کیفی 

پروژه ها باشد.

رئیس شورای اسالمی شهرساوه:

تســهیل فرایندهای اداری برای ســرمایه گــذاران ضمن حفظ 
شــان و جایگاه شــهروندان امری مهم اســت و انتظــار می رود 
برنامــه ریــزی جــدی و مجزایی بــرای این موضــوع در خصوص 

فعالیت سرمایه گذاران تدوین شود.
رئیس شــورای اســالمی شهرساوه خاطرنشــان کرد:همه باید 
بپذیرند که بخش خصوصی الزم است وارد فعالیت های شهری 
شــود در غیر این صورت در آینــده نزدیک به نقطه تاریکی در 

توسعه شهری خواهیم رسید.
وی با اشاره به اینکه شــهرداری وظیفه مردم داری دارد،ابراز 
داشت:شــهرداری بایــد متناســب بــا افزایش جمعیت رشــد 

فضاهای شهری را نیز مورد توجه قرار دهد.
رئیس شــورای اســالمی شهرســاوه درادامه به لــزوم رعایت 
زمانبندی از سوی سرمایه گذاران باید در مدت زمانی که اعالم 
می کنند پروژه های خود را به بهره برداری برســانند چرا که در 

این زمینه شهرداری باید پاسخگوی شهروندان باشد

رئیس شورای اسالمی شهرساوه:

اقدامات حوزه شهری شهرداری ساوه،  درراستای  افزایش
 رضایتمندی شهروندان
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نماینده مردم اراک در مجلس:
از  تصمیم گیری  جسارت 

شوراها گرفته شده است
 ســیدمهدی مقدســی در همایش شوراهای 
اسالمی شهر و روستای استان مرکزی اظهار کرد: 
شوراها برای رســیدن به جایگاه واقعی خود باید 

اصول کامل قانون اساسی را رعایت کنند.
وی تصریح کرد: شــوراهای اســالمی شهر و 
روستا در ایران بیش از ۲۰ سال است که فعالیت 
خود را آغاز کرده اند باید با مشــارکت دادن مردم 
اختیارات شوراها را افزایش داد تا مردم خودشان در 

سرنوشت خودشان تأثیرگذار باشند.
نماینده مــردم اراک، کمیجــان و خنداب در 
مجلس افزود: باید فضا را بیشــتر از گذشته برای 
فعالیت شــوراها فراهم کرد، قانون اساسی قانون 
مترقی اســت، نمی توان بخشی از قانون را قبول 

داشت و بخش دیگر را کمرنگ جلوه داد.
مقدســی گفت: اصل ۱۰۰ قانون اساســی بر 
مشارکت مردم تأکید دارد و اصل ۱۰۳ نیز می گوید 
اســتانداران و فرمانداران ملزم به اجرای دستورات 

شوراها هستند.
وی بابیــان اینکه باید نقــاط قوت و ضعف 
شوراها بررسی شوند و فضا را برای تعالی شوراها 
فراهم کرد تا به جایگاه واقعی خود برسند، ادامه 
داد: بخشــی از اداره جامعه باید به شوراها سپرده 
شــود و اعضای شــورا باید در اداره شهر و روستا 
دخالت داده شــوند، اما متأسفانه مسووالن دولتی 
چسبندگی به قدرت را درون خود نگه داشته اند و 
این بیماری مزمن در کشور نیاز به اصالح ضروری 
دارد.نماینــده مردم اراک، کمیجــان و خنداب در 
مجلس ادامه داد: شــوراها تشــکیل شده اند، اما 
در عمــل اجازه نمی دهیم کاری انجام دهند، باید 
پذیرفت در برخی از مســائل کشــور به مشکل 
برخورد کرده ایم اما در قانــون راه حل هایی برای 

برون رفت از مشکالت وجود دارد.
مقدســی بیان کرد: جســارت تصمیم گیری 
از شــوراها گرفته شــده و اجازه نمی دهیم قانون 
اساسی که مختص شــوراها است به درستی در 
کشور اجرایی شــود.وی با اشاره به اینکه شوراها 
مراقبــت کنند که تصمیمات درســت بگیرند و 
نظارت را به عنوان ضرورت در ســرلوحه خود قرار 
دهند، افزود: اعضای شورای شهر باید به شهردار 
اختیارات بیشتری بدهند و اجازه دهند شهرداران با 

جسارت بیشتری مدیریت را اعمال کنند.

به  کمک هــای مردم ســاوه 
مناطق سیل زده ادامه دارد

محمدی رئیس کمیته امداد ســاوه در گفت 
وگو با خبرنگارجام جم ســاوه با بیان اینکه مردم 
نیکوکار شهرستان ساوه از روزهای آغازین گرفتاری 
هم میهنانشــان در بحران ســیل و آب گرفتگی 
برای یاری آن ها به میــدان آمدند، گفت: تاکنون 
۸۱۰میلیــون و۲۶۳هزار ریال  بصــورت نقدی و 
۱۷میلیارد و 5۶۳ میلیــون و9۷5 هزار ریال  نیز 
بصورت غیر نقدی شــامل پتو،کنســرو ولباس 
گــرم  ونیز ۲هــزار قرص نان  بــرای کمک به 
ســیل زدگان جمع آوری و ارســال  شده است.وی 
بابیان اینکه کمک های جمع آوری شــده از نقاط 
مختلف شهرســتان  پس از تجمیع به سرعت به 
مناطق آســیب دیده ارسال می شود.رئیس کمیته 
امداد ساوه گفت: مردم نیکوکارشهرستان ساوه می 
توانند کمک های نقدی خود را به شماره حساب 

کمیته امداد    ۰۱۱۱5۲9۷۶۰۰5
وبه شماره کارت۶۰۳۷99۱۸9994۳۳۲۲

نزدبانک ملی یاری رسان هموطنان خود باشند

 
خبر

علی میرزایی با اشاره به میزان اعتبارات 
تخصیص یافته به شهرســتان ســاوه در 
حوزه اشتغال روســتایی اظهارداشت:سهم 
شهرســتان ســاوه از اعتبارات اشــتغال 
روســتایی۳۰میلیارد تومــان بــوده که تا 
کنون ۶۰درصد آن از محل منابع صندوق 
توســعه ملی با پرداخت تســهیالت کم 
بهره)۶درصد( جهت اشتغالزایی کارافرینان 
وسرمایه گذاران روســتایی ساوه  محقق 

شده است
وی افزود:تعــداد طرح های بهره مند از 

این اعتبار۲۳۰طرح روستایی بوده که منجر 
به ایجاد فرصت  اشــتغال برای  ۳۲۰نفر 
بصورت مســتقیم شده که بیشترین طرح 
ها مربوط به بخش کشــاورزی بوده است 
فرماندار ســاوه تصریح کرد: با خالی شدن 
روســتاها از امکانات رفاهی و نیز کاهش 
میزان اشتغال ، میزان مهاجرت روستائیان 
به شهرها و حاشیه روستاها افزایش یافته 
و اقتصاد روستایی که مبتنی بر کشاورزی 
است نابود می شود.میرزایی بیان کرد: امروز 
بحث اشتغال روســتایی مورد توجه جدی 

دولت تدبیر و امید قــرار دارد و مجموعه 
فرمانداری نیز تالش دارند در ســایه توجه 
به امر خدمت رسانی به روستائیان ، زمینه 

توســعه فعالیت های اشتغال زایی ، ایجاد 
کارگاه هــای صنایع تبدیلی کشــاورزی و 
ایجــاد مراکز تولیدی صنعتــی ، خدمت 
رسانی به روستائیان را توسعه دهدوی ادامه 
داد: خوشــبختانه پس از پیروزی انقالب 
اســالمی و به برکت استقرار نظام مقدس 
جمهوری اســالمی خدمات بسیار خوبی 
به مناطق روســتایی شهرستان ساوه  ارائه 
شده که یقینا با اجرای طرح های مختلف 
عمرانی ، زمینه خدمت رســانی بیشتر به 

این قشر مولد جامعه فراهم می گردد 

فرماندارساوه:

تحقق 60 درصدی اعتبارات اشتغال 
روستایی ساوه

حجت االســالم علیرضا ســلیمی درجمع خبرنگاران    
اظهار کرد: متاســفانه در حوزه صــادرات ضعیف عمل 
کردیم، بــرای افزایش صادرات نیازمنــد حمایت دولت 
هستیم، اما دولت به واردات یارانه می دهد نه به صادرات.

وی تصریح کــرد:  ۲۸ میلیارد دالر صادرات غیرنفتی 
وارد کشور نشده چرا تاکنون اقدامی در راستای بازگشت 

این میزان اعتبار به کشور صورت نگرفته است.
خبرنگار جام جم ساوه: نماینده مردم دلیجان 
و محالت در مجلس با بیان اینکــه دولتمردان باید دیر 

تصمیــم بگیرند ولی خوب تصمیــم بگیرند، گفت: یکی 
از اشــتباهات دولت ارز 4۲۰۰ تومانی بود و دولت باید از 
تصمیم اشتباه ارز 4۲۰۰ تومانی که رانت صدها میلیاردی 
ایجاد کرد عذرخواهی کند.  سلیمی بیان داشت: قواعد بازار 
مثل قواعد طبیعت اســت رعایت نکنیم زمین می خوریم، 
گمرک، مالیات، صادرکننده را بیچاره کرده، باید به حمایت 
از صادر کننده برخاســت.وی با تاکید بر اینکه باید بازار 
متشکل ارزی زودتر راه اندازی شود، گفت:  چرا کشوری 
همچون مالــزی ۲۷۰میلیارد صادرات بدون نفت دارد اما 

ایران نباید داشته باشد، سوال این است که با این قیمت ها 
چطور صادرات  رقابتی خواهد بود؟

نماینده محالت در مجلس:

دولت باید بابت تصمیم اشتباه ارز ۴۲۰۰ تومانی عذرخواهی کند

 ســردار»کیومرث عزیــزی« افزود: پلیس 
تالش بی وقفه ای را برای بازگشت باران پی 
گرفته است و تا حصول نتیجه نهایی، تالش 

خود را ادامه می دهد.
خبرنگار جام جم ســاوه: وی اظهار 
داشت: در همان ابتدا کارشناسان پلیس متوجه 
شدند باران را از استان خارج کرده اند بنابراین 
پلیس از ســه روش اقدامات پلیسی، گزارش 
های محلی، همکاری با خانواده باران درحال 

پیگیری وضعیت باران است.
فرمانده انتظامی استان مرکزی گفت: از روز 
دوم مفقود شدن باران، تیم هایی از کارشناسان 
پلیس به استان هایی که حدس زده می شد 
باران در آنجا نگهداری می شــود، اعزام و با 
شــدت و جدیت، جســتجو ادامه دارد.سردار 
عزیزی افزود: پلیس در روز دوم مفقودی باران 
موفق شد تا افرادی که باران را برده اند، متقاعد 
کند با خانــواده وی تماس گرفته و مطمئن 

شویم که باران سالم و سالمت است.
وی اظهار داشت: اکنون نجات جان باران 
و برگرداندن او از هر موضوع دیگری واجب تر 

اســت و کاری به دالیل این موضوع نداریم و 
به شایعاتی که در این راستا مطرح می شود، 
توجهی نمی کنیم چرا کــه حفظ حرمت و 
آبروی خانــواده باران نیز برای پلیس اهمیت 
دارد.وی ادامه داد: پلیس، دســتگاه قضایی و 
اعضای شورای تأمین استان مرکزی همگی 
به دنبال این پرونده هســتند و با جدیت آن 
را پیگیری می کنند.فرمانده انتظامی اســتان 
مرکزی گفــت: برای اطمینان افکارعمومی از 
سالمتی باران باید عنوان کرد که روز پنجشنبه 
گذشته نیز باران توانســته دوباره به صورت 
تلفنی با مادر خود صحبت کند، مردم مطمئن 

باشــند که مجموعه پلیس با تمام توان خود 
به دنبال پیدا شــدن باران است و هر اقدامی 
را که در این زمینه الزم باشد برای بازگرداندن 
باران به خانــواده اش انجام می دهد.»باران« 
دانش آموز هشت ساله کالس دوم روز شنبه 
۲4 فروردین ماه جاری بعد از خروج از خانه در 
شهرک مهاجران شازند از توابع استان مرکزی 
در راه مدرسه مفقود شد.برخی هنرپیشگان و 
بازیگران مطرح سینما و تلویزیون کشور نیز 
در آغاز خبر گم شــدن بــاران برای همراهی 
بــا خانواده باران، عکس ایــن دختربچه را در 

صفحه های شخصی خود بازنشر دادند.

 فرمانده انتظامی استان مرکزی:

     »باران« هنوز زنده است

رئیس ثبت احوال شهرســتان ساوه گفت: از ابتدای طرح 
صدور کارت ملی هوشمند تاکنون تعداد ۱۶۲ هزار و 4۰۰ نفر 
از مردم ســاوه برای دریافت کارت هوشمند ملی اقدام کرده 
اند که بالغ بر ۷۰ درصد جمعیت این شهرســتان را تشکیل 

می   دهد.
خبرنگار جام جم ساوه: اکبر حشمت اظهار کرد: در 

ســال ۱۳9۷ تعداد 4۱ هزار و پنج نفر و در سال ۱۳9۶ تعداد 
54 هزار و ۲۷۶ نفر برای دریافت کارت ملی هوشــمند اقدام 
کردند.وی خطاب به آن دسته از شهروندانی که تاکنون اقدام 
برای دریافت کارت ملی هوشمند نکردند، گفت: متقاضیان 
دریافت کارت هوشمند ملی و شناسنامه   های مکانیزه با در 
دست داشــتن مدارک به دفاتر پیشخوان و اداره ثبت احوال 

شهرســتان مراجعه کنند.به گفته حشــمتی، کاهش سوء 
استفاده و کالهبرداری، شناسایی هویت، امضای دیجیتالی، 
کاربردهــای بیمه   ای، امور بانکــی و انتخاباتی را از مزایای 
کارت ملی هوشمند دانست و اظهار کرد: کارت هوشمند ملی  
کلید ورود به دولت الکترونیک است که ارائه هرگونه خدمات 

عمومی با احراز هویت از طریق آن صورت خواهد گرفت.

 مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی در 
آیین افتتاح این پروژه که با حضور سجادی فرماندار فراهان 
و حسینی نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس 
شــورای اسالمی انجام شد، گفت: تقاطع مجدآباد کهنه در 
محور فرمهین-تفرش یکی از نقاط پرحادثه شهرســتان و 

استان مرکزی به شمار می رود که اداره کل راهداری و حمل 
و نقل جاده ای استان به صورت امانی نسبت به ایمن سازی 
ایــن محور اقدام کرد.علی زند ی فر افزود: این پروژ به طول 
5۰۰ متر با اســتفاده از چراغ های LED فوق کم مصرف، 
اجرای ۶۰ ســت گاردریــل، نصب اســتوانه ایمنی و تابلو 

مســیرنما به تعداد 5۰ عدد و اجرای خط کشــی محور به 
طول ۳ کیلومتر رفع خطر و ایمن ســازی شــد.وی  گفت: 
اعتبار هزینه شــده در این پروژه هــزار و 5۰۰ میلیون ریال 
است که از محل صرفه جویی اعتبارات ایمنی راه ها تامین 

شده است.

بیش از 70 درصد ساوجی ها صاحب کارت ملی هوشمند شدند

افتتاح پروژه ایمن سازی تقاطع مجدآباد کهنه شهرستان فراهان



معــاون سیاســی اســتانداری اســتان 
مرکــزی در بازدیــد از شــرکت پروفیــل 
صفاســاوه با اشــاره به ضــرورت حمایت 
ازصنایــع اظهارداشــت:  تیــم اقتصادي 
اســتان همه پاي کار هســتند تــا بالهاي 
اقتصادي، سیاســي، اجتماعي و فرهنگي 
اســتان بویژه شهرستان ساوه با توجه به 

شعارسال رونق تولید به پرواز دربیاید.
وی افزود:جلسات ستاد تسهیل و رفع 
موانع تولید به صورت مســتمر برگزار و 
موضوعات و مشکالت مربوط به واحدهاي 

تولیدي و صنعتي پایش مي شود.
معــاون سیاســی اســتانداری اســتان 
اقتصــادي  کرد:جنــگ  تصریــح  مرکــزی 
دشــمنان به راه افتاده است و دولت به 
خوبي این شــرایط را درک کرده و به این 
منظــور جلســات مکرری   بــراي مقابله با 
این جنــگ و حل مشــکالت اقتصادي در 
دســتور کار همه مســئولین قرار گرفته 

است.
اکرمی بیان کرد: حدود سه هزار واحد 
صنعتی در اســتان وجود دارد که در حال 
فعالیت هســتند، این بدین معني است 
کــه واحدهاي تولیدي ما بــا وجود تحریم 
ها و مشــکالت اقتصادي که وجود دارند 

پاي کار هستند.
وی ادامه داد:زمینه اقتصادي دراستان 

مرکزی  بسیار محکم است و تالش داریم 
بســیاري از مســایل واحدهاي تولیدي را 
در ســطح اســتاني حل کنیم و براي آنها 
نیــز که نیاز به کمک ملي دارند نیز وقت 

گذاشته، پیگیري و دنبال مي کنیم.
وي ادامــه داد:بــا توجه بــه نامگذاری 
تولیــد  رونــق  عنــوان  بــا  شعارســال 
وبخــش خصوصــی  از صنعــت  حمایــت 
بــه منظوررفــع موانــع تولیدبایــد مورد 
توجــه قرارگیریددرمرکز اســتان بصورت 
مستمرجلساتی برگزارمی شود واین مهم 

نیزبه فرمانداران شهرها ابالغ شده.
زیرا صنعتگــران به عنوان قشــرمولد 

همواره موردتوجه بوده است.
 وی ادامه داد:عمده مشکالت واحدهای 
صنعتــی در بحــث نقدینگی بــوده قطعا 
اگر حمایت ها بیشــتر شود شاهد رونق 
تولید و بــه حرکت در آمدن چرخه تولید 

بیش از گذشته خواهیم بود.
امنیتی و اجتماعی اســتانداری مرکزی 
نیز گفت: کارخانجات لوله و پروفیل صفا 
یکی از برندهای مهم کشور به شمار می 
رود اما به دلیل مشکالت و موانعی که با 
آن مواجه است قادر به تولید با ظرفیت 

۱00 درصدی نیست.
بهــروز اکرمــی افــزود: در جریــان این 
بازدید مشــکالت ایــن واحــد تولیدی و 

صنعتی احصاء و توسط مدیریت مجموعه 
مطــرح شــد و قــرار بــر این شــد تــا از 
طریق اســتان مشــکالت عنوان شــده به 
وزارتخانــه هــای ذیربط  منتقل شــود تا 
تصمیــم مناســب بــرای بــرون رفــت از 
مشــکالت اتخاذ و شــاهد رونق بیشــتر 
آن باشــیم.وی نبود نقدینگی و ســرمایه 
در گــردش را از مهمترین مشــکالت این 
شــرکت برشمرد و افزود: چنانچه سرمایه 
در گردش مناســب در اختیار این شرکت 
قرار داده شــود میزان اشتغال آن به دو 
یا ســه برابر افزایــش پیداخواهد کرد و 
امیدواریــم با کمــک اســتاندار و وزرای 

مربوطه مشکالت موجود برطرف شود.
مدیــر عامــل کارخانجات نــورد لوله و 
پروفیــل صفا گفــت:  قراردادهای خارجی 
بزرگترین شــرکت لوله ساز دنیا به دلیل 
ممنــوع الخروج بودن مدیران آن همچنان 
لغو اســت و این واحــد تولیدی همچنان 

در لیست سیاه قرار دارد.
وی با بیان اینکــه امیدواریم با حضور 
معاون سیاسی اســتانداری در این واحد 
صنعتــی و تولیدی و پیگیری هایی که از 
مرکز استان می شــود مشکالت بانکی و 
نقدینگــی ایــن کارخانجات برطرف شــده 
و از لیســت ســیاه خارج شــود، گفت: با 
همکاری مســئوالن بیمه ســازمان تامین 

اجتماعــی مشــکالت بیمــه ای برطــرف و 
حســاب هایی که به دلیــل بدهی تامین 
اجتماعــی مســدود شــده بود باز شــده 
اســت ولــی متاســفانه همچنــان بدهی 
جرایــم مالیاتــی حســاب هــای بانکی از 

سوی امور مالیاتی مسدود است.
رســتمی صفــا اظهار کــرد: بــا پیگیری 
های اســتاندار اســتان مرکزی در جریان 
بازدیــدی که چندی پیش از این شــرکت 
داشــتند اصل بدهــی مالیاتی از ســوی 
شــرکت پرداخــت شــده اســت و جرایم 
آن نیــز براســاس قوانیــن موجــود باید 
بخشــیده شود اما متاســفانه تاکنون در 
حق این شــرکت کم لطفی شــده است و 
همچنــان ممنــوع الخروج بوده و حســاب 

های بانکی مسدود است.
وی با اشاره به اینکه در گذشته نیروی 
انسانی شاغل در این کارخانجات بیش از 
چهار هزار نفر بوده است، اظهار کرد: هم 
اکنون نیروی شــاغل به کار در این واحد 
تولیدی بــه ۱۵00 نفر کاهش پیدا کرده 
اســت و بــا ظرفیتی کمتــر از 30 درصد 
فعالیــت می کند در حالیکه با باز شــدن 
حســاب های بانکی و صادرات محصوالت 
میزان اشــتغال به بیش از ۵۵00 نفر تا 
پایان سال 99 رسیده و با ظرفیت نهایی 

تولید فعالیت خواهد کرد. 

کارخانجات »لوله و پروفیل صفا« از برندهای مهم کشور است

صاحب امتیاز :           
 سازمان صدا و سیمای جمهوری 
اسالمی ایران                                                 

سرپرست شهرستان ساوه: 
عباس کریمی

مدیر اجرایی:لیال گراوند

تحریریه شهرستانها:            
021-44233511

دفتر سرپرستی شهرستان های 
  ساوه -زرندیه0۸۶-42230020

چاپخانه:بهمن اراک
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معاشران گره از زلف یار باز کنید
شبی خوش است بدین قصه اش دراز کنید
حضور خلوت انس است و دوستان جمعند

و ان یکاد بخوانید و در فراز کنید
حافظ


