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رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان ساوه عنوان کرد:

طرح آرامش بهاری امسال با توجه به حوادث غیرمترقبه اخیر رنگ و بوی دیگری به خود گرفت

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان ساوه گفت :طرح

آرامش

بهاری

امسال با توجه به

حوادث غیرمترقبه اخیر و آسیبهای سیل در بیشتر
استان های کشور ،رنگ و بوی دیگری به خود گرفت.
حجت االسالم حمید کرمی در گفتگو با خبرنگار
ماهنامه ارتباطات مرکزی ،ضمن همدردی با
سیل زدگان کشورمان ،اضافه کرد :در این مدت
کمکهای مختلفی توسط خیرین و هیات امنای بقاع
متبرکه شهرستان با همکاری اداره اوقاف و امور
خیریه به مناطق سیل زده ارسال شد.
وی افزود :از جمله این کمک های مردمی
جمعآوری شده توسط امامزادگان شامل لباس،
پوشاک ،کفش و مواد غذایی به ارزش یکصد میلیون
ریال بود که در روزهای اول سیل اخیر در استان
گلستان به مناطق شمالی کشور ارسال شد.
حجت االسالم کرمی خاطرنشان کرد :همچنین
تعداد یکصدهزار ظروف یکبار مصرف به استانهای
سیلزده جنوب کشور ارسال شد.
وی جمع آوری و ارسال اقالم مورد نیاز و ضرور زندگی مانند
لباس و سایر وسایل به ارزش حدود یکصد میلیون ریال به
سیلزده جنوب
ا ستــــا نها ی

با کمک بقاع متبرکه و
کشور در مرحله دوم
برخی از مساجد را از دیگر کمکهای خیرین و مردمی شهرستان
ساوه برشمرد و اضافه کرد :همچنین برخی بقاع شهرستانساوه
مانند امامزادگان شهر آوه و امامزاده حمزه هم ملزومات و وسایلی
مانند  ۱۵۰عدد فالکس آب ۸۱ ،عدد پیک نیک ۳۰۰ ،عدد پتو و
همچنین طبخ روزانه  ۷۰۰۰غذا به مبلغ دو میلیارد ریال به مدت ۸
روز برای سیل زدگان اخیر کمک کردند.
حجت االسالم کرمی با اشاره به ارسال کمکهای خیرین هیات
امنا و خادمین بقاع متبرکه به این مناطق ،ادامه داد :امامزاده سید
یحیی(ع) نیز با جمع آوری حدود هفتاد میلیون ریال کمک های
مردمی که بخشی به خرید ظروف یکبار مصرف اختصاص یافت
و همچنین دیگر بقاع متبرکه مانند امامزاده سید علی اصغر(ع) و
شاهزاده حسین(ع) در طرح کمک نقدی به سیل زدگان حضور
ویژهای داشتهاند.
به گفته وی ،اعزام چهل نفر نیرو در قالب دو کاروان از خادمین
و هیات امنای بقاع متبرکه با همکاری سپاه پاسداران به مقصد
استانهای گلستان و لرستان به مدت  ۱۰روز جهت کمک رسانی به
سیل زدگان کشور نیز از دیگر اقدامات کمک رسانی به سیل زدگان

اخیر کشور بود.
رئیس اوقاف و امور خیریه ساوه با اشاره به برنامههای اجرا
شده در طرح آرامش بهاری امسال نیز بیان کرد :برپایی خیمه های
معرفت ،برگزاری نمازهای جماعت ،اسکان مسافران نوروزی در
بقاع متبرکه ،اطعام در راه ماندگان و ارائه خدمات به مسافران
نوروزی از جمله برنامههای اجرا شده در طرح آرامش بهاری بوده
است.
وی افزود :با توجه به بارش های اخیر حجم اسکان مسافران
نوروزی نسبت به سال های گذشته افزایش چشمگیری داشت.
او برگزاری ویژه برنامه سال تحویل در  ۱۵بقاع متبرکه مجری
این طرح ،برگزاری سخنرانی و مسابقات فرهنگی و اهدای جوایز
به کودکان و نوجوانان در قالب خیمه های معرفت را از دیگر
برنامه های طرح آرامش بهاری برشمرد و گفت :با توجه به ساخت و

به کارگیری یکی از بزرگترین خیمه های معرفت کشور
در امامزاده سید اسحاق (ع) این شهرستان حجم کثیر
مسافرین و استفاده کنندگان از غرفه های متنوع را
شاهد بودیم که وجود روحانیان بومی و اعزامی از قم
در قالب کارشناسان ویژه کودکان و مسائل شرعی،
برپایی نمایشگاه فرهنگی و ارائه تولیدات تعاونی
امامزاده در قالب خیمه معرفت حال و هوای معنوی آن
را خاص تر کرده بود.
به گفته وی ،همچنین برپایی فروشگاه محصوالت
فرهنگی و جشن ها ،گرامیداشت  ۱۲فروردین،
استقبال و خدمات دهی به مسافران در روز طبیعت از
دیگر اقدامات طرح آرامش بهاری بود.
حجت االسالم کرمی بیان کرد :با توجه به فرا
رسیدن ماه مبارک رمضان ،ویژه برنامه ضیافت الهی
در  ۱۵بقعه برگزار می شود که شامل بخشهایی مانند
برپایی نماز جماعت ،سخنرانی ها ،برگزاری مراسم والدت و شب های
قدر و مراسم ویژه جزء خوانی در امامزاده سید اسحاق (ع) است.
وی توضیح داد :مراسم ویژه جزء خوانی به مدت  ۶سال

اسحاق(ع) برگزار
در امامزاده سید
شده که در دو سال اخیر با شکل و نظم خاصی و همچنین گل آرایی و
تزیین ویژهای به صورت خاص تر برگزار شده که با استقبال عموم
مردم مواجه شده است.
به گفته وی ،این مراسم با حضور قاریان برجسته شهرستان
با شور و حال ویژه و آذینبندی خاص برگزار می شود و در پایان
مراسم جزء خوانی از اساتید برجسته تفسیر قرآنی استفاده می شود
و هر روز به  ۵نفر از حاضرین به قید قرعه جوایز نقدی توسط
خیرین اهدا می شود.
رئیس اوقاف و امور خیریه ساوه تصریح کرد :همچنین در
ایام ماه مبارک رمضان حدود  ۲۵۰سبد کاالی مواد غذایی ویژه
سفره های ماه مبارک رمضان به ارزش هر بسته دو میلیون ریال
بین نیازمندان و شهروندان کمدرآمد ساکن حاشیه شهر به صورت
پنهانی و شبانه توزیع شد.
وی با بیان اینکه در این ایام حدود  ۲۷مبلغ ثابت و بومی
به بقاع متبرکه ،حسینیه ها و مساجد شهرستان اعزام شدند،
خاطرنشان کرد :برگزاری مراسم افطاری ویژه فعاالن و حافظین
قرآن شهرستان که برای دومین سال متوالی برگزار می شود ،از

دیگر برنامه های این ماه عزیز است که سال گذشته حدود  ۸۰۰نفر

در این افطاری

شرکت کردند.
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گردهمایی کارگران ساوه و زرندیه به مناسبت روز جهانی کارگر

گردهمایی
کارگران ساوه و زرندیه به مناسبت روز جهانی کارگر با
حضور استاندار استان مرکزی ،معاون سیاسی استاندار،
نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس ،فرماندار ساوه
و برخی مسئوالن و کارگران زحمتکش به مناسبت
گرامیداشت روز کارگر و تجلیل از کارگران نمونه در خانه
کارگر تشکیالت ساوه و زرندیه برگزار شد.
به گزارش ماهنامه ارتباطات مرکزی ،استاندار استان
مرکزی در این گردهمایی ضمن تشکر از تالش های
کارگران در جبهه جنگ اقتصادی ،گفت :جنگ اقتصادی
یک جنگ تمام عیار اما غیر رسمی دشمنان ایران در برابر
ملت است .سید علی آقازاده خاطرنشان کرد :سربازان این
جنگ کارگرانی هستند که با اراده و همت بلند و با عشق به
میهن شان در کارخانجات با رونق تولید و افزایش کیفیت
تولید با دشمنان می جنگند .وی افزود :تورم باالست اما
کسی مقصر نیست و نباید به دنبال مقصر بود دولت و
حکومت از راس تا ذیل هم دغدغه دارند و هم به دنبال
کم کردن مشکالت هستند .وی یادآور شد :شرایط پیش
آمده شرایط جنگ است و یک قدرت بزرگ جهانی با تمام
قدرت و زورش به جنگ ملتی آمده که میخواهند مستقل
باشند .مهندس آقازاده ادامه داد :کارگران با همه سختی ها
اما می دانند که مشکالت موجود سرچشمه در دولت و
کارفرما ندارد .وی تصریح کرد :در ابتدای انقالب ملت ایران
راه خود را مشخص کردند و با هیچ کشوری جنگ ندارند
و تاریخ شهادت خواهد داد که ایران هم صلح طلب و
هم مهمان نواز است ،اما با شرایط موجود و توطئه ها و
مشکالت اخیر راهی به جز مقابله برای ما نگذاشته اند .به
گفته وی ،برجام یک توافق منطقی به نفع همه بود که یکی از

دستاوردهای بزرگ دولت تدبیر و امید
بود اما دشمنان نمیخواهند ملت ما
در آرامش باشند و معیشت آنها تامین
شود .استاندار تاکید کرد :همه مردم دنیا
شاهد قانون جنگل در قرن  ۲۱هستند
که همه در این قرن ادعای تمدن دارند.
وی با بیان اینکه همه با هم در مقابل
حرف زور خواهیم ایستاد ،گفت :این
فشار یک حد و سقفی دارد؛ سعودی ها
از پارسال تا کنون  ۴۰۰میلیارد دالر
هزینه این جنگ اقتصادی کردند و
هزینه جنگی که آمریکا شروع کرده
است را عرب ها پرداخت می کنند.
او با بیان اینکه می دانیم کارگران و
خانواده هایشان در مضیقه هستند ،اضافه
کرد :اما آزادی و آزاد اندیشی هزینه
دارد؛ مراودات اقتصادی امروز در دنیا
حرف اول را میزند و واگذاری های
شرکت ها در کشور دغدغه ای است
که مقام معظم رهبری هم دارد .آقازاده با بیان اینکه متاسفانه
واگذاری ها به اهلش انجام نشده است ،ادامه داد :اتحاد،
همبستگی و اتفاق حالل همه مشکالت است و اختالفات،
دو دستگی ها و از هم دور شدنها برای نظام سم است.
به گفته وی ،در سال گذشته  10هزار نفر شغل ایجاد شده
است اما بیکاری برخی کارگردان نیز باعث شرمندگی است،
همچنین در پایان سال کمترین تنش را در پرداخت حقوق
حتی در شهرداریها شاهد بودیم .وی ادامه داد :با تدبیرها
و راهکارهای مدیریتی می توان مشکالت کارگران را حل
کرد و تیم اقتصادی و نظارتی استانداری در تالش است که
کارگران کمترین آسیب را ببینند.
نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس هم در این
گردهمایی با بیان اینکه بزرگداشت روز کارگر فرصتی برای
شنیده شدن صدای کارگران و تقدیر از روحیه جهادی آنان
است ،گفت :شرط اول برای کارخانه ها پرداخت حقوق
معوقه کارگران است ،خصوصی سازی بدون کارشناسی
و واگذاری کارخانجات به افرادی که اهلیت ندارند ضربه
بزرگی به تولید و اشتغال زده و نتیجه آن پرداخت با تاخیر
چندماهه حقوق و مزایای کارگران است .محمدرضا منصوری
با تاکید بر اینکه کارگران نباید با تاخیر حقوق بگیرند ،بیان
کرد :حتی حقوق پیمانکاران و کارگران شهرداری نیز باید

بدون تاخیر پرداخت شود .وی افزود :حقوق کارگران معادل
 ۱۰۰دالر است که جوابگوی آنها نیست .مهندس منصوری
خاطرنشان کرد :قطع ًا کارگرانی که دیر حقوق دریافت
می کنند ،بهره وری پایینی خواهند داشت.

دبیر اجرایی خانه کارگر تشکیالت ساوه و زرندیه
هم در این مراسم گفت :کارگران با  ۲میلیون تومان حقوق
که برای خانواده سه نفری پیش بینی شده است ،بیش از
 ۱۵روز نمی توانند زندگی کنند .داود میرزایی با اشاره به

افزایش قیمت آپارتمان در ساوه به
متری  ۴میلیون تومان ،اضافه کرد :با
این وضع حقوق و درآمد و با توجه
به قیمت مسکن کارگردان تا پایان
عمر نمی توانند خانه دار شوند و حتی
اگر کارگری  ۳سال حقوق خود را به
طور کامل ذخیره کند و برای خورد و
خوراک و پوشاک و غیره مبلغی هزینه
نکند ،همچنین قیمت پراید هم در این
مدت ثابت بماند شاید کارگران بتوانند
این خودرو را خریداری کنند .به گفته
وی ،شرکای اجتماعی بویژه دولت در
شورای عالی کار همراه جامعه کارگری
بوده اند و بیشترین افزایش حقوق برای
کارگران در طول  39سال گذشته را در
سال گذشته رقم زد ،اما متاسفانه پس
از مدت کوتاهی تحریمهای ظالمانه
و دستهای پشت پرده مفسدین
اقتصادی ،عرصه را بر جامعه کارگری
تنگ کرد و شیرینی افزایش حقوق با بحران اقتصادی که در
فضای کشور حاکم گشت ،بر کام کارگران تلخ شد و آنها
با سیلی صورت خود را سرخ نگه داشتند .وی با تاکید بر
اینکه خط فقر توسط مرکز پژوهش های مجلس  3.5میلیون
تومان اعالم شده لذا تمامی کارگران زیر خط فقر قرار دارند،
تصریح کرد :کارگران همواره مدافع آرمانهای نظام بوده و
در تمامی عرصههای سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و نظامی
حضوری تاثیرگذار در انقالب داشتند اما متاسفانه دچار
بی مهری شدند .دبیر خانه کارگر ساوه و زرندیه خواستار
برطرف کردن مشکالت توسط مجلس و دولت شد و افزود:
باید دست به دست هم بدهیم تا شعار رونق تولید در حد
شعار باقی نماند ،متاسفانه بسیاری از نمایندگان مجلس با
جامعه کارگری بیگانهاند و شناخت الزم از تولید ،صنعت
و از کارگران ندارند لذا برخی تصمیمات مجلس شورای
اسالمی بر ضد جامعه کارگری است حال آنکه به فرموده
رهبری باید قوانینی در مجلس وضع شود که در دفاع از
منافع کارگران و قشر متوسط باشد .میرزایی با اشاره به اینکه
نماینده مجلس در تلویزیون حاضر میشود و به صراحت
می گوید فالن تصمیمی که مجلس گرفت ،اشتباه بوده
است ،توضیح داد :آیا مجلس جای آزمون و خطاست؟ با
یک تصمیم غلط زندگی هزاران کارگر را تباه می کنید ،اصال

که
کردید
شما اشتباه
نماینده شدید! تا چه وقت باید تاوان تصمیمات اشتباه در
کالن کشور را بدهیم .وی با بیان اینکه امروز رهبر معظم
انقالب بیش از همه دغدغه کارگران را دارند و با نامگذاری
سالها با عنوان حمایت از تولید ملی و رونق تولید به مسئوالن
گوشزد می کنند که باید نگران اقتصاد کارگران باشند ،تاکید
کرد :کارگران از توان باالیی برای مقابله با جنگ اقتصادی
دشمن برخوردارند و می توانند با تولید کاالی با کیفیت
و تقویت صادرات محوری پاسخ کوبنده ای به بدخواهان
نظام بدهند ،به شرطی که موانع تولید از سر راه کارگران
برداشته شود .وی از سود باالی بانکی به عنوان یکی از موانع
موجود یاد کرد و گفت :سود باالی بانکی کمر کارگران و
تولید ملی را شکسته و بزرگترین مانع پیش روی رونق تولید
است در حالیکه باید با کاهش سود بانکی در حوزه تولید
اجازه دهیم نقدینگی در این عرصه افزایش یابد تا تالش
کارگران به نتیجه برسد .وی افزود :کارفرمایی که با رانت
و یک شبه صاحب کارخانه شدهاند و در خصوصیسازی
اهلیت آنها رصد نمی شود به مشکالت جامعه کارگری دامن
می زنند .وی از استاندار استان مرکزی خواست تا همانطور
که مشکالت شرکت های هپکو و آلومینیوم اراک را حل
کرده است و همچنین در پی حل کردن معضالت شرکت
آذرآب می باشد ،مشکالت شرکتهای ساوه را نیز مرتفع
کند که چیزی از اراک کم ندارد .میرزایی با اشاره به اینکه
قراردادهای موقت و سوء استفاده از آن کمر کارگران را
شکسته است ،بیان کرد :نگذارید کارخانه های شهر صنعتی
یکی پس از دیگری تعطیل شود .به گفته وی ،امسال سه هزار
کارگر مشمول دریافت بیمه بیکاری شده اند که آمار نگران
کننده ای است.

به همت شهرداری و شورای اسالمی شهر ساوه برگزار شد

استقبال پرشور شهروندان ساوجی از برگزاری جشن بزرگ اعیاد شعبانیه

همزمـان بـا روزهـای مملـو از شـادی اعیاد شـعبانیه ،جشـن بزرگ
موعـود بـه مناسـبت این اعیـاد خجسـته به همت شـهرداری و شـورای
اسلامی شـهر سـاوه با حضور برخـی از هنرمنـدان کشـوری و همچنین
هنرمندان شهرسـتان سـاوه برای عموم شـهروندان در سـالن ورزشـی
امام خمینـی (ره) برگزار شـد.
بـه گـزارش ماهنامـه ارتباطـات مرکـزی ،ایـن جشـن باشـکوه به
همـت شـورای اسلامی و شـهرداری شـهر سـاوه و بـا تالش هـای بی
وقفـه حـوزه خدمـات شـهری ،سـازمان فرهنگـی ،اجتماعـی و ورزشـی
شـهرداری سـاوه بـا حضور امـام جمعـه ،نماینده مـردم سـاوه و زرندیه
در خانه ملت ،اعضای شـورای اسلامی ،کارمندان و پرسـنل شهرداری و
برخـی مسـئوالن و مـردم این شهرسـتان برگزار شـد که بـا برنامه های
مفـرح ،شـاد ،متنـوع و سـرگرم کننـده در فضایـی آکنـده از شـادی و
صمیمیـت همـراه بـود کـه مـورد رضایت مـردم قـرار گرفت.
در ایـن جشـن بـا شـکوه ،گـروه هـای مختلـف هنـری مراسـمی
پرشـور را برگـزار کردنـد.
اجـرای زنـده خواننـده محبـوب کشـور علـی لهراسـبی و کمدیـن
محبـوب جـواد انصافی و دیگر هنرمندان سـاوجی بخشـی از ایـن برنامه
بـود کـه مورد اسـتقبال پرشـور شـهروندان سـاوجی قـرار گرفت.
رئیس شـورای اسلامی شـهر سـاوه در این جشـن باشـکوه ضمن
تبریـک اعیـاد شـعبانیه ،گفـت :تالش همـه همکارانـم در شـهرداری به
ویـژه حوزه خدمات شـهری و سـازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشـی که
بـا عشـق و عالقـه به حضـرت ولی عصـر (عج) همراه بود؛ شـبی شـاد و
مفـرح در کنـار یکدیگر را برایمـان رقم زد.

احمـد حـاج امینـی همچنین بـا کلیه آسـیب دیـدگان حـوادث اخیر
کشـورمان ابـراز همـدردی کـرد و افزود :شـورای اسلامی و شـهرداری
سـاوه هرچـه در توان داشـته باشـد برای کمـک به سـیل زدگان مضایقه
نخواهـد کرد.
وی بیـان کـرد:
امیـدوارم کمـک هـا
و محبتهـای مـردم
عزیزمـان مرهمـی بـر
زخم این عزیزان باشـد.
حـاج امینـی ابـراز
امیـدواری کـرد کـه همه
مـا زمینـه سـاز ظهـور
امـام زمان (عج) باشـیم.
شـهردار سـاوه هم
در ایـن جشـن ضمـن
تبریـک اعیـاد شـعبانیه
و میلاد بـا سـعادت
قائـم آل محمـد حضرت
مهـدی (عـج) گفـت:
مصـادف شـدن ایـن
میلاد بـا سـعادت بـا شـروع سـال  ۹۸را بـه فـال نیـک میگیریـم و
امیدواریـم سـالی پـر از خیـر و برکـت بـرای کلیـه شـهروندان خـوب و
فهیـم سـاوه باشـد.

مهنـدس سـید مهـدی حسـینی خاطرنشـان کـرد :افتخـار حـوزه
مدیریـت شـهری و کلیـه همکارانم در شـهرداری سـاوه ،ارائـه خدمات
خـوب و شایسـته بـه مـردم عزیز شـهرمان اسـت.
وی افـزود :شـان و منزلـت مـردم فهیـم سـاوه بسـیار باالتـر از
شـرایط موجود اسـت
لـذا امیـدوارم کـه بـا
همـت مـردم و دعای
خیرشـان بتوانیـم در
ایـن شـرایط سـخت
گذشـته
همچـون
سـربلند باشـیم و
پرچـم سـاوه همچنان
بـر فـراز کشـور
سـربلندی و افتخـار
بـرای مردم بـه همراه
داشـته باشـد.
عضـو شـورای
اسلامی شـهر سـاوه
هـم در ایـن جشـن
ضمـن تبریـک اعیـاد
شـعبانیه و گرامیداشـت یـاد و خاطره شـهدای دفاع مقـدس ،گفت :یکی
از دغدغـه هـای شـورای اسلامی و شـهرداری سـاوه برگزاری مراسـم
شـاد و مفـرح بـرای مـردم فهیـم و خـوب این شـهر اسـت لذا شـاهد

برگـزاری ایـن جشـن باشـکوه هسـتیم.
عبـداهلل سـالمی از کلیـه اعضـای شـورا و شـهردار سـاوه همچنین
معاونـت خدمـات شـهری و سرپرسـت سـازمان فرهنگـی ،اجتماعـی و
ورزشـی ،روابـط عمومی شـهرداری و کلیه پرسـنل که در برگـزاری این
جشـن بـی وقفه تلاش کردنـد ،تقدیـر و تشـکر کرد.
سرپرسـت سـازمان فرهنگـی ،اجتماعی و ورزشـی هـم در گفتگو با
ماهنامـه ارتباطـات مرکـزی ،گفت :شـهرداری ها علاوه بـر پرداختن به
مباحـث عمرانی ،شهرسـازی و خدمات شـهری کـه به عنـوان فیزیک و
جسـم شـهر می تـوان از آنها یاد کـرد ،دارای رسـالت دیگـری در زمینه
روح شـهر و شـهروندان نیز هستند.
مهنـدس حمید کمالـی ادامه داد :مباحـث مرتبط بـا ورزش ،فرهنگ
و اجتماعـی کـه روح شـهر و شـهروندان تحـت تاثیـر و آمـوزه های آن
قـرار مـی گیـرد ،از جمله وظایـف شـهرداری ها اسـت که اخیـرا به این
موضـوع نـگاه بهتـر و ویژه ای در سـاختار شـهرداری ها شـده اسـت.
وی افـزود :سـازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشـی شـهرداری سـاوه
هـم وظیفـه خود مـی داند تا نسـبت به این مهـم ،اهتمام ویژه ای داشـته
باشـد لـذا گسـترش ورزش هـای همگانـی ،تشـکیل تیـم هـای پایه ای
متعـدد ورزشـی ،برگـزاری جشـن هـا یـا مراسـم مذهبـی طبـق تقویم
فرهنگـی ،تاسـیس سـرای محلـه و ...از اهـم ایـن اقدامات می باشـد.
مهنـدس کمالـی همچنیـن خاطرنشـان کـرد :جشـن بـزرگ نیمـه
شـعبان و مراسـم شـبهای رمضـان کـه در مـاه مبـارک رمضـان برگزار
مـی شـود نیز در راسـتای نیل بـه این هدف و ایجاد محیط شـاد و سـالم
بـرای شـهروندان عزیز سـاوجی اسـت.
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اجرای مراسم تعزیه خوانی در روستای سوسنقین
بـه مناسـبت ماه مبـارک رمضان
و یادبـود مرحـوم کربالیـی
حسـین صدقـی مراسـم
تعزیـه خوانـی بـا حضـور
اسـاتید تعزیـه خـوان ترک
زبان کشـور به همـت دهیار
و شـورای اسلامی روستای
سوسـنقین برگـزار شـد.
بـه گـزارش ماهنامـه

سوسـنقین

گفـت:

در

ایـن

ارتباطـات مرکـزی ،اصغـر
عضـو
سلطا نی
ا سلا می
شـورای

ر و سـتا ی

تعزیـه کـه بـه مـدت دو شـب در

شـب های چهـارم و پنجـم مـاه
مبارک رمضان برگزار شـد،
تعزیـه خوانـان بنـام کشـور
و شهرسـتان سـاوه پـس از
افطـار تـا پاسـی از شـب به
اجرای تعزیـه پرداختند که
با اسـتقبال اهالی روسـتا و
برخـی از مـردم روسـتاهای
همجـوار و همچنیـن شـهر
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کسب مقام سوم مسابقات لیگ دسته اول ووشو باشگاههای ایران
توسط مهدی احمدی ووشوکار ساوجی
مهدی احمدی ووشوکار شایسته ساوه ای بهمراه تیم
هیات تهران به جمع ۴تیم پایانی رقابت های لیگ ووشو راه
یافتند و در نهایت عنوان سومی این رقابت ها را کسب کرد.
مرکزی به نقل از
به گزارش ماهنامه ارتباطات

تيم هاي هيات مالير و هيات اصفهان از گروه نخست و هيات
تهران و شينگ يي چوان شهر چمران خوزستان از گروه دوم
به مرحله نيمه نهايي رسيدند.
در گروه نخست ،تيم هاي اصفهان ،قزوين ،مالير ،مدرسه
ووشو نشتارود و شهرداري قروه حضور داشتند.
در گروه دوم ،هيات تهران ،شينگ يي چوان خوزستان،
هيات قم ،باشگاه آرين فومن و هيات سيستان و بلوچستان
رقابت کردند.
در اين فصل از رقابت ها تيم های مالير،
اصفهان و تهران به ترتیب مقام اول تا سوم
را کسب کردند .تیم تهران بدون شکست در

سوابق خود ،بیان کرد :دوسال در تيم اصفهان بازي كردم ،تيم
قدرتمندي داشتيم و نايب قهرمان ليگ ووشو شدیم همچنین
یک سال با تيم اصفهان مقام سوم ليگ ووشو را کسب کردم؛
یک سال هم در تيم قزوين بودم ،تيم قزوين هم تيم خوبي بود.
وی با بیان اینکه دارنده چندين مقام كشوري هستم ،ادامه داد:

بخش ساندا با  24امتیاز به این مهم دست
یافت.
مهدی احمدی ووشوکار ارزنده ساوه در
این فصل لیگ دسته اول ووشو عضو تیم پرقدرت هیات
تهران (تیم بدون شکست در بخش ساندا) بود که به مقام
سوم مسابقات لیگ دسته اول ووشو باشگاههای ایران دست
یافت .این ووشوکار ساوجی در گفتگو با ماهنامه ارتباطات
مرکزی ،گفت :امسال تيم هيات ووشو تهران در بخش
ساندا يا مبارزه قدرت بالمنازع رقابت هاي ليگ
ووشو بود و تيم خيلي خوبي داشتيم .وی
افزود :در بخش ساندا هيچ تيمي نتوانست

سـاوه کـه بـرای تماشـای
و
ایـن تعزیـه
بـردن فیـض
معنـو ی
مراجعـه
کـر د ه
بو د نـد ،
قـر ا ر
گـــــرفـــــت.

مشکالت الکترونیکی شدن عوارضی در اجرای طرحی با آزمون و خطا

یادداشت مدیر مسئول و صاحب امتیاز
اجـرای طـرح هـا بـر مبنـای آزمـون و خطـا
نمونـه ای از کامنـت هـا و پیامـک هـای مردمـی کـه در اعتـراض به این
یکی از بزرگترین مشـکالت جامعه اسـت که طرح ارسـال کـرده اند:
همـواره دود آن بـر چشـم مـردم می رود.
* ایـن عـوارض هـا از کجا میاد تو سـوابق چرا کسـی رسـیدگی نمیکنه
یکـی از این طـرح ها ،الکترونیکی شـدن بنـده عوارضـم رو هفتـه پیـش صفـر کـردم دیـروز بـر حسـب کنجـکاوی
چهـار آزادراه «تهران-سـاوه»« ،تهـران -اسـتعالم گرفتـم مـی بینـم دوبـاره  ۲۵۰۰تومـن بدهی زده
قـم»« ،کرج-قزویـن» و «قزوین-زنجان»
* اس ام اس بـرام اومـده عوارضـی زنجـان قزویـن بنده تـو عمرم طرف
در اواخـر سـال  1397اسـت کـه پـس زنجـان نرفتـم این مشـکل بـرای تمام همکارام هم هسـت که عوارضشـان را
از اجـرای آن بـا مشـکالت عدیـده ای صفـر می کننـد دوباره بعـد چند روز بدهـی میزنه
* این روش پرداخت عوارض مشـکالتی دارد :اینترنت پر سـرعت همیشـه
مواجـه شـدیم .الکترونیکـی شـدن
پرداخـت عـوارض در ایـن آزادراه هـا از در دسـترس نیسـت ،مهلـت پرداخـت عـوارض کم اسـت که موجـب اعمال
 28اسـفند سـال پیـش مالـکان خودروهایـی جریمـه می شـود و بـرای زمانهایی که سـرور خطـا دارد چه می شـود...
* پلیـس و راهـداری دارن از کل دوربینهـای بزرگـراه ها اسـتفاده میکنند!
کـه از آنهـا عبـور کردهانـد را سـردرگم کـرده
اسـت و میتـوان این نقد را بـه اجراکننـدگان طرح وارد دانسـت که طرحی بـرای مـن که از ربـاط کریم وارد اتوبان سـاوه میشـم و حدود یـک کیلومتر
ناقـص را بـه اجرا گذاشـتهاند .هـدف از الکترونیکی شـدن پرداخت عوارض جلوتـر وارد جـاده فرودگاه امام میشـم و بـرام در همین یک کیلـو متر تردد،
صرفهجویـی در زمـان عنوان شـده اسـت امـا بهخاطر ایـرادات طـرح افراد عـوارض صـادر میشـه بـا اداره راه تماس گرفتم کـه اعالم کردن با شـرکت
زمـان زیـادی را در مـدت اجرای طـرح صـرف پرداخت عـوارض کردهاند .آنـی رو تمـاس بگیـرم و متاسـفانه متوجه شـدم کـه دارن از تمامـی دوربین
بگذریـم از اینکـه چـرا سـاوه...؟! چـرا خوبی هـا و طرح هـای درآمد زا هـای بزرگـراه ها اسـتفاده میکنند و برای هـر ترددی حتـی  ۵۰۰متر عوارض
یـا پـروژه هـای دلربـا اول از سـاوه شـروع نمـی شـود و تا اسـم ایـن قبیل صادر میشـه .چـه تدبیری؟!
مباحـث می آیـد ،ابتـدا یاد سـاوه مـی افتند...
* بنـده سـاکن اردبیـل هسـتم و مـدت طوالنی ای هسـت که اصلا وارد
نخسـتین اشـکال طـرح ،ارسـال پیامـک بـه مالـک خـودرو بود چـون با آزادراه نشـدم .بـا ایـن حـال پیامکی برام ارسـال شـده که اگه عـوارض رو
خریـد و فـروش و دستبهدسـت شـدن چندبـاره خـودرو شـماره مالـک پرداخـت نکنـم توسـط پلیـس جریمـه خواهـم شـد .جالبـه کـه بـا مراجعه
لزومـ ًا شـماره راننده نیسـت .اشـکال بعدی طـرح نیز نـوع پرداخت عوارض بـه سـایت  nspay.irعـوارض  ۳۵۰۰تومانـی بـرام درج شـده بـود .بـه
بـود کـه بـر اسـاس آنچـه اجراکننـدگان اعلام کـرده بودنـد پرداختها از شـماره های اعالمـی هـم زنـگ میزنـم کسـی پاسـخگو نیسـت .چـرا وقتی
طریـق اپلیکیشـن یـا روشهـای الکترونیکـی دیگر بـود که برخـی رانندگان سیسـتمی کامـل نیسـت اینقـدر اصـرار بـه اسـتفاده کردنـش دارند؟
بـه ایـن شـیوههای پرداخـت دسترسـی ندارند و یا برایشـان دشـوار اسـت.
* با سلام من سـاکن نسـیم شـهر هسـتم و حـدود ده دقیقه بـا عوارضی
امـا بعـد از اجـرای طـرح اشـکاالت دیگـر آن نمایان شـده اسـت .بـا اینکه فاصلـه دارم بـرای کار بـه تهـران میام واقعا درسـته که با اون وضع آسـفالت
بسـیاری از خودروهـا کـه از  28اسـفند از ایـن آزادراههـا عبـور کردهانـد و مسـافت کـم مـن روزی  ۶۰۰۰تومـان عـوارض پرداخت کنم؟ اون کسـی
پیامـک پرداخـت را دریافـت نکـرده یـا حتـی سـامانههای معرفی شـده هم کـه ایـن قانون رو وضـع میکنه واقعـا از بین مـا مردمه درد مـردم رو میدونه
پلاک خودروهـا را ثبـت نکرده اسـت امـا پیامکهـای جریمه بـرای مالکان ماهانـه مـن بایـد  ۱۸۰هزار تومـن بابت عوارض بـدم واقعا درسـته با حقوق
ارسـال شـده اسـت چـون بـر اسـاس برنامه اولیـه فـرد  ۲۴سـاعت فرصت یـک میلیـون و هفتصد هـزار تومن...
البتـه چنـدی پیـش نماینده مردم ربـاط کریم و بهارسـتان اسـتان تهران به
داشـت تـا عوارض را بـا اسـتفاده از درگاههای الکترونیکی شـبکه شـتاب با
روش و مکانیزمهـای تعریـف شـده پرداخـت کنـد .نکته جالب توجـه اینکه وزیـر راه و شهرسـازی در خصـوص تغییر شـیوه اخـذ عوارضـی در اتوبان
پیامکهـای پرداخـت عـوارض بـرای برخی افراد ارسـال شـده کـه اص ً
ال از تهـران  -سـاوه تذکـر داد .حسـن نـوروزی در تذکـر کتبـی بـه وزیـر راه و
شهرسـازی آورده اسـت :چـرا عوارضـی اتوبـان تهـران ــ سـاوه بـا نصب
ایـن آزادراههـا عبـور نکردهاند.
یکـی از موضوعاتـی کـه پـس از الکترونیکی شـدن ایـن آزادراه ها برای دوربیـن عـوارض دریافـت میکنـد بـا ایـن کـه قـرار بـود بعد از  ۲۰سـال
راننـدگان پیـش آمـده ،ایـن اسـت کـه بـه گفتـه آنهـا بـدون عبـور از این عوارضـی اخذ نشـود.
نصـب دوربیـن در عوارضـی محـور تهـران  -سـاوه و اخـذ عوارضی با
آزادراههـا ،برایشـان پیامـک عـدم پرداخـت عـوارض ارسـال میشـود و یا
پـس از عبـور از ایـن آزادراه هـا ،برای مدتـی علی رغم پرداخـت عوارض ،شـیوه جدیـد اعتراضاتـی را در بین مسـافران و شـهروندان سـاوجی بوجود
مرتبـا پیامـک بدهـی آن ارسـال یـا در هنـگام اسـتعالم ،مبلغـی بهعنـوان آورده اسـت .انتظـار مـی رود نماینـده مـردم سـاوه و زرندیـه در مجلـس
عـوارض آزادراه نشـان داده میشـود! بسـیاری از افـراد نیز به ایـن موضوع شـورای اسلامی نیـز بـه ایـن موضـوع ورود کننـد .چـرا کـه طبـق تعهـد
اعتـراض دارنـد کـه مبلـغ عوارضـی که بـرای آنهـا ثبت میشـود ،بسـیار پیمانـکار و مجـری طـرح قرار بـر این بوده اسـت که دریافت عـوارض پس
بیشـتر از آن چیـزی اسـت که سـابقا بهصـورت نقـدی پرداخـت میکردند .از  20سـال از احـداث ایـن آزادراه کـه حـال و روز خوبی از لحـاظ کیفیت
البتـه ایـن اتفـاق بـرای بنـده هـم پیـش آمـد و گفتـه هـای معترضین را و امکانـات هـم نـدارد ،متوقف شـود.
تاییـد مـی کنم.

اان ّللواانالیهراجعون

محمد مسعود امانی

جناب آقای مهندس سید مهدی حسینی «شهردار محترم شهر ساوه»

بدینوسیله درگذشت خواهر عزیزتان را به شما و خانواده گرامیتان تسلیت گفته و از ایزد متعال
برای آن عزیز سفر کرده علو درجات و سایر بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت می نمایم.

از طرف ش کرت صفا رایاهن

ووشو؛ هفته
روابط عمومي فدراسيون
پاياني مرحله گروهي اين رقابت ها ،برگزار شد و در نهايت

و در بخش تالو
شكستمان دهد
هم خوب ظاهر شدیم .احمدی ادامه داد:
متاسفانه روز آخر دو تا از بچه های تیم مصدوم
بودند و نتوانستند به بازي برسند و باعث شد دو امتياز
در بخش تالو از دست بدهيم .وی با بیان اینکه یک سال
ديگر با تيم تهران قرارداد دارم ،اظهار داشت :به احتمال زياد
امسال هم در همين تيم باشم .احمدی با اشاره به برخی از

اان ّللواانالیهراجعون

سال گذشته در مسابقات كشوري تهران دوم شدم.

جناب آقای حاج رضا شمسی

بدینوسیله مصیبت وارده را به شما و خانواده گرامیتان تسلیت گفته و از ایزد متعال برای آن عزیز سفر کرده علو

ماهناهم ارتباطات مرکزی

درجات و سایر بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت می نمایم.
برادر عزیز و بزرگوار ،جناب آقای حاج حسین پرویزی
مدیر عامل محترم تیم فوتبال خوشه طالیی ثنا

حلاوت و شـیرینی صعـود نماینـده شایسـته و پرافتخـار فوتبال سـاوه ،به لیگ دسـته اول کشـور،
گـوارای وجـود مـردم شـریف و قهرمان سـاوه بـاد .جوانـان غیرتمند تیم خوشـه طالیی ثنا بـا قابلیت
و توانمنـدی منحصـر بـه فرد خود توانسـتند بـا لطف خداونـد متعال ،حمایت تماشـاگران فهیم سـاوجی
و دلسـوزان واقعـی فوتبـال و مجموعـه زحمـت کـش و پر تالش ایـن تیم ،بـه خصـوص حضرتعالی به
عنـوان مدیـر و متولـی اصلـی تیـم ،کادر فنی الیـق و با دانـش ،و بازیکنان مسـتعد و توانـای تیم،به این
موفقیت ارزنده دسـت یابند .صعود شایسـته تیم خوشـه طالیی ثنابه لیگ دسـته اول کشـور ،نشـان از
لیاقـت و شایسـتگی ورزشـکاران این شـهر دارد و بـدون تردید تالشهـای مجدانه تک تـک بازیکنان،
مربیان و مسـئوالن باشـگاه این مهم را میسـر سـاخته اسـت.
اینجانـب ضمـن تقدیـر از تالش خسـتگیناپذیر مجموعه باشـگاه فرهنگی ورزشـی خوشـه طالیی
ثنـا ،بـه خصـوص حضرتعالـی ،مربیان ،بازیکنان و سـایر مسـئوالن ایـن تیم ،ایـن پیروزی را بـه مردم
ورزش دوسـت شهرسـتان سـاوه ،دسـتاندرکاران و بازیکنـان ،تبریـک میگویـم و امیـدوارم زمینـه
حضـور پرقـدرت ایـن تیـم در لیـگ دسـته اول کشـور با همـکاری همـه دلسـوزان ورزش شهرسـتان
فراهـم آیـد .سـرافرازی همگان به خصوص مجموعه ورزشـی باشـگاه خوشـه طالیـی ثنـا را از خداوند
متعـال آرزومندم.
سم م ج ک شه س

اق ی _ عاون هاد شاورزی ر تان زرندهي

برنامه های سینمای ساوه
* فیلم کمدی؛

سامورایی در برلین

* فیلم کمدی؛

تگزاس 2

* به زودی؛
شبی که ماه کامل شد «ویژه عید فطر»
کانالcinema_saveh@ :
اینستاگرامjamejaam :

روابط عمومی
سینما:

۰۹۰۱۱۵۵۱۸۴۱
۰۹۰۱۱۵۵۱۸۴۲

جـــذب نیرو در زرندیـــه

شرکت پیشگامان سازه (آهنگر) زرندیه در راستای تکمیل کادر خود نیاز به یک نفر
حسابدار آشنا با نرم افزار حسابداری (ترجیحا تدبیر) با حداقل  ۵سال سابقه کار و یک نفر
انبار دار با حداقل  ۳تا  ۵سال سابقه و آشنا به نرم افزار انبار داری (ترجیحا تدبیر) دارد

لذا از تمام واجدین شرایط درخواست می شود با شماره های ذیل از ساعت  ۸الی ۱۷
عصر روز کاری تماس حاصل فرمایند:
 ۴۵۲۶۰۲۰۰ - ۴۵۲۶۰۱۶۰ - ۴۵۲۶۰۲۰۰ - ۴۵۲۶۰۱۹۰شرکت آهنگر و  ۰۹۱۲۵۱۳۶۳۹۸حسینی

آگهــی مزایــده

مدیریت آموزش و پرورش شهرســتان ساوه در نظر دارد طبقه
اول آموزشــگاه صدرا واقع در ابتدای خیابان پیروزی را اجاره
دهد لذا از متقاضیان درخواســت می شود جهت دریافت اطالعات
بیشــتر تا تاریخ  98/3/10با شماره  086 - 42250240تماس
حاصل نمایند و یا به واحد پشــتیبانی این اداره مراجعه نمایند

خرداد ماه  1398شماره 9

ارسال رایگان ماهنامه به آدرس پستی شما در سراسر کشور
جهت دریافت اشتراک با شماره  0935 504 56 05تماس حاصل نمایید

جهت دریافت ماهنامه ارتباطات مرکزی به صورت pdf
ایمیل خود را به شماره  0935 295 86 76پیامک کنید
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ســازمان نظام مهندسی کشــاورزی و منابع طبیعی یک تشــکل صنفی و تخصصی از اســاتید ،دانش آموختگان و
کارشناســان بخش کشاورزی و منابع طبیعی اســت که وظیفه طراحی فرایند توسعه پایدار بخش کشاورزی و منابع
طبیعی را با تکیه بر تولید دانش بومی و الگوی رشد و پیشرفت در این بخش بر عهده دارد.
قانون سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسالمی ایران ،در  ۳تیرماه  ۱۳۸۰خورشیدی در مجلس شورای اسالمی به تصویب رسید ،و در  ۱۳تیرماه  ۱۳۸۰با تأیید شورای نگهبان قانون
اساسی رسمیت یافت .این قانون در  ۱۹تیرماه همان سال جهت اجرا به ریاست قوه مجریه (سید محمد خاتمی) ابالغ شد و در  ۲۵تیرماه سال  ۱۳۸۰توسط ریاست قوه مجریه به وزارت جهاد کشاورزی که
طبق مفاد این قانون ،مسئولیت راه اندازی سازمان مذکور را بر عهده داشت ،به طور رسمی ارجاع شد .سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور در  ۲۳مرداد ماه سال  ۱۳۸۰با برگزاری نخستین
جلسه شورای مرکزی به طور رسمی شروع به کار کرد .در مورخ  ۳۰مرداد  ۱۳۹۳خورشیدی نیز با برگزاری مجمع شوراهای استانی دوره چهارم ،ده نفر به عنوان اعضای انتخابی شورای مرکزی دوره چهارم
انتخاب شدند.

اما در پی مشکالت موجود در بحث کشاورزی و دامپروری ساوه و زرندیه گفتگوی صمیمانه و اختصاصی با رئیس نظام مهندسی کشاورزی این
شهرستان ها که در کنار قطب صنعت ،جزو قطب های کشاورزی و دامپروری نیز محسوب می شوند ،در اواخر سال  1397انجام دادیم که در پی می آید:

قبـل از هـر چیـز لطفـ ًا خودتـان
را معرفـی کـرده و از سـوابق تحصیلـی و
شـغلی خـود بگوییـد:

تأثیـری در رونـد ایـن انتخابات نداشـت! لذا
انتخابـات بعـدی یک و نیم سـال عقـب افتاد
و همچنـان رئیـس اسـبق {غایـب} ،در ایـن
سـمت ماند!...

بنده رضـا نوبخت هسـتم؛ دارای دکترای
دامپزشـکی همچنیـن فـوق لیسـانس ژنتیـک
و لیسـانس مهندسـی علـوم دامـی؛ علاوه بـر
ایـن مدارک ،لیسـانس حقـوق و فوق لیسـانس
جـزا و جـرم شناسـی ،لیسـانس روانشناسـی و
لیسـانس علـوم اجتماعـی گرایـش تعـاون و
امـور اجتماعـی را نیـز در سـابقه تحصیلـی خود
دارم و مـدت  ۱۲سـال اسـت کـه عضـو نظـام
مهندسـی کشـاورزی و منابـع طبیعـی همچنین
مدت  ۹سـال هم عضو شـورای نظام مهندسـی
کشـاورزی شهرسـتان سـاوه هستم.

در نهایـت سـرانجام ایـن
انتخابـات چـه شـد؟

در دوره بعـد سـخت گیـری هـای
عجیبـی لحـاظ شـده بـود کـه بـه ظـن بنده
بـه جهـت عـدم رای آوردن رضـا نوبخت بود
امـا بـاز بنـده بـا حداکثـر آرا بـه عنـوان نفر
اول انتخـاب شـدم و در شـورای شهرسـتان
بـه عنـوان رئیـس سـازمان نظام مهندسـی
کشـاورزی و منابـع طبیعی انتخاب شـدم اما
از زمـان انتخـاب بنده تـا اعالم حکـم ،بیش
از یـک مـاه طـول کشـید و حتـی یـک و نیم
مـاه پـس از آمدن حکـم بنـده در کارتابل نام
رئیس اسـبق بـود و بنـده معتقدم تمـام این
اتفاقـات بـا قصـد و غـرض بود.

در خصـوص تاریخچـه نظـام
مهندسـی کشـاورزی در سـاوه و زرندیـه
توضیـح دهیـد:

پـس از تشـکیل نظـام مهندسـی
کشـاورزی و منابـع طبیعـی ،مهنـدس علیـزاده
اولیـن رئیـس آن در شهرسـتان سـاوه بـود و
پس از آن مهندس شـیخعلی ،مهندس حسـنی،
مهنـدس محمـودی و بنده در این سـمت افتخار
خدمـت بـه مـردم سـاوه و زرندیـه را داشـتم.

علـت همه ایـن اتفاقـات به نظر
شـما چه بوده اسـت؟

ریاسـت در نظـام مهندسـی
کشـاورزی و منابـع طبیعـی چنـد سـاله
اسـت؟

فعالیـت های نظـام مهندسـی کشـاورزی و منابع
طبیعـی در چـه زمینه هایی اسـت؟

نظام مهندسـی کشـاورزی بـه منظور برون سـپاری برخی
از فعالیتهای اداره جهاد کشـاورزی در راسـتای تسـهیل و تسریع
امـور بـه مـوازات ایـن ارگان تشـکیل شـده و در واقـع بـازوی
کمکـی جهـاد کشـاورزی اسـت کـه تحـت نظـارت ایـن ارگان
فعالیتهـای گسـتردهای ماننـد صـدور پروانـه هـای دامـداری،
گلخانـه ،شـیالت ،آبزیـان و ارائـه مشـاوره هـای مختلـف تعیین
مسـاحی باغـات سـرمازده بـه ویـژه در سـرمازدگی باغـات انار
چند سـال گذشـته ،تهیـه طرح و نقشـه های توجیهـی و اقدامات
گسـترده و فشـرده در زمینـه کشـاورزی و دامپروری بـا همکاری
جهـاد و بانـک کشـاورزی بـرای وام سـرمازدگی ،همچنین تهیه
طـرح و نقشـه هـای توجیهـی جهـت ارائـه بـه بانک بـرای اخذ
تسـهیالت بانکـی ،آبیـاری هـای تحت فشـار ،کارشناسـی طرح
باغـات گنـدم ،جـو و کلـزا و ...را در دسـتور کار خـود دارد.

نظـام مهندسـی کشـاورزی و منابع طبیعـی با چه
هدفـی شـکل گرفـت و سـاختار آن به چه صورت اسـت؟

نظـام مهندسـی بـر اسـاس قانـون تاسـیس سـال ۸0
مصوبـه مجلـس بـه عنـوان ارگان غیردولتـی تشـکیل شـد کـه
بسـیاری از فعالیت هـا در زمینه کشـاورزی و دامپـروری را انجام
مـی دهـد .این سـازمان در راسـتای کوچـک کردن پروسـه های
اداری بـه مـوازات جهـاد کشـاورزی بـه مـردم خدمـات ارائـه
مـی دهـد کـه در زمـان خصوصی سـازی ها بخـش عمـدهای از
اقدامات کشـاورزی و دامپروری به آن سـپرده شـد اما اشـکاالت
بسـیاری نیز بـه آن وارد اسـت!...

منظور خود را از این جمله شفاف تر بیان کنید:

بـا یک مثـال منظور خـودم را از ایـن جمله بیـان می کنم.
شـورای نظام مهندسـی کشـاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی
 ۱۱نفـر عضـو دارد کـه از این تعـداد هفـت نفر عضـو انتخابی و
چهـار نفـر عضـو انتصابی مـی باشـند که از ایـن هفت نفـر ،یک

نفـر مربـوط بـه بخـش خصوصی اسـت و مابقـی همـان اعضای
ارگان هـای دولتـی مانند جهاد کشـاورزی و چهار عضـو انتصابی
نیـز نماینـدگان ارگان هـای دولتی هسـتند .همچنیـن محدودیتی
بـرای ریاسـت نظـام مهندسـی کشـاورزی و منابع طبیعـی مبنی
بـر سـنوات ریاسـت وجـود نـدارد! لـذا فردی کـه برای  ۴سـال
یـا بیشـتر رئیـس ایـن ارگان مـی شـود ،سـاز و کارهـا را بـه
گونـه ای طراحـی مـی کند کـه بـرای ادوار بعد نیـز رای بیـاورد.
جـای تعجـب در دوره قبـل نظـام مهندسـی کشـاورزی و منابـع
طبیعـی اسـتان قانونی را راسـاً بـرای انتخابات تصویـب کرد و به
اجـرا گذاشـت مبنی بر اینکـه کاندیداهایـی که کمتر از  ۱۰سـال
سـابقه عضویـت در نظام مهندسـی را داشـته باشـند ،نمیتوانند
در انتخابـات شـرکت کننـد! کـه وضع این قانـون تخلف بـود لذا
اکثـر افـراد بـر مبنی ایـن معیـار نتوانسـتند در انتخابات شـرکت
کننـد و حتی فـردی که در این انتخابات شـرکت کـرده بود و تنها
 ۶سـال سـابقه عضویت داشـت را طی نامهای رد صالحیت کردند
امـا پـس از  ۱۵روز از بررسـی صالحیـت ها فـرد مذکـور دوباره
تاییـد شـد! این اقـدام عجیـب و بی دلیل ،شـبهه های بسـیاری
بـرای کسـانی که مـی خواسـتند در ایـن انتخابات شـرکت کنند
امـا بنا به ایـن قانون شـرکت نکردند ،ایجـاد کرد! ضمنـاً عاملین
اخـذ رای نیز همـان کارمندان نظام مهندسـی کشـاورزی و منابع
طبیعـی مـی باشـند که تعرفـه هـا را ارائه مـی دهند!

توضیـح دهید؟

بلـه ۹ ،سـال قبـل بنـده در انتخابـات سـاوه رای آوردم
امـا انتخابـات را بـه بهانـه اطلاع رسـانی ضعیـف باطـل کردند!
در رای گیـری مجـدد ،بـاز بنـده رای آوردم و رئیس اسـبق نظام
مهندسـی کشـاورزی و منابع طبیعی شهرسـتان سـاوه هم که در
مرحلـه اول رای نیـاورده بـود ،در این مرحلـه رای آورد و در تعیین
هیـات رئیسـه ،بـه عنـوان رئیـس نظـام مهندسـی کشـاورزی
انتخـاب شـد و بنـده نیـز نایـب رئیـس شـدم و ایشـان بیش از
سـه سـال در این سـمت مانـد و پـس از آن در جهاد کشـاورزی
غـرق آبـاد اسـتخدام شـد .بنـده نیـز بـه علت نبـود ایشـان در
جلسـه شـورای نظام مهندسـی بـه عنـوان رئیس انتخاب شـدم
و نتیجـه ایـن انتخـاب به اسـتان ارسـال شـد کـه آقـای محمد
نعیمـی رئیـس سـازمان نظـام مهندسـی کشـاورزی و منابـع
طبیعـی اسـتان مرکـزی ایـن انتخـاب را نپذیرفـت و اعلام کرد
کـه حدود سـه مـاه دیگـر انتخابـات شهرسـتان برگزار میشـود
و در ایـن مـدت اسـم رئیـس قبلـی باشـد البتـه بـه نظر بنـده با
ریاسـت من مشـکل داشـتند.

در انتخابـات سـه مـاه بعـد چه کسـی بـه عنوان
رئیـس انتخاب شـد؟

ایـن مـدت سـه مـاه بـه سـه سـال تبدیل شـد! بـه این
صـورت کـه به جای سـه مـاه در یـک و نیم سـال بعـد انتخابات

اگر افراد سازمان های غیردولتی نماینده واقعی اعضاء نباشند و به
دنبال زد و بند باشند ،دلسوزی برای کارشناسان ،کارکنان ،کشاورزان و
دامداران ندارند.
شما نیز در این انتخابات شرکت کرده بودید؟

بنـده دو بـار در سـال هـای  ۸۹و  ۹۷در انتخابـات نظـام
مهندسـی کشـاورزی و منابـع طبیعـی اسـتان شـرکت کـردم
کـه هـر دو بـار رای نیـاوردم .البتـه در خصـوص انتخابـات اخیر
توضیحـات گسـترده ای وجـود دارد کـه در سـواالت بعـد آنها را
تفسـیر خواهـم کرد.

بـا توجـه به ادعـای شـما مشـخص می شـود که
اعضـای هیـات مدیـره تمایلـی بـه انتخـاب رضـا نوبخت
ندارنـد! آیـا تاییـد مـی کنیـد و مـی توانیـد دلیـل آن را

برگـزار شـد و در ایـن انتخابـات مجـدد بنـده بـا حداکثـر آرا به
عنـوان نفـر اول انتخـاب شـدم امـا بـاز انتخابات ابطال شـد!

دلیـل ابطـال انتخابـات هیـات رئیسـه نظـام
مهندسـی کشـاورزی و منابع طبیعـی سـاوه و زرندیه چه
بو د ؟

وقتـی مـا نیز علـت ابطال ایـن انتخابـات را جویا شـدیم،
بـه ما اعلام کردنـد یکـی از کاندیداها برگه عدم سـوء پیشـینه
خـود را ارائـه نـداده اسـت .جالب این اسـت کـه فرد مـورد نظر
حتـی جـزو علـی البـدل هیات رئیسـه هـم انتخـاب نشـده بود و

در زمـان ریاسـت بنـده یـک میـز
شکسـته کـه هنـوز نیـز موجـود اسـت و یک
کامپیوتـر بسـیار قدیمـی  20کیلوگرمـی! بلا
مصـرف با حسـابی بـدون موجـودی تحویل
اینجانـب شـد و سـاختمان نظـام مهندسـی
وضـع اسـفباری داشـت کـه حتی سـقف آن
چکـه مـی کـرد و محـل آشـیانه پرنـدگان
شـده بـود و همچنیـن سیسـتم گرمایـش و
سـرمایش وجـود نداشـت و وضـع موجـود
در شـأن نظـام مهندسـی نبـود کـه البتـه در
هفت سـال گذشـته نیز بـا همین وضـع اداره
مـی شـد! البتـه ناشـکر نیسـتیم ،بدهی های
بسـیاری از جملـه حقـوق هـای معوقـه
کارمنـدان را برایمـان بـه میـراث گذاشـته
بودنـد !...امـا بنده بیـش از  ۴۰میلیـون تومان برای این سـازمان
در آن زمـان بـه جهـت ترمیم و مرمت سـاختمان و خرید وسـایل
مـورد نیاز ماننـد کامپیوتر ،آبسـردکن ،کولر گازی ،فایل ،سیسـتم
بایگانـی و ...هزینـه کـردم.

یعنـی تـا آن زمـان سیسـتم بایگانـی در نظـام
مهندسـی کشـاورزی و منابـع طبیعـی شهرسـتان هـای
سـاوه و زرندیـه وجـود نداشـت؟!

نکتـه قابـل توجـه همیـن اسـت کـه سـابقاً بایگانـی در
ایـن نظـام مهندسـی کشـاورزی و منابـع طبیعـی وجود نداشـت
و همـه کارهـا بـه اسـتان ارجـاع داده میشـد و هیـچ سـابقه ای
از عملکـرد و چگونگـی رونـد کار در آن ثبت نشـده بـود! بنده نیز
مبهـوت بـودم کـه چـه کاری در آن انجـام می شـده و چـرا همه
کارشـناس ها از اراک تعییـن می شـده اسـت...؟!

درآمد سـازمان نظام مهندسـی کشـاورزی و منابع
طبیعـی از چـه محلی اسـت و چگونه خرج می شـود؟

ایـن ارگان درآمدهـای سـامانهای و غیـر سـامانهای
دارد؛ درآمـد سـامانه ای سـال هـای  ۹۶و  ۹۷نظـام مهندسـی
کشـاورزی و منابـع طبیعـی سـاوه و زرندیـه حـدود  ۵۰۰میلیون
تومـان بوده اسـت و ایـن درآمدها به نظام مهندسـی کشـاورزی
و منابـع طبیعـی اسـتان ارجـاع داده مـی شـود و آنهـا نیـز بابت
هزینـه هـا بـه شهرسـتان بـه عنـوان تنخـواه بودجـه اختصاص
میدادنـد .البتـه دو سـال اسـت کـه بـه بنـده حقوقـی پرداخـت
نشـده و قـراردادی نیز نوشـته نشـده اسـت ،جالب اسـت بدانید
کـه چندین مـاه بیمـه عقب افتـاده و حقـوق معوقه کارمنـدان در
سـال  1397از جیـب شـخصی خـود پرداخت کـردم .حتی فردی
کـه کارمند امـور دفتری نظام مهندسـی بـود و بیش از  ۱۰سـال
سـابقه کار داشـت را بـا هماهنگـی نظـام اسـتان بیمه کـردم اما
اکنـون بایـد پاسـخگوی ایـن کار باشـم! درآمـد نظام مهندسـی
کشـاورزی بـاال اسـت و می توانـد اشـتغالزایی خوبـی داشـته
باشـد؛ بر همین اسـاس در ایـن مدت کارشناسـان علـوم دام را
از  ۴نفـر بـه  ۲۰نفـر ،کارشناسـان امـور اراضـی و منابـع طبیعی
را از یـک نفـر بـه  12نفـر ،کارشناسـان گلخانـه را از سـه نفـر
بـه هفـت نفـر رسـاندیم ،کارشناسـان آب را نیز افزایـش دادیم
و یـک کارشـناس دائمـی برای تشـکیل پرونـده های آبیـاری در
شهرسـتان مسـتقر کـرده ،کارمنـدان دفتـری از دو نفـر به سـه
نفـر و هفـت نفـر کارشناسـان بازدید کنننـده محل جهـت تنظیم
نقشـه هـای یـو تـی ام را جـذب کردیم کـه در حـال کار کردن و

ارائـه طـرح هسـتند ،در صورتی که سـابقا برای همـان حداقلی ها
هـم کار نبود.

ایـن میـان فقـط تامیـن منافـع حذبـی و گروهـی و افـراد دایـره
خـودی مد نظـر قـرار مـی گیرد.

طبـق قانـون نظـام مهندسـی هـر کارمنـدی کـه در حـال
کار طبـق تعرفـه و قـرارداد اسـت بایـد بنا بـه قانـون کار و تامین
اجتماعـی کشـور بیمه شـود لذا گذشـتگان که این قانـون را نقض
کـرده و کارمنـد نظـام مهندسـی را بیمه نکـرده اند ،تخلـف کردند
نـه بنـده کـه کارمنـد خـود را بیمـه کـردهام؛ امـا آنها مـرا متخلف
مـی خوانند!

نظـام مهندسـی اسـتان اتهامـات مختلفـی را بـه نظـام
مهندسـی سـاوه وارد کرده اسـت و خواستار منحل شـدن شورای
نظـام مهندسـی سـاوه و برگـزاری انتخابـات جدید می باشـد ،در
صورتـی که علـی رغـم اصـرار و پیگیری هـای مسـتمر ،حاضر به
برگـزاری جلسـه جهـت تفهیـم اتهـام احتمالی و تخلفـات فرضی
و شـنیدن صحبـت هـا و دفاعیـات اعضای فعلـی را ندارنـد و تنها
نظـر بـه منحل شـدن ایـن شـورا را دارنـد که بیشـتر بر اسـاس

در خصـوص مشـکلی کـه بـا بیمـه کـردن کارمند
نظـام مهندسـی بـا آن مواجـه شـده ایـد و باید پاسـخگو
باشـید ،بیشـتر توضیـح دهید:

در صحبتهایتـان اشـاره بـه درآمدزایـی و ایجـاد
اشـتغال نظـام مهندسـی کشـاورزی و منابـع طبیعـی
کرده ایـد؛ آیـا در این زمینـه اقدامی نیـز انجـام داده اید؟

بنـده بارهـا اصرار به جذب کارشـناس داشـتهام امـا نظام
مهندسـی اسـتان اعلام میکـرد بیلان کاری ارائـه بدهیـد در
صـورت داشـتن صرفـه اقتصـادی ،بـا جـذب کارشـناس موافقت
میشـود امـا پـس از اعالم بیلان ،آنهـا اعلام کردند ایـن بیالن
 ۳۰۰درصـد انحـراف درآمـد داشـته کـه جـای تعجـب دارد .البته
در ایـن مدت کـم تعـداد کارمندان و کارشناسـان نظام مهندسـی
شهرسـتان چندیـن برابـر و درآمـد نیز بیـش از  ۱۰برابر دو سـال
گذشـته شـده اسـت و علی رغـم افزایش نفـرات اما کارشناسـان
فعـال در حوزههـای مختلـف بـا درآمـد مناسـبی در حـال فعالیـت
هسـتند؛ همچنیـن تعاونـی مسـکن کارشناسـان نظاممهندسـی
سـاوه و زرندیـه را تشـکیل دادیـم و زمینـی بـه متراژ حـدود ۷۰۰
متـر مربـع خریـداری کـرده کـه ارزش افـزوده بسـیار باالیـی در
ایـن مـدت پیـدا کـرده اسـت .زمـان بروکراسـی نظام مهندسـی
کشـاورزی را عـوض کردیـم و سیسـتم ارجـاع پاسـخگویی و
بایگانـی را در آن راه انـدازی کـرده و مبالـغ دریافتـی را نظـم و
سـامان دادیـم کـه سـابقاً به صـورت مسـتقیم بـه حسـاب واریز
میشـد و امکان ایجاد شـک و شـبهه به صفر رسـید .برای پاسـخ
اسـتعالمات بانکـی و بـا درآمـد حاصلـه از آن مـی توانسـتیم یک
کارمنـد پـاره وقت را با حقـوق اداره کار اسـتخدام کنیم که سـابقا
ایـن درآمـد نقـدی دریافت مـی شـد و هیچ کجـا ثبت نشـده بود
در صورتـی کـه اکنـون همـه آنها ثبـت و ضبـط و اطالعـات آن به
اسـتان ارسـال می شـود.

در خصـوص طـرح جـی پـی اس باغـات سـرمازده
شهرسـتان سـاوه بنـده از نزدیـک شـاهد زحمـات و
فعالیت هـای نظـام مهندسـی کشـاورزی و منابـع طبیعـی
بـودم؛ در این خصـوص نیز بیلان کاری تـان را ارائه دهید:

بـرای طـرح جی پـی اس باغات انار سـرمازده شهرسـتان
سـاوه حـدود  ۵۰نفـر کارشـناس ،کارمنـد و تـدارکات کار کـرده
و حقـوق دریافـت کردنـد .ایـن طـرح زیـر نظـر شـورای نظـام
مهندسـی شهرسـتان انجـام شـد بدیـن ترتیـب کـه بـا دسـتور
و امضـای صورتجلسـه توسـط رئیـس سـتاد بحـران ،فرمانـدار،
بخشـدار ،رئیـس جهـاد کشـاورزی ،رئیـس نظـام مهندسـی
کشـاورزی و منابـع طبیعـی اسـتان و خزانـه دار آن جـی پـی اس
باغـات سـرمازده انـار به نظام مهندسـی کشـاورزی سـپرده شـد
و نماینـده شـورای نظـام مهندسـی کشـاورزی اسـتان در جلسـه
شـورای نظـام مهندسـی کشـاورزی شهرسـتان حضور داشـت و
ناظـر مصوبـات شـورای شهرسـتان بود امـا پس از سـهم خواهی
ناعادالنـه و بـه دور از وجـدان و اخالق نظام مهندسـی کشـاورزی
اسـتان از عوایـد ایـن کار و مخالفـت بنده کـه معتقـدم در آمد آن
باید در سـاوه و نظام مهندسـی کشـاورزی این شهرسـتان و برای
کارشناسـان آن هزینـه شـود ،بنـده را زیر سـوال برده انـد که چرا
ایـن کار را انجـام داده ایـد و اتهامـات متعـددی در این راسـتا به
بنـده زدنـد و اجـازه دفـاع نیـز ندادهانـد و مـی خواهنـد حکم هم
صادر کننـد!...

چـه اقدامـات دیگـری در مـدت ریاسـت نظـام
مهندسـی کشـاورزی و منابـع طبیعـی داشـته ایـد؟

راه انـدازی تیـم فوتبـال لیگ دسـته سـه با حداقـل هزینه،
عقـد قـرارداد و هماهنگـی بـا مراکـز درمانـی ماننـد فیزیوتراپـی
جهـت لحـاظ  ۵۰درصـد تخفیـف بـرای اعضـا و همچنیـن عقـد
قـرارداد بـا اسـتخر هالل احمـر شهرسـتان و اخـذ بلیت نیـم بها
بـرای اعضـا از دیگـر اقدامـات بنـده در این مـدت کوتاه بـود ،لذا
در راسـتای منویـات مقـام معظـم رهبری مبنـی بر حمایـت از کار،
اشـتغال و تولیـد ملـی و اقتصاد مقاومتـی و غیره همـواره قدم های
مثبتـی برداشـتهایم؛ ضمنـا در پـی افتتـاح تعاونی اعتبـار و مصرف
و اخـذ زمیـن برای احداث سـاختمان نظـام مهندسـی بودیم که تا
مراحـل پایانـی نیز پیـش رفته بودیم اما متاسـفانه کارشـکنیهای
نظـام مهندسـی اسـتان مانـع از آن شـد و همـه مـوارد فـوق کـه
بنـده به عنـوان رزومه کاری و نقـاط قوت دوران ریاسـت هم ارائه
دادم ،بهانـه و دسـتاویزی بـرای انحلال شـورای نظام مهندسـی
شهرسـتان سـاوه شـد! با افتخـار در مدت  ۲سـال و بـا اختیارات
محـدود و کارشـکنیهای موجـود توانسـتیم ایـن حجـم کار را در
سـاوه انجـام دهیـم امـا در اسـتان و نظام مهندسـی اسـتان تنها
سـعی در حفظ ریاسـت می شـود و بابـت مطالبه گـری حقوق های
عقـب افتـاده کارمنـدان و کارشناسـان بهانـه می آورند و همیشـه
اعالم می کنند بیالن نظام مهندسـی اسـتان منفی اسـت؛ مشـکل
بخـش کشـاورزی و دامپـروری نیز همین اسـت!...

مشـکل بخـش کشـاورزی و دامپـروری را
شـفاف تـر توضیـح دهیـد:

اگـر افـراد ارگان هـای غیـر دولتی ماننـد نظام
مهندسـی کشـاورزی نماینـده واقعـی اعضاء نبـوده و
بـه دنبـال سیاسـی بـازی و زد و بنـد باشـند ،لـذا
دلسـوزی و تلاش بـرای بهبـود وضعیـت کاری
و معیشـتی کارشناسـان ،کارکنان ،کشاورزان
و دامـداران بـه حداقـل مـی رسـد یعنی در

در خصـوص انحالل شـورای نظام مهندسـی سـاوه
کـه نظـام مهندسـی اسـتان خواسـتار آن اسـت بیشـتر
توضیـح دهید:

کشـور بـه عنوان یـک عضو و کارشـناس مـی خواهم کـه حتما به
این مسـئله رسـیدگی کند کـه قطعاً عوامل دسـت اندر کار اسـتان
البیهـای متعـددی هـم بـا مسـئوالن دارنـد که بارهـا بـه آن نیز
اذعـان داشـته اند .رئیس نظام مهندسـی اسـتان تنهـا قصد زدن
ریشـه نظـام مهندسـی سـاوه را دارد! هنگامـی که حقـوق کارمند
نظـام مهندسـی کشـاورزی و منابـع طبیعـی سـاوه را از تنخـواه
پرداخـت کردیـم ،مواخـذه شـدیم در صورتـی کـه اسـتان بایـد
ایـن حقـوق را پرداخـت میکرد! آنها رئیسـی در شهرسـتان را که
مطالبـه گـر حق خود باشـد ،نمی پسـندند و کسـی را مـی خواهند
کـه در راسـتای اهـداف غیرعادالنـه و حذبـی اسـتان قـدم بردارد
و کاری را انجـام دهـد کـه نظـام مهندسـی کشـاورزی و منابـع
طبیعـی اسـتان بـه آنهـا دیکتـه می کنـد ...مسـائل زیادی هسـت

مشکل اصلی کشاورزی در ساوه و زرندیه کسانی هستند که فقط
مدعی نجات و رفع این مشکالت هستند و بعضا در شورای نظام مهندسی
استان گرد هم جمع شده اند!...
پرونـده سـازی ،دروغ پـردازی و شـاید افتـرا و سوءاسـتفاده از
نقـاط ضعـف قوانیـن و مصوبـات شـکل گرفته اسـت .لذا بنـده از
طریـق ایـن رسـانه اعلام میکنـم کلیـه اتهامـات وارده بـه این
شـورا کـذب محـض اسـت و در راسـتای ایجـاد پاپـوش بـرای
رسـیدن نظام مهندسـی اسـتان به اهـداف خود که در هفت سـال
گذشـته صـورت پذیرفته بود ،می باشـد .مشـکل اصلی کشـاورزی
در سـاوه و زرندیـه کسـانی هسـتند کـه مدعـی نجـات و رفع این
مشـکالت هسـتند و در شـورای نظـام مهندسـی اسـتان گـرد هم
جمع شـده اند اما متاسـفانه مدیر کل جهاد کشـاورزی اسـتان هم
از آنـان حمایـت می کنـد البته مـودت و دوسـتی تنگاتنـگ رئیس
سـازمان نظـام مهندسـی اسـتان بـا مدیـر کل جهـاد کشـاورزی
بـر اعضـا پوشـیده نیسـت و چیـزی کـه تیشـه بـر ریشـه نظـام
مهندسـی کشـاورزی زده اسـت و وضعیـت آن را هر سـال بدتر از
گذشـته می کند ،ریاسـت سـازمان نظام مهندسـی اسـتان اسـت
کـه هشـت سـال به هـر طریق خـود را در این سـمت حفـظ کرده
اسـت .مشـکالت کشـاورزان در همـه مـوارد ایجاد سـازمان های
مـوازی کنـار سـازمانهای قبلـی اسـت .البتـه اخیـرا ً زمزمههـای
ایجـاد دفاتـر خدماتـی نظام مهندسـی نیـز به گوش می رسـد که
مشـکالت دیگـری را مزیـد بر علـت میکنـد و تنها بهرهبـرداران
در آن متضرر میشـوند! افراد بسـیاری هسـتند کـه پیچیدگی های
ایـن بوروکراسـی متناقـض مانـع از دریافـت مجوزشـان شـده
و حتـی دو سـال اسـت کـه متقاضـی پروانـه دامپـروری در حـال
دوندگـی و اخـذ اسـتعالمات گسـترده مـی باشـند و بـاز هـم بـه
نتیجه ای نمی رسـند! بسـیاری از آنها مابین راه خسـته می شـوند
و برخـی منصـرف شـده و یـا بـه صـورت سـنتی و بـدون پروانـه
و قطعـاً غیرکارشناسـانه بـه کار خـود ادامـه میدهنـد که
ایـن امـر بـه چرخـه تولیـد و ایجاد اشـتغال کـه مورد
نظـر مقـام معظـم رهبری و دولت اسـت نیز خدشـه
وارد مـی کنـد .بـرای مدتهـای طوالنـی در حـق
شـورا و کارمنـدان و کارشناسـان نظام مهندسـی
کشـاورزی و منابع طبیعی سـاوه و زرندیه توسط
نظام مهندسـی کشـاورزی اسـتان اجحاف شـده
و خـود در قالـب کارشـناس ،قاضـی ،حاکـم،
وکیلمدافـع ،مأمـور اجـرای حکـم و ...ظاهـر
شـده انـد! خـود حکـم صـادر مـی کنـد و خـود
اجـرا مـی کنـد و هیـچ گاه بابـت ایـن اجحـاف
پاسـخگو نیسـتند ...بنـده بـه عنـوان رئیـس
نظـام مهندسـی سـاوه و زرندیـه هـر بـار کـه با
رئیـس نظام مهندسـی اسـتان تمـاس گرفتهام،
پاسـخگو نبودنـد و طـی پیامکی اعلام کردند که
در جلسـه مـی باشـند کـه البتـه تعداد جلسـات
ایشـان بیـش از جلسـات هیات دولت می باشـد!
ایـن مهره چینـی ها بـرای ادامـه ریاسـت ادامه
خواهـد داشـت و تنها بخـش کشـاورزی متضرر
خواهد بـود ...چرا دوسـت ندارند نظام مهندسـی
رشـد کنـد و وسـیع شـود و حتـی مخالـف هزینه
کـرد نظـام مهندسـی سـاوه هسـتند (علـی رغم
پیشـرفت هایـی کـه در ایـن دو سـال شـاهد آن
بـوده ایـد)...؟! چـرا تنهـا شـرکت هایـی را ایجاد
میکنیـد کـه در انتخابـات حمایـت تـان کننـد
امـا حتـی به اعضـای شـورا اجـازه صحبت
کـردن نمیدهیـد...؟! بنـده از
رئیـس سـازمان نظـام
مهندسی کشـاورزی
و منابـع
طبیعـی

کـه مجـال عنوان آن اینجا و در نشـریه نیسـت لذا در صـورت نیاز
بـه مقامات ذی ربـط و با ارائه مـدارک و مسـتندات توضیح خواهم
داد .البتـه بارهـا طـی نامـه و تمـاس که برقرار نشـد! خواسـتم به
خودشـان ارائـه دهـم کـه تاکنـون موفـق نشـده ام .تـا زمانی که
نظام مهندسـی کشـاورزی و منابـع طبیعی در ید افـراد این چنینی
اسـت ،پیشـرفت نداشـته و مثمر ثمر نخواهـد بود .حتـی در حوزه
زرندیـه که زیر نظر سـاوه اسـت نیز مسـتقیما وارد عمل میشـوند
و نمیگذارنـد بـا سـاوه کار کننـد حتی کارشـناس بـرای آن جذب
نمـی کنند و بـرای پروژههای آن مسـتقیماً به سـمت شـرکتهای
خـاص هدایت میشـوند! شـرکت هـای نظام مهندسـی بـه علت
نداشـتن مشـتری جمـع شـدهاند؛ چـون کارهـا بـه شـرکتهای
خاصـی از طـرف اسـتان ارجـاع داده میشـد .هیچـگاه پـای
حرفشـان نبـوده انـد و با شـرایط رنگ عـوض کرده انـد و همواره
دروغ گفتـه اند .بنده از طریق این رسـانه اسـتعفای خـود را اعالم
مـی کنـم مگر اینکـه تغییـری در روند یا تشـکیل جلسـه ای برای
توجیـه معضالت و مشـکالت گفته و نگفته شـده را شـاهد باشـیم.

برای حل مشکالت کشاورزی چه باید کرد؟

چـاره کار بخـش کشـاورزی مدیریـت واقعـی میدانـی و
جهـادی اسـت؛ نبایـد کار فرمایشـی کـرد ،بایـد وارد گود شـد .با
نامهنـگاری و نشسـتن پشـت میز مشـکالت حل نمی شـود .نظام
مهندسـی کشـاورزی و منابع طبیعی نباید متعلق به شـخص باشـد
بـه
بلکـه متعلـق
همـه اعضا،

کارشناسـان ،کلیه بهرهبرداران،
کشـاورزان و دامـداران اسـت.
نبایـد مهـره چینـی کـرد و بـه
دلیـل سلایق و عالیق شـخصی
برخی را حـذف کرد .کشـاورزی
و دامپـروری نیـاز بـه نظـام مهندسـی فعال بـرای حل مشـکالت
دارد .نظـام مهندسـی سـاوه بیشـتر انـرژی خـود را بـرای حـل
معضلات و مشـکالتی کـه نظام مهندسـی اسـتان برایـش ایجاد
مـی کـرد ،می گذاشـت در حالـی که مـی توانسـتیم این انـرژی را
برای پیشـرفت کشاورزی شهرسـتان اسـتفاده کنیم .چندین سال
کارهـای امـور اراضـی شهرسـتان بـه یـک فـرد و شـرکت خاص
ارجـاع داده مـی شـد کـه بنـده مخالـف آن بـودم و آنهـا همـواره
اعلام میکردنـد کـه کارشناسـان آمـوزش الزم را ندیدهانـد و
توانایـی انجـام ایـن امـور را ندارند! چرا بـه کارشناسـان آموزش
الزم نمـی دهیـد و تنهـا از کارشناسـان محـدود مـورد نظـر خـود
اسـتفاده مـی کنیـد...؟! بـا ایـن اوصـاف اگر بخـش کشـاورزی و
دامپـروری را بـه حـال خـود رهـا کنیـم ،بیشـتر رشـد مـی کنـد.
جهتگیـری رئیـس نظـام مهندسـی اسـتان کاملا گروهی و
حزبـی اسـت و تنهـا به منافـع عده قلیلـی از اعضای دایـره خودی
گروهـی و حزبـی خود میاندیشـد.

راهکارهایتـان بـرای نجـات بخـش کشـاورزی و
دامپـروری سـاوه و زرندیـه چیسـت؟

اول از همـه تغییر ریاسـت و شـورای فعلی نظام مهندسـی
کشـاورزی و منابـع طبیعـی اسـتان و انتخاب شـورا و رئیسـی که
نماینـده واقعـی اعضـاء باشـد و در ادامـه تغییـر قوانیـن متناقض
و ناعادالنـه نظـام مهندسـی کشـاورزی بـا رویکردی توسـعه نگر
و عدالـت محـور و خصوصـی سـازی واقعـی و عـدم مهـره چینی
توسـط رئیـس سـازمان اسـتان به طـوری کـه بخش دولتـی تنها
نظـارت کنـد و حضـوری در ایـن شـورا نداشـته باشـد .همچنیـن
ریاسـت سـازمان دوره ای باشـد نـه اینکـه همـواره در انتخابـات
شـرکت کننـد و بـا البی و بعضـا تخلـف یا تقلـب انتخاب شـوند.
مدیریـت جهادی وجود داشـته باشـد .بوروکراسـی اداره را پیچیده
نکننـد و تسـهیل و تسـریع در امـور بـه طـور واقعی انجام شـود.
عمـده درآمـد هـر منطقـه بـرای رشـد همـان منطقـه اختصـاص
داده شـود .کارشناسـان را عملیاتـی وارد گـود کنند .حامـی واقعی
کشـاورزان و دامـداران باشـند و بـه آنها خدمـات رسـانی کنند نه
اینکـه تنها برایشـان سـنگاندازی کننـد ،راهکارهایی تدبیر شـود
تـا صـدور پروانـه هـا بـرای تولیدکننـدگان تسـهیل شـود .حزبی
و گروهـی بـودن بـرای پیشـرفت کشـاورزی و دامپـروری و نظام
مهندسـی کشـاورزی و منابـع طبیعی سـم اسـت.

ادامه دارد...

ماهنامه ارتباطات مرکزی حق گفتگو و چاپ
نظرات اعضای نظام مهندسی کشاورزی استان و سایر
افراد محترمی که در این گفتگو به آنها اشاره شد را
محفوظ می دارد.

اعضـای شـورای نظـام مهندسـی
کشـاورزی و منابـع طبیعـی طـی انتخابـات بـه
مدت  ۴سـال انتخاب می شـوند و در جلسـه ای
رئیـس را انتخـاب می کننـد؛ اکثر روسـای قبلی
بـه جـز رئیس اسـبق ،کمتـر از دو سـال در این
سـمت بودنـد و بـه دالیـل مختلـف ماننـد تغییر
محـل زندگـی ،ایـن تصـدی را رهـا کردنـد؛ اما
ایشـان بیـش از  ۶سـال این سـمت را بـه خود
اختصـاص داده بود .ایشـان بیش از سـه سـال از دوران ریاسـت
خـود را با حفظ سـمت مسـئول جهاد کشـاورزی غرق آبـاد بود و
بر کسـی پوشـیده نیسـت که این مسـئولیت خطیر و سـنگین آن
هم در شهرسـتان سـاوه و زرندیـه که جزو قطب های کشـاورزی
اسـتان تلقـی می شـوند را نمی توان فردی با دو سـمت سـنگین
اداره کند لذا حضور ایشـان در نظام مهندسـی کشـاورزی بسـیار
کـم رنـگ یـا حتی مـی تـوان گفت بـی رنگ بـود!...

خرداد ماه  1398شماره 9

برای پشت میز نشستن نیامده ام!...

رئیس نظام مهندسی کشاورزی ساوه و زرندیه:

قسمت اول
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سیزدهمین جشنواره خیرین مدرسه ساز ساوه در مجتمع آموزشی ورزشی نيكان كاوه برگزار شد
خیرین نیک اندیش حاج ابراهیم و حاج علیرضا عسگریان تجلیل شدند

در سیزدهمین جشنواره خیرین مدرسه ساز شهرستان ساوه
که در مجتمع آموزشی ورزشی نيكان كاوه برگزار شد ،از خیرین
نیک اندیش حاج ابراهیم و حاج علیرضا عسگریان تجلیل به عمل آمد.
به گزارش ماهنامه ارتباطات مرکزی ،مدیر کل توسعه ،نوسازی و
تجهیز مدارس استان مرکزی در این جشنواره گفت :امسال ،سال خیرین
مدرسه ساز نامگذاری شده است و فرصت طالیی جهت جذب منابع
ملی برای مدرسه سازی می باشد .حسین محمدی بیان کرد :به هر میزانی
که خیرین
مدرسه ساز و
منابع شهرستان
ساوه در امر
مدرسه سازی
مشارکت کنند
به همان میزان
ا عتبـــا ر ا ت
د و لتـــــی
تخصیص داده
خواهد شد.
وی افزود:
سرانه فضای
آموزشی ،پرورشی و کمک آموزشی شهرستان ساوه حدود  4متر مربع
است که از میانگین سطح استان کمتر است .محمدی با بیان اینکه رویکرد
مجمع خیرین مدرسه ساز در سالجاری ایمن سازی مدارس است ،ابراز
امیدواری کرد :در حوزه ایمن سازی و مقاوم سازی مدارس استان بویژه
شهرستان ساوه با شناسایی دقیق نیازها و برنامهریزی صحیح بتوانیم
گامهای موثری برداریم .به گفته وی ،هشت پروژه نیمه تمام آموزشی در
شهرستان ساوه وجود دارد که عملیات اجرایی  6پروژه به دلیل محدودیت
در منابع مالی متوقف شده و دو پروژه به لطف خیرین در حال اتمام است.
وی افزود:
برای تکمیل
این پروژهها
به اعتباری بالغ
بر  80میلیارد
ریال نیاز است
که امید است
با مشارکت
و
خیرین
منابع دولتی

به سرانجام برسد .او
ادامه داد 802 :کالس
غیرمستحکم از مجموع
کالس های درسی
براساس قانون تخریب،
بازسازی و مقاوم سازی
در شهرستان ساوه احصاء
و شناسایی شده است که
باید برنامه ریزی دقیق
برای مرمت و ایمن سازی
آنها در نظر گرفت .وی
تصریح کرد 459 :کالس درس نوبت دوم در
شهرستان وجود دارد که الزم است با توسعه
فضاهای آموزشی به تک شیفت تبدیل شوند؛
همچنین هشت مدرسه کانکسی با  9کالس
درس در سطح شهرستان وجود دارد که
تحصیل در چنین اماکنی بدور از عدالت
آموزشی است و باید برای تغییر وضعیت آن
اقدام کرد .به گفته وی 335 ،کالس درس در شهرستان ساوه نیازمند
استانداردسازی است و باید با جذب منابع دولتی و مشارکت خیرین در
این راستا اقدام کرد .محمدی گفت :سرانه تعمیرات مدارس دوهزار تومان
برای هر متر مربع است که پاسخگوی نیاز تعمیراتی فضاهای آموزشی
نیست و امیدواریم با کمک خیرین و منابع استانی و ملی بتوانیم گام های
بیشتری در این حوزه برداریم.
معاون استاندار و فرماندار ساوه نیز در این جشنواره با بیان اینکه
خیرین مدرسه ساز از دنیا و تعلقات دنیوی فاصله گرفته اند و تعلقات
دنیا بر آنها چیره نشده است و توانستند از مال خود در راه خیر انفاق
کنند ،گفت :این اقدام شایسته و مبارکی است که
فرزند صالح و خلف حاج ابراهیم عسگریان
سفارش پدر را که قدم نهادن در راه
خیر است ،سر لوحه زندگی خود
کرده است .دکتر علی میرزایی
ضمن تقدیر از خیرین مدرسه ساز
بویژه خیر نیکوکار آقای عسگریان،
افزود :همه ما باید برای آخرت
توشه داشته باشیم و بهترین توشه
انجام کار خیر و یکی از بهترین
اقدامات خیر مدرسه سازی است .وی
پدیده خیرین مدرسه سازی را از برکات انقالب
اسالمی برشمرد و از خیرین به ویژه آقای عسگریان خواست :اهتمام و
کمک های خیرین با مجمع خیرین مدرسه ساز در زمینه مدرسه سازی
ادامه داشته باشد و مجتمع جدید برای دانش آموزان ساوه ساخته شود.
مدیر آموزش و پرورش شهرستان ساوه هم در این جشنواره گفت:
در این چند سال مجمع و جشنواره خیرین مدرسه ساز ،هر ساله با نام
یکی از خیرین ساوجی برگزار می شود .ابراهیم فراشیانی افزود :امسال
نیز با یاد و نام و همچنین به پاس قدردانی از اقدامات خیرین نیک اندیش
حاج ابراهیم و حاج علیرضا عسگریان ،سیزدهمین جشنواره خیرین
مدرسه ساز به نام ایشان و پسر خلفشان برگزار شد تا از اقدامات موثر و

دلسوزانه این دو
در زمینه
سازی و

فضــای
شهــرستان
تجلیل شود.

عزیز بزرگوار
مـــدرسه
کمک به

افزایش
آموزشی
وی

ادامه

داد :اکثر دانش آموزانی
که در مدارس ساخته
شده توسط این دو عزیز
تحصیل می کنند ،جزو
نخبگان و رتبه های ممتاز
می باشند و قطع ًا در آینده
به عنوان مدیران موفق به
مردم خود خدمت خواهند
کرد که مرهون زحمات
خیرین مدرسه ساز هستند.
فراشیانی خاطرنشان کرد:
اگر این مدارس در شهرک علوی این شهرستان
با کمک خیرین بزرگواری که در این مراسم از
آنها تجلیل می شود ،ساخته نشده بود ،آموزش
و پرورش با مشکل جدی مواجه می شد ولی
در حال حاضر در این منطقه با مشارکت آقای
عسگریان تا چندین سال مشکل کمبود فضای
آموزشی نخواهیم داشت .وی با بیان اینکه در
منطقه طالقانی و حاج بلوک نیز با مشکل فضای آموزشی مواجه هستیم،
افزود :در این مدت با ساختمان سازی ها و افزایش جمعیت در این منطقه
مشکل کمبود فضای آموزشی محسوس شده است که آقای عسگریان
هزینه ساخت یک مدرسه در این منطقه را تقبل کرده اند که ان شااهلل تا
مهرماه به بهره برداری می رسد؛ البته ایشان همواره گفتهاند که اعتقاد به
کلنگ زنی نداشته و اعتقاد به افتتاح دارند .فراشیانی بیان کرد :با مشارکت
خیرخواهانه گروه صنعتی شیشه کاوه فلوت این مدرسه با صرف هزینه ای
بالغ بر  15میلیارد ریال تکمیل خواهد شد و همچنین ساخت یک سالن
جهت کارگاه هنرستان با صرف هزینهای بالغ بر پنج میلیارد ریال در ساوه
به پایان رسید که به زودی به بهره برداری می رسد
که نقش بسزایی در ارتقای شاخصهای
فضاهای آموزشی خواهد داشت.
همچنین ساخت مجتمع آموزشی
شامل چهار مدرسه با هزینه 100
میلیارد ریال توسط گروه صنعتی
شیشه فلوت تعهد شد که عملیات
اجرایی آن بعد از این مراسم آغاز
می شود.
عضو مجمع خیرین مدرسه ساز
و عضو شورای اسالمی شهر ساوه هم در
این جشنواره گفت :مردم و اهالی شهرک علوی
مدیون زحمات خیرین هستند که با ساخت مراکز آموزشی باعث سر و
سامان دادن به این محله شده اند .عبداهلل سالمی با بیان اینکه یک پنجم
مدارس ساوه به همت خیرین ساخته شده است ،اظهار داشت :زیرساخت
هر کشور مرهون آموزش و پرورش آن کشور است و بحث فرهنگی،
اقتصادی ،اجتماعی و کاهش آسیبها به عهده این ارگان است که خیرین
مدرسه ساز نقش بزرگی در این امر مهم دارند .به گفته وی ،تا زمانی
که تابلوهای مدارس خیر ساز وجود دارد ،این عزیزان زنده هستند و
دانش آموزان باید قدردان خیران باشند.
بنيانگذار و رئيس هيات مديره گروه صنعتي شيشه كاوه هم در این

جشنواره اقدامات انجام شده در زمینه مدرسه سازی را وظیفه شرعی و
انسانی این مجموعه برشمرد و گفت :امیدوارم اگر کار خیری انجام می
دهیم برای رضای خدا باشد و مورد قبول حق تعالی قرار گیرد .حاج ابراهیم
عسگریان دماوندی ابراز امیدواری کرد که این مجموعه اقدامات خیرانه و
عام المنفعه بیشتری در زمینه ساخت مراکز آموزشی و درمانی در پرونده
خود ثبت کند .وی هدف از این اقدامات خیرانه را تحصیل دانش آموزان
در فضای مناسب و شرعی عنوان کرد و ادامه داد :امیدوارم دانش آموزان
به نحــو
ا حســن
از ایــن
مــدارس
استفــاده
کننــد و
در آینـده
به مراتـب
عــالــی
علمــی و
تحصیلی
برسند و
کار خیر را سرلوحه اقدامات خود کنند.
حاج علیرضا عسگریان هم در گفتگو با ماهنامه ارتباطات مرکزی،
قدم نهادن در راه خیر بزرگ حاج ابراهیم عسگریان را موهبتی بزرگ
دانست و گفت :انجام اقدامات خیرخواهانه حس خوب و توصیف
نشدنی به انسان می دهد .وی افزود :طبق هماهنگی با آموزش و پرورش
مجتمع بزرگ و کاملی با چهار مدرسه در زمینی به مساحت  30هزار متر
مربع توسط گروه صنعتي شيشه كاوه ساخته خواهد شد.
در این مراسم از مجموعه مدیریت گروه صنعتی شیشه
کـــا و ه
فلـوت و
تنی چند
از خیرین
مـدرسه
ســـا ز
با اهداء
لـــو ح
تقــد یر
تجلیل
شد.

ضیافت بزرگ سفره های همدلی با هدف حمایت از مددجویان نیازمند بهزیستی ساوه

ضیافت بزرگ سفره های همدلی با هدف حمایت از مددجویان نیازمند بهزیستی
شهرستان ساوه با حضور برخی مسئوالن استانی و شهرستان و همچنین جمعی از
خیرین در تاالر پذیرایی شبهای ساوه برگزار و از خیرین شهرستان تقدیر شد.
به گزارش ماهنامه ارتباطات مرکزی ،نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس در این
مراسم ،این ضیافت را نوعی قدردانی از همه خیرین و عزیزانی دانست که به همنوعان
خود کمک می کنند و گفت :سابق ًا خدماترسانی به نقاط حاشیه نشینی مانند فانوس آباد
جرم محسوب می شد اما با تغییراتی که در جلسات مجلس در قانون اعمال شد ،شاهد
خدمات رسانی به این مناطق نیز در این مدت بودیم .محمدرضا منصوری با اشاره به
حداقل های زندگی که الزمه معیشت هر فرد و خانواده است ،بیان کرد :با وجود اینکه در
ساوه  ۲۴ناحیه حاشیه نشین و فقیر نشین که اکثرا شامل مهاجران هستند ،وجود دارد اما
خدماتی مانند آب ،برق و گاز به همه آن ها اعطا شده است .وی با بیان اینکه با وجود وفاق
و همدلی بین مدیران ادارات شاهد کم شدن محرومیت ها خواهیم بود ،افزود :متاسفانه سال
سختی را پشت سر گذاشتیم و سال سخت تری نیز پیش رو داریم که اگر دست به دست
یکدیگر دهیم از آن عبور خواهیم کرد .مهندس منصوری با اشاره به نطق اخیر مجلس و
وجود ابهامات برای برخی از مردم ،اذعان کرد :متاسفانه  24درصد به صورت دالری به کل
دنیا سود پول پرداخت کرده ایم که اگر هر کشور اروپایی سه الی پنج سال مانند ایران رفتار
کند ،فروپاشی کامل اقتصادی را برای خود رقم خواهد زد .وی با تاکید بر اینکه بالیی که
سر اقتصاد کشورمان آمده ،قطع ًا خیانت است که مطمئن ًا سهوی نبوده است ،ادامه داد :از
کشورهای مختلف پول به صورت دالر وارد شده است و با افزایش نرخ ارز سودهای کالنی
به آنها با اصل پول پرداخت کردیم .به گفته وی ،متاسفانه مفسدین اقتصادی وضعیت بدی
را برای مملکت رقم زدند و تا زمانی که فساد باشد برکت از جامعه می رود .عضو کمیسیون
صنایع با بیان اینکه قاچاق کاال و واردات کمر اقتصاد را شکسته است ،توضیح داد :به عنوان
مثال از یک طرف گوسفند را صادر میکنیم و از طرف دیگر با ارز دولتی آن را وارد می کنیم!
با وضع موجود قاچاقچیان کاال در حال صادر کردن هستند و گمرک برای بعضی ها وجود

ندارد و برای همین است که هر روز شاهد کم شدن یک نوع کاال مانند
گوجه ،پیاز و ...هستیم! امیدوارم این خبط اکبر و این خسارتی که
مسئوالن به نظام می زنند دیگر تکرار نشود.
رئیس اداره بهزیستی شهرستان ساوه هم در این مراسم،
گفت :حدود  ۲۵۰میلیون تومان کمک های غیرنقدی به
بهزیستی ساوه توسط خیرین این شهرستان شده است.
فاطمه آرزومند با اشاره به کمک های نقدی  ۶۰میلیون
تومانی خیرین به این ارگان ،بیان کرد :کلیه کمک های
مردمی در زمینه هزینه های درمان ،معیشتی ،توان پزشکی
و اشتغال در اختیار مددجویان قرار گرفته است .وی افزود:
در سال گذشته حدود  ۵افتتاحیه در سطح شهرستان انجام
شد .آرزومند با اشاره به همکاری تنگاتنگ اداره بهزیستی با سایر
ادارات شهرستان ،خاطرنشان کرد :برخی ادارات مانند فرمانداری ،کار
و تعاون ،بخشداری ها ،دهیاری ها ،شوراهای اسالمی روستا ،مراکز درمانی،
شرکت های آب ،برق و گاز در خصوص اعمال تخفیف ها؛ نهایت همکاری با مددجویان
بهزیستی ساوه را داشته اند که از همه آنها نهایت تشکر و قدردانی را داریم .وی در ادامه
با اشاره به طرح
حامی کودکان،
گفت ۵۰ :کودک
تحت پوشش
اداره
حامیان
بهزیستی شهرستان
ساوه قرار گرفته
است که به شکل
ماهیانه در قالب
کمک هزینه درمان
مبلغی را دریافت
می کنند .رئیس
اداره بهزیستی
ساوه ادامه داد :در
طرح حامی جهت
کمک به کودکان
میتوان به صورت
مقطعی پرداخت
مبلغی را به آنها را تعهد کرد.به گفته وی ،اداره بهزیستی شهرستان ساوه بیش از  ۳۸مرکز غیر
دولتی را تحت پوشش دارد که حدود هشت مرکز به صورت آموزشی و درمانی می باشد که
چشم امید آنها به خیرین شهرستان است؛ این مراکز غالب ًا در زمینه پیشگیری فعالیت می کنند

و کمک خیرین بسیار کارساز است .وی خاطرنشان کرد :خیرین میتوانند
بهزیستی را در زمینه هزینه های درمان ،تهیه ویلچر و ویلچر
حمام ،سمعک و قطعات آن ،ودیعه مسکن زنان بیسرپرست
و ...یاری کنند .آرزومند تصریح کرد :اداره بهزیستی در
چهار حوزه توانبخشی و امور معلولین ،امور اجتماعی،
امور پیشگیری و مشارکتهای مردمی فعالیت می کند
که هر یک از این حوزه ها در خصوص حمایت از
جامعه هدف تالش میکند .وی افزود :در حوزه اشتغال
به منظور توانمندسازی و کاربری تواناییهای مراجعین،
با معرفی مددجویان تحت پوشش به شرکتها یا اخذ وام
قرض الحسنه ،ایجاد اشتغال ،بیمه کارفرمایی و خویش
فرمایی و مشاغل خانگی و ...در جهت حل مشکالت اشتغال
مددجویان تالشهای بسیاری انجام شده است .به گفته وی ،واحد
مشارکتهای مردمی بهزیستی ساوه یکی از فعالترین حوزه های مشارکت در
سطح استان مرکزی می باشد که این امر با حضور خیرین نیکوکار شهرستان میسر شده است.
رئیس اداره بهزیستی ساوه افتتاح و پیگیری اقدامات ساخت و ساز شیرخوارگاه شهرستان،
جمــــــع آ و ر ی
کمک های نقدی و
غیر نقدی و کمک
خدماتی ،ارائه سبد
کاال ویژه مددجویان،
اجرای طرح شکرانه
سالمت به صورت
کسر مبلغی به
عنوان صدقه از
فیش حقوقی پرسنل
و توزیع قلک های
مشارکت مردمی در
مهدها را بخشی از
اقدامات بهزیستی
عنوان کرد و از مراکز
توانبخشی غیر دولتی
تحت نظارت مرکز
مانند همراز ،شنوایی
سنجی آریا ،بانو سمیه ،کلینیکدی ،توانبخشی ساعی نور ،اردیبهشت و کلینیک پناه تقدیر
و تشکر کرد و از خیرین شهرستان خواست تا این مراکز که به صورت هیات امنایی اداره
میشوند را تنها نگذارند و مهمترین دغدغه موسسات که مشکالت مالی است و مستلزم

حمایت بی دریغ خیرین این شهرستان می باشد را مرتفع کنند.
مدیر کل بهزیستی استان مرکزی هم در گفتگو با ماهنامه ارتباطات مرکزی با اشاره به
رویکرد سازمان بهزیستی در سامان دهی کودکان کار ،گفت :با توجه به اینکه بیشتر کودکان
کار در شهرستان ساوه از اتباع هستند ،مکاتباتی با اداره کل اتباع و امور خارجه استان به منظور
برگرداندن آنها به کشورشان ،شده است .زهرا امینی با اشاره به راه اندازی مرکز کودکان کار
برای شهرستان ساوه که قبال قول آن را داده بودیم ،بیان کرد :خیر برای راه اندازی این مرکز
تعیین شده و چون این مکان توسط بخش غیر دولتی راه اندازی نشده است ،پرونده آنها در
مرکز اورژانس اجتماعی بوده و تمام تسهیالت برای کودکان کار مانند استان از طریق اورژانس
اجتماعی در اختیار آنها قرار می گیرد .مدیرکل بهزیستی با تاکید بر اینکه هیچ گونه محدودیتی
برای واگذاری خدمات به کودکان کار حتی در شهرستان های فاقد مرکز کودکان کار ،وجود
ندارد ،تصریح کرد :هم اکنون  24کودک کار در ساوه 10،کودک در خمین و  180کودک کار در
استان مرکزی شناسایی و به آنها ارائه خدمت می شود .وی در پاسخ به سوال خبرنگار ماهنامه
ارتباطات مرکزی در خصوص راه اندازی شیرخوارگاه ساوه ،بیان کرد :چون این مرکز از ابتدا
قرار بود توسط خیر ساخته شود و کد دولتی برای آن اخذ نشده لذا باید توسط خیر به ساخته
شود تا اداره بهزیستی نسبت به تجهیز آن اقدام کند .امینی با تاکید به جذب مشارکتهای
مردمی ،ادامه داد :زمانی که مردم نیازهای خود را متوجه نشوند و این نیازها به خوبی معرفی
و احصا نشود ،نمیتوانیم عملکرد مناسبی داشته باشیم .وی با تاکید به توسعه درونزا ،اظهار
داشت :بحث توانمندسازی و ارتقا سالمت روانی و اجتماعی باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.
مدیرکل بهزیستی استان مرکزی خاطرنشان کرد :یکی از مسائل اصلی برای حل معضالت و
آسیبهای اجتماعی این است که باید از ظرفیت تمامی مردم در این حوزه بهره ببریم زیرا
برطرف کردن تمامی آسیبهای اجتماعی صرف ًا با اتکا به توان دستگاههای اجرایی امکانپذیر
نیست .وی با اشاره به اینکه مراکز اورژانس اجتماعی نیز در کاهش میزان آسیبها نقش
بسزایی داشتهاند ،افزود :به همین منظور تقویت زیرساخت ها ،ارتقای توان علمی پرسنل و
جذب نیرو متناسب با نیازهای اورژانس اجتماعی در دستور کار قرار گرفته است.
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بازدید معاون وزیر کشور از کارخانجات نورد و لوله صفا و واکاوی مشکالت این مجموعه در جلسه ستاد رفع موانع تولید
معاون وزیر کشور در سفر نیم روزه به ساوه
ضمن بازدید از کارخانجات نورد و لوله صفا در جلسه
ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان مرکزی که در
شهرستان ساوه به ریاست استاندار به منظور بررسی
مسائل و مشکالت واحدهای تولیدی و صنعتی تشکیل
شد ،شرکت کرد.
به گزارش ماهنامه ارتباطات مرکزی ،معاون استاندار و
فرماندار ساوه با بیان اینکه  ۲۵طرح سرمایه گذاری توسط ۱۶
سرمایه گذاری خارجی با صرف یک میلیارد و  ۶۰میلیون دالر در
ساوه در حال راه اندازی است ،گفت :ساوه  ۱۶درصد مساحت
کل استان را بر گرفته و بزرگترین شهر صنعتی کشور با حدود ۵۷۰
واحد صنعتی با تنوع تولیدات را در شعاع  ۱۲۰کیلومتری تهران
در خود جای داده است .علی میرزایی با بیان اینکه مختصات و
کالبدشکافی شهرستان نشان از پتانسیل های باالی آن داشته و شهر
صنعتی کاوه استعدادهای زیادی در این زمینه دارد ،اضافه کرد:
حدود  6استان در فاصله  ۱۵۰کیلومتری ساوه قرار گرفته اند و شهر
صنعتی نیز زیرساخت های الزم و کافی را در خود جای داده است
لذا پتانسیل خوبی برای دپوی کاال های استراتژیک مانند نهاده های
دام که در دو بندر امام خمینی و شهید رجایی انجام می شود را در
این شهرستان داریم .وی اضافه کرد :وجود  ۷۰هزار متر مربع سوله
آماده ،دسترسی به کل نقاط و وجود خط ریل مستقیم از قم از دیگر
ویژگی های خاص شهر صنعتی ساوه است که این خصیصه باعث
تقویت حمل و نقل این شهر صنعتی بزرگ می شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار نیز با اشاره به اهمیت
و ویژه بودن ساوه به عنوان دومین شهرستان استان مرکزی و وجود
بزرگترین شهر صنعتی استان و مراکز بزرگ صنعتی کشور در این
شهرستان ،گفت :سال گذشته ،سال سختی برای اقتصاد استان و
کشور بود اما علی رغم تمام کاستی ها و مشکالت موجود توانستیم
با موفقیت نسبی این سال را پشت سر بگذاریم .سعید فرخی با بیان
اینکه در سال  ۹۷نرخ بیکاری  ۸.۴درصد بود و از نظر کمترین نرخ
بیکاری به عنوان استان سوم شناخته شدیم ،اظهار داشت :با توجه به
صنعتی بودن استان مرکزی و مشغول به کار بودن  6000کارگر در
صنایع ،اما این آمار موفقیت خوبی برای آن به حساب می آید .وی
افزود :همچنین علیرغم تمام سختیها و ناهماهنگی ها در بخشنامه ها و
مشکالت موجود که در رابطه با صادرات وجود داشت ،سال گذشته
برای اولین بار رکورد صادرات باالی یک میلیارد دالر در این استان
شکسته شد .فرخی با بیان اینکه  ۱۵درصد در تعداد صدور پروانه های
سرمایه گذاری رشد داشتیم ،ادامه داد :جواز های بهره برداری نیز ۳۰
درصد افزایش داشته است و بیش از  ۱۲هزار شغل رسمی جدید در
استان ایجاد شده است .به گفته وی ،از لحاظ حقوق معوق در سال
گذشته یکی از بهترین استان ها بودیم که تنها سه درصد از حقوق
پرداختی معوق شده بود و در بحث رونق تولید سهم استان مرکزی در
پرداخت تسهیالت  ۱۲۰۰میلیارد تومان بود اما تا  ۱۵۰۰میلیارد تومان
از محل رونق تولید تسهیالت پرداخت شد .وی با اشاره به لغو شعاع

 ۱۲۰کیلومتری در استانهای قم و سمنان ،گفت :جای بسی تعجب
است که در این دو استان شعاع  ۱۲۰کیلومتری لغو میشود اما در
استان مرکزی با قوت اجرا میشود لذا منجر به فرار سرمایه گذاری از
استان مرکزی و انتقال آن به استانهای همجوار می شود.
رئیس سازمان صمت استان مرکزی هم با اشاره به کسب رتبه
اول کشور در احیا و راه اندازی واحدهای غیرفعال و تعطیل در
کارگروه ملی سال گذشته ،گفت :اگر کمکهای
این کارگروه و اعضای آن نبود شاید استان
مرکزی که یک استان صنعتی است با چالش ها
و مشکالت جدی روبرو می شد .محمدرضا
حاجی پور مهمترین معضل واحدهای صنعتی
بحث شعاع  ۱۲۰کیلومتری ،عدم بحث ظرفیت
و توسعه واحدهای تولیدی به ویژه ایجاد
خطوط جدید تولیدی در مجموعه استان
مرکزی برشمرد .وی با بیان این که تقریبا
از سال  ۹۵بانک مرکزی گروه صنعتی صفا
را در لیست سیاه قرار داده است ،گفت :این
عمل باعث ایجاد محدودیت هایی برای این
شرکت شده لذا اجازه ثبت نام به این شرکت
داده نمی شود و ضمانت نامه های بانکی آن
تعلیق شده و مشکالت عدیده ای در زمینه
امور مالیاتی و بانک مرکزی برای این شرکت
ایجاد شده است.
مدیر عامل کارخانجات نورد و لوله صفا
هم در این جلسه گفت :شرکت نورد و لوله صفا بزرگترین کارخانه
لوله سازی دنیا است که متاسفانه دو مشکل عمده دست و پنجه نرم
می کند .محمد رستمی صفا تصریح کرد :اگر این دو مشکل مرتفع
شود تا پایان سال  ۹۹نیروهای کار این شرکت  ۴۰۰۰نفر افزایش
پیدا می کند .وی یکی از مشکالت را خروج این مجموعه صنعتی از
لیست سیاه عنوان کرد و ادامه داد :همچنین تعیین وضعیت شرکت در
خصوص بخشش جرایم امور مالیاتی و مرتفع شدن مشکالت پیش
رو قطع ًا این شرکت را نجات خواهد داد .رستمی صفا با بیان اینکه
در حال حاضر به سازمان امور مالیاتی بدهی جاری و بدهی گذشته
داریم که اصل آن را پرداخت
کرده ایم ،اظهار کرد :حدود ۷۰
میلیارد تومان و  ۳۰میلیارد تومان
به عنوان  ۳۰درصد از جرائم
مالیاتی این مجموعه صنعتی باقی
مانده است لذا کارت بازرگانی
و گواهی ارزش افزوده به این
شرکت اعطا نمی شود و ممنوع
الخروج نیز شده ایم ،همچنین
حساب های بانکی شرکت نیز
بسته شده است .وی تاکید کرد:

اگر امسال مشکالت مالیاتی و خروج از لیست سیاه این شرکت حل
شود ۵ ،هزار میلیارد تومان فروش خواهد داشت.
استاندار استان مرکزی هم ضمن تشکر از فعالین حوزه صنعت،
اقتصاد و تولید؛ در سرمایه گذاری سرمایه گذاران ابراز نگرانی
کرد و گفت :متاسفانه در دستگاه های خودمان هماهنگ نیستیم لذا
ناهماهنگی در حمایت از سرمایه گذار عالوه بر موضوعات تحریم

و محدودیت های مالی موجود ،باعث شده است سرمایه گذارانی که
سرمایهگذاری کردهاند سرگردان شوند و انگیزه از سرمایهگذارانی که
هنوز اقدام به سرمایه گذاری نکردهاند را بگیرد .سیدعلی آقازاده بیان
کرد :این مشکل تنها مختص استان مرکزی نیست و کل کشور با این
مشکل دست و پنجه نرم می کند .وی با اشاره به برگزاری جلسه سران
سه قوه با مقام معظم رهبری در سال گذشته ،خاطرنشان کرد :این
جلسه چند مصوبه خوب داشته است از جمله
در جایی که سرمایه گذاری انجام می شود و
یا پروژه هایی که توسط دستگاههای اجرایی
دولت انجام میشود ،ورود دستگاه بازرسی و
قضایی تا بعد از راه اندازی انجام نشود؛ اما
متاسفانه شاهد این ناهماهنگی بین دستگاههای
مختلف هستیم که برخوردشان بدون در نظر
گرفتن منافع ملی و شرایط موجود کشور
که درآمد و منافع دولت محدود است و
چشم امید آن به سرمایه گذارانی است که
خوشبختانه کم هم نیستند ،می باشد .مهندس
آقازاده ادامه داد :حوزه معاونت اقتصادی
وزارت کشور به عنوان چشم و چراغ دولت
پیگیری های مجدانه ای انجام می دهد اما
دستگاه های متولی پیگیری های الزم را انجام
نمی دهند ،لذا ضروری است ابتدا تکلیف این
مشکل مشخص شود .وی با تاکید بر اینکه
اگر امسال نتوانیم به خوبی از سرمایه گذاران
حمایت کنیم ،حتم ًا دولت نمیتواند به انجام حتی وظایف عادی
و روزمره اش بپردازد ،تصریح کرد :باید از حمایت و پتانسیل
سرمایهگذاران نهایت بهره را ببریم که با ناهماهنگیهای موجود این
امر میسر نخواهد شد ،لذا متاسف می شویم زمانی که سرمایه گذاران
به ما مراجعه میکنند اما اختیارات الزم یا چارچوب مقررات و قوانین
طوری نیست که بتوانیم صددرصد این مشکالت را حل کنیم .استاندار
گفت :شرکت پروفیل صفا مشکالت عدیده ای دارد و متاسفانه
شرکتی که سابقا  4500پرسنل داشت ،به کمتر از  ۱۰۰۰نفر رسیده
است لذا در این جلسه مقرر می شود مشکالت این واحد تولیدی
با سازمان امور مالیاتی مرتفع شود
که امیدواریم با حل این مشکل و
صدور کارت بازرگانی شرکت به
یک رونق نسبی برسد .وی با بیان
اینکه در سال  ۹۸باید با جدیت
بیشتری نسبت به سال گذشته در
زمینه رفع موانع تولید شرکت ها
و کارخانجات تولیدی و حتی
فعالین اقتصادی استان تالش کنیم،
خاطرنشان کرد :اما مهمتر از آن
ایجاد هماهنگی بین دستگاه ها در

سه قوه است؛ اگر این هماهنگی در قوای سهگانه وجود داشته باشد
و از سرمایه گذار حمایت همه جانبه کنند ،در رفع موانع تولید بسیار
تاثیر گذار خواهد بود.
معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منطقه اي وزير كشور
هم با اشاره به منویات مقام معظم رهبری که مسئله فوری و مهم کشور
مشکالت اقتصادی است ،گفت :با این سخنان حجت بر همه تمام
است و بر کسی پوشیده نیست که در جنگ اقتصادی هستیم لذا باید با
همکاری و همدلی یکدیگر این جنگ را نیز به نفع خود تمام کنیم .بابک
دین پرست با بیان اینکه سال گذشته  ۳۰هزار میلیارد تومان تسهیالت
به منظور رونق تولید توسط دولت اختصاص داده شد که  ۱۵۳۴میلیارد
تومان سهم استان مرکزی بود ،اظهار داشت :کارهای خوبی در استان
مرکزی انجام شده که نشان از جدیت مسئوالن دارد ،همچنین نرخ
بیکاری استان مرکزی با توجه به اینکه نرخ بیکاری در کل کشور در
سال قبل طبق اعالم موسسه آمار به  ۱۲رسیده است ،خوب می باشد
اما حفظ این آمار بسیار مهم است چرا که چند واحد منجر به افزایش
درصد در استان مرکزی وجود دارد .وی با بیان اینکه البته وجود ۳
هزار واحد صنعتی در استان مرکزی این نوسانات را مقداری منطقی
کرده است ،افزود :استان مرکزی از حیث صنعت در صدر استان های
کشور قرار دارد لذا حایز اهمیت است .به گفته وی ،اعالم شده است
که در استان مرکزی  ۸۱واحد مشکلدار با اشتغال  ۹۳۰۳نفر و همچنین
سه واحد بحرانی با اشغال  2117نفر در سال  ۹۷وجود دارد که نیاز به
بررسی و مراقبت دارد تا مشکلی پیش نیاید .دین پرست به تالش جهت
ساماندهی واحدهای تولیدی با هدف بهره برداری بهینه از ظرفیت و
توان تولید و شناسایی واحدهای تولیدی راکد و نیمه راکد و جلوگیری
از تعطیلی واحدهای تولیدی ،حفظ اشتغال ،ایجاد اشتغال جدید و
جذب سرمایه گذار تاکید کرد .وی در خصوص شرکت پروفیل صفا
گفت :نباید به هر بهانهای به دنبال تملک کردن این شرکت ها باشیم
چرا که ما باعث شده ایم تعداد نیروهای مشغول به کار این شرکت ها
از چهار هزار نفر به  ۸۰۰نفر تقلیل پیدا کند همچنین تعطیل شدن این
شرکت ها افتخار برای ما نیست به ویژه شرکتهایی مانند پروفیل صفا
که در جهان باعث افتخار هستند .دین پرست خاطرنشان کرد :حتی
تخلف احتمالی و عدم پرداخت اقساط و عدم پایبند بودن به تعهدات
این شرکت نیز تقصیر ما دولتی ها و بانکی ها است که خوب نظارت
نکرده ایم .وی از مسئول امور مالیاتی استان خواست هر چقدر از
میزان بدهی مالیاتی شرکت پروفیل صفا را در حیطه اختیارات استان
می توانند تقسیط کنند و مابقی آن را به وزارتخانه ارجاع دهند تا با
اختیارات ملی آن را تقسیط کنیم .معاون وزیر با اشاره به اینکه تا سقف
 ۱۰۰درصد از جرایم مالیاتی میتواند شامل بخشودگی شود ،از مسئول
امور مالیاتی استان خواست تا نگاه ویژه تری به این بخشودگی داشته
باشد تا مشکالت مالیاتی این شرکت مرتفع شود .وی در خصوص
لیست سیاه بانک نیز از مدیر عامل کارخانجات نورد لوله و پروفیل صفا
خواست تا در مجال دیگری اطالعات دقیقی ارائه کند تا طی جلسه ای
با حضور مدیر کل بانک مرکزی ،راهکار آن را پیدا کنیم و تاکید کرد:
به هر حال این واحد صنعتی باید نجات پیدا کند.

خروج بزرگترین شرکت لوله ساز دنیا از لیست سیاه نیازمند نگاه ویژه مسئوالن است

معــاون سیاســی ،امنیتــی و اجتماعــی
اســتانداری مرکــزی از کارخانجــات نــورد و
پروفیــل صفــا بازدیــد کــرد و از نزدیــک بــا
مشــکالت ایــن مجموعــه صنعتــی آشــنا شــد.
بــه گــزارش ماهنامــه ارتباطــات مرکــزی،
مدیــر عامــل کارخانجــات نــورد لولــه و پروفیــل
صفــا در ایــن بازدیــد گفــت :علــی رغــم اینکــه
مســئولین بــه ایــن مجموعــه صنعتــی بســیار
کمــک کردنــد امــا مشــکالت عدیــدهای بــر ســر
راه آن وجــود دارد.
محمــد رســتمی صفــا افــزود :خوشــبختانه
کلیــه حســابهای بانکــی ایــن مجموعــه صنعتــی
بــاز شــده و مشــکلی در ایــن راســتا نداریــم و
تنهــا مشــکل موجــود مــوارد مالیاتــی اســت کــه
اصــل آن پرداخــت شــده جرایــم ســنگین آن
باقیمانــده اســت.
وی خاطرنشــان کــرد :در صورتــی کــه بایــد
جرائــم مالیاتــی طبــق قوانیــن و بخشــنامههای
ســازمان مالیاتــی کشــور بخشــیده شــود کــه
متاســفانه تاکنــون کملطفــی کردهانــد.
رســتمی صفــا از مســئوالن درخواســت کــرد
تــا کمــک کننــد ایــن مجموعــه صنعتــی مجــددا
بــه چرخــه تولیــد و صنعــت بازگــردد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن شــرکت
ســابقا  ۴۵۰۰نفــر نیــروی انســانی شــاغل
داشــته اســت ،ابــراز امیــدواری کــرد :هــم
اکنــون نیــروی شــاغل بــه کار در ایــن واحــد
تولیــدی بــه  1500نفــر کاهــش پیــدا کــرده

اســت و بــا ظرفیتــی
کمتــر از  30درصــد
فعالیــت می کنــد در
حالیکــه بــا بــاز شــدن
حســاب هــای بانکــی و
صــادرات محصــوالت
میــزان اشــتغال بــه
بیــش از  5500نفــر
تــا پایــان ســال 99
رســیده و بــا ظرفیــت نهایــی تولیــد فعالیــت
خواهــد کــرد.
او ادامــه داد :خوشــبختانه بــازار فــروش و
حتــی صــادرات محصــوالت ایــن کارخانــه بســیار
خــوب اســت و مشــکلی در ایــن راســتا نداریــم
امــا قراردادهــای خارجــی بزرگتریــن شــرکت
لولــه ســاز دنیــا بــه دلیــل ممنــوع الخــروج
بــودن مدیــران آن همچنــان
لغــو اســت و ایــن واحــد
تولیــدی همچنــان در لیســت
ســیاه قــرار دارد.
مدیــر عامــل کارخانجــات
نــورد و لولــه صفــا و نــورد و
پروفیــل ســاوه بــا اشــاره بــه
اینکــه بــا همــکاری مســئوالن
بیمــه ســازمان تامیــن اجتماعــی
مشــکالت بیمــه ای ایــن شــرکت
برطــرف و حســاب هایی کــه بــه
دلیــل بدهــی تامیــن اجتماعــی

مســدود شــده بــود
بــاز شــده اســت،
ابــراز امیــدواری کــرد
کــه بــا حضــور معــاون
سیاســی اســتانداری
واحــد
ایــن
در
صنعتــی و تولیــدی و
پیگیری هایــی کــه از
مرکــز اســتان می شــود،
مشــکالت بانکــی و نقدینگــی ایــن کارخانجــات
برطــرف شــده و از لیســت ســیاه خــارج شــود.
بــه گــزارش ماهنامــه ارتباطــات مرکــزی،
معــاون سیاســی ،امنیتــی و اجتماعــی اســتانداری
مرکــزی هــم بــا اشــاره بــه نامگــذاری ســال ۹۸
بــه نــام رونــق تولیــد از ســوی مقــام معظــم
رهبــری و اهمیــت حمایــت از تولیدکننــدگان،
گفــت :امســال در یــک شــرایط
ویــژهای قــرار داریــم و بــا
توجــه بــه اینکــه ســاوه یکــی
از شهرســتان های ویــژه
و صنعتــی اســتان مرکــزی
اســت ،مقــرر شــد مدیــران کل
اجرایــی اســتان مرتبــا بــه ایــن
شهرســتان ســر زده و مشــکالت
را از نزدیــک رصــد کننــد.
بهــروز اکرمــی بیــان کــرد:
در شــورای اداری بررســی های
الزم جهــت افزایــش اختیــارات

مدیــران شهرســتان ســاوه تــا حــد ممکــن مصــوب
شــد و پیگیــری خواهــد شــد.
وی افــزود :کارخانجــات لولــه و پروفیــل
صفــا یکــی از برندهــای کشــور اســت کــه
متاســفانه مشــکالتی را پیــش رو دارد و بــرای
حــل و واکاوی آن بــه صــورت ویــژه بــه ایــن
شــرکت ســفر کردیــم تــا از نزدیــک مشــکالت
آن را رصــد کنیــم.
اکرمــی بــا تاکیــد بــر اینکــه کارخانــه
لولــه و پروفیــل صفــا ســاوه از صنایــع مهــم
کشــور محســوب مــی شــود و رفــع مشــکالت
ایــن واحــد تولیــدی در دســتور کار مدیریــت
ارشــد اســتان قــرار دارد ،اظهــار داشــت :در
جریــان ایــن بازدیــد مشــکالت ایــن واحــد
تولیــدی و صنعتــی احصــاء و توســط مدیریــت
مجموعــه مطــرح شــد و قــرار بــر ایــن شــد
تــا از طریــق اســتان مشــکالت عنــوان شــده
بــه وزارتخانه هــای ذیربــط منتقــل شــود
تــا تصمیــم مناســب بــرای بــرون رفــت از
مشــکالت اتخــاذ تــا شــاهد رونــق هــر چــه
بیشــتر ایــن کارخانــه باشــیم.
بــه گفتــه وی ،مهمتریــن مشــکل ایــن
واحــد صنعتــی نقدینگــی و ســرمایه در گــردش
اســت کــه چنانچــه ایــن ســرمایه در گــردش در
اختیــار ایــن مجموعــه قــرار گیــرد مــی توانــد
میــزان اشــتغال را بــه  ۲الــی  ۳برابــر افزایــش
دهــد و امیدواریــم بــا کمــک اســتاندار و وزرای
مربوطــه مشــکالت موجــود برطــرف شــود.
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به مناسبت روز جهانی کارگر ،کارگران شرکت سیمان ساوه تجلیل شدند
به مناسبت روز
جهانی کارگر مراسم
تقدیر از کارگران
شرکت سیمان ساوه
شامل کارخانه سیمان
خاکستری زرند و
کارخانه سیمان
سفید با
حضور نماینده
مردم ساوه و زرندیه در خانه ملت،
فرماندار زرندیه ،امام جمعه
خشکرود و برخی مسئوالنه
شهرستان در کارخانه سیمان
خاکستری زرند برگزار شد.
به گزارش ماهنامه ارتباطات
مرکزی ،نماینده مردم ساوه و زرندیه در
مجلس شورای اسالمی در این مراسم ضمن
گرامیداشت روز کارگر و تبریک این روز عزیز
به همه کارگران ،گفت :بزرگترین افتخار ،تهیه رزق
و روزی حالل با زحمت و کار شرافتمندانه است .محمدرضا
منصوری با بیان اینکه بزرگترین جامعه کارگری و همچنین بزرگترین شهر صنعتی در
شهرستان های ساوه و زرندیه واقع شده است ،ادامه داد :بنده به مدت  ۳۰سال در
صنعت و جامعه کارگری بودهام و از نزدیک با تمام مشکالت این عزیزان آشنا هستم.
وی با اشاره به وجود  ۴۵میلیون نفر جمعیت حقوقبگیر در کشور ،خاطرنشان کرد:
متاسفانه تنها  ۷نفر از این قشر در مجلس شورای اسالمی به عنوان نماینده مردم حضور
دارند و به همین دلیل است که نمی توانیم حقوق خود را به طور کامل دریافت کنیم.
مهندس منصوری خاطرنشان کرد :اگرچه بنده مکرراً پیگیر حقوق کارگران در مجلس بودم
و همواره به نفع این عزیزان و در راستای تحقق حقوق از دست رفته شان نطق کردم .وی با
بیان اینکه در تمام کشورهای اروپایی حقوق کارگران دو برابر حقوق سایر مشاغل است ،اظهار
داشت :متاسفانه در ایران این رقم بسیار پایین است؛ کارگران در اکثر مواقع با از بین رفتن اعضای
بدن خود و یا تحلیل آن مواجه هستند و اتفاقات ناگوار بسیاری پیش روی آنهاست .عضو کمیسیون
صنایع اضافه کرد :البته طبق تصمیمات اخیر مجلس و با پیگیری هایی که انجام شد این حقوق
پنجاه درصد افزایش داشت اما همچنان کافی نیست .وی در ادامه با اشاره به اینکه بیش از ۷۰
درصد جاده های استان مرکزی در حوزه ساوه و زرندیه است ،اظهار کرد :خوشبختانه آسفالت
جاده بوئین زهرا  ۴۵روزه انجام و معضل این جاده که تصادفات بسیاری را در آن شاهد بودیم
و به جاده مرگ معروف شده بود ،برطرف شد؛ همچنین در بحث آسفالت و راهسازی اقدامات

کشور عزیزمان به پاکدامنی،
صداقت و عملگرا بودن مشهور
هستند اکنون نیز با عمل کردن
و عملگرا بودن می توانیم به
اهداف اقتصاد مقاومتی دست
یابیم .وی بر توجه کارگران به
تولید از نظر کیفی و کمی تاکید
کرد و گفت :اگر به دنبال توسعه
اقتصاد هستیم باید رشد کیفی و
رشد کمی توامان باشد .به گفته
وی ،پیشرفت شرکت ها
توسط کارگران و کارکنان
شرکت رقم می خورد و
توجه کارگران زمانی
به تولید بیشتر است
که مدیران نیز به آن ها
توجه کنند.

خوبی انجام شده است .مهندس
منصوری با بیان اینکه بیمارستان
امام رضا که بیمارستان مجهز و
بسیار خوبی است و به زودی
با حضور وزیر بهداشت به بهره
برداری خواهد رسید ،تصریح
کرد :چهل متخصص در زرندیه
در این بیمارستان حضور
خواهند یافت در صورتی که
سابقه بیش از دو متخصص در
این شهرستان وجود نداشت.
فرماندار شهرستان
زرندیه هم در این
مراسم ضمن تبریک
روز کارگر ،گفت:
کارگران همواره در
این چهل سال پس از
انقالب اسالمی ،در عرصه های مختلف مانند جنگ
تحمیلی حضور فعال داشته اند و اکنون نیز در
سنگر های صنعت و تولید علیه دشمن در جنگ
اقتصادی تالش می کنند .دکتر هادی فدایی
با اشاره به منویات مقام معظم رهبری مبنی
بر حمایت از تولید ملی ،خاطرنشان کرد:
کارگرانی که با رشادت ها و دلیری های
خود شهدای بسیاری را تقدیم انقالب
اسالمی کرده اند ،قطع ًا برای پیشبرد اهداف
نظام جمهوری اسالمی نیز نهایت سعی و
تالش خود را خواهند کرد .وی افزود :دغدغه
مقام عظمای والیت در چند سال اخیر اقتصاد
مقاومتی بوده است که این مهم تنها با تالش ها
و حمایت های جامعه کار و کارگری محقق
خواهد شد البته این امر مستلزم آماده کردن بستر مناسب و زمینه پیشرفت کارگران و تولید است.
دکتر فدایی با تاکید بر اینکه کارگران مهمترین و موثرترین افرادی هستند که می توانند نظام مقدس
جمهوری اسالمی را به مهمترین هدف خود که همان اقتصاد مقاومتی است ،برسانند؛ بیان کرد :البته
همانطور که مقام معظم رهبری تاکید کردند کارگران باید احساس مسئولیت داشته باشند و کیفیت
محصوالت تولیدی را افزایش دهند .به گفته وی ،کشورهایی که توانسته اند در زمینه تولید ،صنعت و
اقتصاد پیشرفت کنند به ارزشهای اخالقی و وجدان کاری اهتمام ویژه ای داشته اند؛ البته کارگران

امام جمعه شهر خشکرود هم در این مراسم با بیان
اینکه کار و کارگر در اسالم ارزش ویژه ای دارد
به طوری که پیامبر اسالم بر دستان پینه بسته
کارگر بوسه می زند ،گفت :متاسفانه دستمزد
کارگران در کشور ما بسیار پایین است.
حجت االسالم حسن باقری اظهار داشت:
خوشبختانه سطح رضایت از مجموعه
کارخانجات سیمان ساوه بسیار باال است
که نشان از دلسوزی و درایت مدیران آن
دارد که تمام هم و غم آنها راضی نگه داشتن
کارگرانشان است .وی با بیان اینکه اسالم همواره
به کیفیت کار تاکید کرده است ،تصریح کرد:
دلیل اعتقاد نداشتن مردم به تولیدات ایرانی
عدم کیفیت اکثر آنها است .حجت االسالم باقری با اشاره به
منویات مقام معظم رهبری در خصوص نامگذاری امسال به نام رونق تولید ،بیان کرد :اگر کیفیت
تولید و کار را در تمام صحنه ها باال ببریم ،قطع ًا شاهد رونق تولید خواهیم بود .به گفته وی ،ایران
کشوری است که  ۲۵۰۰سال وابستگی داشته اما پس از انقالب اسالمی همواره در راستای استقالل
قدم برداشته است لذا دشمنان با این خصیصه همواره مشکل داشته اند.
مدیر کارخانه سیمان خاکستری زرند هم ضمن تبریک هفته و روز کارگر ،گفت :شرکت
سیمان ساوه آذر ماه  1367با احداث یک کارخانه تولید سیمان به ظرفیت  500تن در روز تاسیس

شد و در سال  1374این
شرکت به صورت رسمی
راه اندازی شده است .فرهاد
نیکخواه با اشاره به اینکه
این شرکت در سال 1381
افزایش ظرفیت پیدا کرد،
ادامه داد :با اجرای
طـــر ح
توسعـــه ایـن
شرکت قابلیت تولید هزار تن سیمان در
روز را دارد .وی افزود :تکنولوژی به
کار رفته در مجموعه کارخانه تولید
سیمان سفید از Societe Des
 Climments Franciseاخذ شده
است که بر اساس تولید به روش «تر»
می باشد و استفاده از آن برای تولید
سیمان ،باعث افزایش درجه سفیدی باالی
 91درصد و افزایش مقاومت مکانیکی آن
می شود .به گفته وی ،خط تولید سیمان سفید توسط
شرکت  FCBفرانسه طراحی و نصب شده است .مهندس
نیکخواه اضافه کرد :همچنین ساخت کارخانه سیمان خاکستری از سال  1384آغاز شد
و در سال  1386با ظرفیت  7500تن در روز و با تکنولوژی تولید به روش «خشک» به
بهره برداری رسید .وی افزود :خط تولید سیمان خاکستری توسط  FLSmithکشور
دانمارک طراحی و نصب شده است .به گفته وی ،تولیدات و محصوالت این شرکت
تاکنون به بیش از  20کشور دنیا صادر می شود .مدیر کارخانه سیمان خاکستری زرند
در ادامه گفت :کارگران این مجموعه همانند اوایل انقالب که وظیفه خود را در حمایت
از انقالب ایفا کردند ،امروز نیز در جبهه تولید ملی و افزایش کیفیت تولید در قسمت های
مختلف ایفای نقش می کنند و با تالش این عزیزان شاهد تولید محصول با کیفیت و قابل قبول
از مجموعه کارخانجات سیمان ساوه هستیم.
رئیس اداره کار زرندیه هم در این مراسم ضمن گرامیداشت روز کارگر ،گفت :حیات ملت
ایران مرهون زحمات کارگران است .محمدی افزود :مشکالت بسیاری بر سر راه کارگران است
که امیدواریم با تالش ها و حمایت های مسئوالن و همچنین صبر و استقامت کارگران بر همه این
مشکالت چیره شویم.
در پایان این مراسم از  ۸۳نفر از کارگران مجموعه کارخانجات
سیمان ساوه که مشمول دریافت جایزه از کمیته نظام پیشنهادات این
مجموعه شدند ،با اهدای لوح و هدایا تجلیل به عمل آمد.

واکاوی مشکالت انجمن حمايت از بيماران سرطاني امام حسين (ع) ساوه
با حضور نماینده مردم در خانه ملت و معاون استاندار
نشست اعضای هیات مدیره ،مشاوران و برخی خیرین
موسسه خیریه امام حسین (ع) با نماینده مردم ساوه و زرندیه
در مجلس ،معاون استاندار و فرماندار و شهردار ساوه پیرامون
بررسی و ارائه راهکار برخی مشکالت بیماران مبتال به سرطان این
شهرستان برگزار شد.

لذا پزشکان طرحی عالوه بر عدم تجربه الزم ،مدت زمان کوتاهی
که بعنوان پایان طرح پزشکی در این شهرستان خواهند ماند و سپس
تجربه درمانی پزشکی پزشک به شهرستان دیگر سپری خواهد شد
و مجددا یک پزشک طرحی دیگر جایگزین این پزشک متخصص
طرحی خواهد شد؛ روز از نو و روزی از نو خواهد شد ...این دوای
درد بیماران مبتال به سرطان این شهرستان نخواهد بود.
به گفته وی ،زمانی این بیماران از نبود تجهیزات و
دستگاههای پزشکی مانند ماموگرافي ،سونوگرافي و ...رنج
می بردند اما اکنون برخی دستگاه ها توسط خیرین تهیه شده و
در بیمارستان مدرس این شهرستان مستقر شده است اما متاسفانه
به طور کامل و جامع در اختیار بیماران مبتال به سرطان قرار
نمی گیرد و تنها در زمان های مشخصی بیمار پذیرفته می شود.
وی ادامه داد :همچنین متخصصین مانند رادیولوژي و...
برای دستگاه ها وجود ندارد و به صورت موردی در روز بیماران
میتواند به آنها مراجعه کنند.
مدیرعامل موسسه خیریه امام حسین (ع) با بیان اینکه این
موسسه نه تنها در هزینه درمان و بعض ًا خوراک بیماران را یاری

میرحبیبی با اشاره به ضعیف شدن بیماران مبتال به سرطان در
جریان پرتو درمانی و عدم بضاعت مالی اکثر آنها ،از خیرین خواست
که این موسسه را بیش از پیش یاری کنند و حتی مردم برای اهداء

مهندس منصوری:

کمک خیرین و مسئولین در حل مشکالت
پیش روی بیماران مبتال به سرطان و رفع
بسیاری از موانع پیش روی فعالیت های
این موسسه موثر خواهد بود
نذورات قربانی به بیماران نیازمندی که در حال شیمی درمانی و
پرتودرمانی هستند و بدنشان بر اثر بیماری ضعیف می شود ،می توانند
به این موسسه خیریه مراجعه کنند.
نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسالمی هم در

مسئولین در حل مشکالت پیش روی بیماران مبتال به سرطان و رفع
بسیاری از موانع پیش روی فعالیت های این موسسه موثر خواهد بود.
وی افزود :شفاف سازی و ارائه بیالن کار میتواند اعتمادسازی
بین مردم و خیرین نسبت به موسسه را بیشتر کند.
معاون استاندار و فرماندار شهرستان ساوه هم در این نشست با
اشاره به چابکی دولتها در همه جای دنیا ،گفت :دولت های
متورم و عیالوار ،کند بوده و نمی توانند به خوبی خدمات رسانی
کنند لذا باید به سمت واگذاری خدمات به بخش های خصوصی
و  NGOهای مردمی پیش روند تا عالوه بر کاهش هزينه ها و
خروج از اقتصاد دولتي ،به سمت رشد و توسعه پايدار همراه با
عدالت اجتماعي و سالمت اداري حرکت کنیم.
دکتر علی میرزایی با تاکید بر اینکه دولت باید نظاره گر و
تسهیل کننده امور باشد ،افزود :یکی از مهمترین و بنیادی ترین
کارهایی که جامعه را به سمت سالمت و پیشرفت هدایت
می کند ،رسیدگی و تکثیر سازمانهای مردم نهاد است.
وی بیان کرد :بسیاری از سازمان ها نوپا و نهال هستند و
احتمال دارد با بی تدبیری به سرعت از پا در آیند.

به گزارش ماهنامه ارتباطات مرکزی ،مدیرعامل موسسه خیریه
امام حسین (ع) مرکز حمایت از بیماران مبتال به سرطان در ساوه در
این نشست با اشاره به برخی از مشکالت بیماران مبتال به سرطان در
این شهرستان ،گفت :اکثر بیماران مبتال به سرطان از وجود بسیاری از
موارد ضروری مانند دارو و درمان محروم هستند.
سیدسبحان میرحبیبی با بیان اینکه تجهیزات درمانی و تیم درمان
شهرستان بسیار ضعیف است ،ادامه داد :با توجه به اینکه رفت و آمد
برای بیماران مبتال به سرطان سم است اما اکثر آنها برای پرتو درمانی
یا حتی برخی از آزمایشات و مراجعه به پزشکان باید به استان ها و
شهرهای اطراف مانند قم و تهران مراجعه کنند.

وی افزود :بیماران مبتال به سرطان باید به پزشکان حاذق ارجاع
داده شوند اما متاسفانه تنها پزشکان طرحی در این شهرستان مشغول
به کارند.
میرحبیبی تاکید کرد :بیماران مبتال به سرطان در تمام مدت
درمان باید با یک پزشک رادیوتراپ یا آنکولوژیست در ارتباط باشند

خیریه امام حسین (ع) قدم های بسیاری برداشته شده و زحمات زیادی
کشیده شده است که اکنون نیاز به گسترش دارد.
وی اضافه کرد :اتحاد و تعامل دانشکده علوم پزشکی ساوه با
وجود مرکز شیمی درمانی در جهت کمک به موسسه درمانی بیماران
مبتال به سرطان می تواند قدم مثبتی در این راستا باشد چرا که دانشکده

علوم پزشکی زیر نظر وزارت بهداشت و درمان است و در امر جذب
متخصص مانند متخصص آنکولوژي و سرطان شناسي و یا اخذ مجوز
راه آسانتری پیش رو دارد.
پروفسور پارسا در ادامه گفت :ساالنه  ۱۱۲هزار نفر به بیماران
مبتال به سرطان کشور اضافه می شود که آمار نگران کننده می باشد.
به گفته وی ،کلید اصلی جذب خیرین ،اعتماد سازی است که
این امر مهم در سایه شفاف سازی محقق می شود.
وی خاطرنشان کرد ۵۲ :درصد بیماران مبتال به سرطان به
صورت کامل درمان می شود و به عمر مابقی بیماران با درمان و در
سایه داروهاي تجويزي ،تقويت روحيه و اميد به زندگي از  ۱الی ۱۰
می کند ،خاطرنشان کرد :موسسه خیریه امام حسین (ع) با عقد
قرارداد با برخی پزشکان و متخصصان و همچنین آزمایشگاه ها
و انجمن های خیریه برای بیماران مبتال به سرطان تخفیف های
چشمگیری در نظر می گیرد و حتی بسیاری از معالجات به
صورت رایگان برای آنها انجام میشود؛ همچنین در صورت نیاز
بیماران به صورت رایگان به قم یا تهران توسط خودروهای تحت
اختیار موسسه و آژانس تردد می کنند و در تمام مدت نماینده
موسسه کلیه کارهای بیماران نا تمام را در شهرهای مذکور و
حتی دریافت نسخه آنها را انجام می دهند.
وی ادامه داد :عدم اطالع بیماران از وجود این خیریه و
خدمات و امکاناتی که می توان در اختیار آنها قرار داد ،معضل
دیگری است که با کمک شهرداری و با اختصاص بیلبورد تبلیغاتی
میتوان در این زمینه موثر بود؛ همچنین اکثر خیرین از وجود این
موسسه و اقدامات آن بی اطالع هستند و کمک های خود را به
سمن های شهرهای دیگر ارائه میدهند لذا با اطالع رسانی مفید میتوان
کمک های این خیرین عزیز را برای بیماران شهر خودشان جذب کرد.

این نشست ضمن تقدیر و تشکر از اقدامات خیریه امام حسین (ع)،
گفت :بنده طی چند جلسه در جریان اقدامات موثر این موسسه بوده ام
ت داشتهام.
و حتی در برخی جلسات و نشست ها نیز شرک 

دکتر میرزایی:

موسسه خیریه امام حسین (ع)
یکی از سازمان های مردم
نهاد است که عملکرد بسیار
خوب و دقیقی دارد
مهندس محمدرضا منصوری ضمن تاکید بر تعامل دستگاههای
اجرایی با موسسه خیریه امام حسین (ع) ،اضافه کرد :کمک خیرین و

فرماندار ساوه از موسسه خیریه امام حسین (ع) به عنوان
یکی از سازمان های مردم نهاد که عملکرد بسیار خوب و دقیقی
دارد یاد کرد و ادامه داد :بیش از  ۱۰هزار میلیارد تومان در
کشور برای بیماران سرطانی هزینه می شود.
وی تصریح کرد :این هزینه به علت عدم اصالح سبک
زندگی است لذا یکی از اقدامات مفید موسسات خیریه آموزش
در این راستاست و برنامه های این موسسات باید آموزش محور
باشد.
دکتر میرزایی با اشاره به اینکه عدالت در توزیع متخصصین
در کشور کمرنگ است ،بیان کرد :متاسفانه برخی از پزشکان به
دنبال تجارت هستند که این نیز مشکل فرهنگی جامعه است.
عضو انجمن سرطان ایران و عضو افتخاری موسسه خیریه امام
حسین (ع) هم در این نشست ،تسهیل مسیر درمان بیماران مبتال به
سرطان را هدف اصلی برشمرد و گفت :با کاهش ارزش پول ایران
هزینه درمان بیماران مبتال به سرطان سه برابر شده است.
پروفسور ناصر پارسا یادآور شد :برای تشکیل و پا گرفتن موسسه

سال اضافه می شود.
عضو انجمن سرطان ايران يکي از شايع ترين نوع سرطان در
زنان را سرطان سينه اعالم کرد و گفت :فقر اقتصادي ،عدم مصرف
ميوه ها ،سبزيجات و گوشت و گرايش به مصرف فست فودها يکي از
عوامل ابتال به این سرطان است.

