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  برای حل مشکالت خبرنگاران باید تالش کرد 6

فعالیت اعضای ششمین 
دوره شورای اسالمی 

ساوه آغاز شد

۱۲۵ روستا نیازمند آبرسانی سیار هستند

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان مرکزی:

قائم مقام شرکت خبر داد:
  50 قلم دارویی از شرکت روناک دارو روانه بازار می شود

 با حضور مسئوالن  محلی و استانی صورت گرفت:

غرق آباد  مسیر  دوم  باند  افتتاح 
به نوبران در ساوه

مقوله جهان هستی وانرژی
فسیلی  مـــواد  از  حــاصــل  انـــرژی هـــای  دانسیته  بنابراین 
گرچه خود بi طور نسبی قابل توجه اند درعین حال به 
انرژی های  با  مقایسه  در  ولی  عظیمند  هم  حجمی  لحاظ 
می گردند.  محسوب  اندک  هسته ای  متمرکز  فوق العاده 
میلیون   200 شکافت  پــدیــده  مــولــی  مقیاس  در  کــه  ــرا  چ
الکترون ولت و فعل و انفعال شیمیایی کربن و اکسیژن 
5 الکترون ولت انرژی آزاد می کند. البته در مقیاس  های 
صنعتی و عملیاتی، یک میلیون تن اورانیوم در راکتورهای 
حرارتی متعارف به لحاظ تولید انرژی با 109×50بشگه نفت یا 

 با کمتر از ده میلیارد تن نفت برابری می کند. 
ً
تقریبا

خوشبختانه جهان امروز موفق شده است که در مقابل 
با استفاده  نو و تجدیدپذیر  انرژی های  از  انرژی های فوق 
دانسیته  گرچه  نماید.  اســتــفــاده  جدید  فــنــاوری هــای  از 
انــرژی هــای فسیلی و هسته ای  به  انــرژی هــا نسبت  ایــن 
بسیار اندک است ولی درعوض فراوانی، پاکی و سهولت 
دسترسی به آنها در مقابل پایان پذیری و مشکالت منابع 
قبلی سبب شده است که توجه بسیار ویــژه ای از سوی 
 محققان تکنولوژیست های جهانی 

ً
کشورها و مخصوصا

بتواند  جدید  فناوری های  چنانچه  گــردد.  معطوف  بــدان 
قیمت تمام شده هر واحد تولید گرما، انرژی یا الکتریسیته 
قرن  انقالب های  از  دیگر  یکی  برسانند  رقابتی  حد  به  را 
اخیر را شاهد خواهیم شد. حال جالب است که بدانیم 
آبی، بادی، زمین گرمائی،  انرژی های نو و تجدیدپذیر)برق 
 حدود 20 

ً
بیوماس، هیدروژنی و خورشیدی( که اکنون جمعا

درصد انرژی جهانی را تامین می کنند، انرژی خورشیدی در 
راس همه قرار داشته و در واقع این خود نه تنها مسبب 
انــرژی هــای  از  برخی  زایــش  و  متعارف  انــرژی هــای  از  برخی 
انرژی  حاصل  خود  بلکه  می شود  محسوب  تجدیدپذیر 
گرما  فرآیندهای  تبیین  اســت.  خورشید  سیاره  گداخت 

سال  در  بار  اولین  خورشید  کره  در  گداخت  یا  هسته ای 
آتکینسون و هوترزمن عنوان شد ولی هنوز  1929تــوس 
این فرآیند بر روی کره زمین علیرغم پژوهش های گسترده 

جهانی نتوانسته به طور متداوم عملیاتی شود. 
انیشتین،  مثل  کسانی  کردکه  نباید  فراموش  هرحال  به 
و  بیست  ســال هــای  در  گاموف  جــرج  اپن هایمر،  فرمی، 
بــودنــد.  بـــزرگ  انــقــالب  ایــن  قــرن بیستم پیشتازان  ســی 
انواع  انــرژی و  امــروزه گرچه منشاء ژنر و طول عمر منابع 
هستند  ویــژه  اهمیت  حائز  آنها  بر  مترتب  استفاده های 
انــرژی در  ولی شاکله های چنین اهمیتی در گرو مدیریت 
کشورها،  در  انــرژی  مصرف  و  تولید  سبدهای  زمینه های 
شدت مصرف انرژی، ممیزی صنایع انرژی بر، سیاست های 
انــــرژی، بــرنــامــه ریــزی هــای انــــرژی، اقــتــصــاد انــــرژی، حقوق 

انرژی، معماری و انرژی و بالخره روش های صرفه جویی و 
ذخیره  سازی انرژی است. 

این موضوعات از جمله آرمان های قابل تحقق هستند که 
موسسه آموزش عالی انرژی امید دارد در مراحل علمی و 
سایر دیسیپلین های موسسه دائما مورد بحث باشند. 
در عین حال امید است موارد فوق در صحنه آموزش و 
پژوهش کشور نیز با تربیت نیروهای متخصص و ماهر 
در زوایای سراسر میهن اسالمی ایران به مراحل عملیاتی 
انــرژی  جامع  برنامه  تهیه   

ً
مسلما برسند.  ســازی  ثــروت  و 

از  کشور توسط مسئوالن به عنوان سند باالدستی یکی 
زیرساخت های اساسی برای فعالیت های مرتبط محسوب 
می گردد. در عین حال باید به خاطر داشت که در صحنه 
بــازار انــرژی کشورها، نوعی از منابع انــرژی مورد توجه قرار 

خواهند گرفت که حداقل حائز شرایط زیر باشند:
ــای مــتــرتــب بــر آن مــطــابــق با  ــاوری ه ــن -عــلــم، دانـــش و ف
قابل  ملی  توانایی های  و  انسانی  و  طبیعی  استعدادهای 
روز، امکان توسعه  حصول باشد. - منابع و فناوری های 
کند. -فــراوان،  را فراهم  آن  پایدار و دراز مدت  و استفاده 
ارزان، قابل رقابت و در دسترس باشد. -کمترین تاثیرات 
نامطلوب محیط زیستی را داشته باشد. -رعایت مقررات 

ملی و  بین المللی میسر باشد. 
البته توجه به اشکال انرژی ، طرق تبدیل آنها به یکدیگر، 
و  تولیدی، خدماتی، حمل  نوع مصارف خانگی، صنعتی، 
مصرف  سازی  بهینه  طرق  فرآیندها،  حامل ها،  و...(،  نقل 
منابع  بــهــره بــرداری  قابلیت های  و  بالقوه  مــیــزان  انـــرژی، 
انرژی، مسایل آالیندگی و سایر آگاهی های بسیار متنوع 
ما را نیازمند مطالعات نظری، میدانی و به خدمت گرفتن 
نعمات  قدرشناسی  بــرای  جدید  و  مــتــداول  فناوری های 
الهی و به کارگیری آنها برای رفاه آحاد بشر تا آینده های دور 

می نماید. 
ناگفته نماند که آب هم از یک سو به عنوان نقش عمده 
در تولید نیرو، تبدیل انرژی و از سوی دیگر نیازمندی به 
انرژی جهت تولید، انتقال، تصفیه و بهره برداری از آب در 
از مقوله  آن بسیار حائز اهمیت و جدا  مصارف مختلف 
اضالع  واقــع  در  زیست  محیط  آب  انـــرژی،  نیست.  انـــرژی 
مثلث انفکاک ناپذیرند. با توجه به منابع عظیم انــرژی و 
زمین  کره  شدن  گرم  اقلیمی  مسایل  آب،  محدود  منابع 
انرژی های  انتقال  فـــرآوری،  استخراج،  در  کشور  آبی  کم  و 
مصرف  و  تولید  سیر  گسترش  بــه  اســت  الزم  فسیلی 
انرژی های تجدید پذیر و نو در توسعه پایدار کشور توجه 

شود که از بحران های جدی پیشگیری گردد. 

      موسسه آموزش عالی انرژی 

    باحضور رئیس مرکز ملی فرش ایران صورت گرفت:   

بهره برداری از تعاونی  پیشگامان
 متین  فرش کاوه
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تاژ
رپر

رونــاک  شرکت  قائم مقام  ملکی  محمدعلی 
داروی  کــنــنــده  تــولــیــد  شــرکــت  ــیــن  اول دارو، 
ردمسیورد در کشور در گفت و گو با خبرنگار 
جام جم در ساوه گفت: این دارو برای اولین بار 
در تاریخ داروســازی ایران تولید شده و کشور 
ما به عنوان چهارمین کشور تولید کننده دارو 
در دنیا، پس از آمریکا، چین و هند قرار گرفت 
به  توانستند  ایــران  از  پس  کشورها  سایر  و 
این  یابند.  دست  دارو  این  تولید  تکنولوژی 
این که  بیان  با  کشور  در  دارو  صنعت  فعال 
شرکت داروسازی دانش بنیان روناک دارو به 
عنوان اولین شرکت تولیدی داخلی توانسته 
افزود:  کند،  تولید  را  رمدسیویر  داروی  است 
از ماه ها  متخصصان داروســـازی این شرکت 
ــرده و به محض  ک کــار  ایــن دارو  بر روی  قبل 
این که موضوع کروناویروس در کشور مطرح 
وجود  قبال  که  کارکردهایی  با  متناسب  شد، 
ملی  تفکر  با  شرکت  یک  عنوان  به   داشـــت، 
از  پــس  و  کــردنــد  تولید رمدسیویر  بــه  اقـــدام 
در  دیگر  ــازی  داروســ شرکت  دو  دارو،  رونـــاک 
کشور اقدام به تولید این دارو کردند. وی گفت: 
ــت ماهانه  ــازی قـــادر اس ــ ــن شــرکــت داروسـ ای
را  رمدسیویر  تزریقی  داروی  از  ریال  ۲میلیون 
تولید و روانه بازار مصرف کند و در صورت در 
دسترس بــودن مــواد اولیه و حمایت دولت 
می تواند  خصوصی  بخش  در  صنعت  این  از 
با ظرفیت حداکثری عالوه برتامین نیاز داخلی 
را تامین کند  کشور نیاز کشور های متقاضی 
این  تولید  روی  پیش  مشکالت  بــه  ملکی 
دارو نیز اشاره کرد و گفت: تامین مواد اولیه 
در  مانع  مهمترین   رمدسیویر  داروی  تولید 
از موانع  کــه برخی  ــت  ایــن داروسـ خــط تولید 
انتقال  در  که  تحریم هاست  وجــود  دلیل  به 
ایجاد  را  اولیه اختالالتی  برای خرید مواد  پول 
برای  بزرگی  اســت و همین عامل مانع  کــرده 
تولید دارو با حداکثر ظرفیت به شمار می رود. 
سبد  در  کــه  داروهــایــی  گفت:  همچنین  وی 
تولیدی روناک دارو قرار گرفته است بیشتر در 
دیابتی،  تاالسمی،  خاص،  بیماری های  درمــان 

ع، MS و... کاربرد دارد و همواره در  صر
بین  در  یا  بــوده  پیشگام  تولید 

قرار  تولیدکنندگان  نخستین 
در  همچنین  اســـت.  گرفته 
رابطه با تولید داروهای آنتی 

وایـــــــرال، ضـــد ویـــــروس و 
تکنولوژی  نظر  از  که  قــارچ 

تولید در دسته بندی داروی 
ــرار مــی گــیــرد  ــ رمـــدســـیـــور قـ

پــیــشــقــدم بـــوده 

رونــاک دارو تصریح  اســت. قائم مقام شرکت 
کرد: خوشبختانه داروی ردمسیورفیدبک های 
در  اگــرچــه  گــرفــت  شکی  پــز  جامعه  از  خــوبــی 
اوایل با مقاومت هایی زیادی مواجه شد ولی 
این  که  ــذاری  گ اثــر  و  مصرف  بعداز  بالفاصله 
تنها  نه  توانست جایگاه بهتری  دارو داشــت 
در داخل کشور بلکه حتی در سایر کشورها 

کسب کند. 
ــرای مقابله  ب که  ازبین داروهــایــی  ــزود:  افـ وی 
داروی  بود  شده  کروناپیش بینی  ویــروس  با 
تاییدیه  کــه  ــود  بـ دارویـــــی  تنها  ردمــســیــورد 
اف تی ای اخذ کرد باهمه گیرشدن دنیا به این 
ویروس و  از سویی باتوجه به این که تنها چند 
دارو داشتند  اولیه  مــواد  تولید  کشور شرایط 
اولیه این دارو به سختی در  باعث شد مــواد 
اختیار کشورهای تولید کننده دارو ردمسیورد 
قرار بگیرد. وی خاطرنشان کرد: صادرات این 
حاشیه  جمله  از  مختلفی  کشورهای  به  دارو 
همچنین  عــربــی،  کــشــورهــای  ــارس،  فــ خلیج 
آمریکای جنوبی وبرخی دیگر کشورها صورت 
گرفت و خوشبختانه کشور هند نیز متقاضی 
تهیه این دارو از شرکت روناک دارو بودند ولی 
به دلیل شروع پیک پنجم ونیازبیشتر داخل 
از  به این دارو مجوز صادربه کشورهای دیگر 
ــزود:داروی  ــ اف نداشتیموی  بهداشت  وزارت 
نداشت  وجــود  کشورها  از  بسیاری  در  ایرانی 
مهمی  گــام  ردمسیورد  داروی  تولید  و  صــادر 
بود برای این که بتوانیم جایگاه خوبی در حوزه 
دارویــی در دنیا برای خود باز کنیم و قطعا در 
آینده این جایگاه با تولید داروهــای بیشتری 

محکم تر خواهد بود. 
محمدعلی ملکی تصریح کرد:دشمنان قسم 
ــورده نــظــام مــقــدس جــمــهــوری اســالمــی از  ــ خ
شروع انقالب اسالمی از ابزارهای مختلف برای 
ــردم ایــن کــشــوراز بسیاری  تحریم ومــحــروم ک
تحریم های  البته  ــرده  کـ اســتــفــاده  امــتــیــازات 
ــر مــشــکــالت را دوچـــنـــدان کــرد  ۸ســــال اخــی
اگرچه داروجزتحریم ها نیست ولی درکل دنیا 
آن  وقتی کشوری تحریم می شود روابط پولی 
از سویی  کشورنیز محدود می شود 
کــشــورهــا بخاطر  بــرخــی  دیــگــر 
این که از یکسری امتیازات از 
محروم  ما  کشور  دشمنان 
نشوند همکاری خودشان 
این  و  کردند  قطع  ما  با  را 
مــســلــه بـــاعـــث مــی شــود 
تبادل ارز و روابط پولی برای 
صورت  موقع  داروبـــه  تامین 
به  مــا  هــرحــال  در  نگیرد 
مشکالت  ایـــن 
عــــــــــــــــــادت 
کـــردیـــم و 
مــــوفــــق 
هــــــــــــم 

در  مشکلی  اگــر  قطعا  داد:  ادامــه  وی  شدیم. 
ــیــه وجـــود نــداشــت شرکت  تــامــیــن مـــواد اول
رونــاک داروعـــالوه بر تامین نیاز داخلی کشور 
این ظرفیت را داشت به بازارهای جهانی ورود 
خوشبختانه  کنیم،  ســرمــایــه  تولید  و  کنیم 
امروزصادرات غیرنفتی وارد بازار صادرات شده 
یک مورد آن داروی ردمسیورد در کوتاه ترین 
زمان بود و از زمان تولید تا به امروز میلیون ها 
ارز صرفه جویی  کشور در مصرف  بــرای  یــورو 
کرده و این خود یک امتیاز برای نظام مقدس 
خصوصی  بخش  ســوی  از  اسالمی  جمهوری 
سوی  از  مالی  پشتوانه  هیچ  بــدون  که  بــوده 
دولت بتواند  برای کشور افتخارافرین باشد. 
وی ادامــه داد:در سال جاری راه انــدازی ۴خط 
جدیددارویی درشرکت روناک داروپیش بینی 
شده و تاپایان بهار سال آینده حداقل ۵۰قلم 
ــازار  ــی درمــصــارف مختلف درمــانــی بــه ب ــ داروی
عرضه می شود وی با اشاره به حمایت دولت 
خصوصی  بخش  در  ــازی  سـ دارو  صنعت  از 
از بخش  ــت  ــ گــفــت:بــزرگــتــریــن حــمــایــت دول
خصوصی ایــن اســت کــه دخــالــت نکنند زیــرا 
تجربه طی چند سال اخر ثابت کرده هر صنعتی 
که دولت درآن دخالت نداشته موفق تر بوده 
و این حمایت ها بیشتر محدود کننده بوده تا 
توسعه دهندوی ادامه داد:بنابراین بزرگترین 
مشکل نه تنها برای صنعت دارو بلکه در دیگر 
صنایع حضور مستقیم دولت بوده در هرجایی 
واین  کند  سرمایه  بخواهدایجاد  ــت  دول اگــر 
موضوع را بخواهد از طریق دخالت در صنعت 
باشد قطعا آن صنعت رو به افول خواهد رفت. 
وی افزود: اداره کشور با هزینه  کمتر و کارایی 
دولــت  همکاری  و  هماهنگی  نیازمند  بهتر 
ــروز  ام حالیکه  در  ــت  اس خصوصی  بخش  و 
غیرمنصفانه  رقــابــت هــای  شاهد  متاسفانه 
شرکت های دارویی دولتی با بخش خصوصی 
تولید  دولــت  رســالــت  صورتیکه  در  هستیم 
کننده نیست بلکه دولت باید حمایت کننده 
وحــامــی باشد شرکت دارویــی هــای دولــتــی با 
کار را جلو می برند  پشتوانه مالی قوی دولــت 
وایــن عرصه را بــرای بخش خصوصی سخت 
کرده چرا که شرکت های خصوصی هیچ حامی 
وبرنامه ریزی غیراز خودرا ندارند در صورتیکه 
نیاز به منابع  که  شرکت های دولتی هرلحظه 
مالی داشته باشند به طرق مختلف از سوی 
تامین  دولـــتـــی  زیــرمــجــمــوعــه هــای  و  ــت  ــ دول
می شوند واین گامی مهم است که به راحتی کار 
را بدون توجه به کیفیت و رعایت کردن سایر 
شدن  ــراب  خ باعث  ولــی  جلوببرند  مولفه ها 
بازار شده در حالی که باید کیفیت اولویت کار 
باشد. وی خاطرنشان کرد: این در حالی است 
که بخش خصوصی محروم از هر نوع حمایتی 
ارز  اتفاقات نرخ  از سویی  از خود است و  غیر 
و تورم ضربه مهلکی برپیکره بخش خصوصی 
بــوده متاسفانه دولــت درآمــدزایــی را مقدم بر 
صورتی  که  در  مــی دادنــد  پیشرفت  و  کیفیت 
بــرای بخش خصوصی همواره کیفیت مقدم 
بر ثروت بوده و در عمل نیز ثابت شده امروز 
شاهد هستیم بخش خصوصی در بسیاری از 
حوزه ها توانسته عالوه برتامین نیاز داخلی در 
دنیا برای کشور افتخارآفرین باشد. محمدعلی 
ــرد: دولــتــمــردان مــا باید خــود را  ملکی بیان ک
دست  و  بدانند  خصوصی  بخش  خدمتگزار 
در  و  برداشته  بخش  این  با  ناسالم  رقابت  از 

مسیر حمایت صحیح و واقعی از این بخش 
همه جانبه  توسعه  که  چنانچه  بــردارنــد  قــدم 
جامعه در گرو تقویت مطلق بخش خصوصی 
در همه صنایع بوده و از این رو دولت باید تنها 
نقش حاکمیتی و نظارتی خود را تقویت کند و 
بــدون شك وجــود الگوهای موفق توسعه و 
این  بر  کشورهای مترقی دلیلی  پیشرفت در 

ادعاست. 
قائم مقام شرکت روناک دارو ادامه داد: درصد 

باالیی از تولید و توزیع دارو در اختیار دولتی ها و 
خصولتی هااست اینها ثابت کرده اند به دالیل 
مختلف نمی توانند بنگاه دار خوبی باشند. در 
همین حال فعاالن صنعت دارو بر این باورند 
که وجود برخی رانت ها از یک سو و نبود عزم 
جدی در میان مسئوالن  از سوی دیگر از موانع 
صنعت  این  در  خصوصی سازی  تحقق  جدی 

است. 
وی خاطرنشان کرد:از دهه 80 که شرکت های 
شدندامروز  ــی  دارویـ صنعت  وارد  خصوصی 
صنایع  ترین  پیشرفته  از  یکی  ــال  ۲۰س بعداز 
، صنعت داروســـازی بــوده، رشد این صنعت 
در بعد از انقالب به گونه ای بود که توانست 
را  بــاالیــی  بــا درصــد  را  کشور  نیازهای دارویـــی 
کشور  کنونی  شــرایــط  در  و  بــدهــد.  پــوشــش 
صنایع  تــریــن  مــوفــق  از  داروســــــازی  صنعت 
دستی  پائین  صنایع  ایجاد  با  و  ــوده  ب کشور 
آوری  فن  از  بــرخــورداری  و  اولیه(  مــواد  )تولید 
روز دنیا و بهینه سازی ماشین آالت می تواند 
ــد. قــائــم مــقــام شرکت  ــه دهـ بــه راه خــود ادامــ
روناک دارو ادامه داد: داروی ردمیسیورد فقط 
از ۴مــاه از شیوع این ویــروس در داخل  بعد 
کشور تولید شد بعید می دانیم هیچ صنعتی 
از انقالب توانسته باشد در کوتاه  قبل وبعد 
بــرای کشور در جهان  ایــن امتیاز  ترین زمــان 
بخاطر  فقط  افتخار  وایــن  باشد  کــرده  کسب 
حضور بخش خصوصی بوده که توانست این 
توانایی وتکنولوژی را ایجاد کنند بنابراین برای 
این که بخش بخصوصی زنده بماند و بتواند 
نواوری داشته باشد باید موانع برداشته شود 
وحمایت شــود. وی ادامــه داد:ازســویــی دیگر 
برای شرکت های دولتی در اخذ مجوز یا سایر 
خدمات محدودیتی ندارند و هر زمان متقاضی 
بــاشــنــد از ســـوی دولـــت و ســایــر ارگــان هــای 

قــرار خواهد  آنها  وابسته به دولــت در اختیار 
بخش  بــرای  پروسه  این  صورتی که  در  گرفت 
خصوصی زمانبر بوده واین تبعیض انگیزه را 
از بخش خصوصی می گیرد. قائم مقام شرکت 
پای  باید  کــرد:دولــت  خاطرنشان  دارو  رونــاک 
از گلیم تجارت بیرون بکشد و نقش  را  خود 
بــرای  مسیر  کـــردن  وهــمــوار  کننده  تسهیل 
بخش خصوصی باشد در شرایط فعلی باتوجه 
به تحریم ها و شرایط اقتصادی قطعا اگر دولت 
هم رقیب بخش خصوصی باشد شرکت های 
خصوصی  بخش  در  صنایع  ودیــگــر  دارویـــی 
عدیده  مشکالت  ــا  دورب چندان  نه  آینده  در 
کرد:دولت  تصریح  وی  خواهندشد.  مواجه 
باید شرایطی برای بخش خصوصی فراهم کند 
اولیه  تامین مــواد  تولید،  بــرای  که دغدغه ای 
وایجاد فرموالسیون جدیدنداشته باشد، در 
چند روز اخیر به دلیل نوسات برق خسارت 
از  و  کـــرد  وارد  شــرکــت  قطعات  بــه  میلیونی 
آنجایی که قطعات این شرکت بیشتر وارداتی 
واردات  وممنوعیت  تحریم  به  باتوجه  است 
با سختی توانستیم این مشکل را حل کنیم. 
وی ادامه داد: به دلیل تحریم ها و مشکالت 
تامین ارز برخی کشورها تمایلی به همکاری با 
ایران ندارند این مسله باعث شده بعضا مواد 
دیگری  منابع  از  تــری  پایین  کیفیت  با  اولیه 
تهیه کنیم، بنابراین باید دولت به جای تجارت 
کــردن موانع داشته  برطرف  تالش در جهت 
مخالف  تولیدکننده  داد:  ادامـــه  وی  بــاشــد. 
بــرای  مـــردم  دســـت  کــه  چـــرا  نیست  واردات 
انتخاب باز است ولی اختصاص ارز به داروی 
وارداتی جایز نیست. محمد علی ملکی تصریح 
اکنون  کشور  در  دارو  تولید  کارخانه های  کرد: 
برای مواد جانبی، بسته بندی و ماشین آالت 
ارز نیمایی می گیرند و یا با ارز آزاد خرید می کنند 
سرباری  هزینه های  عــالوه  به  هزینه ها  این  و 
تــورم در تعیین قیمت  نــرخ  و  مثل دستمزد 
گرفته شــود. ملکی تصریح  نادیده  نباید  دارو 
صورتیکه  در  داخلی  دارویــی  کرد:شرکت های 
ــــت بــابــت داروهــــــای وارداتــــــی سوبسید  دول
ــای  ــ ــا داروه اخــتــصــاص نــدهــد تـــوان رقــابــت ب
داروی  قیمت  آن  نمونه  یــک  دارد  را  خــارجــی 
داروی ۷۰۰هـــزار  ایــن  ــود قیمت  ب ردمــســیــورد 
تومان است درصورتی که همین دارو با کیفیت 
پایین تردر ناصر خسرو با ۸میلیون تومان به 
فــروش می رسد، بنابراین وقتی دولــت تولید 
برای  کننده  کند دست تولید  کننده حمایت 
تولید باز است و دیگر ناصر خسروی وکاالی 
تصریح  وی  ــت.  داشـ نخواهد  وجـــود  قــاچــاق 
برنامه دولت  واردات  کرد:متاسفانه در بحث 
جنبه تفریط و افراط داشته یا به صورت کامل 
بــازار داخلی ما بازار  محدود می شود یا این که 
فروش واردات می شود، دولت باید نسبت به 
پول بیت المال که بدون برنامه ریزی صرف ارز 
برای واردات می کنند، سیاست گذاری درستی 
داشته باشد چرا که این روش خسارت جبران 

ناپذیری بهمراه خواهد داشت.
ــاک دارو  ــ ــازی رون ــ ــ  قــائــم مــقــام شــرکــت داروس
ــیـــدواریـــم در بــرنــامــه بــرجــام  ــرد:امـ تــصــریــح کـ
شاهد اتفاقات خوبی باشیم ودولــت بخش 
خصوصی را حامی ودوست خود بداند چرا که 
ــت و  به دول هــدف بخش خصوصی خدمت 

حاکمیت بوده است. 

قائم مقام شرکت روناک دارو:
بخــش  از  دولــت  حمایــت  بزرگتریــن 
خصوصی این اســت کــه دخالت نکنند 
زیــرا تجربــه طــی چنــد ســال اخیــر ثابــت 
کرده هر صنعتی که دولت درآن دخالت 
نداشته موفق تر بوده و این حمایت ها 
بیشــتر محــدود کننــده بوده تا توســعه 
دهنددرصدزیادی تولید و توزیع دارو در 
اختیــار خصولتی هــا و دولتی هاســت. در 
همین حــال فعاالن صنعت دارو بر این 
باورند که وجود برخی رانت ها از یک سو 
و نبــود عــزم جــدی در میــان مســئوالن  
تحقــق  جــدی  موانــع  از  دیگــر  ســوی  از 

خصوصی سازی در این صنعت است

قائم مقام شرکت خبر داد:

  50 قلم دارویی از شرکت روناک دارو روانه بازار می شود

پرتاژ ر
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3 خبر

خبرخبر

ــراســـم تــجــلــیــل از  ســیــامــک ســلــیــمــانــی در مـ
سالن  در  کــه  زرنــدیــه  شهرستان  خــبــرنــگــاران 
کرد:  اظهار  شد،  تشکیل  فرمانداری  جلسات 
با  و  منصفانه  انقالبی  و  دلــســوز  خــبــرنــگــاران 
نگاه واقع بینانه مشکالت جامعه را منعکس 
می کنند. وی بیان کرد: انتشار خبر اگر با بیان 
راهکار باشد اثربخشی بیشتری خواهد داشت 
و  نخبگان  با  گو  و  گفت  در  باید  خبرنگاران  و 
کارشناسان راهکارهای الزم برای برطرف کردن 
زرندیه  فرماندار  کنند.  منعکس  را  مشکالت 
مزیت صنعتی و کشاورزی را دو بال توسعه ای 
انعکاس  ــزود:  افــ و  دانــســت  شهرستان  ایــن 
تــوانــمــنــدی هــا، ظــرفــیــت هــا و مــشــکــالت ایــن 
شهرستان با قلم منصفانه خبرنگار و بدور از 
خواهد  میسر  بی طرفانه  و  سیاسی  جانبداری 
شد و الزم است با روحیه انقالبی و کار جهادی از 
شرایط دشوار اقتصادی و مشکالت عبور کنیم. 
او بیان کرد: خبرنگاران باید با انعکاس صحیح 
را  مسئوالن   منصفانه  نقدهای  و  مشکالت 
در برطرف کــردن مشکالت یــاری کنند و اجازه 
بماند،  زمین  بر  مــردم  بحق  مطالبات  ندهند 
آنــان در رفع موانع و مشکالت  بلکه همراهی 
موجب جلب اعتماد جامعه و تقویت اعتماد 
نگاه  ــزود:  افــ سلیمانی  شــد.  خــواهــد  عمومی 
بــرای حل  رسانه باید نگاه توسعه ای و تالش 
مشکالت مردم به عنوان پشتوانه اصلی نظام 
باشد و نباید اجازه دهیم مشکالت در جامعه 
عادی سازی شود بلکه ضرورت دارد تا با ایجاد 
روحیه مطالبه گری بحق  حساسیت رسانه ای 

در جامعه تقویت شود. 

شهرستان  و  کشور  مشکل  مهم ترین   وی 
افــزود:  و  دانست  آبــی  منابع  کمبود  را  زرنــدیــه 
کاهش ساالنه سطح آب های زیرزمینی و وقوع 
پــدیــده فــرونــشــســت زمــیــن هــشــداری اســت 
کــه بــایــد نــگــاه جــدی بـــدان داشـــت و بــا کمک 
مدیریت  بــرای  الزم  تدابیر  مــی تــوان  رسانه ها 
منابع آبی و فرهنگ سازی برای کاهش مصرف 
را اتخاذ کرد. امام جمعه زرندیه گفت: خبرنگاران 
زیبایی های جامعه را منعکس و برای برطرف 
کردن زشتی ها تالش می کنند در واقع کار رسانه 
از منکر  انــجــام فریضه امــر بــه مــعــروف و نهی 
است. حجت االسالم حسین ابراهیمی با اشاره 
کــار رســانــه گفت: در واقــعــه کربال  بــه پیشینه 
را  امام حسین)ع( نقش خبرنگار  نیز خانواده 
داشتند و با آگاهی بخشی جامعه جبهه باطل 

و ظلم را رسوا کردند. 
وی خواستار بررسی صحت و سقم اخبار شد 
و افزود: خبری باید منتشر شود که برای مردم 
و جامعه مفید بوده و اثر بخش باشد ضمن 
حرفه  در  اصـــل  یــک  خــبــر،  در  صحت  ایــن کــه 
جمعه  ــام  امـ ــود.  مــی ش محسوب  خــبــرنــگــاری 

برای  امیدآفرین  اخبار  انتشار  ــزود:  افـ زرنــدیــه 
حفظ آرامــش روانــی جامعه با پرهیز از توهین 
انعکاس مطالبات  کنار  و تخریب می تواند در 
از هرگونه تنش  را عــاری  مردمی فضای کشور 
ارشــاد  و  فرهنگ  اداره  رئیس  کند.  التهاب  و 
اسالمی شهرستان زرندیه نیز گفت: خبرنگاران 
نقش کلیدی در آگاهی بخشی و اطالع رسانی 

رویدادهای جامعه دارند. 
زرندیه  شهرستان  در  افـــزود:  جوانمرد  احمد 
سنگر  در  خبرنگار  کسوت  در  نفر   ۱۵ حـــدود 
اطالع رسانی فعالیت دارند و تعداد دیگری نیز 
ــروش مطبوعات  ــوزه فضای مــجــازی و ف در ح
ارائه  را  در قالب فعاالن رسانه ای خدمات الزم 
ــران و  ــدی ــرد: تعامل م کـ بــیــان  مــی دهــنــد. وی 
به  منجر  خبرنگاران  با  ادارات  عمومی  روابـــط 
انتشار  و  شهرستان  رســانــه ای  فضای  تقویت 
آمار بیشتری از اخبار شهرستان در مطبوعات 
از  مراسم  ایــن  در  شــد.  خواهد  خبرگزاری ها  و 
مجازی  فضای  و  رسانه ای  فعاالن  خبرنگاران، 
ــا اهــــدای لـــوح تــقــدیــر و  شــهــرســتــان زرنـــدیـــه ب

هدایایی تجلیل به عمل آمد. 

    فرماندار زرندیه:

افتتاح  نگاه رسانه باید توسعه ای و تالش برای حل مشکالت مردم  باشد                            مــامــونــیــه  درمــانــگــاه 
شد 

درمانگاه  این  جم  جام  خبرنگار  گزارش  به 
در زمینی به مساحت چهار هزار و زیربنای 
ــده  ش احــــــداث  ــع  ــرب ــرم ــت م  ۸۰۰ و  هـــــزار   ۲
اعتبار  با  درمانی  مرکز  این  ساخت  اســت. 
تامین  ــرای  بـ و  انــجــام  ــال  ریـ مــیــلــیــارد   ۱۳۷
هزینه  ریال  میلیارد   ۴۰ با  نیز  آن  تجهیزات 
سوی  از  درمانگاه  این  زمین  اســت.  شده 
زرندیه  شهرستان  سالمت  حــوزه  خــیــران 
بخش هایی  درمانگاه  این  در  شد.  تامین 
ــه،  ــ ــان ــ عـــمـــومـــی، داروخ پـــزشـــک  قــبــیــل  از 
شده  تعبیه  آزمــایــشــگــاه  و  دندانپزشکی 
و  بهداشتی  ح  ــر ط ــن  ای بــهــره بــردار  اســـت. 
که  است  اجتماعی  تامین  سازمان  درمانی 
سایر  و  شــدگــان  بیمه  شــامــل  خــدمــاتــش 
شهروندان خواهد بود. مراسم افتتاح این 
کلینیک  پلی  همچنین  و  بهداشتی  ح  طــر
)ره(  خمینی  امـــام  بیمارستان  تخصصی 
حضور  با  ویدئوکنفرانس  صــورت  به  اراک 
مسئوالن   از  جمعی  و  فقیه  ولــی  نماینده 

در اراک برگزار شد. 

ــه  ــرایـ ــــد کـ ــــدی ــای ج ــ خ هـ ــر ــ نـ
تاکسی و اتوبوس در ساوه
مسافر  و  بار  نقل  و  حمل  سازمان  رئیس 
خ هــای جدید  شــهــرداری ســاوه از اعــالم نــر
به   1400 ــس  آژان کرایه  و  سفری  مسیرهای 
سطح  آژانس های  و  اتوبوس ها  تاکسی ها، 
این  این که  بیان  با  آرمیده  داد.  خبر  شهر 
ــزان تـــورم،  ــی افـــزایـــش قــیــمــت بـــراســـاس م
کارشناسی تعیین شده و به تایید شورای 
ــداری نــیــز رســیــده  ــان ــرم اســالمــی شــهــر و ف
شهروندان  گاهی  آ منظور  به  گفت:  است، 
مصوب  کرایه  خ  نــر افــزایــش  از  رانندگان  و 
در  برچسب هایی  مختلف  مسیر های  در 
قــرار  آژانــس هــا  و  تاکسی  رانــنــدگــان  اختیار 
گرفته است تا در خودرو خود نصب کنند. 
کـــرد: شــهــرونــدان در صــورت  عــنــوان  وی 
بیش  نقل  و  حمل  خ  نر افزایش  مشاهده 
رسیدگی  به  را  موضوع  مصوب  قیمت  از 
ــا با  ــه شــکــایــات ســازمــان اطـــالع دهــنــد ت ب
راننده خاطی برخورد و از تکرار این موضوع 
جــلــوگــیــری شـــود. آرمــیــده افــــزود: شــمــاره 
42220855 و سامانه  42235200 و  تلفن های 
هـــمـــواره  ــرداری  ــ ــه ــ ش  137 روزی  ــه  ــان شــب
انتقادات  و  پیشنهادات  دریــافــت  آمـــاده 
از  تشکر  با  وی  بــود.  خواهد  همشهریان 
همکاری مناسب رانندگان سیستم حمل 
و نقل عمومی در ایام شیوع بیماری کرونا، 
گفت: رانندگان تاکسی و اتوبوس تا کنون 
را  همکاری  بیشترین  که  انــد  داده  نشان 
برای ارائه خدمات به مردم و حفظ سالمت 

جامعه دارند. 

ــدار و  ــ ــان ــ ــت ــ ــاون اس ــ ــع ــ ــــی م ــرزای ــ ــی عـــلـــی مــ
فرماندارساو ه در بازدید از دفتر سرپرستی 
ــوری شــهــرســتــان هــای  ــش روزنـــامـــه هـــای ک
ــاوه کــه بــا هــمــراه با  ــاوه و زرنــدیــه در س س
 ، امام جمعه، رئیس شورای اسالمی شهر
سرپرست شهرداری، رئیس اداره فرهنگ 
تبریک  ضمن  مرکزی  بخشدار  و  ارشــاد  و 
تــالش هــای  از  قـــدردانـــی  و  خــبــرنــگــار  روز 
ابتدا  داشــت:  اظهار   ، دفتر این  همکاران 
از همه رسانه ها به خاطر تالش های  باید 
شرایط  در  اطالع رسانی  مسیر  در  بی وقفه 

کرونایی تشکر و قدردانی کنیم . 
که  اســت  ایــن  بر  ما  نگاه  داد:  ادامــه  وی 
حضور  گرو  در  منطقه  هر  و  شهر  توسعه 
زیــرا  اســت  مطبوعات  و  رســانــه  ارزشمند 
فعالیت موثر آنها به واسطه حلقه ارتباطی 
گره گشایی  بــه  مــســئــوالن   و  ــردم  مـ بــیــن 

مشکالت می انجامد. 
گفت:  ساوه  فرماندار  و  استاندار  معاون 
شرایط  در  نشاط  و  امید  القای  در  رسانه 
و  دارد  موثری  نقش  تحریمی  و  کرونایی 
می تواند به امید آفرینی و نشاط اجتماعی 
اطالع  ــت:  داش بیان  میرزایی  کند.  کمک 
ــی ارزشـــمـــنـــد اســــت و ما  ــت ــال ــانـــی رس رسـ
مــســئــوالن  بــایــد از نــقــدهــای دلــســوزانــه 

رسانه و مطبوعات استقبال کنیم. 
ــام جمعه  ــ امـ ــالم حــســیــنــی  ــ ــ حــجــت االس
گــفــت: بیین  بـــازدیـــد  ایـــن  نــیــز در  ــاوه  ســ
دســتــاوردهــای نــظــام جــمــهــوری اســالمــی 
و انــقــالب و افــزایــش ضــریــب امــیــدواری 
از  مسئوالن   و  کارگزاران  به  نسبت  مردم 
که  اســت  خبرنگاران  اصلی  رســالــت هــای 
باید از این ظرفیت در توسعه و پیشرفت 

جامعه استفاده شود. 
ــه گــفــتــه امــــــام جــمــعــه ســــــاوه شــغــل  ــ ب
همراه  به  بسیاری  مخاطرات  خبرنگاری 
دارد زیرا باید ضمن سرعت و دقت عمل 
در  نیز  میدانی  حضور   ، اخــبــار انتشار  در 

میدان حوادث و رویدادها داشته باشند

محمودی فر رئیس اداره فرهنگ و ارشاد 
ــاره بــه رســالــت  ــاوه نــیــز بــا اشــ اســالمــی سـ
خطیر رسانه ها در برابر مردم تصریح کرد: 
رسانه ها به عنوان جهت دهندگان افکار 
دارند  دوش  بر  سنگینی  وظیفه  عمومی 
منفی  یا  مثبت  تاثیر  آنــان  رفتار  نتایج  و 
اقتصادی  و  اجتماعی  سیاسی،  رونــد  بــر 

جامعه خواهد داشت. 
کــرد:  خاطرنشان  پــایــان  در  فــر  محمودی 
ارزیابی  و  خبرنگاری  مقوله  به  پرداختن 
به  اختصاص  رســانــه  اصــحــاب  مشکالت 
بــایــد هــمــواره در جهت  و  ــدارد  نـ روز  یــک 
مشکالت این قشر تالش کرد در ادامه از 

خبرنگاران این دفتر تجلیل شد. 

 رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی ساوه در بازدید از دفتر روزنامه های سراسری در ساوه عنوان کرد:

برای حل مشکالت خبرنگاران باید تالش کرد

ح غنی سازی اوقات  در قالب طر
فراغت؛

یــک هـــزار  و ۱۰۰ دانــش آمــوز 
ــای  ــالس هـ کـ در  ــی  ــ ــاوج ــ س

ورزشی شرکت کردند

شهرستان  پــــرورش  و  آمــــوزش  مــدیــر 
دانش آموز   ۱۰۰ و  هــزار  یک  گفت:  ســاوه 
غنی سازی  ح هــای  طــر در  پسر  و  دخــتــر 
اوقات فراغت تابستانی شرکت دارند.     

»ابراهیم فراشیانی« در جمع حبرنگاران 
برگزاری  جمله  از  تربیتی  حوزه  در  گفت: 
نـــمـــاز در  ــرآن، عـــتـــرت و  ــ ــ کـــالس هـــای ق
نفر   ۲۴۳ امسال  تابستان  دارالقرآن  ها 
هشت  در  شهرستان  دانــش آمــوزان  از 

رشته شرکت کردند. 
ــه جــشــنــواره جـــوان،  وی بــیــان کـــرد: س
حضور  ــا  ب پــژوهــشــی  علمی  و  نــوجــوان 
بــخــش  در  ــوز  ــ ــ ــش آم ــ ــ دان  ۳۰۰ حــــــدود 
ــه از مــجــمــوع  کـ بـــرگـــزار شـــد  پـــژوهـــش 
مراحل  به  نفر  هشت  شرکت کنندگان 
یافتند.  راه  جــشــنــواره هــا  ایــن  کــشــوری 
آمــــــوزش و پــــرورش  ــر  ــدیـ بـــه گــفــتــه مـ
شهرستان ساوه، تابستان امسال در ۹ 
رشته ورزشی ۸۰۰ دانش آموز پسر و ۳۰۰ 
ح غنی سازی  تن از دختران و در قالب طر

اوقات فراغت حضور یافتند. 
فـــراشـــیـــانـــی بــــا اشــــــــاره بــــه ضــــــرورت 
مهارت آموزی دانش آموزان گفت: بیش 
از یــک هــزار دانــش آمــوز ســاوجــی کــه در 
مشغول  حـــرفـــه ای  و  فــنــی  ــای  ــه ه ــت رش
بـــودنـــد، در هــنــرســتــان هــا و  تــحــصــیــل 
تــوجــه  اهــمــیــت  ــای  ــ ــت راســ در  صـــنـــوف 
ــارت،  ــه ــات فـــراغـــت و کــســب م ــ بـــه اوقـ

کارآموزی می کنند. 
بـــرگـــزاری  و  ــوزش  ــ آمـ ــرد:  ــ ک تــصــریــح  وی 
مــدارس  بــرخــی  در  تقویتی  کــالس هــای 
برنامه های  دیگر  از  دوم  و  اول  متوسط 
ــود  ــت در ســـــاوه ب ــراغـ ح اوقــــــات فـ طــــر
مــربــوط  مــبــاحــث  پیگیری  کــه  حــالــی  در 
ــی در حـــوزه  ــاع ــم ــت اج ــای  ــیـــب هـ آسـ بـــه 
نــیــز در دســتــور  اولــیــا  و  ــوزی  ــ ــــش آم دان
ــوزش و پـــرورش  ــ ــر آمـ ــدی ــت. م ــ کـــار اس
کانون های  در  گفت:  ســاوه  شهرستان 
رشته   ۶ در  نفر   ۱۲۷ شهرستان  تربیتی 
مشارکت  مجری گری  ــوزش  آم جمله  از 
می کنند که گامی موثر در راستای کشف 
بین  در  خالقیت  افزایش  و  استعدادها 

دانش آموزان به شمار می رود. 
انعقاد  ــاس  ــراس ب فــراشــیــانــی،  گفته  بــه 
و  پرورش  و  آموزش  مابین  نامه   تفاهم 
 ۴۷ دانشجویی،  و  دانــش آمــوزی  بسیج 
مناطق  به  تدریس  برای  معلم  دانشجو 

حاشیه شهرستان اعزام شدند. 

پیکر مطهر شهید مدافع حرم سردار رضا فرزانه فرمانده سابق لشکر 
۲۷ محمد رسول اهلل )ص( و فرمانده قرارگاه مشترک راهیان نور کشور 
طی عملیات تفحص اخیر در سوریه کشف و هویت او شناسایی شد. 

شهید فرزانه شش سال پیش در سوریه به شهادت رسید. 

پیکر مطهر او در منطقه ماند و پس از گذشت ۶ سال در سوریه کشف 
زادگاه پدری  dna شناسایی شد.  آزمایش  از طریق  و هویت شهید 
شهید گرانقدر رضا فرازنه روستای علیدرزی در نزدیکی شهر غرق آباد 

بخش نوبران می باشد . 

پیکر شهید مدافع حرم به نوبران می آید
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در ایـــن مــراســم کــه بــه مــیــزبــانــی فــرمــانــداری 
ساوه برگزار شد، امام جمعه ساوه اظهار کرد: 
فرصت های خدمتگزاری نعمت الهی هستند 
که به سرعت تمام می شوند و باید قدر آن را 

دانست. 
حجت االسالم »سید ابراهیم حسینی« اظهار 
کـــرد: بهترین کـــار ایـــن اســـت کــه شــوراهــای 
گــره  و  خــداونــد  رضـــای  راســتــای  در  منتخب 
داشته  اهــتــمــام  مـــردم  مشکالت  از  گشایی 

باشند. 
وی گفت: شورا به معنای تمرین دموکراسی 
است و در قرآن کریم نیز بر ضرورت انجام امور 

به صورت شورایی تاکید فراوان شده است. 
امــام جمعه ســاوه به اعضای ششمین دوره 
شورای اسالمی شهر ساوه پیشنهاد کرد که 
از ظرفیت نخبگان جامعه و بهره مندی از نظر 
آنها غافل نمانند زیرا در چنین شرایطی امور 

شهر به نحو شایسته ای پیش خواهد رفت. 
بــرابــر  در  شــهــر  ــورای  ــ ش اعــضــای  او،  گفته  بــه 
فــردای  باید  می شود  هزینه  که  بودجه هایی 
قیامت در پیشگاه خداوند متعال پاسخگو 
باشند و بهتر است که هر نوع هزینه ای با نگاه 
کارشناسی و در راستای مصالح و منافع مردم 

شهر انجام شود. 
حجت االسالم حسینی ضمن تاکید بر ضرورت 
حفظ استقالل شورای شهر، افزود: این نهاد 
مدیریت شهری باید با فرماندار، نماینده مردم 
در مجلس شورای اسالمی، امام جمعه و سایر 
مسئوالن  همکاری و تعامل سازنده داشته 
عضو  فــالن  که  نیاید  پیش  ذهنیتی  و  باشد 

شورا یار فالن مسئول است. 
وی همچنین شفافیت را از دیگر شاخص های 
مهم عملکردی و رفتاری اعضای شورای شهر 
گونه ای  به  باید  عملکردها  گفت:  و  دانست 
بــاشــد کــه هیچ یــک از اعــضــای شـــورای شهر 

متهم به پنهان کاری نشوند. 
امــام جمعه ســاوه بر ضــرورت نظارت شورای 
شهر بر عملکرد شهرداری تاکید کرد و گفت: 
آغاز  از اقــدامــات مهم شــورای ششم در  یکی 
به  شایسته  ــردی  فـ انــتــخــاب  ــود،  خـ فعالیت 
عنوان شهردار ساوه است و باید بر او عملکرد 
نظارت جدی شود و اینگونه نباشد که شهردار 

بر شورا مدیریت کند زیرا این رویه هزینه های 
زیادی بر شهر تحمیل می کند. 

به گفته او، شــورای شهر باید رعایت مصالح 
تعارض  از  اجتناب  خصوص  بــه  شــهــرونــدان 
ــرار دهــد تا  کــار خــود قـ را در ســرلــوحــه  منافع 
متعال  خداوند  و  عمومی  افکار  پیشگاه  در 
سربلند باشند. امــام جمعه ســاوه با یــادآوری 
تاکید  شــهــر،  فرهنگی  بــودجــه  کــاســتــی هــای 
کــــرد: کــمــیــتــه فــرهــنــگــی شـــــورای شــهــر بــایــد 
بسیار فعال تر از قبل باشد و اعتباراتی برای 
آسیب شناسی مشکالت شهر  و  شناسایی 
ــد و یقین بــدانــنــد که  ــاوه اخــتــصــاص دهـ ســ
حضور قدرتمند شــورای شهر در راستای رفع 
را  آسیب ها  از  بسیاری  فرهنگی،  معضالت 

کاهش خواهد داد. 
فرماندار ساوه نیز در این جلسه، ضمن تبریک 
آغــاز فعالیت اعضای منتخب شــورای ششم 
ــودن شرایط  ــود غــالــب بـ شــهــر، گــفــت: بــا وجـ
کرونا، انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای 
با  شهرستان  ایــن  در  روستا  و  شهر  اسالمی 
سالمت و بدور از نگرانی در زمینه های امنیتی 

برگزار شد. 
»علی میرزایی« اظهار کرد: تالش همه عوامل 
زیرا  است  قدردانی  شایان  انتخابات  برگزاری 
با  خـــرداد   ۲۸ سیاسی  حماسه  خـــوردن  رقــم 
انــدرکــاران و حضور چشمگیر  زحمات دست 

مردم رقم خــورد. وی بیان کرد: مسئولیت در 
گرفتن در صف  ــرار  ق بــه مثابه  اســالمــی  نظام 
خــدمــتــگــزاری بـــرای انــقــالب و کــشــور اســت و 
باید قدر این فرصت های بزرگ را بدانیم و به 
این مساله هم فکر نکنیم که در کجای صف 
خدمتگزاری قرار داریم زیرا مهم نفس عمل و 

خدمت به خلق اهلل است. 
ــت: در شـــورای  ــ فــرمــانــدار ســـاوه اظــهــار داش
اسالمی دوره پنجم شهر ساوه، ۲۱۲ جلسه با 
بیش از پنج هزار و ۲۰۰ مصوبه تشکیل شد که 
۹۷ مصوبه آن در کمیته انطباق مورد اعتراض 
ــا مــصــوبــات بــرابــر  قـــرار گــرفــت و تـــالش شــد ت
قانون به تایید برسد. به گفته میرزایی، ارتقای 
سطح آگاهی های مردم یکی از وظایف شورای 
اسالمی شهر است و در کنار این مساله، حل 
به ویــژه مسائل حاشیه  مشکالت اجتماعی 
نشینی که شهر ساوه در ۲۲ نقطه با آن دست 
راهــبــردی به  گریبان اســت، بسیار مهم و  به 
حساب می آید. رئیس دادگستری شهرستان 
ــرداد، روز  ــ ــاره بــه هــفــدهــم مـ ــ ــا اش ســـاوه نــیــز ب
بینای  چشم  را  رسانه  فعاالن  گفت:  خبرنگار 
ــه منعکس  ــت ک ــس ــردم و مــســئــوالن  دان مــ
هــادی  هستند.  جامعه  آالم  و  درده  کننده 
خداوند  را  خدمتگزاری  فرصت  افــزود:  ملکی 
در اختیار اعضای شورای منتخب شهر ساوه 
از این ظرفیت نهایت  قــرار داده است و باید 

ارزشمندتر  چیزی  هیچ  زیــرا  ببرند  را  استفاده 
مشکالت  رفــع  و  خــدمــت  فرصتهای  ایــن  از 
ــورای  ش اعــضــای  گــفــت:  وی  نیست.  جامعه 
شهر باید در دوره فعالیت پیش رو قانونمند 
باشند و در همه اقدامات خود همواره پست 
سر قانون حرکت کنند تا مجبور به محکمه و 
پاسخگویی نباشند. رئیس دادگستری ساوه 
گفت: منتخبان مردم در شورای اسالمی شهر 
بر هر مصلحتی  را  باید منافع شهر و جامعه 
ارجح تر بدانند و عیار اعضاء در شرایط فشارها 
مشخص خواهد شد. وی تاکید کرد: انتظاری 
ــورای شهر وجــود دارد ایــن اســت که  که از ش
تحقیق و بررسی همه جوانب، برنامه و سوابق 
انتخاب  شــهــرداری  بــرای  را  مناسب  گزینه ای 
و  مـــداوم  نظارتی  او  فعالیت  و  کــار  بــر  و  کنند 

پیوسته داشته باشند. 
ملکی ادامه داد: گاه اتفاقاتی مانند رایزنی های 
میان  پــرده  پشت  توافقات  و  عــرف  از  خــارج 
اعــضــای شـــورای شهر و شــهــردار می افتد که 
درخواست ما این است در دوره کنونی شاهد 
چنین رفتارهایی نباشیم و بیشتر منافع مردم 
کارنامه  دوره  پایان  در  تا  دهند  قــرار  مدنظر  را 

روشنی داشته باشند. 
وی همچنین از اعضای شورای ششم ساوه 
درخواست کرد، که برخی اشتباهات و مواردی 
تکرار  را  می شود  بودجه  رفــت  هــدر  سبب  که 

عبرت  درس  گذشتگان  کــارهــای  از  و  نکنند 
بگیرند. 

گفت:  ــاوه  س شهرستان  دادگستری  رئیس 
شــورا  کنار  در  قــوت  بــا  نیز  قضایی  مجموعه 
ــریــت شــهــری ســــاوه اســــت و حــامــی  و مــدی

تصمیمات قانونی آنها خواهد بود. 
شهرستان  قضائی  مجموعه  کــرد:  تاکید  وی 
هیچ وقت قصد مچ گیری و بهانه تراشی ندارد 
و انتظار داریم که اعضای منتخب به عنوان یک 

دوست با ما در تعامل باشند. 
احمد حاج امینی افزود: اعضای منتخب شورا 
را  اصــدق  مجید  آرا  اکثریت  با  جلسه  ایــن  در 
تأیید  زمان  تا  شهرداری  سرپرست  عنوان  به 

نهایی شهردار آینده ساوه انتخاب کردند. 
آینده اظهار  انتخاب شهردار  وی در خصوص 
برای تصدی سکان  گزینه های متعددی  کرد: 
شهرداری ساوه مدنظر است و اعضای شورای 
شهر در مهلت قانونی یکماهه با بررسی های 
الزم فرآیند انتخاب شهردار آینده را طی کرده و با 
در نظر گرفتن مشکالت شهر ساوه شهرداری 

توانمند و انقالبی را انتخاب خواهند کرد. 
رئیس شــورای اسالمی شهر ســاوه در ادامــه 
ــتــخــاب اعـــضـــای کمیسیون  ان بـــه  بـــا اشـــــاره 
ــورای اســـالمـــی ایـــن شــهــر گــفــت: پـــس از  ــ شـ
آرا »کــبــری  ــا اکــثــریــت  ــزاری انــتــخــابــات و ب ــرگـ بـ
اداری  کمیسیون  رئیس  عنوان  به  طــاهــری« 
ــی،  »مــرتــضــی ســعــیــدی نــیــک« رئیس  ــالـ و مـ
بسطام«  »علی  شــهــری،  خــدمــات  کمیسیون 
رئیس کمیسیون امالک و حقوقی، »سعیده 
بــانــوان،  امــور  کمیسیون  رئیس  محمودی« 
نظارت  کمیسیون  رئیس  حاج امینی«  »احمد 
و پیگیری، »سعید کریمی« رئیس کمیسیون 
سیدعباس  ــالم  ــ االسـ »حــجــت  شــهــرســازی، 
امینی« رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی 
و ورزشی، »محسن فیاضی« رئیس کمیسیون 
عمران و یداهلل مظهر« رئیس کمیسیون حمل 
و نقل و ترافیک انتخاب شدند. در این جلسه 
که در فرمانداری ساوه برگزار شد پس از انجام 
رأی گیری، »احمد حاج امینی« با ۵ رای، سکان 
بــرای یکسال بر  را  هدایت شــورای ایــن شهر 
عهده گرفت و علی بسطام دیگر نامزد ریاست 

شورا ۴ رای کسب کرد. 

فعالیت اعضای ششمین دوره شورای اسالمی ساوه آغاز شد
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             با حضور مسئوالن محلی و استانی صورت گرفت:

مراسم  در  مرکزی  استاندار  آقازاده  سیدعلی 
بین  ارتباطی  محور  دوم  باند  از  بهره برداری 
آباد تا نوبران از توابع ساوه در  شهرهای غرق 
غرق  محور  کردن  بانده  دو  ح  طر گفت:  جمع 
ح های با قدمت و عمر  آباد به نوبران یکی از طر
باالی اجرایی بود که به دلیل برخی مشکالت 
 ، بودجه  وبحث  پیگیری جدی  عدم  از جمله 
عملیات اجرایی تکمیل آن زمان بر شده بود. 
وی افزود:، محور قدیم ساوه به نوبران یکی 
پرترافیک  و  پرتردد  مواصالتی  محورهای  از 
آباد  غرق  شهر  دو  مواصالتی  مسیر  که  بوده 
به نوبران بطول ۱۰ کیلومتر در این محور قرار 
ارتباطی  راه  این  از مسیرهای پرتراکم  که  دارد 
قابل  حجم  آن  شدن  بانده  دو  با  که  است 
توجهی از ترافیک و تراکم عبور و مروردر این 

مسیرکاهش خواهد یافت. 
هفت  از  بیش  کرد:  تصریح  مرکزی  استاندار 
منابع  محدودیت  دلیل  به  که  است  سال 
بود،  شده  رها  تمام  نیمه  پروژه  این  اعتباری 
گرفته طی یکسال  با پیگیری های صورت  که 
بالغ  اعتباری  با  کیلومتری   ۱۰ مسیر  این  اخیر 
ملی  اعتبارات  محل  از  تومان  میلیارد   ۱۷ بر 
آسفالت،  روکش  بر  عالوه  و  رسید  اتمام  به 
مجهز به عالئم ایمنی شد و از ۱۶ مرداد زیر بار 
ترافیک می رود که منجر به کاهش تصادفات 
جاده ای و ترافیک عبور و مرور وسایط نقلیه 
ظرف  امیدواریم  کرد:  بیان  وی  شد.  خواهد 
سال های آینده ادامه این مسیر مواصالتی از 
آباد به سمت ساوه که در امتداد غربی  غرق 
استان مرکزی قرار دارد دو بانده شود و شرایط 
در  نقلیه  وسایط  مرور  و  عبور  برای  بهتری 
آسیب  این محور به ویژه نقاط حادثه خیز و 
پذیر بوجود آید و میزان تصادفات به حداقل 
از این  آقازاده تصریح کرد: بهره برداری  برسد. 
ح یک اقدام ارزشمند و کار بزرگی بود که طی  طر

یکسال اخیر صورت گرفت و هدیه دولت به 
مردم این منطقه است. 

جاده ای  نقل  و  حمل  و  راهداری  مدیرکل 
این  از  بهره برداری  مراسم  در  مرکزی  استان 
محور  دوم  باند  گفت:  زیرساختی،  ح  طر
با  و  کیلومتر   ۱۰ طول  به  نوبران  به  غرق آباد 
خودروهای  آمد  و  رفت  در  سهولت  هدف 
بهره برداری  به  مسیر  ایمنی  ارتقای  و  عبوری 
بسیار  جاده ای  سوانح  کاهش  در  که  رسید 
اهمیت دارد. »مهرداد جهانی« افزود:عملیات 
غرق  محور  دوم  باند  آسفالت  روکش  اجرای 
میلیارد   ۱۳۰ بر  بالغ  اعتباری  با  نوبران  به  آباد 

ریال از محل اعتبارات ملی انجام شده است
وی افزود: نصب بیش از ۸۰۰ متر گاردریل با 
انسداد  برای  ریال  میلیارد   ۵ بر  بالغ  اعتباری 
راه های دسترسی غیرمجاز و ایمن سازی نقاط 
پرتگاهی نصب ۶۵۰ متر نیوجرسی به ارزش ۱۱ 
میلیارد ریال، نصب انواع تابلوهای اطالعاتی، 
چراغ  نصب  هشداردهنده،  عالئم  و  انتظامی 
چشمک زن، نصب هندریل پل راه آهن و خط 
کشی طول مسیر جمعا با اعتباری در حدود 
۳۰ میلیارد ریال از دیگر اقدامات به عمل آمده 

برای تکمیل پروژه بوده است. 
پیمانکار  انتخاب  مناقصه  کرد:  عنوان  وی   
برگزار  محور  این  دوربرگردان   اجرای  برای 
عملیات  این  نزدیک  آینده  در  و  است  شده 

نیز وارد مرحله اجرایی خواهد شد. وی بیان 
کرد: در تالش هستیم ردیف ملی برای پروژه 
محور ساوه به نوبران اختصاص یابد زیرا که 
نیازمند  و  دارد  نیاز  کالنی  مبلغ  به  پروژه  این 

حمایت مسئوالن  مربوط است.  
مجلس  در  زرندیه  و  ساوه  مردم  نماینده 
کیلومتر   ۲۰ داشت:  اظهار  اسالمی  شورای 
زیرسازی در مسیر ساوه تا نوبران انجام شده 
بودجه  محل  از  هستیم  تالش  در  و  است 
سال ۱۴۰۱ اعتبار برای این پروژه در نظر گرفته 
شود تا بتوان ساالنه حداقل ۱۰ کیلومتر از این 
مسیر را چهاربانده کرد. سبزی عنوان کرد: ۵۳۰ 
روستایی  راه های  برای  بودجه  ریال  میلیارد 
و  است  شده  گرفته  نظر  در  مرکزی  استان 
روستاهای  بیشترین  ارزیابی ها  براساس 
وجود  زرندیه  و  ساوه  در  خاکی  جاده  دارای 
این  به  اعتبار مطلوبی  انتظار می رود  که  دارد 
مردم  نماینده  یابد.  اختصاص  شهرستان   ۲
ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسالمی ابراز 
امیدواری کرد که تخصیص بودجه محرومیت 
پیشرفت  و  توسعه  مسیر  در  زدایی 

شهرستان راهگشا باشد. 

جاده ای  نقل  و  حمل  و  راهداری  مدیرکل 
این  از  بهره برداری  مراسم  در  مرکزی  استان 
محور  دوم  باند  گفت:  زیرساختی،  ح  طر
با  و  کیلومتر   ۱۰ طول  به  نوبران  به  غرق آباد 
خودروهای  آمد  و  رفت  در  سهولت  هدف 
بهره برداری  به  مسیر  ایمنی  ارتقای  و  عبوری 
بسیار  جاده ای  سوانح  کاهش  در  که  رسید 

اهمیت دارد. 
مراسم  این  حاشیه  در  نیز  ساوه  فرماندار 
قدم  را  ح  طر این  افتتاح  خبرنگاران  جمع  در 
محور  این  در  تصادفات  کاهش  برای  بزرگی 
به  غرق آباد  محور  دوم  باند  گفت:  و  دانست 
بالغ بر  اعتباری  با  کیلومتر   ۱۰ طول  به  نوبران 
۱۷ میلیارد تومان از محل اعتبارات ملی آماده 
افزود:  میرزایی  علی  رسید.  بهره برداری  به  و 
با زیر ترافیک رفتن این مسیر از امروز اثرات 
قابل توجهی در خصوص کاهش بار ترافیکی 
شاهد  آینده  در  را  تصادفات  همچنین  و 
خواهیم بود. به گفته وی در مدت آماده سازی 
و  آسفالت  و  زیرسازی  اقداماتی  مسیر  این 
همچنین نصب عالئم راهنمایی و رانندگی با 

سرعت انجام شد. 

افتتاح باند دوم مسیر غرق آباد به نوبران در ساوه

نقل  و  حمل  و  راهداری  مدیرکل 
جاده ای استان مرکزی

طرح  این  از  بهره برداری  مراسم  در   
محور  دوم  باند  گفت:  زیرساختی، 
غرق آباد به نوبران به طول ۱۰ کیلومتر 
آمد  و  رفت  در  سهولت  هدف  با  و 
ایمنی  ارتقای  و  عبوری  خودروهای 
در  که  رسید  بهره برداری  به  مسیر 
کاهش سوانح جاده ای بسیار اهمیت 
افزود:عملیات  دارد. »مهرداد جهانی« 
اجرای روکش آسفالت باند دوم محور 
بر  بالغ  اعتباری  با  نوبران  به  آباد  غرق 
۱۳۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی 

انجام شده است.

»اهدای لوح اجالس سراسری تجلیل از مدیران 
برتر و ارزش آفرین ملی به ریاست هیات مدیره 

گروه صنعتی صفا«
متن لوح تقدیر

و  موثر  مدیریت  به  دستیابی  مسیر  بی شک 
سطح  بهبود  و  ارتقاء  به  را  سازمان  که  کارآمد 
ــادی و تــوســعــه،  ــص ــت عــمــلــکــرد بــنــگــاه هــای اق
ســـودآوری و دستیابی به ارزش هـــای بنیادین 
برساند، مسیری طوالنی و مستمر و راهی بی 
پایان است که جز در سایه تعهد جنابعالی و 
سازمان میسر نخواهد بود. توجه و پایبندی 
اجتماعی  مسئولیت  به  مدیران  و  شرکت ها 
و فرهنگ سازمانی منجر به توسعه اقتصاد و 
صنعت، تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، قطع 
جامعه  مشکالت  رفــت  ــرون  ب و  وابستگی ها 
می گردد. بنابراین الزم می دانیم این مجال را به 
پاس نگاه موثر و تالش های ستودنی جنابعالی 
در ایجاد مجموعه ای توانمند و موفق پس از 

ارزیابی،  و  داوری  فرآیندهای  در  امتیاز  کسب 
تحت عنوان »مدیریت برتر و ارزش آفرین ملی« 
قدردانی نموده و برای تان توفیقات روز افزون از 

خداوند منان مسالت داریم. 
اله ممیز  )عضو هیات علمی دانشکده  آیت 
کار آفرینی دانشگاه تهران( )دبیر کمیته علمی 

اجالس(
دانشگاه  علمی  هــیــات  عضو  خــزایــی  سعید 
آینده پژوهی )رئیس کمیته  تهران و پدر علم 

علمی اجالس(

اهدای لوح تقدیر به مجموعه صفا 

معاون خدمات شهری شهرداری ساوه از 
ممنوعیت برپایی ایستگاه صلواتی در ایام 
مجوزی  هیچ  گفت:  و  داد  خبر  محرم  مــاه 
برای برپایی ایستگاه صلواتی در این شهر 

صادر نمی شود. 
دلیل  بــه  امــســال  گفت:  مــددی  مهندس 
قرار داشتن ساوه  و  کرونا  انتشار ویروس 
گونه  ــی، هــیــچ  ــای ــرون ک قــرمــز  در وضــعــیــت 
مــجــوزی بــرپــایــی ایــســتــگــاه هــای صــلــواتــی 
صـــادر  شــهــر  در  عـــــــزاداران  از  پــذیــرایــی  و 

ستاد  تصمیمات  اســـاس  بــر  و  نــمــی شــود 
ــرادی کــه اقـــدام به  ــرای افـ مدیریت کــرونــا ب
اخطار  کنند،  صلواتی  ایستگاه های  برپایی 
هم  امسال  داد:  ادامه  وی  می شود.  صادر 
مانند سال گذشته اولویت کاری ما در ایام 
بهداشتی  دستورالعمل های  رعایت  محرم 
و  اســت  شــهــرونــدان  سالمتی  حفظ  بـــرای 
پروتکل  محرم  مــاه  ــام  ای در  عـــزاداری  ــرای  ب
ــه انــتــظــار  ــت کـ ــ ــده اس ــ ــعــریــف ش خـــاصـــی ت
را  ایــن دســتــورات  مــی رود، هیئات مذهبی 

رعایت کنند. وی تصریح کرد: در برپایی این 
به  شهروندان  سالمت  مساله  مراسم ها 
عنوان یک اصل اساسی و مورد تاکید رهبر 
معظم انقالب در اولویت قرار دارد بنابراین 
از شهروندان عزیز می خواهیم تا به رعایت 
برپایی  و  برگزاری  در  دستورالعمل ها  تمام 
با  پایان  در  مــددی  کنند.  توجه  مراسم ها 
لزوم همکاری بیشتر شهروندان  اشاره به 
گفت: انتظار می رود شیوه های بهداشتی از 

سوی مردم بیشتر رعایت شود.

معاونت خدمات شهری شهرداری ساوه:

ع است پایی ایستگاه صلواتی در محرم ممنو بر

جلسه  در  حسینی«  ابــراهــیــم  »ســیــد 
شهرستان  عمومی  فرهنگ  ــورای  ــ ش
ساوه اظهار داشت: پنجم مرداد سالروز 
نظام  در  جمعه  نماز  نخستین  برپایی 
آیــت اهلل  جمهوری اســالمــی بــه امــامــت 
گرامیداشت  ضمن  که  اســت  طالقانی 
کارکردهای نماز جمعه در  باید  این روز 
این که  بیان  با  وی  ــود.  ش تبیین  نظام 
بیمه  را  اســالمــی  انــقــالب  جمعه  نــمــاز 
نماز  پایگاه  ظرفیت  از  باید  گفت:  کــرد، 
جمعه در زمینه پاسخگویی به مطالبات 

مردمی و آسیب شناسی استفاده شود 
باشد  اولویت  در  نهاد  این  اثــرگــذاری  و 
تا شاهد تحقق آرمــان و اهــداف مدنظر 
کرد:  تصریح  ساوه  جمعه  امام  باشیم. 
اسالمی  جمهوری  نظام  مواضع  تبیین 
از  مــی تــوان  را  مــردمــی  تریبون  ایــجــاد  و 
مــهــم تــریــن  کـــارکـــردهـــای نــمــاز جمعه 
بــرشــمــرد کــه مــســئــوالن  ذیــربــط باید 
گام  اهـــداف  ایــن  زمینه  در  مردم محور 
بردارند. به گفته حجت االسالم حسینی، 
امــــروز نــظــام جــمــهــوری اســالمــی مــورد 

هجمه جنگ روانی و رسانه ای قرار گرفته 
است و مردم و مسئوالن  باید آگاهی و 
اطالعات الزم را داشته باشند و بدانند 
در این جنگ روانی دشمن، مقام معظم 
انقالب  نــمــای  قطب  مثابه  بــه  رهــبــری 
است. وی عنوان کرد: باید از طریق نماز 
همراه  فقیه  والیـــت  بــا  را  مـــردم  جمعه 
که تقویت فرهنگ روشنگری در  کنیم 
این زمینه امری ضروری است و باید از 
مطلوب  و  بهینه  استفاده  ظرفیت ها 

صورت گیرد.

تبیین مواضع نظام کارکرد اصلی نماز جمعه است

مسئول محترم دفتر صدا وسیما درشهرستان ساوه؛
جناب آقای علیرضا غفاری 

درگذشت پدرگرامیتان را تسلیت عرض نموده واز خداوندمتعال برای آن مرحوم
 رحمت ومغفرت وبرای بازماندگان صبرجمیل  و اجرجزیل مسالت داریم.

عباس کریمی سرپرست روزنامه جام  جم در ساوه 
و لیال گراوند دبیر اجرایی روزنامه جام جم در شهرستان های ساوه وزرندیه
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ضمیمه رایگان روزنامه در شهرستان ساوه

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان مرکزی

ــل  ــام ــرع ــدی ــانـــی نـــســـب م ــرفـ ــوســـف عـ یـ
در  مرکزی  استان  فاضالب  و  آب  شرکت 
گفت وگو با خبرنگار جام جم در حاشیه 
و  آب  اداره  محل  در  که  مردمی  مالقات 
با  شد،  برگزار  ساوه  شهرستان  فاضالب 
راستای  در  شرکت  برنامه های  به  اشاره 
تامین  ــوزه  حــ در  بــهــتــر  خــدمــت رســانــی 
برنامه  اظهارداشت:  شهروندان  به  آب 
فاضالب  و  آب  شرکت  مــردمــی  مــالقــات 
مرکزی  اســتــان  در  چرخشی  صـــورت  بــه 
هدف  می شود  انجام  ماهانه  صورت  به 
شناسایی  و  بررسی  مالقات  این  عمده 
ممکن  کــه  بـــوده  ضعف  نــقــاط  عمیق تر 
مانده  مغفول  هــمــکــاران  دیــد  از  اســت 
عـــمـــده مــشــکــالت  افــــــزود:  ــد. وی  ــاشـ بـ
مـــالقـــات  ایــــن  در  ســـــاوه  شـــهـــرســـتـــان 
امسال  این که  بــرای  بود  فنی  مشکالت 
با  بــرنــامــه ریــزی  کمیته های  و  اعــتــبــارات 
کارهای  شد  سبب  شد  تشکیل  تاخیر 

اجرایی شرکت نیز با تاخیر انجام شود.
استان  فاضالب  و  آب  شرکت  کل  مدیر 
این که  بــه  توجه  بــا  کــرد:  تصریح  مــرکــزی 
توزیع  بــرای  شهرها  برنامه ریزی  کمیته 
یک  تا  امیدواریم  شده  شروع  اعتبارات 

مــــاه آیـــنـــده کـــارهـــای 
ــروع  ــ اجـــــرایـــــی شـ

شود، پروژه هایی 
کــه اعــتــبــارات آن 
بــوداجــرایــی  ملی 

ــد، وی  ــدن ش

شهرستان  در  امسال  کــرد:  خاطرنشان 
ــم  ــروژه بـــزرگ را داری ســـاوه افــتــتــاح دو پـ
افتتاح خط انتقال به احمدآباد_باغشیخ 
، افــتــتــاح دو بــاب  ــه طـــول ۱۳کــیــلــومــتــر ب
با  کــیــلــومــتــر   ۸۰۰ ظــرفــیــت  بـــه  مـــخـــزن 
فــاز  تکمیل  اعــتــبــار۱۳مــیــلــیــاردتــومــان، 
ــردار  سـ مــجــتــمــع  بــه  رســانــی  آب  دوم 
انـــجـــام  کــــار  از  بــخــشــی  ســلــیــمــانــی 
شـــده امــیــدواریــم تــاپــایــان ســـال ۱۰ 
به  انتقال  خط  باقیمانده  کیلومتر 
پمپاژ  ایستگاه  و  چهارمخزن 
بـــه اتـــمـــام بـــرســـد. عــرفــانــی 
ــرای  ــرد:بـ نــســب بــیــان کـ
ــرای ایـــن پــروژه هــا  اجــ

شده  هزینه  ۱۳میلیاردتومان  کنون  تا 
نیز۳۰میلیاردتومان  آنها  تکمیل  ــرای  ب
درحــــوزه  همچنین  ــم،  ــ داریـ اعــتــبــارنــیــاز 
۳۵میلیارد  استان  روستاهای  پراکندگی 
ملیپیش بینی  اعتبارات  ازمحل  تومان 
بخش  در  نــیــز  شــهــری  ــوزه  حــ در  ــده  شـ
۱۰میلیارد  چهارشهرساوه  برای  فاضالب 
این  امیدواریم  شده  پیش بینی  تومان 

پروژه ها در زمان مقرر به اتمام برسد. 
شهرستان  روستاهای  داد:در  ادامه  وی 
آب  روستا  یک  نداریم  تانکرسیار  ساوه 
به  گذشته  مــاه  داشــتــیــم  ســیــار  رســانــی 
۳روستا  حــدود  شد  وصل  اصلی  شبکه 
داریم  ســاوه  شهرستان  در  دار  مشکل 
در  فنی  مسائل  به  مربوط  آنها  مشکل 

حوزه برق است. 
وفــــاضــــالب  اب  شــــرکــــت  مــــدیــــرکــــل 
ارتــبــاط  در  کـــرد:  تصریح  مــرکــزی  اســتــان 
مرکزی  اســتــان  در  روســتــایــی  شبکه  بــا 
ــم ایــن  ــ ــرســـوده داریـ ۴۰درصــدشــبــکــه فـ
ــت اســت  ــرک ــای ش ــه ه ــام ــرن مــهــم جـــزو ب
ولی  بگیرد  صـــورت  اصـــالح  سالیانه  کــه 
به  مستقیم  ارتباط  موضوع  این  تحقق 

اعتبارات ملی، استانی وجاری دارد. 
ــی نــســب تــصــریــح کــــرد: درحــــوزه  عــرفــان
ــوجــه بـــه ایــن کــه  ــات ــای جــــاری ب ــدهــ درآمــ
ــال  ــ ــس ــه آب هـــــــــا امــ ــ ــرف ــ ــع ــ افــــــزایــــــش ت
نمی تواند  درآمــد  میزان  ۷درصدبوداین 
ــی  ــل ــای داخ ــه ه ــک ــب پــاســخــگــواصــالح ش

باشد.
در  کـــه  حــالــیــســت  در  ایــــن   
ــق  ــوفـ ــه مـ ــ ــت ــ ــذش ــ ســــــــال گ
۹۳کیلومتراصالح  شدیم 
شــبــکــه هــای فــرســوده، 
سعه  تو متر ۴۸کیلو

ظرفیت  ــه  ب شــبــکــه؟۱۴هــزارمــتــرمــخــازن 
مخازن استان اضافه کنیم. 

دلــیــل  ــه  بـ داد:  ادامـــــه  نــســب  عــرفــانــی 
ــال  ــردادامـــسـ درخـ هـــوا  رس  زود  گــرمــی 
به  نسبت  آب  مصرف  افزایش  ۸درصــد 
مـــدت مــشــابــه ســـال گــذشــتــه داشــتــیــم، 
اســتــان  درســطــح  آب  مــصــرف  میانگین 
درشهرستان  عدد  این  ولی  بود  ۵درصد 
از حــد هوا  گــرمــی بیش  بــه دلــیــل  ســاوه 
مجموع  داد:از  ــه  ــ ادام وی  بـــود.  ــر  ــاالت ب
بـــه جز  ۱۲ شــهــرســتــان اســـتـــان مـــرکـــزی، 
شهرها،  نشین  حــاشــیــه  مــنــاطــق  بــرخــی 
پوشش  زیر  شهری  جمعیت  درصــد   ۱۰۰
این که  به  اشاره  با  وی  هستند.  آبرسانی 
درصــد   ۹۰ بــه  شاخص  ایــن  روستاها  در 
 ۸۵۰ روســتــا   ۱۱۳ و  هــزار  گفت:  مــی رســد، 
روستا زیر پوشش قرار دارند و ۳۰ روستا 
از ۲۵۰ روستایی که زیر پوشش نیستند، 
اگر  که  شده اند  شناسایی  آبرسانی  برای 
به  پوشش  ظرفیت  می کردند  همکاری 

۹۵ درصد می رسید.
 مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان 
 ۱۲۵ حاضر  حــال  در  کــرد:  تصریح  مرکزی 
هستند،  سیار  آبرسانی  نیازمند  روستا 
۱۸ روستا دارای مشکل کمی و ۱۴ روستا 
عرفانی  هستند.  کیفی  مشکالت  دارای 
نــســب بــا اشـــاره بــه ایــجــاد ۲۱ مــخــزن در 
سال گذشته، بیان کرد: یک هزار و ۵۳۲ 
که  لیتر پساب در استان تولید می شود 
حــدود  بــه  تنها  پساب  ایــن  از  اســتــفــاده 
هدفمند  صـــورت  بــه  ثــانــیــه  ــر  ب لیتر   ۱۲۰
آن قابلیت واگذاری دارد  می رسد و باقی 
این  از  صنعت  حــوزه  در  متأسفانه  ولــی 

ظرفیت هیچ استفاده ای نمی شود.
سوم  فاز  حاضر  حال  در  داد:  ادامــه  وی   
حــال  در  اراک  فـــاضـــالب  ــه  ــان خ تــصــفــیــه 
۵ درصد پیشرفت   .۱۹ که  ساخت است 
امسال  که  داریــم  تالش  و  است  داشته 
و  بهره برداری برسد  به  این تصفیه خانه 
 ۲۱ پیشرفت  به  نیز  شازند  خانه  تصفیه 
شرکت  مدیرعامل  است.  رسیده  درصد 
 ۱۲ گفت:  مــرکــزی  اســتــان  فــاضــالب  و  آب 
ح  طر مشمول  استان  مشترکان  درصــد 
درصــد   ۳۳ همچنین  هستند  امید  آب 
رعــایــت  را  الـــگـــوی مـــصـــرف  مــشــتــرکــان 
بــرابــر  دو  از  بــیــش  ــد  ــ درص  ۱۰ مــی کــنــنــد، 
برابر  دو  تــا  درصــد   ۴۳ و  مــصــرف  الــگــوی 
می کنند.  مــصــرف  آب  مــصــرف،  ــگــوی  ال
هر  شــده  تمام  بهای  داد:  ادامــه  عرفانی 
یک  مــرکــزی  اســتــان  در  آب  مکعب  متر 
قیمت  مــتــوســط  و  ــومــان  ت  ۴۵۰ و  هـــزار 
فروش حدود ۷۰۰ تومان است و مجموع 
بدهی های شرکت آب و فاضالب بیش از 

۲۰ میلیارد تومان برآورد شده است. 
بهره مندی  شاخص  این که  بیان  با  وی 
به  اســتــان  روســتــاهــای  در  ســالــم  آب  از 
بحث  در  گــفــت:  ــد،  ــی رسـ مـ درصــــد   ۸۵
نیز  ــا  ــاه ــت روس در  قــنــوات  و  چــشــمــه هــا 
نگرانی هایی وجود دارد. به دلیل شرایط 
ــا اســتــفــاده از مــخــازن  کــنــونــی مــوجــود ب

ذخیره می توان مشکالت را کنترل کرد.
 در حال حاضر ۸۳۱ مخزن در مدار است، 
در  باید  که  دارد  وجــود  کمبودهایی  امــا 

سال های آتی ایجاد مخازن جدید مدنظر 
قرار گیرد. 

و  آب  شرکت  مدیرعامل  طاعتی  سعید 
حاشیه  در  ســـاوه  شهرستان  فــاضــالب 
ــه خــبــرنــگــار جـــام جم  ــی ب ــردم ــات م ــالق م
 ۱۳۹۹ ســال  در  آب  تولید  گفت:مجموع 
ســاوه  شهرستان  روســتــایــی  بخش  در 
ایــن  از  کــه  ــوده  بـ مترمکعب   ۵۱۰۶۷۲۷
 ۵ چــاه هــا،  به  منابع  از  درصــد   ۵۵ میزان 
درصد   ۴۰ و  ســاوه  الغدیر  سد  از  درصــد 
آن از محل چمشه ها تامین شده است. 
 ۲۴ نــیــز  شــهــری  بــخــش  در  افـــــزود:  وی 
میلیون متر مکعب بوده که از این میزان 
۴۵ درصد از طریق چاه ها و ۵۵ درصد از 
با  که  می شود  تامین  ســاوه  الغدیر  سد 
تــوجــه بــه کــاهــش ۴۰ درصـــدی بــارش هــا 
آبـــی اخــیــر بــا چــالــش جـــدی در  در ســـال 
طاعتی  بــود  خواهیم  مواجه  بخش  ایــن 
ذخیره  حجم  مجموع  کــرد:  خاطرنشان 
پوشش  تــحــت  روســتــاهــای  در  مــخــازن 
به  مــربــوط  کــه  بـــوده  مکعب  متر   ۱۴۹۷۰
این  از  و  بوده  آب  باب مخزن ذخیره   ۷۹
ــا حــجــم ۱۰۰  ــدام ب تــعــداد ۳ مــخــزن هــر کـ
ــای ســیــلــیــجــرد،  ــتـ مــتــر مــکــعــب در روسـ
متر   ۱۲ مـــخـــزن  و  دره  گــــزل   ، پــیــغــمــبــر
به   ۹۹ پایان سال  در  آباد  مکعبی مسلم 

حجم  داد:  ادامه  وی  رسید.  بهره برداری 
 ۵۸۵۰۰ بر  بالغ  نیز  مخازن ذخیره شهری 
 ۵۰۰۰ مــخــزن  دو  کــه  اســـت  مکعب  مــتــر 
مخزن  یک  و  ســاوه  شهر  در  مترمکعبی 
آوه در ماه های  ۵۰۰ متر مکعبی در شهر 
قرار  بهره برداری  مدار  در   ۹۹ سال  پایانی 
مخازن  ایــن  از  بــهــره بــرداری  با  که  گرفت 
تامین  ساعات  آوه  و  ساوه  شهرهای  در 
یافته  افــزایــش  اضــطــراری  مــواقــع  در  آب 
کـــه گــامــی مــهــم بــــرای خـــدمـــات رســانــی 
تحقق  که  می باشد  شهروندان  به  بهتر 
نیز   ۱۴۰۰ ســـال  در  اعــتــبــارات  تخصیص 
در  مخزن  مکعب  متر   ۱۲۰۰ ساخت  بــرای 
صورت  در  که  شده  برنامه ریزی  روستا   ۶
مکعب  متر   ۲۰۰۰ تا  الزم  اعتبارات  تامین 
شرکت  مدیر  اســت.  افــزایــش  قابل  نیز 
تصریح  ساوه  شهرستان  فاضالب  و  آب 
نماینده  پیگیری  و  مــســاعــدت  کــرد:بــا 
اسالمی  شــورای  مجلس  در  عزیز  مــردم 
پروژه هایی  ساوه  شهرستان  فرماندار  و 
دهیاری  فاقد  ی  روستا   ۱۸ از  بیش  برای 
تعریف گردیده که شرکت آب و فاضالب 
شهرستان ساوه در حال اجرای و افتتاح 
آنها می باشد که این مساعدت ها باعث 
شده اتفاقات خوبی درسال گذشته رقم 

بخورد. 

پرتاژ۱۲۵ روستا نیازمند آبرسانی سیار هستند ر
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مراسم  در  ــران  ایـ فــرش  ملی  مرکز  رئیس  رافـــع«  »فــرحــنــاز 
بهره برداری از شرکت تعاونی پیشگامان متین فرش کاوه 
گفت:هم اکنون در شرایطی هستیم که جامعه فرش باید 
از مطالبه گری فراتر رفته و برای احقاق حقوق خود بجنگند. 
وی گفت: دانش نظری فرش متعلق به ایران است و دلیل 
این مدعا هم این است که هرگاه در صادرات فرش مشکل 
پیدا کردیم در مجموع کل صادرات خارجی هم مشکالتی 

ایجاد می شود. 
به گفته او، صنعت تولید فرش کشور هم عالوه بر این که 
مشمول تحریم های ظالمانه خارجی است، به دلیل برخی 
تفکرات مدیریتی و قوانین داخلی هم با مشکالتی مواجه 
شده است و الزم است با همت و اراده جدی مسیر تولید و 

صادرات این کاال تسهیل شود. 
رئیس مرکز ملی فرش ایــران افــزود: به تعبیر رهبر معظم 
و  اســت  صنعتی  و  هنری  جنبه های  دارای  فــرش  انــقــالب 
باید از این صنعت در زمینه های تولید، تجارت و مدیریت 

حمایت های الزم به عمل آید. 
رافع اظهار داشت: حدود سه هزار قانون اقتصادی نخوانده 
تولید  به حــوزه  آنها مربوط  از  مــواردی  که  کشور داریــم  در 
فرش است و در این سالها کمتر شاهد مطالبه گری جامعه 

فرشبافان بوده ایم. 
وی ادامه داد: در برنامه چهارم توسعه ۲ ردیف بودجه برای 
حمایت از فرشبافان تخصیص یافت که اعطای تسهیالت 
آن  جزئیات  زمینه  در  امــا  آنهاست  از  یکی  اعتباری  و  فنی 
میلیارد  حــدود ۲  تنها  و  نیست  دست  در  اطالعاتی  خیلی 
رافع  اســت.  انــدک  و  ناچیز  بسیار  که  شد  پرداخت  تومان 
گفت: استان مرکزی در زمینه رنگرزی حرف اول را می زند و 
ظرفیت های باالیی در تولید فرش دارد و شهرستان ساوه 
نیز با بهره مندی از منطقه ویژه اقتصادی می تواند نقش 
مهمی در زمینه تولید فرش کشور و حتی صادرات به سایر 

کشورها داشته باشد. 
وی اظهار کرد: فرشبافان، سربازان عرصه اقتصاد در حوزه 
تولید و صادرات فرش هستند و باید در این زمینه نقشه 
راه داشته باشیم زیرا اگر بدون برنامه عمل کنیم، صنعت 
فرشبافی نابود می شود و باید منتظر بود که سایر صنایع 
گفت:  ایـــران،  فــرش  رئیس مرکز ملی  کنند.  پر  را  آن  جــای 
استانداران باید طبق قانون کارگروه فرش که زیرمجموعه 
و  دهند  تشکیل  جدیت  با  را  اســت  ریــزی  برنامه  شـــورای 
فرشبافان هم الزم است این موضوع را مطالبه کنند و حتی 
نشست هایی،  چنین  نشدن  برگزار  صــورت  در  می توانند 
مراتب را از طریق وزارت کشور پیگیری نمایند. وی عنوان 
زمینه  در  صنفی  انجمن های  و  تشکل ها  است  الزم  کــرد: 
جدیت  با  را  مطالبات  تا  شــود  تشکیل  قالیبافی  و  فــرش 
پیگیری کنند و انتظار داریم که در ساوه که شهر لچک و 

مرکز  و  شــود  انـــدازی  راه  استارتاپ   ۲ حداقل  اســت،  ترنج 
ملی فرش هم از آن حمایت خواهد کرد. وی همچنین بر 
ضرورت تشکیل یک شرکت دانش بنیان فعال در زمینه 
فرشبافی برای تعیین استراتژی فرش در شهرستان ساوه 

تاکید کرد. 
به  کـــارا  سامانه  تسهیالت  پــرداخــت  شــرایــط  گــفــت:  رافـــع 
فرشبافان نیز بسیار آسان شده است و می توان از طریق 
وبینار به جامعه هدف آموزش های الزم ارائه شود تا بتوانند 

از این تسهیالت استفاده کنند. 
به  نیاز  بــدون  کــارا  تسهیالت  پرداخت  امکان  او،  گفته  به 
صنعت،  کل  ادارات  تایید  با  صرفا  و  استانداری ها  تایید 
معدن و تجارت هر استان برای فرشبافان مهیا شده است 

و مرکز ملی فرش هم در این زمینه همکاری الزم را دارد.
 وی گفت: قوانین مزاحم زیادی در زمینه تولید فرش داریم 
که باید با اهتمام دولت و مجلس شورای اسالمی برطرف 
شوند. به گفته رئیس مرکز ملی فرش ایران، تاکنون بیش 
از هفت مصوبه هیات وزیران و ۲ مصوبه در مجلس برای 
حمایت از قالیبافان سراسر کشور به تأیید رسیده است 
و نتیجه این مصوبات نیز احیاء شدن تسهیالتی بود که 
به مدت ۶ سال متوقف ماند و برای نخستین بار یک هزار 
یافته  اختصاص  فرش  حوزه  به  تسهیالت  تومان  میلیارد 

است. 
رافع گفت: با استفاده از ظرفیت های اکسپو )نمایشگاه های 
جهانی که زیر نظر دفتر بین المللی نمایشگاه ها به مرکزیت 
شهر پاریس( و عرضه فرش ایرانی، می خواهیم پیام صلح و 

انسان دوستی کشورمان را به جهانیان اعالم کنیم. 
متین  پیشگامان  تعاونی  شرکت  مدیرعامل  خ  فر سعید 
فرش کاوه در مراسم افتتاح این تعاونی که با حضور رئیس 
مرکز ملی فرش و مسئوالن محلی و استانی برگزار شد، در 
گفت و گو با خبرنگار جام جم در ساوه با اشــاره به نقش 
فرش ایرانی در توسعه صادرات و ارتقای جایگاه این کاالی 
با ارزش ایرانی اظهارداشت: فرش ایرانی از جمله مهم ترین 

صادرات غیر نفتی محسوب می شود
وی با تاکید برضرورت تقویت اشتغالزایی حرفه ای و ایجاد 
داشــت:  اظهار  کشور  در  فــرش  حــوزه  در  صنعتی  انقالب 
کشور  در  فــراوان  اشتغال  ایجاد  به  دستباف  فرش  تولید 
کمک می کند و همچنین با ارزش افزوده باالیی در مقایسه 
ایجاد  اندک  با سرمایه  زیرا  برخوردار است  با سایر صنایع 
می شود و به تولید یک اثر ماندگار می انجامد که عالوه بر 
جنبه هنری، کاال نیز محسوب می شود و قابلیت مصرفی 

دارد
ــنــوع در  ــزایـــش قــیــمــت و فـــقـــدان ت ــرد: افـ ــ ــیــان ک  فــرخــی ب
آوردن بیشتر مردم به  نقشه های تولید فرش باعث روی 
ح  سمت فرشهای ماشینی شده که از تنوع بسیاری در طر

و رنگ برخوردارند. 

دستباف  فــرش  دســت انــدرکــاران  هم اکنون  افـــزود:  فرخی 
اعم از تولید کننده و فروشنده و حتی تاجران با تنگناهای 
متعددی دست به گریبانند، مشکالتی که به دلیل فقدان 
توجه الزم مسئوالن  ذیربط روز به روز بر شدت آنها افزوده 
نظر  از  دستباف  فــرش هــای  کیفیت  گفت:  وی  مــی شــود. 
کاهش  گرفته شــده  کــار  به  نــوع مــواد  و  تولید  نقشه های 
یافته و این امر به همراه سایر مولفه ها در کاهش فروش 
آن در بازارهای داخلی و بین المللی موثر بوده مدیر عامل 
کرد:  کاوه تصریح  تعاونی پیشگامان متین فرش  شرکت 
از هنرهای سنتی  از دیرباز به عنوان یکی  فرش دستباف 
شهری  مناطق  در  را  بسیاری  اشتغال  ایــران،  منحصربفرد 
خاطرنشان  وی  بــود.  داده  اختصاص  خود  به  روستایی  و 
پذیری  رقابت  مقوله  به  مسئوالن   و  کرد:سیاستگذاران 
کاهش  در  امر  این  و  ندارند  را  الزم  توجه  دستباف  فرش 
نسبی صادرات فرش ایران در بازارهای جهانی تاثیر گذاشته 

است. 
و  تولیدکنندگان  کــه  مشکالتی  کنار  در  داد:  ــه  ادامـ وی   
برخی  از تالش  آن مواجه هستند،  با  ایرانی  صادرکنندگان 
تمام  از  بهره گیری  با  که  شد  غافل  نباید  نیز  ایــران  رقبای 
توان برای گرفتن جای ایران در بازارهای بین المللی تالش 
می کنند. وی افزود: بسیاری از فعاالن صنعت فرش ایران 
کشورهای  فرش  بــازار  و  صنعت  جذب  اخیر  سال های  در 
دیگری شده اند و این کشور با دادن تسهیالتی به فعاالن 

این صنف، برخی طراحان و بافندگان ایرانی را به استخدام 
خود درآورده است. 

به  نیاز  دستباف  فــرش  سال هاست  ایــن کــه  بیان  بــا  وی 
حمایت درست و کارشناسی شده دارد، اظهار داشت: تنها 
به حمایت پولی نیاز نیست، گاهی با مبلغ های کم می توان 
حمایت های اساسی انجام داد که وضعیت بافنده و تولید 
خ بیان کرد: تولید و صادرات فرش  و فرش را تغییر دهدفر
ملی  ناخالص  تولید  بــردن  بــاال  در  موثری  نقش  دستباف 
دارد و اکنون نیز مسئوالن  صنعتی و فرهنگی باید نسبت 
از  به احیای موقعیت فرش ایرانی در رقابت جهانی بیش 

پیش تالش کنند. 
با  اخــیــر  ســـال هـــای  در  هنرصنعت  ایـــن  داد:  ــه  ــ ادام وی 
آن بخش  رونــق  و  پویایی  بــرای  و  مشکالتی مواجه شــده 
دولتی و خصوصی باید دست در دست هم موانع موجود را 

از سر راه توسعه بردارند. 
متین  پیشگامان  تعاونی  شرکت  مدیرعامل  خ  فر سعید 
متین  پیشگامان  تعاونی  کرد:شرکت  تصریح  کــاوه  فرش 
فرش کاوه در سال 1395با سرمایه گذاری 500میلیون تومان 
با هدف تحقق منویات مقام معظم رهبری مبنی بر اشتغال 
تا  امــروز به لطف خداوند  کرد و  را شــروع  کار خود  و تولید 
کنون توانسته بصورت متمرکز وغیر متمرکز بیش از 200نفر 
زنان  بی بضاعت،  خــانــواده هــای  بــرای  اشتغالزایی  فرصت 
سرپرست و بد سرپرست برای ساکنان شهری وروستایی 
او  اســت.  کــرده  فراهم  را  در  وزرنــدیــه  دوشهرستان ســاوه 
ح را کمک به اشتغال و کسب و  از اجــرای ایــن طــر هــدف 
افزایش سطح درآمد زنان روستایی در کنار انجام کار های 

روزمره عنوان کرد. 
تالش  مجموعه  ایــن  فعالیت  شــروع  زمــان  از  ــزود:  افـ وی 
شده محیط امنی برای بافندگان فراهم شود که عالوه بر 
اشتغالزایی، بافنده دغدغه ای برای فروش نداشته باشد و 
خوشبختانه همین اعتماد باعث استقبال بافندگان برای 
کمبود فضا  خ  فــر ایــن مجموعه شــده اســت.  فعالیت در 
کرد،  این مجموعه عنوان  از مشکالت  را  کار  برای توسعه 
دلیل  به  ولی  کردیم  توسعه ایپیش بینی  ح های  گفت:طر
از  ح توسعه ای محقق نشده  این طر کنون  تا  کمبود فضا 
تولیدکنندگان  از  داریم حمایت های الزم  انتظار  مسئوالن 

فرش این صنعت ارزشمند داشته باشند.

  بهره برداری از شرکت تعاونی پیشگامان متین فرش کاوه
            باحضور رئیس مرکز ملی فرش ایران صورت گرفت؛

پرتاژ ر
 


