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رئیس آموزش و پرورش ساوه:
۲ واحد آموزشی خیرساز در ساوه کلنگ زنی شد

ــرژی اگـــر از حــادتــریــن  ــ ــروزه ان ــ امـ
مسلما  نباشد  روز  موضوعات 
برانگیزترین   چــالــش  از  یکس 
مــســالــه جامعه  تــریــن  اصــلــی  و 
مــخــتــلــف  ابــــعــــاد  از  امــــــــــروزی 
مــحــســوب مــی شــود. نــقــش آن 
ــی  ــدگ زن کــیــفــیــت  و  کــمــیــت  در 
روزمــــــــره مــــــردم ســــازنــــده ایـــن 
ــا به  چــالــش هــاســت.آنــچــه کــه ت
امروز در مورد انرژی های فسیلی 
زمینه  در  کــاربــردشــان  بــرتــری  و 
سوخت   مــصــرف  کــاربــرد  از  غیر 
ــوده  ب ح  ــا محیط زیــســت مــطــر ی
اســـت بـــه جـــای خـــود الــبــتــه که 
حائز اهمیت است ولی سونامی  
افزایش درخواست انرژی توسط 
بخش هایی از جوامع  که تاکنون 
بــهــره بــرداری  در  نــاچــیــزی  سهم 
که  است  راه  در  داشته اند  آن  از 
نشده  داده  بدان  پاسخی  هنوز 
است. این امر هر روز به نحوی 

را در جایی نمایان  بازخورد خود 
مــی ســازد.از طــرف دیگر عــادات 
ــای خــــود خـــواهـــانـــه و  ــه هــ ــ و روی
از  دیگر  برخی  در  کــه  ناپسندی 
 در کشورهای 

ً
جوامع، مخصوصا

بسیار پیشرفته  یا خاورمیانه و 
خ  ایران ر آن در کشور  بارز  مثال 
برانگیز  تامل  است،بسیار  داده 
ــن هـــمـــان، مــصــرف  ــ اســــت و ای
نــرم  از  ج  ــار ــًاخـ ــامـ کـ و  بـــی رویـــه 
جهانی است.این دو اتفاق اخیر 
به شدت مسئوالن این کشورها 
و منابع جهانی انرژی را به عکس 
کــه چه  العمل واداشــتــه اســت 
است  ممکن  بــزرگــی  مخاطرات 
دیگر  بعبارت  باشد.یا  پیش  در 
جهان  متمدانه  شعار  برخاف 
که«توسعه پایدار«،تابلوی مترقی 
»تخریب  ــه  ب تــدریــجــا  اســـت  آن 
ــردد.  ــی گ ــایـــدار« جــهــان بـــدل م پـ
بــــه هــــرحــــال امـــــــــروزه بــــه نــظــر 

روش هــای  بکارگیری  با  می رسد 
بــهــتــر اکــتــشــافــی، مــنــابــع انـــرژی 
قــابــل تــوجــهــی مــثــل نــفــت، گـــاز ، 
زغال سنگ،مواد قابل شکافت 
در  گداخت  قابل  متنابه  مــواد  و 
به  کــه  بــشــر هستند  دســتــرس 
هر حال و متاسفانه تمام شدنی 
هــســتــنــد و هــریــک بــجــز آخـــری 
هم  خاصی  مضرات  بر  مشتمل 
این  عمر  طول  شاید  می شوند. 
حــدود 300- تا  سال  از 50  منابع 
200 بــا آهــنــگ اســتــفــاده امـــروزی 
نباشد. بیشتر  گداخت(  جز  )به 
کـــه از  ــطــی اســــت  ایــــن در شــرای
آخرین تکنولوژی های روز دنیا و 
فناوری های نانو در تمام جزئیات 
پیدایش  از  ــرژی  ــ ان استحصال 
منابع تا بهره وری موثر و صدور 
ــرف آن  ــ ــص ــ ــل م ــ ــاب ــ مــخــتــلــف ق

بخدمت گرفته شود. 
می دانیم  هم  دیگر  طرف  از  ولی 

ــای دیــریــنــه  ــ ــرژی ه ــ کـــه مــنــابــع ان
از  گرچه  که  هستند  هم  دیگری 
توجه  مــورد  باستان  زمــان هــای 
ــاره با  بــودنــد ولــی اکــنــون بــاز دوبـ
ظهور تکنولوژیه ای بهره وری برتر 
به  منجر  ویژه  علمی  اطاعات  و 
، کاربرد استفاده  فناوری های روز
خود  بسوی  را  بشر  توجه  »آنها، 
این که  است.جالب  کرده  جلب 
این انرژی هاهم  تجدید پذیرند و 
 فاقد هرگونه آالیندگی 

ً
هم تقریبا

ــرور  مــحــســوب مـــی گـــردنـــد.بـــا مـ
کوتاهی در مورد آنها در می یابیم 
ــن انــــرژی هــــای خــورشــیــدی،  ــ ای
آبی،بادی، جزر و مد، امواج  برق، 
اقــیــانــوس هــا، زمــیــن گــرمــائــی و 
زیست توده، سوخت هیدروژن 
شوند  استحصال  بدرستی  اگــر 
تا  چند  از  قادرند  آنها  از  یک  هر 
هزاران برابر انرژی مصرفی ساالنه 

جهان را تامین کنند.

ی  ژ انر تامین  در  فناوری   با یک محاسبه تخمینی انرژی بالقوه اهمیت 
ً
ظاهرا

 ،10000 زمــیــن  روی  در  خــورشــیــدی  ســاالنــه 
بادها 40 و برق آبی 10 تریلیون وات ساعت 
و بقیه به اجزای کمی کوچک تر حامل انرژی 
جهان  مصرفی  انــرژی  حالی که  در  هستند، 
ساعت  تریلیون   10 از  بیش  کمی  ســاالنــه 
باید  کــه  دیــگــری  عامل  مسلما  مــی بــاشــد. 
مصرف  کنترل  کند  پیدا  رواج  آن  اهمیت 
ــرژی  ــدت مــصــرف انـ انـــــرژی  یــا کــاهــش شـ
اســت که در واقــع ایــن مبین مقدار انــرژی 
مصرفی در ازای هر یک واحد کاالی تولیدی 
است. به عبارت دیگر اگر کل مصرف انرژی 
فوق  مقیاس  اســـاس  بــر  جامعه  یــک  در 
سنجیده شده و آن به اپتیمم مقدار خود 
برسد  انــرژی  مصرف  میزان  کمترین  یعنی 

صرفه جویی الزم صورت گرفته است. 
که  گــرفــت  نــادیــده  نباید  البته  هــم  را  ایــن 
حقوق انرژی در پهنه بی کران گیتی و عدالت 
متفکر،  بشر  بــزرگ  رسالت  از  آن  توزیع  در 

متمدن و متعهد امروز است.
که  نــمــی دهــد  نــشــان  شــواهــد  متاسفانه 
عمومی  افکار  میان  در  بدرستی  امــر  ایــن 
جــای متناسب در شــأن و اهمیت خــود را 
جهان  در  حــال  عین  در  باشد.  کــرده  پیدا 

پیشرفته امروز، امر دیگری در حال حادث 
شدن است و آن رواج انعکاس هوشمند 
سازی های مصنوعی و غیر مصنوعی است 
و  پیشرفته  تــکــنــولــوژی هــای  کمک  بــه  کــه 
روز ممکن شده است. مثال  فناوری های 
بارز آن رخ داد نقش فناوری ها در زمینه های 
و  مغناطیس  الــکــتــرو  ــواج  امــ از  اســتــفــاده 

توسعه مهندسی الکترونیک است.
اگر چنین انقابی در سایر زمینه های علوم  
 در زمینه های مختلف 

ً
مهندسی مخصوصا

انــرژی مثل تولید، ذخیره ســازی و مصرف 
انــرژی مثل تولید، ذخیره ســازی و مصرف 
 رنگ دنیای 

ً
انرژی و آب اتفاق افتد، مسلما

از این بابت بحرانی نخواهد  آینده حداقل 
بود. طبیعی است این حق جوامع محروم 
متوسط  همانند  معقول  تاحد  کــه  اســت 
انرژی  مصرف  از  زمین  کره  جمعیت  دیگر 
هم بهره مند گردند. بنابراین چیزی که باقی 
پیشرفته  فناوری های  بکارگیری  می ماند 
دانشمند  همکاران  اســت  امید  که  اســت 
محتمل،  ســنــاریــوهــای  شــفــاف ســازی  در 
آتی ساز،  اندیشه های  و  فنون  بر  مشتمل 

دیدگاه های خود رابیان کنند. 
 موسسه آموزش عالی انرژی

 energy.ac.ir
086-48508

رئیس بنیاد مستضعفان در ساوه: 

استارت ساخت مسکن 
برای اقشار کم درآمد

رئیس شورای اسالمی شهر نوبران در  افتتاح آزمایشگاه صنایع غذایی هنرستان عفاف  :

 شرکت صنایع  غذایی ماسترفوده 
جان تازه ای به کالبد نوبران بخشید

شورا و شهرداری شهر 
ســاوه از ظرفیت هــای بخــش 

خصوصی استقبال  می کند

رئیس شورای اسالمی شهر ساوه :
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رئیس آموزش و پرورش نوبران در مراسم افتتاح آزمایشگاه صنایع غذایی هنرستان عفاف گفت: 
آزمایشگاه صنایع غذایی به  شرکت صنایع غذایی ماسترفوده در اقدامی خیرخواهانه با تجهیز 

رئیس بنیاد مستضعفان در ساوه: دغدغه های تحصیلی خانواده های دانش آموزان و مجموعه آموزش و پرورش پایان داد.

ح آماده همکاری در طر
 جهش تولید مسکن هستیم

رئیس اداره فرهنگ وارشاد اسالمی ساوه:
جشن روز جهانی کودک در ساوه برگزار شد 2
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ضمیمه رایگان روزنامه در شهرستان ساوه

اشاره  با  ساوه  جام جم  با  گفت وگو  در  امینی  حاج  احمد 
به رویکرد شورای اسامی ساوه در دوره ششم شورای 
اسامی شهر ساوه گفت: رویکرد شورای دوره ششم با 
توجه به شرایط اقتصادی کشور و شرایط اقتصادی حاکم 

بر شهرداری ها از جمله شهرداری ساوه اهتمام به تکمیل 
پروژه ای نیمه تمام است که در دوره پنجم  شورای  شهر 

ساوه شروع شده است.
نو  فعالیت های  با  جدیدی  فصل  امروز  داد:  ادامه  وی 
و  همت  با  و  خداوند  یاری  به  ساوه  شهری  مدیریت  در 
آغاز خواهد شد و  همدلی مدیران و نیروهای شهرداری 
با توجه به این که رمز موفقیت هر جامعه همدلی، اتحاد 
و همبستگی است، ان شااهلل در دوره ششم با همدلی و 
تاش بتوانیم در پایان دوره در پیشگاه خداوند و مردم 

و سربلند باشیم.
رئیس شورای اسامی شهر ساوه تصریح کرد:  با توجه 
ح جدیدی  به وضعیت مالی شهرداری ضرورتی ندارد طر
پرداخت  تمام،  نیمه  پروژه های  تکمیل  بلکه  شود  آغاز 
کارگران و نیروهای شهرداری، تسریع  حقوق و دستمزد 
در روند تکمیل پیاده راه باید در اولویت شهرداری ساوه 

قرار گیرد.
حاج امینی گفت: یکی از عواملی که موجب شد شهرداری 
در دوره پنجم بخشی از بحران های مالی را پوشش دهد 
همین  بر  بود  بزرگ  مالکان  با  توافقات  از  حاصل  درآمد 
توافق  انجام  همچنان  می کنم  توصیه  بنده  اساس 
تا  دهیم  قرار  برنامه  و  کار  دستور  در  را  بزرگ  مالکان  با 
بتوانیم بخشی از کسری بودجه شهرداری را تأمین کنیم. 
وی  افزود: خوشبختانه کمربندی شمال به بهره برداری 
فیزیکی  پیشرفت  درصد   60 با  شرق  کمربندی  رسید، 
بدی  گام  است،  انجام  حال  در  نیز  جنوب  کمربندی   و 
است   شهری  مبلمان  زیباسازی  و  ساماندهی  بحث 
اوینی،  شهید  بلوار  بهشتی،  شهید  بلوار   ،2 بسیج  بلوار 
4سال  ظرف  شده   برنامه ریزی  است  باهنر  کارگر،  بلوار 

فعالیت شورای دوره ششم به بهره برداری برسد. رئیس 
شورای اسامی شهر ساوه تصریح کرد: چالشی که امروز 
گریبانگیر شورای شهر ساوه  است، بحث پیاده راه امام  
ح  است این پیاده راه در دوره چهارم اجرا شد اما  یک طر
پروژه  یک  اجرای  در  این که  خاطر  نبودبه  کامل  و  جامع 
از  قبل  است  نیاز  مقدمات  و  آیتم ها  سری  یک  شهری 
هماهنگی  خدمات رسان  دستگاه های  با  پروژه  اجرای 
صورت بگیرد که حداقل 5سال  عملیاتی در آن محدوده 

صورت نگیرد. 
برنامه  ساوه  فاضاب  و  آب  اداره  گفت:  امینی  حاج   
همین  محدود  در  فاضاب  سیستم  ساماندهی 
پیاده رو اعام کرد و این اقدام ضروری شد شهرداری 
ساوه نیز از این فرصت برای  ساماندهی پیاده راه 
خود  برنامه های  جز  مجددا  هزینه های   وجود  با 
موجود  اقتصادی  شرایط  در  چند  هر  داد.  قرار 
و  کاسبان  وهم  شد  متضرر  شهرداری  هم 
کار صورت  این  باید  رفاه مردم ولی  هم 

می گرفت.
 وی افزود: جلسات معتددی 
برای تکمیل این پروژه صورت گرفته تجهیزات و مصالح 
مورد نیاز خریداری شده انشاهلل ظرف یک ماه آینده این 

پروژه تکمیل می شود.
به  ما  کرد:  تصریح  ساوه  شهر  اسامی  شورای  رئیس 
دنبال شهرداری متناسب با جایگاه و شأن شهر ساوه 
وضعیت  و  مالی  بحران  به  توجه  با  بتواند  که  هستیم 
اقتصادی کشور، تاش کند و شهر را با شرایط موجود را 

مدیریت کند.
وی افزود: برای تعریف پروژه های جدید منتظر وضعیت 
شرایط  به  توجه  با  هستیم،  شهرداری  مالی  منابع 
اقتصادی شهرداری ها به تنهایی قادر به ارائه خدمات و 
تامین زیرساخت های شهری نیست به همین منظور به 
سمت منابع پایدار در حرکت هستیم. کمیته  درآمد ی 
شهرداری فعال شده و چندین جلسه در این خصوص 

تشکیل شده است.
رئیس شورای شهر ساوه تصریح کرد: در تاش هستیم 
برای  اقتصادی  حوزه  کارشناسان  و  نخبگان  ظرفیت   از 
متکی  کنیم.  استفاده  پایدار  درآمد   منابع   شناسایی 
منابع   سایر  می شود  باعث  افزوده  ارزش  به  بودن 
درآمدی مغفول بماند دوره های قبل ارزش افزوده یک 
منبع درآمد خوب برای شهرداری ها بود ولی از دوره پنجم 
براساس مصوبه مجلس توزیع و برنامه ریزی درخصوص 
ج شد وشهرداری ها از جمله  آن از حوزه شهرداری هاخار

شهرداری ساوه بایک چالش بزرگ مواجه شد.
حاج امینی گفت: به همین منظور نمی توانیم به منابع 
دولتی و ارزش افزوده امیدوار باشیم همان طور که نباید 
شرایط  بنابراین  باشیم.  نفت  درآمد   به   وابسته  صرفا 
ایجاب می کند به سمت درآمد پایدار برویم یکی از راه های 

مردم به  است.  پروانه  صدور  آسان سازی  پایدار  درآمد 
دلیل مشکات اقتصادی، بحث ممنوعیت های قانونی 
دراین  ای  جلسه  است  ساخت  برای  متراژ  حدنصاب  و 

خصوص برگزارشده است.
وصول  پایداربحث  درآمد  راه های  دیگر  از  افزود:  وی 
ارزش  به  بودن  متکی  دلیل  به  که  است  عوارضات 
عنوان  به  بنده  شود  احیا  باید  و  مانده  مغفول  افزوده 
یک  شهروند اگر خواستار خدمات مطلوب هستیم باید 
عوارض پرداخت کنیم. شهرداری تنها نهاد مردمی است 
اداره می شود مشارکت مردم  که به صورت شبه دولتی 

برای مدیریت شهری ضروری است.
برای  دیگر  منبع  کرد:  تصریح  ساوه  شهر  شورای  رئیس 
سرمایه گذاران  ظرفیت  از  استفاده  پایدار  درآمد  کسب 
است شهرستان ساوه علی رغم برخورداری از ظرفیت ها 
سرمایه گذار  جذب  در  منحصربه فرد  پتانسیل های  و 
ارائه  به  قادر  تنهایی  به  شهرداری  امروز  نبوده  موفق 
کنار  در  باید  خصوصی  بخش  امروز  نیست  خدمات 

شهرداری ها باشد.
حال  در  ساوه  شهرداری  مالی   توان  گفت:  امینی  حاج 
موجود  شرایط  حفظ  و  پرسنل  حقوق  پرداخت  حاضر 
شهرداری  درآمد   اعظم   بخش  است،  شهری  مدیریت 
 15 حقوق  پرداخت  می شود  جاری  هزینه های  صرف 
به  رقم  این  نزدیک  آینده  در  که  ماهیانه  تومان  میلیارد 
در  چه  اگر  است  باالیی  رقم  می رسد،  تومان  میلیارد   1۷
شهرداری نیروهای مازاد داریم ولی با توجه به تاکید مقام 
معظم رهبری در بحث اشتغالزایی و این که هر کدام از این 
افراد تشکیل خانواده دادند از نظر اخاقی بیکارکردن آنها 
وجه خوبی ندارد ولی افزایش نیرو نداریم و اگر بازنشسته 
داشتیم جذب و استخدام  نخواهیم داشت از نیروهای 
خود شهرداری برای پیشبرد امور استفاده خواهیم کرد. 
از امروز جذب هیچ نیرویی بدون آزمون نخواهیم داشت.
کرد: پردیس  رئیس شورای اسامی شهر ساوه تصریح 
موفق  پروژه های  از  مسجد  تا  مسجد  ح  وطر سینمایی 
در جذب سرمایه گذار است اما توان مالی شهرداری برای 
اجرای آنها کافی نیست می طلبد زمینه را برای مشارکت 

بخش خصوصی فراهم شود. 
حاج امینی درخصوص نیاز شهرستان ساوه در خصوص 
ایجاد پارکینگ گفت: برای ایجاد پارکینگ ساختمان هایی 
شهرستان  نیاز  جوابگو  ولی  شده  تملک  و  خریداری 
نیروی  ساختمان  همچنین  نیست  پارکینگ  تامین  در 
و  پارکینگ  ایجاد  برای  نیز  مالیات  امور  اداره  و  انتظامی 
ح ها  مکان تجاری تملک شده ولی محقق شدن این طر
اسامی  شورای  است.رئیس  مالی  بودجه  مستلزم 
تقاطع های  و  کمربندی ها  کرد:  تصریح  شهرساوه 
غیرهمسطح جز پروژه هایی است که تا پایان دوره ششم 
با  جلساتی  منظور  همین  به  شود  تکمیل  باید  شورا 
قرارگاه خاتم تشکیل شده و ماحصل این جلسه انعقاد 

یک  خاتم  قرارگاه  بود.  تومانی  260میلیاردی  قرارداد  یک 
با  است:  برخوردار  خوبی  ظرفیت  از  و  سالم  مجموعه 
در  دارد  خاتم االنبیاء)ص(  سازندگی  قرارگاه  که  اراده ای 
از  زیادی  تعداد  رسیدن  نتیجه  به  شاهد  نزدیک  آینده 
پروژه ها خواهیم بود و از حضور این قرارگاه در شهرستان  
استقبال می کنیم چرا که  قرارگاه خاتم  را جدای از دولت 

نمی دانیم.
و  روکش  شهرداری  برنامه های  از  دیگر  یکی  افزود:  وی 
شهرستان  معابر  ۷0درصد  است  شهر  معابر  آسفالت 
نیاز به آسفالت و روکش دارد و برای آن  2هزار تن قیر نیاز 

داریم  ولی متاسفانه بامحدودیت مالی مواجه هستیم.
تومان  میلیون  ده  به  امروز  تومان  هزار   600 قیر  تن  یک 
تهیه  آسفالت  دولتی  منابع  از  هستیم  تاش  در  شده 

کنیم.
شهرداری  برنامه  مهم ترین  چه  اگر  افزود:  وی 
مدیریت شهری در حوزه عمرانی است ولی از برنامه های 
شهرداری  و  شورا  نبوده  غافل  هم  ورزشی  و  فرهنگی 
مخالف ورزش نبوده بلکه هدف ما ساماندهی هزینه ها 
در حوزه فرهنگی و ورزشی بوده چرا که اعتقاد داریم تمرکز 
بر یک حوزه از جمله حوزه ورزش و امور فرهنگی باعث 
نابودی حوزه ها و نیازهای مدیریت شهری می شود حوزه 
و  گسترده است.برای توسعه  فعالیت شهرداری بسیار 
محقق شدن این فعالیت ها مستلزم مشارکت مردم و 

دیگر سازمان ها با شهرداری است.
ساوه،  فرمانداری  انطباق  شورای  این که  با  افزود:  وی 
را واحد شرایط  گزینه منتخب شورای شهر  گل محمدی 
 200 از  بیش  ساوه  شهر  این که  به  توجه  با  اما  ندانست 
زمینه  این  در  باید  کشور  وزارت  دارد  جمعیت  نفر  هزار 
تکلیف نهایی را مشخص کند. وی بیان کرد: در صورت 
جدید  گزینه های   ، کشور وزارت  سوی  از  گزینه  این  رد 
برای شهرداری بررسی خواهند شد و در شرایط یکسان 

انتخاب شهردار بومی اولویت دارد.
رئیس شورای شهر ساوه در مورد زمان اعام نظر نهایی 
وزارت  با  که  مکاتباتی  و  پیگیری  در  گفت:  کشور  وزارت 
کشور داشتیم، اعام شد که بیش از 120 پرونده مشابه 
وزارتخانه  بررسی  نوبت  در  ساوه  شهرداری  پرونده 
هستند و زمانبندی مشخصی برای تعیین تکلیف اعام 
نشده است. وی تصریح کرد: متاسفانه در فضای مجازی 
ح شد که اعضای شورای شهر بر تایید گزینه  مسائلی مطر
منتخب اصرار دارد در حالی که این موضوع صحت ندارد 
نهایی  نظر  و  قانون  تابع  ساوه  شهر  اسامی  شورای  و 

وزارت کشور و مراجع قانونی است.
مزایای  و  حقوق  پرداخت  وضعیت  مورد  در  امینی  حاج 
پرسنل و کارگران شهرداری ساوه، بیان کرد: با همکاری 
صورت گرفته حقوق کارمندان و کارگران شهرداری تا پایان 
مرداد تسویه شد و اکنون یک ماه معوق مانده است که 

در تاش هستیم هر چه زودتر پرداخت شود.

رئیس شورای اسالمی ساوه:

شورا و شهرداری از ظرفیت های بخش خصوصی استقبال  می کند

پرتاژ ر
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همکار گرامی سرکار خانم سمیرا عارفی

 درگذشت خواهر گرامیتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت 
عرض نموده و از خداوند متعال برای آن عزیز سفر کرده رحمت و مغفرت  و 

برای شما  و سایر بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسالت دارم.

 عباس کریمی سرپرست روزنامه سراسری  جام جم 
لیال گراوند مدیر اجرایی جام جام در استان مرکزی

 رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسامی ساوه 
جشن  این  داشت:  اظهار  مراسم  این  در 
و  اسامی  ارشاد  و  فرهنگ  اداره  همت  با 
در  قصه  بهار  کتابخوانی  باشگاه  همکاری 

محل سالن سلمان ساوجی برگزار گردید.
فر  محمودی  حسین  جام جم  گزارش  به 
گفت: تقویت روحیه کودکان و ایجاد فضای 
متنوع  برنامه های  اجرای  با  نشاط  با  و  پویا 
پروتکل های  رعایت  آموزش  نمایش،  نظیر 
این  برای  ورزش  و  شعر  بهداشتی،مسابقه 
بود.وی  شده  هدف گذاری  قبل  از  مراسم 
خوب  استقبال  مورد  جشن  این  کرد:  بیان 
و  گرفت  قرار  آنان  خانواده های  و  کودکان 
منجر به ایجاد فضایی شاد همراه با سرگرمی 
گفت:  وی  بود.  بهداشتی  نکات  آموزش  و 
با توجه به این که یادگیری در سنین پایین 
بهتر صورت می گیرد، باشگاه های کتابخوانی 
می توانند نقش اساسی را د ا در این خصوص 
وی  کنند.  ایفا  کتابخوانی  و  کتاب  ترویج  با 
افزود: طرح باشگاه های کتابخوانی می تواند 
و  عایق  نیازها،  کودکان،  شناختی  رشد 
گرایش های فردی و اجتماعی آنان را شکوفا 
کودکان  از  تعدادی  مراسم  این  در  نماید. 

ساوجی با اهداء جوایز تجلیل شدند.

در  کـــودک  جهانی  روز  جشن 
ساوه برگزار شد

ــدود 3  ــ ــ ــره طــیــبــه ح ــجـ ح شـ ــر ــ طـ
بـــه هــمــت کمیته  ــال اســــت  ســ
امداد امام خمینی )ره( ساوه به 
صـــورت جــدی اجـــرا مــی شــود که 
بــا اهـــدای میوه  آن بــاغــداران  در 
یک یا چند درخت به نیازمندان 
عاوه بر اهدای زکات مستحبی، 
محصول باغات خود را به سفره 

نیازمندان می رسانند. 
روستاهای  در  کــه  ح  طــر ایــن  در 
ــی  ــرایـ ــر شــهــرســتــان اجـ ــراســ ســ
یک  نصب  با  بــاغــداران  می شود 
پاک بر روی درخت خود، پس از 
به ثمر رسیدن میوه و محصول،  
نیازمندان  بین  توزیع  بــرای  را  آن 
امــام  ــداد  ــ امـ کمیته  اخــتــیــار  در 

خمینی )ره( قرار می 1ضدهند. 
به گزارش جام جم حسین ذبیحی  
در   ســـاوه  ــداد  ــ ام کمیته  رئــیــس 
ح شجره طیبه  که  در روستای  طر

انار  برداشت  با  همزمان  یل آباد 
در باغات ساوه آغاز شده، گفت: 
بهره  هدف  با  طیبه  شجره  ح  طر
ــای مــحــروم از  ــواده ه ــان مــنــدی خ
چهارمین  در  باغات  محصوالت 
سال متوالی در شهرستان ساوه 

در حال اجراست. 
این  در  ــزود:  ــ اف ذبیحی  حسین 
ــاورزان  کــــشــ ــداران و  ــ ــاغـ ــ بـ ح  طــــر
را  خـــود  ــان  ــت درخ ثــمــره  نیکوکار 
زکــــات مــســتــحــبــی به  قــالــب  در 
این  که  می کنند  اهدا  نیازمندان 

گذشته چهار هزار  رقــم در ســال 
پیش بینی  که  بود  درخــت  اصله 
می کنیم امسال هزار اصله دیگر 

به این میزان افزوده شود.
ح پاک   وی بــا بــیــان ایــن کــه طــر
ابتکاری  ح  طر یک  بعنوان  کوبی 
و خــداپــســنــدانــه بـــا قـــوت خــود 
یافته  ادامــه  شهرستان  ایــن  در 
انجام  بینی  پیش  طبق  ــزود:  افــ
شده امسال 30 تن از محصوالت 
حفظ  بــا  طییبه  شــجــره  ح  طــر در 
خانواده های  به  انسانی  کرامت 

نیازمند توزیع خواهد شد. 
با  ــاوه  ســ امــــداد  کمیته  رئــیــس 
از نیات خیر باغداران و  قدردانی 
ح گفت:  استقبال آنان از این طر
مختلف  بــخــش هــای  مــشــارکــت 
کـــشـــاورزان،  ــداران،  ــ ــاغ ــ ب از  اعـــم 

صنعتگران، تولیدکنندگان و ... 
ــد بـــخـــش اعـــظـــمـــی از  ــ ــوان ــ ــی ت مــ
نـــیـــازهـــای خـــانـــواده هـــای تحت 
حمایت را مرتفع سازد و با تعامل 
آنــــان را بـــه خــودکــفــایــی  ــدار  ــایـ پـ

برساند. 
امــداد  کمیته  ذبیحی  گفته  بــه   
)ره( ســاوه در حال  امــام خمینی 
 800 و  هـــزار  چهار  بــر  بالغ  حاضر 
خانوار را تحت حمایت خود دارد.
ساوجی  بــاغــداران  اســت  گفتنی 
تاکنون محصوالت مختلفی اعم 
، زیتون، انجیر و ... را  ، انگور از انار

ح اهدا کرده اند.  به این طر

ح شجره طبیه آغاز شد  همزمان با فصل برداشت انار در ساوه طر
رئیس کمیته امداد ساوه:

مسئول آتش نشانی مامونیه گفت: ساعت 
مسکونی  واحد  یک  مهر  بامداد23  نیم  و   2
عضو  چهار  و  شد  حریق  دچار  شهر  این  در 

خانواده دچار سوختگی شدند.
به گزارش جام جم حمیدرضا شادمان گفت: 
محل  از  گاز  نشت  سوزی  آتش  وقوع  دلیل 
داد:  ادامه  وی  بود.  گرمایشی  وسیله  اتصال 
با توجه به این که شیر ورودی گاز به وسیله 
گازسوز دارای دستگیره باز و بسته کردن بوده، 
حالت  در  خانواده  اعضای  از  یکی  پای   

ً
ظاهرا

خواب و ناخواسته به اهرم برخورد کرده و باعث 
نیمه باز شدن شیر و در نتیجه نشت گاز بروز 
سوختگی  او  گفته  به  می شود.  آتش سوزی 
پدر، مادر و دختر 6 ساله این خانواده خفیف 
رضا  امام  بیمارستان  به  مداوا  برای  و  است 
)ع( مامونیه منتقل شدند اما دختر 14 ساله 
به دلیل درجه باالی سوختگی و برای مداوا از 
سوی نیروهای اورژانس به بیمارستان شهید 

مدرس ساوه انتقال یافت.

به  مــامــونــیــه  در  ــواده ای  ــ ــان ــ خ
تـــــش ســـــوزی دچــــار  دلـــیـــل آ

سوختگی شدند

 رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک با اشاره به قرار گرفتن 
هشت شهرستان استان در وضعیت زرد کرونایی گفت: 
و  تعلل  هرگونه  و  نیست  ثابت  بندی  رنگ  تغییر  این 

سهل انگاری عواقب جبران ناپذیری در پی دارد.
به گزارش جام جم سید محمد جمالیان گفت: بر اساس 
که توسط وزارت  آخرین رنگ بندی شهرستانهای استان 
تفرش،  زرندیه،  شهرستان های  شد،  اعام  بهداشت 

در  خمین  و  شازند  خنداب،  آشتیان،  فراهان،  کمیجان، 
و  دلیجان  ساوه،  اراک،  شهرستان های  و  زرد  وضعیت 

محات در شرایط نارنجی قرار دارند.
نیست  ثابت  بندی  رنگ  تغییر  این  کرد:  تاکید  جمالیان 
بلکه بسیار شکننده است و تجربه ثابت کرده که هرگونه 
پی  در  را  ناپذیری  جبران  عواقب  انگاری  سهل  و  تعلل 
از  یکی  بهداشتی  موازین  رعایت  بنابراین  داشت  خواهد 

موارد حیاتی و مهم کنترل شرایط است.
تزریق  کرد:  تصریح  اراک  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
عامل  امیدوارکننده ترین  حاضر  حال  در  کرونا  واکسن 
برای پایان بخشیدن به این دوران است بنابراین از تمامی 
و  نگرانی  گونه  هیچ  بدون  می خواهیم  شرایط  واجد  افراد 
دغدغه نسبت به واکسیناسیون خود و فرزندان خویش 

کوشا باشند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک:

وضعیت شیوع کرونا در استان بسیار شکننده است

خبر

آگهی  مزایده

ابوالفضل سقاء ابوالفضل 
رئیس اتاق اصناف شهرستان ساوه

باتوجه به مجوزات قانونی و نظریه کارشناسی رسمی  در نظر 
خیابان  در  واقع  اصناف  اتاق  سابق  تجاری  ساختمان  است 
استقال به مساحت 135 متر مربع با قیمت کارشناسی اجاره  

داده شود.
متقاضیان برای کسب اطاعات بیتشر از تاریخ ۲7 مهرماه به 
مدت  10 روز اداری به اتاق اصناف واقع در خیابان بسیج مراجعه 

و یا با شماره تلفن: 4۲۲۲1416 -086 تماس  حاصل نمایند.

ایجاد  و  ترویج  هدف  با  بانوان  کونگ فو  روزه  یک  جشنواره 
100 هنرجو  با حضور  بانوان در این رشته  خودباوری برای فعالیت 
در قالب 6 باشگاه برگزار شد. در پایان این برنامه از قهرمانان این 
رشته که مقام کشوری داشتند تجلیل و به تعدادی از هنرجویان 

حکم اعطا شد.

جشنواره کونگ فو بانوان در ساوه برگزار شد

اجتماعی



سه شنبه   27 مهر 1400   شماره 46058
ضمیمه رایگان روزنامه در شهرستان ساوه

ح در مــراســم  ــر بــه گــــزارش جـــام  جـــم، مــحــمــدرضــا فـ
شهرهای  محرومان  مسکن  پــروژه هــای  کلنگ زنی 
۷5واحــــد   ــروز  ــ امـ ــت:  ــف گ ــران  ــوبـ نـ و  آبــــاد  غـــرق  آوه، 
واحد  هر  بــرای  و  شد   کلنگ زنی  محرومان  مسکن 
تسهیات  میلیون   100 و  بــاعــوض  وام  ۷0میلیون 
تامین اعتبارشده با توجه به موفقیتی که در ساخت 
مسکن  2۷00واحــد  اکنون  هم  داشتیم  مهر  مسکن 
خوشبختانه  ساخت  روند  داریم  کار  دستور  در  ملی 
تحویل  مــاهــه   18 ــاهلل  انــش اســـت  کــنــنــده  امـــیـــدوار 

خانواده های عزیز نیازمند تحویل داده می شود.
وی افزود: 104 هزار واحد مسکن روستایی فرسوده 
درصد   55 امروز  به  تا  که  داشتیم  مرکزی  استان  در 
بارندگی  دلیل  به  همچنین  شده  مقاوم سازی  آنها 
و سیل  5 هــزار واحــد احــداث شد و در سال ۹۹ نیز 
2هزار واحد برای محرومان تامین اعتبار کردیم برای 
مجموع   در  باعوض  وام  تومان  30میلیون  هرواحد 
تسهیات  میلیون   50 و  باعوض  تومان  میلیارد   60
ارزان  تسهیات  تومان  200میلیارد  مجموع   در  که 
قیمت اختصاص داده شده مدت زمان برای  تحویل 
بودیم  کـــرده  پیش بینی  ســال  یــک  را  واحــد هــا  ایــن 
پیشرفت  ۹5درصـــد  بــا  اکــنــون  هــم  خوشبختانه  کــه 

فیزیکی در مرحله پایانی برای تحویل هستند.
ح گفت: با توجه به رسالت بنیاد مسکن ساالنه   فر
روستایی  مسکن  بازسازی  و  ساخت  برای  اعتباری 
4هزارواحد  سازی   مقاوم  امسال  برای  شده  تعیین 
که  صـــورتـــی  در  داریـــــم  ــار  کــ دســـتـــور  در  روســـتـــایـــی 
هزینه های  جوابگو  شده  داده  اختصاص  تسهیات 
منابع  دیگر  از  باعوض  تسهیات  نباشد  ساخت 

بنیاد مسکن به آنها پرداخت می شود.
مدیرکل بنیاد مسکن استان مرکزی  تصریح کرد: در 
بحث بازسازی و خسارت ناشی از سیل امسال  10۷ 
اعتبار  تامین  استان  بــرای  باعوص  تومان  میلیارد 
سیمان  تن  38هزار  و  تسهیات  300میلیارد  کردیم، 

رایگان اهدایی رهبر پرداخت شد.
ــاوه در مجلس  مــــردم ســ نــمــایــنــده  مــحــمــد ســبــزی 
مسکن  زنــی  کلنگ  در  گــفــت:   نیز  اســامــی  شـــورای 
مسکن  امــروز  گفت:  ســاوه  شهرهای  در  محرومان 
بویژه  مختلف  اقشار  نیاز   گرانی  و  تــورم  به  باتوجه 
ــه هــمــیــن دلــیــل مــجــلــس به  ــروم اســـت ب ــح قــشــر م
ح جهش  و طر کردند  موضوع ساخت مسکن ورود 
دولت  خوشبختانه  و  کرد  مصوب  را  مسکن  تولید 

آن را به دستگاه های اجرایی اباغ کردند.
شــورای  مجلس  در  زرنــدیــه  و  ســاوه  مــردم  نماینده 
به  توجه  با  گفت:  خبرنگاران  جمع  در  نیز  اسامی 

را  مسکن  تولید  جهش  ح  طر مجلس  جامعه،  نیاز 
به  را  این مصوبه  نیز  و رئیس جمهوری  کرد  تصویب 

دستگاه های اجرایی اباغ کردند.
حجت االسام »محمد سبزی« بیان کرد: ساخت یک 
بخش  این  در  بزرگ  انقابی  سال،  در  خانه  میلیون 
نقش  نیز  اشتغالزایی  بحث  در  و  کرد  خواهد  ایجاد 

بسزایی دارد.
وی ادامه داد: صاحبان صنایع در سطح شهرستان 
تخصیص  صــورت  در  که  کردند  آمادگی  اعــام  ســاوه 
زمین رایگان از سوی دولت، مسکن ویژه کارگران با 
استفاده از تسهیات ارزان قیمت را احداث خواهند 

کرد.
شــورای  مجلس  در  زرنــدیــه  و  ســاوه  مــردم  نماینده 
زمین  اختصاص  روستاها  در  کــرد:  تصریح  اسامی 
با  نیز  نیازمند  افــراد  تا  اســت  کــار  دستور  در  رایگان 
و  شوند  دار  خانه  باعوض  کمک های  و  تسهیات 

دولت انقابی نگاه ویژه ای به این بخش دارد.
جمله  از  الزم  زیرساخت های  تامین  سبزی،  گفته  به 
ملی  اقــدام  پــروژه هــای  در  درمانی  و  آموزشی  فضای 
مسکن امری حائز اهمیت است که باید در دستور 

کار قرار گیرد.
ساخت مسکن باشد بلکه باید تمام زیرساخت های 

آن از لحاظ آموزشی، فرهنگی و درمانی تامین شود.
خ رشــد  ــه نـــر ــا تــوجــه ب فــرمــانــدار ســـاوه نــیــز گــفــت: ب
ساوه  شهرستان  اساسی  نیازهای  از  یکی  جمعیت، 
ــه ایــن  مــســکــن اســـت و مــســئــوالن بــایــد نــســبــت ب

موضوع اهتمام ویژه داشته باشند.
اقدامات  مسکن  بنیاد  کــرد:  بیان  میرزایی«  »علی 
محرومان  و  جــوانــان  بــرای  مسکن  زمینه  در  خوبی 
در  مسکونی  واحــد   1۹0 از  بیش  و  است  داده  انجام 
شهرستان ساوه شامل 40 واحد در آوه، 104 واحد در 
غرق آباد و 50 واحد در نوبران ساخته خواهد شد که 

امیدواریم تا سال آینده به بهره برداری برسد.
در  مسکن  ملی  اقــدام  ح  طــر گفت:  ســاوه  فــرمــانــدار 
عملیات  و  دارد  خوبی  پیشرفت  ســاوه  شهرستان 
دستور  در  ساوه  شهرستان  در  واحد  هزار   2 اجرایی 

کار است.
انقاب  بنیادمسکن  پیکررئیس  آب  کاظم  محمد 
ــز  در ایـــن افــتــتــاح  ــی اســـامـــی شــهــرســتــان ســــاوه ن
بــازســازی،  مسکن  بنیاد  کــار  اصلی  ترین  گفت:کرد: 
شهرهای  و  روستاییان  مسکن  ساخت  و  تعمیر 
ــن رســالــت در سال  ای ــت و در راســتــای  کــوچــک اس
شهرهای  و  روستاها  در  واحد  هزار  از  بیش  گذشته 

نوبران، آوه و غرق آباد بازسازی شده است. 

همچنین بازسازی 400 واحد سیل زده نیز در دستور 
 3۹0 بـــرای   تاکنون  کــه  قــرار داشــتــه اســت  بنیاد  کــار 
بازسازی  برای  و  شده   انجام  کار  پایان  صدور  واحد  
داده  اختصاص  تسهیات  تــومــان  میلیارد   20 آنها 
بوده  باعوض  تسهیات  آن  میلیارد   ۷.5 که  شده 

است.

روستایی  مسکن  سازی  مقاوم  بحث  در  افزود:  وی 
به  تــا  کــه  اســت  ــد  واح  450 ــاوه  س شهرستان  سهم 
در  فیزیکی  پیشرفت  درصــد   80 بــا  واحــد   400 امـــروز 
کرد:  نشان  خاطر  پیکر  آب  هستند،   بازسازی  حال 
استانداری،  بین  جانبه  سه  نامه  تفاهم  همچنین 
ــرای  ــه و بــنــیــاد مــســکــن ب ــودج ســـازمـــان بــرنــامــه و ب
که  اســت  شــده  منعقد  محرومان  مسکن  ساخت 
 16 حــدود  اعتبار  با  واحــد   20 ســاوه  شهرستان  سهم 
وام  قالب  در  آن  میلیارد   6 که  است  تومان  میلیارد 
باعوض است که این واحدها با ۹0 درصد پیشرفت 

فیزیکی در حال ساخت هستند. 
از  درآمد  کم  اقشار  برای  مسکن  ساخت  افــزود:  وی 

انبوه  گذشته  ســال  در  شــد.  خواهد  شــروع  امسال 
سازی اجرا شد که در روستای   یاتان برای ۷0 واحد، 

در شهر نوبران 30 واحد، اجرا شده است. 
شهرستان  اســامــی  انــقــاب  مسکن  بنیاد  رئــیــس 
کم  اقــشــار  بـــرای  پـــروژ مسکن  کـــرد:  ــاوه  تصریح  سـ
درآمد در زمین های بنیاد مسکن و با همکاری راه و 
شهرسازی امسال  اجرا یی  شده  و  20واحدمسکن  
اقشار کم درآمد  در ده قطعه دو طبقه با زیر بنا هر 
و  1800مترمربع   کلی  زیربنای  با  و  ۹0  متر مربع  طبقه 
که در  بینی شــده    2 هــزار متر مربع پیش  مساحت 

حال انتخاب پیمانکارهستیم.
آباد داریم 20 واحد  وی افزود: پروژه 104 واحدی عرق 
آن  برای اقشار کم درآمد این منطقه،  15واحد برای 
ــد نــوبــران، 40واحـــد  بــرای شــهــرآوه با  اقشار کم درآم
حضور مسئوالن  کلنگ زنی می شود که کار ساخت 

آنها امسال شروع خواهد شد.
شهرستان  اســامــی  انــقــاب  مسکن  بنیاد  رئیس   
مربع،  با۹0متر  آوه  واحدهای  کرد:  خاطرنشان  ساوه 

غرق آباد با 100 ونوبران با 60متر مربع اجرا می شود.
 آب پیگیر تصریح کرد: شرایط واگذاری این زمین ها 
مسکن  و  زمین  فاقد  افراد  که  است  صورت  این  به 
در روستا و شهر باشند سپس  بر اساس فراخوان 
صورت  واگـــذاری  می گیرد   صــورت  که  بندی  وامتیاز 

می گیرد.
 وی ادامــه داد: پــروژه 200واحــدی مسکن محرومان 
میلیون   50 وام  با  ســاوه  شهرستان   روستاهای  در 
 200 بـــرای  بــاعــوض  تسهیات  30میلیون  و  تــومــان 
به  توجه  با  خوشبختانه  شــده  آن زده  اســتــارت  نفر 
پیشرفت فیزیکی 86 درصدی ظرف چند ماهه آینده 

امسال تحویل مالکان آنها داده می شود.
شهرستان  اســامــی  انــقــاب  مسکن  بنیاد  رئــیــس 
ساوه تصریح کرد: به منظور هویت بخشی به اماکن 
ح ســنــددار کــردن امــاکــن روســتــایــی از  روســتــایــی طــر
سال 84 شروع شده که در شهرستان تا به امروز 11 

هزار و ۷25 جلد سند صادر شده است.
بــرای  استعام  پاسخ  صــدور  خصوص  در  پیکر  آب 
سال  در  کرد:  عنوان  روستاها  در  ساختمانی  پروانه 
۹۹ به 1280 فقره استعام پاسخ داده شده است و در 
سال 1400 نیز تا به امروز 550 فقره پاسخ استعام در 

دو بخش نوبران و بخش مرکزی صادر شده است.
با همکاری بخشداران و دهیاری ها  کرد:  وی تصریح 
پــروانــه ساخت  که درخــواســت  افـــرادی  بــرای تمامی 
قبل  است.  شده  صادر  ساختمانی  پروانه  داشتند 

از پایان امسال تحویل جامع هدف داده می شود.

رئیس بنیاد مسکن انقالب اسالمی ساوه: 

استارت ساخت مسکن برای اقشار کم درآمد در ساوه

رئیس بنیاد مسکن انقاب اسامی ساوه:
اماکن  به  بخشی  هویت  منظور  به 
اماکن  کردن  دار  سند  ح  طر روستایی 
در  که  شده  ع  شرو  84 سال  از  روستایی 
جلد   7۲5 و  هزار   11 امروز  به  تا  شهرستان 

سند صادر شده است.
آب پیکر در خصوص صدور پاسخ استعالم 
برای پروانه ساختمانی در روستاها عنوان 
استعالم  فقره   1۲80 به   ۹۹ سال  در  کرد: 
نیز   1400 سال  در  و  است  شده  داده  پاسخ 
تا به امروز 550 فقره پاسخ استعالم در دو 
شده  صادر  مرکزی  بخش  و  نوبران  بخش 

است.
بخشداران  همکاری  با  کرد:  تصریح  وی 
که  افرادی  تمامی  برای  دهیاری ها  و 
پروانه  داشتند  ساخت  پروانه  درخواست 
ساختمانی صادر شده است. قبل از پایان 
امسال تحویل جامع هدف داده می شود.

پرتاژ ر
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پــرویــز فــتــاح پــرویــز فــتــاح در حاشیه 
خط جدید تولید کاشی و سرامیک در 
ساوه اظهار داشت: فتاح خاطرنشان 
کـــرد: در ایــن کــارخــانــه یــا هــر کارخانه 
تــاش داریـــم در  و هــر صنایع دیــگــر 
بنیادمستضعفان کار و پیگیری کنیم 
تا از تکنولوژی روز دنیا در عرصه تولید 
عقب نمانیم و همپای دنیا و دانش 
برخی  البته  کنیم،  حرکت  جهان  روز 
کارخانجات خط قدیمی دارند، ضمن 
حفظ رویه با تکنولوژی روز دنیا تاش 
تولید  ظرفیت  حــداکــثــر  بــه  تــا  داریـــم 
ایـــن خــط جــدیــد 2 میلیون  بــرســیــم، 
متر مربع در سال ظرفیت تولید دارد، 
سایر ۷.8 میلیون مترمربع تولید کرده 
مترمربع  میلیون   10 مجموع  در  کــه 
ظرفیت تولید کارخانه امسال خواهد 
حــدود 400  کشور  کل  ظرفیت  رسید. 

 3 تا   2.5 که  اســت  مترمربع  میلیون 
درصد تولیدات کشور در این کارخانه 
تــولــیــد مـــی شـــود کـــه مــهــم مــوضــوع 
آنجاست که خط تولید می تواند تولید 
در کشور را تغییر دهد به طوری که در 
این کارخانه ابعاد سرامیک ها تا 2 متر 
رسیده که در گام بعد با طول 3.2 متر 

و عرض متفاوت خواهد بود.
آماده کمک به دولت در تحقق قانون 

جهش تولید مسکن هستیم
رئیس بنیاد مستضعفان با اشاره به 
نقش بنیاد درراستای تولید مسکن 
هستیم،  دولـــت  کــنــار  در  مــا  گــفــت: 
جامع  قــانــون  مجلس  خوشبختانه 
کــرده و دولت  ابــاغ  را  تولید مسکن 
است  ایــن  عزمش  رئیسی  اهلل  آیــت 
ــا اهــتــمــام تـــاش داشــتــه باشد  کــه ب
و  راه  وزارت  و  دولـــت  کــنــار  در  مــا  و 

برگزار  شهرسازی هستیم و جلساتی 
شده  آمــاده  تفاهم نامه ها  هم  شده، 
براساس  د  را  خــود  زمین های  هــم  و 
در  هم  و  می آوریم  ح  طر و  قانون  این 
مصالح مصرفی مثل کاشی، سرامیک 
در  که  و...  آرماتور  و  فــوالد  سیمان،  و 
کنار دولت  این صنایع حضور داریــم 
و همراه خواهیم بود.وی اضافه کرد: 
همچنین بنیاد می تواند در خصوص 
مسکن محرومان و طبقات متوسط 
بیشتر کمک کند و من فکر می کنم 
بر  نهادها  و  دستگاه ها  همه  کمک 
اباغ  مجلس  که  قانونی  این  اساس 
تحول  و  تغییر  شاهد  می توان  کــرده 
ــور را  ــی در حــــوزه مــســکــن کــش ــوب خ
شاهد باشیم و ما هم در کنار دولت 
ح موثر و  و کمک به اجــرایــی ایــن طــر

فعال یاریگر خواهیم بود.

رئیس بنیاد مستضعفان در ساوه: 

ح جهش تولید مسکن هستیم آماده همکاری در طر

بر  گفت:  اراک  پزشکی  علوم  دانشگاه  رئیس 
پروش  و  آموزش  کرونا،  ستاد  مصوبه  اساس 
مدارس  بازگشایی  برای  نمی تواند  استان 
تصمیم بگیرد بلکه باید منتظر تصمیم ستاد 
باید  مجموع  در  بود،  رابطه  این  در  کرونا  ملی 
شرایط الزم برای بازگشایی مدارس مهیا شود تا 

خطری دانش آموزان و معلمان را تهدید نکند.
در  جمالیان  سیدمحمد  جام جم  گزارش  به 
نشست ستاد مبارزه با کرونا اظهار کرد: تاکنون 
430 هزار و 123 ُدز واکسن در این استان تزریق 
واکسیناسیون  گفت  می توان  که  است  شده 

روند قابل قبولی در استان دارد.
اول  ُدز  نفر   ۹32 و  هزار   ۹56 کرد:  تصریح  وی 
را  کرونا  واکسن  دوم  دز  نفر  و 1۹1  هزار  و 4۷3 
را  تزریقی  نوع  بیشترین  وی  کرده اند.  دریافت 

نیز  واکسن  این  کرد:  اظهار  و  اعام  سینوفارم 
نباید  مردم  و  دارد  را  جهانی  بهداشت  تایید 
بابیان  باشند.جمالیان  واکسن  تزریق  نگران 
این که میزان شیوع کرونا متاسفانه طی روزهای 
اخیر روند افزایشی گرفته که جای نگرانی دارد، 
گفت: تاکنون ۷0 درصد دانش آموزان و ۹0 درصد 
کرده اند.  دریافت  را  کرونا  واکسن  فرهنگیان 
بازگشایی  خصوص  در  این که  به  اشاره  با  وی 
ملی  ستاد  مصوبه  اساس  بر  استان  مدارس 
کرونا تصمیم  می گیرد، بیان داشت: بر اساس 
استان  پروش  و  آموزش  کرونا،  ستاد  مصوبه 
تصمیم  مدارس  بازگشایی  برای  نمی تواند 
ملی  ستاد  تصمیم  منتظر  باید  بلکه  بگیرد. 
کرونا در این رابطه بود، در مجموع باید شرایط 
الزم برای بازگشایی مدارس مهیا شود تا خطری 

دانش آموزان و معلمان را تهدید نکند. رئیس 
دز  یک  تزریق  از  اراک  پزشکی  علوم  دانشگاه 
واکسن به 81 درصد از جمعیت هدف استان 
نباید  رنگ ها  تغییر  داشت:  بیان  و  داد  خبر 
انگاری  عادی  چرا  شود،  انگاری  عادی  موجب 
طی روزهای اخیر موجب افزایش شدت بیماری 

شده است. 
جمالیان ادامه داد: وی در خصوص بازگشایی 
استخرهای اراک برخاف پروتکل های ملی بیان 
استخرها  در  جمعیت  باالی  ازدحام  داشت: 
مشاهده  مجازی  فضای  در  را  آن  تصاویر  که 
کردیم به شدت نگران کننده است، باید اداره 
کل ورزش و جوانان نظارت ویژه در این راستا 
کارت  فاقد  افراد  ورود  اجازه  و  باشد  داشته 

واکسن را ندهد.

وزیر صنعت خبر داد؛
برنامه ویژه وزارت صمت برای تنظیم بازار کاالهای پایه پتروشیمی

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک:

ج از مصوبه ستاد ملی  بازگشایی مدارس خار
مقابله با کرونا ممنوع است

 رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان ساوه از جابجایی بیش از 103 هزار نفر مسافر از 
طریق ناوگان حمل و نقل عمومی مسافری این شهرستان خبر داد.

به گزارش جام جم ابراهیم مردانی گفت: بر اساس تحلیل داده های شرکت های مسافری، در بازه زمانی 
یاد شده 15 هزار و ۷44 سفر ثبت سامانه شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حاکی 
از رشد 12 درصدی دارد.وی افزود، در حال حاضر تعداد یک پایانه مسافری فعال، یک انجمن صنفی 

کارفرمایی فعال، 200 راننده مسافری فعال، 25 دستگاه ناوگان اتوبوسی، 150 دستگاه ناوگان مینی 
بوسی و 120 دستگاه ناوگان سواری فعال در شهرستان ساوه به همشهریان گرامی و هموطنان عزیز 
خدمات ارائه می دهند. وی در ادامه با اشاره به فعالیت 2۷ شرکت حمل و نقل کاال در شهرستان گفت: 
در شش ماهه نخست امسال بیش از یک میلیون و هفتصد هزار تن بار با صدور 146 هزار و ۹۹8 عدد 

بارنامه توسط ناوگان حمل و نقل کاال از مبدا شهرستان ساوه به اقصی نقاط کشور حمل شده است.

رشد ۱۲ درصدی جابجایی مسافر در ساوه نیمه اول سال

5 اقتصادی

ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان خراسان رضوی

وزیر صمت با اشاره به مشکات تأمین مواد اولیه پتروشیمی گفت: برنامه ویژه ای 
برای تنظیم بازار کاالهای پایه از جمله فوالد و پتروشیمی تهیه کرده ایم.

به گزارش جام جم سیدرضا فاطمی امین در جریان سفر به استان مرکزی در حاشیه 
افتتاح یک واحدهای صنعتاظهار کرد: خوشبختانه سرمایه گذاری خوبی در صنعت 
باالدستی پتروشیمی صورت گرفته، اما متأسفانه محصوالت به صورت نیمه خام 
ارزش  نوعی  به  شد  افتتاح  دلیجان  در  امروز  که  صنعتی  واحد  و  می شوند  صادر 
افزوده باالتر و اشتغال و قیمت بیشتری برای محصوالت پتروشیمی ایجاد می کند 
و رونق تولید را به همراه دارد.وی ادامه داد: در رابطه با تأمین مواد اولیه مشکاتی 
کاال  بورس  در  و  تولید نمی شود  و قیمت مناسب  کافی  اندازه  به  کاال  دارد،  وجود 

محدودیت هایی هست، بنابراین یک برنامه ویژه برای تنظیم بازار کاالهای پایه از 
جمله فوالد و پتروشیمی تهیه کرده ایم.وزیر صنعت معدن و تجارت تصریح کرد: 
در راستای تأمین مواد اولیه به تولیدکننده این واحد قول دادم که تا دو ماه آینده 
موضوع سهمیه بندی مواد اولیه برای تمام واحدهای پایین دستی پتروشیمی حل 
شود. وی اظهار کرد: در خصوص بازنگری اساسی مجوزها تا پایان امسال، قولی به 
همه تولیدکنندگان داده ایم به این ترتیب که بسیاری از مجوزهایی که شاید ضرورت 
نداشته باشد و اخذ آنها وقت زیادی نیاز دارد حذف و فرآیند سایر مجوزها تسهیل 
شود تا سرمایه  گذار یا تولیدکننده به سبب تأخیرات در وزارت صمت، دچار اشکال 

و اختاف نشود.
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ضمیمه رایگان روزنامه در شهرستان ساوه

آمــوزش و پــرورش ســاوه در  رئیس اداره 
خیران  همت  از  قــدردانــی  با  مراسم  ایــن 
مــدرســه ســاز گــفــت: حـــدود یــک ســال از 
امـــضـــای تــفــاهــم نــامــه ســاخــت مــدرســه 
گــرانــقــدر مــی گــذرد امــا به  بــا ایــن دو خیر 
ــاکــنــون امـــان  ــن ت ــی ــل مــشــکــات زم ــی دل
با  خوشبختانه  که  نبود  فراهم  ساخت 
این  در  زمین  شــده  انــجــام  پیگیری های 

منطقه واگذار شد.
فراشیانی  ابــراهــیــم  جــام جــم  گـــزارش  بــه 
افزود: پس از کلنگ زنی بافاصله مراحل 
ــازمـــان ســاخــت  ــط سـ ــوس تــهــیــه نــقــشــه ت
و نــوســازی مـــدارس انــجــام مــی شــود که 
آن  از   یک ماه زمان می برد و پس 

ً
حدودا

عملیات ساخت اجرایی خواهد شد.
که  مــدرســه  دو  ــن  ای زمــیــن  مجموع  وی 
متر  هزار   5 را  دارنــد  قرار  هم  مجاورت  در 
مــربــع عــنــوان کــرد و گــفــت: ایــن مــدارس 
قرار است در نه کاس با زیربنا 1550 متر 
برای هر مدرسه ساخته شود که بخشی 
از نیاز ساکنین این منطقه را رفع خواهد 

نمود.

پــرورش ســاوه تصریح  و  آمــوزش  رئیس 
کرد: هزینه پیش بینی شده برای ساخت 
ــدود 10  ــ ــام خــیــرســاز ح ــم ایـــن مـــدرســـه ت
شده  پیش بینی  و  است  تومان  میلیارد 
ایــن  ســاخــت  عملیات  آیــنــده  مــاه   18 تــا 

مدرسه به اتمام برسد.
فراشیانی با بیان این که خیران در عرصه 
مدرسه سازی پویا و فعال هستند گفت: 
خوشبختانه در استان مرکزی و خصوصا 

ساوه این امر بیشتر به چشم می خورد.
ــران در  ــ ــی ــ ــت خ ــارکـ ــشـ خــوشــبــخــتــانــه مـ
شهرستان  در  آمــوزشــی  فضای  ساخت 
خیران  مجمع  و  ــت  اس ســتــودنــی  ســـاوه 
مــدرســه ســاز ایـــن شــهــرســتــان طــی چند 
استان  در  برتر  رتبه  توانسته  اخیر  سال 

مرکزی به خوداختصاص بدهد.
وی افزود: امروز که شاهد حضور خیران 
باید  هستیم  آموزشی  فضای  ساخت  در 
راهگشای  خــیــران  مــشــاوران  عــنــوان  بــه 
در  بــخــشــی  ســـرعـــت  بـــاعـــث  و  مــســیــر 

آنها باشیم. اقدامات 
ــد ســـــبـــــزی نــــمــــایــــنــــده مــــــردم  ــمــ ــحــ مــ

در  ــه  ــ ــدی ــ زرن و  ســـــاوه  شـــهـــرســـتـــان هـــای 
ــت:در  ــفـ ــلــس شـــــــورای اســــامــــی  گـ ــج م
جمعیت  بــه  تــوجــه  بــا  ســاوه  شهرستان 
آموزشی  واحد   ۷0 ساخت  آن  رشد  به  رو 
شهرستان  مــدارس  اکثر  اســت.  ضــروری 
ــورت 2 شـــیـــفـــت فــعــال  ــ ــ بــــه صـ ــاوه  ــ ــ سـ
می شود  سبب  مساله  ــن  ای و  هستند 
رعایت  آمـــوزش  در  الزم  اســتــانــداردهــای 
با  همزمان  مسئوالن  می طلبد  نــشــود. 
بـــرای ســاخــت فضای  ــتــی  ــارات دول ــب اعــت
خیران  مشارکت  بــرای  را  زمینه  آموزشی 
فراهم  آموزشی  فضای  ساخت  حــوزه  در 

کنند.
ــزار دانـــش  ــ یـــک هـ ــه  ــاالنـ افــــــزود: سـ وی 
ــه صــــــــورت مـــیـــانـــگـــیـــن بــه  ــ آمـــــــــوزش بـ
ــوزی شــهــرســتــان  ــ ــ ــش آم ــ ــ جــمــعــیــت دان
این  به  توجه  با  و  می شود  اضافه  ســاوه 
این  در  مــدرســه   4 ساخت  ســاالنــه   ، آمــار
شــهــرســتــان ضـــــروری اســــت. نــمــایــنــده 
در  زرندیه  و  ساوه  شهرستان های  مردم 
با  کــرد:  تصریح  اسامی  شــورای  مجلس 
مسکونی  واحــد  هــزار   2 ساخت  به  توجه 
ح اقدام ملی مسکن در شهرستان  در طر
ــواده  ــ ــان ــ خ ــر  ــ ه ــه  ــ ک ــی  ــ ــورت ــ ص در  ســــــاوه 
یــک دانـــش آمـــوز داشــتــه بــاشــد 2 هــزار 
ح  دانش آموز در سه منطقه اجرای این طر
از ساخت  بنابراین قبل  خواهیم داشت 
زیــرســاخــت هــای  ــورد  مـ در  بــایــد  مسکن 
مناطق  این  فرهنگی  و  درمانی  آموزشی، 
نماینده  شــود.  اندیشیده  تدبیری  نیز 
ــاوه و زرنــدیــه  ــردم شــهــرســتــان هــای سـ مـ
مهم ترین  از  یکی  را  مسکن  مجلس  در 
دانست  ســاوه  شهر  در  مــردم  نــیــازهــای 
صنعتی  بــه  تــوجــه  بــا  کــرد:  خاطرنشان  و 
دادند  پیشنهاد  کارفرمایان  ساوه  بودن 
در صـــورت تــأمــیــن زمــیــن تــوســط دولــت 

مــازاد  تومانی  میلیون   250 وام  اعطای  و 
اســکــان  ــرای  بـ را  مسکن  ســاخــت  مبلغ 
بــایــد با  کــه  ــرد  ک ــران تقبل خــواهــنــد  ــارگ ک
جامه  موضوع  ایــن  به  جلساتی  بــرگــزاری 

بپوشانیم. عمل 
مسکن  وضــعــیــت  بــه  همچنین  ســبــزی 
عنوان  و  داشـــت  ــاره  اشـ نیز  فرهنگیان 
فرهنگیان  از  تـــعـــدادی  ســـاوه  در  کـــرد: 
مسکن  ح  طــر در  کــه  هستند  مستاجر 
آنان را ملزم به گرفتن واحد در شهرهای 
که مشکاتی  کردند  امیرکبیر  و  مهاجران 
بنابراین  آورد  وجود  به  قشر  این  برای  را 
بــا تــعــامــل صـــورت گــرفــتــه در تــاشــیــم تا 
فرهنگیان  تا  کنیم  ملغی  را  آنها  نام  ثبت 
مسکن  جدید  ح  طر در  بتوانند  ساوجی 
در ساوه ثبت نام کنند حسین اصاح چی 
ساوه   ساز  مدرسه  خیران  مجمع  رئیس 
گفت:  جم  جــام  خبرنگار  با  گفت وگو  در 
اهمیت کار خیران مدرسه ساز بسیار باال 
است، به طوری که  امروز درصد باالیی از 
صورت  به  یا  خیران  مشارکت  با  مدارس 

تمام خیرساز احداث می شوند.
تحصیل  زمینه  کــردن  فراهم  ــزود:  اف وی 
دانش آموز  پسران  و  دختران  بــرای  برابر 
آموزش و پرورش  از جمله وظایف اصلی 
ــت و  ــ ــر اس ــ ــی ام ــول ــت و دســـتـــگـــاه هـــای م
در  مــدرســه ســاز  خــیــران  مالی  کمک های 
این زمینه می تواند بسیار راه گشا باشد. 
 عبداهلل سالمی مدیرعامل مجمع خیران 
مدرسه ساز ساوه نیز گفت: مشارکت در 
سرمایه گذاری  یک  خیرخواهانه  کارهای 
ــردم  ــت و حـــضـــور مـ ــ ــوی اس ــن ــع ــزرگ م ــ بـ
دســتــاوردهــای  و  ــار  ثـ آ ــوری  امــ چنین  در 
آیـــنـــده خـــواهـــد داشـــت.  مـــانـــدگـــاری در 
جامعه ای  هیچ  ایــن کــه  بــیــان  بــا  سالمی 
بــــدون رشـــد عــلــمــی بـــه تــوســعــه پــایــدار 

به  رسیدن  بــرای  افــزود:  رسید،  نخواهد 
نقش  از  مدرسه ساز  خیران  هــدف  ایــن 
ــوده و بــا ســاخــت و  ــ مــهــمــی بـــرخـــوردار ب
توسعه  تضمین کننده  مـــدارس  تجهیز 
فضاهای  نــوســازی  بر  او  هستند.  پــایــدار 
توجه  کــرد:  اضافه  و  کــرد  تاکید  آمــوزشــی 
کمک  آجر  به  آجر  ح  طر اجــرای  به  بیشتر 
موثری برای تکمیل پروژه های نیمه تمام 

آموزشی است.
ایجاد  با  امیدواریم  کــرد:  تصریح  سالمی 
با  کیفی  و  استاندارد  آموزشی  فضاهای 
دانــش آمــوزان  و  معلمان  خــیــران،  کمک 

بتوانند به وظایف خود بهتر عمل کنند.
مجمع  رئیس  نائب  ذولــفــقــاری   حسین 
ــاز ســـاوه نــیــز گفت:  ــه سـ ــدرس ــران م ــی خ
ــوزش  و پــــرورش بــســتــر تــوســعــه هر  ــ آمـ
حوزه  ایــن  به  توجه  عــدم  و  اســت  کشور 
کــشــور  در  فــقــر  و  مــحــرومــیــت  مـــوجـــب 

خواهد بود.
فضای  از  ــورداری  ــرخـ بـ ــرد:  کـ تــصــریــح  وی 
ــدارد، حق  ــانـ ــتـ ــی مــنــاســب و اسـ ــوزشـ آمـ
بدیهی همه دانش آموزان و آینده  سازان 
میهن است.توجه و حمایت دولتمردان 
موجب  هــمــواره  مــدرســه ســاز  خــیــران  از 
ترغیب و تشویق آنان برای ادامه کارهای 

نیکوکارانه است. 
ساوه   ساز  مدرسه  خیران  از  افــزود:  وی   
پور  ج  فر محترم  خانواده   دو  همچنین  و 
مدیر  مــحــمــدی  مــهــنــدس  الجـــــوردی،  و 
ــدارس اســـتـــان مــرکــزی  ــ ــازی مـ ــوسـ کـــل نـ
لــنــجــانــی،  نـــــژاد،  دانــــش  وی   مـــعـــاون  و 
ــوزش و پـــرورش  ــ آمـ ــی رئــیــس  ــان فــراشــی
و  استانی  مسئوالن  همچنین  و  ــاوه  س
وحامی  پشتیبان  همواره  که  شهرستانی 
بودند  ساوه  ساز  مدرسه  خیران  مجمع 

تشکر و قدردانی می کنم.

۲ واحد آموزشی خیرساز در ساوه کلنگ زنی شد
پرتاژرئیس آموزش و پرورش شهرستان ساوه خبر داد: ر
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رئیس آموزش و پرورش نوبران در 
صنایع   آزمایشگاه  افتتاح  مراسم 
غــذایــی هــنــرســتــان عــفــاف گفت: 
شرکت صنایع غذایی ماسترفوده 
تجهیز  با  خیرخواهانه  اقدامی  در 
ــذایـــی به  آزمـــایـــشـــگـــاه صــنــایــع غـ
دغدغه های تحصیلی خانواده های 
دانش آموزان و مجموعه  آموزش 
افـــزود:  وی  داد.  پــایــان  پـــرورش  و 
در  بهتر  موقعیت های  وجـــود  بــا 
ســایــر نــقــاط کــشــور بـــرای شرکت 
ــن مجموعه  ــا ای مــاســتــرفــوده،  ام
را  نــوبــران  بــرخــوردار  کمتر  منطقه 

مهم،  اتفاق  این  از  بهره  مندی  در 
در اولویت کاری خود قرار داد و ما 
خیرخواهانه  اقدام  این  امیدواریم 
الگویی مناسب برای سایر صنایع 

باشد.  
شرکت  کــرد:  تصریح  صابر  حمید   
صنعتی  نــاحــیــه  در  مــاســتــرفــوده 
مسئولیت  راســـتـــای  در  نـــوبـــران 
ــه تــجــهــیــز  ــ اجـــتـــمـــاعـــی نــســبــت ب
ــاه صـــنـــایـــع غـــذایـــی  ــ ــگ ــ ــش ــ ــای ــ آزم
اقــــــدام کــــرد کـــه ایــــن امــــر گــامــی 
توانمندسازی  راســتــای  در  مــوثــر 
دانش آموزان محسوب می شود.  

 20 حـــاضـــر  حــــال  افـــــــــزود:در  وی  
دانش آموز در رشته صنایع غذایی 
نوبران  شهر  عفاف  هنرستان  در 
این  و  هستند  تحصیل  حــال  در 
در حالیست که تا پیش از تجهیز 
ــوزان  ایـــن آزمــایــشــگــاه، دانـــش آمـ
ــرای  ب آزمــایــشــگــاهــی  امــکــانــات   از 

مهارت  آموزی محروم بودند.
ــن  ای در  ــز  ــی ن ــران  ــ ــوب ــ ن بـــخـــشـــدار   
مـــراســـم گـــفـــت: بـــا افـــتـــتـــاح ایــن 
ــاه، بــســتــری آمــوزشــی-  ــگ ــایــش آزم
برای دانش آموزان منطقه  مهارتی 
ایــجــاد مــی شــود و در این  نــوبــران 
صنعت  با  مطلوبی  تعامل  زمینه 
افزود:  حیدری  است.  شده  ایجاد 
بــرای  ســالــه   10 مــالــیــاتــی  معافیت 
صنعتی  نواحی  در  سرمایه گذاران 
خوبی  مشوق  آبــاد  غــرق  و  نوبران 
ــرای تــولــیــدکــنــنــدگــان اســـت که  ــ ب
و  اشتغالزایی  شاهد  امــیــدواریــم 
مناطق  ایـــن  در  اقــتــصــادی  رشـــد 
بــاشــیــم. در ادامــــه ضــیــاء الــدیــن 
اسامی  شـــورای  رئیس  شهیدی 
نــیــزگــفــت: بحث  ــران  ــ ــوب ــ ن  شــهــر 

گذشته  سال های  در  اشتغالزایی 
ــران بـــود ولــی  ــوبـ دغـــدغـــه شــهــر نـ
این  ماسترفوده  حضور  بــا  امـــروز 
امید بدل شده است.  به  دغدغه 
وی افزود: به برکت وجود شرکت 
ــتـــرفـــوده نـــه تــنــهــا دغــدغــه  مـــاسـ
برای  شرایط  بلکه   نداریم  بیکاری 
جذب نیرو از سایر نقاط  کشور نیز  
در شهر نوبران فراهم شده است. 
شرکت  مدیرعامل  کریمی  محمد 
مراسم   ــن  ای در  نیز  مــاســتــرفــوده 
با  آزمایشگاه  ایــن  تجهیز  گفت: 
اعــتــبــار یــک مــیــلــیــارد ریـــال انــجــام 
از این اقدام،  شده است و هدف 
از  اســـتـــفـــاده  و  ــوزی  ــ ــارت آمـ ــ ــهـ ــ مـ
ظرفیت دانش آموزان منطقه پس 

غ التحصیلی  است.  از فار
ایــن  ــوزان  ــ ــــش آمـ دانـ افــــــزود:  وی 
 هــنــرســتــان مـــی تـــوانـــنـــد پـــس از 
مــجــمــوعــه  در  ــتــحــصــیــلــی  غ ال فــار
ماسترفوده مشغول به کار شوند 
این  راه انـــدازی  از  و هــدف شرکت 
آزمــایــشــگــاه و  بــرنــامــه ریــزی بــرای 
حــرفــه ای  فنی  هنرستان  احـــداث 

علمی  ســطــح  ــقــــای  ــ ارت بــــــــرادران، 
ــن مــنــطــقــه و  ــ دانــــــش آمــــــوزان ایـ
استفاده از ظرفیت آنها در شرکت 
است.  ماسترفوده  غذایی  صنایع 
چرا که باور داریم در منطقه ای که 
پتانسیل  و ظرفیت های الزم برای 
شکوفایی وجود دارد نباید متکی 
منطقه  از  ج  خـــار ظــرفــیــت هــای  بــه 

بود.
ــم  داری بـــاور  کـــرد:  خاطرنشان  وی 
به  ــه  ــوجـ تـ و  گــــــذاری  بـــاســـرمـــایـــه 
تحصیلی  پــیــشــرفــت  و  آمـــــوزش 
دانـــــــش آمـــــــوزان رشـــتـــه صــنــایــع 
را  نوبران  بخش  می  توان  غذایی، 
غذا  صنعت  قطب  های  از  یکی  به 

در کشورتبدیل کرد. 
صنایع غذایی   شرکت  مدیرعامل 
داد:  ادامــــــــــه  فــــــــــوده   ــر  ــ ــت ــاســ مــ
خــوشــبــخــتــانــه بـــه گــفــتــه روســــای  
آموزش و پروش و شورای اسامی 
شرکت  راه انـــدازی  با  نوبران  شهر 
شاهد  بخش  این  در  ماسترفوده 
مــهــاجــرت مــعــکــوس هــســتــیــم و 
ــای درس  کــــاس هــ تـــعـــداد  آمـــــار 
منطقه نوبران به دلیل  رشد کمی 
کرده  پیدا  افزایش  دانش آموزان، 

است. 
مدیر عامل مجتمع صنایع غذایی 
شرکت  داد:  ــه  ادامــ مــاســتــرفــوده 
عاوه  ماسترفوده  غذایی  صنایع 
بر تامین نیاز بازار داخلی توانسته 
صــادرات  بخش  به  ورود  با  اســت 
به  کشور  رابـــرای  مطلوبی  ارزآوری 

همراه داشته باشد.           
ح توسعه  وی افزود: همچنین طر
کشور  از  ج  ــار خــ در  مــاســتــرفــوده 
عـــــاوه بـــر اعـــتـــای نــــام مــقــدس 
بازار  یک  ایــران،  اسامی  جمهوری 
بین المللی  ســطــح  در  را  رقــابــتــی 
ــد  ــن ــرچ ــاد کـــــــرده اســـــــت. ه ــ ــجـ ــ ایـ
ــیــل  دل ــه  ــ ب اخـــیـــر  ســــال هــــای  در 
روند صادرات  تحریم های ظالمانه 
امــا  شـــده  کمتر  قــبــل  ــه  ب نسبت 
هدف گذاری شرکت برای عملیاتی 
ح های توسعه در داخل  نمودن طر
ج از کشور به قوت خود باقی  و خار
ــه  اســــت.  مــهــنــدس کــریــمــی ادامـ
ماسترفوده  شرکت  اولویت  داد: 
ازجوانان   استفاده  نیرو  جذب  در 
توجه  با  ولی  است  نوبران  منطقه 
ح های  به هدف گذاری شرکت و طر
ــاز بـــه حــضــور  ــیـ تــوســعــه قــطــعــا نـ
متخصصان  و  التحصیان   غ  فــار
در  کشور  نقاط  سایر  از  بیشتری 
شد  خــواهــد  احــســاس  مجموعه 
مسکن  بــه  نیاز  افـــراد  ایــن  تبعا  و 
ــت و تــحــقــق  ایــن  ــ خــواهــنــد داش
مسئولین  حمایت  نیازمند  مهم 

می باشد. 
 مــهــنــدس کــریــمــی اضــافــه کــرد:بــا 
نیروهای  جــذب  و  مسکن  تامین 
کشور  نــقــاط  ســایــر  از  متخصص 
عـــــــاوه بــــر افـــــزایـــــش جــمــعــیــت 
می توان شاهد ایجاد فرصت هایی 
ــرای تــوســعــه صــنــایــعــی  مــانــنــد  ــ بـ
گونه  بدین  و  بــود  نیز  گردشگری 
شاهد  ما  دور  چندان  نه  آینده  در 
یک توسعه همه جانبه در منطقه 

نوبران خواهیم بود.
کـــرد:  خــاطــرنــشــان  پـــایـــان  در  وی 
تعهد  ایــن  ماسترفوده  مجموعه 
ظرفیت های  تــمــام  از  کــه  دارد  را  
از  ــت  ــ ــایـ ــ ــمـ ــ بـــــــــــرای حـ ــت  ــ ــ ــرک ــ ــ ش
که  منطقه  نخبه   ــوزان  دانــــش آمــ
کشور  معتبر  دانــشــگــاه هــای  در 
پذیرفته می شوند از طریق اعطای 
ــک هـــزیـــنـــه  هـــای تــحــصــیــلــی و  ــم ک

بورسیه استفاده نماید.

رئیس  شورای اسالمی شهر نوبران در  مراسم  افتتاح آزمایشگاه صنایع غذایی هنرستان عفاف:

بخشید نوبران  کالبد  به  ای  تازه  جان  ماسترفوده  غذایی  صنایع     

پرتاژ ر
 


