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 شهردار ساوه :
۷۰ درصد جابه جایی مسافران باید با ناوگان حمل و نقل عمومی انجام شود
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در مراسمی که با حضور استاندار مرکزی، نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسالمی 
و جمعی از مسئوالن محلی، عملیات ساخت نخستین درمانگاه سالمت، ویژه فرهنگیان ساوه 
آئین به جمعیت باالی  کلنگ زنی شد،نماینده ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسالمی در این 
دانش آموزی در ساوه اشاره کرد و گفت: کمبود نیروی انسانی و فضای آموزشی دو مشکل عمده 

آموزش و پرورش ساوه است.
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رئیس شورای شهرستان ساوه:

شورای شهرستان ابزاری قوی و موثر در کنارمسئوالن ارشد و شوراهاست

حذف معافیت مالیاتی در بخش  کشاورزی
 زمین گیر کردن کشاورز است

8

و  پــوره  تولیدکننــده  نارایــران  شــرکت  عامــل  مدیــر 
از  بازدیــد  در  کاوه  صنعتــی  شــهر  در  میــوه  کنســتانتره 
اعضــاء کمیســیون کشــاورزی مجلــس گفــت: شــرکت 
انــواع  تولیــد  و در  بــوده  تبدیلــی  نارایــران جــزو صنایــع 
پوره هــای میــوه، کنســانتره و آب انــار مشــغول فعالیت 

است.
بــه گــزارش خبرنــگار جام جــم در ســاوه ابراهیــم بامداد 
بیــان کــرد: میوه هــای درجــه ۲,۳ کــه بــرای مصــرف بــازار 
مناســب نبــوده، بــه منظور تولیــد کنســانتره و آب میوه 

گیری در این واحد مورد استفاده قرار می گیرد.
مدیرعامــل شــرکت نارایران ادامــه داد: واســطه گری در 
جذب محصوالت یکی از مشکالت جدی در شهرستان 
ســاوه بوده که بــا وجود ظرفیت باالی تولیــد انار در این 

شهرستان دالالن سبب افزایش قیمت می شوند.
برداشــت  فصــل  در  میانگیــن  طــور  بــه  گفــت:  بامــداد 

محصــول روزانه ۵۰۰ تــن انار در این واحد تولیدی جذب 
می شود.

وی بیــان کرد: تولیدات این شــرکت که پــوره انواع میوه  
همچنیــن  و  داخلــی  شــرکت های  مصــرف  بــرای  بــوده 
صادرات به کشورهای ژاپن، کره و ترکیه صورت می گیرد.
دیگــر  از  تحریــم  افــزود:  ناریــران  شــرکت  مدیرعامــل 
مشــکالت در زمینــه کاهــش ســوددهی بوده بــه طوری 
کــه شــرکت های ترکیــه ای تولیدات این واحــد تولیدی را 
خریداری و با قیمت چندین برابری در اختیار کشورهای 

اروپایی قرار می دهند.
بامــداد گفــت: بازدیــد اعضای کمیســیون کشــاورزی به 
، حمایت در زمینه واردات میوه  منظور هندل کردن بازار
و ســموم ارگانیــک نقــش داشــته و مســیر توســعه در 
راســتای افزایش تولیــدات و بهره گیری از دســتگاه های 

به روز دنیا را هموار خواهد کرد.
شــغل   ۱۰۰ تولیــدی  واحــد  ایــن  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
مســتقیم و بیــش از ۱۰ هــزار شــغل غیرمســتقیم ایجاد 
ح توســعه به  کــرده کــه در صورت حمایت مســئوالن طر
منظور تولید قطعات میوه و انواع کنســانتره در دســتور 

کار است.
مدیرعامل شرکت نارایران، این واحد تولیدی را بهترین 
تولیدکننــده پــوره و کنســانتره در ایــران عنــوان کــرده و 
می گویــد: متاســفانه بــه علــت تحریم ســود تولیدات به 
کشــورهای عــراق و ترکیــه رســیده در حالــی که ســاالنه ۲ 

میلیون دالر صادرات صورت می گیرد.
بامــداد بــا بیان این کــه از ســال ۹۷، ۴۰ درصــد این واحد 
تولیدی به ســرمایه گذار سوئیســی واگذار شــده اســت، 
ح توســعه میزان صادرات  گفت: در صورت راه اندازی طر

به ۷ میلیون دالر افزایش خواهد یافت.

مهندس ابراهیم بامداد بیان کرد: شرکت نارایران توان 
ایــن را دارد تا میــوه ای را که در بازار قابل جذب نبوده به 
صــورت یــک محصول بــا کیفیت به بازار عرضــه کنند که 
ج  عــالوه بــر تامین نیاز داخلــی بخشــی از آن را نیز به خار

از مرزها صادر کند.
مدیــر عامل شــرکت نارایران تصریح کــرد: در نارایران ما 
تنهــا از میوه هــای ســالم بــا طعــم مطلــوب و عــاری از هر 
نــوع آلودگی برای رســیدن بــه بهترین کیفیت اســتفاده 
می کنیــم. بــاور ما این اســت کــه تنها کیفیــت محصول 
اســت که ما را تبدیل به یکی از معتبر ترین شرکت های 

تولید فرآورده های میوه می کند.
وی افــزود: شــرکت نارایــران تولیــد کننــده عمــده مــواد 
اولیــه بــرای کارخانجــات بــزرگ آب میــوه و لبنیــات بوده 
وباور داریم بدون شرکت نار ایران و کارخانجات مشابه 
مدیرعامــل  مانــد.  خواهنــد  راکــد  تولیــد  کار  از  بخشــی 
شــرکت نــار ایران خاطرنشــان کــرد: کشــور عزیزمان هم 
اکنون دارای باالترین حجم تولید آب میوه در دنیا بوده 

وخوشبختانه حرف اول را در دنیا می زنیم.
ایــن واحــد  ادامــه داد: ماموریــت  نارایــران  مدیرعامــل 
ارائــه محصــوالت  بــا  تولیــدی تضمیــن ســالمت مــردم 
بــا کیفیــت بــوده بــرای تحقــق ایــن موضــوع وتوســعه 

فعالیت هــای ایــن واحد تولیدی نیاز مند ماشــین آالت 
خارجــی وتجهیــزات به روز بوده و در حــال حاضر باتوجه 
خ ارز تامین ایــن تجهیزات برای این واحد  بــه افزایش نر
تولیــدی مقــدور نیســت، از طریــق بانک هــا وصنــدوق 
توســعه ملی می توان ایــن مجموعه تولیــدی را حمایت 
تنــوع در  بــا  اشــتغال  آمــار  افزایــش  بــر  کــه عــالوه  کــرد 
صادرات محصوالت این واحد تولیدی افزایش ارز آوری 

را برای کشور به همراه خواهد داشت.
 وی ادامــه داد: درســال جــاری بیــش از 15هزار تــن انار از 
کشــاورزان ســاوه خریــداری شــده بنابرایــن محدودیتی 
بــرای خریــد انــار از کشــاورزان ســاوجی نداریــم ولــی بــه 
دلیل وجــود واســطه ها و افزایش چندبرابــری محصول 
انار مجبور هســتیم از ســایر شهرها محصول انار را وارد 

کنیم. 
وی افــزود: شــرکت نــار ایــران امســال بــرای اولیــن بــار 
محصــوالت پــوره انبــه و آنانــاس را تو لید کــرد و با تولید 
نیــاز  تاحــدودی  توانســت  قیمــت  حداقــل  بــا  آن  پــوره 
واحدهــای تولیدی را مرتفع کند ولی متاســفانه با وجود 
این کــه مــا تــوان تولید پــوره را داریــم شــاهد واردات بی 
رویه پوره هســتیم و این مســاله یعنی خیانت به تولید 

و انگیزه از تولید کننده گرفته می شود.

مدیرعامل »نار ایران« در بازدید اعضای  کمیسیون کشاورزی مجلس از این واحد تولیدی عنوان کرد؛

تولید بهترین آبمیوه، پوره و کنسانتره انار دنیا در »نار ایران«

ابراهیم بامداد

مدیر عامل شرکت 
نارایران
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رئیــس شــورای اســالمی شهرســتان ســاوه بــا اشــاره 
بــه جایــگاه شــورای شهرســتان اظهارداشــت: تقویت 
بــه  می توانــد  شهرســتان  شــورای  نقــش  و  جایــگاه 
کنــد  کمــک  گوناگــون  ابعــاد  در  شهرســتان  توســعه 
همدلــی  و  همراهــی  بــا  شــورا  اعضــای  امیدواریــم  و 
توســعه  در  شــورا،  قانونــی  ظرفیــت  از  اســتفاده  بــا  و 

شهرســتان نقش مهم خویــش را ایفا کنند.
احمــد حاج امینی در گفت وگــو با خبرنگار جام جم در 
ســاوه تصریح کرد: حل مشــکالت شهرســتان در گرو 
تعامــل و همکاری همه مســئوالن اســت و همه باید 
در کنــار هــم و همــکاری همدیگر برای حل مشــکالت 
شهرســتان گام برداشــته و بــا شــناخت حــق و حقوق 
و جایــگاه خــود و دیگــران در کنــار هــم کارهــا را پیش 

برند.
و  شهرســتان  شــورای  مجموعــه  گفــت:  امینــی  حــاج 
مدیریــت شهرســتان ســاوه بــرای اســتفاده از نظرات 
و دیدگاه هــای اعضــای شــورای شهرســتان بــه عنوان 
حلقــه واســط و واصــل مســئوالن و مــردم بــرای رفــع 

کمبودها و مشــکالت آمادگی کامل دارد.
دو  بــه  شهرســتان  شــورای  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
وظیفــه مهــم خــود یعنی مشــارکت در تصمیم ســازی 
و تصمیــم گیــری در توســعه شهرســتان و نظــارت بــر 
شــوراهای شــهرها و بخش هــا بیــش از پیــش توجــه 

ویژه خواهد داشت.
مســئوالن  مجموعــه  داشــت:  اظهــار  امینــی  حــاج   
شهرســتان ســاوه بــرای شــورای شهرســتان جایــگاه 

خوبی قائل هســتند که از همه تقدیر می شــود.
وی افــزود: شــورای شهرســتان ســاوه بــا تمــام تــوان 
از حــق و حقــوق  انجــام وظایــف و دفــاع  راه  خــود در 
مــردم تالش خواهــد کرد،جایگاه شــوراها برای دولت 

و نظام حائز اهمیت اســت. 
شــوراهای اســالمی در واقــع از بــرکات و یکــی از ارکان 
مهــم نظــام مــردم ســاالری دینــی کشــور هســتند کــه 
از ایــن شــوراها در بخــش و شــهر و روســتا  هرکــدام 
ح وظایف مربوط به ســطوح قابل دسترســی خود  شــر

را دارا هستند.
وی ادامه داد: شــورای شهرســتان در واقع نوعی ابزار 
کنــار فرمانــدار و شــوراهای شــهر و  قــوی و موثــر در 
ح وظایف مشــخص شــده خود  روستاســت که با شــر
می تواند در حل مســائل کالن شهرســتان کمک حال 
بــوده و درواقــع بــه نوعــی مکمــل سیاســتگذاری های 

است. شهرستان  هر 
وی اظهــار کــرد: باتوجــه بــه وظایــف خطیــر و جایــگاه 
برعهــده  اســتان  در  شهرســتان  شــورای  کــه  کلیــدی 
دارد اگــر نقــش خود را بــه درســتی ایفا کنــد، می تواند 

در پیشــبرد اهــداف شهرســتان، ارتبــاط دوســتانه بــا 
اســتان و کســب امتیازات مورد نیاز برای شهرســتان 

باشد. تاثیرگذار 
موضوعاتــی  ذیــل  در  شهرســتان  شــورای  وظایــف  از 
مربــوط به کمیته برنامه ریزی، زیرســاخت های عمرانی 
و اقدامات کالن سیاســت گذاری شهرستان،ارتباط با 
اســتان و انتقال مناســب مشــکالت شهرســتان،حل 
اختالفات احتمالی بین بخش و شــهر و روســتا، موثر 
در برگــزاری انتخابات های شهرســتان می توان اشــاره 
کــرد.از همین رو ارزش و اهمیت شــورای شهرســتان 

قابل توجه است.
اعضــای  کــه  دالیلــی  از  یکــی  کــرد:  خاطرنشــان  وی   
انتخــاب  شــوراها  خــود  بیــن  از  شهرســتان  شــورای 
می شــود ایجاد نوعی وحدت و اســتحکام بین اعضای 
مختلف شــورا و ارتباط حتی پایین دســتی ها با مراتب 
باالی اســتانی اســت که به این صورت حل مشــکالت 
موثــر  ارتباطــات  ایجــاد  و  شهرســتان  هــر  مســائل  و 

اســتانی و منطقه ای ســهل الوصول تر خواهد بود.
 ۷۸ مــاده  طبــق  شهرســتان  شــورای  داد:  ادامــه  وی   
قانــون شــوراها وظیفــه نظارت بــر عملکرد شــوراهای 

شــهر و بخش را دارد.
وی ادامــه داد: در فصــل هفــت قانــون اساســی از ۱۰۰ 
تــا ۱۰۶ در مــورد شــورا و جایــگاه شــورای اســالمی برای 
کشــور و آزادی انتخاب مردم در شــوراها اشــاره شده 
ح به طور  و در یکــی از دیگــر وظایــف شــوراها ارائــه طــر
مســتقیم از طریق دولت به مجلس شــورای اســالمی 

است.
و  خطیــر  وظایــف  بــه  توجــه  بــا  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
جایــگاه کلیدی که شــورا برعهده دارد اگــر نقش خود 
را بــه درســتی ایفــا کنــد،  می توانــد در پیشــبرد اهداف 
کســب  و  اســتان  بــا  دوســتانه  ارتبــاط  شهرســتان، 

امتیازات مورد نیاز برای شهرســتان تأثیرگذار باشــد.
رئیس شــورای اســالمی شهرستان ساوه تصریح کرد: 
بایــد توجــه داشــت از طریــق شــورای شــهر می تــوان 
از  گذاشــت  بــا حاکمیــت در میــان  را  خواســته مــردم 
ایــن رو مردم انتظار بیشــتری از شــوراها دارنــد، انتظار 
عمومــی،  مشــارکت  افزایــش  بــرای  شــوراها  از  مــردم 
از دیگــر  ، احقــاق حقــوق مــردم  اعتمادســازی بیشــتر

ارگان هاست.
وی افــزود: بــا ایــن همــکاری و تعامــل و تفاهمــی کــه 
وجود دارد شــوراهای اســالمی به ســمتی حرکت کنند 
که شــاهد تحول در امر خدمت رســانی در شهرســتان 
باشــیم و ایــن تنها بــا روحیــه جهادی، تعهــد و اجرای 
موقعیــت  ایــن  بــا  می گیــرد  صــورت  جدیــد  کارهــای 
مناســب شــورائیان بازدیــد تمــام تــالش خــود را برای 

خدمت به مــردم به کار گیرند.

وی بــا بیــان این کــه ردیــف اعتباری شــوراهای شــهر و 
روســتا فراتــر از شهرســتان و اســتان اســت، تصریــح 
ماننــد  کارگروه هایــی  در  شهرســتان  شــورای  کــرد: 
، کمیته امور منابع آب و  گردشــگری، تســهیالت ســفر
کشــاورزی، بهداشــت و ســواد آموزی مدیریت بحران 
، عضوی ندارد و  امنیــت اجتماعی و ســتاد تنظیم بازار
مســئوالن اجرایی باید از اعضای شورای شهر در این 

کارگروه هــا دعوت کنند.
وی با بیان این که رســیدگی به مشــکالت مردم و رفع 
تالش آنها وظیفه اســت، اظهار داشــت: ما مسئوالن 

در هــر جایگاهــی هــر کاری کــه انجــام می دهیم در حد 
وظیفه جاری و روزمره اســت.

وی با اشــاره به نقش اعضای شورای اسالمی شهرها 
و روســتاها به عنوان منتخبان مردم خاطرنشان کرد: 
ما اعضای شــورای اســالمی منتخبان مردم و رسمیت 
یافته آنان هســتیم. حاج امینی از شــوراهای اســالمی 
شــهرها و روســتاها به عنــوان نهادهای مردم محور و 
حلقــه اتصــال بیــن مــردم و مســئوالن نام بــرد و بیان 

کرد: شــوراهای اســالمی به عنوان نهادهای برخاسته 
از اراده مــردم تــا کنــون منشــاء خدمــات ارزشــمندی 
بوده اند با تدبیر مســئوالن ارشــد شهرستان تعاملی 
که بین شــوراها و شــهرداری ها آغاز شــده اســت باید 
شــوراها ایــن رونــد را اســتمرار بخشــند تــا شــوراهای 
اســالمی از تــوان و ظرفیــت ویــژه ای کــه برخوردارنــد 
شــوراهای  کمــک  بــا  شهرســتان  در  گذاری هــا  هــدف 

گردد. محقق  اسالمی 
کــرد:  تصریــح  ســاوه  شهرســتان  شــورای  رئیــس 
هم اکنــون بســیاری از فعالیت هــای نظارتی و خدماتی 
که شــوراها می توانند انجام دهند، مســکوت مانده 
اســت کــه بایــد ســعی کنیــم موانعــی را که در مســیر 
انجــام ایــن وظایــف آنهــا وجــود دارد، رفــع کنیــم تــا 
بــاز  بــرای اداره شــهرها و روســتاها  دســت شــوراها 

شود.
وی تصریــح کــرد: هــر چقدر که شــوراها بیشــتر وارد 
عرصــه اجرایــی و نظارتــی شــوند، عملکــرد دولــت در 
دامنــه  بنابرایــن  شــد،  خواهــد  بهتــر  شــهری  حــوزه 
و  شــهرها  در  فعــال  شــوراهای  تمــام  اختیــارات 
روســتاهای سراسر کشــور باید گسترش پیدا کند و 
طبق قانون اساســی مواردی کــه در حیطه اختیارات 
تــا  شــود  تبییــن  اســت،  شــده  داده  قــرار  شــوراها 

بتواننــد خدمات بیشــتری را به مردم ارائه دهند.
تاکیــد  ســاوه  شهرســتان  اســالمی  شــورای  رئیــس 
کرد: شــوراها باید یک پارلمان شــهری باشــند که به 
تمــام امــور حــوزه شــهری اعم از ســالمت، سیاســی، 
اجتماعــی، فرهنگــی و اقتصــادی بپردازنــد و در ایــن 
کمــا  باشــند،  داشــته  تصمیم ســاز  نقــش  حوزه هــا 
این که در قانون هم به این مهم اشــاره شده است 
و این در حالی اســت که در ســال های اخیر آنها تنها 
آن  بــرای  و  تبدیــل شــده اند  بــه شــورای شــهرداری 

تصمیم گیــری می کنند.
وی، مطالبــه حقــوق مــردم از دســتگاه های اجرایــی 
و تشــکیل مدیریــت ســالمت  قانــون  در چارچــوب 
در شــهرداری را از دیگر برنامه های شــورای اســالمی 
شــهر ســاوه بیــان کــرد و گفــت: بــا تحقق ایــن مهم 
مسائل پیشــگیری و تحقق فرهنگ سالمت روحی، 
روانــی و جســمی شــهروندان بویــژه در مراکــز محلی 
و  گاهــی  آ و  محــالت  داخــل  اجتماعــی  هســته های  و 
ســواد ســالمت آنان ارتقاء و هزینه های درمانی مردم 

یافت. خواهد  کاهش 
بخــش  مشــارکت  از  اســتفاده  این کــه  بیــان  بــا  وی 
اجتماعــی  و  اقتصــادی  بخش هــای  در  خصوصــی 
خواهــد  رفــع  را  رهبــری  معظــم  مقــام  دغدغه هــای 
کــرد افــزود: توجــه بــه منشــور و راهبردهــای مــد نظــر 
بــه  بــا هــدف  کشــور  کالن  معظم لــه و سیاســت های 
کارگیــری ظرفیــت بخش خصوصی، پیشــرفت و تعالی 
شــهر ساوه و کاهش فشار اقتصادی و روانی مردم را 

به دنبال خواهد داشــت.
 حاج امینی اظهار داشــت: شــوراهای اسالمی در دهه 
ســوم فعالیــت خود قــرار دارند و این شــوراها در این 
ســال ها تجربه های زیادی در امور مدیریت شــهری با 
رویکرد علمی به دســت آورده اند و این موجب شده 

تــا انتظار مردم از این شــورا افزایش یابد.
وی نشــاط اجتماعی و ارتقای سطح زندگی شهروندی 
را درگــرو مدیریــت شــهری مناســب دانســت و گفت: 
مــواد متعــددی از قانــون اساســی، ســوره ای بــه نــام 
کریــم و اهمیــت شــور و مشــورت در  قــرآن  شــورا در 
تمــام شــئون زندگــی نشــان از اهمیت شــورا و مشــور 

در تمام امور فردی و اجتماعی اســت.
حــاج امینــی تاکیــد کــرد: بعــد از قــوای ســه گانــه، رکن 
، شــوراها هســتند که این نشان از  چهارم اداره کشــور

جایگاه و اهمیت شــوراها در کشــور است.

رئیس شورای شهرستان ساوه:
 شورای شهرستان ساوه با تمام توان خود در راه 
انجــام وظایف و دفاع از حق و حقوق مردم تالش 
خواهــد کرد،جایــگاه شــوراها بــرای دولــت و نظام 
حائــز اهمیــت اســت شــوراهای اســالمی در واقع 
از بــرکات و یکــی از ارکان مهــم نظام مردم ســاالری 
دینــی کشــور هســتند که هرکــدام از این شــوراها 
ح وظایف مربوط به  در بخش و شهر و روستا شر
ســطوح قابل دسترســی خود را دارا هســتند. وی 
ادامه داد: شــورای شهرســتان در واقــع نوعی ابزار 
قوی و موثر در کنار فرماندار و شــوراهای شــهر و 
ح وظایف مشــخص شــده  روستاســت که با شــر
خــود می توانــد در حل مســائل کالن شهرســتان 
مکمــل  نوعــی  بــه  درواقــع  و  بــوده  حــال  کمــک 

سیاستگذاری های هر شهرستان است.
باتوجــه بــه وظایــف خطیــر و جایــگاه کلیــدی کــه 
شــورای شهرســتان در اســتان برعهــده دارد اگــر 
نقــش خــود را بــه درســتی ایفــا کنــد، می توانــد در 
دوســتانه  ارتبــاط  شهرســتان،  اهــداف  پیشــبرد 
بــرای  نیــاز  مــورد  امتیــازات  کســب  و  اســتان  بــا 

شهرستان تاثیرگذار باشد                

رئیس شورای شهرستان ساوه:

شورای شهرستان ابزاری قوی و موثر در کنار مسئوالن ارشد و شوراهاست

احمد حاج امینی
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کمیسیون نظارت شهرستان ساوه

صنفی تحادیه های  ا انتخابات  برگزاری  اجرایی  هیأت 

تومبیل ا نمایشگاه  تحادیه  ا اعضاء  فراخوان  گهی  آ اولین 
انتخابات جلسه  در  شرکت  منظور  به  ساوه  شهرستان   

در اجرای ماده ۱۱ از آئین نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۲۲ قانون نظام صنفی، بدینوسیله از کلیه اعضاء دارای پروانه کسب آن اتحادیه دعوت 
بعمل می آید با در دست داشتن اصل پروانه کسب معتبر در روز دوشنبه مورخ۱۳۹۹/۱۰/۲۲ از ساعت۹الی۱۳ جهت شرکت در انتخابات 
 به نشانی: کمربندی همدان-روبروی اداره جهاد کشاورزی-سالن اجتماعات اداره صنعت، معدن و تجارت 

ً
هیات مدیره و بازرس شخصا

مراجعه و از بین کاندیداهای ذیل نمایندگان مورد نظر خود را به تعداد۵نفر اعضاء اصلی و۲نفر علی البدل هیئت مدیره و دو نفر بازرس)اصلی 
و علی البدل( انتخاب نمایید.* الزم به ذکر است بر اساس تبصره بند6 ماده 13 آیین نامه مذکور وکالت برای دادن رأی ممنوع می باشد.*

ابراهیم عظیمی 
 رئیس هیأت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی شهرستان ساوه
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اسامی داوطلبان عضویت در بازرسی اتحادیه به ترتیب حروف الفبا :

اسامی داوطلبان عضویت در هیئت مدیره اتحادیه به ترتیب حروف الفبا :
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*رعایت پروتکل بهداشتی جهت حضور در انتخابات فوق الذکر الزامی می باشد*
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اتوبوس هــای  از  رونمایــی  آییــن  در  ســاوه  شــهردار 
بازســازی شده که در سالن جلســات شهرداری منطقه 
یــا  خریــد  مجمــوع  در  داشــت:  اظهــار  شــد،  برگــزار   ۲
بازسازی ۵۷ دستگاه اتوبوس در دستور کار شهرداری 

اســت که آغاز فعالیت ۲۱ دستگاه محقق شد.
گفــت:  حســینی«  »ســیدمهدی  جام جــم  گــزارش  بــه 
خدمــات حمــل و نقــل عمومی بــه ۲۱ نقطه روســتایی و 
شــهری با ۶۵ دســتگاه اتوبوس در ســطح شــهر ســاوه 

انجام می شود.
وجــود  بــا  شــهر  شــورای  حمایــت  از  قدردانــی  بــا  وی 
ایــن  تهیــه  راســتای  در  ای  بودجــه  و  مالــی  مشــکالت 
اتوبوس هــا، گفــت: نوســازی حمــل و نقــل عمومــی به 
ویــژه اتوبوس ها دغدغه جدی مدیریت شــهری ســاوه 

است.
وی ادامــه داد: پیــش تــر در ســال ۹۷ هفــت دســتگاه 
اتوبوس برای شــهر ساوه خریداری شد و تا پایان دوره 
پنجم شــورای اسالمی شــهر نیز ۴۹ دستگاه به ناوگان 

حمل و نقل اضافه خواهد شــد.
شــهردار ســاوه همچنیــن از تالش برای خریــد تعدادی 
نقــل  و  حمــل  خدمــات  ارائــه  منظــور  بــه  مینی بــوس 
مســافر و برقــراری تــردد ســکونتگاه های غیررســمی بــا 

ســایر نقاط از جمله مرکز شهر خبر داد.
بازســازی  اعتبــار  ریــال  میلیــارد   ۳۵۰ گفــت:  وی 
درون  نقــل  و  حمــل  بــرای  نظــر  مــورد  اتوبوس هــای 
شــهری ساوه اســت که در این خصوص برای تامین ۲۱ 
دســتگاه اتوبوس ۱۰۰ میلیارد ریال هزینه شده است. 

عمومــی  نقــل  و  حمــل  نــاوگان  داد:  ادامــه  حســینی 
ســاوه در شــرایط ایده آل بــه ۱۵۰ دســتگاه اتوبوس نیاز 
دارد زیــرا در شــرایط کنونــی میانگیــن انتظار مســافران 
در ایســتگاه های شــهر حــدود ۲۰ دقیقــه اســت و ایــن 

مســأله گالیه شهروندان را در پی دارد.
وی عنوان کرد: طبق اســتانداردها ۷۰ درصد جابه جایی 
مســافران درون شــهری بایــد توســط نــاوگان حمــل و 
نقــل عمومــی انجــام شــود امــا اکنــون فقــط ۳۵ درصــد 
نــاوگان جابه جــا  ایــن  بــا ظرفیــت  مســافران در ســاوه 
ســواری  دوچرخــه  ویــژه  مســیر  افتتــاح  می شــوند. 
بــه  ســواری  دوچرخــه  مســیر  ســاوجی هاهمچنین 
طــول یــک هزار و ۲۰۰ متر در شــهر ســاوه افتتاح شــد تا 
شــهروندان عالقمند به استفاده از این وسیله ورزشی 

و تفریحی بتوانند در شــهر گردش کنند.
را  ســواری  دوچرخــه  مســیر  افتتــاح  ســاوه  شــهردار 
و  ورزش  فرهنــگ  ترویــج  راســتای  در  موثــر  گامــی 

ســالمت  ارتقــای  و  حفــظ  هــدف  بــا  دوچرخه ســواری 
شهروندان عنوان کرد.

کاهــش  و  طبیعــت  بــه  احتــرام  گفــت:  حســینی 
آالیندگــی از دیگــر اهــداف مورد نظــر برای ایجاد مســیر 

دوچرخه سواری در شهر ساوه است.
وی گفــت: عالقمنــدان بــه دوچرخــه ســواری در ســاوه 
می تواننــد در مســیر ایجاد شــده از میادین شــهرداری 
راهــی  ســه  از  عبــور  بــا  ســپس  و  کننــد  گــذر  شــهدا  و 
بیمارســتان و رساندن خود به خیابان طالقانی در انتها 

به محدوده دریاچه تفریحی وارد شــوند.
شــهردار ســاوه گفت: این مســیر طبق اســتانداردهای 
ســاخته شــده و کار رنــگ آمیــزی کــف خیابــان و رعایت 
فاصله استاندارد با نصب موانع جداکننده که افزایش 
جملــه  از  دارد  همــراه  بــه  را  ســواران  دوچرخــه  ایمنــی 

اقدامات صورت گرفته در این خصوص اســت.
بــه گفته وی ایجاد ایســتگاه دوچرخه ســواری و امانت 
بــا تعییــن مبــدا و  بــه طــور هوشــمند  دادن دوچرخــه 
مقصــد در دســتور کار شــهرداری ســاوه اســت کــه در 
صــورت تامیــن اعتبــار و امکانــات الزم عملیاتی خواهد 
شد. در ادامه از تعدادی از رانندگان تاکسی و اتوبوس 

درون شــهری تقدیر به عمل آمد .

 شهردار ساوه در مراسم رو ز حمل و نقل:

۷۰ درصد جابه جایی مسافران باید با ناوگان حمل و نقل عمومی انجام شود

 

امیرآوانلو در گفت وگو با خبرنگار 
ح  جام جم در ساوه با اشاره به طر
اجتماعــی  تامیــن  3070ســازمان 
گفت:ســال 1399، با عنوان سال 
تحــول دیجیتال ســازمان تامین 
اجتماعی نامگذاری شــده است 
و با توجه به منویات مقام معظم 
رهبری در خصــوص غیرحضوری 
کردن خدمــات دســتگاه ها، این 
جلوگیــری  منظــور  بــه  ســازمان 
بیمــاری  گســترش  و  شــیوع  از 
قالــب  در  را   3070 ح  طــر کرونــا، 
دوشــنبه های دیجیتال رونمایی 

کرده است.
ح، دوشــنبه  وی افــزود: ایــن طــر
هــر هفتــه یــک ســرویس کامــال 

بــرای  جدیــد،  و  حضــوری  غیــر 
مخاطبــان  و  بیمه  شــدگان 
اجتماعــی  تامیــن  ســازمان 

رونمایی و ارائه می شود.
ســازمان  یــک  شــعبه  رئیــس   
تامیــن اجتماعــی ســاوه تصریــح 
کــرد: این اقدام بر اســاس تعداد 
ســرویس های  و  مراجعــات 
پرتراکم، خدمات تامین اجتماعی 
مقــرر  و  شــده  اولویت بنــدی 
تــا پایــان بهمــن  گردیــده اســت 
جاری، با راه اندازی 3070 ســرویس 
از  بیــش  غیرحضــوری،  کامــال 
بــه  مراجعــات  درصــد  75درصــد 
شــعب تامیــن اجتماعــی حــذف 
ح،  گردد و به همین دلیل این طر

3070 نامگذاری شده است.
توجــه  بــا  کــرد:   وی خاطرنشــان 
تأمیــن  ســازمان   3070 ح  طــر بــه 
خدمــات  توســعه  و  اجتماعــی 
تحــت  جامعــه  بــه  غیرحضــوری 
پوشش از تمامی بیمه شدگان، 
کارفرمایانــی  و  بازنشســتگان 
کــه تاکنــون در ســامانه خدمــات 
اجتماعــی  تأمیــن  غیرحضــوری 
دعــوت  نکرده انــد،  نــام  ثبــت 

نشــانی طریــق  از  کــه  می شــود 
لینــک  یــا   eservices.tamin.ir
رســمی  ســایت  از  مســتقیم 
بــه  اجتماعــی  تأمیــن  ســازمان 
نشــانی tamin.ir نسبت به ثبت 
نام و ثبت شــماره حساب بانکی 

اقدام کنند. 
ســازمان  دیجیتــال  خدمــات 
ح  تامیــن اجتماعــی در قالــب طــر
هدیــه  پرداخــت  ۳۰۷۰شــامل 
ازدواج بــدون درخواســت، بدون 
مراجعه، برای تمام بیمه شدگان 
رابطــه  )دارای  مــرد  و  زن  اجبــاری 
روز   ۷۲۰ دارای  کارفرمــا(  و  کارگــر 
ســابقه بیمه ظرف مدت ۵ سال 
قبــل از تاریــخ ثبــت رســمی عقد 

دائم است.
در  اجتماعــی  تامیــن  ســازمان 
مسیر تحول دیجیتال و خدمات 
و  بــوده  پیشــگام  الکترونیــک 
ایــن  در  را  اقداماتــی  هــم  قبــال 
زمینــه انجــام داده اســت امــا بــا 
توجــه بــه شــیوع ویــروس کرونا، 
ضــرورت کاهــش حضــوری بیمه 
شدگان بیش از پیش احساس 

می شود.

رئیس شعبه یک سازمان تامین اجتماعی ساوه: 
3070؛ گامی بلند از سازمان تامین اجتماعی 

در زمینه تحول دیجیتال

ضمیمه رایگان روزنامه در شهرستان ساوه
تاژ

رپر
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در مهــر ســال جاری کمیســیون اقتصــاد دولــت در 
"الیحــه اصــالح قانــون مالیات هــای مســتقیم" تصمیم 
و  کشــاورزی  بخــش  معافیت هــای  تمــام  تــا  گرفــت 
زیــر بخش هــای آن را حــذف کنــد. طبــق ایــن مصوبــه 
درآمــد مشــمول مالیــات ســاالنه اشــخاص حاصــل از 
فعالیت هــای بخــش کشــاورزی )تمــام زیربخش هــا( تا 
خ صفــر و مــازاد آن طبق  یکصــد میلیــون تومــان بــه نــر
مقــررات فصــول پنجــم و هفتــم ایــن بــاب، مشــمول 

مالیات می شود.
همچنیــن؛ مقــرر شــده اســت تــا تدقیــق و تنظیــم 
اعمــال ضرایــب هر کــدام از زیر بخش ها توســط وزارت 
امور اقتصاد و دارایی با همکاری وزارت جهاد کشاورزی 

تهیه و به تصویب هیات وزیران برسد.
یکــی از اندک عوامل حمایتی از کشــاورزان معافیت 
آن هــا از پرداخــت بود که حــاال دولت کمر بــه حذف آن 

بسته است.
در شــرایطی کــه زیــر ســاخت های الزم بــرای پویایــی 
اقتصــادی و رشــد صنعــت فراهم نیســت و حمایت ها 
به حداقل رســیده، دریافت مالیات از بخش کشاورزی 

ضربه ای سنگین بر پیکر نیمه جان آن است.
معافیــت  حــذف  کــه  باورنــد  ایــن  بــر  کارشناســان 
مالیاتی بخش کشاورزی در شرایطی که تحریم و شیوع 
ویــروس کرونا باری ســنگینی برای حفظ امنیت غذایی 
منطقــی  غیــر  اقدامــی  گذاشــته،  کشــاورزان  دوش  بــر 
اســت. وزارت اقتصاد در راســتای جبران کسری بودجه 
پیشــنهاد حذف معافیت مالیاتی یکســری از بخش ها 
از جملــه بخــش کشــاورزی را داده اســت کــه در حــال 
بررســی در هیــات دولت اســت. بــا این وجود بســیاری 
معتقدنــد بســتن مالیــات بر بخــش کشــاورزی تبعات 
منفــی بســیاری از جملــه افزایــش قیمــت محصــوالت 

کشاورزی در پی خواهد داشت.
اســتان  گندمــکاران  ملــی  بنیــاد  از  بهرامــی  فرزیــن 
مرکــزی در نشســت بــا اعضــای کمیســیون کشــاورزی 
مجلــس با اشــاره به ضرورت قانونمنــدی امور در همه 
حوزه هــا اظهارداشــت: بنده شــخصا با اهمــال مالیات 
بــر بخش هــای مختلــف وهمچنیــن حــوزه کشــاورزی 
موافق هستم بخاطر این که وجود قانون ولی در حوزه 
کشاورزی در شرایط فعلی در همه امور سبب مدیریت 
حــال  در  کــه  هســتیم  گاه  آ همــه  شــد.  خواهــد  بهتــر 
حاضــر بخــش کشــاورزی مــا شــرایط خوبی نــدارد چون 
مــواد مــورد نیــاز همچون ســم، کــود و نهاده بــا قیمت 
مناســب به راحتی در اختیار کشــاورزان قــرار ندارد. وی 
افــزود: از ســوی دیگــر قیمــت تمــام شــده محصــوالت 
کشــاورزی به دلیل عدم دسترســی به مواد مورد نیاز و 

همچنین تکنولوژی مورد نیاز برای داشــت و برداشت 
باالست بنابراین اکنون حذف معافیت مالیاتی بخش 
کشــاورزی بــه هیــچ وجــه بموقع نیســت. بهرامــی بیان 
کرد: با این وجود ممکن اســت در شــرایط عادی بتوان 
در مــورد قطــع سوبســید هایی که به بخش کشــاورزی 
داده می  شــود بحث کرد تا شــاید به این ترتیب بخش 

کشاورزی بتواند روی پای خود بایستد.
وی در خصــوص این کــه حــذف معافیــت مالیاتــی 
بخــش کشــاورزی بــا هــدف قطــع کــردن دســت دالالن 
پیشــنهاد شــده اســت، گفت: این که این سوبسیدها 
بــه جیــب دالالن مــی رود تــا حــدودی درســت اســت و 
موافــق ایــن هســتیم کــه دســت دالالن قطع شــود اما 
این که به جای حل مشکل، صورت مساله را پاک کنیم 
غیر منطقی اســت. وی ادامه داد: در حقیقت مشــکل 
جــای دیگری اســت امــا می خواهند مشــکل را از محل 
دیگــری حــل کننــد! لذا این حــرف درســت و قابل دفاع 
نیســت، مالیات بســتن بر بخش کشــاورزی به معنای 

به خطر انداختن معیشت مردم است.
وی تصریــح کــرد: آشــفته بــازاری کــه االن در بخــش 
، طــال و اقتصــاد ایجاد شــده بــه دلیل جبران کســری  ارز
ایــن  در  متاســفانه  کــرد:  اضافــه  وی  اســت.  بودجــه 
وضعیــت می خواهنــد کشــاورزی را نیز زمیــن  گیر کنند 
و اگر معافیت مالیاتی این بخش برداشــته شــود عمال 
کشــاورزی زمین گیر می  شــود چون این پیشنهاد هیچ 
پشــتوانه علمــی ندارد و برای مســائل اقتصادی کشــور 
بــه جــای راه حل اقتصــادی اصوال راه حل های سیاســی 
داریــم! بهرامی از بنیــاد ملی گندمکاران اســتان مرکزی 
تصریــح  ســاوه  شهرســتان  نوبــران  بخــش  وکشــاورز 
کــرد: در شــرایطی مصــوب اخیــر دولــت بــرای دریافــت 
مالیــات از بخش کشــاورزی قابــل توجیه اســت که زیر 
ســاخت هایی بــرای یک صنعــت ســودآور و پویا فراهم 

شده باشد.
وی ادامــه داد: بخــش کشــاورزی ایــران نــه تنهــا از 
زیرســاخت های الزم برخــوردار نیســت بلکــه می تــوان 

گفت صنعتی با زیان انباشته است. 
وی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه حــذف معافیــت 
مالیاتــی بخش کشــاورزی چــه تبعاتی می  تواند داشــته 
باشــد، گفــت: آنچــه مســلم اســت بــه افزایــش قیمت 
تولیــد منجــر می شــود و ایــن ملمــوس تریــن اتفاقــی 
خ می دهد. بهرامی تاکید کرد: در حال حاضر  اســت که ر
بســیاری از محصوالت کشــاورزی ما در شــرایط عادی و 
بــدون وضــع مالیات توجیــه اقتصــادی نــدارد بنابراین 
اگــر مالیــات هــم بســته شــود قطعا منجــر بــه افزایش 
تصاعدی قیمت می  شــود. از ســوی دیگر موجب افت 
کشــت نیز خواهد شد. وی ادامه داد: چطور می توان از 
کشــاورزی که برای تولید گنــدم در ۱۰ هکتار ۱۰۰ میلیون 
تومــان هزینــه می کنــد و محصــول خود را با ســود کمی 

می فروشد انتظار پرداخت مالیات داشت؟!.
وی ادامــه داد: دریافــت مالیات از بخش کشــاورزی 
به معنی کاهش میزان اندک درآمد فعاالن این بخش 
اســت کــه می توانــد بــه مــرور موجب خــروج ســرمایه از 
ایــن بخــش شــود. بهرامــی از بنیــاد ملــی گندمــکاران 
اســتان مرکــزی افــزود: در حــال حاضــر نیــز بســیاری از 
فرزنــدان کشــاورزان بــه دلیــل زیــان اقتصــادی و ســود 
انــدک ایــن بخــش حاضــر بــه ادامــه راه پــدران خــود و 
ماندن در بخش کشــاورزی نیســتند و بــا وضع مالیات 
ایــن دلزدگی و ناامیدی بیشــتر از گذشــته خواهد شــد 
و آغازیســت بــرای پایان امنیــت غذایی!.بهرامــی تاکید 
کــرد: دولت زمانــی می تواند خواســتار دریافــت مالیات 
از بخش کشــاورزی شــود که زیر ســاخت های الزم برای 

یک صنعت پر سود و پایدار را فراهم کرده باشد.
وی ادامــه داد: قانــون ارث صرفــا مختــص بــه ایــران 
نیســت و در تمامــی کشــورهای جهــان جــاری و ســاری 
اســت اما در دیگــر کشــورها راهکارهــای متفاوتی برای 
جلوگیری از تبعات اجرای این قانون اتخاذ شده است. 
بهرامی به ارائه راهکاری برای کاهش تبعات اجرای این 
قانون در حوزه کشاورزی پرداخت و افزود: باید قانونی 
در کشــور وضــع شــود کــه تجمیــع اراضــی کشــاورزی را 
تشــویق و تفکیــک آن را ممنــوع کنــد و به هیــچ عنوان 
بــه فــردی اجــازه ندهند که اقــدام به تقســیم و تفکیک 
اراضــی کشــاورزی پــس از فــوت مالــک اصلــی کنــد. وی 
ادامــه داد: بایــد دولــت نیــز بــا اعمــال سیاســت های 
حمایتــی از طریــق اعطای تســهیالت به خــرده مالکان، 
آن هــا را تشــویق بــه افــزودن ســطح زیــر کشــت اراضی 
خــود بــا خریــد زمین هــای مجــاور کنــد و اراضــی که هم 
اکنــون در نتیجــه اجرای این قانون کوچک شــده اند، از 

نظر مساحت و سطح زیرکشت توسعه یابند.
 وی بــه روشــی کــه کشــورهای دیگر در حــوزه قانون 
ارث انجــام می دهند، اشــاره کرد و گفت: در کشــورهای 

پیشــرفته نخســتین راهکار بــرای جلوگیــری از تفکیک 
اراضی پس از فوت مالک فروش کل اراضی توسط ورثه 
به شــخص دیگری برای جلوگیری از تقســیم و تفکیک 
اراضــی اســت و نهایتــا مبلغــی کــه از فــروش زمیــن بــه 
دســت می   آورند را بین خود به میزان مســاوی تقسیم 

می کنند.

در  دوم  راهــکار  داد:  ادامــه  نوبرانــی  کشــاورز  ایــن   
کشــورهای خارجــی انتخــاب یکــی از وراث بــرای ادامــه 
عملیــات کشــاورزی بــا نظــر ســایر وراث اســت و فردی 
کــه بــرای ایــن کار انتخــاب می شــود از طریــق دریافــت 
تســهیالت بانکی که ســهم االرث هر کدام از ورثه در آن 
مشــخص می شود به ادامه کشاورزی پرداخته و درآمد 

حاصله را بین سایر ورثه تقسیم می کند.
 وی در ادامــه بــا بیــان این کــه علــت تقســیم اراضی 
بیــن ورثــه ایــن اســت کــه وراث می خواهند یــادگاری از 
پدر خود داشــته باشــند، گفــت: این تصور غلــط را باید 
از بیــن بــرد چرا کــه زمین کشــاورزی یادگار پدر نیســت 
بلکه میراث ملی و متعلق به آیندگان اســت و نباید به 
قطعات کوچکتری تقسیم شود بویژه این که در چنین 
شــرایطی نمی تــوان بــر روی زمینــی که یادگار پدر اســت 
داد:گرچــه  ادامــه  وی  داد.  انجــام  کشــاورزی  عملیــات 
معضــل تفکیــک و تقســیم اراضــی کشــاورزی دغدغــه 
اصلــی کشــاورزان و متولیان امر بوده اســت و در طول 
انقــالب قوانیــن متعــددی توســط دســتگاه  40 ســاله 
قانونگذاری کشور در این رابطه تصویب و اجرایی شده 
اســت امــا تاکنون هیچکــدام از ایــن قوانین بــه نتیجه 
مطلــوب نرســیده و انتظــار کشــاورزان را بــرآورده نکرده 
اســت. بهرامــی بــه تشــکیل شــرکت های تعاونــی بیــن 
وراث نیــز اشــاره کــرد و افزود: تشــکیل شــرکت تعاونی 
به منظور جلوگیری از خرد شــدن اراضی راهکار دیگری 
اســت کــه از تفکیــک اراضــی جلوگیری کرده و بــا در نظر 
گرفتن ســهم هر فرد عضو تعاونی، عملیات کشــاورزی 
به صورت یکپارچه انجام و از تفکیک سرمایه های ملی 
و از کار افتــادن کارآیی اراضــی جلوگیری به عمل خواهد 

آمد.
خاطرنشــان  کشــاورزی  بخــش  فعــال  ایــن 
کرد:کشــاورزی به عنوان رکن اصلی اقتصاد کشــور باید 
روزبــه روز تقویــت شــود و تقویــت آن زمینه ســاز اقتدار 

اقتصاد ملی است. 
اما کشــاورزی سنتی و خرد موجب کاهش بهره وری 
و از بین رفتن اشتغال و تهدیدی جدی برای معیشت 

اقتصاد افزون بر یک چهارم جمعیت کشور است.

فرزین بهرامی از بنیاد ملی گندمکاران استان مرکزی در نشست با کمیسیون کشاورزی مجلس:

حذف معافیت مالیاتی در بخش  کشاورزی زمین گیر کردن کشاورز است

فرزیــن بهرامی از بنیاد ملی گندمکاران اســتان 
مرکزی وکشاورز بخش نوبران شهرستان ساوه

در خصــوص این کــه حــذف معافیــت مالیاتــی 
دســت  کــردن  قطــع  هــدف  بــا  کشــاورزی  بخــش 
دالالن پیشــنهاد شــده اســت، گفــت: این که این 
سوبســیدها بــه جیــب دالالن مــی رود تــا حدودی 
درســت اســت و موافــق ایــن هســتیم که دســت 
دالالن قطع شــود اما این که به جای حل مشــکل، 

صورت مساله را پاک کنیم غیر منطقی است.
وی ادامه داد: در حقیقت مشکل جای دیگری 
اســت امــا می خواهنــد مشــکل را از محــل دیگری 
حــل کننــد! لــذا ایــن حــرف درســت و قابــل دفــاع 
نیســت،مالیات بســتن بــر بخــش کشــاورزی بــه 

معنای به خطر انداختن معیشت مردم است.
وی تصریح کرد: آشفته بازاری که االن در بخش 
، طــال و اقتصــاد ایجــاد شــده بــه دلیــل کســری  ارز

جبران بودجه است

ضمیمه رایگان روزنامه در شهرستان ساوه

تاژ
رپر
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در مراســمی کــه بــا حضــور اســتاندار مرکــزی، نماینده 
اســالمی  شــورای  مجلــس  در  زرندیــه  و  ســاوه  مــردم 
ســاخت  عملیــات  محلــی،  مســئوالن  از  جمعــی  و 
نخســتین درمانــگاه ســالمت، ویــژه فرهنگیان ســاوه 
کلنــگ زنــی شــد،نماینده ســاوه و زرندیــه در مجلــس 
بــاالی  جمعیــت  بــه  ئیــن  آ ایــن  در  اســالمی  شــورای 
کمبــود  گفــت:  و  کــرد  اشــاره  ســاوه  در  دانش آمــوزی 
نیــروی انســانی و فضــای آموزشــی دو مشــکل عمــده 

آموزش و پرورش ســاوه است.
مشــارکت  بــا  افــزود:  ســبزی  محمــد  االســالم  حجــت 
خیــران بخــش اعظمــی از نیــاز شهرســتان بــه فضــای 
آموزشــی تامیــن شــده اســت کــه ضــرورت دارد بــرای 
حــل ایــن مشــکل خیران بیشــتری مشــارکت داشــته 

باشند.
وی بــا تاکیــد بــر این کــه تعلیــم و تربیــت بــر همــه چیز 
مقــدم اســت، افزود: اگــر در جامعه فســادی به وجود 
آیــد حاصل عــدم تعلیم و تربیت صحیح و کارآمد بوده 
اســت و خیــران بــا برخــورداری از روحــی لطیــف و پــاک 
فضایــی را بــرای دانــش آمــوزان بــه وجــود می آورند که 

تعلیــم و تربیت به شــکل صحیح صورت گیرد.
مدیــر آمــوزش و پرورش شهرســتان ســاوه نیز گفت: 
ح آجــر بــه آجــر در زمینــی بــه  ایــن پــروژه در قالــب طــر
مســاحت هــزار متــر مربــع اهدایــی توســط حبیــب اله 
محلوجــی یکــی از خیــران ســاوجی و در زیربنایــی بالــغ 
بر ۵۰۰ متر با مشــارکت ســه خیر در کمتر از یک ســال 
احــداث و پــس از تجهیــز آمــاده ارائه خدمــات خواهد 

شد.
ح آجر به آجر در راســتای اجرایی شــدن   وی افزود: طر
ســند تحــول بنیادیــن و تحــول در فضاهــای آموزشــی 

و مشــارکت های گســترده مردمی اهمیت ویژه دارد.

ســازی  مقــاوم  و  تجهیــز  اهمیــت  بــه  اشــاره  بــا  وی 
خیــران  کمک هــای  جــذب  افــزود:  آموزشــی  فضاهــای 
و مشــارکت حداکثــری مردمــی در امر مدرســه ســازی، 
می توانــد  آن  نوســازی  و  آموزشــی  فضاهــای  توســعه 
زمینه رشــد و شکوفایی اســتعدادهای دانش آموزان 

را فراهم نماید.
را  آجــر  بــه  آجــر  ح  طــر اهــداف  از  یکــی  افراشــیانی 
فرهنگ ســازی، مشــارکت عمومــی و ایجــاد تحــول در 
امر مدرسه سازی عنوان کرد و اظهار داشت: با توجه 
به این که از گذشــته تاکنون امر مدرســه سازی توسط 
خیــران در ایــن شهرســتان زبانــزد عــام و خــاص بــوده 
و بــه عنــوان بــازوی توانمنــد بــرای آمــوزش و پــرورش 
در ایجــاد تحــول در تجهیــز و تامیــن فضــای آموزشــی 
ح خداپســندانه  محســوب می شــوند امیدواریم بــا طر
و  خیــران  پیــش  از  بیــش  مشــارکت  و  آجــر  بــه  آجــر 
فضــای  کمبــود  بســتک  در  مردمــی  مشــارکت های 

آموزشــی نداشته باشیم.
را  ســالمت  مدرســه  و  درمانــگاه  فراشــیانی  ابراهیــم 
پــرورش  و  آمــوزش  همــکاری  و  تعامــل  عطــف  نقطــه 
بــا هــدف فراهــم  کــه  و بهداشــت و درمــان دانســت 
تجهیــزات  و  فضــا  نظــر  از  اســتاندارد  شــرایط  کــردن 
 Echart اتــاق  بویــژه  آمــوزان  دانــش  ســنجش  بــرای 
بــرای بینایــی و اتــاق عایــق جهت شــنوایی با اســتقرار 
خدمــات  تســهیل  رادیولوژیســت،  و  اپتومتریســت 
نیازمنــد،  آمــوزان  دانــش  بــه  ســالمت  و  بهداشــتی 
فراهــم کــردن فضــا و تجهیــزات بــرای دانــش آمــوزان 
آســیب های  از  پیشــگیری  پایــگاه  ایجــاد  اســتثنایی، 
اجتماعــی و همچنیــن ارجــاع دانش آموزان مشــکوک 

در زمینه مراقبت ســالمت احداث می شود.
بــر ۱.۵ میلیــارد  وی افــزود: ایــن پــروژه خیرســاز بالــغ 

تامیــن  خیــران  توســط  کــه  دارد  نیــاز  اعتبــار  تومــان 
ح دیگر  خواهد شــد و همزمان با این پروژه هشــت طر

در آموزش و پرورش ســاوه در دست اجراست.
 مدیر آموزش وپرورش ســاوه خاطرنشان کرد:ساالنه 
هــزارو۲۰۰ نفــر به جمعیت دانش آموزی ســاوه افزوده 
می شــود که با این روال باید ۴ مدرســه جدید احداث 
شود و بیش از ۷۰ درصد مدارس دولتی به صورت دو 
شــیفته به دانش آموزان، همچنان خدمات آموزشــی 

نمایند. ارائه 
توســط  درمانــگا  ایــن  زمیــن  کــرد:  بیــان  فراشــیانی   
خانــواده محلوجــی اهــدا شــده و قــرار بــر ایــن اســت 
کــه ســاخت و تکمیــل آن بــا مشــارکت خانــم طبیــب 
آقــای احمــدی نــوری انجــام  صالحــی، خانــم طبیبــی و 

شود.
حســین اصالح چی رئیس مجمع خیران مدرســه ســاز 
ســاوه نیز گفت: مدرســه بــه تنهایی یک ســاختمان و 
محــل آموزش نیســت بلکــه به عنــوان کانــون تربیت 
قلمــداد می شــود بــه همین دلیــل یکــی از برنامه های 
اصلــی زیــر نظام هــا، زیر نظــام فضــای اصلــی تجهیزات 

است.
وی افزود: اگر کمک خیران برای احداث مدارس نبود 
قطعــا هــم اکنون با مشــکالت خاصی در حــوزه تامین 
فضای آموزشــی مواجه بودیم که با تالش این عزیزان 
در وضعیت نســبتا مطلوب و نرمالی در ســطح استان 

قرار داریم.
وی ادامــه داد: بســیاری از مدارســی که توســط خیران 
ســاوه احداث شــده به دلیل ســاختار و شکل احداث 
بهتریــن  بــه  و  اســت  نظیــر  بــی  کشــور  ســطح  در  آن 

تجهیزات، مجهز شــده اند.
خیــران  مجمــع  عامــل  مدیــر  ســالمی  عبــداهلل   

مدرسه ســاز ســاوه با بیــان این که کار خیران مدرســه 
خیــران  کار  گفــت:  اســت،  پســندیده  بســیار  ســاز 
مدرسه ســاز می توانــد کمــک کار نظــام حکومتــی ما در 
دین مبین اســالم باشــد و از آن و امور خیر می توانیم 

در بخش هــای مورد نیاز نظام اســتفاده کنیم.
بســیار  کار  مدرســه  ســاختن  این کــه  بیــان  بــا  وی 
تقویــت  ســبب  مدرســه  افــزود:  اســت،  ارزشــمندی 
بنیــان فیزیکــی علم آمــوزی فرزندانمان می شــود که از 

هیچ کاری ارزشــمندتر نیست.
خیــران  مجمــع  رئیــس  نائــب  ذوالفقــاری  حســین 
مدرســه ســاوه نیــز ادامه داد: خیران مدرســه ســاز در 
چند ســال اخیر در راســتای ســاختن مدرســه و تعمیر 
مــدارس فرســوده و تخریبــی اقدامات بســیار خوبی را 

در این شهرســتان انجام داده اند.
فضاهــای  کمبــود  بــه  باتوجــه  کــرد:  کــرد:  اضافــه  وی 
و  فرســوده  و  تخریبــی  مــدارس  وجــود  و  آموزشــی 
همچنیــن کمبود اعتبارات در حوزه آموزش و پرورش 
بســیار  می توانــد  ســاز  مدرســه  خیــران  ورود  و  بــوده 
تاثیرگــذار باشــد و توجه به جذب خیران مدرســه ســاز 

ضروری است.
 وی ادامــه داد: خیــران مدرســه ســاز موجــب برکــت 
نظــام تعلیــم و تربیــت و درحقیقــت عنایــت پــروردگار 
بــه مــا و کــودکان ایــران زمین انــد کــه دســت الهــی از 
آســتین این عزیزان به یاری ما آمده اســت و برماست 
که پاســخگو وقدرشــناس زحمات وسخاوت بی مثال 
مراتــب  خالصانه تریــن  و  صمیمانــه  باشــیم  عزیــزان 
ارادت و تشــکر خــود را بــه حضور خیران مدرســه ســاز 
ابــراز مــی دارم و از خداونــد متعــال عــزت و ســربلندی 
آرزو  بزرگــواران  ایــن  وجــود  یمــن  بــه  را  عزیــز  ایــران 

می نمایم.

رئیس آموزش و پرورش ســاوه خبر داد؛ 

کلنگ زنی نخستین درمانگاه سالمت  ویژه فرهنگیان
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ئیــن رونمایــی از خــط تولیــد  دکتــر مهــدی مصــری در آ
)داروی ضــد ویروســی درمــان کرونــا(  داروی رمدســیویر
در قالب دوازدهمین بهره برداری از پروژه های ســالمت 
آییــن پویــش ملــی ره ســالمت" کــه بــه صــورت ویدئــو  "
کنفرانــس بــا حضــور وزیــر بهداشــت، درمــان و آموزش 
پزشــکی در شــرکت دانــش بنیــان رونــاک دارو واقــع در 
شــهر صنعتی کاوه شهرســتان ســاوه انجام شد، اظهار 
کرد:با وجود این که دانشــکده علوم پزشــکی ساوه تازه 
تاســیس بوده ولی خوشــبختانه یک دانشکده پیشرو 
و روبه رشد است و در حال رایزنی برای ارتقای مدیریت 

غذا و داروی آن هستیم. 
وی افــزود: پیگیــر اخذ مجوز مرکز ســالمت و همچنین 
ایجــاد پــارک علــم و فنــاوری ســاوه بــا کمــک نخبــگان 
هســتیم و قــرار اســت ۶۰ هکتــار زمیــن از منابــع طبیعی 
اهــدا و بــا معاونــت زیســت فنــاوری ریاســت جمهــوری 
نیــز در ارتباط هســتیم و بتوانند نیازهــای ملی را برطرف 

کنند.
رئیــس دانشــکده علــوم پزشــکی ســاوه با بیــان این که 
28شــرکت دارویی و 145شــرکت غذایی در ســاوه وجود 
داروی  و  قلمــی  انســولین  اظهارداشت:ســاخت  دارد، 
بسیار مهم رمدسیور در شرکت روناک ساوه آغاز شده 

است .
فعالیــت  و  بــودن  صنعتــی  مزیــت  بــه  اشــاره  بــا  وی 
بــه  کاوه  صنعتــی  شــهر  در  دارویــی  شــرکت  چندیــن 
کــرد:  اظهــار  کشــور  صنعتــی  شــهر  بزرگ تریــن  عنــوان 
شــرکت دانــش بنیــان رونــاک دارو بــا بهره گیــری از کادر 

زمینــه  در  اســت  توانســته  متخصــص  و  دانش بنیــان 
طراحــی و تولیــد داروهــای اســتراتژیک فعالیــت موثــری 
داشــته باشــد و بــا تولیــد داروی تزریقــی رمدســیویر بــه 
عنــوان نخســتین شــرکت دارویــی در ایــران بــرگ زریــن 
دیگــری در شــرایط کرونایــی و تحریمــی برای کشــور رقم 
بزنــد که از جمله داروهــای موثر در درمان کروناویروس 
اســت. وی بیــان کرد: این شــرکت دانش بنیــان با بنیه 
علمــی بــاال توانســته اســت تمامــی مراحــل تولیــد ایــن 
دارو در داخــل را ســپری و مجــوز تولیــد آن را اخــذ کند و 
بــا دســتیابی بــه فرموالســیون تولیــد ایــن دارو در حال 
حاضــر تولید این دارو در این شــرکت با روزانه قریب به 

۸۰ هزار ویال صورت می گیرد.
ســاخت  بــه  اشــاره  بــا  ســاوه  پزشــکی  علــوم  رئیــس 
داروهایــی نظیر انســولین قلمی در این شــرکت دانش 
بنیــان گفت: به همت شــرکت های دانش بنیان داخل 
کشــور همزمان با آمریکا داروی رمدســیویر در ایران نیز 
وارد بازار مصرف شــد و حتی زودتر از کشورهای اروپایی 

این دارو در ایران به مرحله مصرف رسید.
شــرکت  مدیرعامــل  مقــام  قائــم  ملکــی  محمدعلــی 
بــرای  دارو  ایــن  گفــت:  نیــز  رونــاک دارو  دانش بنیــان 
نخستین بار در جهان به منظور درمان بیماری ویروس 
ســارس تولیــد شــد و از آنجــا که بیماری ســارس بــا بروز 
ناگهانــی یــک نــوع ذات الریه آتی پیــک بوده کــه با عامل 
ویروســی از خانــواده کروناســت عــالوه بــر تاثیرگــذاری 
در درمــان بیمــاران مبتال به ســارس می توانــد در بهبود 

بیماران کرونایی هم تاثیرگذار باشد.

وی افــزود: آمریکا تولیدکننده برند اصلی این دارو بوده 
و در تاریــخ داروســازی ایــران ایــن دارو بــرای نخســتین 
بــار تولیــد شــده اســت و بــه عنــوان چهارمیــن کشــور 

تولیدکننده رمدسیویر در دنیا هستیم.
وی تصریــح کــرد: چیــن و هنــد بعــد از آمریکا بــه ترتیب 
موفــق بــه تولیــد ایــن دارو شــده اند و پس از ایــران هم 
ایــن  تولیــد  تکنولــوژی  بــه  توانســتند  کشــورها  ســایر 
دارو دســت یابنــد. ملکی بیــان کرد: شــرکت روناک دارو 
نخستین شرکت تولیدی داخلی است که توانسته این 
دارو را تولیــد کنــد و تحقیــق و پژوهش بــرای تولید این 
دارو توسط متخصصان داروسازی این شرکت از ماه ها 
قبــل درحــال انجــام بــود و بــه محــض این کــه موضــوع 
ح شــد با توجه بــه اقدامات  شــیوع کرونا در کشــور مطر
انجام شــده به  عنوان یک شــرکت با تفکر ملی نســبت 
به تولید این دارو اقدام کردند البته پس از این شرکت 

دو شرکت دیگر در کشور هم به تولید پرداختند.
وی ادامه داد: ظرفیت شرکت روناک در زمینه این دارو، 
تولیــد روزانــه 80 هــزار ریــال از داروی تزریقی رمدســیویر 
اســت و بــه تنهایــی قادر بــه تامین تمــام نیاز کشــور در 

صورت کار با ظرفیت حداکثری است.
 قائم مقــام مدیرعامل شــرکت دانش بنیان روناک دارو 
عنــوان کرد: در کنار تامین نیاز کشــور بحث صادرات به 
کشورهای دیگر هم مد نظر این مجموعه بوده، هرچند 

امیدواریم که شاهد کاهش استفاده از این دارو باشیم 
و با ورود واکسن به کشور طبق اعالم وزارت بهداشت، 
نیــاز به تولید دارو کمتر شــود و نیاز به افزایش ظرفیت 
تولیــد نباشــد. ملکی افــزود: یکــی از کمپانی های مربوط 
به این شــرکت درحال پیگیری برای ورود واکســن کرونا 
به کشــور اســت تا بتوانــد ضمن تولید مشــترک با یکی 
ح تولیدکننده واکسن کرونا به تولید  از کشــورهای مطر
این واکســن هم ورود کند. وی تصریح کرد: در این خط 
تولیــد بــرای 50 نفر به صورت مســتقیم و برای 200 نفر به 
صورت غیرمســتقیم ایجاد اشــتغال شــده اســت. قائم 
مقــام مدیرعامل شــرکت دانش بنیان رونــاک دارو بیان 
کــرد: تولیــد ایــن دارو در شــرکت رونــاک دارو توانســته 
اســت، یک هشتم محصول برند هندی وارداتی، ارزبری 
بــرای کشــور داشــته باشــد.ملکی ادامــه داد: از جملــه 
مشکالت و موانع پیش روِی تولید این دارو می توان به 
تامین مواد اولیه اشاره کرد که برخی به سبب تحریم ها 
بــوده که در انتقال پول برای خرید مواد اولیه اختالالتی 
را ایجــاد کــرده اســت، اما بــا تمام ایــن موانع بیشــترین 
میــزان تولیــد و ســهم بازار مربــوط به این شــرکت بوده 
اســت.وی عنــوان کــرد: داروهــای تولیــدی این شــرکت 
اغلــب در درمــان بیماری های خاص، دیابت، تاالســمی، 
ع و ام اس کاربــرد دارد و همواره در تولید پیشــگام  صــر

بوده است.

رئیس دانشکده علوم پزشکی ساوه خبر داد؛

« در ساوه افتتاح شد خط تولید داروی »رمدسیویر

ســرهنگ پاســدار حجت اهلل دســتجانی در گفت وگو با 
خبرنــگاران بــا تبریک فرارســیدن والدت حضرت زینب 
)س( و روز پرســتار گفــت: کمیته حمایتــی قرارگاه های 
شــهید حاج قاســم ســلیمانی در شهرســتان ســاوه، با 
هماهنگــی و تعامــل بــا بنیاد مســتضعفان بالــغ بر دو 

هزار بســته معیشــتی در دو مرحله توزیع خواهد کرد.
وی ارزش ریالی هر بسته معیشتی را که شامل ۸ قلم 
کاالســت ۴۰۰ هــزار تومــان بیــان کرد و گفت: هر بســته 
شــامل برنج، روغــن، ماکارونی، حبوبات و ... اســت که 
در اختیــار جامعه هدف و آســیب دیــدگان از کرونا قرار 

خواهد گرفت.
این کــه  بــه  اشــاره  بــا  ســاوه  ناحیــه  ســپاه  فرمانــده 

خواهــد  توزیــع  مرحلــه  دو  در  معیشــتی  بســته های 
شــد، اظهــار کــرد: نخســتین مرحلــه توزیــع همزمــان با 
ســالروز والدت با ســعادت حضرت زینب)س( و شب 
شــهید  محلــه ای  قرارگاه هــای  طریــق  از  کــه  یلداســت 
ســلیمانی توســط مســاجد و ائمه جماعت توزیع شد. 
وی بیــان کــرد: در مرحلــه دوم نیــز همزمــان با ســالروز 
بیــن  بســته  هــزار  ســلیمانی  شــهید  ســردار  شــهادت 

جامعه هدف توزیع خواهد شــد.
ســرهنگ دستجانی به فعالیت ۲۸ قرارگاه محله محور 
شــهید ســلیمانی در شهرســتان ســاوه اشــاره کــرد و 
گفــت: از ایــن تعــداد ۱۸ قرارگاه در ســاوه، ســه قرارگاه 
قــرارگاه در بخــش مرکــزی ســاوه  نوبــران و هفــت  در 
متشــکل از کمیته هــای مختلــف در راســتای کمــک به 
نیازمندان و آســیب دیدگان و مبتالیان کرونا تشکیل 

شده اند.
ح امامــان جماعــت، فرماندهان  وی گفــت: در ایــن طر
قــرارگاه محله ها و پایگاه هــای مقاومت به عنوان دبیر 
اجرایــی ایــن قرارگاه مردمی در کنــار معتمدین و مردم 
با ســه رویکرد حمایتی با اهدای بســته های معیشــتی، 
مراقبتــی بــا هدف خدمت رســانی بــه افرادی کــه درگیر 

شــدند و نیاز به کمک دارند فعالیت خواهند کرد.

ح »شهید سلیمانی« توزیع ۲۰۰۰ بسته معیشــتی در طر

شهرســتان  امــداد  کمیتــه  رئیــس  محمــدی  عبــاس 
خــوب  مشــارکت  از  خبرنــگاران  جمــع  در  ســاوه 
نیکوکاران و خیــران در تهیه تبلت دانش آموزی برای 
محصــالن نیازمند تحــت حمایت تقدیر کــرد و گفت: 
 ۳ طــی  توانســتیم  خیــران  و  نیکــوکاران  همــکاری  بــا 
مرحلــه بــه ۱۱۰ دانش آمــوز بی بضاعت تحت پوشــش 

ایــن نهاد تبلت دانش آموزی اهدا کنیم.
وی بــا تأکیــد بــر این کــه رشــد، تعالــی و فراهــم کــردن 
بســتر پیشــرفت تحصیلــی دانش آمــوزان نیازمنــد از 
رویکردها و رســالت های اصلی این نهاد است افزود: 
مشــارکت در زمینه هــای فرهنگــی و ایجــاد امکانــات 
از  نیازمنــد،  دانش آمــوزان  تحصیــل  بــرای  مناســب 

باقیات صالحات و خیران ماندگار اســت.
همچنیــن  ســاوه  شهرســتان  امــداد  کمیتــه  رئیــس 
از مشــارکت نیکــوکاران در تهیــه و توزیــع ســبد کاال 
شــب  و  )س(  زینــب  حضــرت  والدت  مناســبت  بــه 
یلــدا خبــر داد و اظهــار کرد: بــا تالش مراکــز نیکوکاری 
شهرســتان ســاوه و مشــارکت خــوب خیــران بالغ بــر 
یک هزار و صد ســبد کاال و معیشــتی به خانواده های 

نیازمند اهدا شد.
محمــدی هــزاوه در ادامــه بــا اشــاره به اجــرای پویش 

»ایــران مهربــان« با هــدف حمایت از ایتــام و فرزندان 
محســنین بیان کرد: خوشــبختانه خیران شهرستان 
ح  طــر ایــن  در  مســئوالن  تــا  مــردم  عمــوم  از  ســاوه 
افزایــش  بــا  کــه  داشــته اند  قبولــی  قابــل  مشــارکت 
ح ســرانه کمک بــه ایتــام و فرزندان  حامیــان ایــن طــر

محســنین در شهرستان نیز افزایش خواهد یافت.
وی بــا اشــاره بــه این کــه شــرایط اقتصــادی حاکــم در 
کمیتــه  بــه  مددجــو  ورودی  افزایــش  باعــث  جامعــه 
امــداد شــده اســت از مردم خواســت با مشــارکت در 
ح هــای مختلــف کمیتــه امــداد یاریگــر نیازمنــدان  طر

جامعه باشند.

اهدای تبلت به دانش آموزان بی بضاعت زیرپوشــش کمیته امداد
ح کرد؛ رئیس کمیته امداد ساوه  مطر فرمانده ناحیه سپاه ساوه اعالم کرد؛
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مدیرعامــل شــرکت تعاونــی، تولیــدی، توزیعــی چتــر ســبز 
اندیشه درحاشیه بازدید استاندار استان مرکزی، نماینده 
مردم شهرســتان های ســاوه و زرندیه در مجلس شــورای 
اســالمی، فرمانــدار ســاوه و جمعــی از مســئوالن محلــی 
در گفــت وگــو بــا خبرنگار جــام جم گفت: بــا بهره بــرداری از 
واحدهای تولیدی هولدینگ چتر سبز اندیشه در منطقه 
آینــده نــه چنــدان دور در  غرق آبــاد شهرســتان ســاوه در 
صورت حمایت از بخش صنعت شاهد تحول عظیمی در 

اقتصاد منطقه غرق آباد خواهیم بود.
وی افزود: منطقه غرق آباد شهرستان ساوه در زمینه های 
تولیــدی و صنعتــی بویــژه تولیــدات غذایــی، شــیمیایی و 
نســاجی از ظرفیت های مناســبی برخوردار اســت و شرایط 
الزم بــرای ســرمایه گذاری در حوزه هــای مختلــف صنعتی و 

تولیدی در صورت تامین زیرساخت ها را دارد.
مدیرعامــل شــرکت تعاونــی، تولیدی،توزیعــی چتــر ســبز 
اندیشــه ادامه داد: ســرمایه گذاران به همراه ســرمایه خود 
می آینــد، ولــی اگر حمایتی صورت نگیرد چند ســرمایه گذار 
هم که در این منطقه فعال هستند، اینجا را ترک می کنند 
و بــرای ســرمایه گذاری بــه شــهرهای دیگر که شــرایط از هر 
نظر مهیاســت می روند بنابراین باید به نحوی عمل کرد و 
شــرایط را رقــم زد کــه ســرمایه گذار ســود و امنیت را لمس 

و درک کرده و در فضای مطلوب فعالیت خود را آغاز کند.
پناهنده خاطرنشان کرد: در صورتی که راه اندازی هر کسب 
و کاری منوط به گرفتن ده ها مجوز باشد و وضعیت کنونی 
بروکراســی اداری به همین منوال ادامه یابد هیچ "جهش 
تولیــدی" اتفاق  نمی افتد. وی ادامه داد: ســرمایه گذاران به 
تعبیــر رهبر معظــم انقالب اســالمی ماننــد رزمنده جنگی 
هستند و در شرایط کنونی کشور باید آن ها را مالحظه کنیم 

البته رعایت قانون، الزامی است.
وی با تأکید بر این که ما باید از تولید داخلی حمایت کنیم، 
افزود: واردات منجر به سلطه اقتصادی بیگانگان می شود 
و از ســوی دیگــر توســعه و پیشــرفت تولیــد داخلــی ُکنــد 
می شود و بر این اساس الزم است از سوی سران سه قوه 

به این مساله توجه ویژه شود.
وی خاطرنشان کرد: ما باید نواقص تولید داخلی را گوشزد 
و راهکارهایــی را بــرای حل آن مطرح  کنیم اما تا حد امکان 
باید برای تســهیل در امور سرمایه گذاران ورفع مشکالت 

بخش خصوصی تالش شود.
مدیرعامــل شــرکت تعاونــی تولیــدی توزیعــی چتــر ســبز 
اندیشــه تصریح کرد: ایــن مجموعه کــه از 30 واحد تعاونی 
تشــکیل شــده اســت بنا به درخواســت شــورای اســالمی 
شــهر غرق آبــاد شــرکت شــهرك های صنعتــی اســتان، بــه 
از  تعــدادی  و  آورده  روی  منطقــه  ایــن  در  ســرمایه گذاری 
ســرمایه گذارانی که قصد ســرمایه گذاری در خارج از کشــور 
را نیز داشتند، با انصراف از سرمایه گذاری در خارج، در این 

منطقه سرمایه گذاری کردند.
وی خاطرنشــان کــرد: مدیــران ایــن مجموعــه بــا تکیــه بــر 
تجربیات انباشته ای که در قالب شرکت چتر سبز اندیشه 
در حوزه واردات و فروش دســتگاه های تولیدکننده لیوان 
یکبارمصــرف کاغــذی و مــواد اولیــه ایــن نــوع محصــوالت 
ســاخت ماشــین آالت تولید کاغذ دارند، اینك در اندیشــه 
تولید و ســاخت ماشین آالت تولیدکننده لیوان کاغذی و 
انواع چســب  ها و محصوالت کاغذی مورد نیاز در صنعت 
بســته بندی روی آورده انــد و واحدهــای تولیدی خــود را در 

منطقه غرق آباد مستقر ساخته اند.
ایــن  تولیــدی  واحدهــای  این کــه  بــه  اشــاره  بــا  پناهنــده 
مجموعه از پیشــرفت فیزیکی 70 درصدی برخوردار است، 
خاطرنشان کرد: پیشرفته ترین تجهیزات مورد نیاز ساخت 
ماشــین آالت تولیــد لیوان کاغذی با همکاری یك شــرکت 
چینی از اروپا خریداری شده و در راه ارسال به کشور است 
به گونه ای که این تجهیزات در خاورمیانه وحتی شرق آسیا 
بی نظیر است.پناهنده افزود: ماشین های ساخت لیوان 
کاغذی یکبار مصرف و انواع محصوالت مشابه بر اساس 
سایز کاغذ و محصول نهایی طراحی می شوند و تجهیزاتی 
کــه توســط هولدینــگ چتر ســبز اندیشــه خریداری شــده 
اســت، امکان طراحی و ساخت پیشرفته ترین ماشین ها 
در اندازه ها و ابعاد مختلف را دارد. پناهنده خاطرنشان کرد: 
با بهره برداری از این مجموعه تولیدی عالوه بر خودکفایی 
در این زمینه، از خروج مقادیر زیادی از ارز ساالنه جلوگیری 
شــده و در مرحلــه نهایی نیز می توانــد برای کشــور ارزآوری 

مطلوبی به همراه داشته باشد.
وی افــزود: ســرمایه گذاری صورت گرفتــه در ایــن مجموعه 
بالغ بر 200 میلیارد تومان بوده وبا راه اندازی کامل این واحد 
تولیدی بیش از 1600فرصت شــغلی به صورت مســتقیم و 
صدها فرصت شــغلی غیر مستقیم ایجاد خواهد شد که 
ایــن مهم نقــش مهمــی در توســعه اقتصــادی، اجتماعی 
منطقه و همچنین کاهش آســیب های اجتماعی ناشی از 

بیکاری در این منطقه به همراه خواهد داشت.
مدیرعامل هولدینگ چتر سبز اندیشه در ادامه سخنان 
خــود بــا تاکیــد بــر این که مدیــران ایــن مجموعه، توســعه 
درون زای منطقه غرق آباد، شهرستان ساوه و استان مرکزی 

را بــه عنــوان یك هــدف بنیادی مــورد توجــه قــرار داده اند، 
خاطرنشــان کــرد: تمــام نیازهــای ســاختمانی، تجهیزاتــی، 
تامین نیروی انسانی متخصص و غیرمتخصص از منطقه 
غرق آباد و شهرستان ساوه یا از ظرفیت های درون استانی 
تامین شده است. وی ادامه داد: محصوالت تولیدی این 
مجموعه در مرحله تولید نهایی بیش از نیاز کشور خواهد 
بــود و برای بازارهــای صادراتی خارجی مانند بازار عراق و کل 

خاورمیانه نیز برنامه ریزی الزم صورت گرفته است.
پناهنده ادامه داد: برای نیل به اهداف چندگانه و حصول 
موفقیــت در بخش هــای مختلف، بهره گیری از مشــاوران 
تخصصــی در قالــب گروه هــای علمــی، مالــی، فنــی و اداری 
در دســتور کار شــرکت قــرار دارد و بــا اســتفاده از نظــرات، 
دیدگاه های علمی و فنی بهترین مشــاوران و متخصصان 
امــر در هــر حوزه، جنبه هــای مختلف اجرایی طــرح در حال 
پیشــرفت اســت. وی ادامــه داد: الزمــه تحقــق تولیــد و 
اشــتغال در شــرایط فعلــی کشــور، تغییــر نگاه نســبت به 
ســرمایه گــذار وصنعت اســت و به جای چشــم دوختن و 
وابســته بــودن به بیرون از مرزها بایــد ظرفیت های داخلی 

تقویت و مورد بهره برداری بیشتر قرار گیرد.
وی افــزود: بســیاری از موانعــی کــه امــروزه از آن بــه عنــوان 
مشکالت بخش تولید و اشتغال یاد می شود بیشتر یک 
مســاله بوده و وقتی مشــکل به مســاله تبدیل می شود، 

راهکار حل آن نیز وجود خواهد داشت
وی خاطرنشــان کــرد: امروزه تولید و اشــتغال در کشــور با 
مســائل متعــددی مواجه هســتند که همه این مســائل 
در ســطح ملــی و محلی قابل ارزیابی، بررســی و حل شــدن 
توزیعــی چتــر ســبز  تولیــدی-  گــروه  هســتند.مدیرعامل 
اندیشــه، ورود بــه عرصــه کارآفرینــی و تولیــد و تجــارت را 
مســتلزم بــه کارگیری روش هــای نویــن آن در دنیای فعلی 
عنــوان کــرد و خاطرنشــان ســاخت: اگــر کارآفرین یــا فعال 
اقتصادی به علم روز و شــیوه های جدید تولید و اشــتغال 
مجهــز نباشــد نمی تواند در بــازار رقابتی حرفــی برای گفتن 

داشته باشد.
پناهنــده خاطــر نشــان کــرد: الزمــه حضــور در بــازار رقابتــی 
بهره گیری از نظرات و دیدگاه های کارشناســانه خبره در هر 
حوزه اســت چرا که حضور مشــاوران امین و متخصص به  
مثابه چراغی است که سرمایه گذار و کارآفرین را به سمت 
اهداف از پیش تعیین  شــده ســوق می دهد. وی با اشــاره 
به برخی آشفتگی های اقتصادی در کشور گفت: نوسانات 
شدید نرخ ارز، سکه، مسکن، خودرو و امثال آنها در کشور 
از جمله عواملی هستند که سرمایه های مردم را به سمت 
بازارهای کاذب و فریبنده ســوق می دهنــد، در حالی که اگر 
این ســرمایه در مســیر تولید و اشتغال به کار گرفته شود 
بسیاری از مسائل فعلی کشور در حوزه اقتصاد و معیشت 
اقتصــادی  فعــال  شــد.این  خواهــد  مرتفــع  خانواده هــا 
خاطرنشــان کرد: اگرچه بسیارند کسانی که به دنبال سود 
فــردی از این نوســانات بوده و زمینه ســاز التهابات بازارها 
خواهــد شــد اما هنوز کســانی هســتند که دغدغــه تولید، 

اشتغال و رشد و توسعه کشور را دارند و سرمایه های خود 
را بــه ســمت فعالیت هــای اقتصادی تولیدمحــور هدایت 

می کنند.
وی گفــت: در شــرایط دشــوار اقتصــادی همــه بایــد تالش 
کنیم تا بسترهای مناسب برای رونق تولید ملی با توجه به 
ظرفیت هایی که در داخــل داریم صورت پذیرد و این امر از 
طریق تشــویق سرمایه گذاران نسبت به سرمایه گذاری در 
فعالیت های تولیدی، کارآفرینی و اشتغالزایی ممکن است 
کــه رســانه ها و البته خود ســرمایه گذاران نقــش مهمی در 

تحقق این هدف مهم و آرمانی دارند.
وی گفــت: علیرغــم تمــام دشــمنی های دشــمنان نظــام 
و انقــالب کــه در طــول 40 ســال گذشــته وجــود داشــته و 
تحریم هــای ظالمانــه ای کــه بــه ملت ایــران تحمیل شــده 
اســت معتقــدم در شــرایط کنونی نیــز ظرفیت هــای بزرگی 
برای توسعه کار و تولید در کشور وجود دارد اما به فعلیت 
رســاندن آن نیازمند مدیران دلسوز و انسان های عاشقی 

است که به جنگ با این موانع بروند.
پناهنــده تاکیــد کــرد: در شــرایط فعلــی که دشــمن از همه 
ابزارهــا برای شکســتن ســتون فقــرات کشــور که صنعت 
کشــور است، متوسل شــد بنابراین در چنین شرایطی که 
تولیــد واشــتغال هنر محســوب می شــود و زمینــه را برای 
نمایش قدرت مدیریت فراهم می کند وگرنه در شرایطی که 
همه چیز فراهم باشد هر کسی می تواند فعالیت اقتصادی 
داشــته باشــد لــذا می طلبــد همــه دســتگاه های اجرایــی 
بــرای حمایــت از ســرمایه گــذار عزم جدی داشــته باشــند. 
وی هماهنــگ بــودن بــا تحــوالت اقتصــاد جهانــی و ملی و 
عقب نماندن از جریان ســیر حوادث در عرصه اقتصادی را 
عامل مهمی در کسب توفیقات در این حوزه عنوان کرد و 
گفت: کسانی که وابسته به جریانی هستند قطعا با رفتن 

آن جریان نیز محو خواهند شد.
وی در پایان سخنان خود تاکید کرد: در این برهه حساس 
تاریخــی، تــالش مجدانــه بــرای قطــع دســت بیگانــگان و 
دالالن از بازار و ســفره خانوار ایرانی مهم ترین هنری اســت 
کــه بایــد همه بــدان مزیــن باشــند. مدیرعامــل مجموعه 
تعاونــی- تولیــدی، توزیعــی چتر ســبز اندیشــه بــا تقدیر از 
حســن همــکاری و تعامــالت ســازنده مســئوالن اســتان 
مرکزی شهرســتان ســاوه بویژه اســتاندار مرکزی، فرماندار 
شهرستان ساوه، مدیرعامل شرکت شهرك های صنعتی 
اســتان، رئیس و اعضای شــورای اســالمی شــهر و شهردار 
غرق آباد و مدیر شــهرك صنعتی خیرآباد، اظهــار امیدواری 
کرد در ســایه توســعه اینگونه تعامالت مثبت و ارزشمند 
این مجموعه تولیدی که با مشارکت جمعی از خانواده های 
ایثارگران، جانبازان و جامعه پزشکان و خیراندیشان شکل 
گرفتــه اســت، به مرحله بهره برداری رســیده و آثــار و نتایج 
مثبت آن موجبات تحوالت گسترده اقتصادی و اجتماعی 

در منطقه را فراهم آورد.
 اســتاندار استاندار مرکزی نیز در این بازدیدبا تاکید بر رفع 
موانــع ســد راه تولیــد کننــدگان، از تمــام مدیــران مربوطــه 
خواست از تمام توان و اختیارات خود برای تسهیل در امور 
مربوط به مســائل پیش روی تولید کنندگان شهرســتان 

بهره گیری کنند. 
وی افــزود: ســرمایه گــذاری در هــر کشــور دارای اهمیــت 
زیادی اســت زیرا از یک ســو موجب اشــتغالزایی شده و از 
سوی دیگر تولید و عرضه را افزایش می دهد. آقازاده رونق 
تولید و ایجاد اشتغال را از هدف های اساسی دولت و جزو 
سیاســت های اصلــی نظــام عنوان کــرد و گفت: مدیــران و 
مسئوالن شهرستان باید مجدانه و با انگیزه کافی موضوع 
تولیــد و اشــتغال را کــه مــورد تاکیــد مقام معظــم رهبری و 

دولت است پیگیری کنند.

اراده  جدی شرکت تولیدی »سبز اندیشه« برای خودکفایی کشور در تولید کاغذ
استاندار استان مرکزی در حاشیه بازدید از تولیدی چرت سبز اندیشه در غرق آباد :
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مدیرعامل شرکت تعاونی چتر سبز اندیشه


