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صادرات گســترده »نویدکاران« به بیش از 15کشــور اروپایی
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گزارش عملکرد شش ماهه اول سال 1399
شهرداری زاویه
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از  گفت:  خبرنگاران  جمع  در  ساوه  گاز  شرکت  رئیس 
ابتدای مهر تا آغاز دی امسال مشترکان بخش خانگی 
در شهرستان ساوه ۴۳ میلیون و ۱۴۵ هزار مترمکعب 

گاز مصرف کردند. 
گذشته  سال  مشابه  مدت  در  اکبری  عباس  گفته  به 
مشترکان خانگی شهرستان ساوه ۵۵ میلیون و ۵۷۷ 
هزار مترمکعب گاز مصرف کردند که سیر کاهشی نشان 
از اهتمام مردم برای صرفه جویی و مصرف بهینه دارد. 
تاکنون  سرما  فصل  آغاز  از  آمارها  براساس  گفت:  وی 
میلیون   ۱۶۷ نیز  ساوه  شهرستان  صنعت  بخش  در 
و ۱۹۵ هزار مترمکعب گاز مصرف شده است در حالی 

گذشته  سال  مشابه  مدت  در  مصرفی  گاز  میزان  که 
۱۷۲ میلیون و ۷۱۷ هزار مترمکعب بود.اکبری با اشاره 
قطع  مساله  طرح  و  اخیر  روزهای  در  هوا  آلودگی  به 
سیاست های  به  توجه  با  افزود:  پرمصرف،  صنایع  گاز 
شرکت ملی گاز و همچنین شرکت گاز استان مرکزی 
اقدام مطلوبی در این زمینه انجام شده و بر اساس آن 
گاز مصرفی بسیاری از صنایع و واحدهای تولیدی طبق 
مصوبه این شرکت به صورت یارانه ای تامین می شود.
هیچ  شهرستان  این  در  گفت:  ساوه  گاز  اداره  رئیس 
واحد صنعتی که به علت قطع گاز مجبور به استفاده از 

گازوئیل یا مازوت شده  باشد، وجود ندارد.

سابق  روسای  معارفه  و  تکریم  آیین  در  ساوه  فرماندار 
حضور  با  که  ساوه  شهرستان  امداد  کمیته  کنونی  و 
شد،  برگزار  فرمانداری  اجتماعات  سالن  در  مسئوالن 
افزود: اکنون چهار هزار و ۸۲ خانوار شهرستان ساوه تحت 

حمایت کمیته امداد قرار دارند. 
نکته  این  به  باید  مسئوالن  گفت:  نیز  ساوه  فرماندار 
توجه داشته باشند که مسئولیت ودیعه و خدمت به 
نظام و مردم اصل اساسی انقالب است.»علی میرزایی« 
و  امکانات  از  درست  بهره برداری  و  استفاده  کرد:  بیان 
توفیق خدمتگزاری نکته مهمی است که باید در اولویت 
برنامه های مدیران قرار گیرد.وی اظهار کرد: شرایط کنونی 

کشور و تحقق هدف افزایش کارآمدی نظام بهره گیری از 
نیروهای متعهد و متخصص در مسئولیت ها را می طلبد. 
کمیته  هدف  جامعه  این که  به  توجه  با  گفت:  میرزایی 
امداد افراد محروم است،  مردم به این نهاد اعتماد دارند و 
خیرات و نذورات خود را برای کمک به محرومان در اختیار 
این مجموعه قرار می دهند. به گفته او پاکدستی، انضباط 
از  محروم  خانواده های  تکریم  و  شئونات  رعایت  و  مالی 
مواردی است که باید در فعالیت های کمیته امداد مورد 
توجه قرار گیرد. در این آیین از زحمات رئیس  سابق کمیته 
امداد ساوه تقدیر وحسین ذبیحی به عنوان رئیس جدید  

کمیته امداد ساوه به مدت یک سال انتخاب شد.

فرماندارساوه:
خدمت به نظام و مردم اصل اساسی انقالب است

مصرف گاز مشترکان خانگی ساوه کاهش یافت
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       با دورد و صلوات بر حضرت محمد)ص(  
جناب آقای مهندس سیامک سلیمانی

 انتصاب شایسته جنابعالی را به عنوان فرماندار شهرستان  زرندیه  تبریك و تهنیت عرض نموده و از درگاه ایزد منان 
توفیقات روزافزون و ارائه خدمات گسترده در جهت رشد و شکوفایی این شهرستان را مسألت  داریم. 

                         
ح و سرمایه گذار شهرک فرودگاهی پرندک     کاپیتان محمد مطلق، مجری طر
                                  روح اله مطلق، مدیر عامل شهرک فرودگاهی و هوانوردی عمومی پرندک
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۴۰ پروژه آبرسانی در استان مرکزی به بهره برداری رسید



مدیرعامل آب و فاضالب استان مرکزی در آیین بهره برداری از  ۴۰ پروژه 
نیرو  با حضور مجازی وزیر  که  ۷۴ روستای استان مرکزی  برای  آبرسانی 
و همچنین استاندار مرکزی، نماینده مردم ساوه در مجلس و جمعی 
از مسئوالن در روستای سیلیجرد شهرستان ساوه برگزار شد، افزود: 
ح ملی آب امید برای کسانی که یک سوم  با ابتکار وزارت نیرو اجرای طر
از الگوی مصرف در کشور را رعایت کنند، آغاز شده و  هیچ هزینه ای از 

این مشترکان دریافت نخواهند شد.
افزود:  نسب  عرفانی  یوسف  ساوه.  در  جم  جام  خبرنگار  گزارش  به 
مرحله  در  و  شد  آغاز  مرکزی  استان  در  دی  ابتدای  از  ح  طر این  اجرای 
آب  از کل مشترکان  نخست حدود ۶۵ هزار مشترک معادل ۱۸ درصد 
صرفه جویی  با  امیدواریم  و  شدند  مشمول  مرکزی  استان  فاضالب  و 

مردم، این تعداد افزایش یابد.
شرکت  مجموع  در  مرکزی  استان  فاضالب  و  آب  مدیرعامل  گفته  به 
درصد   ۸۷ و  شهری  جمعیت  درصد   ۱۰۰ مرکزی  استان  فاضالب  و  آب 

جمعیت روستایی را در استان تحت پوشش دارد.
روستای   ۳۰ کرد:  بیان  مرکزی  استان  فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل 
همکاری  صورت  در  که  شده  شناسایی  استان  در  خانوار   ۱۰۰ باالی 

شوراهای محلی، بخشداران و دهیاران جمعیت تحت پوشش شرکت 
آبفای استان به بیش از ۹۵ درصد افزایش خواهد یافت.

نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسالمی نیز گفت: پس 
آشامیدنی بهداشتی  آب  از  از پیروزی انقالب اسالمی روستاهای زیادی 
محروم  نعمت  این  از  زیادی  روستاهای  همچنان  اما  شدند  بهره مند 

هستند.
راه اندازی پویش هر هفته الف -  حجت االسالم »محمد سبزی« افزود: 

ب گامی موثر در راستای ارائه خدمات مطلوب به مردم است.
و  جمعیت  نفر  ۲۰۰ هزار  با  ساوه  شهر  متاسفانه  کرد:  تصریح  وی 
پتانسیل ویژه صنعتی و کشاورزی از آب آشامیدنی سالم بی بهره است 

و شهروندان اقدام به خریداری آب سالم می کنند.
سبزی افزود: رفع مشکل آب آشامیدنی ساوه در دست پیگیری است 
و با مشخص شدن پیمانکار بزودی در این زمینه اقدامات الزم صورت 

می گیرد.
این  گفت:  آیین  این  در  نیز  مرکزی  استان  استاندار  آقازاده  علی  سید 
ح ها شامل ۱۰ مجتمع آبرسانی با ظرفیت ۳۰ پروژه روستایی است که  طر

آنها ۳۲۰ میلیارد ریال هزینه شده است. برای احداث و تکمیل 
آبرسانی ۴۷ حلقه چاه،  ح های  وی ادامه داد: در راستای احداث این طر
آبرسانی نیز اصالح  چشمه و قنات حفر و تجهیز و ۱۸۵ کیلومتر شبکه 
با  آب  پمپاژ  ایستگاه  واحد   ۲۰ زمینه  همین  در  او  گفته  است.به  شده 
ظرفیت ۷۴.۴ لیتر بر ثانیه و ۲۳۴ کیلومتر خطوط انتقال و شبکه توزیع 

آبفای استان مرکزی احداث شده است. نیز در پروژه های 
 ۲۱۵ ۱۱ هزار و  آب با حجم  ۴۶ باب مخزن ذخیره  استاندار مرکزی گفت: 

مترمکعب نیز در قالب این پروژه ها ایجاد شده است.
ح های آب و فاضالب  آقازاده گفت: استان مرکزی در زمینه اجرای طر
از استان های پیشرو کشور محسوب می شود به گونه ای که اکنون 
۶۰ درصد از مردم شهرستان های این استان از شبکه فاضالب بهره 
برای  نیز  سالم  آشامیدنی  آب  به  دسترسی  سطح  و  هستند  مند 
شهرهای  ساکنان  برای  و  درصد   ۹۵ میزان  به  روستایی  جمعیت 

استان هم ۱۰۰ درصد می باشد.
کشور  که  شده  حاصل  شرایطی  در  دستاوردها  این  کرد:  اظهار  وی 
احداث  برای  زمینه  و  است  اقتصادی  ظالمانه  تحریم های  درگیر 
اما  با مشکالتی همراه است  نیز  ح های خدماتی و توسعه بخش  طر
مرکزی  استان  مساعدت های  و  نیرو  وزارت  تقدیر  قابل  اهتمام  با 
از مردم روستانشین  امروز شاهد بهره مندی جمعیت قابل توجهی 

استان از نعمت آب آشامیدنی سالم و بهداشتی هستیم.
شمار  تکمیل  با  دوازدهم  دولت  پایان  تا  که  کرد  امیدواری  اظهار  وی 
استان  روستاهای  از  بیشتری  تعداد  آبرسانی،  ح های  طر از  دیگری 

مرکزی به شبکه آب بهداشتی متصل شوند. 

ح پویش الف -   ب  - ایران؛ در سی وپنجمین هفته طر
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از  فاضــالب  و  آب  ح هــای  طر اجــرای  زمینــه  در  مرکــزی  اســتان 
استان های پیشرو کشور محسوب می شود به گونه ای که اکنون 
۶۰ درصــد از مــردم شهرســتان های این اســتان از شــبکه فاضالب 
آشــامیدنی ســالم  آب  بهره منــد هســتند و ســطح دسترســی بــه 
نیــز بــرای جمعیت روســتایی بــه میــزان 95 درصد و برای ســاکنان 

شهرهای استان هم 1۰۰ درصد می باشد
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پیشرفته  صنایع  از  حمایت  صندوق  مدیرعامل 
بازدید  حاشیه  در  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت 
صنعتی  شهر  در  سار  بهان  دانش بنیان  ازشرکت 
شرکت   ۲ از  امروز  گفت:  خبرنگاران  جمع  در  کاوه، 
دانش بنیان فعال در حوزه تولید مواد اولیه دارویی 
را  داروسازی  شرکت های  نیازهای  که  کردیم  بازدید 

تامین می کنند.
نقی پور  رضا  ساوه  در  جم  جام  خبرنگار  گزارش  به   
به  دانش بنیان  شرکت های  این  کرد:  بیان  اصل 
حال  در  و  ایجاد  مرکزی  استان  خالق  جوانان  همت 
فعالیت  مشغول  شیفت  سه  صورت  به  حاضر 

هستند.
شرایط  در  بنیان  دانش  شرکت های  افزود:  وی 
با  کرونا  ارزی و شیوع  تحریم های ظالمانه، مشکالت 
تمام توان مشغول فعالیت هستند و باور داریم که 
تحریم ها با همه مشکالتی که به وجود آورده، فرصتی 
برای کار آفرینان و تولید کنندگان دانش بنیان کشور 
فراهم کرده است که با خودباوری وارد میدان شوند 
خلق  وابستگی  عدم  برای  را  بزرگی  دستاوردهای  و 

کنند. 
ارزیابی  با توجه به شاخص های  کرد:  وی خاطرنشان 
این  تولیدات  عمده  دانش بنیان،  شرکت های 
حمایت  صندوق  و  بوده  پیشرفته  نوع  از  واحدها 
وظایف  و  رسالت  به  توجه  با  نیز  پیشرفته  صنایع  از 
گونه شرکت ها حمایت  این  از  خود طبق اساسنامه 

می کند.
قیمت  ارزان  تسهیالت  ارائه  افزود:  اصل  نقی زاده 
عقد  برای  مختلف،  ضمانت نامه های  همچنین  و 
جمله  از  فعالیت  کیفیت  تضمین  منظور  به  قرارداد 
که  است  کار  دستور  در  تشویقی  سیاست های 
توسعه  راستای  در  و  دوسویه  ارتباط  این  امیدواریم 
پایدار تداوم یابد و به همین دلیل از کارآفرینان خالق 
دعوت می کنیم که از مشوق ها و تسهیالتی که دولت 
کنند. استفاده  است،  گرفته  نظر  در  زمینه  این  در 
دانش بنیان  شرکت های  تولیدات  کرد:  عنوان  وی 
نقش  کشور  واردات  کاهش  و  ارزی  صرفه جویی  در 
افزایش  باعث  این  بر  بسزایی داشته است و عالوه 
به عنوان مثال فعالیت  کشور می شود.  اشتغال در 
دالیلی  از  یکی  مرکزی  استان  در  شرکت هایی  چنین 
 ۶.۸ رقم  اکنون  منطقه  این  بیکاری  خ  نر که  است 

درصد است.
پیشرفته  صنایع  از  حمایت  صندوق  مدیرعامل 
سال  کرد:  بیان  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت 
ماهه   ۹ در   و  دانش بنیان  شرکت   ۱۰۵ گذشته 
حمایت  مورد  دانش بنیان  شرکت   ۸۷ نیز  امسال 

سازمان  از  اصل  زاده  گرفتند.نقی  قرار  صندوق  این 
برنامه و بودجه درخواست کرد که در زمینه افزایش 
داشته  ویژه ای  توجه  حمایتی  صندوق های  سرمایه 
دانش بنیان  اقتصاد  تقویت  راستای  در  تا  باشد 
یک  حمایت  از  وی  شود.  برداشته  اساسی  گام های 
صندوق  این  تاسیس  ابتدای  از  ح  طر  ۸۳۳ و  هزار 
صادرات،   رشد  منظور  به  گفت:  و  داد  خبر  حمایتی 
شرکت های  در  خارجی  طرف های  سرمایه گذاری  از 
سازمان  رئیس  می شود.  حمایت  نیز  دانش بنیان 
این  در  نیز  مرکزی  استان  تجارت  و  معدن  صنعت، 
بازدید گفت: ۶۰۵ معدن پروانه دار در استان مرکزی 
به  مربوط  برنامه های  راستای  در  و  هستند  فعال 
سال جهش تولید از ابتدای سال تاکنون ۶۷ معدن 
جعفری  سعید  شدند.  احیا  استان  در  شده  متوقف 
در  صنعت  و  معدن  ویژه  کلینیک های  راه اندازی  از 
استان مرکزی خبر داد و گفت: با استفاده از ظرفیت 
ارزیابی  تولیدی  واحدهای  توقف  دالیل  کارشناسان 
زمینه  در  مناسب  راهکارهای  ارائه  با  و  استخراج  و 
نسبت  اولیه  مواد  تامین   ، بازار اقتصادی،  مشکالت 

به فعال  سازی آنها اقدام می شود.
واحد   ۱۰۰ احیای  هدف گذاری  امسال  داد:  ادامه  وی 
گرفته  صورت  استان  در  صنعتی  واحد   ۷۰ و  معدنی 
و  مربوط  اجرایی  دستگاه های  تعامل  نیازمند  که 
هزار   ۱۰ اشتغال  از  جعفری  است.  صنایع  صاحبان 
عنوان  و  داد  خبر  استان  معدنی  واحد   ۶۰۵ در  نفر 
عمده  الکترونیک  دولت  توسعه  راستای  در  کرد: 
به  بوده  غیرحضوری  صمت  سازمان  فعالیت های 
از  بیش  اداره  این  ماموریت   ۱۲۰ مجموع  از  که  طوری 
۷۵ درصد به صورت الکترونیکی انجام می شود و به 
همین دلیل نیاز چندانی به مراجعه صاحبان معادن 
امور  انجام  برای  مرکزی  استان  شهرستان های  از 
اداری نیست و آنها می توانند از خدمات الکترونیکی 
مواد  تولیدی  شرکت  عامل  مدیر  کنند.  استفاده 
اولیه دارویی بهان سار نیز در حاشیه این بازدید، در 
تشریح تاریخچه و عملکرد این شرکت گفت: شرکت 
بهان سار در سال ۱۳۷۶ با مساحتی حدود ۱۵۰۰۰ متر 
و  تاسیس  داروئی  اولیه  مواد  تولید  منظور  به  مربع 
فعالیت خود را با تولید اکسید روی شروع و دو سال 
تامین  هدف  با   ۲)Mg)OH و   ۳)Al)OH تولید  با  بعد 
محصوالت  تولید  به  کشور  نیاز  مورد  اولیه  مواد 
همچنین  افزود:  افروشه  سیامک  دکتر  داد.  ادامه 
نمک های  تولید  خط  راه اندازی  با  سار  بهان  شرکت 
دارویی با ظرفیت تولید ۳۰۰ تن در سال  روند توسعه 
این شرکت را سرعت  بخشید به طریقی که در حال 
اساس  بر  تولید  سالن های  به روزرسانی  با  حاضر 

استاندارد های معتبر بین المللی دارای ۶۰۰۰ متر مربع 
است.  بوده  سال  در  تن   ۲۰۰۰ تولید  ظرفیت  و  زیربنا 
کتوتیفن  اولیه  ماده  تولید   ۱۳۸۸ سال  از  همچنین 
این  تولید  ظرفیت  اکنون  و  نموده  آغاز  را  فومارات 

محصول ۱۰۰۰ کیلو در سال است.
 ۱۳۸۹ سال  در  شرکت  این  کرد:  خاطرنشان  افروشه 
اورلیستات  تولید  با  نیز  را  پلت  تولید  خط  راه اندازی 
و توسعه  و در حال حاضر در بخش تحقیق  آغازکرد 
( R&D (، تولید انواع پلت در دست بررسی می باشد. 
همچنین  در سال ۱۳۹۶ خط جدید با تولید حدود ده 
داد:  ادامه  وی  شد.  اندازی  راه  پلت  صورت  به  ماده 
در  آلی  محصوالت  موازات  به  نیز  نارکوتیک  بخش 
خط  این  شده.  اندازی  راه  شرکت  این  در   ۱۳۹۱ سال 
کیلو   ۶۰۰۰ با ظرفیت ساالنه  کدئین فسفات  تولید  با 
در سال کار خود را آغاز نمود. چندین محصول دیگر 
 CPS)  Concentrated نیز بر پایه  استخراج از تریاک یا
مورفین،   : نظیر می شود  تولید   )  Poppy Straw
شیمیائی  تغییرات  اعمال  از  که  نوسکاپین  کدئین، 
بوپرنورفین،  نظیر  دیگری  محصوالت  آنها  روی  بر 
نیز  هیدروکدون  و  کدون  اکسی  سولفات،  مورفین 
به مرحله تولید رسید. مدیر عامل شرکت بهان سار 
معدنی  اولیه  مواد  تمام  خوشبختانه  کرد:  تصریح 
این  در  داروست  ۱۲۰نوع  از  بیش  که  دارویی  اقالم  
تامین  بر  عالوه  و  می شود  عرضه  و  تولید  شرکت 
صادر  نیز  کشورها  سایر  به  کشور  نیاز  ۱۰۰درصدی 
سار  بهان  شرکت  توسعه  به  اشاره  با  وی  می شود. 
اظهار داشت: زمین مجاور این شرکت  برای توسعه 
بر  عالوه  شرکت  توسعه  با  شده  پیش بینی  شرکت 
تنوع در تولید مواد اولیه ارزش افزوده ملی نیز بیش 

از ۵ برابر خواهد بود.

در  سار  بهان  شرکت  کرد:  تصریح  افروشه  دکتر   
اولیه  مواد  تامین  در  کشور  استقالل  راستای 
سال  ابتدای  از  و  بود  فعال  شیفت  سه  نیز  دارویی، 
مورد  اولیه  مواد  و۶۰۰تن  هزار  دو  از  بیش  کنون   تا 
که امیدواریم  کرده  را تامین  نیاز شرکت های دارویی 

تا پایان سال این رقم به بیش از ۳ هزار تن برسد. 
اولیه  مواد  تولید  به  توجه  با  کرد:  خاطرنشان  وی 
بیش  برای   ، سار بهان  در  کشور  دارویی  شرکت های 
مشغول  داروسازی  شرکت های  در  که  نفر  هزار   ۷ از 
مستقیم  صورت  به  شغلی  فرصت  هستند،  کار  به 
بنیان  دانش  شرکت  عامل  مدیر  است.  کرده  ایجاد 
اشاره  با  دارویی  اولیه  مواد  کننده  تولید  سار  بهان 
به این که بودجه ها و اعتبارات جهشی برای استفاده 
از تکنولوژی روز دنیا به بخش داروسازی باید تزریق 
شود، افزود: اگر به دنبال حمایت از تولیدات داخلی 
نگهداری  برای  باید  هستیم،  دارویی  صنایع  ویژه  به 
طورحتم  به  آید؛  عمل  به  جدی  حمایت های  آن  از 
توانایی  از  حمایت ها،  کنار  در  کشور  دارویی  صنعت 
برخوردار  خارجی  مشابه  داروهای  با  رقابت  برای  الزم 
صورت  در  این که  بر  تاکید  با  افروشه  دکتر  است. 
به  امیدوار  می توان  داخلی  تولیدات  از  حمایت 
البته تکنولوژی  افزایش صادرات دارویی بود، گفت: 
به  و  نداشته  وجود  کشور  در  داروها  برخی  ساخت 
صنایع  از  اگر  اما  شود،  وارد  کشور  به  باید  حتم  طور 
شود؛  حمایت  حوزه  این  دانشمندان  و  داروسازی 
نیز  را  باال  آوری  فن  با  داروهای  برخی  می توان  حتی 
سالیان  طی  متاسفانه  کرد؛  تولید  کشور  داخل  در 
دارویی  تکنولوژی  تحریم ها،  وجود  دلیل  به  گذشته 
نیز دچار تحریم شده و باید دانش و فناوری را دراین 

حوزه ارتقاء داد.

: مدیرعامل صندوق حمایت از صنایع پیشرفته وزارت صمت با اشاره به حضور جوانان خالق در شرکت دانش بنیان بهان سار

« نیاز دارویی کشور را  تامین کرده است »بهان  سار
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مدیرعامل شــرکت تعاونی تولیــدی نویدکاران خبر داد؛

صادرات گســترده »نویدکاران« به بیش از 15 کشــور اروپایی

تاژ
رپر

تولیدکننده  نویدکاران  تولیدی  تعاونی  شرکت 
خود  فعالیت   ۱۳۷۷ سال  از  برتر  غذایی  محصوالت 

را آغاز کرد.
سال  دی   ۲۰ ساوه،  در  جم  جام  خبرنگار  گزارش  به 
شرکت  تولیدی  کارخانه  محل  در  دیداری  جاری 
هیئتی  و  شرکت  این  عامل  مدیر  بین  کاران  نوید 
زرندیه،  فرماندار  قالب  در  ملی  و  استانی  مقامات  از 
صورت  همراه  هیات  و  منطقه  مجلس  نماینده 

پذیرفت.
فهیمی پور  محسن  مهندس  دیدار  این  راستای  در 
گفت:  نویدکاران  تولیدی  تعاونی  شرکت  مدیرعامل 
غذایی  محصوالت  کننده  تولید  کاران  نوید  شرکت 
مجهزترین  با  برتر  تجاری  نام  با   ۱۳۷۷ سال  در  برتر 
کاماًل  فرآیند  در قالب یک  بندی  آالت بسته  ماشین 
بهداشتی و پیشرفته در بخش های مختلف فعالیت 

خود را آغاز کرد.

وی افزود: از مهم ترین ویژگی های محصوالت غذایی 
بندی های  بسته  و  اولیه  مواد  کیفیت  بر  عالوه  برتر 
کاالهای  انواع  از  کاملی  سبد  وجود  زیبا،  و  متنوع 
که در حال حاضر  نام تجاری می باشد  با یک  مصرفی 
با تامین بیش از ۳۰ گروه کاالیی و تولید بیش از ۶۰۰ 
محصول بزرگ ترین و متنوع ترین سبد مواد غذایی 
با یک نام تجاری در کشور است و این سبد می تواند 
تامین  را  کنندگان  مصرف  نیازهای  از  اعظمی  بخش 

نماید.
در  کرد:  تصریح  کاران  نوید  شرکت  عامل   مدیر   
بندی  بسته  و  تولید  مجموعه،  این  یک  فاز  کارخانه 
 ، خشکبار و  آجیل  جات،  ادویه  حبوبات،  انواع 
آرد،  زعفران،  ژله،  و  کیک  پودر  خشک،  سبزیجات 

غالت، برنج، سویا، لواشک و ... صورت می پذیرد.
در کارخانه فاز دو نیز محصوالتی از قبیل کنسروهای 
شوریجات،  و  ترشیجات  گوشتی،  غیر  و  گوشتی 

فرنگی،  گوجه  رب  کشک،  شربت ها،  مربا،  عسل، 
زیتون  روغن  و  زیتون  عرقیجات،  آبلیمو،  و  سرکه 

تولید می گردند.
افزایش  هدف  با  دوم  فاز  کارخانه  داد:  ادامه  وی 
باال  و  کارخانه  از  ج  خار محصوالت  تولید  بر  نظارت 
بردن کیفیت محصوالت و کاهش قیمت تمام شده 

در دستور کار این شرکت قرار گرفت.
خود  کارخانه  دوم  فاز  شرکت  این  داد:  ادامه  وی 
سال  در  تومان  میلیارد   ۱۵ بر  بالغ  ای  سرمایه  با  را 
تن  هزار   ۱۲ تولید  و  شغلی  فرصت   ۱۰۰ ایجاد  و   ۱۳۹۶
راه اندازی کرده است و  در سال در دو شیفت کاری 
و  آفریقا  آسیا،  اروپا،  قاره های  به  را  خود  محصوالت 

آمریکا صادر می کند.
مدیر عامل شرکت تعاونی نوید کاران اظهار داشت: 
که  کرده  اجرا  را  ح توسعه  تاکنون دو طر این شرکت  
دوم  فاز  و  شد  راه اندازی   ۹۰-۹۱ سال  در  آن  یک  فاز 
در  و  رسید  برداری  بهره  به   ۹۴-۹۶ سا ل های  در  نیز 
حال  در  شرکت   ۳ فاز  توسعه  ح  طر نیز  حاضر  حال 
ح به منظور ایجاد فضای  اجرا می باشد که در این طر
به  یک  فاز  کارخانه   ،۲ فاز  کارخانه  توسعه  و  بیشتر 
کارخانه  فعلی  فضای  و  می گردد  منتقل  جدید  مکان 

یک به کارخانه ۲ ملحق می گردد.
در  برتر  غذایی  محصوالت  شرکت   داد:  ادامه  وی 
داشته  باالیی  اشتغالزایی  خود  فعالیت  سال های 
زمینه  در  نمونه  تعاونی  عنوان  با   ۱۳۹۴ سال  در  و 
نیز  حاضر  حال  در  است.  شده  شناخته  اشتغالزایی 
کشور به صورت مستقیم  ۱۰۰۰ نفر در سراسر  حدود 
توزیع و ستاد  و  تولید  این شرکت در بخش های  در 
نیز  بیمه  خدمات  از  و  هستند  کار  به  مشغول 
غذایی  محصوالت  افزود:   وی  می باشند.  برخوردار 
اروپایی،  کشور   ۱۵ از  بیش  به  حاضر  حال  در  برتر 
توانسته  و  می شود  صادر  کانادا  و  آفریقایی  آسیایی، 

فعالی  حضور  کشورها  این  غذایی  مواد  بازار  در 
داشته باشد.

از  برتر  غذایی  محصوالت  کرد:  بیان  پور  فهیمی    
لحاظ کمیت وکیفیت امتیاز باالیی در جهان به خود 
به  ورود  برای  الزم  استانداردهای  و  داده  اختصاص 
آن   را دارد و شرایط بسته بندی  بازارهای بین المللی 
به گونه ای است که تاکنون کمترین مشکلی در این 
هم  خوبی  استقبال  از  خوشبختانه  و  نداشته  زمینه 

برخوردار هستیم.
این  صادرات  تحریم ها  وجود  با  کرد:  خاطرنشان  وی 
مجموعه رو به فزونی است، به گونه ای که صادرات 
شده  برابر   ۲ قبل  سال  مشابه  مدت  به  نسبت  ما 
است. وی افزود:  تحریم ها قطعا در روند تولید همه 
مواد  تامین  بر  این که  وجود  با  و  بوده  موثر  صنایع 
تاثیر  بی  نیز  برتر  غذایی  صنایع  ملزومات  و  اولیه 
نبوده ولی یکی از افتخارات ما این است که با وجود 
همه این محدودیت ها حتی یکبار هم تولید متوقف 
مجموعه  این  در  نیز  نیرو  تعدیل  مورد  یک  و  نشد 
تولیدی  واحدهای  داد:  ادامه  وی  نبودیم.   شاهد 
تامین  هزینه  افزایش  نسبت  به  دارند  درخواست 
سرمایه  نیز  بانک ها  تولید،  نهاده های  و  اولیه  مواد 
در گردش بیشتری در اختیار این واحدها قرار دهند.

آن  تبع  به  و  نقدینگی  میزان  افزایش  افزود:  وی 
سرمایه در گردش و همچنین به روز رسانی تجهیزات 
دغدغه  و  خواسته  مهم ترین  تولیدی،  واحدهای 
دولت  بیشتر  حمایت  با  امیدوارم  و  بوده  صنایع 
بیشتر  هرچه  شکوفایی  شاهد  گانه  سه  قوای  و 
کرد:  تصریح  نویدکاران  مدیرعامل  باشیم.  صنایع 
همراهان  و  مجلس  محترم  نماینده  بازدید  از  هدف 
تولیدی  این واحد   ۳ فاز  ح توسعه  بررسی طر ایشان 
شهرک های  که  آن  زمین  مالکیت  سند  موانع  رفع  و 

مامونیه واگذار کرده است، می باشد.
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از درد دلم، به جز تو کی با خبر است؟       
یا با من دیوانه که در بام و در است؟

طغیان درون را به که بتوانـــم گفت؟    
امام خمینی - رهفریاد نهان را به دل کی اثر است؟
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صاحب امتیاز:  
سازمان صد  ا و سیمای جمهوری اسالمی ایران             

سرپرست شهرستان ساوه: عباس کریمی
 مدیر اجرایی : لیال گراوند  چاپخانه: بهمن اراک

تحریریه شهرستانها:  021-44233511 
دفتر سرپرستی شهرستان های ساوه-زرندیه: 

 086-42230020

دانش و تخصص ایرانی در گروه صنعتی شیشه کاوه، روی ریل خودباوری
؛ 35 سال تجربه در تولید شیشه و بلور

تاژ
رپر

زمینه  در  موفق  شرکت های  از  فلوت  کاوه  صنعتی  گروه 
صنعتی  گروه  است.   تولید  جهش  و  سال  شعار  تحقق 
کاوه فلوت عالوه بر تامین نیاز بازار داخلی و خنثی نمودن 
کشور  برای  محصوالتش  صادرات  با  توانسته  تحریم ها 

ارزآوری داشته باشد.
خبرنگار ما برای آگاهی از فعالیت و دستاوردهای این گروه 
از ۳۵سال  بیش  با  واحد  این  داشت.  کارخانه  از  بازدیدی 
تجربه به عنوان بزرگ ترین تولید کننده شیشه و بلور در 
شد  شناخته  منطقه  و  ایران  کشور  در  خصوصی  بخش 
فعالیت این گروه در چهار حوزه کسب و کار از جمله بلور و 
ظروف شیشه ای، شیشه های تخت،  مواد صنعت شیشه 
تولید  به  اقدام   و  شده  دسته بندی  پتروشیمی  صنایع  و 
شیشه های فلوت با آخرین فن آوری های ساخت شیشه 

نموده است.

بر  تکیه  با   وخارج  داخل  در  را  خود  کارخانجات  گروه  این 
نیروی انسانی و همکاری کارشناسان مختصص در تمامی 
المللی  بین  استانداردهای  با  مطابق  آموزشی  رشته های 
تولید و صالحیت محصوالت ایرانی را در جهان بنا نمود. 
سوالر  شیشه  تولید  صنعتی  واحد  این  تولیدات  از  یکی 
بوده و یکی ازکاربردهای شیشه سوالر کاربرد آن در پنل های 
انرژی خورشیدی در  انرژی خورشیدی است،  خورشیدی و 
حوزه صنعت و خانگی نسبت به سایر انرژی ها به صرفه 
بوده و از طرفی با توجه به مضرات فسیل ها و سازگاری انرژی 
خورشیدی در سازگاری محیط زیست ودسترس بودن این 
انرژی نسبت به سایر انرژی ها و از طرفی  شفافیت و طرح 
بیشترین  که  است  گونه ای  به  سوالرکاوه  شیشه  خاص 
جذب ممکن از انرژی خورشید را فراهم می کند واین مهم 

اهمیت شیشه سوالر را دوچندان می کند.
  یکی دیگر  از فناوری های جدید  وبه روزبودن  که در این 
شرکت تولید می شود، شیشه های لمینیت آنتی رفلکتیو 
یا ضد بازتابش است در نمایشگرهایی که نیاز  به وضوح 
دارند  فزاینده  ای  کارایی  که  ونمایشگرهایی  تصاویر 
شیشه های لمینیت گزینه خوبی  برای تحقق این مهم از 

سوی کاربران این حوزه است.

شیشه های لمینیت آنتی رفلکتیو یا ضد بازتابش همچنین 
در پنل های خورشید که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم 
در معرض تابش خورشید قراردارند گزینه خوبی برای کاهش 
تاثیر  بازتابش نورهای ناخواسته در سطح نمایشگربوده و 

به طرز چشمگیری بهبود می یابد.      

 

باعث  می تواند  رفلکتیو  آنتی  پوشش  عملکرد  بنابراین 
برای  زوایای دید و  از تمامی  بازتابش  دستیابی به حداقل 
طیف وسیعی از طول موج ها از فرابنفش ) uv ( تا مادون 
قرمز ) IR ( شود . این عملکرد شیشه های آنتی رفلکتیو در 
شرایط مشابه که لزوم کاهش بازتابش نورهای ناخواسته 
کاربردهای  از  یکی  است،  کاربرد  قابل  می شود  احساس 
متداول برای این شیشه ها لنز عینک های طبی می باشد. 
در واقع پوشش موجود بر روی شیشه آنتی رفلکتیو کاوه 
از  ممانعت  باعث  ورودی  نور  شکست  ضرایب  تغییر  با 

بازتابش آن و عبور هر چه بیشتر تابش نور می شود. 
بازتاب شرکت  آنتی رفلکتیو یا ضد   در واقع پوشش های 
کاوه با استفاده از تکنولوژی  PVD  یا اسپاترینگ مگنترون 
به دو صورت یک طرف پوشش )SINGLE SIDE COAT( یا دو 
طرف پوشش)DOUBLE SIDE COAT ( قابل تولید می باشد 
و با الیه نشانی دو طرفه این شیشه ها پارامترهای عبور نور 
( Ty ( و بازتابش ) R ( بهبود چشمگیری می یابد، همچنین 
پوشش  طرف  یک  شیشه  دو  کردن  لمینیت  با  می توان 
پارامترهای  به  هم  یکدیگر  به   )SINGLE SIDE COAT)
  )DOUBLE SIDE COAT( پوشش  طرف  دو  شیشه های 
رسید و همچنین  قابلیت های شیشه لمینیت از جمله 
فیلتر شدن کامل امواج فرابنفش و ایمنی هنگام شکست 

شیشه را به شیشه های آنتی رفلکتیو عنوان کرد.
در ارتباط با  شیشه آنتی رفلکتیو دو سمت پوشش دارکاوه  
که  موضوع  این  گرفتن  نظر  در  با    )  Double Side Coat )
این شیشه نسبت به شیشه ساده در پارامترهای اپتیکی 
حدود که   آنجایی  از  و  دارد   همراه  به  چشمگیری   بهبود 
عنوان  به  می تواند  دارد   کمتری  بازتابش  درصد   ۶  -  ۷  
بسیار  خاص  مصرفی  موارد  در  ساده  شیشه  جایگزین 
مورد توجه قرار گیرد. کاربرد در پنل های لمسی، تمامی انواع 
نمایشگرها، نمادهای محیط های داخلی همچون ادارات، 
عکس،  پارتیشن بندی،قاب  ویترین ها،  موزه ها،  پاساژها 
اساس  بر  تولید  این  تست های  خورشیدی،  پنل های 
استاندارد ۱۶۳۷۲/۲، وضوح دید در شرایط متنوع ، حداکثر 
استفاده از نوروتابش خورشید ، جلوگیری از خطای دید و 
دوبینی و قابلیت تولید در ابعاد و ضخامت های متنوع )۲-

۱۰( میل بخشی از  امتیازات شیشه آنتی رفلکتیو است.
فلوت  کاوه  صنعتی  گروه  تولیدات  از  فلوت  آزور  شیشه   *

کاوه است 
هنگامی که بازار مصرف، تقاضای یک شیشه رنگی تکامل 
یافته وبا کارایی باال را  داشته باشد، شرکت کاوه با استفاده 
را  محصوالت  از  ومتنوعی   وسیع  طیف  گذشته  تجارب  از 
معرفی می کند که پاسخگوی ذائقه ونیاز بازار باشد بنابراین  
تنوع وکیفیت در تولیدات گروه صنعتی شیشه گواه بر این 
موضوع است. در همین راستا گروه صنعتی شیشه اقدام 
به تولید طیف وسیع ومتنوعی از شیشه های رنگی به نام 

آزور کرد.
 عبور نورمطلوب و مناسب، افزایش قابلیت دید مطلوب 
با  زیبایی بصری جذاب و خواص شیمیایی پایدار سطحی 
صیقلی مطلوب و بدون هیچ گونه نقصی،  سهولت مصرف 

سکوریت  دوجداره،  نشانی،  ،الیه  کردن  خم  برش،  جهت 
مضر  تابش های  از  بخشی  کردن  فیلتر  شدن،  لمینیت  و 
با  مطابق  مختلف  سایزهای  در  برش  قابلیت  مخرب،   و 
قابل   ،Edge  polishing همچنین  و  مشتری  درخواست 
ضخامت  تلرانس  بدون  و  ضخامت ها  تمام  در  عرضه 
و  استفاده  قابلیت  و  بین المللی(  استاندارد های  )طبق 
کاربرد در تمام محیط های داخلی )دکوراسیون منازل، آینه، 
لوازم خانگی، پارتیشن، در و...( و  محیط های خارجی )نمای 

ساختمان و غیره بخشی از امتیازات شیشه آزور است.
به  رنگی  شیشه های  سایر  آزورهمچون  شیشه  واقع   در 
لمینیت، استفاده  برای ساخت شیشه  عنوان ماده خام 
استفاده  غیره  و  دوجداره  نشانی،  الیه  سکوریت،  برای 
می شود و می تواند به طور گسترده برای مصارفی از جمله - 
نماها و سازه های شیشه ای  - درهای گردان و آسانسورهای 
شیشه ای  - پله ها، نورگیرها و نرده ها - شیشه خودرو  - 

پارتیشن ها، قفسه بندی و مبلمان  استفاده شود.

  ISIRI ۹۰۰۱.۱۴۰۰۱.۱۸۰۰۱ ( ، استاندارد ) IMS  استاندارد کیفیت
از مزایا و   CE MARK  ،)۵۷۲ BS EN ( اروپا  ایران، استاندارد 
 Eco Star  قابلیت های شیشه آزوراست. شیشه هوشمند
Plus کاوه یکی دیگر از محصوالت این گروه صنعتی است 
سطح  روی  بر  نقره  الیه  دو  یا  یك  نشانی  الیه  طریق  از  که 

شیشه به روش Vacuum Sputtering تولید می شود.
انتشار  ضریب  میزان  کمترین  با  است  ماده ای  نقره   
اندازه گیری  برای  معیاری  ضریب،  این  که   )Emissivity)
قابلیت تابش انرژی بوده است. شیشه شفاف معمولی 
معنای  به  که  است   ۰/۸۴ سطحی  انتشار  ضریب  دارای 
تابش ۹۰ درصدی گرمای جذب شده از طریق سطح شیشه 
می باشد. هنگامی که پوشش های Low-E بر روی شیشه 
اعمال می شود، میزان ضریب انتشار سطح به کمتر از ۰/۱ 

کاهش می یابد. 
 در واقع شیشه Eco Star Plus محصولی با قابلیت باالی 
عبور نوربوده  که در عین حال عبور اشعه مادون قرمز و 
کاهش  شدت  به  را  خورشید  نور  از  حاصل  گرمای  جذب 
می دهد. این محصول یك انتخاب عالی برای آب و هوای گرم 

و همچنین آب و هوای سرد به شمار می رود.
با   Eco Star Plus شیشه  روی  بر  موجود  پوشش های 
انعکاس انرژی مادون قرمز، گرمای جذب شده یا تلف شده 
کاهش  گرما  از طریق تغییر جهت تابش  را  در ساختمان 

می دهند.
محصوالت Eco Star Plus بهترین میزان تعادل را میان عبور 
نور مرئی و کنترل انرژی خورشید برقرار می سازند  در مقایسه 
با پوشش های رفلکس معمولی، شیشه های Eco Star از 
بیشترین میزان عبور نور مرئی برخوردار هستند،بخشی از 
ویژگی های شیشه های Eco Star Plus است. در واقع  این 
در  سرما  و  زمستان  در  گرما  کننده  تضمین  محصوالت 
تابستان با حفظ ثبات مصرف انرژی می باشند. پوشش های 
انرژی باعث  Eco Star Plus با عملکرد باال در صرفه جویی 
انرژی  کاهش مصرف  از طریق  بازدهی ساختمان  افزایش 
بازگشت  امروز  سرمایه گذاری  دیگر،  عبارت  به  می شوند. 

سرمایه در آینده را به دنبال خواهد داشت.

مرکز  هتل،  کار،  )دفتر  تجاری  ساختمان های  در   استفاده 
گلخانه ها،  نظیر  نورگیر  فضاهای  غیره(،  و  فرودگاه  خرید، 
با انعکاس پایین مورد نیاز است، در  آنها عبور نور  که در 
در  که  ساختمان هایی  تمام  و  مسکونی  ساختمان های 
 Tempered( آنها نیاز به استفاده از شیشه های سکوریت
سایر  همراه  به   Eco Star شیشه  از  استفاده   ،)Glass
همراه  به   Eco Star Plus شیشه  کارگیری  به  شیشه ها، 
طرح دار   شیشه های  یا  رفلکس  شیشه  رنگی،  شیشه 
رنگ ها  ترکیب  اثر  در  خاص  طرح های  ایجاد  به  منجر  که 
کنترل  برای  عملکرد  افزایش  حفظ  با  متنوع  الگوهای  و 
شیشه  کابردهای  از  بخشی  می گردد  خورشید  انرژی 

هوشمنداست.
کاهش  انرژی،  باالی  بازدهی  و  گرما  کنترل  همچنین    
هزینه های گرمایشی، عدم ممانعت از شفافیت شیشه و 
عبور نور طبیعی روز،حداکثر بهره گیری از گرمای خورشید در 
صورت سکوریت شدن، افزایش ۵ برابری استحکام نسبت 
به شیشه های معمولی در صورت سکوریت شدن، حداقل 
جراحت در هنگام شکستن شیشه به علت تقسیم شدن 
با  شیشه  کیفی  استانداردهای  برنده،  غیر  و  ریز  ذرات  به 
کیفیت باال به همراه گواهینامه CE و EN ۱۰۹۶ )استاندارد 

اروپا(نیز از مزایای شیشه های هوشمنداست.
به  باید   کاوه   Eco Star Plus شیشه های  است  گفتنی 
شده  نشانی  الیه  سمت  که  نحوی  به  دوجداره  صورت 
شیشه به سمت داخل محیط دو جداره قرار گیرد، به کار 
گرفته شوند. از آنجایی که شیشه Eco Star Plus کاوه یك 
شیشه کنترل کننده انرژی به صورت   Soft Coat می باشد، 
باید مالحظات الزم در حین پروسس و تبدیل به شیشه دو 

جداره لحاظ گردد. 
Eco Star Plus بهتر  با شرایط نگهداری شیشه  ارتباط   در 
است در یك مکان خشك با تهویه مناسب نگهداری شود 
تا طول عمر بیشتری داشته باشد،  پروسس کردن شیشه 

باید در طول دوره مشخص شده انجام گردد. 
باید  مهمی  نکات  شیشه  این  برش  و  حمل  به  توجه  با 

رعایت شود تا کیفیت شیشه تضمین شود از جمله: 
-جلوگیری از تماس مستقیم با الیه پوشش دار 

-استفاده از دستکش های محافظ مناسب 
-قرار دادن سطح پوشش دار به سمت باال در حین برش 

- سطح پوشش دار باید در شرایط خشك برش داده شود یا 
با استفاده از روغن های مخصوص این فرآیند انجام پذیرد.

الیه برداری از لبه ها: 
پوشش قرار گرفته در امتداد لبه های جام باید قبل از تولید 
به  اسپیسرها  چسبندگی  تا  شده  جدا  جداره  دو  شیشه 

خوبی مسیر شود. 
ماشین های  از  باید  شیشه ها  این  شستشوی  در  
مخصوص با قابلیت شستشوی شیشه های پوشش دار 

استفاده شود.
همه این فناوری های به روز دنیا  و دقت ها موجب می شود 
تا محصولی در شان ایرانی ها در گروه صنعتی شیشه کاوه با 

حضور افراد کاردان و با فناوری روز ارائه شو د.


