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آیین نامه چگونگی اســتفاده از خودروهای دولتی با 
موضوع حقوق حمل و نقل از سوی دولت در 16 ماده و 
تبصره های فراوان در سال 1386 تصویب و برای اجرا به 
تمامی دستگاه ها و ادارات ابالغ شد اما نظارت بر اجرای 
این آیین نامه کابوســی بیش نیست در ماده چهار این 
آیین نامه آمده است که تمامی خودروهای دستگاه های 
اجرایی به اســتثنای خودروهای اختصاصی، تشریفاتی و 
خدمت جزو خودروهای خدمت عمومی محســوب شده 
و اســتفاده از آنها تنها برای انجام امــورات اداری مجاز 
اســت و در غیر ساعات اداری )با راننده یا بدون راننده( و 
بدون داشتن برگ مأموریت، مطلقاً ممنوع بوده و هرگونه 
استفاده از این خودروها خارج از قوانین مربوطه و مقررات 
این آیین نامه در حکم تصــرف غیرمجاز اموال دولتی 
محسوب می شــود.با وجود اینکه استفاده شخصی از 
امکانات بیت المال در اســالم به شّدت نکوهش شده 
و دارای منــع قانونی اســت اما  متاســفانه  این روزها 
شــاهد استفاده شــخصی برخی مســئوالن و کارکنان 
دستگاه های اجرایی  هستیم متاسفانه   این اقدام زشت 

نیز در شهرســتان ســاوه   غیر قابل انکاراست  وشاهد 
اســتفاده  خودروهای دولتی با پالک های قرمز هستیم 
که این مسئله عینی ترین سوء اســتفاده از بیت المال 
محسوب می شود.در سال های گذشته کمتر دیده می شد 
که مســئوالن خارج از وقت اداری و جهت انجام امورات 
شخصی از خودروهای اداری استفاده کنند اما بی توجهی 
مقامات ارشــد و بی خیالی برخی مدیران در سال های 
اخیر موجب رواج این کار ناپســند  شده است.استفاده از 
این خودروها به حدی شده که بدون هیچ نظارتی شب ها 
نیز، تردد آنها دیده می شود گویا خبر ممنوعیت استفاده 
از خودروهای دولتی جهت انجام امورات شخصی، هنوز 
به گوش برخی مدیران و روســای ادارات دولتی نرسیده 
است و یا نسبت به آن بی اعتنا هستند.نکته قابل توجه 
اینکه  کســانی که ســنگ خدمت و عمل به قانون را 
به سینه می زنند، در ســاعات مختلف شبانه روز با این 
خودروهــا در خدمت خانواده بوده و حتی در مراســمات 
شــخصی و جابجایی فرزندان خود از خانه به مدرسه و 
بالعکس نیز از آن اســتفاده می کنند.البته منظور ما آن 

دسته از مســئوالن زحمت کشی نیست که در ساعات 
غیــراداری نیز در حال مأموریت و یا خدمت رســانی و 
پیگیر کارهای اداری هستند، بلکه شامل افرادی می شود 
که اســتفاده از بیت المال را حقی برای خود می دانند.

جالب اینکه امروز اســتفاده شــخصی از خودرو دولتی 
برای مدیــران و برخی از کارمندان امری طبیعی قلمداد 
می شود، که باید برای این موضوع نیز چاره ای اندیشید.

استفاده شــخصی از خودروهای دولتی، نمونه ای بارز از 
دهن کجی به مردم و قانون است و تا زمانی که فرهنگ 

استفاده صحیح از خودروهای دولتی توسط مسئوالن و 
افرادی که خود را خــادم ملت می دانند و فریاد مبارزه با 
مفسدان را سر می دهند، مهیا نشود، امکان برچیدن این 
معضل اجتماعی وجود نخواهد داشت و همه باید بدانیم 
، در نظامی که قوانیــن آن برگرفته از آموزه های دینی 
است به خدمت گرفتن اموال دولت در خدمت اشخاص 
و خانواده، ســرپیچی از شــریعت و قانون بوده و عملی 

نابخشودنی است.
 امام علی علیه السالم خطاب به یکی از کارگزارانشان 
می فرمایند: »قلمهایتان را نازک کنید، فاصله سطرها را 
نزدیک نمایید، سخنان زاید را حذف کرده، به اصل کالم 
بســنده کنید و از طوالنی نویسی بپرهیزید؛ زیرا اموال 
مســلمان ها تحمل ضرر و زیان را ندارد. انتظار می رود 
که مســئوالن این بیانات گهربار را سرلوحه اعمال خود 

قرار دهند.

لیال گراوند، خبرنگار

بیت  المال را  حق خود  ندانیم

جناب آقای مهندس محمدحسن قاسمیان 
معاونت محترم سیاسی واجتماعی فرمانداری ساوه: درگذشت عموی بزرگوارتان را تسلیت عرض نموده ، از خداوند متعال برای آن مرحوم طلب مغفرت وبرای شما وسایر بازماندگان صبر جمیل واجر 

جزیل مسئلت داریم.                        جناب آقای دکترخسرو آرام 
درگذشت مادرگرامیتان را تسلیت عرض نموده ازخداوند متعال برای  آن مرحومه طلب مغفرت وبرای شما وسایر بازماندگان صبرجمیل مسئلت داریم.

 سرکا خانم سعیده محمودی عضو محترم شورای اسالمی ساوه

درگذشت پدر گرامیتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده برای ایشان از درگاه خداوند متعال مغفرت برای شما و سایر بازماندگان صبر جمیل خواهانیم

عباس کریمی سرپرست،لیال گراوندمدیراجرایی روزنامه جام جم وسرپرست دفترخبرگزاری تسنیم درساوه .زرندیه
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علــی اکبرمنصــوری، رئیــس 
امــور عشــایر اســتان مرکــزی 
با اشــاره بــه میزان تســهیالت 
رئیــس امــور عشــایر اســتان 
مرکــزی ارایــه شــده در6ماهه 
داشــت:  اظهــار  امســال  اول 
یافتــه   اختصــاص  تســهیالت 
در قالــب تولید گوشــت قرمز 
یــک  عشــایری  مناطــق  ویــژه 
میلیــون  هفتصــد  و  میلیــارد 
تومــان و تســهیالت اختصاص 
یافتــه ویژه خســارت ناشــی از 
تومان  730میلیون  خشکسالی 
دولت  نــگاه  بوده،خوشــبختانه 
طــی چنــد ســال اخیربــه امور 

عشایری رضایت بخش بوده.
ســاوه:  جــم  جــام  خبرنــگار 
ای  نامــه  تفاهــم  افــزود:  وی 
دام  پایــه  بیمــه  منظــور  بــه 
عشــایر برای اولین بار درسطح 
کشــو رمابیــن ســازمان امــور 
عشایرکشــور وصنــدوق  بیمه 
بانــک کشــاورزی کــه کلیه دام 
هــای عشــایری بصــورت یارانه 
ای بیمــه وازخدمــات بیمــه ای 
گردیــد  برخوردارشــوند،منعقد 
اســتان  امورعشــایر  رئیــس 
کرد:درایــن  تصریــح  مرکــزی 
تفاهم نامه قراربراین شــد که 
70درصدهزینــه بیمه را دولت 
فــرد  خــود  را  آن  و30درصــد 
پرداخــت کند که خوشــبختانه 
با اســتقبال  چشــمگیر عشایر 
مواجــه شــد بــه گونــه ای که 
14هــزارراس دام بیمه شــدند 
ایــن درحالــی اســت که ســال 

گذشته این رقم صفربود
منصــوری بیــان کرد:بیش از 
80درصدحــق بیمــه دام هــای 
عشایرازیارانه پرداخت می شود 

وبــه ازای هــر راس دام فقــط 
13هزارریــال حق بیمه توســط 
بهــره بــردارداده می شــود که 
برای یکســال از مزایای آن بهره 
مــی شــوند خوشــبختانه  مند 
تاکنون بیــش از 70درصد دام 
های عشــایر این اســتان تحت 
گرفتــه  قــرار  بیمــه  پوشــش 
پیش بینی می شــود تمام دام 
هــای عشــایراین اســتان تحت 
پوشــش بیمه قــرار گیرند. وی 
ادامه داد: در ارتباط با خسارات 
ناشی از حوادث ازجمله حوادث 
بیماری  و  قهری،ســوانح طبیعی 
های واگیر دارو قرنطینه ای وبه 
منظــور کمک به ثبــات وامنیت 
بیمه  غرامــت  شــغلی عشــایر، 
گذاران خســارت دیده به موقع 

پرداخت شده است.
رئیس امور عشــایر اســتان 
مرکزی خاطرنشــان کرد:بیمه در 
شرایط ســخت و در صورتی که 
مشــکلی برای دام های عشــایر 
بوجــود آیــد مــی توانــد کمک 
خوبــی برای آنان باشــد و قطعا 
در امنیت شــغلی عشایر نقش 

مهمی را ایفا خواهد کرد
وی افزود:ایالت استان مرکزی 
یکــی از متنــوع تریــن جمعیت 
کشوراســت  عشــایری  هــای 
چراکه از سراسر کشور در این 
اســتان زیست موقت دارند که 
براســاس آخرین آمــار جمعیت 
عشــایر اســتان مرکــزی بیش 
از پنــج هزار نفــر در قالب یک 
هزار خانوار است که بیشتر در 
مناطــق مختلف ســاوه، زرندیه، 
دلبجــان و خمیــن زندگــی می 

کنند.
رئیــس امورعشــایر اســتان 

مرکزی تصریح کرد: 128میلیارد 
ریال برای آبرســانی 14 قشالق 
 4۵ تخصیــص  بــا  عشــایری 
میلیــارد ریــال از ردیــف بند ه 
تبصــره 4 و12 میلیــارد ریــال 
بــرای تجهیــز ســه حلقــه چاه 

اختصاص یافته است.
وی خاطرنشان کرد: همچنین  
ســه دســتگاه خــودرو شــامل 
ویــک  پیــکاپ   دســتگاه  دو 
دار  تانکــر  کامیــون  دســتگاه 
رســانی  خدمــات  نــاوگان  بــه 
افزوده شــده اســت.وی  تهیه 
و توزیــع تانکــر پشــت وانــت 
توزیع  لیتــری 18مــورد،   2000
آب شــرب 1۵مــورد، پرداخــت 
تســهیالت جهت ساخت احداث 
کارخانه خوراک دام به شــرکت 
تعاونی عشــایر بــه مبلغ 3۵0 
برســانی  تومــان،آ  میلیــون 
ســیاربرای عشایر با دو دستگاه 
بــرای  لیتــری  تانکر12هــزار 
اعتبــار  تامیــن  و  700خانــوار 
تومــان  میلیــارد  یــک  حــدود 
بــرای  ملــی  بودجــه  ردیــف  از 
عشــایری  مناطــق  در  حفرچــاه 
بخشــی از خدمات ارایه شــده 
به  اســتان مرکزی  امورعشــایر 
مرکزی  استان  عشابری  جمعیت 
در6ماهه اول سال جاری عنوان 
کرد.منصوری بیان کرد:همچنین 
اخــذ مجوز حفر ســه حلقه چاه 
منابع آب بــه منظور تامین آب 
برای  کــه  امورعشــایری  شــرب 
دوحلقه چاه تامین اعتبارشــده 
تانکــر  12دســتگاه  ،توزیــع 
چــرخ دار4 هزار لیتــری، توزیع 
حدود700کیســه  آردیارانه به 
مناطــق عشــایر در ســه مرحله 
عشــایری،تامین  مناطــق  بــرای 
دامــی،  هــای  نهــاده  3هــزار 
اختصــاص 4هکتــار به کشــت 
اعطــای  بــا  دارویــی  گیاهــان 
40میلیــون تومــان تســهیالت 
12مرتــع  آگهــی  و  ممیــزی  و 
منابــع  همــکاری  بــا  عشــایری 

ارایه  نیز ازدیگرخدمات  طبیعی 
شــده سازمان عشــایری استان 
مرکزی به جامعه عشــایری این 
اســتان در 6ماهــه اول ســال 

جاری است
درخصــوص  داد:  ادامــه  وی 
عشــایر  دام  گوشــت   تولیــد 
واســطه  بــه  مرکــزی  اســتان 
تســهیالتی که به آنها در قالب 
تامین نهاده هــا و علوفه  داده 
شد خوشبختانه در شش ماهه 
تــن    3/47 جــاری  ســال  اول 
گوشت مازاد بر تولید داشتیم 
دولت  های  حمایــت  امیدواریم 
در حــوزه عشــایر بیش ازپیش 

افزایش یابد.
رئیس امور عشــایر اســتان 
مرکزی خاطر نشــان کــرد: امور 
عشــایر عالوه بر تامین نیازهای 
دامی و رفاه جامعه عشایر بحث 
اشــتغال آنهــا نیز مــورد توجه 
بوده بــه همین عــالوه بر ارائه 
ارایه خدمات در قالب اشــتغال 
ایجادی،اشــتغال صیانتی نیزدر 
امــور عشــایری داریــم درایــن 
نــوع اشــتغال درصورتــی کــه 
تســهیالت  کننده  فرددریافــت 
موفق نشده باشد. از تسهیالت 
ارایه شده سود مورد نیاز برای 
آن  توســعه  و  اشــتغال  حفــظ 
داشــته باشد. سازمان عشایری 
به منظور حفظ اشــتغال موجود 
خدماتــی ارائــه می دهــد   که  
در شــش ماهــه اول امســال 
6شــغل جدیــد و47شــغل در 
قالب اشــتغال  صیانتــی بوده 
کــه موفق شــدیم آنهــا را حفظ 
افزود:تولیــدات  وی  کنیــم. 
عــالوه  مرکــزی  عشایراســتان 
برتامین نیازاستان درحوزه های 
دامــی وصنایع خارج از اســتان 
نیز خروجی بویژه در دواســتان 
بازارمصــرف  قــم  و  تهــران 
هــای  حمایــت  از  داریم،یکــی 
خــوب بــازار تهــران در بخــش 
عشایر استان مرکزی اختصاص 

غرفه بــه عشایراســتان مرکزی 
بــه منظــور عرضــه مســتقیم  
تولیــدات دامــی خود بــه بازار 
مصــرف دراعیاد مذهبــی بوده 
ســبب می شــود تولیــد دامی 
با فیمــت پایین تــری دراختیار 
مصــرف کننــده قــرار بگیرد و 
ازسویی رضایت جامعه عشایری 
برای تولید بهتربه همراه داشت

رئیــس امورعشــایر اســتان 
مرکــزی تصریح کــرد: همچنین 
روســتایی  جشــنواره  امســال 
عشایر کشــور در تهران برگزار 
شد این اقدام فرصت مناسبی 
برای نشــان دادن ظرفیت های 
عشــایری در حوزه هــای دامی، 
و  دارویــی  دســتی،  صنایــع 
فراورده های دامی بود. منصوری 
بیان کرد:در حال حاضردراستان 
مرکزی 42کانون عشــایر داریم 
کــه 21کانــون در زرندیــه،29 
کانون در شهرستان ساوه، یک 
کانــون در خمین و یــک کانون 

دردلیجان فعالیت دارد.
وی بیــان کــرد: عشــایر ایل 
سنگسری نیز که جایگاه اصلی 
ســمنان،  هــای  اســتان  شــان 
تهــران و البــرز اســت  به طور 
فصلی در شهرستان زرندیه در 
منطقه رودشــور، چکنه و عباس 
آبادگوی داغ مستقر می شوند.

مدیــر امور عشــایر اســتان 
طایفه  عشــایر  گفــت:  مرکــزی 
کلــه کوهی کــه جایــگاه اصلی 
آنان اســتان فارس اســت نیز 
در زرندیــه و عشــایر کردکلهر 
از بخشــی از زیســت شــان در 
در شهرستان  اســت  کرمانشاه 
ســاوه در منطقه قره چای، گزل 
دره و شــریف آبــاد ســاکن می 
شــوند.منصوری گفت: عشــایر 
دیگر اســتان ایل ذلکی اســت 
که جایــگاه اصلی آنان اســتان 
لرســتان و خوزســتان است که 
در شهرســتان خمین و روستای 
قره کهریز زیست موقت دارند.

ایالت استان مرکزی از متنوع ترین جمعیت های عشایری کشور

ضمیمه رایگان روزنامه دراستان مرکزی   
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بهــروز اکرمی معاون سیاســی 
وامنیتی استانداری استان مرکزی 
در بازدید از گروه صنعتی شیشه 
کاوه ساوه با اشاره به جایگاه این 
اظهارداشــت:گروه  صنعتی  واحد 
صنعتــی شیشــه کاوه بــا تکیــه 
وهمــکاری  انســانی  نیــروی  بــر 
کارشناســان متخصــص مطابق با 
استانداردهای بین المللی تولید 
وصالحیت محصوالت ایرانی را در 

جهان بنیاد نهاده است.
خبرنــگار جــام جم ســاوه: وی 
افــزود: علــی رغم تحریــم ها که 
متوجــه  آن  تاثیــر  بیشــترین 
صنعت اســت ولی خوشــبختانه 
توان داخلی کشــور ســبب خنثی 
شــدن تحریم ها شــد و صادرات 
ما به روال گذشــته ادامه خواهد 
داشت.معاون سیاسی استانداری 
کــرد:  تصریــح  مرکــزی  اســتان 
شهرستان ســاوه زیرساخت های 
مناسب برای سرمایه گذاری دارد 
که خوشــبختانه علی رغم تحریم 
ها شــاهد حضور سرمایه گذاران 
خارجــی و داخلــی در ایــن شــهر 

هستیم.
علــی میرزایی فرماندار ســاوه 
نیز در حاشیه این باز دید  انجام 
امور خیــر را ناشــی از روح بزرگ 
خیریــن دانســت و بیــان کــرد: 
کاری که عقیــده و نیت اجرای آن 
خیرخواهانــه و بــرای رضــای خدا 
و مردم اســت، ماندگار می شــود 
کــه اقدامــات خیرخواهانــه حاج 
ابراهیم عسگریان رئیس هیئت 
مدیره  گروه صنعتی شیشه کاوه  

نمونه بارز آن است.
ابراهیــم  حــاج  افــزود:  وی 
عســگریان عالوه بــر فعالیت در 
حــوزه تولیــد و خودکفــا نمودن 
کشور در حوزه شیشه با اقدامات 
خیرخواهانــه خود نشــان داد که 
فعالیت های خیرخواهانه ایشــان 
متوقــف  ســاوه  شهرســتان  در 

نخواهد شد.
جمشید رحیمی مدیر دپارتمان 
گــروه صنعتی شیشــه  شیشــه 
بهــروز  بازدیــد  جریــان  در  کاوه 
اکرمــی معاون سیاســی وامنیتی 

شــرکت  از  مرکــزی  اســتانداری 
ایــران فلــوت کاوه بــا اشــاره به 
فعالیت های گروه صنعتی شیشه 
کاوه اظهــار داشــت:امنیت امروز 
جانفشــانی  مدیــون  ماوصنعــت 
شهدا است امیدواریم بتوانیم با 
رفتــارو اعمالمان  راه آنها را ادامه 
دهیم، گروه صنعتی شیشه کاوه 
ســعی کــرده بــا شکســت هدف 
های دشــمنان علیه نظام مقدس 
اســالمی بویژه در عرصه صنعت  
گامــی هــر چنــد کوچــک جهــت 
خوشــحال نمــودن شــهدا بردارد 
امیدواریــم بتوانیم در رفتار نیز 

رهرو این عزیزان باشیم.
وی افزود: فعالیت گروه صنعتی 
شیشــه کاوه که زمینــه فعالیت 
آن را جنــاب آقــای حــاج ابراهیم 
عســگریان بنانهادند، حاصل 3۵ 
سال زحمات شــبانه روزی فعاالن 
این حوزه اســت.وی اشــتغالزایی 
و خودکفایــی را دو هــدف اصلی 
بنیانگــذار گروه صنعتی شیشــه 
کاوه بیان کرد و گفت: امروزه این 
گروه صنعتی کــه کامال خصوصی 
بوده توانســته اســت با توجه به 
نیــاز کشــور و صنایــع داخلی به 
دنبــال تحقق اهداف توســعه ای 
باشد و در بیشــتر نقاط کشور و 
حتی در خارج از کشــور اقدام به 
راه انــدازی مجموعه های تولیدی 
وابســته به گروه صنعتی شیشه 
باشــد.رحیمی عمده فعالیت این 
گروه صنعتی و تولیدی را در حوزه 
صنعت شیشــه و مواد اولیه این 
صنعت بیان کرد و گفت: برخالف 
بسیاری از شرکت های دیگری که 
وارد کننده مواد اولیه هستند و 
وابستگی خاصی به واردات مواد 
اولیه دارند امــا در این مجموعه 
تولیــدی صددرصــد مــواد اولیه 
با اتکاء به توانایــی داخلی تولید 
مــی شــود و تعــدادی از کارخانه 
های وابسته به این گروه صنعتی 
در  ســودا  کاوه  کارخانــه  نظیــر 
شهرســتان مراغــه، کارخانه ابهر 
سیلیس در ابهر و کارخانه معادن 
دماونــد، اقــدام به تولیــد مواد 

اولیه می کنند.

وی ادامــه داد:گــروه صنعتــي 
کاوه بصورت صددرصد  شیشــه 
خصوصی با مدیریت حاج ابراهیم 
عســکریان با 2۵کارخانه در سطح 
کشــور توانسته  اســت دربرخی 
تــا  خــود  تولیــدی  هــای  حــوزه 
صدرصدنیاز کشور را تامین وبی 

نیاز از واردات کند .
مدیــر دپارتمان شیشــه گروه 
صنعتــی شیشــه کاوه  تصریــح 
کرد:بــه دلیــل زیرســاخت هــای 
مناســب وفرصــت هــای خــوب 
ســرمایه گــذاری در شهرســتان 
ساوه عمده فعالیت گروه صنعتی 
شیشــه کاوه بــا 12کارخانــه در 

شهرستان ساوه است.
وی ادامــه داد: مــواد معدنــی، 
تولیــد بلــور، بلوک های شیشــه 
شیشــه  جام،مــواد  ای،.شیشــه 
ای و... طراحــی و مهندســی برای 
ســاخت عمده فعالیت های گروه 

صنعتی شیشه کاوه است. 
رحیمی بیان کرد: اولین کارخانه 
ما با 3۵سال فعالیت بلور شیشه 
کاوه اســت این واحــد با ظرفیت 
20تــن در روز فعالیــت خــود را 
شــروع کــرده این واحــد تولیدی  
با تولیــد بیــش از 300نوع بلور 
6۵درصد ســهم بــازار بلــور در 
اختیار گروه صنعتی شیشه کاوه 
اســت 3۵درصد در دست سایر 
رقبا اســت در شیشــه تخت نیز 
60درصد ســهم بــاز را در اختیار 

داریم.
 وی افزود: در حوزه مواد معدنی 
سلیس را داریم سلیس60درصد 
شیشــه را تشــکیل مــی دهــد 
شــرکت تولیــد ســلیس در ابهر 
ومراغه فعالیــت دارند، همچنین 
به دلیل استفاده از ظرفیت های 
گروه صنعتی شیشــه کاوه وعدم 
وابســتگی به پیمانکار یک واحد 
ترابــری بــرای حمــل ونقــل مواد  
توســط گروه صنعتی شیشه کاوه 
راه اندازی شــده است.مدیرگروه 
صنعتی شیشــه کاوه خاطرنشان 
کرد: یک واحد در ســوریه نیز در 
حــال راه اندازی اســت  همچنین 
یــک کارخانــه از گــروه صنعتــی 

شیشــه کاوه نیز در شهرســتان 
ســاوه در حــال احداث اســت با 
بهــره بره داری از این واحد تولید 
شرایط اشــتغال بیش از 700نفر 

فراهم می شود. 
کــرد:در بخش  بیــان  رحیمــی 
تولید شیشه جام اولین کارخانه 
ایران فلوت اســت شیشه تابان، 
شیشه کاوه فلوت، شیشه ساوه 
جــام ،شیشــه کاوه در ســوریه، 
فلوت کاویان در مشــهد وسدیم 
در مراغــه )بــا راه انــدازی ایــن 
واحــد تولیــدی در فیــروز آبــاد 
از  کشــور  شــیرازصدرصدنیاز 
کربنات ســدیم مرتفع می شود( 
از مجموعه گروه صنعتی شیشــه 

کاوه است. 
وی ادامــه داد: همچنیــن یک 
کارخانــه )پلنت بســیار بزرگ(در 
بندردیربا نام پتروشــیمی متانل 
کاوه )تولیــد متانــل ( با ظرفیت 
بزرگتریــن  روز  در  تــن  7هــزار 
پلنــت تولید متانــل  در دنیا در 
حال فعالیــت اســت  راه اندازی 
این واحد تولیدی 10ســال طول 
کشید. وی خاطرنشــان کرد:یکی 
مــا در  از مزیــت هــای رقابتــی 
صنعت خودکفایی اســت، بخش 
مجموعــه  از  مهندســی  طراحــی 
گروه صنعتی شیشــه کاوه است 
به گونه ای که 70درصد ســاخت 
ســازه ها  توســط خــود مجموعه 
صنعتی شیشــه انجام می شود.

مدیرگــروه صنعتی شیشــه کاوه 
ســدیم  کرد:کربنــات  تصریــح 
بعد از ســلیس از مــواد اولیه و 
اســتراتژیک در صنعت شیشــه 

اســت باتوجه بــه اینکه صنعت 
پتروشیمی  شیراز جوابگوی نیاز 
گروه صنعتی کاوه نبود واین خالء 
در کشور احســاس می شد گروه 
صنعتــی شیشــه کاوه   در جهت 
تکمیل ظرفیت تولید واحد تولید 
مــواد شــیمیایی کربنات ســدیم 
بــا تولید روزانــه ۵00تن کربنات 
ســدیم راه انــدازی شــد بــا راه 
انــدازی این واحــد تولیدی عالوه 
بر بی نیاز شــدن صدرصد کشور 
از واردات ســدیم عالوه بر تامین 
نیاز مجموعه شیشــه نیاز ســایر 
مصــرف کنندگان نیــز مرتفع می 
شود فروش آن نیز به کشورهای 
هند،چین و سایرکشورها در حال 

انجام است.
وی افــزود: واحدهــای صنعتی 
گــروه صنعتــی شیشــه کاوه در 
یزد،طبس، دفتر مرکزی در تهران، 
ابهر، قزویــن مراغــه ویک پلنت 
کامل در مراغه ،سوریه وبندر دیر 
فعالیت می کنند. جمشیدی بیان 
کرد: هدف گروه صنعتی شیشــه 
کاوه کارآفرینی و اشتغال بوده در 
حال حاضر 10هزار فرصت شغلی  
بصورت مستقیم در سطح کشور 
ایجاد کردیم، ارتقــاء تکنولوژی و 
دانــش فنی، مســئولیت پذیری، 
حفــظ محیــط زیســت، مدیریــت 
انــرژی، فعالیت های عام المنفعه  
و مشــارکت درامور خیر )ســاخت 
چندین واحد آموزشــی و ســالن 
ورزشــی توســط  خانــواده  حــاج 
ابراهیم عســکریان( نیز از دیگر 
اقدامــات گروه صنعتی شیشــه 

کاوه است.

با تکیه بر نیروی انسانی متخصص و مطابق با استانداردهای بین المللی؛

گروه صنعتی شیشه کاوه تولید ایرانی را در جهان بنیاد نهاده است

ضمیمه رایگان روزنامه دراستان مرکزی   
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نصب دوربین  های مداربسته 
در معابر شهر ساوه 

مهندس ســید مهدی حسینی شهردار ساوه از 
نصب دوربین  های مداربسته در معابر پرتردد شهر 

در راستای تامین امنیت شهروندان خبر داد.
 خبرنگار جام جم ساوه: وی با بیان انجام 
این مهم  در راســتای مصوبه شــورای اسالمی 
شهر  ساوه و شورای تامین شهرستان انجام شد، 
گفت: افزایش امنیت شــهری و کنترل ترافیک و 
گســتردگی پهنه نظارت  از مزیت های نصب این 
دوربین ها است و به ایجاد شرایط ایمن تر در شهر 
اجرای  افزود:  کمک خواهد کرد.مهندس حسینی 
این طرح عالوه بر اقدامات پیشــگیرانه می تواند 
در راستای روان ســازی و کنترل ترافیکی شهر و 
همچنیــن ایجاد حس اعتمــاد مردمی و آرامش 
خاطر شهروندان برای عبور و مرور بی دغدغه در 
سطح شهر مفید باشد  و در صورت تأمین اعتبار 
کافی نقاط دیگری از شــهر نیز زیر پوشش ضبط 

تصاویر قرار خواهند گرفت.

عامل تیراندازی در ساوه 
دستگیر شد

عامل تیرانــدازی ظهر روز چهارشــنبه هفته 
گذشــته در خیابــان هفتم تیر غربــی اقدام به 
شــلیک گلوولــه و زخمی کردن یک نفر شــده 
بــود که در گزارش مردمی بــه مرکز فوریت های 
پلیس 11۰رســیدگی به این مهم در دســتور کار 

قرار گرفت.
به گــزارش پایــگاه خبری پلیس، ســرهنگ 
»پرویز اسدی« افزود: در تحقیقات اولیه مشخص 
شــد که عامــل تیرانــدازی به علــت  اختالف 
شــخصی به سمت یکی از شــهروندان ساوجی 
شــلیک کرده و پس از آن از محل گریخته است.

ایــن مقام انتظامی توضیــح داد: فرد مصدوم به 
مرکــز درمانی انتقال یافت و با شناســایی عامل 
تیراندازی، برنامه ریزی عملیاتی پلیس در راستای 

دستگیری وی کلید خورد.
توانست  پلیس  داد:   ادامه  اســدی  ســرهنگ 
عامل تیراندازی را حدود پنج ساعت پس از وقوع 
حادثه در یکی از خیابان های شــهر شناسایی و 
دستگیر کند.وی توضیح داد: یک قبضه سالح از 
عامل تیراندازی کشــف شد و با هماهنگی مرجع 
قضایــی، پرونده وی برای تکمیــل تحقیقات به 

یگان انتظامی واگذار شد.

انجام۳۵۰۰ بازرسی از 
واحدهای صنفی ساوه

»جعفر گندمکار« رئیــس اداره صنعت، معدن 
وتجارت ســاوه گفت:این شهرســتان در 6 ماهه 
نخست امسال رتبه برتر استانی در حوزه نظارت 

و بازرسی را کسب کرده است.
وی اظهار داشــت: در جریان این بازرســی ها 
برای ۵۰6 واحد صنفی متخلف پرونده تشــکیل 
و این واحدهــا افزون بر ۲ میلیارد و ۲۷۰ میلیون 

ریال جریمه شدند.
به گفته این مســئول نداشــتن پروانه کسب، 
گرانفروشــی، درج نکــردن قیمت، عــدم صدور 
فاکتور، کم فروشــی و تقلــب از جمله مهمترین 

تخلفات این واحدهای صنفی است.
شهرســتان ســاوه با ۲8۵ هزار نفــر جمعیت 
دومین کانون جمعیت اســتان مرکزی به شــمار 
می رود و افــزون بر 1۰ هزار واحد صنفی در این 

شهرستان مشغول فعالیت هستند.

خبر

 رئیس اداره فرهنگ و ارشــاد 
اســالمی شهرستان زرندیه گفت: 
پنجمیــن ســوگواره بــا هدف 
اعتالی معنــوی هنر فاخر تعزیه 
در شهرستان زرندیه از تاریخ سوم 
مهرماه لغایت هشتم مهرماه سال 
جاری در محل حسینیه شهدای 

شهر پرندک برگزار شد.
جام جم ساوه:  خبرنگار 

احمد جوانمــرد در ادامه افزود: در 
این سوگواره 1۰ گروه تعزیه خوان 
از نقاط مختلف شهرستان از جمله 
مامونیــه، زاویه، پرنــدک، پیک، 
چلسبان  امیرآباد،  خورشــیدآباد، 
و آســیابک حضور داشــتند که 
طی پنج شب به اجرای مجالس 
مختلف و متنوع تعزیه پرداختند.

جوانمرد ادامــه داد: هیئت داوران 
این دوره از ســوگواره متشکل از 
صفاریان،  مرتضی  حاج  »اســتاد 
و  مجللــی  اســماعیل  اســتاد 
سیدحسن شــهیدیان« بودند که 
با بررســی اجراهای انجام شــده 
نفرات برتر این دوره از ســوگواره 

را به شرح ذیل اعالم کردند.. وی 
افزود:در بخــش بچه خوانی:رتبه 
اول: ابوالفضــل پاکدامن شــبیه 
خوان حضرت قاســم)ع(رتبه دوم: 
خوان  شــبیه  منکشف  سبحان 
سوم:  ســکینه)س(.رتبه  حضرت 
مشــترکا محمد تیموری شــبیه 
خوان حضرت قاســم)ع( و مهدی 
کرمی شبیه خوان حضرت رقیه.

اول:  زنانــه خوانی:رتبــه  بخش 
خوان  شبیه  معصومی  ابوالفضل 
مادر حضرت قاســم)ع(رتبه دوم: 
امین ساعدی شبیه خوان حضرت 
زینب)س(.رتبه سوم: محمد وظیفه 
دار شــبیه خوان مــادر حضرت 

قاســم)ع(.بخش امام خوانی:رتبه 
اول:  ندارد.رتبــه دوم: رضا وکیلی 
شــبیه خوان امام)ع( در مجلس 
حضرت علی اکبر)ع(.رتبه ســوم: 
عباســعلی منصوری شبیه خوان 
در مجلس شهادت حضرت  امام 
قاسم)ع(.بخش مخالف خوانی:رتبه 
اول: به طور مشترک جعفر میریان 
و زهیر فرهمند.رتبه دوم: به طور 
مشترک محمدرضا حسینخانی و 
به  سوم:  حسینخانی.رتبه  بهمن 
طور مشــترک ابوالفضل سعادت 
تقدیر:  هشاک.شایسته  حسین  و 
حســین آتشکار شــبیه ازرق در 
قاسم)ع(بخش  حضرت  رمجلس 

دوم:  نداردرتبه  اول:  نوازندگی:رتبه 
علی تنها. رتبه ســوم: محســن 

صدرالدینی
این  خوانــی:در  جوان  بخش 
بخش احسان صدر الدینی شبیه 
خــوان حضرت علی اکبــر)ع( و 
مجید مسرور شبیه خوان حضرت 
به عنــوان برگزیده  اکبر)ع(  علی 
شــهادت  معرفی  شــدند.بخش 
خوانی:در این بخش محمد تنها 
بعنوان  شــبیه خوان غالم ترک 
برگزیده اعالم شد.گروه برتر:هیئت 
داوران بدلیل هماهنگی و نظم در 
اجرا، گروه علی ابن ابیطالب)ع( را 

شایسته تقدیر می داند.

   رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی زرندیه:   
 نخستین همایش ادبی شعر شهود در زرندیه برگزار شد

ســید »مرتضی بختیاری« در حاشیه بازدید از مرکز 
کارآفرینی کوثر در شهرســتان ســاوه اظهار داشت: بر 
اســاس ماده 83 برنامه توسعه پنج ساله ششم کمیته 
امداد امام خمینی)ره( و بهزیســتی موظف هستند که 
ساالنه 1۰۰ هزار فرصت شــغلی ایجاد کنند که سهم 
کمیته امداد امام خمینی )ره( ۷۰ هزار و بهزیســتی3۰ 

هزار شغل است.
 خبرنگار جام جم ســاوه: وی افــزود:  مرکز 
کارآفرینی کوثر در شهرســتان ساوه یکی از نمونه های 

بارز ایجاد اشــتغال توســط این نهاد حمایتی است و 
مددجویان بــا بهره گیری از تســهیالت در این مرکز 
مشغول فعالیت هستند.وی ادامه داد: مددجویان کمیته 
امداد امــام خمینی )ره( خوش حســاب ترین افراد در 
بازپرداخت بدهی تسهیالت بانکی هستند و همواره به 
تعهداتشان عمل می کنند.بختیاری در خصوص تامین 
مســکن مددجویان توضیح داد: 8۰ واحد مسکونی در 
اســتان مرکزی امروز به منظور تامین  سرپناه مناسب 
برای مددجویان فاقد مســکن به بهره برداری رســید و 

اولویت تحویل این مســکن ها با  ایتام زیرپوشش این 
نهاد است. وی افزود: یک هزار واحد مسکونی دیگر نیز 
با همکاری بســیج ســازندگی در دست ساخت است و 

امید می رود که تا پایان سال آماده تحویل شود.
رئیس کمیته امــداد امام خمینــی )ره( بیان کرد: 
تفاهم نامه ای با اســتاندار مرکزی در سال گذشته مبنی 
بر ســاخت یک هزار واحد مسکونی  منعقد شده است 
که بر اساس این قرارداد زمین توسط استانداری تامین 

و مراحل ساخت با کمیته امداد امام خمینی )ره(است.

هدفگذاری ۱۷۰ هزار شغل برای مددجویان کمیته امداد کشور

عبــاس محمدی هزاوه روز شــنبه در گفت گو با 
ایرنا اظهار داشــت: ارزش ریالی هر ســری جهیزیه 

اهدایی 1۰۰ میلیون ریال است.
خبرنگار جام جم ساوه:وی گفت:  این جهیزیه ها 
شــامل مایحتاج ضــروری و اولیه تشــکیل زندگی 
مشــترک نظیر یخچال،  فرش،  ماشین لباس شویی، 

اجاق گازو ظروف آشپزخانه است.
رئیس کمیته امــداد امام خمینی)ره( ســاوه در 
بخش دیگری از سخنانش گفت: این شهرستان رتبه 
نخســت کشور را از نظر میزان اشتغال ایجاد شده و 
کاریابی بلندمدت توام با بیمه برای افراد زیر پوشش 

کمیته امداد کسب کرده است.

محمــدی هزاوه بیان کرد:  13۲ نفر از مددجویان 
زیرپوشش کمیته امداد ساوه نیمه نخست امسال با 
برقراری بیمه و مزایای شــغلی صاحب کار و حقوق 

مکفی شدند.
وی یادآور شــد: این افراد پس از بازنشستگی نیز 

از مزایای پایان دوره خدمت بهره مند خواهند شد.

۲۸ سری جهیزیه به زوج های ساوجی اهدا شد

مقررات مربوط به احضار و جلب متهمان، 
مبنای اغلب تضمینات حقوق بشــری در 
مرحله تحقیقات مقدماتی به عنوان نقطه 
آغازیــن تالقی با اصــل آزادی و کرامت 

انسانی شهروندان قرار گرفته می شود. 
در واقع، رعایت تشریفات و تضمینات 
ناظر بر احضــار و جلب متهمان، با توجه 
به این نکته که متهم غیر از مجرم است، 
ضامن ایجاد احســاس امنیــت قضایی 
و عادالنــه بــودن دادرســی کیفری در 

شهروندان جامعه خواهد بود. 
همچنین مانعی در جهت سوءاستفاده 
متجاوزین به حقوق افراد از طریق وسیله 
قــرار دادن دســتگاه عدالــت کیفری به 
منظور رســیدن به امیال نامشروع خود از 

طریق احضار یا جلب متهمان می شود. 
به بیــان دیگر رعایت اصــل آزادی و 
کرامت انســانی هم مقامــات قضایی و 

ضابطان دادگســتری را در رعایت شــأن 
انســانی متهمان ملزم مــی نماید و هم 
مرجع قانونگــذاری را محــدود و پایبند 
به رعایت آن در وضــع قوانین می کند. 
رعایت قواعد ناظر بر احضار و جلب متهم 
مستلزم شناخت این قواعد به طور دقیق 

و موشکافانه است.
 در این مقاله بــه جهت اهمیت وافر 
این مقررات، به بررســی الزامات و قواعد 
حاکم بر احضار و جلب و تحقیق از متهم 
با نگاهی به قانون  جدید آیین دادرســی 
کیفری جهت حفــظ آزادی های فردی و 

حقوق شهروندی پرداخته شده است.
ســلب آزادی از افراد باید در چارچوب 
قانون باشــد. یکی از موارد سلب آزادی، 
جلب افراد اســت باید مدنظر داشت که 
جلب افراد با دســتور قاضی صورت می 
گیرد که دارای آثار و شــرایط خاص خود 

می باشــد. اجرای جلب منوط به صدور 
دســتور و برگ جلب توسط مقام قضایی، 
سبق ابالغ احضاریه در غیر موارد استثناء 
و عدم حضور بدون عذر موجه می باشــد 
در کنار این موارد، صدور برگ جلب متهم 

منوط به وجود دلیل است. 
مقام قضایی واجد شرایط در دادرسی، 
باید از صدور برگ جلب و رسیدگی امتناع 
نماید. جلب شاهد یا مطلع در قانون آئین 
دادرسی کیفری مصوب 139۲ در صورت 
نبــود عذر موجه منوط بــه دو بار احضار 

می باشد. 
در صــورت نیابت بــه جلب به مرجع 
قضایی دیگر امکان جلب شاهد یا مطلع 
وجود دارد، علی اطــالق در موارد خاص 
جلب شــاهد یا مطلع در خصوص مقام 
روحانیون،  سیاســی،  مقامــات  قضایی، 
نیروی مســلح و اقامت افــراد در خارج از 

کشــور امکان پذیر نمی باشــد. مجری 
جلب، ضابطین عام دادگستری می باشند 
که موظف به ارائه برگ جلب به افراد مد 

نظر قاضی هستند.
 ضابطین دادگســتری برای جلب در 
اماکن خصوصی، نیازمند دســتور خاص 
می باشند. جلب افراد باید در روز به عمل 
آید، مگر در موارد استثنایی، جلب در شب 
هم صــورت می گیرد. در خصوص جلب 
متهم با معرفی شاکی و جلب متهم بدون 
احضار موارد استثناء را با اذن مقام قضایی 
توجیه می نماید. ضابطین عام دادگستری 
در خصوص شخصی که متهم به سرقت، 
قطاع الطریــق، ترور، تخریب و انفجار که 
در حال فرار اســت در اجــرای جلب وی 

میتوانند از سالح استفاده نمایند.
علی قره شیخلو از دادگستری ساوه 

مقررات مربوط به احضار و جلب متهمان چیست؟

بایدها ونبایدهای جلب متهم

ضمیمه رایگان روزنامه دراستان مرکزی   
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فرمانــدار ســاوه در معارفه شــهردار 
جدید شــهر آوه که با حضور مســئولین 
اســتانی و محلــی برگزارشــد، با اشــاره 
به  پیشــینه شــهرآوه اظهارداشت: شهر 
آوه شــهری تاریخی با پیشینه ای بسیار 
درخشــان و مردمانــی نجیــب و شــریف 
معرفــی  اســت داشــتن فرهنگــی غنی 
شــهره خاص و عام هستند و خدمت در 
میــان چنین مردمــی یک موهبــت الهی 

است.
 خبرنــگار جــام جــم ســاوه:وی افزود: 
بایــد بدانیم مردم از مســئولین خدمت 
می خواهنــد و این خدمت هــر چه قدر 
صادقانه و خالصانه باشــد، ابدی خواهد 
بود و مردم هم می فهمند چه مســئولی 
خالصانه خدمت می کند و قطعا تا زمانی 
که در دنیا اســت قــدر دان خواهند بود 
وبعــد ازمرگ هــم برای او طلــب مغفرت 
خواهند کرد.فرماندار ســاوه تصریح کرد: 
اگــر مســئولین  برای رضای خــدا حرکت 
کننــد، قطعا عمل آنها تباه نخواهد شــد 
و ایــن هــم  اعتقاد مــی خواهــد، یعنی 
انســان معتقد باشــد کــه عملــی را که 
بــرای خــدا انجام دهــد ضایــع نخواهد 
شــد.میرزایی بیان کرد:خــدا ناظر اعمال 
اســت و زمانی که خدا ناظر باشد، سعی 
بایــد این باشــد در صــدد از بین بردن 
مشــکالت مــردم و کســانی کــه حقیقتا 
مشــکل اقتصــادی دارند حرکــت کنیم.   
میرزایی ضمن تقدیر از تالشــهای محمد 
رحمان یان سرپرســت شــهرآوه  شهردار 
جدیــد توانایــی تقبــل این مســئولیت 
ســنگین را دارد و ما نیز هر نوع همکاری 
و همراهی جهت تســریع در اجرای پروژه 
های شهری را با وی اعمال خواهیم نمود.

فرمانــدار اظهارداشــت:  شــهردار بایــد 

شــبانه  روزی تالش کند  وظیفه شهردار 
خدمــت  و تکریــم اربــاب رجوع  اســت،  
مردم حق دارند  که به مشــکالت  شهری  
اعتــراض  کنند. حیــدری مدیر کل دفتر 
شــهری و شــوراهای اســتانداری استان 
مرکــزی نیــز درایــن آیین گفــت: ضمن 
تقدیر از تالشــهای سرپرســت شهرداری 
آوه  در توصیــه هایی به شــهردار جدید 
گفت: شــهردار مدیری است که باید در 
دل شــهروندان جای داشته باشد، نباید 
بیــن خود و مــردم حصاری ایجــاد کند و 
دور از دســترس آنان باشد، صمیمیت و 
صداقت بیشتر نقش موثری در همراهی 
و همگامی مردم که عامل اصلی توســعه 

شهر است را ایفا می کند.
وی افــزود: شــورا نقشــی اساســی و 
تعیین کننده در توســعه و ترقی شــهر 
دارد و بــه هر میزان فعالیــت و پیگیری 
شــوراها بیشــتر باشــد، به همان اندازه 
شاهد تسریع در شکوفایی شهر خواهیم 
بــود.  حجت االســالم ماهانی  امام جمعه 
آوه نیــز در آیین معارفه شــهردار جدید 
آوه اظهارداشــت:اختالف ســلیقه نبایــد 
اتحاد بین مســئوالن را دچار خدشه کند 
و باید در کنــار همه اختالفات با همدلی 
کارهــا را انجام دهند.وی اظهار داشــت: 
بزرگترین مشــکالت را می توان با وحدت 
و اتحــاد و همدلی حل و فصــل کرد و با 
انتقاد ســازنده می توان معضالت جامعه 

را به آنها اطالع داد.
امــام جمعــه آوه تصریــح کرد:حرکــت 
جهــادی و تــالش مضاعف شــهرداری آوه 
مشــهود اســت و بایــد ایــن اقدامات و 
خدمــت به مردم تداوم داشــته باشــد.

علیرضا شــمس رئیس شــورای اسالمی 
آوه نیــز در ایــن  آییــن گفت:پــس از 

اســتعفای شهردار پیشین شــهر آوه در 
اردیبهشــت ماه سالجاری شورای اسالمی 
شــهر در کمتریــن زمــان ممکن نســبت 
بــه بررســی کاندیداهای تصدی ســمت 
شــهردار این شــهر اقدام و نهایتا ظرف 
مــدت 10 روز گزینه نهایــی را با حداکثر 
آرا انتخــاب و بــرای صــدور حکــم بــه 
اســتانداری مرکزی معرفــی کرد.علیرضا 
شــمس ادامه داد: از آنجاکه فرد انتخاب 
شده برای تصدی شــهرداری شهر آوه از 
بدنه وزارت کشــور نیســت، لــذا صدور 
حکم شهرداری برای وی به تعویق افتاده 
است در حالیکه اگر فرد انتخاب شده از 
مجموعه وزارت کشور بود، حکم انتصاب 
وی در ســریعترین زمان ممکن از ســوی 

استانداری صادر می شد.
وی با تاکید بر اینکه ســازوکار وزارت 
کشــور برای تائید حکم شهردار منتخب 
زمان بر شده است، افزود: امیدواریم با 
برطرف شــدن موانع موجود بزودی حکم 
انتصاب صادر و شــهردار منتخب معرفی 
شود. بدیهی است چنانچه حکم انتصاب 
شــهردار منتخب صادر نشــود، شــورای 
شــهر در کمترین زمان ممکن نسبت به 
انتخاب شهردار دیگر اقدام خواهد کرد.

شــهر  اســالمی  شــورای  افــزود:  وی 
همچنین در جریان بررسی انتخاب گزینه 
شــهردار آوه محمد رحمانی نیــا  را که از 
نیروهــای جوان و توانمند شــهرداری آوه 
به شــمار می رود و قبال در سمت معاون 
شــهردار فعالیــت می کــرد، بــه عنــوان 
سرپرســت شــهرداری انتخــاب و معرفی 

کرد.
به گفته رئیس شــورای شهر آوه اداره 
شهرداری این شــهر توسط سرپرست که 
یکی از نیروهــای توانمند و کارآمد بدنه 

شهرداری آوه به شمار می رود به بهترین 
نحــو ممکــن انجــام شــده و هیچگونــه 
مشــکلی در این خصوص  در مدت زمان 
تصدی وی به عنوان سرپرست شهرداری 
آوه نداشــتیم از زحمات  ایشــان  تقدیر 
مــی کنیم شــوراو شــهرداری آوه قطعا با 
حضور اشــخاصی مثــل آقــای رحمانیان 
آینــده درخشــانی در پیــش رو خواهــد 

داشت.
وی افــزود:  مرتضی رضایــی که امروز 
به عنوان شــهردار آوه معارفه می شــود  
در گذشــته مشاور شــرکت بن رو ساوه 
بوده و قبل از آن هم در ســمت مشــاور 
معاون جوانان وزارت کشــور فعالیت می 
کرده است. او متولد سال 13۵8 و بومی 
شهرستان ساوه است امیدواریم باوجود 
ایشان ومجموعه وشهرداری وشورای آوه 
بتوانیــم خدمــات شایســته ای به مردم 

والیتمدارشهرآوه ارائه دهیم.
درادامــه   مهنــدس مرتضــی رضایــی 
شــهردار جدیــد شــهرآوه ، با تشــکر از 
شورای اسالمی  شهر آوه   به خاطر اعتماد 
به من ،خدا را شــاکرم که دوباره  توفیق  
خدمــت به مردم  شــهرآوه   پیدا  کردم ، 
من مردم  داری  ومردم محوری  راسرلوحه  
کار خــود قــرار می دهــم ، من بــا تمام  
مدیران اهل تعامل  و گفتگو هســتم  و 
نیازمنــد  همکاری  همه ادارات هســتم. 
وی افزود: مشــکالت  شهرآوه   نیازبه کار 
تیمــی  دارد  و مــن  از تمام  دیدگاه ها و 
نقطه نظرات  مثبت  جهت  رفع مشکالت  

شهر استفاده  خواهم کرد.
 درایــن آییــن بالوح تقدیــر از زحمات 
سرپرســت شــهرداری آقــای محمــد نیا 
تقدیر ومرتضی رضایی به عنوان شهردار 

شهر آوه معرفی شود.

فرماندار ساوه در معارفه شهردار شهر آوه عنوان کرد؛

عملی که برای خدا انجام شود  ضایع نخواهد شد

ضمیمه رایگان روزنامه دراستان مرکزی   
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مدیر کل فرهنگ و ارشــاد اســالمی استان مرکزی 
در آئین اختتامیه ششــمین همایش منطقه ای شــعر 
عاشورایی که در ساوه  برگزار شد گفت :پیوند ما با محرم 
و عاشــورا سابقه ای دیرینه دارد. سینه ما تکیه ای است 
قدیمی که با اشک چشمان آن را وقف حسین)ع( کرده ایم 
و شعر محتشم زینت این وقف نامه است، شعر عاشورایی 
محتشــم که مورد عنایت رسول اهلل)ص( است نشان داد 
که شعر می تواند رساترین رسانه برای واقعه عاشورا باشد.

حجت االســالم عباس دانشی افزود: واقعه عاشورا از 
دیرباز در شــعر بیشتر شاعران ایران زمین، تجلی داشته 
است. این واقعه سترگ چنان که بیشتر محققان اذعان 
دارند حادثه ای اســت دارای ابعاد مختلف و چند وجهی و 
شاعران فارسی زبان با رویکردهای متفاوتی به این واقعه 

عظیم نگریسته اند.
وی افزود: ابعاد تراژدی و عرفانی بیشترین بازتاب را در 
سیر شعر عاشورایی داشته اند و ابعاد حماسی و پیام های 
عاشــورا کمتر مورد توجه قرار گرفته اســت؛ اما بعد از 
انقالب اسالمی ایران تفاوت عمده ای در نگرش شاعران 
بزرگ کشور به واقعه عاشورا ایجاد می شود. تقریبا همه 
ابعاد و رویکردهای واقعه عاشــورا در شــعر عاشــورایی 
انقالب تجلی می یابند. رویکرد حماسی که حلقه مفقوده 
در تاریخ شــعر عاشورایی به شمار می رفت در این دوره 

دوباره احیا می شود.
دانشــی بیان کرد: جشنواره شــعر عاشورایی استان 
مرکــزی بــا درک این مهم بــه دنبال آن اســت که با 
حضور شــعرای اســتان های قم، البرز، قزوین، همدان و 

مرکزی در راه نشر فرهنگ اصیل و واقعی عاشورا قدمی 
بردارد.حســین محمودی فر رئیس اداره فرهنگ و ارشاد 
اســالمی شهرستان ســاوه و مدیر اجرایی جشنواره نیز 
گفت: 3۰۰ اثر از 11۷ شــاعر از اســتان های مرکزی، قم، 

البرز، همدان و قزوین به دبیرخانه جشــنواره ارسال شده 
بود که پس از داوری هفت اثر به عنوان آثار برتر انتخاب 
شدند که با حضور مسئولین استانی و شهرستانی از آنان 

تقدیر شد .

آئین اختتامیه ششمین همایش منطقه ای شعر عاشورایی 
در ساوه  برگزار شد

دادستان زرندیه:

مدیریت پســماندهای زرندیه 
تعیین تکلیف شود

اسکندری  ســعید 
دادگســتری  رئیــس 
جمــع  در  زرندیــه 
اشــاره  با  خبرنگاران 
رهاسازی  وضعیت  به 
پسماندها در شهرهای 
مختلف زرندیه به ویژه 
شهر زاویه اظهار کرد: 
بررسی و پایش های صورت گرفته از وضعیت رهاسازی 
پسماند در نقاط مختلف شهرستان نشانگر آن بود که در 

این خصوص مشکالت فراوانی وجود دارد.
 خبرنگار جام جام ســاوه: وی بیان کرد: در 
همیــن رابطه دســتورات الزم برای تعییــن تکلیف و 
مدیریت پسماندهای شهرســتان صادر شد و مکاتبات 
الزم با شــهرداران به ویژه شهردار زاویه نیز بعمل آمد و 
مکلف شــدند که در وهله اول سریعا ضمن جمع آوری 
زباله های رهاشــده به ویژه در جــاده زاویه به اختر آباد 
نســبت به مدیریت صحیح اقدام شود که بررسی های 
صورت گرفته بیانگر بازخورد مطلوب صدور این دستور 

قضائی بوده است.
دادســتان زرندیه افزود: عالوه بر شــهرداری، ادارات 
ذیربــط نیز مکلف به اجرای دســتورات صادر شــده و 
رعایت مسایل زیســت محیطی به منظور جلوگیری از 
بروز هرگونه تبعات ناشــی از رهاسازی زباله در محیط 

زیست شدند.
اســکندری تصریح کرد:  چنانچه از سوی هر فرد یا 
دستگاهی تخلفی در این خصوص صورت گرفته باشد 
قطعا از جایگاه دادستانی تحت تعقیب قرار خواهد گرفت 
و امید اســت ادارات متولی هرچه سریعتر نسبت به رفع 

مشکل فوق اقدام کنند.

خبر

»محمد اشــرفیان«  گفت: با توجه به رشــد جمعیت و 
توسعه شهر ساخت هشت باب کتابخانه عمومی در شهرک 
علوی، شــهرک امیر کبیر، خیابان مطهری، منطقه ســپاه، 

خیابان طالقانی، بهزیستی،قائم و حاج بلوک مورد نیاز است.
خبرنگار جام جم ســاوه: وی اظهار داشت: اکنون 
چهار باب کتابخانه در سطح شهر ساوه، ۲ باب در شهرهای 
غــرق آباد و نوبران و یک باب در روســتای »ســتق« و ۲ 
کتابخانه مشارکتی نیز در زندان و مهمانسرای شهید ناصری 
)محل سکونت اتباع افغانستان( مستقر است.اشرفیان بیان 
کرد: زیربنای فضای کتابخانه ای در شهرســتان ساوه حدود 
یک هزار و 8۰۰ مترمربع اســت که تا سال 1۴۰۴ باید به ۲1 
هزار مترمربع افزایش یابد.وی ضمــن قدردانی از همکاری 
مســئوالن شهرستان ساوه، خواهان همکاری هر چه بیشتر 
آنها در توسعه فضاهای کتابخانه ای به کتابخانه مرکزی ساوه 
شد و گفت: با توجه به رشد روزافزون نیازهای جامعه و افزایش 
سطح دانش و تکنولوژی، ایجاد یک کتابخانه مرکزی مدرن 
و مجهز مورد نیاز است که می تواند نقش مهمی در ارتقای 
سرانه فضای کتابخوانی داشته باشد.به گفته این مسئول، 1۰ 
هزار نفر در کتابخانه های عمومی شهرستان ساوه عضویت 

دارند که 6۵ درصد اعضای آن را بانوان تشکیل می دهند.

ساوه  مدرس  بیمارستان  پزشکان 
جوانی را از مرگ حتمی نجات دادند

به نقل از روابط عمومی دانشــکده علوم پزشکی ساوه، 
ســاوه، دکتر »راحله ســادات فروتن کیا« متخصص جراح 
عمومی بیمارستان شهید مدرس ساوه در این رابطه،  اظهار 
داشت: این جوان که مورد اصابت چاقو در سمت چپ قفسه 
سینه شده بود،  با عالئم چون فشار خون ۵، خونریزی فعال 
و حالت غیرهوشــیار توسط اورژانس پذیرش و فورا به اتاق 

عمل انتقال داده شد.
خبرنگار جام جم ساوه: وی افزود: شخص مذکور 
تحت عمل جراحی قرار گرفت و آســیب واضح به قلب و 
پارگی بطن چپ ترمیم شد که در نتیجه این عمل موفقیت 
آمیز خونریزی کنترل شــد.فروتن کیــا گفت:  اکنون حال 

عمومی این جوان خوب است.

ســاوجی ها به ۸ باب کتابخانه 
جدید نیاز دارند

خبر

»داوود سرمدی«، رئیس شبکه 
دامپزشکی ساوه  به مناسبت روز 
دامپزشــکی در جمــع خبرنگاران 
گفت: چهار میلیــون و 1۵6 هزار 
قطعــه طیــور بــه وزن 1۲  هزار 
کیلوگــرم در این مــدت زیر نظر 
کارشناســان بهداشــت و ناظران 
کشتار  ســاوه  دامپزشکی  شرعی 

شده است.
خبرنگار جام جم ساوه:وی 
ادامه داد:  13 هزار و 1۵۴ راس دام 
ســبک و سنگین نیز به وزن 8۴۵ 
هزار و 1۴1 کیلوگرم امسال در این 

شهرستان کشتار شده است.
سرمدی تصریح کرد: 1۲۰ هزار 
راس دام ســبک و سنگین در این 
مدت علیه بیماری های مشــترک 
بین انســان و دام واکسینه شدند 
و یک هزار و ۴۰۰ قالده ســگ نیز 
با هــدف از بین بردن خطر انتقال 

بیماری هاری واکسیناسیون شد.
وی عنــوان کــرد: 36 هــزار 
کیلوگرم گوشت غیر قابل مصرف 
نیز در یک ســال اخیر از ســطح 
شهرستان ســاوه کشف و معدوم 
شد.رئیس شبکه دامپزشکی ساوه 

یادآور شد: هفت هزار و 1۵6 مورد 
بازدید از مراکز عرضه فرآورده های 
دامی این شهرســتان انجام شده 
که در جریان این بازدیدها به 39۵ 
دامی  خام  فرآورده  عرضه  متخلف 
تذکر داده شد و 9۰ متخلف نیز به 

مراجع قضایی معرفی شدند.

۵/۵ میلیون قطعه جوجه ریزی 
در مرغداری های ساوه

پلیس،  پایگاه خبری  به گزارش 
سرهنگ »احمدرضا چگنی« گفت: 
ایــن قاچاقچــی بــا مراقبت های 
نامحسوس پلیس شناسایی شد و 
3 کیلو هروئین با دستگیری وی از 

یک کیف دستی به دست آمد.
خبرنگار جام جم ســاوه: 
این  داد: همدســت  توضیــح  وی 
نیز دســتگیر شــده  فرد متخلف 
ویک دســتگاه موتورســیکلت نیز 
در این راســتا توقیف شــده است.

رئیس پلیس مبــارزه با موادمخدر 
فرماندهی انتظامی اســتان مرکزی 

گفت: متهمان دستگیر شده در این 
عملیات پس از تشکیل پرونده به 
همراه مواد مخدر کشف شده برای 
ســیر مراحل قانونی به دســتگاه 
قضایی معرفی شــدند.یک میلیارد 
ریال کاالی قاچاق در عملیات پلیس 
شازند کشف شــدفرمانده انتظامی 
شهرستان شازند گفت: یک میلیارد 
ریال انواع کاالی قاچاق در عملیات 
ماموران انتظامی این شهرستان از ۲ 
دستگاه خودروی سواری توقیف شد. 
سلگی«  »محمدعقیل  ســرهنگ 
افزود: ماموران کالنتری 13 و پاسگاه 

شــازند و  زالیان در عملیات هایی 
جداگانه  ۲ دستگاه خودروی حامل 
کاالی قاچــاق را در جاده های این 

شهرستان شناسایی کردند.
وی افزود: با برنامه ریزی عملیاتی 
پلیس هر ۲ خــودرو متوقف و  ۵8 
طاقه پارچه، 6 دســتگاه ماشــین 
لباس شــویی، ۴ دستگاه ماکروفر و 
19 دســتگاه ابزارآالت برش کشف 
شد.سرهنگ ســلگی افزود: در این 
عملیات ۲ نفر دستگیر و با تشکیل 
پرونــده به مرجــع قضایی معرفی 

شدند.

کشف ۳کیلو هروئین از یک توزیع کننده 
موادمخدر

دکتر جواد نیکوکار در جلســه 
توجیهی دانشــجویان جدیدالورود 
دانشــگاه اظهار کرد: مقام معظم 
رهبــری درتعییــن خط مشــی 
آینده نظام بیانیــه گام دوم را به 
نگارش درآوردند و تاکید کردند که 
انقالب جوانان  محوریت گام دوم 

هستند.
جام   جــام  خبرنــگار   
معظم  رهبر  افزود:  ســاوه:وی 

اصلی ترین  را  جوانــان  انقــالب 
ستون انقالب می دانند و دانشجو 
قطعــا محــور گام دوم انقــالب 
اســت.رئیس دانشــگاه آزاد ساوه 
بیان کرد: دانشــگاه اگــر بتواند 
بنیادهــای اعتقادی دانشــجو را 
تقویــت کند موفــق عمل کرده 
اســت و بــر این اســاس محور 
فعالیت های فرهنگی دانشگاه آزاد 
تقویــت باورهای دینی و اعتقادی 

دانشجویان است.
وی تضعیــف بنیــه دینی و 
اعتقادی جوانان را برنامه دشمن در 
جنگ نرم دانست و افزود: در بیانیه 
گام دوم انقالب به این موضوعات 
به خوبی اشاره شده است و درصدد 
هســتیم تا با بازخوانی این بیانیه 
در فعالیت های فرهنگی دانشگاه 
به دنبال تحقق اهداف پیش بینی 

شده باشیم.

رئیس دانشگاه آزاد ساوه:

دانشجو محور گام دوم انقالب است

ضمیمه رایگان روزنامه دراستان مرکزی   
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با حضور مســئولین محلی واستاندار 
استان مرکزی فاز نخست بازسازی بنای 
تاریخــی عامــرت حاکم)هتل دوســتاره 

سنتی ( در ساوه افتتاح شد
خبرنــگار جام جم ســاوه: اســتاندار 
افتتــاح  آییــن  در  مرکــزی  اســتان 
گفت:قلعــه تاریخــی عبداهلل ســاوه از 
عمارت های زیبایی اســت کــه عالوه بر 
ایجــاد اشــتغال فرصت مناســبی برای 
جــذب گردشــگران بــه همــراه خواهد 
داشــت قطعــا باید ایــن اثر ارزشــمند 

حمایت شود
وی افــزود: ایــن قلعــه تاریخــی کــه 
باهمــت بخــش خصوصی )جنــاب آقای 
مهنــدس امیر حســینی (احیا شــده و 
قطعــا در صــورت حمایــت بیشــتر این 
مکان یکی از اماکن تاریخی وگردشگری 
در آینده  نه تنها در ســطح کشور بلکه 
شــاهد جذب گردشگران در سطح جهان 

خواهد بود
استاندار اســتان مرکزی تصریح کرد: 
برای احیــاء این عمارت تالش واعتبارات 
زیادی هزینه شــده جــای قدردانی دارد 
ما نیز به عنــوان نمایندگان دولت برای 
احیاء ایــن اماکن تاریخی تالش خواهیم 

کرد
وی  با اشاره به اینکه آثار تاریخی به 
جا مانده از دوران گذشــته در حقیقت 
هویت فرهنگی، تاریخی و ملی ما است  
اظهار داشت : این آثار باید حفظ و احیا 
شــود و در این زمینه نیازمند همکاری 

بین بخشی همه ادارات هستیم.
معمــاری  کرد:حفــظ  بیــان  آقــازاده   
اسالمی، تاریخی و ایرانی از اولویت  های 
برنامه های دولت اســت و خوشبختانه 

بین دستگاه های مختلف یک هماهنگی 
به وجود آمده که این امر کمک می کند 
برنامه ها را در راســتای حفظ بافت های 
تاریخــی کشــور بــا ســرعت بیشــتری 

پیگیری کنیم.
وی گفت: حفــظ بناهای تاریخی و آثار 
معماری قدیمی در کشور با حضور مردم 
میسر می شود چرا که اگر مردم در این 
بافت های تاریخی حضور نداشته باشند، 
این میراث شــادابی کافی را ندارند.وی 
خاطرنشــان کرد:امیدواریم با همکاری و 
مشــارکت مردم و مســئوالن ذی ربط در 
حفظ بناهــای تاریخی، ایــن هویت چند 
هزارساله و پیشینه تاریخی کشور غبار 

فراموشی به خود نگیرد.
 مهندس مجتبی محبی امیر حســینی 
ســرمایه گذار عمــارت تاریخی عبداهلل 
آباد ســاوه نیز گفت:مرمت و بازســازی 
فاز نخست این عمارت از سال 93 آغاز 

و در سال جاری به پایان رسید
وی افزود:عمارت کوشک واقع درقلعه 
تاریخی عبداهلل آباد درقســمت شمالی 
جنب جاده قدیم ســاوه -تهــران واقع 
شده است که آثار باقیمانده این قلعه 
عبارتنــد از عمــارت دیوانخانــه، عمارت 
بیرونی، عمــارت اندرونی، مســجد، آب 
انبــار، برج و بــارو جنوب غربــی عمارت 

کوشک.
وی تصریح می کند: بنای اصلی عمارت 
در دو طبقه بــا زیر بنای ۵30 متر مربع 
شامل ایوان بلند در ضلع شمالی، چهار 
صفــه در مرکز و اتاق های شاهنشــین 
در طرفیــن و ایــوان بلنــد دیگــری بــا 
مقرنس کاری بســیار زیبا و با ارزش در 

ضلع جنوبی خودنمایی می کند. 

ســرمایه گذار عمارت تاریخی عبداهلل 
آباد ســاوه اظهــار می کنــد: در این بنا 
کاربنــدی،  جملــه  از  تزئینــی  عناصــر 
تزئینــات  رســمی بندی،  یزدی بنــدی، 
انــداز،  گل  گچبــری،  مقرنــس کاری، 
نقش ســازی با آجر و ارسی ضمن چشم 
نوازی در نوع خود نادر و کم نظیر است.

امیرحســینی بیان کــرد: بنای مذکور 
در نخستین ســال های قرن نهم هجری 
قمــری توســط سلســه خانــدان خلــج 
ســاوه احداث شــد، مدت ها بــه عنوان 
دارالحکومه ســاوه و زرندیــه مورد بهره 

برداری قرار می گرفت.
وی با اشــاره به این که تالش بر این 
اســت که بــا احیــای این بنــای تاریخی 
زمینه بیشــتر جذب گردشگران داخلی 
و خارجــی بــه ایــن شهرســتان فراهم 
شــود می گویــد: همــکاری و هماهنگی 
این شهرســتان  اجرائــی  دســتگاه های 
در تســهیل رونــد مرمــت و احیای این 
بنــای تاریخی، نقش بســزائی در جذب 

گردشگر و توریست دارد.
 وی خاطرنشــان کرد:عمارت کوشــک 
یا عمــارت حاکم، بنای کوشــکی، بخش 
قدیمــی ترقلعــه اســت که توســط باغ 
ایرانی محصور شــده وســپس بناهایی 
به آن الحاق شــده اســت و هم اکنون 
طی ســه فقــره ســند مالکیت شــماره 
16، 17و21 در تملــک مجتبــی محبــی 

امیرحسینی است.
ســرمایه گــذار ایــن عمــارت تاریخی 
بیــان کرد:بــرای اجــرای طرح بازســازی 
بخشــی از ایــن عمــارت در قالب هتل 
دوســتاره ســنتی بــا اعتبــاری بالــغ بر 
40میلیاردریــال هزینــه شــد و زمینه 

اشــتغال را برای بیش از 10نفر فراهم 
کرده است 

وی افزود:تا کنــون 10میلیارد تومان 
اعتبار برای عمارت هزینه شــده اســت 
قول مســاعدت برای اعطای تســهیالت 
بانکی از ســوی مســئوالن کشوری داده 
شــده در صورت محقق شدن تسهیالت 
ایــن پروژه ســریعتر بــه مرحلــه نهایی 

خواهد رسید 
گفتنی است عمارت کوشک یاعمارت 
حاکــم بخــش قدیمــی تر قلعه اســت 
که توســط بــاغ ایرانی محصــور گردیده 
و ســپس بناهایــی به آن الحاق شــده 
اســت و هم اکنون طی ســه فقره سند 
مالکیت شماره 21،17،16 در تملک آقای 
مهندس محبی امیر حسینی می باشند  
بخشــی از بنــای مرمــت شــده ملک 
پــدری آقای مهندس مجتبی محبی امیر 
حســینی و کل بنــا بــه انضمــام عمده 
بناهــای  قلعــه عبداهلل متعلــق به جد 
پدری ایشان، مرحوم گلبحسن خان میر 

پنج  بوده است.
 بنا به گواهی تاریخ و دیرینه شناسان 
این شــهر بــا قدمتی چند هزار ســاله، 
بناهای تاریخــی را در خود جای داده که 
قلعه  تاریخی عبــداهلل آباد نمونه ای از 
آن اســت.این قلعه با نقشه پالن چهار 
ضلعی  در شــمال شهر ساوه و بر غرب 
جاده قدیم ســاوه- تهران و حدود چهار 
کیلومتری از حصار شــهر قرار داشــته 
اســت که امروزه دسترســی بــه آن در 
خیابان آزادی 28  انتهای کوچه ششم و 
میــدان آزادی کمربندی همدان، انتهای 

بسیج یک واقع شده است.

با حضور مسئوالن محلی و استاندار صورت گرفت؛

افتتاح هتل دوستاره قلعه امیر حسینی در عبدل آباد

ضمیمه رایگان روزنامه دراستان مرکزی   
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بوی خوش تو هر که ز باد صبا شنید
از یار آشنا سخن آشنا شنید

ای شاه حسن چشم به حال گدا فکن
کاین گوش بس حکایت شاه و گدا شنید

حافظ

»ســعید نمکی« در آیین راه اندازی خط 
تولید جامدات دارویی در شرکت بهستان 
ساوه، افزود: جلوگیری از تخلف در واردات 
دارو مقوله ای جدی است و نظارت در این 

بخش با قوت انجام می شود.
خبرنگار جام جم ساوه:وی اظهار داشت: 
با آغاز فعالیت در وزارت بهداشت تمرکز 
بــر اســتفاده از ظرفیــت ســازمان غذا و 
دارو قــرار گرفــت و بــرای مثــال چنــدی 
پیش فردی که در ســامانه تی تک عنوان 
واردات پــودر نارگیــل را ثبت کرده بود و 
اقــدام بــه واردات آمپول تستســترون 
می کرد، شناسایی و برخورد قانونی با وی 

انجام گرفت.
آمــوزش  و  درمــان  بهداشــت،  وزیــر 
پزشــکی خاطرنشان کرد:استفاده از افراد 
غیرمتخصص در پست های کلیدی دامنه 
رانت ایجاد می کند و پس از انقالب هرگز 
فردی غیرداروســاز رئیس سازمان غذا و 
دارو نشده بود ولی این اتفاق در مقطعی 
از زمــان افتاد که ســبب شــد امضاهای 

طالیی به برخی افراد خاص داده شود.
نمکی ادامــه داد: در بازه زمانی مذکور 
در سازمان غذا و دارو اتفاقات تلخ زیادی 
از نظام قیمت گــذاری تا واردات، تولید و 
عرضــه دارو بــه وقوع پیوســته و مفهوم 
عدالــت محوری صورت گرفت که آســیب 

زیــادی به همراه داشــت.وی توضیح داد: 
ســامانه تی تــک کــه می توانســت عامل 
شفاف ســازی باشــد در بازه زمانی اشاره 
شــده، کارکرد مطلــوب نداشــت و هنوز 
هم ده ها نقص دارد زیرا در این ســامانه 
موارد عجیبی در واردات دارویی مشاهده 
شــده و برای مثال مشخصات نادرست از 
افراد به ثبت رســیده کــه زمینه را برای 
واردات و ترخیص اقالم دارویی به صورت 
غیرمجــاز فراهم می کند.وزیر بهداشــت، 
درمان و آموزش پزشــکی یادآور شــد: تا 
زمانی کــه رانت و امتیــازات ویژه از بین 
نرود، صنعت داروســازی کشور پاکسازی 
نمی شــود و ایــن مهم در کاهــش رغبت 
ســرمایه گذاری در عرصه داروســازی نیز 

اثرگذاری مستقیم دارد.
نمکی اظهار داشت: برای رفع مشکالت 
حوزه غذا و دارو، نخســتین گام استقرار 
وزارت  و  اســت  شفاف ســازی  ســامانه 
فعالیــت  میــدان  می کوشــد  بهداشــت 
دارویی را از حضور رانت خواران پاک کند.

وی عنــوان کرد: داروهــای وارداتی اکنون 
از نــوع هایتــک و برنــد هســتند و باید 
بــرای جلوگیــری از خروج ارز و دســتیابی 
بــه دانــش فنــی و تولید داخلــی تمامی 
تــالش بکارگرفته شــود.وزیر بهداشــت، 
درمــان و آمــوزش پزشــکی خاطرنشــان 
کــرد: برنامه ریزی باید به گونه ای باشــد 
کــه تولیدکننده داروی داخلــی در تامین 
مواد اولیه پشــتیبانی شود و الزم است 
از وابستگی به برندهای خارجی کاسته و 

به توانمندی داخلی اعتماد شود.
نمکی گفت: ظرفیت های دارویی کشور 
و نیــروی انســانی متخصــص در بخــش 
داروســازی ایران با هیچ  یک از کشورهای 
همســایه قابــل قیــاس نیســت و نیــاز 
اســت برای دستیابی به قله بلند در این 
حوزه با اســتفاده از توان مردمی دســت 

رانت خواران را قطع کنیم.
نماینده مردم ســاوه در خانه ملت نیز 
در این آیین گفــت:  راه اندازی خط تولید 
جامدات داوریــی در  تامین نیاز داخلی و  

صادرات تاثیرگذار است.
محمدرضا منصوری اظهار داشت: ساوه 
ظرفیــت فوق العــاده ای در زمینــه تولید 
دارو دارد و از حضور سرمایه گذاران دارو 

در این شهرستان استقبال می شود.
وی از وزیر بهداشــت، درمان و آموزش 
پزشــکی درخواســت کــرد: روند ســاخت 
بیمارســتان 2۵0 تختخوابی ســاوه که در 
هفتــه دولت عملیــات اجرایــی آن کلید 
خــورده شــتاب بگیردتا مــردم این خطه 
هرچه زودتر از مزایای درمانی آن بهره مند 

شوند. 
مدیرعامل شرکت بهستان دارو نیز در 
این آیین گفت: در راستای راه اندازی این 
خط دارویی پنج محصول جدیددر هشــت 
دوز تولید می شــود.»پیمان چاوش زاده« 
افزود: ظرفیت اســمی تولید ساالنه این 
خط تولید ۵00 میلیون قرص و کپســول 
در یــک شــیفت کاری اســت.وی افــزود: 
داروهــای تولید شــده در این خط دارویی 
برای درمان بیمار هــای دیابتی، اعصاب و 

روان و پیوند کلیه کاربرد دارد.
دارو  بهســتان  شــرکت  مدیرعامــل 
ساوه یادآور شــد: یک هزار میلیارد ریال 
بــرای راه اندازی ایــن خط تولیــد دارویی 
ســرمایه گذاری شــده و با آغــاز به کار آن 
زمینه اشــتغال مستقیم و غیر مستقیم 

120 نفر فراهم شده است.
چــاوش زاده گفت: داروهــای این واحد 
مــورد تایید داروســازان ســاندوز آلمان 
و اســتالس هلند اســت.وی گفــت: طرح 
توســعه شــرکت داروسازی بهســتان در 
ســه طبقه برای گســترش خطــوط فعلی 
تولیــد قــرص و کپســول و در گام بعــد 
انواع محصوالت دارویی در قالب شــربت، 
داروهــای مایــع و هایتــک ماننــد هازارد 
در دســت اجر اســت.مدیرعامل شــرکت 
داروســازی بهســتان با اشــاره به اینکه 
شرکت داروسازی بهستان تنها شرکتی در 
ایران است که مأموریت تولید دارو تحت 
لیســانس کمپانی های معتبــر اروپایی را 
در ایران عهده دار اســت، اظهارداشت:با 

برنامه ریزی های انجام شده، این شرکت 
قصد دارد که انتخاب اول تمامی شــرکت 
های داروســازی بین المللی بــرای تولید 
تحــت لیســانس داروهایشــان در ایران 

باشد.
 وی در ادامه به آیین نامه تولید تحت 
لیســانس و همچنین قراردادهای منعقد 
شده با شرکت های داروسازی بین المللی 
اشــاره کــرد وگفت:ایــن مهم  شــرکت را 
ملزم به تامین مــواد اولیه و مواد جانبی 
از خارج کشــور می کند و این عامل باعث 
افزایش بهای تمام شده کاالهای تولیدی 
و در نتیجه کاهش ســود این شرکت می 
شــود لذا  درخواســت بازنگــری در آیین 
نامــه قیمت گــذاری را از معاونت محترم 

سازمان غذا و دارو داریم .
وی افــزود: امیدواریم  به منظور ایجاد 
انگیزه برای تولیدکنندگان دارویی داخلی  
کشور شاهد ممنوعیت واردات موادی که 
تولید کننــده داخلی دارند برای شــرکت 
هــای تولیــد تحت لیســانس لغو شــود 
واین اقــدام نیازمند همکاری همه جانبه 
دستگاه های متولی در این امور است  و  
شــرکت دارویی بهستان ساوه توان  خود 
را  بــرای یافتــن راهکار هایــی  به منظور 
اســتفاده از تأمین کنندگان داخلی مواد 

اولیه به کار خواهد گرفت.

 باحضور وزیر بهداشت؛

         خط تولید جامدات دارویی در شرکت بهستان ساوه  
راه اندازی شد
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