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:   اختصاص  5 میلیارد تومان برای تعمیر جاده روستاهای  مرق و مرقکان فرماندار

مدیرعامل شرکت آبفای شهرستان ساوه ادامه داد:

روستاهای ساوه از نعمت آب آشامیدنی
 بهره مند شدند

سخنگوی شورای اسالمی شهر آوه:

امکانات شهرآوه زیبنده 
مردم نیست

مدیر آموزش و پرورش ساوه:
واکسیناسیون دانش آموزان و کادر اجرایی مدارس اجباری است

نائب   رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ؛ نائب   رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ؛ 

سرزمین ایرانیان آیلند قابلیت تبدیل به پایتخت تجاریسرزمین ایرانیان آیلند قابلیت تبدیل به پایتخت تجاری
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ــت حـــــوادث و  ــری ــدی ــت مــرکــز م ــرس ــرپ س
ــای پــزشــکــی دانــشــکــده علوم  ــت ه ــوری ف
رانندگی  حـــوادث  گــفــت:  ســـاوه  پزشکی 
ــاوه به  آزادراه هــــــای سـ ــروز در  ــداد امــ ــام ب
بر  فوتی   ۲ و  مصدوم   ۱۹ تهران  و  همدان 

جای گذاشت.
به گزارش جام جم »بهرام صیدی« در جمع 
حادثه   ۲ داشــت:گــزارش  اظهار  خبرنگار 
ــد ارتــبــاطــات و هــدایــت  تــرافــیــکــی بــه واحـ
شد  ــه  ارای شهرستان  اورژانـــس  عملیات 
که این تصادف ها در آزادراه های ساوه به 
تهران و ساوه-همدان در ساعات سه و 

خ داد. ۴۳ و چهار و ۱۲ دقیقه ر

ســـاوه- آزادراه  حـــادثـــه  ــرد:  ــ ک ــان  ــی ب وی 
ــاران  ــ ــاهـــی ب ــران نـــزدیـــک مــجــتــمــع رفـ تـــهـ
ــوبـــوس، ایـــســـوزو و  بــیــن خـــودروهـــای اتـ
یک  آن  جریان  در  که  داد  خ  ر بنز  کامیون 
این  سرنشین   ۲ و  شــدنــد  مــصــدوم  نفر 
خودروها نیز بر اثر شدت جراحات وارده 

دردم جانشان را از دست دادند.
ــت حـــــوادث و  ــری ــدی ــت مــرکــز م ــرس ــرپ س
ــای پــزشــکــی دانــشــکــده علوم  ــت ه ــوری ف
پزشکی ساوه با بیان این که در این حادثه 
آسیب  اتوبوس  سرنشینان  از  یک  هیچ 
ــرد: نــیــروهــای اورژانــــس  نــدیــدنــد،بــیــان کـ
حادثه  محل  در  کمی  زمــانــی  فاصله  در 

حاضر شدند و تنها مصدوم این تصادف 
از ســوی تیم  امــور درمــانــی  بــرای پیگیری 
بیمارستان  به  پرندک  اورژانــس  عملیاتی 
منتقل  کریم  ربــاط  )س(  فاطمه   حضرت 
رانندگی  سانحه  داد:  ادامــه  صیدی  شد. 
دیگر در کیلومتر ۳۰ آزادراه ساوه-همدان 
داد  خ  ر تریلر  با  اتوبوس  برخورد  علت  به 
ترافیکی  حادثه  این  امدادرسانی  برای  که 
چــهــار تــیــم عــمــلــیــاتــی اورژانــــــس شــامــل 
کــاوه،  صنعتی  شهر  ای  جـــاده  اورژانــــس 
ــاد و شــهــری شــمــاره  ــ ســیــلــجــرد، غـــرق آب
شدند.  اعــزام  حادثه  محل  به  ســاوه  پنج 
بعد  حادثه  ایــن  مصدوم   ۱۸ ــزود:   افـ وی 

از تــریــاژ و انــجــام اقــدامــات اولــیــه درمــان 
به  ادامــه درمــان  بــرای  پیش بیمارستانی 
منتقل  ساوه  مدرس  شهید  بیمارستان 

شدند.

حــجــت االســـــــام جــعــفــر رحــیــمــی 
ســاوه  جمعه  نــمــاز  خطبه های  در 
اظــهــار  )ع(،  عــلــی  ــام  ــ ام مــصــلــی  در 

داشــت: یکی از راه هــای بــرون رفت 
کار  سپردن  اقتصادی  مشکات  از 
بــه دســت مــدیــران انقابی اســت. 

مفاد  دقیق  اجـــرای  داد:  ادامـــه  وی 
از  اباغی  مقاومتی  اقتصاد  برنامه 
در  نیز  انــقــاب  معظم  رهبر  ســوی 
موثر  بسیار  کشور  کنونی  شــرایــط 
راهــگــشــا اســـت و الزم اســـت در  و 
وزارت  که  آمریکا  توطئه های  برابر 
ــود را بــه اتـــاق جنگ  خـــزانـــه داری خ
ستادی  کـــرده،  تبدیل  ایـــران  علیه 
ــازی شـــرارت هـــای  ــ ــرای خــنــثــی سـ ــ بـ

دشمن تشکیل شود.
ــام جمعه  ــ ــزارش جـــام جـــم ام ــ بـــه گـ
ساوه افــزود: تنها راه حل مقابله با 
شیطنت اقتصادی دشمنان تحقق 

مبنای  که  است  مقاومتی  اقتصاد 
دینی دارد و عاوه بر روشنگری در 
تبیین  و  موجود  داشته های  مــورد 
روش  و  راه  جــامــعــه،  در  فقر  خطر 
تنظیم عاقانه و عادالنه اقتصاد را 
هم معرفی کــرده اســت. وی تاکید 
کرد: نباید ثروت و سرمایه های ملی 
افـــراد فاقد صاحیت  بــه دســت  را 
ــران جــوانــان و  ــ ســپــرد چــراکــه در ای
مدیران انقابی توام با منابع سرشار 
ــود دارد امــا مشکل  خــــدادادی وج
مــدیــریــتــی  حــــوزه هــــای  در  اصـــلـــی 
اســـت کــه بــایــد بــا ســپــردن سکان 

مسئولیت ها به افــراد با صاحیت 
مــراحــل سخت  ــن  ایـ از  کـــــاردان  و 
عبور کنیم.امام جمعه ساوه افزود: 
ــور بــایــیــد بـــه طــور  مــســئــوالن کــش
عوامل  برابر  در  انقابی  و  قاطعانه 
کنترل  و  کنند  ایستادگی  گرانی ها 

بازار را به دست بگیرند.  
بــه مــردم  ــرورت خدمت  بــر ضـ وی، 
ــه ویـــژه حاشیه  مــنــاطــق مــحــروم ب
در  تسهیل  بــا  شهری  نشین های 
فرآیندهای اداری تاکید کرد و گفت: 
در این بین باید از ظرفیت ارزشمند 

بسیج استفاده شود.

تصادف در جاده های ساوه ۱۹مصدوم و۲فوتی برجای گذاشت

ساوه: امام جمعه 
مدیر کشور شجاعت کارهای بزرگ می خواهد

خبر

فـــرمـــانـــده ســـپـــاه مـــحـــات گـــفـــت: هــمــزمــان 
منظور  بــه  و  بسیج  هفته  گــرامــیــداشــت  بــا 
گرامیداشت یاد و خاطره شهدای مداح، اولین 
ــداح اســتــان مــرکــزی در  اجــاســیــه شــهــدای مـ

محات برگزار می شود.
گــزارش جام جم  سپاه روح اهلل، سرهنگ  به 
حسین رضایی گفت: تبیین فرهنگ و سیره 
ایجاب  بــه نسل جــدیــد  آن  انــتــقــال  و  شــهــدا 
می کند اجاسیه شهدای مداح برگزار شود از 
این رو شهرستان محات میزبان برگزاری این 

اجاسیه در استان مرکزی خواهد بود.
در  همواره  مــداح  شهدای  این که  بیان  با  وی 
می آفریدند،  را  خاصی  حــال  و  شــور  جبهه ها 
افــزود: نوای گرم و دلنشین مداحان در دفاع 
مقدس روحیه رزمندگان را مضاعف و چندین 
برابر می کرد و این اثر بخشی به عنوان یادگاری 
آن دوران باقی مانده است. فرمانده سپاه  از 
محات بیان کــرد: امــروز نسل جدید باید به 
جامعه  در  را  حــال  و  شــور  آن  صحیح  شکل 
ــر مهم  ــن ام اســامــی محقق کند و زمــانــی ای
محقق می شود که مداحان امــروزی شناخت 
پیشکسوتان  حضور  از  و  کنند  پیدا  درستی 
بهره  نهایت  مقدس  دفـــاع  دوران  در  مـــداح 
برداری را داشته باشند.رضایی عنوان کرد: در 
تاش هستیم با برگزاری این اجاسیه و ایجاد 
یک فضای صمیمی فرهنگ غنی دفاع مقدس 
را با تبیین سیره شهدای مداح گام هایی برای 
اهداف متعالی انقاب اسامی برداشته شود.

فرمانده سپاه محالت:
برگزاری اولین اجالسیه شهدای 

مداح استان مرکزی در محالت 
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حجت االسام حسن نوروزی نماینده مردم رباط کریم و 
بهارستان در مجلس شورای اسامی در جریان بازدید از 
شرکت توسعه سیاحان سرزمین ایرانیان زرندیه )آیلند( 
سرزمین  سیاحان  توسعه  شرکت  پروژه  کرد:  اظهار 
ایرانیان یک پروژه ملی است و یک کارنامه افتخار آفرین 
الگویی  عنوان  به  باید  که  شمارمی رود  به  ایران  برای 

ارزشمند در کشور تکثیر شود.
برای  ایرانیان  سرزمین  باالی  ظرفیت  به  ادامه  در  وی 
بسیاری  گفت:  ایران  تجاری  پایتخت  به  شدن  تبدیل 
تجاری  و  سیاسی  پایتخت  دو  دارای  جهان  کشورهای  از 
به  ایرانیان  سرزمین  در  را  الگو  این  ومی توان  هستند 
گمرکات،  اقتصادی،  ویژه  منطقه  از  برخورداری  لحاظ 
و  کرد  اجرایی  بین المللی  فرودگاه  در  مجاورت  آهن،  راه 
کشاورزی،  جهاد  صمت،  نظیر  اقتصادی  وزارتخانه های 
اقتصاد و دارایی را به این منطقه منتقل کرد تا پایتخت 

تجاری ایران شکل بگیرد.
نوروزی افزود: قرار گرفتن پرند و سرزمین ایرانیان در مرکز 
را برای  ایران شرایط مناسبی  کشور و شاهراه مواصاتی 
تبدیل شدن به پایتخت تجاری دارد و به دلیل نزدیکی به 
فرودگاه استقرار می تواند حضور تجار و بازرگانان خارجی 
و نیز سفرای کشورهای خارجی را برای تقویت مناسبات 

اقتصادی و تجاری با ایران تسهیل کند.
اصلی  آرمان  را  مردم  به  خدمت  و  ایران  به  عشق  وی 
فعالیت این شرکت دانست و افزود: این نوع نگرش و 
باید در بین چهار  ایرانیان  سلیقه مدیریتی در سرزمین 
میلیون کارمند ایرانی رسوخ پیدا کند و باید سرمایه گذاران 
را برای سرمایه گذاری در داخل کشور تشویق کرد و اجازه 
ج از مرزها سرمایه گذاری شود  نداد سرمایه کشور در خار
و  سلیقگی ها  کج  برابر  در  مجلس  نماینده  عنوان  به  و 
کم توجهی ها به سرمایه گذاری بخش خصوصی و ایجاد 

اشتغال واکنش نشان داده و دفاع خواهیم کرد.
نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس با تاکید بر این که 

معرفی  و  تبلیغ  به  نسبت  است  مکلف  سیما  و  صدا 
اقدام  ایجادمی کنند  اشتغال  که  گذارانی  سرمایه  رایگان 
و  است  ساله  هزار  سه  تمدن  دارای  ایران  گفت:  کند، 
زیبایی ایران خدمت به همنوع با ایجاد اشتغال و ارزآوری 
زیبایی  این  ایرانیان  سرزمین  در  که  است  کشور  برای 

وجود دارد. 
گردشگری،  حوزه  در  ایرانیان  سرزمین  فعالیت  وی 
و  علم  پارک  راه اندازی  درمانی،  بنیان،  دانش  تفریحی، 
را افتخاری برای کشور به  فناوری و دهکده سامت و... 
توسعه  افزود:  و  دانست  مرکزی  و  تهران  استان  ویژه 
فعالیت این مجموعه موجب توسعه همه جانبه شهر 

پرند خواهد شد که در مجاورت این منطقه قرار دارد.
سرزمین  سیاحان  توسعه  شرکت  مدیره  هیات  عضو 
مرهون  پروژه  این  شکل گیری  گفت:  نیز  ایرانیان 
هم افزایی و تعامل بین بخش خصوصی و دولتی بوده 
تهران  بین استان  که در مرز جغرافیایی  آنجا  از  و  است 
استان  مسئوالن  است  شده  جانمایی  مرکزی  استان  و 
تهران به ویژه نماینده رباط کریم و بهارستان در پیگیری 
مطالبات و تامین زیرساخت ها نقش تاثیرگذاری داشتند.
سید احمد موسوی با اشاره به این که در اجرای این پروژه 
تاکنون افزون بر پنج هزار میلیارد تومان با سرمایه گذاری 
بخش خصوصی و بدون دریافت تسهیات بانکی هزینه 
شده است، گفت: شهر جدید آیلند با پیش بینی ۲۴ نوع 
کاربری با ایجاد فرصت شغلی مستقیم برای افزون بر 1600 
نفر در حوزه ورزشی، تفریحی، تجاری، و ... فضایی را برای 
ایجاد  اجتماعی  نشاط  تقویت  هدف  با  ورزش  و  تفریح 

کرده و  نقطه مقابل بروز آسیب های اجتماعی است.
وی با اشاره به اهداف تاسیس این مجموعه بیان کرد: 
،  ایجاد 32  کسب درآمدهای ارزی و جلوگیری از خروج ارز
هزار نفر اشتغالزایی مستقیم، جذب سرمایه گذار خارجی، 
اثبات توانمندی های شرکت در اجرای پروژه های عظیم، 
اسکان  خارجی،  گردشگری  سرمایه گذاری  به  دستیابی 

امکانات  ایجاد  موقت،  و  دائم  صورت  به  نفر  هزار   60
سرمایه گذاری، ایجاد امکانات و فضای الزم برای نگهداری 
ورزشی،  فرهنگی،  الزم  امکانات  ایجاد  سالمندان،  از 
تفریحی، گردشگری، توریستی و سیاحتی و... از مهمترین 
اهداف شرکت توسعه سیاحان سرزمین ایرانیان است 
شود. محقق  کامل  بطور  زودتر  هرچه  امیدواریم  که 

رئیس هیات موسس شرکت توسعه سیاحان سرزمین 
ایرانیان با تقدیر از حمایت های نماینده مردم  رباط کریم 
و بهارستان در مجلس شورای اسامی از شرکت توسعه 
کرد:  اظهار  )آیلند(  زرندیه  ایرانیان  سرزمین  سیاحان 
مستقر  مرکزی  استان  استحفاظی  حوزه  در  شرکت  این 
و  فیبرنوری   ، گاز برق،  نظیر  آن  زیرساخت های  اما  است 
... از استان تهران و با پیگیری نماینده مردم رباط کریم و 

بهارستان تامین شده است. 
با اشاره به صرف هزینه ای  ادامه  سیدجواد موسوی در 
از تهران  آب  انتقال  بر 250 میلیارد تومان به منظور  بالغ 
که  آبی  میزان  خوشبختانه  کرد:  اظهار  مجموعه  این  به 
تخصیص یافته است معادل مصرف آب سه شهر کشور 
است و به عنوان یک منبع آبی پایدار عاوه بر تامین نیاز 
شهر آیلند نیاز آبی فازهای توسعه ای را نیز برآورده خواهد 

کرد. 
را  آب  خانه  تصفیه  احداث  و  فاضاب  شبکه  اجرای  وی 
از دیگر مزایا برشمرد و افزود: آب مصرفی در شهر آیلند 
از طریق شبکه فاضاب وارد تصفیه خانه خواهد شد و 
آن جلوتر از احداث  اولین شهری است شبکه فاضاب 
معابر اجرا شده است یا به عبارتی نخستین شهر کشور 
که قبل شبکه فاضاب آن قبل از شهر شدن عملیاتی 

شده است.
 موسوی، آماده سازی 1400 هکتار زیرساخت را مهم ترین 
دستاورد شرکت توسعه سیاحان سرزمین ایرانیان بیان 
یک  هر  سازی  آماده  هزینه  حاضر  حال  در  افزود:  و  کرد 
متر مربع زمین بالغ بر یک میلیون تومان است و با این 

حساب 14 هزار میلیارد تومان در این حوزه سرمایه گذاری 
شده و این فضاها آماده بارگذاری و ایجاد کاربری است.

در  ایرانیان  سرزمین  افتخار  سند  تولید  به  ادامه  در  وی 
کرد و  آمده اشاره  قالب مجموعه دستاوردهای بدست 
گفت: صادرات 550 میلیون دالر ارزش صادراتی در سال 
ویژه  منطقه  در  صنعتی  و  کشاورزی  حوزه  در  گذشته 
در  اول  رتبه  کسب  موجب  ایرانیان  سرزمین  اقتصادی 
به  و  است  شده  مرکزی  استان  گمرکات  صادرات  حوزه 
پشتوانه این میزان صادرات، موفق به اخذ مجوز واردات 
به منطقه ویژه اقتصادی سرزمین ایرانیان شده و برای 
کارخانه های  قطعات  واردات  به  هاب  آن  شدن  تبدیل 

خودروسازی کشور هدفگذاری شده است.
رئیس هیات موسس شرکت توسعه سیاحان سرزمین 
اشتغال  ایجاد  و  کار  و  کسب  تقویت  ادامه  در  ایرانیان 
کرد  بیان  مجموعه  این  اولویت  و  هدف  مهم ترین  را 
نیست  گردشگر  شهر  یک  صرفا  آیلند  شهر  افزود:  و 
بلکه به گونه ای برنامه ریزی شده است که به یک شهر 
شغلی  فرصت  ایجاد  برای  و  شود  تبدیل  اشتغال آور 
نفر  هزار   120 معادل  نفر  هزار   30 بر  افزون  برای  مستقیم 

اشتغال غیرمستقیم هدفگذاری شده است.
وی با اشاره به مصوبه شورای عالی امنیت ملی مبنی بر 
حاضر  حال  در  گفت:  کشور  مرکز  در  بندرخشک  ایجاد 
با  و  است  شده  دپو  کشور  بنادر  در  اساسی  کاالهای 
از  زدایی  تمرکز  برای  ملی  امنیت  عالی  شورای  تصمیم 
دپوی کاال صرفا در بنادر کشور مقرر شده که با فعالیت 
یک بندر خشک در مرکز کشور و دپوی کاالهای اساسی 
اتفاقات استفاده شود  و  آن در مواقع بحران  از ظرفیت 
و به دلیل قرار گرفتن شرکت توسعه سیاحان سرزمین 
خمینی  امام  بین المللی  فرودگاه  مجاورت  در  ایران 
از  برخورداری  و  کشور  مواصاتی  شریان  آهن،  راه  )ره(، 
برای فعالیت  مزیت منطقه ویژه اقتصادی این ظرفیت 

بندرخشک را داراست.

نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس شورای اسالمی در بازدید از شرکت توسعه سیاحان سرزمین ایرانیان زرندیه؛

ین برای ایران ین برای ایران سرزمین ایرانیان یک کارنامه افتخار آفر  سرزمین ایرانیان یک کارنامه افتخار آفر

پرتاژ ر
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بهره برداری  مراسم  در  مرکزی  استاندار  آقازاده  سیدعلی 
گفت:خوشبختانه  آوه  شهر  مکعبی  متر   ۵۰۰ مخزن  از 
شرکت آبفای مرکزی ماهانه چندین میلیارد تومان با وجود 
محدودیت منابع مالی در حوزه آبرسانی هزینه می کند که 

ستودنی است.
 وی افزود:در شهرستان ساوه نیز امروز حدود دو میلیارد 
تومان پروژه آبرسانی به بهره برداری رسید که مهم ترین آن 
از  این شهر  بود و مردم  آوه  مخزن ۵۰۰ متر مکعبی شهر 

خدمات آن بهره مند شوند.
از  مختلف  ظرفیت های  وجود  با  شهرآوه  داد:  ادامه  وی 
محروم  شهر  این  زیبنده  و  مطلوب  ساختی  زیر  خدمات 

است.
وی افزود: دامداران آوه افتخار تولید دام کشور هستند و 
در این شهر کوچک حدود ۳۰ هزار دام وجود دارد که برای 

برطرف کردن مشکات آنان باید چاره اندیشی کرد.
استاندار مرکزی تصریح کرد: بیش از  ۲۰۰ دامداری در این 
شهر خارج از محدوده خدمات شهری هستند که تامین 
زیرساخت های آنان باید بدون افزایش محدوده خدمات 
تعداد  این  کردن  وارد  و  گیرد  قرار  کار  دستور  در  شهری 
دامداری به محدوده خدمات شهری مشکات دیگری را 
ایجاد خواهد کرد بنابراین مصوب گردید  جلسه ای ظرف 
زیربط   دستگاه های  مسئوالن  حضور   با  آینده  روز   چند 
ع وقت نسبت به رفع  مشکات  تشکیل شود و  در اسر
و   دامداران  برداری  بهره  پروانه های  صدور   قیبل  از  آنها 
خدمات زیر ساختی آنها از قبیل  خدمات آب، برق،  گاز و 

تلفن  به دامداران این محدوده  اقدام گردد.
استاندار مرکزی در خصوص معادن شن و ماسه نیز گفت: 
ساوه  شهرستان  در  ماسه  و  شن  معادن  محدودیت 
کرده  ایجاد  را  مشکاتی  رویه  بی  برداشت های  دلیل  به 
است که تاش خواهیم کرد برطرف شود لذا باید حقوق 

شهروندان آوه از  برداشت ها تامین شود.
چمن  زمین  اجرای  برای  تومان  میلیون   ۵۰۰ افزود:  وی 
ورزشی  سالن  تجهیز  همچنین  و  گل(  مینی  مصنوعی) 

شهید میر آوه  از محل منابع استانی تخصیص داده شود.
آقازاده تصریح کرد: آوه یک شهر تولید کننده موادغذایی 
حیاتی است و باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد و باید برای 

ارتقاء ظرفیت های آن تاش کرد
استاندار مرکزی ادامه داد:جهت رفع مشکات قطعی برق 
توزیع  با تفکیک  شبکه  که   اتخاذ شود  ترتیبی  آوه  شهر 

درون شهر خاموشی برطرف شود. 
ع وقت مشکل کمبود اب شرب  وی تصریح کرد: در اسر
شهر آوه نیز با احداث چاه جدید مرتفع شود. فرماندار ساوه 
نیز گفت: آوه دومین شهر  کانون تشیع در ایران  و دارای 

تمدن کهن و تاریخی است.
آوه از نظر کمی و  علی میرزایی افزود: آب آشامیدنی شهر 
کیفی دارای مشکل بود که خوشبختانه با افتتاح این مخزن 

بخشی از مشکل آب این شهر برطرف خواهد شد.
وی بیان کرد: بارندگی های مطلوب دو سال گذشته موجب 

و  یابد  افزایش  الغدیر  سد  دریاچه  در  آب  ذخیره  تا  شد 
بخشی از منابع آبی سد به حوزه کشاورزی تخصیص یافت 
اما با وجود کاهش بارندگی ها در سال جاری لزوم مدیریت 

منابع آبی در شرایط کنونی  دو چندان است.
حجت االسام محمد جواد نکویی ماهانی امام جمعه آوه 
نیز گفت:تخصیص سهمیه طرح اقدام ملی مسکن برای 
خانه دار شدن مردم این شهر به ویژه جوانان  وهمچنین 
شبانه روزی شدن درمانگاه شهر آوه و ارتقای شاخص های 
حوزه سامت در این منطقه مطالبه جدی مردم است و باید 
در این راستا تدابیری اندیشیده شود. حسین محمدیاری 
مراسم  این  در  نیز  آوه  شهر  اسامی  شورای  ی  سخنگو 
گفت: شهرآوه با توجه  به قدمت تاریخی،فرهنگی و مذهبی 
که دارد در بهره مندی از امکانات در شان خود  نادیده گرفته 
شده است این در حالی است که شهرهای مجاور نسبت 
از  هستند  برخوردار  ظرفیت ها  حداقل  از  که  آوه  شهر  به 
حیث امکانات وزیر ساخت ها نسبت به شهر آوه پیشرو 
هستند. وی افزود: ایجاد اشتغال و فراهم نمودن بستر 
سرمایه گذاری با استفاده از ظرفیت های کشاورزی، دامداری 
و صنایع تبدیلی و زودبازده و ایجاد ظرفیت های فرهنگی، 
تفریحی و ورزشی در راستای کاهش آسیب های اجتماعی 
و همچنین ایجاد کانون های فرهنگی و هنری و حمایت از 
ورزشکاران شهر از نیازهای جامعه جوان شهر آوه است.                                                                                                                                             
 سخنگوی شورای اسامی شهر آوه خاطرنشان کرد:  شهر 
است  مرکزی  استان  در  گوشت  تولید  صنعت  قطب  آوه 
سنگین  دام  رأس  هزار  به ۹۰  قریب  اخیر   سال های  در  و 

امروز  ساختی  زیر  مشکات  دلیل  به  اما  داده   پرورش  را 
با  مسئله  این  و  است  رسیده  رأس  هزار   ۳۰ به  آمار  این 
معظم  مقام  دغدغه  که  مقاومتی  اقتصاد  سیاست های  
رهبری و شعار سال معظم له که رفع موانع تولید است، 
منافات دارد سخنگوی شهر آوه تصریح کرد:قبل از اجرای 
آوه که بیش از    6۰۰   طرح  هادی تمام  دامداری های شهر 
واحد دامداری بودند ، در حریم شهرقرار داشتند که بخشی 
از آنها  از خدماتی مثل آب، برق، تلفن و گاز برخوردار بودند 
اما با اجرای این طرح بیش از  300 دامداری از گردونه حریم 
شهر خارج و از خدمات اولیه زیرساختی مثل  آب،برق و گاز 
و تلفن محروم شدند  این در حالی است که  با  تعطیلی 
این تعداد دامداری  معضات زیادی در تولید گوشت این 
منطقه به عنوان قطب تولید گوشت استان مرکزی ایجاد 
خواهد کرد و این دامداری ها برای بیش از 1200نفر فرصت 
شغلی مستقیم ایجاد کرده است. محمدیاری گفت: با توجه 
مسیر  از  مانع  تولید،می طلبد  موانع  رفع  با  سال  شعار  به 
همه  کرد:  خاطرنشان  وی  شود.  برداشته  دامداران  تولید 
دامداری های شهر اوه  در محدوده شهر هستند فاصله 
آنها از انشعابات گاهی کمتر از یک متر است. اگر مشکل 
تأمین برق دامداری های منطقه مرتفع نشود سرمایه های 
مردم تهدید می شود. وی افزود: اگرچه جلسات زیادی در 
این خصوص تشکیل شده ولی نتیجه ای نداشته است و 
۶۰ درصد از دامداری های شهر آوه بعد از اجرای طرح هادی 
از خدمات زیرساختی محروم شدند با توجه به این که تنها 
ضروری  است  دامداری  همین  محل  از  آنها  درآمد  منبع 

است برای گذران زندگی و ادامه فعالیت از حداقل خدمات 
اولیه زیر ساختی  مذکور  برخوردارشوند.

کرد: مشکل اساسی  آوه تصریح  سخنگوی شورای شهر 
دیگر شهر آوه برداشت غیرمجاز  از معادن شن و ماسه 
اراضی این شهر  است و علی رغم پیگیری های مسئوالن 
آنها به دستگاه های ذیربط  شهر آوه    و  گزارش تخلفات 
عاوه  اقدام  این  و  دارد  ادامه  تخریب هاهمچنان  این  اما 
برای  سوئی  تبعات  اکوسیستم  به  جدی  آسیب های  بر 

باغداران و دامداران این منطقه به همراه خواهد داشت. 
شهر  این  منابع  از  تن  هزاران  روزانه  گفت:  محمدیاری 
خدایی)  منابع  این  اصلی   صاحبان  اما  می شود  برداشت 
مردم شهرآوه(  از یک فرقان شن وماسه برای ساماندهی 
کوچه و معابر خود   محروم هستند. باید تدبیری برای حل 

این معضل اندیشیده شود.
وی افزود: اعمال خاموشی برق همزمان در همه مناطق 
داشته  همراه  به  خدمات  ارائه  در  مشکاتی  شهرآوه 
است انتظار داریم خاموشی ها در شهر آوه مدیریت شود 
شهرآوه  مناطق  همه  در  همزمان  خاموشی  شاهد  که 
نباشیم، استقرار نمایندگی ادارات خدمات رسان مانند 
ساماندهی   آب،  توزیع  شبکه  اصاح   آوه،  در  برق   اداره 
سرانه  افزایش   برای  برنامه ریزی  آب،  غیرمجاز  انشعابات 
شهری  مبلمان  وضعیت  بهبود  تفریحی،  و  سبز  فضای 
(، کمبود اعتبارات حوزه شهری  )بلوار ورودی و خروجی شهر
و لزوم تخصیص اعتبارات استانی و ملی برای برطرف کردن 
زیرساخت های  کمبود  و  کتابخانه  نبود  شهری،  نیازهای 
فرهنگی، حادثه خیز بودن محورهای مواصاتی به شهر آوه 
بویژه جاده قدیم ساوه به آوه ، نظارت، پیگیری و افزایش  
در تخصیص سهمیه آرد به این شهر  باتوجه به مهاجر پذیر 
بودن  که جوابگو نیاز مردم شهر نیست. وی در پایان در 
خصوص اختصاص لکه  صنعتی 50 هکتاری در اراضی شهر 

خواستار تسریع در انجام آن شد.
 این مسئول تصریح کرد:  موارد ذکرشده بخشی از مطالبات 
انتظار می رود مسئوالن توجه   که  آوه است  به حق مردم 
ویژه  به آن داشته باشند. مدیرعامل شرکت آب و فاضاب 
استان مرکزی نیز گفت: 5 پروژه  آب رسانی در روستاهای 
ساوه و شهر آوه با صرف هزینه ای بالغ بر یک میلیارد و ۸۰۰ 
میلیون ریال بطول حدودا ۹ کیلومتر به بهره برداری رسید. 
یوسف عرفانی نسب افزود: وضعیت ذخیره آب در شهر 
آوه با مشکل مواجه بود که با اجرای این پروژه که بخشی 
از هزینه آن را بدهکار هستیم برطرف و با حمایت استاندار 

مرکزی به سرانجام رسید.
آبرسانی مهمترین کار در   وی افزود: اصاح شبکه داخلی 
آوه است تا بتوانیم موضوع پرت آب را به سرانجام  شهر 

برسانیم.
   عرفانی نسب افزود: هم اکنون حدود ۹۰ درصد جمعیت 
برخوردار  سالم  آشامیدنی  آب  از  مرکزی  استان  روستایی 
هستند و با اجرای طرح های آب رسانی به ۳۰ روستای جدید 

این میزان به ۹۵ درصد افزایش خواهد یافت.

سخنگوی شورای اسالمی شهرآوه:

یبنده مردم نیست امکانات شهر آوه ز
پرتاژ ر

 



سه شنبه   25 آبان 1400   شماره 46080
ضمیمه رایگان روزنامه در شهرستان ساوه

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسامی شهرستان 
لزوم  بر  تاکید  با  جام  جم   با  گفتگو  در  زرندیه 
فضاهای  در  خودجوش  و  جهادی  حرکت 
فرهنگی هنری، گفت: با توجه به شرایط موجود 
فرهنگ  بخش  در  افزاری  سخت  و  افزاری  نرم 
عاقمندی  با  جهادی همراه  روحیه  اگر  و هنر، 
این  دستگاه های  کارکنان  و  مدیران   در  ذاتی 
همین  قطعا  باشد،  نداشته  وجود  بخش 

اتفاقات ناکافی هم رقم نخواهد خورد. 
دبیر شورای فرهنگ عمومی شهرستان زرندیه 
بخش  به  نگاه  متاسفانه  افزود:  ادامه  در 
مناسبی  نگرش  ما  کشور  در  هنر  و  فرهنگ 
نیست. و برای ایجاد اتفاقات تاثیرگذار فرهنگی 
هنری که موجب حفظ و اشاعه فرهنگ اصیل 
به تحول اساسی در  نیاز  باشد،  ایرانی اسامی 
داد:  ادامه  جوانمرد  احمد  داریم.  بخش  این 
به بخش فرهنگ و هنر نگاه  زمانی که نگاه  تا 
راستای  در  مسئوالن  و  نباشد  سرما یه گذاری 
نمایند،  عمل  تکلیف  رفع  و  جهت  هر  به  باری 
رفع  کشور  فرهنگی  عدیده  مشکات  قطعا 

نخواهد شد. 
وی با بیان این نکته که وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسامی متولی اصلی هنر و هنرمندان در کشور 
شهرستان ها  در  متاسفانه  گفت:  می باشد، 
در  و  نیافته  نمود  تخصص  یک  عنوان  به  هنر 
باید  که  است  نگرفته  قرار  خود  واقعی  جایگاه 
هنرمندان به همراه مسئوالن امر در این راستا 
ج دهند. جوانمرد  تاش مضاعفی از خود به خر

گستردگی حوزه فعالیت ادارات فرهنگ و ارشاد 
موجود  محدودیت های  به  توجه  با  اسامی 
فعالیت های  راه  سر  بر  موانع  از  دیگر  یکی  را 
فرهنگی هنری دانست که ضرورت توجه جدی 
به رفع محدودیت منابع را می طلبد. وی توجه 
ویژه به مساجد و  ظرفیت های موجود در این 
مجموعه ها را در پیشبرد اهداف فرهنگی نظام 
داد:  ادامه  و  دانسته  گذار  تاثیر  و  مهم  بسیار 
از  اند  بوده  سازنده  و  پویا  ما  مساجد  هرگاه 
مشکات و آسیب های اجتماعی جامعه کاسته 

شده است. 
 رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسامی شهرستان 
ماه  شش  عملکرد  گزارش  پایان  در  زرندیه 
ذیل  ح  شر به  را  اداره  این  امسال   نخست 
تشریح کرد. طراحی، چاپ و توزیع پوستر شعار 
سال در ادارات، نهادها و ارگان های شهرستان 
- تبریک روز جهانی تئاتر به هنرمندان نمایش 
عکس  نمایشگاه  برپایی   - زرندیه  شهرستان 
هنر انقاب اسامی در محل مجتمع فرهنگی 
زرندیه  ارشاد  اداره  رئیس  مامونیه  - نشست 
روز  مناسبت  به  پرورش  و  آموزش  رئیس  با 
هنری  آثار  مجازی  نمایشگاه  برپایی   - معلم 
 )... و  )طراحی، نقاشی، عکاسی، عکس نوشته 
اداره  رئیس  تقدیر    - اسرائیل«   »جهان بدون 
زرندیه  احمر  هال  پرسنل  و  ازمدیریت  ارشاد 
شب  برگزاری    - احمر  هال  هفته  بمناسبت 
و  زرندیه  ادبی  انجمن  مشترک  مجازی  شعر 
توسعه  معاون  بازدید    - شیراز  مهر  آستان 

از  ارشاد  کل  اداره  انسانی  منابع  و  مدیریت 
هفتادوهفتمین  برگزاری   - زرندیه  تئاتر  آمفی 
شهرستان  عمومی  فرهنگ  شورای  جلسه 
زرندیه - برگزاری مراسم اختتامیه چهاردهمین 
برپایی   - مرکزی   استان  انتظار  شعر  جشنواره 
مجازی  فضای  در  خدا  روح  پوستر  نمایشگاه 
به مناسبت سالگرد رحلت امام )ره(  -  برگزاری 
صادق)ع(  جعفر  امام  شهادت  تعزیه  مجلس 
هماهنگی  جلسه  برگزاری    - زاویه  شهر  در 
مجازی  فضای  و  رسانه  اصحاب  توجیهی  و 
مجازی  نمایشگاه  برپایی   - اداره  محل  در 
فضای  در  اصلح  کاندیدای  عنوان  با  کاریکاتور 
شهرستان  ارشاد  اداره  رئیس  دیدار    - مجازی 
زرندیه با دادستان و تبریک هفته قوه قضاییه 
شورای  جلسه  هفتادوهشتمین  برگزاری    -
برگزاری    )1400/4/6( زرندیه  عمومی  فرهنگ 
همایش ادبی قلم امین به مناسبت روز قلم 
در محل سالن زرندستان  - افتتاح نمایشگاه 
محل  در  قلم  روز  مناسبت  به  نگارگری 
جلسه  برگزاری    - مامونیه  فرهنگی  مجتمع 
هماهنگی فعالیت های فرهنگی مسجد جامع 
مامونیه)1400/4/17(  -  برپایی نمایشگاه عکس 
فرهنگی  مجتمع  محل  در  عفاف  و  حجاب 
)1400/4/21( -  دیوان »غزلیات بیدل« به  تصحیح 
برگزاری  شد.   منتشر  طباطبائی«  »سیدمهدی 
نقاشی،  و  )طراحی  هنری  آموزشی  دوره های 
شاهنامه  و  کودکان  نقاشی  خوشنویسی، 
غنی سازی   ح  طر اجرای  راستای  در  خوانی( 

نشست  برگزاری    - تابستان  فراغت  اوقات 
هم اندیشی حجاب و عفاف با حضور تعدادی 
اجرای  برای  و نخبه  هماهنگی  بانوان فعال  از 
سراسری  جشنواره  در  زرندیه  خوانان  تعزیه 
شبیه خوانی تهران -  دیدار جوانمرد با مدیریت 
و پرسنل بهزیستی زرندیه)1400/4/27( -  توزیع 
شهرستان  ادارات  در  عرفه  روز  نفیس  پوستر 
زرندیه   برگزاری جشن غدیر درسالن زرندستان 
کاروان  راه اندازی   - مجازی   فضای  از  پخش  و 
و  زاویه  مامونیه،  شهرهای  در  غدیر  شادی 
پرندک  -  دیدار با خانواده شهید علی تورانلو 
در شهر رازقان  - برگزاری نشست هم اندیشی 
هماهنگی   -)1400/5/10( زرندیه  تعزیه  انجمن 
راهداری  اداره  رئیس  و  فرماندار  بازدید  جهت 
زرندیه از مجتمع فرهنگی هنری مامونیه جهت 
در  خبرنگار   روز  تبریک    - محوطه  تکمیل 
مراسم  برگزاری   - اداره  رئیس  توسط  رسانه ها 
تجلیل از خبرنگاران و اصحاب رسانه شهرستان 
سرپرستان  توجیهی  جلسه  برگزاری   - زرندیه 
محرم   آستانه  در  شهرستان  تعزیه  گروه های 
و  فرهنگ  اداره  پرسنل  از  فرماندار  تقدیر    -
نمایشگاه  برپایی    - زرندیه  اسامی  ارشاد 

مجتمع  نگارخانه  محل  در  تعزیه  عکس 
فرهنگ  مدیرکل  بازدید    - مامونیه  فرهنگی 
مجتمع  تئاتر  آمفی  سالن  از  ارشاداسامی  و 
جلسه  هفتادونهمین  برگزاری    - مامونیه 
زرندیه)1400/6/20(  عمومی  فرهنگ  شورای 
مقدس  دفاع  هفته  پوستر  توزیع  و  تهیه   -
تکمیل  روند  ادامه   - زرندیه   شهرستان  در 
فرهنگی  مجتمع  تئاتر  آمفی  سالن  وتجهیز 
هنری مامونیه - انجام امور اداری و پاسخگویی 
تحت  مجموعه های  از  بازرسی   - مکاتبات  به 
فرهنگی،  موسسات  )چاپخانه ها،  پوشش 
تبلیغاتی،  کانون های  قرآنی،  موسسات 
مراکز  و  رایانه ای  بازی های  مساجد،  کانون های 
عرضه محصوالت فرهنگی(  شرکت در جلسات 
و  بخشداری ها  )فرمانداری،  شهرستان  اداری 
هنر  اهداء  و  دریافت  پیگیری   - ادارات(  سایر 
 ) نفر )حدود20  شهرستان  هنرمندان  به  کارت 
صندوق  در  هنرمندان  عضویت  پیگیری   -
بیمه  ح  طر از  بهرمندی  و  هنرمندان  اعتباری 
در  مجازی  فضای  پایش  و  رصد   - هنرمندان 
شهرستان - ارائه و تزریق خوراک فرهنگی هنری 

در فضای مجازی شهرستان .

چکیده ای از گزارش شش ماهه امسال  اداره ارشاد زرندیه

گفت:  خبرنگاران  درجمع  ساوه  کشاورزی  جهاد  اداره  رئیس 
مرغداری های  سطح  در  جوجه ریزی  قطعه  هزار   ۷۰۰ از  بیش 
تولید  افزایش  راستای  در  موثری  گامی  که  شده  انجام  ساوه 

غ به شمار می رود. مر
روزانه  نیاز  کرد:  بیان  شریفی«   »حسن  جم  جام  گزارش  به 
در  است  تن   ۲۰ حداکثر  غ  مر گوشت  به  ساوجی  شهروندان 
غ گرم در بازار عرضه می شود و  حالی که اکنون  ۳۵ تا ۴۰ تن مر

برای توزیع این ماده خوراکی هیچ محدودیتی وجود ندارد.
کرد:  عنوان  ساوه  شهرستان  کشاورزی  جهاد  اداره  رئیس 
غ تولیدی استان مرکزی از طریق واحدهای  نیمی از گوشت مر
کشش  میزان  به  و  می شود  تامین  ساوه  شهرستان  پرورش 

، این محصول تولید و عرضه خواهد شد. بازار
غ منجمد در شهرستان ساوه توزیع  شریفی با بیان این که مر
غ منجمد  اداره پشتیبانی امور دام عرضه مر نمی شود، گفت: 
را در صورت کمبود این ماده پروتئینی در  بازار بر عهده دارد 
غ مساعد  و شرایط کنونی در بازار ساوه برای تامین گوشت مر

است.
غ به میزان پنج برابر نیاز شهرستان  وی، از برنامه ریزی تولید مر

خبر داد.

رئیس جهاد کشاورزی ساوه:

غ روزانه  ۴۰ تن گوشت مر
در ساوه عرضه می شود



رســیدگی  جلســه  در  ســاوه  فرمانــدار 
مــرق،   روســتاهای  جــاده  مشــکات  بــه 
مرقــکان و ســیاله کــه بــا حضــور مدیران 
کل راهــداری و راه و شهرســازی اســتان 
فرمانــداری  جلســات  ســالن  در  مرکــزی 
ایــن  گفــت:  بــه خبرنــگاران  برگــزار شــد، 
و  نــوع  دلیــل  بــه  مواصاتــی  محــور 
ســاختار ســنگ ها و جغرافیــای منطقــه، 
صعب العبــور اســت و ســوانح جــاده ای 
خ می دهــد کــه  بســیاری در ایــن جــاده ر
بارش هــای اخیــر ســبب رانــش در برخی 
از نقــاط ایــن جــاده شــده و مشــکاتی را 
برای اهالی این روســتاها به وجود آورده 

است.
بــه گــزارش جام جــم علــی میرزایــی بیــان 
ایــن  مشــکل  حــل  خصــوص  در  کــرد: 
نخســت  شــد؛  اتخــاذ  تصمیــم    ۲ جــاده 
این کــه ســتاد بحــران اســتان مرکــزی هر 
چه ســریع تــر بودجــه الزم بــرای حل این 
از  پــس  تــا  دهــد  اختصــاص  را  مشــکل 
انجــام مطالعات فنــی، اقدامات عملیاتی 

در این زمینه انجام شود.
دردومیــن  داد:  ادامــه  ســاوه  فرمانــدار 
تصمیمی که اتخاذ شــد، قرار است جاده 
قدیــم ایــن مســیر در مــدت ۱۰ روز آینده 
با همــکاری پیمانکار و راهداری مرمت و 
اصاح هندسی شود تا مردم با سهولت 

تردد کنند.
میرزایــی بیان کرد: بارش باران و تکمیل 
نبــودن ایــن جــاده ســبب بروز خســارت 
میلیــارد   ۲۰ بــه  آن  تکمیــل  بــرای  و  شــد 
امســال  کــه  اســت  نیــاز  اعتبــار  تومــان 
پنــج  شهرســتان  برنامه ریــزی  کمیتــه 
پــروژه  ایــن  بــه  بودجــه  تومــان  میلیــارد 

اختصاص داد.
بــه  نســبت  سرعت بخشــی  گفــت:  وی 
تکمیل جاده روســتاهای مرق و مرقکان 
بــا توجه به بارش باران در ماه های آینده 
باید در اولویت قرار گیرد زیرا تامین رفاه 

و آســایش مردم باید در اولویت باشد.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
، گفــت: بــرای تعمیــر  اســتان مرکــزی نیــز
مســیر  آســفالت  روکــش  و  فنــی  ابنیــه 
دسترســی مرق و مرقکان به شهر ساوه 
میلیــارد   ۲۰ بــر  افــزون  اعتبــاری  بــه  نیــاز 

تومان است.
محــل  از  افــزود:  جهانــی«  »مهــرداد 
اعتبــارات امســال برای تعمیــر ابنیه فنی 
ایــن مســیر یــک هــزار و ۷۰۰ متــری رقمی 
تخصیــص  ریــال  میلیــارد   ۵۰ بــر  افــزون 

یافته است.
 وی گفت: همه توان خود را برای احداث 
جــاده جدید بــا ضریب ایمنی مناســب با 
کمــک ســایر دســتگاه های مســئول بــه 

کار خواهیم گرفت.

: فرماندار
اختصاص  5 میلیارد تومان برای 
تعمیر جاده روستاهای  مرق و 

مرقکان

جانشین فرمانده انتظامی استان 
مرکزی خبر داد؛

کیلوگرم تریاک  کشف بیش از ۸۰ 
در ساوه

یوسف  سرهنگ  جام جم   گزارش  به 
اقدامات  برابر  کرد:  اظهار  سپهوند 
اطاعاتی از سوی مأموران پلیس مبارزه 
 ۳ روی  بر  قزوین  استان  مخدر  مواد  با 
از  سرنخ هایی  مرگ  سوداگران  از  نفر 
مخدر  مواد  بزرگ  محموله  یک  انتقال 
کامیون  دستگاه  یک  با  آنان  سوی  از 
استان  به  مرکزی  استان های  از  یکی  از 

همدان به دست آمد. 
کار  مدت ها  از  پس  کرد:  خاطرنشان  وی 
دقیق و پیچیده اطاعاتی و تأیید نهایی 
اطاعات به دست آمده، هماهنگی های 
با پلیس  الزم بین پلیس استان قزوین 
با مواد مخدر استان، شهرستان  مبارزه 
ساوه و زرندیه برای اجرای موفقیت آمیز 
قاچاقچیان  دستگیری  و  عملیات  این 

مواد مخدر در دستور کار قرار گرفت. 
استان  انتظامی  فرمانده  جانشین 
به  اطاعات  تکمیل  از  پس  افزود: 
یک  انجام  با  سرانجام  آمده  دست 
کامیون  پلیسی،  مشترک  عملیات 
از محورهای  حامل مواد مخدر در یکی 
شناسایی  ساوه  شهرستان  مواصاتی 
و  کیلو   ۸۰ آن  از  بازرسی  در  و  توقیف  و 

۶۴۰ گرم تریاک کشف شد.
سپهوند در پایان با تأکید بر هماهنگی 
قاطع  برخورد  در  پلیس  نیروهای  کامل 
مرگ  سوداگران  با  اغماض  بدون  و 
متهم  سه  افزود:  کشور  سراسر  در 
پس  عملیات  این  در  شده  دستگیر 
مراحل  سیر  برای  پرونده  تشکیل  از 
معرفی  قضائی  دستگاه  به  قانونی 

شدند.

ابتال  از  پیشگیری  در   D ویتامین  نقش 
کووید ۱۹ به 

علمی  کمیته  شجاعی،عضو  احمد  دکتر 
کشوری کرونا:

ویتامین  که  است  داده  نشان  مطالعات 
کرونا  به  ابتا  از  پیشگیری  در  می تواند   D
در  که  چرا  باشد؛  داشته  موثری  نقش 
سرم   D ویتامین  سطح  مختلفی  مطالعات 
بیماران  در  که  کردند  اندازه گیری  را  خون 

کووید کمبود آن محسوس بوده است. 
داد  احتمال  می توان  دلیل  همین  به 
 D ویتامین  کمبود  دچار  که  کسانی  که 
کووید  بیماری  به  ابتا  مستعد  هستند، 

۱۹ باشند.

ســید محمــد جمالیــان در جلســه ســتاد 
مدیریــت بیمــاری کرونــا در اســتان مرکزی 
بــا اشــاره بــه این که اســتان مرکــزی طی دو 
هفتــه اخیــر جایــگاه دوم کشــور را در امــر 
اظهــار  اســت،  بــوده  دارا  واکسیناســیون 
کــرد: امــا ایــن روزهــا اســتان های دیگــر در 
حال پیشــی گرفتن از ما هستند و در حال 
حاضــر ۸۵ درصــد جمعیــت باالی ۱۲ ســال 

یک دوز را دریافت کرده اند.
بــه گــزارش جــام جــم وی ادامــه داد: بایــد 
میــزان دریافــت دوز دوم واکســن بــه ۸۵ 
درصــد برســد ولی هنوز به شــرایط ایده آل 
نرسیده ایم، تنوع واکسن در استان کامًا 
مطلوب اســت و هیچ نگرانی در این رابطه 

وجود ندارد. 
اراک  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  رئیــس 
خصــوص  در  بایــد  این کــه  بــر  تاکیــد  بــا 
الزم  ســازی  اقنــاع  واکسیناســیون  انجــام 
بــه  توجــه  بــا  کــرد:  عنــوان  گیــرد،  صــورت 

در  واکســن  از  اســتقبال  کمتریــن  این کــه 
شهرســتان های کمیجان، محات و ساوه 
صــورت گرفتــه بایــد فرمانداری هــا برنامــه 
ریــزی جدی بــرای رفــع این چالش داشــته 

باشند.
جمالیــان گفــت: بایــد رصدخانــه کرونــا در 
تشــکیل  اســتان  فرمانداری هــای  تمامــی 
شــود تــا روندهــای معیوب در دســتگاه ها 
ادامــه  راهــکار تدویــن شــود.وی  احصــا و 
داد: بایــد طــی یکــی دو هفته آینــده نظارت 
بیشــتری در پیشــگیری از کرونــا و رعایــت 
پروتکل هــای بهداشــتی داشــته باشــیم تا 
در آینده با چالش روبرو نشویم همچنین 
مراکز بهداشــتی قدرت اجرایی الزم را ندارد 
و باید فرمانداری ها در امر نظارت و بازرسی 
تعامل بیشــتری داشته باشد و در واقع در 

قالب این رصد خانه امور پیگیری شود.
بــا  اراک  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  رئیــس 
اشــاره به روند بازگشایی مدارس گفت: در 

روزهای اخیر مســاله بازگشایی مدرسه ها 
خواســتار  و  اســت  ح  مطــر دانشــگاه ها  و 
مشــورت با دانشــگاه علوم پزشکی در امر 
بازگشایی هســتیم تا کاری شتابزده انجام 

نگیرد.
حاضــر  حــال  در  داد:  ادامــه  جمالیــان 
در  هماهنگــی  بــدون  مــدارس  بازگشــایی 
حــال انجــام اســت، در حالی که الزم اســت 
کــه آمــوزش و پــرورش بــا مراکز بهداشــت 

تعامل داشته باشد.
وی با اشــاره به فرا رســیدن فصل ســرما و 
افزایــش مراجعه به مطب هــا، گفت: نظام 
پزشــکان  بــا  را  الزم  تعامــل  بایــد  پزشــکی 
داشــته باشــد تا روند نوبت دهی مناسب 
جلوگیــری  مطب هــا  در  تجمــع  از  و  باشــد 
شــود.وی با ابــزار نگرانــی چندباره نســبت 
به شــیوع آنفلوآنزا در استان مرکزی، اظهار 
کــرد: تــا امــروز روند بیمــاری ســرپایی بوده 
اســت و پیــش بینــی می شــود بــا افزایــش 
ســرما افزایــش روند بیمــاری به بســتری و 
فــوت نیــز بینجامد، بر این اســاس رعایت 
پروتکل هــای بهداشــتی بیــش از هر زمان 
دیگــری اهمیــت دارد بویــژه این کــه اگــر در 
بازگشــایی مدارس دقت نداشــته باشــیم 

درگیر شوک می شویم.
جمالیــان در پایــان بــا تاکید بــر این که باید 
نظــارت بیشــتری بــر مراکز کاهش آســیب 
از  آر  پــی ســی  انجــام تســت  و  کمپ هــا  و 
ســوی شهرداری و بهزیســتی صورت گیرد، 
عنــوان کــرد: ادارات کل باید اقام حفاظتی 
و بهداشــتی برای پرسنل و مراجعان تهیه 

کنند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک تاکید کرد؛

       تشکیل رصدخانه پیشگیری از کرونا در فرمانداری ها

بــا  افــزود:  گفــت:  فراشــیانی«  »ابراهیــم 
توجه به مصوبات ستاد کرونا بازگشایی 
هنرســتان ها  و  دوم  متوســطه  مــدارس 
در ســاوه همزمــان بــا سراســر کشــور در 

دستور کار قرار دارد.
انجــام  بــه  منظــور  کــرد:  بیــان  وی 
هماهنگی هــای الزم نشســتی با مدیران 
هنرســتان ها  و  دوم  متوســطه  مــدارس 
برگــزار شــده تا نحوه بازگشــایی و رعایت 
مــدارس  در  بهداشــتی  پروتکل هــای 

اعام شود.
بــه گــزارش جام جــم  آمــوزش و پــرورش 
در  کــرد:  تصریــح  ســاوه  شهرســتان 
دوم  متوســطه  مدرســه   ۴۷ مجمــوع 
 ۴۳۱ و  هــزار   ۱۱ از  بیــش  بــا  هنرســتان  و 
ســاوه  شهرســتان  در  دانش آمــوز 
برنامه ریــزی  و  می شــوند  بازگشــایی 
حضــور  ســاعت  و  گروه بنــدی  بــرای 
مــدارس  شــورای  توســط  دانش آمــوزان 

انجام خواهد شد.
وی گفــت: حضــور در مــدارس اختیــاری 
کــه  دانش آموزانــی  آمــوزش  و  اســت 
نداشــته  حضــوری  تحصیــل  بــه  تمایــل 
باشــند، بــر عهــده والدیــن اســت و باید 
آزمون هــای  بــرای  رضایت نامــه  ارائــه  بــا 
پایان ســال مراجعه کنند. مدیر آموزش 

و پــرورش شهرســتان ســاوه بیــان کــرد:  
بازگشــایی حضــوری مــدارس بــا رعایــت 
و  بهداشــتی  دســتورالعمل های  کامــل 
فاصله گــذاری اجتماعــی انجــام می شــود 
کامــل  آمادگــی  مــدارس هــم  و مدیــران 
بــرای حضــور دانش آمــوزان در مــدارس 

را دارند.

مدیر آموزش و پرورش ساوه:

واکسیناسیون دانش آموزان و کادر اجرایی مدارس اجباری است
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5 خبرخبر

خبرخبر

در جلســه ۱۶ آبــان در محــل فرمانداری ویژه شهرســتان ســاوه با 
، حیدری مدیــر کل دفتر امور شــهری و  حضــور میرزایــی فرمانــدار
شــوراهای اســتانداری، گودرزی بخشــدار مرکزی و اعضای شورای 
اســامی شــهر آوه حکم انتصــاب علــی محمدی بعنوان شــهردار 

آوه تقدیم و از زحمات رحمانی نیا سرپرست شهرداری آوه تقدیر 
شد.

غ  لتحصیل کارشناســی ارشد رشــته عمران و سوابق  محمدی فار
اجرایی در شــهرداری ها را در کارنامه خود دارد.

علی محمدی شهردار آوه شد 
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ضمیمه رایگان روزنامه در شهرستان ساوه

آقازاده استاندار مرکزی در مراسم   سید علی 
روستایی  آبرسانی  پروژه های  از  بهره برداری 
گفت:  آوه  مکعبی  متر   500 مخزن  افتتاح  و 
ماهانه  مرکزی  آبفای  شرکت  خوشبختانه 
محدودیت  وجود  با  تومان  میلیارد  چندین 
منابع مالی در حوزه آبرسانی هزینه می کند که 

ستودنی است.
 وی افزود:در شهرستان ساوه نیز امروز حدود 
دو میلیارد تومان پروژه آبرسانی به بهره برداری 
رسید که مهم ترین آن مخزن ۵۰۰ متر مکعبی 
شهر آوه بود و مردم این شهر از خدمات آن 

بهره مند شوند
ظرفیت های  وجود  با  داد:شهرآوه  ادامه  وی 
مطلوب  ساختی  زیر  خدمات  از  مختلف 

وزیبنده این شهر محروم است.
دام  تولید  افتخار  آوه  دامداران  افزود:  وی 
کشور هستند و در این شهر کوچک حدود 
۳۰ هزار دام وجود دارد که برای برطرف کردن 

مشکات آنان باید چاره اندیشی کرد.
کرد:  تصریح  مرکزی  استان  استاندار 
از  خارج  شهر  این  در  دامداری   ۲۰۰ از   بیش 
تامین  که  محدوده خدمات شهری هستند 
افزایش  بدون  باید  آنان  زیرساخت های 
قرار  کار  دستور  در  شهری  خدمات  محدوده 
به  دامداری  تعداد  این  کردن  وارد  و  گیرد 
دیگری  مشکات  شهری  خدمات  محدوده 
گردید   مصوب  بنابراین  کرد  خواهد  ایجاد  را 
حضور   با  آینده  روز   چند  ظرف  ای  جلسه 
مسئوالن دستگاه های زیربط  تشکیل شود و  
ع وقت نسبت به رفع  مشکات آنها از  در اسر
قیبل صدور  پروانه های بهره برداری دامداران 
ازقبیل  خدمات  آنها  زیر ساختی  و  خدمات 
آب، برق،  گاز و تلفن  به دامداران این محدوده  

اقدام گردد.
شن  معادن  خصوص  در  مرکزی  استاندار 
معادن  محدودیت  گفت:  نیز  ماسه  و 
دلیل  به  ساوه  شهرستان  در  ماسه  و  شن 
برداشت های بی رویه مشکاتی را ایجاد کرده 
شود  برطرف  کرد  خواهیم  تاش  که  است 

لذا باید حقوق شهروندان آوه از  برداشت ها 
تامین شود.

وی افزود: ۵۰۰ میلیون تومان برای اجرای زمین 
چمن مصنوعی) مینی گل( و همچنین تجهیز 
آوه  از محل منابع  سالن ورزشی شهید میر 

استانی تخصیص داده شود.
یوسف عرفانی نسب« در مراسم افتتاح این 
آبرسانی  پروژه   ۳۳۰ امسال  گفت:  پروژه ها 
روستایی با اعتبار اباغی ۳۵۰ میلیارد تومان 
در سطح استان مرکزی تعریف شده است که 

امیدواریم بودجه موردنظر تخصیص یابد.
روستایی  مجتمع  به  آبرسانی  کرد:  بیان  وی 
از  یکی  ساوه  در  سلیمانی  شهید  سردار 
مهم ترین پروژه های حوزه آب بوده که امسال 

به بهره برداری می رسد.
استان  فاضاب  و  آب  شرکت  مدیرعامل 
در  افتتاح  قابل  پروژه های  داد:  ادامه  مرکزی 
شامل  آوه  شهر  آب  مخزن  و  روستا  چهار 
هشت هزار و ۶۰۰ متر اصاح شبکه آبرسانی و 
۵۰۰ میلیون مترمکعب مخزن است که اصاح 

شبکه داخلی آوه در دستور کار قرار دارد.
عرفانی نسب از بهره مندی جمعیتی ۸۹ درصد 
روستاییان در سطح استان خبر داد و گفت: 
استان،  در  روستا   ۱۱۲ و  هزار  یک  مجموع  از 
آبرسانی  ۸۶۵ روستا تحت پوشش خدمات 
هستند. وی تصریح کرد: ۳۰ روستا در استان 
پروژه  از  بهره برداری  با  که  شده  شناسایی 
آبرسانی از این روستاها، ۹۵ درصد جمعیت 
بهداشتی  و  سالم  آب  نعمت  از  روستایی 

بهره مند خواهند شد.
با  گفت:  برنامه  این  در  نیز  ساوه  فرماندار 
الغدیر  سد  از  کشاورزی  آبه  حق  مدیریت 
ساوه در حال حاضر ۱۱۰ هزار مترمکعب آب در 
پشت این سد ذخیره  شده است که منبعی 

استراتژیک محسوب می شود.
یوسف عرفانی نسب در خصوص تأمین آب 
مرکزی  استان  روستاهای  و  شهر  در  شرب 
گفت: در حال حاضر تعداد ۱۱۰ روستای استان 
که بیشتر در مناطق کوهستانی هستند و از 

چشمه و قنوات تأمین آب می شوند به دلیل 
کاهش بارندگی ها و خشکسالی با کمبود آب 

مواجه هستند.
وی افزود: برای تأمین آب حدود ۳۶ روستای 
که  شازند  شهرستان  در  در  هندو  بخش 
از  متأثر  و  دارند  قرار  کوهستانی  مناطق  در 
خشکسالی هستند اقدام به آبرسانی از سد 
کمال صالح شده است و تصفیه خانه احداث 
شده و خطوط انتقال نیز در حال اجراست و 
تاکنون پنج روستا به خط متصل و بهره برداری 
مرور  به  خطوط  اجرای  با  نیز  مابقی  و  شده 

متصل می شوند.
مرکزی  استان  فاضاب  و  آب  مدیرعامل 
روستاهای  به  سیار  آبرسانی  کرد:  تصریح 
مواجه با کمبود در حال انجام است و تعداد 
صورت  به  آنها  نیاز  به  بنا  باید  نیز  روستا   ۴۸
روزانه یا هفتگی آبرسانی سیار شود. با اجاره 
چشمه ها  اجاره  یا  و  کشاورزی  چاه های 
بخش های دیگر برای روستاهای با کمبود آب 

رسانی انجام شده است.
عرفانی نسب گفت: در روستاهای مواجه با 
با مانورهای پیمایشی انشعابات  آب  کمبود 
غیرمجاز شناسایی و قطع شده و استفاده از 
آب شرب برای مصارف فضای سبز و باغچه 

کاری نیز محدود شده است.
مالی،  شدید  مشکات  وجود  با  افزود:  وی 
حفاری و تجهیز چاه های جدید برای تعداد ۱۰۰ 

روستاها انجام شده است.
مرکزی  استان  فاضاب  و  آب  مدیرعامل 
و  فعلی  شرایط  ادامه  صورت  در  کرد:  تصریح 
نیز  مرکزی  استان   

ً
قطعا بارندگی ها  کاهش 

همانند سایر نقاط کشور متأثر از این بحران 
آب  ذخیره  اینکه  خصوص  به  بود  خواهد 
سدهای کمال صالح و الغدیر در صورت عدم 
بارندگی در تأمین آب شهرهای اراک و ساوه به 

طور مستقیم تأثیرگذار است.
بخش  اختیار  در  آبی  منابع  از  درصد   ۹۵

کشاورزی است
در  آبی  منابع  مدیریت  گفت:  نسب  عرفانی 

چند سال آینده به رفتار تمامی دستگاه های 
اجرایی و مردم و نحوه مصرف و برداشت های 
آب از منابع زیرزمینی و سطحی بستگی دارد. 
شرکت آب و فاضاب تنها ۵ درصد از منابع 
آبی را در اختیار دارد و ۹۵ درصد آن در اختیار 
در  کمی هم  و درصد  کشاورزی است  بخش 

بخش صنعت مصرف می شود.
از منابع و توجه به  وی افزود: مصرف بهینه 
شرایط اقلیمی کشور باید مد نظر تمام مدیران 
و مردم باشد اما در صورت ادامه روند فعلی 
مصارف به خصوص و در بخش کشاورزی و 
عدم استفاده از پساب های شهری در صنایع 

و غیره آینده بهتری نخواهیم داشت.
استان  فاضاب  و  آب  شرکت  مدیرعامل 
این  برنامه های  عمده  کرد:  تصریح  مرکزی 
مصرف  مدیریت  به  محدود  بیشتر  شرکت 
آب و کاهش هدررفت در تأسیسات آبرسانی 
بازسازی  و  برای اصاح  راستا  این  در  و  است 
مدیریت  انجام  و  آبی  تأسیسات  و  شبکه 
اعتبار  کمبود  چالش  با  شبکه ها  در  فشار 

مواجه است.
صرفه جویی در بخش کشاورزی تأثیر بیشتری 

در حفظ منابع آبی دارد
نیز  تأمین  بخش  در  گفت:  نسب  عرفانی 
حفاری  و  شناسایی  برای  فعالیت  عمده 
آب های  از  بیشتر  استفاده  و  جدید  چاه های 
نکته  این  اما  است  اقدام  حال  در  سطحی 
بسیار حائز اهمیت است که منابع آب شرب 
که ۵ درصد کل آب استان را شامل می شوند 
به  کشاورزی  بخش  درصد   ۹۵ مقابل  در 
تأمین  از دشت های استان  صورت مشترک 
می شود و حفظ منابع آبی مورد استفاده بهینه 
در هر بخش ضروری است و شاید یک درصد 
صرفه جویی در بخش کشاورزی تأثیر بیشتری 
از پساب  آبی دارد و استفاده  در حفظ منابع 
برای صنایع نقش عمده ای در حفظ منابع آبی 

خواهد داشت. 
شرکت  این  چالش های  عمده  افزود:  وی 
تناسب  عدم  و  آب  تعرفه  بودن  پایین 

آب  درآمد  میزان  با  شرکت  این  هزینه های 
شد  خواهد  باعث  موضوع  این  که  بهاست 
به  تأسیسات  توسعه  و  بازسازی  و  اصاح 
آینده  در  و  نشود  انجام  استاندارد  و  خوبی 
چالش  شویم.  روبرو  عمده ای  مشکات  با 
بعدی در این شرایط اقتصادی کشور یکپارچه 
است  روستایی  و  شهری  شرکت های  سازی 
که باعث شده همین منابع درآمدی محدود 
و  شهری  بخش  به  خدمات  ارائه  در  ناچارا 

روستایی هزینه شود.
استان  فاضاب  و  آب  شرکت  مدیرعامل 
رایزنی  با  شرکت  این  کرد:  تصریح  مرکزی 
محل  از  کشور  آبفای  مهندسی  شرکت 
و  آب  تأمین  پروژه های  آبی  تنش  اعتبارات 
و  می کنیم  پیگیری  را  آبرسانی  مجتمع های 
موضوع تأمین آب شهر تفرش و ۴۲ روستای 
این شهرستان از چشمه هفتیان در دست 
پیگیری است و بخش هایی از آن بهره برداری 
شهر  که  شد  خواهد  تاش  نهایت  و  شده 

تفرش هم به بهره برداری برسد.
۳۰ روستای شمال شهر اراک که با مشکات 

آبرسانی مواجه هستند
عرفانی نسب گفت: ۳۰ روستای شمال شهر 
اراک که با مشکات آبرسانی مواجه هستند 
در قالب مجتمع امیرکبیر طراحی شده که از 
منابع آبی اطراف شهر اراک و سد کمال صالح 

با اجرای خطوط انتقال تأمین آب شوند.
به  آبرسانی  شده  برنامه ریزی  افزود:  وی 
شهرهای  و  شازند  شهرستان  روستاهای 
شازند و آستانه هم از خط کمال صالح انجام 
پنج  و  روستاها  خانه  تصفیه  اجرای  شوند. 
خانه  تصفیه  و  رسیده  بهره برداری  به  روستا 
شهر شازند و آستانه نیز تملک زمین انجام 

شده و مراحل اجرایی در دست اقدام است
»علی میرزایی فرماندار ساوه ادامه داد: پروژه 
انتقال آب از سد کوچری در دستور کار جدی 
قرار دارد، همچنین مقدمات خط انتقال آب 
انجام  آوه به ساوه در حال  از شهر  اضطراری 

است.

ح کرد: ح کرد:مدیرعامل آبفای  استان مرکزی در مراسم بهره برداری از پروژه های آبرسانی مطر مدیرعامل آبفای  استان مرکزی در مراسم بهره برداری از پروژه های آبرسانی مطر

بهره مندی ۸۹ درصد روستاییان استان  تحت پوشش شبکه آبرسانی



7 سه شنبه   25 آبان 1400   شماره 6080
ضمیمه رایگان روزنامه در شهرستان ساوه

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب شهرستان ساوه ادامه داد:مدیرعامل شرکت آب و فاضالب شهرستان ساوه ادامه داد:

روستاهای ساوه از نعمت آب آشامیدنی بهره مند شدند
آبرسانی روستایی در بخش های مرکزی و نوبران شهرستان ساوه با حضور  - پنج طرح 
استاندار مرکزی به بهره برداری رسید که سبب برخورداری یک هزار و ۲۰۰ خانوار از نعمت آب 

آشامیدنی سالم و بهداشتی شد.
ابرسانی  از پروژه های  برداری  ایین بهره  ابفای شهرستان ساوه در    مدیرعامل شرکت 
روستایی ساوه گفت: برای تکمیل  این طرح های آبرسانی در مجموع اعتباری افزون بر ۱۷ 
میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال از محل منابع ملی و استانی هزینه شده است.»سعید طاعتی« 
افزود: یکی از طرح های افتتاحی شرکت آب و فاضاب شهرستان ساوه آبرسانی به روستای 
»َمر« در بخش نوبران شامل یک هزار و ۹۰۰ متر طول شبکه توزیع با اعتبار ۹۰۰ میلیون ریال 

است که ۷۲ خانوار را از نعمت آب سالم و بهداشتی برخوردار کرد.
وی بیان کرد: طرح آبرسانی به روستای »یلداش آباد« بخش نوبران نیز با ۷۰۰ متر طول شبکه 
نیز با حضور استاندار مرکزی افتتاح شد که برای تکمیل آن یک میلیارد و ۱۵۰ میلیون ریال 

هزینه شده است.مدیرعامل شرکت آب و فاضاب شهرستان ساوه ادامه داد: پنج هزار و 
۲۰۰ متر خط انتقال آب با سه میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال اعتبار نیز برای تامین نیاز ساکنان 
روستای »قیزقلعه« از دیگر افتتاحی های امروز بود که با بهره برداری از این پروژه، آبرسانی 
سیار به روستای مذکور از دستور کار خارج شد.طاعتی گفت: ۱۲ خانوار در روستای »ملک 
آباد« نیز با اجرای شبکه توزیع به طول ۹۰۰ متر از نعمت آب آشامیدنی بهره مند شدند که 
برای تکمیل این طرح نیز ۲ میلیارد و ۱۵۰ میلیون ریال اعتبار صرف شد.وی همچنین افتتاح 
مخزن ۵۰۰ مترمکعبی شهر آوه را از دیگر طرح های افتتاحی امروز عنوان کرد و افزود: یک 
هزار و ۱۰۱ خانوار با تکمیل این طرح دارای آب آشامیدنی شدند و برای بهره برداری از آن ۱۰ 
میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.به گفته این مسئول در مجموع یک هزار و ۲۰۰ خانوار 
ساکن در بخش های مرکزی و نوبران شهرستان ساوه با اجرای پنج طرح آبرسانی به اعتبار 

۱۷ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال از نعمت آب سالم و بهداشتی برخوردار شدند.
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نائب   رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در بازدید از سرزمین ایرانیان آیلند ؛ 

سرزمین ایرانیان آیلند قابلیت تبدیل به پایتخت تجاریسرزمین ایرانیان آیلند قابلیت تبدیل به پایتخت تجاری
رئیس هیات موسس شرکت توسعه سیاحان سرزمین 
تصفیه  احداث  و  فاضاب  شبکه  اجرای  گفت:  ایرانیان 
آب مصرفی در  افزود:  از دیگر مزایا برشمرد و  را  آب  خانه 
خانه  تصفیه  وارد  فاضاب  شبکه  طریق  از  آیلند  شهر 
آن  فاضاب  شبکه  است  شهری  اولین  و  شد  خواهد 
عبارتی  به  یا  و  است  شده  اجرا  معابر  احداث  از  جلوتر 
نخستین شهر کشور که قبل شبکه فاضاب آن قبل از 

شهر شدن عملیاتی شده است.
آماده سازی 1400 هکتار زیرساخت را مهم ترین  موسوی، 
دستاورد شرکت توسعه سیاحان سرزمین ایرانیان بیان 
یک  هر  سازی  آماده  هزینه  حاضر  حال  در  افزود:  و  کرد 
متر مربع زمین بالغ بر یک میلیون تومان است و با این 
حساب 14 هزار میلیارد تومان در این حوزه سرمایه گذاری 

شده و این فضاها آماده بارگذاری و ایجاد کاربری است.
در  ایرانیان  سرزمین  افتخار  سند  تولید  به  ادامه  در  وی 
و  کرد  اشاره  آمده  بدست  دستاوردهای  مجموعه  قالب 
گفت: صادرات 550 میلیون دالر ارزش صادراتی در سال 
ویژه  منطقه  در  صنعتی  و  کشاورزی  حوزه  در  گذشته 
در  اول  رتبه  کسب  موجب  ایرانیان  سرزمین  اقتصادی 
به  و  است  شده  مرکزی  استان  گمرکات  صادرات  حوزه 
پشتوانه این میزان صادرات، موفق به اخذ مجوز واردات 
برای  و  شده  ایرانیان  سرزمین  اقتصادی  ویژه  منطقه  به 
کارخانه های  قطعات  واردات  به هاب  آن  شدن  تبدیل 

خودروسازی کشور هدف گذاری شده است.
رئیس هیات موسس شرکت توسعه سیاحان سرزمین 
اشتغال  ایجاد  و  کار  و  کسب  تقویت  ادامه  در  ایرانیان 
و  کرد  بیان  مجموعه  این  اولویت  و  هدف  مهم ترین  را 
افزود: شهر آیلند صرفا یک شهر گردشگر نیست بلکه به 
گونه ای برنامه ریزی شده است که به یک شهر اشتغال 
مستقیم  شغلی  فرصت  ایجاد  برای  و  شود  تبدیل  آور 
اشتغال  نفر  هزار   120 معادل  نفر  هزار   30 بر  افزون  برای 

غیرمستقیم هدفگذاری شده است.
وی با اشاره به مصوبه شورای عالی امنیت ملی مبنی بر 
حاضر  حال  در  گفت:  کشور  مرکز  در  بندرخشک  ایجاد 
با  و  است  شده  دپو  کشور  بنادر  در  اساسی  کاالهای 
از  زدایی  تمرکز  برای  ملی  امنیت  عالی  شورای  تصمیم 
دپوی کاال صرفا در بنادر کشور مقرر شده که با فعالیت 
یک بندر خشک در مرکز کشور و دپوی کاالهای اساسی 
از ظرفیت آن در مواقع بحران و اتفاقات استفاده شود و 
سرزمین  سیاحان  توسعه  شرکت  گرفتن  قرار  دلیل  به 
ایران در مجاورت فرودگاه بین المللی امام خمینی )ره(، راه 
آهن، شریان مواصاتی کشور و برخورداری از مزیت منطقه 
را  بندرخشک  فعالیت  برای  ظرفیت  این  اقتصادی  ویژه 
داراست. موسوی در ادامه اشتغال 1600 نفری را محصول 

و  دانست  ایرانیان  سرزمین  محور  اشتغال  برنامهریزی 
افزود: این میزان اشتغال در حالی ایجاد شده است که 
توسعه  شرکت  اهداف  راستای  در  که  پروژه هایی  هنوز 
سیاحان سرزمین ایرانیان هدفگذاری شده در فاز اجرایی 
با فعالیت شهربازی،  به عنوان مثال  قرار نگرفته است. 
پارک آبی، هتل و انبوه سازی این میزان اشتغال تا 16 هزار 
نفر خواهد رسید.  وی با اشاره به این که در سایه فعالیت  
کشور  به سرانه ورزشی  این مجموعه ساالنه یک درصد 
و 200  میلیون  یک  حاضر  حال  در  گفت:  افزودهمی شود، 
هزار متر مربع زیرساخت ورزشی در سرزمین ایرانیان آماده 
سازی شده و سهم استان مرکزی نیز 98 درصد افزایش 
استان  این  در  بیکاری  آمار  اکنون  هم  است.  کرده  پیدا 
سرزمین  که  اشتغالی  میزان  و  بوده  نفر  هزار   35 حدود 
ایرانیان تولیدمی کند برابر آمار بیکاری استان مرکزی است. 
موسوی همچنین با اشاره به این که هم اکنون 314 هزار 
متر مربع زیرساخت پارک فناوری آماده شده است، گفت: 
در حال حاضر 40 شرکت فناور زمینه فعالیت خود را آغاز 
کرده و زمین مورد نیاز در اختیار آنان قرار گرفته و فعالیت 
آغاز شده  تحقیقاتی و فناورانه شرکت های دانش بنیان 
دانش  و  فناور  شرکت   234 جذب  ظرفیت  البته  است. 
بنیان در این مجموعه وجود دارد که فعالیت صددرصدی 
حداقل  ایجاد  موجب  بنیان  دانش  شرکت  میزان  این 
غ التحصیان  4500 فرصت شغلی از بین متخصصان و فار
آموزش عالی در حوزه پارک علم و فناوری خواهد شد.وی 
با اشاره به تمایل نخبگان ملی و بین المللی برای تحصیل 
ایرانیان، گفت: در حال  در پردیس دانشگاهی سرزمین 
حاضر دو میلیون و 511 هزار متر مربع زیرساخت تحقیقاتی 
است.  بهرهبرداری  آماده  منطقه  این  در  گردشگری  و 
همچنین 670 هزار متر مربع زیرساخت درمانی برای تبدیل 
به دهکده سامت مهیا شده ومی تواند برای پنج هزار نفر 

اشتغال ایجاد کند.
و  بازارچه   14 ایجاد  آیلند  شهر  در  این که  به  اشاره  با  وی 
مرکز تجاری، پنج سایت تفریحی، هشت کیلومتر پیست 

کیلومتر  هشت  سواری،  اسب  پیست  سواری،  دوچرخه 
پیست پیاده روی، یک میلیون و 300 هزار متر مربع چمن 
معادل 130 هکتار، 147 کیلومتر شبکه معابر، 5.7 کیلومتر 
پیست اتومبیلرانی، 930 هزار متر مربع زمین گلف، هفت 
کیلومتر  چهار  آفرود،  پیست  چهار  مصنوعی،  دریاچه 
پیاده روی ساحلی، موزه دفاع مقدس، 120 هزار متر مربع 
زیرساخت پارک آبی به عنوان بزرگترین پارک آبی خاورمیانه، 
140 هزار مترمربع زیرساخت شهربازی، پنج هتل پنج ستاره 
آن  از  اعظمی  بخش  و  شده  هدف گذاری  چهارستاره  و 
اجرایی شده است، گفت: آیلند به اولین شهر تخصصی 
خودرو با فعالیت 93 نمایندگی خودرو تبدبل خواهد شد 
و برای 20 هزار بازدید کننده روزانه از ظرفیت های سرزمین 
است.   شده  ریزی  برنامه  گوناگون  حوزه های  در  ایرانیان 
مربع  متر  نفر 325  هر  ازای  به  است  قرار  افزود:  موسوی 
فضای سبز و فضای باز در سرزمین ایرانیان تولید شود 
المپیک برنامه ریزی شده  و 577 هزار متر مربع دهکده 
بین المللی  و  ملی  اردوهای  تمامی  داریم  نظر  در  و  است 

ورزشی از خدمات این مجموعه بهره  مند شوند.
کاربری های  است  سال  بر 14  بالغ  این که  به  اشاره  با  وی 
خود  اجرایی  مراحل  ایرانیان  سرزمین  برای  شده  تعیین 
را طیمی کند، گفت: برای ایجاد پنج هزار اشتغال طی یک 
سال آینده در سرزمین ایرانیان برنامه ریزی شده است به 
شرط آن که موانع پیش رو برداشته شود و برای آغاز بکار 
خ  نر با  مجموعه  این  در  شده  تعیین  کاربری های  تمامی 
گذاری  باید سرمایه  تومان  بر 32 هزار میلیارد  بالغ  امروز 

کرد.
وی از مجلس شورای اسامی خواست تا در سایه تعامل 
در  نگرش  و  مجموعه  این  اهداف  تحقق  برای  دولت  با 
سطح ملی به این پروژه موانع پیش رو را برداشته تا بتوان 
در سریع ترین زمان ممکن تمامی کاربریهای تعیین شده 

ح در مدار بهره برداری قرار گیرد. در این طر
کمیسیون  رئیس  نایب  نوروزی  حسن  االسام  حجت 
حقوقی و قضایی مجلس شورای اسامی در ادامه با اشاره 

در  تولید   از  حمایت  خصوص  در  مجلس  برنامه های  به 
جریان بازدید از شرکت توسعه سیاحان سرزمین ایرانیان 
کمیسیون  در  گفت:  خبرنگاران   جمع  در  )آیلند(  زرندیه 
بررسی  قضائی مجلس شورای اسامی طرحی در دست 
نیمه  و  تعطیل  واحدهای  احیای  زمینه  بتوان  تا  است 

تعطیل را فراهم کرد.
ح از دستگاه های قضائی  وی توضیح داد: در اجرای این طر
واحدهای  پلمب  از  که  شده  خواسته  کشور  سراسر  در 
و  دستگاهها  و  کنند  خودداری  ورشکسته  تولیدی 
نیز مصادره نشود و هرگونه  تولید  آالت خطوط  ماشین 
تصمیم گیری در این خصوص با پیگیری ادارات کل صمت 
و با نظر مقام عالی قضائی و سیاسی هر استانی صورت 

گیرد.
وی بیان کرد: انتظار می رود نظام قضائی کشور اجازه ندهد 
به محض تشکیل یک پرونده با موضوعیت ورشکسته 
شدن واحدهای تولیدی بافاصله شعبه دادگاهی اقدام 
به پلمب کارخانه و مصادره کردن ماشین آالت و تجهیزات 
هزار  ریالی  ارزش  با  کارخانه  یک  نباید  کند.  تولید  خطوط 
میلیاردی به دلیل 10 میلیارد بدهی پلمب و مصادره شود. 
وی در خصوص موضوع انتقال پایتخت از تهران نیز گفت: 
از ظرفیت شرکت توسعه سیاحان سرزمین  با استفاده 
به  ایران  تجاری  پایتخت  انتقال  موضوع  )آیلند(  ایرانیان 
این منطقه موضوعی است که باید با جدیت دنبال شود.
ایرانیان  سرزمین  ژئوپولیتیکی  موقعیت  کرد:  تصریح  او 
مواصاتی  شاهراه  و  کشور  مرکز  در  گرفتن  قرار  لحاظ  به 
نیز  و  قم(  به  تهران  ساوه،  به  تهران  )اتوبان های  ایران 
مجاورت با فرودگاه بین المللی امام خمینی )ره( و خط ریلی 
کشور، شرایط مناسبی را برای تبدیل شدن این منطقه به 

پایتخت تجاری بوجود آورده است.
اجرای  در  کرد:  تاکید  ملت  خانه  در  مردم  نماینده  این 
اقتصادی  و  کار  حوزه  وزارتخانه های  میتوان  ح  طر این 
را  دارایی  و  اقتصاد  جهادکشاورزی،  صمت،  نظیر  کشور  
به این منطقه منتقل کرد تا پایتخت تجاری ایران در این 
منطقه شکل بگیرد و یک منطقه ژئواستاتیکی شده و به 
در  خصوصی  بخش  سرمایه گذاری  برای  الگو  یک  عنوان 
سراسر کشور تبدیل شود و با ایجاد اشتغال مستقیم در 
حوزه های تجاری، اقتصادی، درمانی، دانش بنیان، ورزشی، 
به عنوان یک نماد مستقل در  آن  از  بازرگانی  و  فرهنگی 

ایران یاد کرد.
کریم  رباط  بازدید نماینده مردم   گفتنی است در جریان   
و  مدیران  از  اسامی  شورای  مجلس  در  بهارستان  و 
سرزمین  سیاحان  توسعه  شرکت  کارکنان  از  جمعی 
ایرانیان)آیلند( که در ستاد انتخاباتی آیت اهلل دکتر رئیسی  

فعالیت داشتند با اهدای لوح تقدیر تجلیل بعمل آمد.
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