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ــرات  ــاب ــخ کــمــپــیــن واگـــــــذاری فــیــبــر نــــوری م
و  مراکز  سازمان ها،  به  ویــژه  باتخفیف های 
مجتمع های تجاری و  شرکت ها تحت عنوان 

تانومای تجاری

به همـت گروه صنعتی میهن؛

فاز دوم بیمارستان 
امام رضا )ع( در زرندیه

 کلید خورد

پیکر شهید گمنام با حضور پرشور 
مردم تشییع  و خاکسپاری  شد 

نماینده مردم شهرستان های ساوه وزرندیه عنوان کرد:

  شرکت دانش بنیان روناک آبروی منطقه و کشور است

ح های توسعه ای در کارخانجات نورد و لوله صفا برای افزون بر 10   با اجرای طر
هزار نفر اشتغال پایدار و جدید ایجاد شده و صرفه جویی ارزی ساالنه حدودا 

بین 600 تا 800 میلیون یورو را برای کشور به ارمغان خواهد آورد
مدیرعامل کارخانجات نورد و لوله صفا و نورد و پروفیل ساوه گفت: با اجرای 
ح های توسعه ای در کارخانجات نورد و لوله صفا برای افزون بر 10 هزار نفر  طر
اشتغال پایدار و جدید ایجاد شده و صرفه جویی ارزی ساالنه حدودا بین 600 تا 

800 میلیون یورو را برای کشور به ارمغان خواهد آورد.
افــزود: با وجود مشکالت اقتصادی که وجود  مهندس محمد رستمی صفا 
محصوالت  است  توانسته  دنیا  لوله ساز  تولیدی  عظیم  واحــد  این  اما  دارد 
تولیدی خود را به کشورهای ایتالیا، هلند، اسپانیا و آلمان و حتی به طور غیر 
مستقیم به کانادا و آمریکا صادر کند.وی با اشاره به برنامه های توسعه ای این 
کارخانجات اظهار کرد: راه اندازیپروژه نورد گرم سبک با ایجاد اشتغال برای 500 
نفر، پروژه نورد گرم سنگین صفا با ایجاد فرصت شغلی برای افزون بر 1000 نفر، 
خط تولید خودروی صفا خودرو دیزل با ایجاد اشتغال برای 250 نفر، کشت و 
صنعت صفا با اشتغالزایی 100 نفر، قلم و خودکار صفا با ایجاد فرصت شغلی 
برای 150 نفر، تولید انرژی صفا واقع در مجتمع صنعتی صفا با 100 نفر اشتغال 
و در خرمشهر نیز با ایجاد فرصت شغلی برای 100 نفر، نورد و لوله کارون در 
خرمشهر با 500 نفر اشتغال، فوالد امیر کبیر آشتیان در مجتمع صنعتی صفا 

ح های مهم توسعه ای است. با 200 نفر اشتغال از جمله طر
رستمی صفا افزود: میزان اشتغال ایجاد شده در سال 1390 بالغ بر 5500 نفر، 
در سال 1395 بالغ بر 2000 نفر، سال 1399 حدود 2900 نفر و در حال حاضر 3084 
ح های توسعه می توان برای  نفر است و در صورت رفع موانع و بهره برداری از طر

13 هزار و 780 نفر اشتغال ایجاد کرد.
وی افزود: با تالش متخصصان و کارکنان کارخانجات نورد و لوله صفا و نورد 
و پروفیل ساوه برای نخستین بار از مصرف کننده به بزرگترین تولیدکننده 
لوله های قطور انتقال آب در غرب آسیا تبدیل شدیم که بالغ بر 500 میلیون 

دالر برای کشور صرفه جویی ارزی داشته است.
وی افــزود: در حوزه حمایت از تولید و اشتغال با وجود مشکالتی که پیش 
در  را  تولید  ظرفیت  و  است  شده  پرداخت  موقع  به  کارگران  حقوق  روســت، 

صورت حمایت واقعی افزایش خواهیم داد.
وی مشکالت نظام بانکی را مهم ترین مشکل پیش روی این شرکت دانست 
و افزود: در صورت حل مشکالت بانکی، این شرکت قادر است ساالنه 500 

میلیون دالر برای کشور ارزآوری داشته باشد.

او  گفت: قریب به 80 درصد لوله های گاز مورد نیاز کشور در این کارخانه تولید 
و روانه بازار مصرف می شود، حتی لوله های گاز زیر دریا و درون چاه نفت در 
این واحد صنعتی و تولیدی به عنوان بزرگترین کارخانه لوله ساز دنیا تولید 

ج از کشور وارد می شد. می شود در حالی که در سال های گذشته از خار
رستمی صفا با اشاره به قدمت 50 ساله این مجموعه، گفت: این مجموعه 
سه میلیون و 670 هزار تن ظرفیت تولید دارد که لوله های از سایز 10 میلی متر 
تا 3000 میلی متر را با گریدهای مختلف و بهترین روش های رول بندینگ تولید 

می کند.
وی با بیان اینکه این کارخانه جزو سه کارخانه ای در کشور است که لوله های 
نفت و گاز را تولید می کند، اظهار کرد: ظرفیت تولید این کارخانه دو برابر دو 
کارخانه دیگر است که در راستای تولید لوله های نفت و گاز در کشور فعالیت 
می کند.وی با اشاره به اینکه این مجموعه دارای شهرت جهانی است، افزود: 
ارمنستان،  ترکمنستان،  کشورهای  بــه  کارخانه  ایــن  گــاز  و  نفت  لوله های 
تاجیکستان، ایتالیا، اسپانیا، هلند و به صورت غیر مستقیم و از طریق دوبی 

به آمریکا صادر می شود. 
وی خاطرنشان کرد: پروژه خودرویی این مجموعه که در حال ساخت سالن 
آن هستیم نیز در اردیبهشت سال آینده خودروی بسیار مرغوب اروپایی را به 

صورت تمام برقی تولید و به بازار عرضه می کند.
را  دنیا  لوله  و  نــورد  کننده  تولید  کارخانجات  بزرگترین  مشکل  مهمترین  او 
تامین مواد اولیه دانست و افزود: تنها سه درصد ظرفیت کارخانجات نورد و 
لوله صفا و نورد و پروفیل ساوه تامین مواد اولیه می شود، در حالی که مواد 
اولیه در بورس عرضه می شود و سود آن به جای تولید در جیب دالالن است. 
همواره  کارخانجات  و  تولید  خطوط  توسعه  برنامه های  افــزود:  صفا  رستمی 
اســاس  بــر  و  صفا  صنعتی  گـــروه  در  توسعه  و  مهندسی  مــعــاونــت  تــوســط 
طراحی  گــروه  مدیریت  مستقیم  نظارت  با  و  تولیدی  کارخانجات  گزارشهای 
ح نصب خطوط پوشش کاری دو  می گردد.از جمله این طرحها می توان به طر

الیه در کارخانه نورد و لوله صفا اشاره کرد.

مدیرعامل کارخانجات نورد و لوله صفا و نورد و پروفیل ساوه:

پیش بینی بیش از 10 هزار نفر اشتغال پایدار و جدید در گروه صنعتی صفا

مدیرعامل شرکت مهندسی آبفای کشور در بازدید از خط انتقال آب ساوه از سد کوچری:مدیرعامل شرکت مهندسی آبفای کشور در بازدید از خط انتقال آب ساوه از سد کوچری:

الگوی مصرف در کشور الگوی مصرف در کشور 
با وجود تنش آبی رعایت شده استبا وجود تنش آبی رعایت شده است

نماینده مردم شهرستان های ساوه وزرندیه در مجلس:

   کاغذ سازی کاوه یک سرمایه ارزشمند در تامین منابع ملی کشور است
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امنیت از دسترسی به انرژی برگرفته از کتاب »سیاست گزاری انرژی« از  دکتر عباس ملکی استاد
خاکی،تهیه  کــره  بـــرروی  انسان  پیدایش  ابــتــدای  از  گرچه   
ــوده اســت،امــا در  انـــرژی دغــدغــه همیشگی او ب و مصرف 
انــرژی اهمیت قابل توجهی یافته  سال های اخیر موضوع 
است.زمانی انسان به طور فردی در تالش برای جمع آوری 
چوب بود تا خود را گرم کند و زمانی به طور گروهی شهرهایی 
رابــنــاکــرد تــا بــه کــاوش در عمق مــعــادن بــرای یافتن زغــال 
صدور  و  تولید  براساس  کشورهایی  بپردازد.اکنون  سنگ 
از بنگاههای فعال در  گاز تاسیس شده اند.برخی  نفت و 
انرژی  تجدیدپذیر)همچون  انرژی های  مختلف  زمینه های 
خورشید،باد،امواج و بیولوژیک(گردش مالی فوق العاده ای 
دارند.اما در حال حاظر حدود 70 درصد از کل انرژی مصرفی 

بشر همچنان از نفت و گاز طبیعی تامین میشود. 
مسائل مربوط به انرژی را می توان به چند دسته تقسیم کرد: 
ــرژی: انـــرژی هــمــواره در طبیعت وجــود  ــ 1-فــنــاوری هــای ان
آن  از  استفاده  دانــش  که  زمانی  از  بشر  اســت،امــا  داشته 
استفاده  و  انــرژی هــا  کشف  توانایی  آموخت،درحقیقت  را 
ازآن ها را به دست آورد. هم اکنون فناوری های بسیاری در 
زمینه انرژی های تجدید پذیر و پایان پذیر وجود دارد.هرروزه 
انــرژی هــای نو و استفاده  از  بــرای استفاده  مرزهای دانــش 

بهینه از انرژی های مختلف گسترش می یابد. 
2- اقتصاد انرژی:تا قرن نوزدهم آنچه بیشتر در اقتصاد مورد 
تدریج  به  بود.اما  مستغالت  و  میگرفت،زمین  قــرار  بحث 
اروپا،منابع طبیعی و بخصوص  انقالب صنعتی در  از  پس 
انرژی نیز مورد توجه اقتصاد دانان قرار گرفت.در قرن بیستم 
و بخصوص پس از جنگ جهانی دوم، برنامه ریزان دریافتند 
که هرگونه رشد اقتصادی ،الجــرم با دسترس بودن منابع 
طبیعی مالزمه دارد.دراکــثــر ســال هــای قــرن بیستم کسی 
نمی اندیشید. منابع  ایــن  بــودن  پذیر  پایان  و  محدود  به 
اما اکنون بی آن که به عامل کاهش و پایان پذیری منابع 
طبیعی فکر کنیم،توانایی تجزیه و تحلیل صحیح از اقتصاد 

کالن انرژی را نداریم. 
3-مــدیــریــت انــرژی:گــرچــه در دو قــرن اخیر راه هــایــی بــرای 
استفاده بهتراز انرژی و کشف منابع جدید انرژی با استعانت 
از فناوری پیشرفته یافته شده است،اما همیشه پیشرفت 
نشده  کشف  تاکنون  که  ذخایری  به  دستیابی  و  فناوری 
است،از لحاظ زمانی،پس از دوره های پدید آمده که نگرانی 
از کمبود انرژی وجود داشته است.یعنی« عدم اطمینان« از 
متغیرهای اصلی برای توسعه فناوریهای مربوط به انرژی های 

جایگزین کمیابی منابع پایان پذیر است؛کمیابی ای که خود 
باعث افزایش بهای برخی از منابع اصلی انرژی همچون نفت 
و گاز میشود. 4-سیاست گذاری انرژی:در سالهای اخیر،به 
لحاظ افزایش نقش انرژی و محیط زیست در فعالیت های 
مختلف،سیاست  جوامع  اجتماعی  و  ،سیاسی  اقتصادی 

گذاری انرژی اهمیت ویژه ای یافته است.
در گذشته و پس از شوک نفتی 1973 که در آن کشورهای 
عرب تولید کننده نفت خام شیرهای نفت را به روی جهان 
در  وضعیتی  چنان  تــکــرار  از  نگرانی  بستند،همواره  غــرب 
کشورهای توسعه یافته-و در سال های اخیر در کشورهای 
است. داشته  هند(-وجود  و  چین  توسعه)مانند  حال  در 

اطمینان یافتن از با کشش ورشد مناسب ،از دغدغه های 
ــرای توسعه همه جــانــه خــواســت.ایــن  بـ اصــلــی هــرکــشــور 
بنگاه های  سطح  در  ــرژی  ــ ان ــذاری  گــ سیاست  ــدون  بـ امـــر 
صنعتی،شوراها و و شهرداری های محلی، و همچنین دولت 
دولت های ملی و در سطح بین المللی امکان پذیر نیست. 
5-حقوق انرژی:ارتباط مابین دارنده ذخایر انرژی)بخصوص 
گر و  زغــال سنگ(با بنگاه های توسعه  نفت،گاز طبیعی و 
مصرف کنندگان در چارچوب حقوق انرژی تعریف میشود.

و  دولــت هــا  همچنان  انـــرژی  عــمــده  کنندگان  تولید  اکــثــر 
شــرکــت هــای مــلــی نــفــت و گـــاز کــشــور هــای عــرضــه کننده 
هستند. اکثر مصرف کنندگان و یا توزیع کنندگان بنگاه های 
چند ملیتی خصوصی اند.بنابراین ارتباطمابین این دو دسته 
ظریف  و  مهم  بسیار  موضوعات  از  وشرکت ها  بنگاه ها  از 
است.برای مثال اگر تولید کننده نفت خام کشوری اسالمی 
باشد و شرکت مسئول توسعه،اکتشاف و استخراج یک 
به  باید  طــرف  دو  ایــن  مابین  المللی،قرارداد  بین  شرکت 
گونه ای نوشته شود که اصول حقوق بین الملل در آن لحاظ 
شود.  حفظ  معقول  حد  در  خارجی  شرکت  منافع  تا  گــردد 
همچنین حقوق مربوط به قانون اساسی کشور اسالمی نیز 
باید در نظر گرفته شود تا مالکیت مخزن نفت و درآمدهای 
ناشی از آن به دولت بازگردد.همچنین باید شریعت اسالمی 
و حدود آن مورد توجه قرار گیرد تا نظر مردم و یا نمایندگان 
آن ها ملحوظ شود.امور حقوقی انرژی و بخصوص قرارداد ها 
کمتر مورد توجه کارشناسان و تصمیم گیران قرار می گیرد 
بــروز اختالف مابین دوطرف  و به همین دلیل در صــورت 

 طرف تولید کننده دچار ضرر و زیان می گردد.
ً
،عموما
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آگهی مزایده ۱۴۰۰/۱۴2

کوثر ساوه کشت و صنعت حامی  مجتمع 

بنیاد  به  وابسته  ســاوه   حامی  کوثر  صنعت  و  کشت  مجتمع 
تعاون زندانیان کشور در نظر دارد، مقداری از  پسته های تولیدی 

سال ۱400خود را  از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.
لذا متقاضیان واجد شرایط می توانند به مدت 5 روز کاری پس از 
آدرس:  گرفتن اسناد مزایده به دفتر اداری به  گهی جهت  آ ج  در
ساوه، خیابان شریعتی ۲4طبقه ۲ساختمان ایرانیان مراجعه و یا 

با شماره تلفن های زیر تماس حاصل نمایند.
 0۹۱۲۳8450۲6 و 0۹۱۲۱55۱5۲5   

4۲۲5۱5۱۱-086 و 4۲۲5۱5۲۲  - 086  

گهی به عهده برنده مزایده می باشد( )ضمنا هزینه آ

نوبت اول



گروه  مالک  پایداری  ایوب  حاج   بازدید  پی  در 
در  رضا  امام  بیمارستان  از  میهن  صنعتی 
مامونیه ،مرکز شهرستان زرندیه که همزمان با 
سالروز شهادت حضرت صدیقه کبری )س( و 
با همراهی نماینده  مردم شریف ساوه و زرندیه 
، فرماندار و دیگر  در مجلس شورای اسالمی 
مسئوالن منطقه ای صورت گرفت ، با توجه به 
فوریت های مورد نیاز اعالم شده  مقرر شد با 
حمایت مالی این مجموعه صنعتی کار احداث 
فاز دوم بیمارستان در کوتاه ترین زمان ممکن 

آغاز شود.
در ادامه این بازدید که با همت انجمن خیرین 
بود هیئت  ریزی شده  برنامه  کشور  سالمت 
آزمایشگاه تخصصی معاونت  مذکور از محل 
ساوه  پزشکی  علوم  دانشگاه  داروی  و  غذا 

دیدن نمودند ، پس از توضیحات سرپرست 
هزینه های  از  بخشی  شد  مقرر  دانشگاه 
این  توسط  آزمایشگاه  این  تجهیز  و  تکمیل 

گروه  تقبل گردد.
قابل ذکر است گروه صنعتی طبیعت میهن 
در سال های اخیر اقدام به سرمایه گذاری های 
عمده ای در استان مرکزی نموده است که تا 
کنون منجر به  اشتغال بیش از 9 هزار نفر به 
پایداری  ابوالفضل  گردیده.  مستقیم  صورت 
رئیس گروه صنعتی طبیعت میهن اظهار نمود 
: گروه بزرگی از مردم شریف این خطه همکار ما 
و عضو خانواده  میهن هستند و هر اقدامی که 
منجر به ارتقاء سطح کیفت زندگی و بهداشتی 
ما  حمایت  مورد  المقدور  حتی  باشد  ایشان 
این  از  قبل  صنعتی  گروه  این  بود.  خواهد 
هم در همکاری با انجمن حمایت از زندانیان 
آزادسازی نزدیک به  به  استان مرکزی نسبت 
پنجاه نفر از زندانیان مربوط به جرایم مالی غیر 
عمد، اقدام نموده و در حال حاضر شش پروژه 
مدرسه سازی در نقاط محروم روستایی استان 

در دست اجرا دارد .

به همت گروه صنعتی میهن؛

فاز دوم بیمارستان امام رضا )ع( در زرندیه کلید خورد

آماده سازی قطعه  از عملیات  اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی ساوه در حاشیه بازدید  رئیس 
هنرمندان در آرامستان بهشت رضوان شهرداری با قدردانی و تجلیل از خدمات این مجموعه 
در دوران شیوع بیماری کرونا، بیان داشت: کارکنان آرامستان به ویژه جهادگران غسال یکی 
از سخت ترین وظایف خود را در روزهای پرالتهاب کرونا بر عهده گرفتند و تن بی جان متوفیان 

ناشی از بیماری کرونا را غسل و تدفین کردند.

به گزارش جام جم،  حسین محمودی فر از نیروهای آرامستان به عنوان جهادگران بی ادعا و 
گمنام در دوران کرونا نام برد و گفت: خدمات خالصانه و بدون چشم داشت آنها در تغسیل و 
تدفین فوت شدگان کرونا، کاهش آالم بازماندگان جان باختگان بیماری کرونا را در پی داشت.
آرامستان بهشت رضوان شهرداری ساوه در حال  الزم به ذکر است که قطعه هنرمندان در 

آماده سازی می باشد و تاکنون دو هنرمند در این قطعه به خاک سپرده شده است.

رئیس ارشاد ساوه: خدمات نیروهای آرامستان در روزهای پرالتهاب کرونا  قابل قدردانی است
پنجشنبه   30 دی 1400  شماره 6135

3 اقتصادیاقتصادی

خبر

مردم  نماینده  با  دیدار  در  مرکزی  استان  ارشاد  اداره  دلشادی«مدیرکل  »سینا 
شهرستان های ساوه وزرندیه در مجلس گفت: سیاست اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی استان مرکزی عدالت در توزیع بودجه بر اساس شاخص جمعیتی و میزان 

برخورداری هر شهر از زیرساخت ها و امکانات فرهنگی است.
به گزارش جام جم، وی با اشاره به این که میزان شاخص های فرهنگی در شهرستان 
سینمایی  پردیس  احداث  گفت:  است،  کمتر  کشوری  استاندارد  میانگین  از  ساوه 

بر اساس تفاهم نامه منعقد شده بین شهرداری ساوه و اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی استان مرکزی یکی از اولویت های و نیازهای این شهرستان است که تالش 
به  آن  از  بهره برداری  و  اجرایی  عملیات  ممکن  زمان  سریع ترین  در  کرد  خواهیم 
و  همگرایی،همدلی  بر  مرکزی  استاندار  تاکید  به  اشاره  با  برسد.دلشادی  سرانجام 
تمامی  در  فرهنگی  خدمات  گفت:  استان،  نقاط  تمامی  به  عادالنه  و  متوازن  نگرش 

نقاط استان عادالنه و متوازن توزیع خواهد شد.

مدیر کل فرهنگ و  ارشاد اسالمی خبر داد:

توسعه شاخص های فرهنگی در ساوه کمتر از میانگین کشوری

شــرکــت مــخــابــرات ایـــران بــا هــدف گــســتــرشIT بــر بستر فــیــبــرنــوری و ارائــه 
کیفیت  با  و  ظرفیت  و  سرعت  در  محدودیت  بدون  مخابراتی  سرویس های 
فوق العاده عالی متناسب با تکنولوژی روز دنیا اقدام به برگزاری کمپین تحت 

عنوان »تانومای تجاری«
 با تخفیف های ویژه وشرایط ذیل نموده است.

1- هزینه کارشناسی / طراحی فیبر در این کمپین رایگان است.
متقاضی  از  کمپین  از  قبل  تا  که  موجود.  ومسیر  فیبر  از  استفاده  هزینه   -2
اخذ می گردید. تا زمانی که مشتری از سرویس های مخابرات استفاده می کند، 

رایگان خواهد بود.
فرصت  این  از  درخواست  ارائــه  با  جــاری  سال  پایان  تا  می توانند  متقاضیان 

پیش آمده بهره مند گردند. 

کمپین واگذاری و اجرای فیبر نوری شرکت مخابرات ایران 
با تخفیف و شرایط ویژه  به سازمان ها، مراکز و مجتمع های 

تجاری و شرکت ها تحت عنوان »تانومای تجاری«

جهت کسب اطالعات بیشتر با   آقای باقری به شماره تلفن 32227070-086 تماس حاصل فرمایند.

 روابط عمومی مخابرات منطقه مرکزی

اقتصادی  امنیت  پلیس  رئیس 

استان مرکزی:
لیتر  هزار   7 از  بیش  کشف 

سوخت قاچاق در  شازند
 محمد عقیل سلگی رئیس پلیس امنیت 
عملیات  در  مرکزی  استان  اقتصادی 
ماموران انتظامی شهرستان شازند 7 هزار 
و 407 لیتر گازوئیل قاچاق از باک مخفی 4 

دستگاه نفتکش کشف شد. 
به گزارش جام جم، سلگی گفت: در اجرای 
طرح تشدید مبارزه با قاچاق کاال و برخورد 
با خودروهای حامل سوخت، روز گذشته 
مأموران پلیس آگاهی شهرستان شازند 
پاالیشگاه  حراست  عوامل  همکاری  با 
به  شازند  شهرستان  خمینی)ره(  امام 
اسکانیا  نفتکش  خودرو  دستگاه  چهار 
نفت  بارگیری  برای  کشور  جنوب  از  که 
پاالیشگاه  انبارنفت  وارد  گوگرد  کم  کوره 
را  خودرو   4 هر  و  مشکوک  بودند  شده 
امنیت  پلیس  رئیس  کردند.  متوقف 
تالش  با  افزود:  مرکزی  استان  اقتصادی 
ماموران پلیس آگاهی شهرستان شازند 
و بررسی های اولیه مشخص شد که وزن 
مخازن خودروهای توقیفی نامتعارف بوده 
و با تعبیه مخزنی اضافی در داخل مخزن 
می کردند.  سوختگیری  به  اقدام  اولیه 
با  آگاهی  مأموران  این که  به  اشاره  با  وی 
خودروهای  از  آمده  بعمل  بررسی های 
گازوئیل  لیتر  و 407  هزار  شده 7  توقیف 
در  کرد:  بیان  کردند،  کشف  را  قاچاق 
رانندگان  و  تشکیل  پروند ای  رابطه  این 

متخلف به مراجع قضائی معرفی شدند.

ارز  ــد  ــیـ ــولـ تـ دســـتـــگـــاه   13
دیجیتال قاچاق  کشف شد

این  در  ساوه   انتظامی  نیروی  فرمانده 
انتظامی  مأموران  داشت:  بیان  باره 
شهرستان ساوه، پس از انجام اقدامات 
از وجود تعدادی  اطالع  و  پلیسی  فراگیر 
در  قاچاق  دیجیتال  ارز  تولید  دستگاه 
این  شهرآوه  در  مسکونی  منزل  یک 
شهرستان، بررسی موضوع را آغاز کردند. 

اکبر  »علی  سرهنگ  جام جم،  گزارش  به 
عیسی آبادی »  گفت: پس از هماهنگی 
انتظامي  ماموران  قضائی،  دستگاه  با 
در  و  اعزام  نظر  مورد  مسکونی  واحد  به 
کشف  به  موفق  محل  این  از  بازرسی 
شدند. غیرمجاز  ماینر  13دستگاه 
دستگاه های  تقریبی  ارزش  افزود:  وی 
قاچاق کشف شده از سوی کارشناسان 
پلیس  ارز  و  کاال  قاچاق  با  مبارزه  اداره 
آگاهی، 4 میلیارد ریال برآورد شده است.
با  پایان  در  آبادی  عیسی  سرهنگ  
تأکید بر مقابله قاطع پلیس با فعالیت 
ماینرهای غیرمجاز به دلیل اثرات مخرب 
آن در حوزه های انرژی، اقتصاد و امنیت 
در  شده  دستگیر  متهم  داشت:  بیان 
پرونده  تشکیل  از  پس  عملیات  این 
به  قانونی  مراحل  سیر  برای  مقدماتی، 

دستگاه قضایی معرفی شد.

امام جمعه آوه در این آیین که با حضور اقشار مختلف مردم 
و مسئوالن شهرستان ساوه حضور داشتند، گفت: تشییع 
دومین  که  شهری  در  واالمقام  شهید  این  خاکسپاری  و 
کانون تاریخ شیعه در ایران است، افتخاری بزرگ محسوب 

می شود.
نکویی  جواد  »محمد  حجت  االسالم  جام جم،  گزارش  به   
در  مرتبه  باالترین  و  ارزش  برترین  شهادت  افزود:  ماهانی« 
اهداف  راه  در  ایران  پیشگاه خداوند متعال است و ملت 
کرده  تقدیم  گمنام  شهدای  جمله  از  شهید  هزاران  الهی 

از  واال  درجه ای  با  گمنام  شهیدان  داد:  ادامه  است.وی 
اخالص و ایمان، جان خود را در راه آرمان های انقالب و اسالم 

فدا کردند و همواره نزد مردم هم مقامی گرامی دارند.
امام جمعه آوه اظهار داشت: در شهر آوه، حسین بن روح 
نوبختی نائب دوم امام زمان )عج( زندگی کرده است و امروز 
مطهر  پیکر  پذیرای  دیار  این  مردم  که  است  مباهات  مایه 
شهید گمنام و میزبانی از او هستند و به طور قطع راه این 
شهید و پیام او که تاسی به والیت است را ادامه خواهیم 

داد.

خبرنگاران  جمع  در  زرندیه  فرماندار  سلیمانی«  »سیامک 
گفت: شهرک صنعتی مبل واقع در زرندیه زیرساختی مهم 
و اساسی در استان مرکزی محسوب می شود که باید بستر 

رونق این شهرک صنعتی فراهم شود.
به گزارش جام جم، وی بیان کرد: در بازدید استاندار و جمعی 
صنعتی  شهرک  این  از  مرکزی  استان  ارشد  مسئوالن  از 
سرمایه گذار  جذب  زمینه  در  تخصصی  کارگروه  تا  شد  مقرر 
ح های حمایتی در این راستا مدنظر قرار  تشکیل شود و طر
فرآیند  تسهیل  ضرورت  به  اشاره  با  زرندیه  فرماندار  گیرد. 
منظور  به   متقاضی  چندین  کرد:  عنوان  سرمایه گذاری 

سرمایه گذاری در شهرک صنعتی مبل اعالم آمادگی کردند که 
در کارگروه تخصصی تعیین تکلیف می شود تا شاهد رونق 

اقتصادی و اشتغالزایی در این منطقه باشیم.
سلیمانی بیان کرد: یکی از محدودیت های جدی شهرستان 
واحدهای  و  صنایع  فعالیت  مجوز  و  است  کم آبی  زرندیه، 

تولیدی باید با درنظر گرفتن این مهم صادر شود.
بروز  از  جلوگیری  زمینه  در  اشتغال  ایجاد  کرد:  تصریح  وی 
بسیاری از آسیب های اجتماعی نقش بسزایی دارد که این 
امر باید در اولویت برنامه مسئوالن قرار گیرد تا با استفاده از 

بخش خصوصی در مسیر توسعه گام بردارند.

پیکر شهید گمنام با حضور پرشور مردم تشییع و خاکسپاری شد 

فرماندار زرندیه:  
متقاضیان سرمایه گذاری در شهرک صنعتی مبل تعیین تکلیف می شوند

ضمیمه رایگان روزنامه د  رشهرستان ساوهضمیمه رایگان روزنامه د  رشهرستان ساوه



پنجشنبه   30 دی 1400  شماره ۴6135
ضمیمه رایگان روزنامه در شهرستان ساوه

و  آب  مهندسی  شرکت  مدیرعامل  جانباز  حمیدرضا 
فاضالب کشور در بازدید از خط انتقال آب ساوه از سد 
کوچری در جمع خبرنگاران گفت: امروز توفیق پیدا کردم 
رغم  علی  خوشبختانه  کنم  بازدید  کوچری  سد  پروژه  از 
مشکالت مالی اتفافات خوبی در پروژه افتاده و استفاده 
هزینه های  است  شده  باعث  مشترک  خانه  تصفیه  از 
تصفیه خانه در بخش های دیگر پروژه هزینه شود و این 

باعث تسریع در اجرای پروژه می شود.
به گزارش جام جام، وی افزود: با دستور وزیر نیرو برخی 
پروژه  می شوند  اجرا  ویژه  صورت  به  آبرسانی  پروژه های 
ساوه هم جز پروژه ویژه است، لوله مورد نیاز آن که حدود 
66 درصد هزینه های پروژه است وزیر نیرو متعهد شده 

تأمین کنیم که تمرکزمان برای اجرا آن باشد.
مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور تصریح 
در  دولت  که  طور  همان  داریم  انتظار  مجلس  از  کرد: 
بودجه 1401 توجه ویژه به پروژه های آبرسانی داشته است 
در زمان بررسی الیحه از سوی کمیسیون های مجلس 
تمهیدات الزم اندیشیده شود که پروژه های آبرسانی در 

موعد مقرر به سرانجام برسانیم.
 100 کیلومتر لوله گذاری پروژه ساوه 

ً
جانباز گفت: حدودا

باقی مانده است. برای اتمام این پروژه حدود 1,000 هزار 
میلیارد تومان اعتبار نیاز است با تمهیدات اندیشیده 
شده هزینه تأمین لوله پروژه که حدود 600 هزار میلیارد 
تومان است توسط نیرو تأمین شده و مابقی هزینه ها 
هم انشاءاهلل در طول سال تأمین می شود تا کمتر از 2 
سال این پروژه به بهره برداری برسد.وی افزود: در موضوع 
شده  اندیشیده  مختلفی  تمهیدات  آب  صرفه جویی 
است که برخی مربوط به مسائل فنی است مانند کاهش 
هدر رفت در شبکه های شهری در سامانه های انتقال و 
سامانه های تصویری است که مسائل فنی است. یک 
بخش دیگر در بحث صرفه جویی موضوع مدیریتی است 
که در شهرهای کشور از طریق شبکه های هوشمند در 
در  فشار  کاهش  با  و  است  نیرو  وزیر  جدی  کار  دستور 

ساعت هایی که مصرف مردم کم است سعی کنیم میزان 
هدر رفت آب را کم کنیم که مخازن آبگیری کنند.

مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور بیان 
کرد: یک بخش اطالع رسانی در فضای عمومی است که 
اتفاقات خوبی رخ داده است. خوشبختانه باوجود تنش 
رعایت  مصرف  الگو  مدیریت  داشتیم  امسال  که  آبی 
شده است و حدود 57 درصد مشترکان ما جز مشترکان 
کم مصرف و خوش مصرف و 8 درصد پرمصرف هستند. 
مدیرعامل آب منطقه ای استان مرکزی نیز در این بازدید 
گفت: بزرگ ترین سهم آب از سد کوچری متعلق به ساوه 
به طول 132 کیلومتر است که شهرها و روستاهای دیگری 
نیز از این طرح بهره مند می شوند.»عزت اهلل آمره ای« بیان 
کرد: شهرستان ساوه به دلیل مهاجر پذیر بودن، مصرف 
دشت های  بحرانی ترین  از  بارش ها  کاهش  و  آب  باالی 
استان مرکزی است که بارندگی 2 سال گذشته و سرریز 
سد الغدیر ساوه از بروز تنش در ین شهر جلوگیری کرد. 
برای  کوچری  سد  از  آب  انتقال  خط  پروژه  کرد:  بیان  وی 
ساوه بسیار حائز اهمیت است و با اعتبارات قطره چکانی 
به سرانجام نخواهد رسید. آمره ای افزود: افزایش میزان 
آبی صنایع را افزایش  سرمایه گذاری در این منطقه نیاز 
آبی  نیاز  تا  شود  فراهم  کاری  و  ساز  است  الزم  و  داده 

صنعت از  پساب تصفیه  خانه ها تامین شود.
شهرستان ساوه دارای 300 هزار نفر جمعیت است که آب 
مورد نیاز مرکز شهرستان از محل سد الغدیر و 29 حلقه 

چاه تامین می شود.
راستا  همین  در  داشت:  اظهار  عسگری«  »محمدجواد 
آبخیز و  اعتبارات مناسبی امسال برای اجرای طرح های 
است.  یافته  اختصاص  کشور  سراسر  در  داری  آبخوان 
وی اظهار داشت: تامین آب یکی از مشکالت جدی در 
اغلب مناطق کشور به شمار می رود که از دالیل اصلی 
بروز این مساله، مدیریت ناصحیح از سال های گذشته 
تدبیر  آب  تامین  حوزه  در  باید  رو  این  از  است  تاکنون 
جدی صورت گیرد. رئیس کمیسیون کشاورزی و منابع 

طبیعی مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: در یک سال 
اخیر و در بسیاری از مناطق مختلف کشور با بحران آب 
مواجه بودیم که یکی از دالیل پیدایش شرایط مذکور، 
نظر  در  بدون  زیرزمینی  آب  سفرهای  از  آب  استحصال 
برداشت ها  این  تداوم  و  بود  آن  ورودی  میزان  گرفتن 
و  آبی  منابع  کمبود  جمله  از  ناپذیری  جبران  عواقب 
فرونشست زمین را به همراه داشت.به گفته عسگری، 
بروز  زمینه  در  دنیا  نخست  کشور  چند  زمره  در  ایران 
پدیده فرونشست زمین است و تاکنون اهل علم و فن 
ارائه دهند.  نیز نتوانسته اند که در این زمینه راهکاری 
میزان  تاکنون،  امسال  پاییز  ابتدای  از  کرد:  عنوان  وی 
این  و  کشور شرایط قابل قبولی نداشت  بارندگی ها در 
آب باید  شرایط باعث نگرانی است و برای حل مشکل 
تمهیدات جدی اندیشیده شود. عسگری اظهار داشت: 
موضوع  به  نسبت  کشاورزی  کمیسیون  و  مجلس  در 
طرح هایی  و  دارد  وجود  فرابخشی  رویکردی  آب  بحران 
و  شرب  کشاورزی،  حوزه های  نیاز  مورد  آب  تامین  برای 
صنعت در دستور کار است. رئیس کمیسیون کشاورزی 
با  داد:  ادامه  اسالمی  شورای  مجلس  طبیعی  منابع  و 
توجه به ظرفیت های صنعتی شهرستان ساوه، تامین 
امنیت سرمایه گذاری  ایجاد  با هدف  این بخش  آب در 
و اشتغالزایی باید در اولویت باشد و در همین راستا به 
ویژه  اعتبارات  کوچری  سد  شرب  آب  انتقال  خط  پروژه 
سبزی  محمد  حجت االسالم  یافت.  خواهد  اختصاص 
نماینده مردم ساوه زرندیه در این بازدید گفت: این پروژه 
بزرگترین و تنها پروژه انتقال آب در استان مرکزی است 
گرفته  صورت  خوبی  پیگیری های  گذشته  سال  از  که 
است. روند لوله گذاری در این پروژه کند بود و حدود 15 
کیلومتر لوله گذاری شده بود  اما خوشبختانه در چند 
که  مابقی  و  شده  انجام  هم  دیگر  کیلومتر   20 اخیر  ماه 
حدود 95 کیلومتراست انشااهلل با حمایت وزیر نیرو در 
تأمین هزینه لوله ها به اتمام برسد. وی افزود: با وجود 
این که بودجه ای که برای پروژه پیش بینی شده جوابگو 

نیست در تالش هستیم از منابع دیگر کمک بگیریم در 
این بازدید میدانی از نمایندگان مجلس هم دعوت کردیم 
که مجلس هم توجه ویژه به این پروژه داشته باشد. ان 
شااهلل تالش می کنیم این پروژه کمتر از 2 سال آینده به 

بهره برداری برسد و آرزوی مردم ساوه برآورده شود.
کرد:  تصریح  مجلس  در  زرندیه  و  ساوه  مردم  نماینده 
برای  که  بودجه ای  میزان  گذشته  سال های  بودجه  در 
و  نبود  مشخص  می شد،  داده  تخصیص  پروژه  این 
امسال  بودجه  در  اما  نمی شد  داده  تخصیص   

ً
بعضا

دولت تالش کرده سقف و ردیف بودجه برای این پروژه 
مشخص شود.

حاشیه  در  ساوه  فاضالب  و  آب  شرکت  مدیرعامل 
بازدید مدیرعامل شرکت آبفای کشور از خط انتقال آب 
آب  انتقال  طرح  گفت:  خبرنگاران  جمع  در  کوچری  سد 
استان  آبرسانی  پروژه  بزرگ ترین  ساوه  به  کوچری  سد 
در  مالی  مشکالت  علیرغم  خوشبختانه  بوده،  مرکزی 
حال اجرا است با تمهیدات انجام شده، تالش می شود 
که کار احداث تصفیه خانه مشترک نیز شتاب بیشتری 
داشته باشد. و این مهم نقش مهمی در روند تسریع 

دربهره برداری از این پروژه خواهد داشت. 
وی افزود: تکمیل پروژه انتقال آب به ساوه وبرخورداری 
مردم ساوه از آب شرب مناسب نیازمند تخصیص اعتبار 
بیشتری است اگرچه از سال گذشته پیگیری های خوبی 
صورت گرفته اما با توجه به افزایش واحد های صنعتی در 
ساوه نیازمند اعتبارات بیشتری برای تسریع در اجرا این 
پروژه هستیم. سعید طاعتی گفت: تا کنون 35کیلومتر 
آن لوله گذاری شده وحدود 70کیلومتر متر آن باقی مانده 
امیدواریم بامساعدت وزیر نیرو در تامین هزینه لوله ها، 
آب  شرکت  مدیرعامل  یابد  تسریع  لوله گذاری  روند 
کرد:از مجموع 27 میلیون متر  وفاضالب ساوه تصریح 
مکعب در سال، 14 میلیون مترمکعب سهم شهرستان 
ساوه بوده که دبی متوسط آن 444 لیتر در ثانیه خواهد 

بود.

مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور در بازدید از خط انتقال آب ساوه از سد کوچری:

الگوی مصرف در کشور با وجود تنش آبی رعایت شده است

تاژ
پر

ر
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مردم  نماینده  سبزی  محمد  حجت االسالم 
با  همراه  مجلس  در  زرندیه  و  ساوه  شهرستان های 
بنیان  دانش  شرکت  از  بازدید  ضمن  محلی  مسئوالن 
روناک در جریان مشکالت این واحد تولیدی قرار گرفتند 
دانش بنیان  داروسازی  شرکت  این که  به  اشاره  با  وی 
داخلی  تولیدی  شرکت  اولین  عنوان  به  دارو  روناک 
را در خرداد  توانست محصول نهایی داروی رمدسیویر 
سال گذشته تولید و روانه بازار  کند، اظهار کرد: با گذشت 
ووهان  آن  کانون  که  کرونا  گسترده  شیوع  از  ماه  چند 
کشور چین بود، مشخص شد که این دارو اثرگذار است و 
این واحد داروساز پس از گذشت چندماه کار تحقیقاتی، 
داروی  شد  موفق  دارو  این  فرموالسیون  خصوص  در 

نهایی را تولید کند. 
وی افزود:مقام معظم رهبری شعار امسال را مانع زدای و 
حمایت از تولید نامگذاری کردند ضروری است منویات 
عملی  صورت  به  صنعت  از  حمایت  راستای  در  رهبری 

سرلوحه  کاری مسئوالن قرار بگیرد.
نماینده مردم شهرستان های ساوه و زرندیه در مجلس 
در  استراتژیک  محصوالت  از  بسیاری  کرد:  تصریح 
و  می شود  تولید  ساوه  شهرستان  صنعتی  واحدهای 
در موارد زیادی هم تالش صنعتگران باعث خودکفایی 

کشور و بی نیاز شدن از واردات را به همراه داشته است.
مقام  دغدغه  داد:  ادامه  سبزی  محمد  حجت االسالم 
است  ارزآروی  و  اشتغال  نظام  کارگزاران  و  رهبری  معظم 
اگر چه مولفه های زیادی برای جبران و حل این مشکل 
ظرفیت  کارگیری  به  مولفه ها  ازاین  یکی  دارد  وجود 
با  که  است  روناک  شرکت  متخصصان  و  نخبگان 
سرمایه گذاری در حوزه تولید به ویژه مواد دارویی از جمله 
رمدسیویر در شرایطی که شاهد شیوع ویروس منحوس 
کرونا بودیم و همه کشورهای مقابل ما قرار گرفته بودند 
شرکت دانش بنیان روناک با حضور متخصصان با تولید 
داروی ضدکرونا عالوه بر خنثی کردن توطئه های دشمن 
زمینه  واردات  از  ارزآوری  از  جلوگیری  دارویی،  تحریم  در 
اشتغال را برای هزار و200نفر به صورت مستقیم را فراهم 
سرمایه  روناک  دانش بنیان  شرکت  داد:  ادامه  وی  کرد. 
آبروی منطقه و کشور است همه مسئوالن  ارزشمند و 

باید قدردان این مجموعه باشند. 
قائم مقام مدیر عامل شرکت دانش بنیان روناک دارو نیز 
با توجه به شیوع گسترده بیماری  در این بازدید گفت: 
کرونا در ایران و جهان شرکت روناک دارو توانست همسو 
بیماران  نیاز   تامین  جهت  در  دنیا  بزرگ  کمپانی های  با 
کووید 19قدم بردارد و خوشبختانه با تولید  ردمدسیویر 
توانست کارنامه درخشانی از خود در کشور و جهان به 

معرض نمایش بگذارد.
افزود: همچنین در راستای کمک به بیماران مبتال  وی 
شرکت  و  دارو  روناک  بین  قراردادی  کشور  در  کرونا  به 
واکسن سازی رازی برای تولید 20میلیون دز تا پایان سال 
منعقد شده که مرحله سوم بالینی آن از شهریور شروع 

شده با تایید مرحله سوم بالینی تعهد داریم تا پایان سال 
20میلیون روانه بازار کنیم.

این  بر  عالوه  کرد:  تصریح  دارو  روناک  شرکت  قائم مقام 
خود شرکت روناک دارو درحال تالش است تا با راه اندازی 
یک خط دیگر در زمینه تولید واکسن کووید19 در کشور 
با همکاری یکی از شرکت های دانش بنیاد داخلی با برند 

روناک روانه بازار کند.
او با تاکید بر این که در چرخه مبارزه با بیماری کووید 19 
دو منبع مالی و هزینه ای شامل منابع مالی هزینه کردی 
دارد،  وجود  کشور  در  »درمان«  و  »پیشگیری«  حوزه  در 
گفت: هزینه در حوزه پیشگیری که تامین واکسن یکی از 
مولفه های آن به شمار می رود جداگانه بوده و بودجه ای 
منابع  به  ارتباطی  می شود  گرفته  نظر  در  آن  برای  که 
داروی  یک  واکسن،  که  چرا  ندارد.  درمانی  حوزه  در  مالی 
این  درمان  داروی  عنوان  به  و  است  پیشگیری کننده 

بیماری به کار برده نمی شود. 
ملکی گفت: یک خط مجزا دیگر نیز برای کووید در دست 
می رسد.  بهره برداری  به  سال  پایان  تا  که  است  اقدام 
قائم مقام شرکت روناک دارو خاطرنشان کرد: بحث تولید 
سال   4 طی  بوده  مهم  موضوع  یک  کشور  در  همواره 
برای  ویژه ای  تاکید  و  توجه  رهبری  معظم  مقام  گذشته 
حمایت تولید داخلی داشته و صنعت دارو نیز مستثنی 
از صنعت نیست اتفاقا یکی از صنایع پیشرفته درکشور 
دولت  دخالت های  و  دولت  پای  جای  که  چرا  است 
کمتر در آن دیده شده. وی ادامه داد:وجود خود دولت 
درصورتیکه  سازاست  مشکل  دارویی  صنعت  درعرصه 
واگذار  خصوصی  بخش  به  دولتی  دارویی  کپمانی های 
شود قطعا کمک های خوبی در این صنعت رقم خواهد 
ادامه  تری خواهیم بود.وی  رقابت سالم  خورد و شاهد 
داد: دولت به پیشرفت شرکت های دارویی دولتی توجه 

ویژه نمی کند بلکه سعی می کنند با رقابت های ناسالم 
اگر به بخش خصوصی  کند قطعا  را دنبال  اهداف خود 

واگذار شود اثربخشی بهتری خواهدداشت. 
وی فعالیت رقبای ناهمسان دارویی، ورود شرکت های 
شبه دولتی، مشارکت دولت و بخش خصوصی در انجام 
فرآیند و عدم تفویض اختیارات، قیمت گذاری، مشکالت 
بیمه ای، یارانه و ارز دولتی و سوبسید،  قابل رقابت نبودن 
و  رقبا  به  نسبت  پایین  بهره وری  داروها،  برخی  کیفیت 
ارزیابی ریسک در زنجیره تأمین را نیز از دیگر چالش های 

صنعت دارو در ایران عنوان کرد.
از  حاکمیت  و  دولت  حمایت  بزرگترین  کرد:  بیان  ملکی 
زیرا تجربه  صنعت دارویی این است که دخالت نکنند 
ثابت کرده هر صنعتی که مورد حمایت حاکمیت نباشد 
موفق تر بوده و این حمایت ها بیشتر محدود کننده بوده 

تا توسعه دهنده باشد.
در داخلی،  برنامه ریزی های غلط  بر  داد: عالوه  ادامه  وی 
دیگر  بلکه  دارویی  صنعت  تنها  نه  که  موانعی  از  یکی 
صنایع هم تحت شعاع خود قرار داده بحث تحریم های 
ظالمانه است که 40سال کشور درگیر کرده و متاسفانه 
تبادالت  خاطر  به  بود  کمرشکن  بسیار  اخیر  4سال  در 
کرده  مشکل  دچار  را  صنعت  کل  دارد،  وجود  که  ارزی 
راحل های  با  بتواند  سیزدهم  دولت  امیدواریم  است 
مناسب این موانع را برطرف کند قطعا رشد چشمگیری 
از  یکی  داد:  ادامه  وی  داشت.  خواهیم  زمینه  این  در 
محروم  آن  از  ما  دارویی  صنعت  امروز  که  راهکارهایی 
است، بحث برنامه ریزی و ایجاد نیاز ومعرفی نیاز جامعه 
دارویی است که این از وظایف دولت است اگر سازمان 
داشته  زمینه  این  در  بهتری  برنامه ریزی های  دارو  و  غذا 
باشد و همکاری بیشتر با تولیدکنندگان به گونه ای که 
باکیفیت تر  داروی  این که  برای  کند  مجبور  تولیدکننده 
قطعا  بگیرد  قرار  مردم  اختیار  در  مناسب  زمان  در  و 
تولیده کننده هم می تواند برنامه خود را در  زمینه تولید 
و پیشرفت و دستیابی به داروهای روز دنیا و تکنولوژی 
ایجاد کند که هم برای تولیدکننده و هم مصرف کننده 

قابل دسترس باشد.
 وی افزود: باال بودن هزینه حامل های انرژی به خصوص 
گاز سبب شده شرکت روناک با یک چالش مالی مواجه 
باشد و قطعا اگر به همین روال ادامه داشته باشد عالوه 
بر کاهش نیروی کار از رسالت اصلی خود که تامین داروی 
مورد نیاز کشور و تالش در رفع وابستگی به بیگانگان 

خواهد بود، دور خواهد شد.
میان  این  در  کرد:  تصریح  روناک  شرکت  قائم مقام   
بیشترین ضربه به صنعت می خورد چرا  که وقتی گاز بهای 
سنگینی روی دوش صنایع بیفتد، تولیدکننده به ناچار 
برای این که دخل و خرجش به هم بخورد، قیمت نهایی 
تولید را باال می برد. در کنار این هزینه ها، هزینه مالیات، 
عوارض و.. نیز وجود دارد که بر کسب وکار تاثیرگذار است 

حمایت از بخش خصوصی باید به دور از شعار باشد.

نماینده مردم شهرستان های ساوه و زرندیه در مجلس در بازدید از شرکت دانش بنیان روناک عنوان کرد:

  شرکت دانش بنیان روناک آبروی منطقه و کشور است
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ــردم  ــزی نـــمـــایـــنـــده مــ ــبـ ــالم مــحــمــد سـ ــ ــ حـــجـــت االسـ
شهرستان های ساوه وزرندیه به همراه ریاست 

محلی  مسئولسن  دیــگــر  و  ســاوه  اجتماعی  تامین 
بازدید  کاوه  سازی  کاغذ  صنایع  شرکت  از  شهرستان 
کرد واز نزدیک در جریان مشکالت این واحد تولیدی 

قرار گرفتند.
محمدی  االسالم  ،حجت  جم  خبرنگارجام  گزارش  به 
کاوه  کاغذسازی  صنایع  گفت،  بازدید  این  در  سبزی 
بعنوان یک واحد صنعتی فعال در شهرستان ساوه 
کافی  دپوی  با  توانسته  ظالمانه  تحریم های  علیرغم 
را  کشور  نیاز  بازیافتی  کاغذ  تولید  اولیه  ماده  آخــال، 
فرصت های  کردن  فراهم  با  و  کند  تامین  کاغذ  بحث 
جای  دهد.که  کاهش  را  دیار  این  دغدغه های  شغلی 

تقدیر وخدا قوت به این مجموعه را دارد.
وی افزود:محصول تولیدی این شرکت عالوه برکمک 
به حفظ محیط زیست و بازیافت های آن سهم بزرگی 
در تــامــیــن درامـــد مــلــی کــشــور و اشــتــغــال زایــی بــرای 

جوانان دارند.

مجلس  در  زرندیه  و  ساوه  شهرستان  مردم  نماینده 
و  منطقه  بــرای  افتخار  یــک  کــاوه  کــاغــذســازی  گــفــت: 
ارزشمند  سرمایه  این  می کنم  افتخار  و  است  کشور 

در حوزه انتخابی بنده است.
بیشتر  در  بیکاری  آمار  شاهد  امروز  کرد:  تصریح  وی   
در  کــه  اســت  درحــالــی  ایــن  هستیم  کشور  شهرهای 
اشتغال  حوزه  در  مشکلی  تنها  نه  ساوه  شهرستان 
نمونه  هستیم  مــواجــه  نیرو  کمبود  بــا  بلکه  نــداریــم 
مــوفــق در حـــوزه اشــتــغــال شــرکــت کــاغــذســازی کــاوه 
از  بیش  بـــرای  را  شغلی  فــرصــت  توانسته  کــه  ــت  اس
از هزار نفر فرصت  250 نفر بصورت مستقیم و بیش 

شغلی بصورت غیر مستقیم را فراهم کند.

ــاوه وزرنـــدیـــه در  ــردم شــهــرســتــان هــای سـ نــمــایــنــده مـ
ــی و  ــدل ــم ــرد:ه ــورای اســـالمـــی تــصــریــح ک ــ مــجــلــس شـ
رفع  جهت  در  صنایع  مدیران  با  مسئوالن  همراهی 
کشور  اقتصاد  دشمن  که  شرایطی  در  آنها  مشکالت 

را نشانه گرفته، امری انکار ناپذیر است.
هیات  عضو  و  مدیرعامل  اسفندیاری،  امیرسامان 
گزارشی  ارائه  با  بازدید  این  در  نیز  شرکت  این  مدیره 
ماشین آالت  اکثر  گفت:  شرکت  این  فعالیت های  از 
و   30 دهه های  به  ومربوط  قدیمی  تولیدی  واحد  این 
را  تولید  روند  قطعا  مساله  این  و  هستند  60میالدی 
با مشکل مواجه می کند و انگیزه نیروی کار را کاهش 
شده  ذکر  مشکالت  رغم  علی  خوشبختانه  اما  دهد 
با  تولید  بــر  عــالوه  مجموعه  ایــن  پرسنل  همت  بــه 
کیفیت شاهد استقبال کشورهای منطقه برای خرید 
محصوالت کاغذ سازی کاوه و صادر آن به کشورهای 

هستیم. منطقه 
با  توانست  کـــاوه  ســـازی  کــاغــذ  افــزود:مــجــمــوعــه  وی 
گیری  بهره  و  مقاومتی  اقتصاد  مولفه های  بر  تکیه 
نیروی  وجــود  همان  که  خــود  درونــی  ظرفیت های  از 
تولید  بــا  بتواند  اســت،  ــاردان  کـ و  ارزشــمــنــد  انسانی 
منطقه  کشورهای  به  آن  صادر  و  باکیفیت  محصول 

در مسیر بالندگی کشور حرکت کند.
هیات  عضو  و  مدیرعامل  اسفندیاری،  سامان  امیر 
عــلــی رغــم استقبال  گــفــت:  کـــاوه  کــاغــذســازی  مــدیــره 
ــرای خـــریـــد مــحــصــوالت ایــن  ــ کـــشـــورهـــای مــنــطــقــه بـ
امــروز  بــه  تــا  مــحــدود  ظرفیت  بــه  توجه  بــا  امــا  شرکت 
به  نشدیم  آنــهــا  نــیــاز  مـــورد  کـــاالی  تامین  بــه  مــوفــق 
مدیران  توجه  و  محلی  مسئوالن  کمک  الهی،  فضل 
ارتقای  پـــروژه  سلولزی،  هلدینگ  و  تاپیکو  شستا، 
اقــدام  ایــن  می شود  اجــرا  زودی  به  خمیرسازی  واحــد 
بازدهی  و  کیفیت  افزایش  در  بسزایی  نقش  مبارک 

محصوالت شرکت خواهد داشت. 
گفت:  با قطعی برق در تابستان امسال  با اشاره  وی 
است  صنایع  ــرای  ب ــزرگ  ب بسیار  لطمه ای  بــرق  قطع 
کار  بــرق  قطع  دلیل  بــه  نتواند  تولیدی  واحــد  .وقــتــی 
کند، امکان عمل به تعهدات خود را نخواهد داشت 

و بازارهای داخلی و خارجی را از دست می دهد.
سخت کوشی  و  هــمــت  بــا  چــنــد  هــر  داد،  ــه  ادامــ وی 
تمامی پرسنل توانستیم بخشی از این عقب ماندگی 
را جبران نماییم اما در شرایط فعلی یک سرمایه گذار 
باید انرژی و هزینه فراوانی برای ایجاد یک کسب و کار 
موانع  رفع  سال  شعار  به  باتوجه  می طلبد  کند  صرف 
گر  ــاری  ی قــوه  ســه  ســران  تولید  از  وپشتیبانی  تولید 

بخش صنعت باشند.

   کاغذ سازی کاوه یک سرمایه ارزشمند در تامین منابع ملی کشور است

نماینده مردم شهرستان های ساوه وزرندیه در مجلس دربازدید ازصنایع کاغذ سازی کاوه عنوان کرد:
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جمعه  امــام  رحیمی  جعفر  حــجــت االســالم 
هشتمین  ــی  ــ زن کــلــنــگ  ئـــیـــن  آ در  ــاوه  ــ سـ
به  اشـــاره  بــا  کــاوه  نیکان  خیرساز  مــدرســه 
ما  دینی  آموزه های  در  دوستی  نوع  این که 
مورد تاکید قرار گرفته است، اظهارداشت: 
مــدرســه ســـازی یکی ازکــارهــایــی اســت که 
است  قرار  که  می رسد  کودکانی  به  خیرش 

فردای کشور را بسازند.
گــزارش خبرنگار جام جم وی افــزود: هر  به 
به  را  کارخیر  انجام  توفیق  خداوند  که  فرد 
بــاشــد. در  او مــی دهــد، باید شــکــرگــزار خــدا 
فرهنگ دینی، واژه هایی نظیر کریم، سخی، 
کریم  انسانی  و  دارد  وجــود  لعین  و  بخیل 
از  اما  نیست  مصرف کننده  خود  که  است 
دارایی خود به دیگران می بخشد و انسان 
ــردی اســـت کــه هــم خـــود مصرف  ســخــی فـ
کننده اســت و هــم بــه دیــگــران مــی دهــد و 
کار  ــازی مــصــداق  ایــن میان مــدرســه س در 

کریمانه و سخاوتمندانه است.
بار  کـــرد:امـــروز  تصریح  ســـاوه  جمعه  امـــام 
شهرستان  المنفعه  عام  اقدامات  از  بزرگی 
فــرهــنــگــی،  آمــــوزشــــی،  بــخــش  در  ســـــاوه 
اجتماعی و درمانی به دوش خیرین بزرگوار 
است و به اتکای همکاری و مساعدت این 
عزیزان، بخشی از محرومیت های در حوزه 

این حوزه برطرف شده .
اقـــدام  از  قـــدردانـــی  ــا  ب ســـاوه  جمعه  امـــام 
خیرخواهانه خانواده عسکریان در ساخت 
و  آزاده  انسانهای  گفت:  امــوزشــی  فضای 
آنچه کــه خــداونــد روزیــشــان کــرده  ــزرگ از  ب

است به دیگران انفاق می کنند.
نوعی  را  بــخــشــش  و  خــیــر  ــار  کـ انــجــام  وی 
ــرد و گــفــت:  ــ ــر ک ــ ــا خـــداونـــد ذک مــعــامــلــه بـ

هرکسی به این توفیق و درجه از انسانیت 
نمی رسد.

بیشتر  ضرورت  بر  ساوه  ساوه  جمعه  امام 
در  بــویــژه  زیرساخت ها  توسعه  در  دولــت 
گفت:  و  کرد  تاکید  آموزشی  آموزشی  حوزه 
خانواده  امثال  ســازی  مدرسه  خیرین  اگــر 
ایــن  ــردم  ــ م تکلیف  ــد،  ــودن ــب ن عــســگــریــان 
شهرستان باتوجه به جمعیت باال ومهاجر 
ساالنه  نیاز  با  شهرستان  ایــن  پذیربودن 
4باب مدرسسه چه کسی می توانست این 
همه  اســت  کــنــد.ضــروری  جبران  را  فاجعه 
ظرفیت  از  نباید  اما  باشیم  دولــت  کنار  در 

وسخاوت خیرین سواستفاده کرد 
داد:  ــه  ادامـ رحیمی  جعفر  حــجــت االســالم 
ــروز بــخــش اعــظــم پـــروژه هـــای کــشــور با  امــ
اجرایی  خیرین  رنگ  پر  حضور  و  مشارکن 
نقش  وقت  وچه  کی  دولــت  پس  می شود 
ــفــا مــی کــنــد، شــهــرســتــان ســـاوه  ــود را ای خـ
خود  واقــعــی  سهم  از  بــاال  دارمـــد  ــاوجــود  ب
محروم است از استاندار مرکزی درخواست 
این  به  را نسبت  که اخالص خود  می کنیم 
مقابل  در  ما  قطعا  دهد  نشان  شهرستان 
نخواشهیم  ســکــوت  شهرستان  مطالبه 

کرد. 
خیرین  مجمع  رئیس  چی  اصــالح  حسین 
ــز گــفــت:خــیــریــن  ــی مـــدرســـه ســـاز ســـــاوه ن
تا امروز در زمان حیات  از گذشته  بسیاری 
مـــدارس مختلف لذت  نــهــادن  بنا  بــا  خــود 
و  ــرورش  پ در  واقــع شــدن  و شیرینی موثر 
را  بسیاری  نــوجــوانــان  و  کــودکــان  ــوزش  آمـ

چشیده اند.
تمامی  در  خــیــریــن  مــعــمــوال  افـــــزود:  وی   
ــازی و ســاخــت مــراکــز  ــ جــوامــع مــدرســه س

گاهی  آ آموزشی را مورد توجه قرار داده و با 
نــســبــت بـــه نــقــش حــمــایــت هــای مــالــی و 
راستای  در  مهمی  گــام هــای  خــود  معنوی 
ــراد جامعه  ــ افـ تــحــصــیــالت  ــقـــای ســطــح  ارتـ
ــی تاکید  انــد.حــســیــن اصـــالح چ بــرداشــتــه 
اصل  در  مدرسه ساز  خیرین  کرد:تقویت 
خودگذشتگی  از  و  ایــثــار  فرهنگ  تقویت 
راستا  درایــن  باید  دولــت  اســت  جامعه  در 
عمومی  باشد.اقبال  داشته  ویــژه  اهتمام 
نیز به سال های  ایران به مدرسه سازی  در 
وقف  بــا  خیرین  مــی گــردد،  ــاز  ب دور  بسیار 
اموال و منازل خود در شهرها و روستاهای 
را  بسیاری  آمــوزان  دانــش   ، کشور مختلف 
جامعه  آینده  در  موثرشدن  و  آموختن  به 

دعوت می کردند.
خیرین  مجمع  مدیرعامل  سالمی  عبداهلل 
ــیــز گـــفـــت: خــیــریــن،  ــاوه ن ــازســ مــــدرس ســ
همواره منشا خدمات خیر در جامعه بوده 
مدرسه ساز  خیرین  از  سالمی  هستند.   و 
جهادی  در  که  کــرد  یــاد  اشخاصی  بعنوان 
عمل  صحنه  در  و  انــد  کــرده  ورود  مقدس 

کارهای باارزشی انجام می دهند.   
و  سپاس  مراتب  می دانم  الزم  افــزود:  وی 
خیرین  شما  تــک  تــک  از  را  خــود  قــدردانــی 
از  بخش ها  ســایــر  خیرین  و  مــدرســه ســاز 
اعــالم  اجتماعی  خــدمــات  و  ــان  درمـ جمله 
کنم چرا که حمایت های نوع دوستانه شما 
گام مهمی برای کمک به مردم بزرگوار این 

کشور است. 
مجمع  رئــیــس  نــایــب  ــفــقــاری  ذول حسین 
اینجانب  گفت:  نیز  ساوه  مدرسه  خیرین 
تعظیم  مراتب  که  می دانم  خویش  وظیفه 
نــیــکــوکــار  خـــیـــران  از  را  خــویــش  تــقــدیــر  و 

مدرسه ساز ساوه از جمله خانواده محترم 
عسگریان و آقای رحیمی،مدیریت آموزش 
وپرورش ساوه و اداره کل نوسازی استان 
مرکزی که همواره دست گیر و یاری رسان 
سرنهادن  پشت  و  مشکالت  حــل  در  مــا 
فضاهای  مــعــضــالت  و  کــمــبــودهــا  مـــوانـــع، 

آموزشی بودند ابراز کنم.
  دانش نژاد معاونت مشارکت های مردمی 
اداره کل نوسازی و تجهیز مدارس استان 
مرکزی هم در این مراسم گفت: تا کنون 9 
پروژه و مجموعه آموزشی و ورزشی ماندگار 
توسط خانواده خیر عسگریان و مجموعه 
کاوه فلوت در ساوه ساخته  گروه صنعتی 

شده است.        
پــرورش شهرستان ساوه  آمــوزش و  مدیر 
بــه همت خیرین  ایــن کــه  بــه  ــاره  اشـ بــا  نیز 
مدرسه ساز نهضت مدرسه سازی در ساوه 
نیکوکار  خــانــواده  کــرد:  اظهار  نـــدارد،  پایان 
عسکریان تاکنون در نقاط حاشیه ای ساوه 
هشت مدرسه و یک سالن ورزشی احداث 

کرده اند.
مدرسه  هشتمین  احــداث  داد:  ادامــه  وی 
حاج  و  ابراهیم  حاج  همت  به  کــاوه  نیکان 
علیرضا عسگریان در 9 کالس و با اعتباری 
 1500 زیــربــنــای  و  ریـــال  میلیارد   70 مــعــادل 
آغـــاز و ظــرف مــدت دو ســال به  متر مــربــع 

بهره برداری خواهد رسید.
وی بیان کرد: هفتمین مدرسه نیکان کاوه 
نیز  را طــی می کند  پــایــانــی خــود  مــراحــل  کــه 
همزمان با دهه فجر به بهره برداری می رسد 
کمبود  از  اعظمی  بخش  آن  افتتاح  بــا  کــه 
سیدجمال  ــوار  ــل ب در  را  آمـــوزشـــی  فــضــای 

الدین اسدآبادی برطرف خواهد کرد.

هــزار  ســه  بــر  بالغ  ایکنه  بیان  بــا  فراشیانی 
ــوز در هــشــت مــدرســه احــداثــی  ــش آمـ دانـ
تحصیل  ــاوه  ســ در  عــســگــریــان  ــواده  ــانـ خـ
مــی کــنــنــد، اظـــهـــار کـــــرد: مـــدرســـه ســـازی 
اقدامی معنوی و ماندگار است و خانواده 
ــدگــار الــگــویــی  عــســگــریــان بــا اقـــدامـــی مــان
مدرسه  و  سازی  مدرسه  نهضت  تا  شدند 
ــه یــابــد و  ــاوه ادامــ ــاری در شــهــرســتــان سـ یـ
آموزشی  پیشرفت های  در  شایستگی  به 
ایــران  آیــنــده  نسل  تربیت  در  پــرورشــی  و 

اسالمی مشارکت کردند.
عــلــیــرضــا عــســگــریــان مــدیــر عــامــل گـــروه 
خــانــواده  گفت:  نیز  ــاوه  ک شیشه  صنعتی 
عسگریان عالوه بر ساخت هشت مدرسه 
تــامــیــن  ــوزه  ــ ــی در حـ ــ ــ یـــک ســـالـــن ورزش و 
ــژه  ــه وی ــوزه ســالمــت ب زیــرســاخــت هــای حــ
مشارکت  درمــانــی  مراکز  تجهیز  و  ساخت 

دارند.
وی خاطرنشان کرد: ساوه با کمبود فضای 
سالمت  حــوزه  زیرساخت های  و  آمــوزشــی 
افزایی  هم  و  همراهی  است،قطعا  مواجه 
می تواند  خصوصی  بخش  با  دولتی  بخش 
حوزه های  در  مــردم  نیازهای  اعظم  بخش 
مختلف از جمله زیرساخت های آموزشی و 

درمانی را برطرف کند.
کاوه  شیشه  صنعتی  گــروه  مدیر  رحیمی   
نیز گفت: اساس توسعه هر کشور توسعه 
آمــوزش و پــرورش و تعیلم فرزندان است 
امــکــان  کـــردن  فــراهــم  ــه همین دلــیــل  ب و 
آمـــوزان بــه ویـــژه در  تحصیل بـــرای دانـــش 
مــنــاطــق مــحــروم و فــاقــد فــضــای آمــوزشــی 
فلوت  کاوه  صنعتی  گروه  اولویت  مناسب 

بوده است.

 کلنگ زنی هشتمین مدرسه خیرساز نیکان کاوه در ساوه

رئیس آموزش و پرورش ساوه خبرداد:

تاژ
رپر
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صاحب امتیاز: 
سازمان صد  ا و سیمای جمهوری اسالمی ایران    

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

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

 086-42230020

حضور و بازدید استاندار مرکزی از غرفه گروه صنعتی 
بـــزرگ صنعت  نــمــایــشــگــاه  صــفــا در چــهــاردهــمــیــن 
از  جمعی  همراهی  با  مرکزی  ستاندار  مرکزی  استان 
در  بولیوی  کشور  سفیر  و  استان  اجرایی  مسئوالن 
چهاردهمین  در  صفا  صنعتی  گــروه  غرفه  از  ایــران 
محل  در  مــرکــزی  اســتــان  صنعت  بــزرگ  نمایشگاه 

دائمی نمایشگاه های بین المللی اراک بازدید کرد. 
به گزارش جام جم، مخلص ائمه استاندار مرکزی در 
آئین در بازدید از غرفه گروه صنعتی صفا کاوه استان 
و  کوچک  صنایع  از  تولیدی  واحد   150 گفت:  مرکزی 
متوسط معتبر و صاحب نام کشور و استان مرکزی 
در 320 غرفه این نمایشگاه محصوالت خود را عرضه 

کرده اند. 
ــزار متر  از 10 هـ بــیــش  ــزود:  ــ اف ــرزاد مــخــلــص االئــمــه  فــ
چهاردهمین  برپایی  برای  سرپوشیده  فضای  مربع 
شــده  تجهیز  مــرکــزی  اســتــان  صنعت  نــمــایــشــگــاه 
به  نیز  نمایشگاه  بــیــرونــی  فــضــای  ــن  ای بــر  عـــالوه  و 

مساحت پنج هزار مترمربع در اختیار صنایع بزرگ قرار 
داده شده است.

 وی ادامه داد: چهاردهمین نمایشگاه صنعت استان 
فعاالن  همه  از  و  اســت  امــیــدآفــریــن  بسیار  مــرکــزی 
صنعتی و اقشار مختلف شهروندان دعوت می شود 
در این رویداد اقتصادی شرکت کرده و با ظرفیت های 

صنعتی کشور و استان آشنا شوند. 
استاندار مرکزی اظهار داشت: شرکت ها و واحدهای 
از کــشــور و اســتــان مــرکــزی در ایــن  ــزرگــی  ب تــولــیــدی 
نمایشگاه حضور دارند که امیدواریم بتوانند در این 
به معرفی ظرفیت های خود و  فرآیند صنعتی نسبت 

جلب مشارکت و تقاضا موفق عمل کنند. 
ــان کــــرد: اســـتـــان مـــرکـــزی یــکــی از  ــی مــخــلــص االئــمــه ب
محسوب  کــشــور  ــاورزی  کـــشـ و  صنعتی  قــطــب هــای 
شاهراه  در  استان  این  این که  به  توجه  با  و  می شود 
تبادالت کشور قرار دارد، تعامل این 2 بخش می تواند 
باشد. استان  همه جانبه  توسعه  جهت  بلندی  گــام 
صنعت  نمایشگاه  چهاردهمین  در  کــرد:  اضافه  وی 
استان مرکزی صنایع سنگین و کارخانه ساز از جمله 
آذرآب، ماشین سازی، هپکو و کمباین سازی که برخی 
در  خصوصی سازی  ناکارآمد  مدیریت  دلیل  به  آنها  از 
شرایط مطلوبی به سر نمی برند حضور دارند که البته 
بهبودی  به  رو  واحدها  این  شرایط  گذشته  یکماه  در 
مجموعه  کمک  با  بتوانیم  امیدواریم  و  کــرده  حرکت 
مشکل دار  شــرکــت هــای  مابقی  بــه  کــشــور  مدیریتی 
رسیدگی کنیم. استاندار مرکزی افزود: اقتصاد استان 
شهر  با  ســاوه  شهرستان  و  نیست  اراک  به  متمرکز 

واحــدهــای  از  بسیاری  شمار  کــه  ــاوه  ک ــزرگ  ب صنعتی 
جای  خــود  در  را  استان  و  کشور  نــام  صاحب  تولیدی 

داده نیز نقش مهمی در توسعه استان مرکزی دارد. 
و  کوچک  صنایع  به  دولــت  کــرد:  تاکید  مخلص االئمه 
متوسط به عنوان بنیه دفاعی اقتصاد کشور امیدوار 
است  امید  و  دارد  اعتماد  واحــدهــا  ایــن  بــه  و  اســت 
جنگ  و  گسترده  تحریم های  این  از  را  ما  بتوانند  که 

اقتصادی تمام عیار نجات دهند. 
ــزوم حــضــور دانــشــگــاه هــای اســتــان  لـ بــه  وی نسبت 

مـــرکـــزی در حــــوزه صــنــعــت بــخــصــوص شــرکــت هــای 
نقشه  تــدویــن  گفت:  و  کــرد  تاکید  نیز  دانش بنیان 
از  نوآوری استان مرکزی پیش  و  جامع علم و فناوری 
حضور مدیریت جدید استان در دولت سیزدهم آغاز 
شده که همه دانشگاه ها و شرکت های دانش بنیان 
حضور  آن  در  باید  مقاومتی  اقتصاد  ارکــان   عنوان  به 

داشته باشند.

مدیر روابط عمومی گروه صنعتی صفا در این بازدید 
این  توسعه ای  برنامه های  و  تولید  رونــد  از  گــزارشــی 
تقدیر  با  و  داد  ــه  ارائ مرکزی  استان  در  صنعتی  گــروه 
استان  مسئوالن  و  مرکزی  استاندار  حمایت های  از 
ح های  طر از  بــهــره بــرداری  گفت:  اشتغال  و  تولید  از 
توسعه ای این مجموعه صنعتی در آینده نزدیک آغاز 
ح  می شود. وی ادامه داد: با آغاز بهره برداری از این طر
در  مستقیم  صورت  به  چشمگیری  اشتغال  صنعتی 

این واحد تولیدی مشغول به کار خواهند شد. 
خط  اولــیــن  از  بــهــره بــرداری  ــزود:  افـ مهندس هاشمی 
آغاز   1402 سال  اول  نیمه  تا  درز  بدون  لوله های  تولید 
خواهد شد و دومین خط این پروژه در نیمه دوم سال 
ح  1402 به بهره برداری خواهد رسید که در قالب این طر

پیش بینی  جدید  شغلی  فرصت  نفر   850 ایجاد  نیز 
شده است. 

ح پروژه نورد سبک تا  وی با بیان این که بخشی از طر
دهه فجر امسال مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت، 
افزود: پروژه بعدی این گروه صنعتی اجرای خط نورد 
سنگین، ذوب و ریخته گری و تولید شمش است. وی 
گروه  توسعه ای  برنامه های  اجرای  این که  به  اشاره  با 
حمایت های  نیازمند  مرکزی  استان  در  صفا  صنعتی 
ــرد:  ــت، خــاطــرنــشــان کـ ــ هــمــه جــانــبــه مــســئــوالن اسـ
ح های بزرگی در حوزه معادن و شرکت های دانش  طر
و  تولیدی  فعالیت های  توسعه  ح  طر قالب  در  بنیان 
برنامه ریزی  و  پیش بینی  صفا  صنعتی  گــروه  صنعتی 

شده است. 
ــروه صــنــعــتــی صــفــا،  ــ ــرد: گـ ــ هــاشــمــی خــاطــرنــشــان کـ
در  باال  لوله های فوالدی سایز  تولیدکننده  بزرگ ترین 
از  پروفیل  و  لوله  تولیدکننده  بزرگ ترین  و  خاورمیانه 
تمامی  که  است  جهان  در  کمیت  و  تولید  تنوع  نظر 
محصوالت خود را مطابق با استانداردهای بین المللی 

تولید می کند. 
بزرگ  مجموعه  این  تولیدی  لوله های  داد:  ادامه  وی 
صنایع  مانند  کشور  استراتژیک  صنایع  در  صنعتی 
، پتروشیمی، صنایع آب، صنعت ساختمان  نفت و گاز
و صنعت خودروسازی صنعت لوازم خانگی، صنعت 
کشاورزی کاربردهای فراوان دارد و این مجموعه جزو 

صنایع زیرساختی در کشور به شمار می رود.
مدیر روابط عمومی گروه صنعتی صفا اظهار امیدواری 
توسعه ای  برنامه های   ، امــر مسئوالن  حمایت  با  کرد 
بهره برداری  مرحله  به  مقرر  مواعد  در  مجموعه  این 
ح ها  طر این  از  بهره برداری  آغــاز  با  افــزود:  وی  برسند. 
بی رویه،  واردات  از  جلوگیری  بیکاری،  کاهش  شاهد 
توسعه صادرات در استان مرکزی و کشور و جلوگیری 

از خروج ارز و ایجاد ارزش افزوده خواهیم بود. 
صنعتی  گـــروه  پیگیری  و  نــظــارت  مــعــاون  نــصــرت پــور 
چهاردهمین  افتتاحیه  مراسم  حاشیه  در  نیز  صفا 
نمایشگاه بزرگ صنعت استان مرکزی صورت گرفت، 
از راه اندازی خط نورد این کارخانجات همزمان با دهه 
مبارک فجر امسال خبر داد و گفت: با راه انــدازی این 
خط تولیدی بیش از یک هزار نفر به مجموعه نیروی 

انسانی شاغل در گروه صنعتی صفا افزوده می شود.
راه انــدازی این خط تولیدی در شرایط   وی ادامه داد: 
جهت  در  مهمی  حــرکــت  کــنــونــی،  دشـــوار  اقــتــصــادی 
و  تولید  افــزایــش  و  اسالمی  انقالب  ــداف  اه پیشبرد 
شمار  بــه  کشور  و  مــرکــزی  اســتــان  سطح  در  اشتغال 

می رود. 

استاندار استان مرکزی در بازدید از غرفه گروه صنعتی صفا در چهاردهمین نمایشگاه بزرگ صنعت استان مرکزی:

   شرکت نورد پروفیل و لوله صفا از واحدهای تولیدی صاحب نام است

مدیر روابط عمومی گروه صنعتی صفا
اولین خط تولید لوله های  از   بهره برداری 
آغــاز   1402 ســـال  اول  نیمه  تــا  درز  ــدون  بـ
در  ــروژه  پ ایــن  خط  دومین  و  شد  خواهد 
نیمه دوم سال 1402 به بهره برداری خواهد 
ح نیز ایجاد 850  رسید که در قالب این طر
نفر فرصت شغلی جدید پیش بینی شده 
ح  طر از  بخشی  این که  بیان  با  وی  اســت. 
پروژه نورد سبک تا دهه فجر امسال مورد 
بــهــره بــرداری قــرار خــواهــد گــرفــت، افــزود: 
پروژه بعدی این گروه صنعتی اجرای خط 
ریخته گری و تولید  نورد سنگین، ذوب و 

شمش است. 
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