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اجــرای مصوبه های حمایــت از تولید 
به معنای واقعی اجرا شود

در هفته دولت؛
5پــروژه عمرانــی وخدماتی شــهرداری 

ساوه  افتتاح شد

اهدای 40 سبد غذایی به ایتام و فرزندان معنوی کمیته امداد
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استاندار استان مرکزی در رونمایی از تخت های  ICU بیمارستان شهید مدرس ساوه عنوان کرد؛

اقدامات دانشکده علوم پزشکی ساوه در بخش  ICU در 30سال اخیر بی سابقه است
سید علی آقازاده، استاندار استان مرکزی در آیین رونمایی 
از 18تخــت ویــژه بیمارســتان مــدرس ســاوه گفت:یکــی 
از اقدامــات ارزشــمند دانشــکده علــوم پزشــکی ســاوه در 
بیمارســتان شــهید مدرس رونمایی از ۱۸ تخت ویژه برای 

بیماران کرونایی است.
به گزارش جام جم آقــازاده افزود: به کارگیری و بهره برداری 
از این تخت ها در ۳۰ سال اخیر بی سابقه بود اما با تالش 
دانشکده و اعتبارات وزارت بهداشت با اعتبار افزون بر ۶۰ 

میلیارد ریالی احداث و در کمتر از ۴۰ روز تجهیز شد.
وی تصریح کرد: با آغاز عملیات اجرایی بیمارستان دولتی 
در حال احداث ساوه، سرانه تخت بیمارستانی و شاخص 
درمانــی ایــن شهرســتان بــا افزایــش ۲۵۰ تخــت توســعه 
خواهد یافت. دکتر مصری رئیس علوم پزشــکی ساوه  16 
، در حاشیه آئین افتتاح این بخش گفت: بخش  شهریور
، ایزوله تنفسی و بخش مراقبت های ویژه  اورژانس و تریاژ
بیمارســتان مدرس، ویژه کرونا، که در زمینی به مســاحت 
355 متر ساخته شده و دارای 18 تخت است و با هزینه ای 
بالغ بر 6 میلیارد ریال برای عملیات عمرانی و اعتباری بالغ 
بــر 60 میلیارد ریال جهت تامین تجهیزات پزشــکی، ایجاد 
شــده، افتتاح شد و به بهره برداری رســید. وی افزود: با راه 
انــدازی ایــن بخش کــه ظرفیت آن تــا 23 تخت قابــل ارتقا 
است، امید است بتوانیم نیازهای فصول پاییز و زمستان 
در رابطــه با پذیرش بیماران کرونایی مدیریت کنیم و این 
بخــش بتوانــد بار بــر دوش بیمارســتان چمــران را در این 
خصــوص کاهــش دهــد. دکتــر مهــدی مصــری همچنین 
در بازدیــد از اردوگاه شــهید ناصــری که با حضور اســتاندار 
اســتان مرکزی و مســئوالن محلی شهرســتان انجام شد، 
گفــت: هم اکنون براســاس پروتکل های بهداشــتی ادامه 
رونــد کنتــرل بیمــاری کرونــا از طریــق غربالگــری مدیریــت 
می شود اما برای این کار نیازمند حمایت مالی و پشتیبانی 

از ســوی کمیســاریای عالــی ســازمان ملــل و وزارت کشــور 
هستیم.مصری در بازدید از بیمارستان ۲۵۰تختی تخصصی 
آموزشی جایگزین بیمارستان مدرس در جمع خبرنگاران 
بــا اشــاره به ضرورت مشــارکت مســئوالن  دراحــداث این 
بیمارســتان اظهارداشــت: بیمارســتان ۲۵۰تختی آموزشی 
و تخصصی  جایگزین شــهید مدرس ســاوه جز مصوبات 
ســال گذشته دانشــکده و برنامه های استانی و ملی بوده 
و ردیف بودجه مستقلی برای آن  پیش بینی شده است.

وی افــزود:در فــاز اول کــه اتمــام آن ۱۸ مــاه پیــش بینــی 
شــده باید اسکلت فلزی آن انجام شود امیدواریم توسط 
شــرکت مقــاوم کاردر موعــد مقــرر انجام شــود و بابرگــزاری 
مناقصــه در فاز دوم شــاهد ادامه روند این بیمارســتان با 
حضــور این شــرکت باشــیم باتوجه به این کــه بودجه این 
پــروژه بــه صورت  ملــی اســت نیازمند حمایت مســئوالن  
شهرستانی،اســتانی وپیگیــری نماینــده مــردم ســاوه در 
مجلس هســتیم. رئیس  دانشــکده علوم پزشــکی ساوه 
تصریــح کرد: مجموعه دانشــکده نیز به عنــوان بهره بردار 
ح در موعد مقرر تامین  بایــد تالش کند هزینه وبودجه طر
شــود، دانشــکده علــوم پزشــکی ســاوه بــه عنــوان یــک 
بیمارســتان آموزشی نیاز است هم بتواندبراساس نقشه 
راه درمان و توزیع عادالنه منابع در حوزه ســالمت درزمان 
مشــخص دنبال شــود و هم این که یک زیر ساخت آماده 
شــود که  بتوانیم دوره های آموزشــی تخصصی و پزشــکی 
عمومی براســاس این زیرساخت های درمانی و بهداشتی 

برای این شهرداشته باشیم.
مصــری بیــان کرد:بنابرایــن یــک ضرورت اســت کــه بحث  
تجهیــز  زیرســاخت های درمانــی انجــام و این بیمارســتان 
بتوانیــم  کــه  شــود  افتتــاح  شــده  پیش بینــی  زمــان  در 
دانشــکده هایی  ســایر  و  پزشــکی  علــوم  دانشــکده های 
کــه نیــاز داریــم براســاس برنامــه توســعه متــوازن آموزش 

وزارت بهداشــت یــک گام جلوتــر حرکــت کنیــم.وی ادامه 
شهرســتان  جمعیتــی  شــاخص های  بــه  داد:باتوجــه 
۲۵۰تختخوابی،بیمارســتان  بربیمارســتان  عــالوه  ســاوه 
۷۵تختخوابی به عنوان مرکزعفونی وهمچنین بیمارستان 
بــاالی ۱۲۰تختخوابی به عنوان مرکــز بیماران قلبی وجراحی 
قلبی باید  احداث شــود بیمارســتان ۷۵تختخوابی پس از 
تایید فنی ومهندســی بــا اعتبارات وزارت بهداشــت در ۲۲ 
بهمــن بــه بهره بــرداری می رســد. رئیــس  دانشــکده علوم 
پزشــکی ســاوه خاطرنشــان کرد :به خاطر این کــه نیازهای 
شــهر ســاوه درحوزه پزشــکی بــه صورت  تخصصــی مرتفع 
شــود نیاز به مدیریت که پیگیــری صورت بگیرد و خیرین 
سالمت نیز پای کار باشند، بودجه ای که برای بیمارستان 
۲۵۰ تختخوابی پیش بینی شــده بالغ بــر ۳۴۹میلیاردریال 
اســت در صورتی  که در زمانبندی مشــخص شــده توســط 
شــرکت مادرتخصصــی وزارت بهداشــت تامیــن شــودفاز 
اول آن حداکثــر ۱۸ماه بهره برداری خواهد شــد. وی افزود: 
فــاز اول ایــن بیمارســتان شــامل  بخــش داخلــی، جراحی 
یــک  امکانــات  ســایر  و  داروخانــه  پاراکلینیــک،   ،icu,ccu,
بیمارســتان تخصصــی و آموزشــی دارد باتوجــه بــه این کــه 
مرکز جراحی قلب در این بیمارستان پیش بینی نشده به 
همین خاطر یک بیمارســتان بیــش از ۱۲۰ تخت برای مرکز 
بیمــاران قلبی پیش بینی شــده اســت. رئیس دانشــکده 
علوم پزشــکی ســاوه تصریح کرد: در مجمــوع ۳۶ماه برای 
تکمیــل و بهره برداری ایــن بیمارســتان جایگزین مدرس 
برآورد شده از آنجایی که این بیمارستان بیشتر به عنوان 
مرکــز بیماران حــوادث ترافیکی و تصادفی اســت و با نگاه 
به این که جایگزین بیمارســتان مدرس است دیده شده 
ونقشــه راه درمــان است،ســایر بخش هــای ســاوه کــه در 
حــوزه درمــان نیازاســت مرکــز بیمــاران داخلــی وعفونــی و 
بیمارســتان مختــص بیماران قلبــی و جراحی قلب اســت 

کــه پیــش بینــی شــده اســت وبــرای تحقــق حــوزه درمانی 
شهرستان ساوه مشارکت خیرین بیش از پیش ضروری 

است.
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با مشارکت خیران؛
اولین استخر آب درمانی 
ویژه کودکان اســتثنایی 
افتتاح شد
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اســتان  دادگســتری  رئیــس  موســوی،  عبدالمهــدی 
کابــل ســینا  در  ازواحــد صنعتــی  مرکــزی  در بازدیــد 
مامونیــه بــا اشــاره بــه حمایــت دســتگاه قضایــی از 
تولید و اشــتغال اظهار داشــت: تمام توان دســتگاه 
قضایــی را برای حل مشــکالت صنایع بــه کارخواهیم 
گرفت، چرا که اقتصاد ســتون فقرات جامعه است و 
دشمن امروز تمام قد ستون فقرات جامعه را نشانه 
گرفتــه و در یک جنگ تمام عیــار قرار داریم  بنابراین 
شــما مدیران صنایع به عنوان افسران میدان جنگ 
اقتصــادی در مقابل دشــمن ایســتاده اید و با ایجاد 
اشــتغال و رونق اقتصادی نقشه های شوم دشمن 

را خنثــی کرده و می کنید.
ســرمایه گذاری  دنبــال  کــه  کســانی  از  افــزود:  وی 
در اســتان مرکــزی هســتند اســتقبال می کنیــم کــه 
خوبــی  وحــدت  راســتا  درایــن  خوشــبختانه  البتــه 
بین مســئوالن اســتان مرکزی وجود دارد و از شــما 
عزیــزان هــم انتظــار داریم باوجــود مشــکالتی که در 
مســیر شــما وجود دارد برای اجرای شــعار ســال که 

یک وظیفه و عبادت اســت تالش کنید.
رئیــس کل دادگســتری اســتان مرکــزی تصریح کرد: 
خوشــبختانه  داشــتیم  زرندیــه  بــه  کــه  ســفری  در 
اقدامــات خوبی بویژه در حوزه تولید شــاهد بودیم، 
از زمان حضور بنده در استان مرکزی رویکرد بازدید 
مســتمر و مفیــد از واحدهــای صنعتی بــوده که هم 
در جریان جهش تولید و موانع و مشــکالت صنایع 
از نزدیــک باشــیم، هــم بــا تشــکیل کارگــروه فعالــی 
در اســتان مرکــزی جهــت رفــع موانــع تولیــد وحــل 
انجــام  را  الزم  پیگیــری  کارفرمــا  و  کارگــر  اختالفــات 

دهیم.
موســوی بیان کرد: مشــکالتی که در ســطح اســتان 

قابــل حل اســت با اســتفاده از ظرفیت کارشناســان 
و دســتگاه های مربوطــه مرتفــع خواهــد شــد و برخی 
بررســی  بــه  نیــاز  کشــور  پایتخــت  در  کــه  مشــکالت 
دارد پیگیــری خواهیم کرد، خوشــبختانه درســال 99 

انحراف تســهیالت از روند تولید و اشتغال نداشتیم 
دســتگاه  بــه  راســتا  درایــن  پرونــده ای  تاکنــون  و 
قضایی ارایه نشــده اســت.وی ادامه داد: متاســفانه 
درگذشــته سوءاســتفاده هایی مبنــی بــر اســتفاده از  
تســهیالت در غیر مســیر تولید صورت گرفته که این 
مســئله ســبب شــده بســیاری از واحدهــای تولیدی 
بــزرگ مــا بــه خاطــر همیــن اتفــاق بــا مشــکل مواجه 
بــا  شــوند، در همیــن راســتا کارگروه هــای تخصصــی 
حضور کارشناســان پیگیر حل این مشکل هستند.

رئیــس کل دادگســتری اســتان مرکــزی خاطرنشــان 
کــرد: همــه دســتگاه ها از طریــق همــکاری بــا صنایــع 
باید تالش کنند کار و تولید جان بگیرد و شعارســال 
محقق شود. وی خاطرنشان کرد: شرکت کابل سینا 

از ســال 1390 تــا بــه امروزبــه عنــوان  واحــد صنعتــی 
نمونــه اســتان انتخــاب شــده  واین  حاصل  حســن 
تدبیــر وتالش  مدیریت و کارکنان این واحد تولیدی 
ارزشــمند  اهــداف  بــه  در مســیر تولیــد و دســتیابی 
بــرای نیل بــه اقتصاد پویا در نظام جمهوری اســالمی 
ایــران  بــوده بنابرایــن بایــد قدردان  ایــن عزیزان بود 
که  مال شان را در جهت  شکوفایی اقتصاد کشور و 

خنثــی کردن تحریم هــای ظالمانه   هزینه کردند.
نــادر احمــدی، مدیــر عامــل شــرکت کابــل ســینا در 
حاشــیه  بازدیــد رئیــس دادگســتری اســتان مرکــزی 
از ایــن واحــد تولیــدی بــه خبرنــگار جــام جــم گفــت: 
ارتقــای ســطح رضایــت مشــتریان بــا بــرآورده کــردن 
، افزایش میزان تنوع  خواســته های مورد نیاز کشــور
گاهــی  و تولیــد محصــوالت، ارتقــاء ســطح دانــش و آ
کارکنان، افزایش ســطح ایمنــی کارکنان و تجهیرات، 
کاهش و حذف عوامل بیماری زا در ســطح شــرکت، 
کنترل و پیشــگیری از انتشــار و رها سازی آالینده ها 
در محیــط زیســت و کاهــش اثــرات آنهــا و اســتفاده 
بهینــه از منابــع و انــرژی را ســرلوحه کاری خــود قــرار 

داده است.
انــواع کابل هــای قــدرت، کنتــرل و  وی افزود:تولیــد 
ابــزار دقیــق غــالف ســربی، انــواع کابل هــای کم دود 
، انــواع  تــش، روغــن، اســید و بــاز و مقــاوم در برابــر آ
کابل هــای فشــار ضعیــف و تــک رشــته ای 2، 3 ، 4 ، 
5، رشــته ای و کابل های 5/3 رشــته گرد و ســکتوری، 
انــواع کابل هــای تــک رشــته و چنــد رشــته افشــان، 
افشــان،  ســیم های  انــواع  زمینــی،  ســیم های  انــواع 
انواع کابل های کنترل مفتولی و افشــان، انواع سیم 

بخشــی از فعالیت های شرکت کابل سیناست. 
مدیرعامــل شــرکت کابــل ســینا تصریــح کــرد: ایــن 
کارخانه با ســرمایه گذاری ۵۰۰ میلیــارد تومانی بخش 
خصوصــی بــه بهره بــرداری رســیده اســت و هر ســال 
۲۰ هــزار تــن انــواع کابل های فشــار قــوی مــورد نیاز را 

کشور را تولید می کند.

ایــن کارخانــه ۲۵ درصــد  وی خاطرنشــان کرد:تولیــد 
نیــاز کشــور را کــه پیــش از ایــن وارد می شــد تامیــن 
کــرده اســت و قطعا  با حمایت مســئوالن  این واحد 
تولیدی  از خروج حداقل ۶۰ میلیون دالر ارز از کشــور 
جلوگیری خواهد کرد. مدیر عامل این واحد صنعتی 
متخصصــان  تخصصــی  دانــش  از  بهره گیــری  گفــت: 
کشــور و بــه کارگیــری فنــاوری روز دنیــا تــوان تولیــد 
بیشــتر از چهار هزار نوع کابل فشــار قوی و متوســط 
ح هــای  طر و  گاز  و  نفــت  بــرق،  صنعــت  نیــاز  مــورد 

عمرانی فراهم شده است.
وی خاطرنشان کرد:در مرحله نخست این مجموعه 
با اشــتغالزایی ۱۵۰ نفــر کابل هایی بــا ظرفیت ولتاژی 
تــا ۱۳۲ کیلوولــت ایجــاد شــده اســت. امــروز  ضمــن 
بــا  کابل هایــی  اشــتغال  و  تولیــد  برابــری   2 افزایــش 

ظرفیت ولتاژی تا ۵۰۰ کیلو ولت تولید خواهد شــد.
وی بــا اشــاره بــه شــعار ســال ۹۹ یعنی جهــش تولید 
از ســوی رهبــر معظــم انقــالب، بیــان کــرد: حمایت از 
تولیدکننــدگان عــالوه بر تثبیت اشــتغال، بــه تحقق 
جهــش تولید منجر می شــود. وی ادامه داد: اقتصاد 
درون زا و توجــه بــه داده هــای داخلــی و برون گرایــی 
مصــرف  بــازار  دســتیابی  بــرای  تــالش  همــراه  بــه 
خارجــی راهــکار مقــاوم کــردن اقتصاد کشــور در برابر 
تکانه هــای تحریــم اســت . وی تاکیــد کرد: بــا توجه به 
ظالمانــه  تحریم هــای  مــورد  کمــاکان  کشــور  این کــه 
اقتصــاد مقاومتــی  قــرار دارد، مولفه هــای  دشــمنان 

باید در دســتور کار باشد.
مدیرعامــل شــرکت کابــل ســینا تصریح کرد:شــرکت 
کابل ســینا به عنوان اولین و بزرگ ترین تولیدکننده  
نیــاز  تامیــن  برتــوان  عــالوه  قــدرت  پــر  کابل هــای 
واگــن  آذارب،  جملــه  از  اســتان  در  مــا  شــرکت های 
پارس، پاالیشــگاه شــازند و پتروشــیمی و وزارت نیرو 
کشــور را دارد انتظار می رود مسئوالن  استان مرکزی 
حمایــت بیشــتری از ایــن واحــد جهت تحقق بیشــتر 

رســالت این واحد تولیدی داشته باشند.

کارخانه کابل سینا  با سرمایه گذاری 500 میلیارد 
رسیده  بهره برداری  به  خصوصی  بخش  تومانی 
است و هر سال 20 هزار تن انواع کابل های فشار 
تولید  می کند.  تولید  را  کشور  نیاز  مورد  قوی 
از  که پیش  را  کشور  کارخانه 25 درصد نیاز  این 
این وارد می شد تامین کرده است و با حمایت 
مسئوالن این واحد تولیدی  از خروج حداقل ۶0 
میلیون دالر ارز از کشور جلوگیری خواهد کرد. با 
بهره گیری از دانش تخصصی متخصصان کشور 
و به کارگیری فناوری روز دنیا توان تولید بیشتر 
متوسط  و  قوی  فشار  کابل  نوع  هزار  چهار  از 
ح های  طر و  گاز  و  ،نفت  برق  صنعت  نیاز  مورد 

عمرانی فراهم شده است

تولیدکننده  ین  بزرگ تر و  اولین  سینا«؛  کابل  « شرکت   
کشور در  پرقدرت   کابل های   

تاژ
پر

ر
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حضــرت  ســوگواری  ایــام  بــا  همزمــان 
وفایــش  بــا  یــاران  و  اباعبداهلل الحســین)ع( 
تعداد ۴۰ بســته مواد غذایی  شــامل: گوشت 
تازه، برنج، روغن، ماکارونی، کنسرو تن  ماھی، 
رب گوجه فرنگی و آبمیوہ با مشارکت حامیان 
محترم طرح اکرام ایتام تهیه و به خانواده های 

تحت حمایت تقدیم گردید.
بــه گــزارش جام جم بــه نقــل از  روابط عمومی 
ایــن نهاد آقــای محمدی ھــزاوہ ریاســت این 
نهــاد در شهرســتان ضمــن تقدیــر و تشــکر 
از مشــارکت حامیــان و خیریــن بزرگــوار بیــان 
نمودند: حضور چشمگیر نیکوکاران و خیرین 
شھرســتان در رزمایش ایران ھمدل موجب 

دلگرمی خانوادہ ھای نیازمند گردیده است.
 وی اظهــار نمــود: بــا توجــه به شــیوع بیماری 
کرونــا ولــزوم رســیدگی به اقشــار آســیب پذیر 
بازگشــایی  آســتانه  در  همچنیــن  و  جامعــه 
مدارس، کمیته  امداد امام خمینی)رہ( ســاوہ 
آمــادہ دریافــت کمک ھــای و نــذورات مــردم 
خداجوی جھت اھداء بــه خانواده  ھا نیازمند 

می باشد.

جوان   30 ساله ساوجی در کانال 
آب غرق شد

مدیریــت  مرکــز  سرپرســت  صیــدی  بهــرام 
حوادث و فوریت های پزشــکی ساوه در مورد 
ایــن حادثــه اظهــار داشــت: مرکــز ارتباطــات و 
هدایــت عملیــات مرکــز مدیریــت حــوادث و 
در  ســاوه  شهرســتان  پزشــکی  فوریت هــای 
ساعت ۱۴ خبر غرق شدن جوانی در کانال آب 
جاده روســتای »الوسجرد« را دریافت کرد. وی 
ادامه داد: تیم عملیاتی شهری شماره ۲ ساوه 
بــا هدایت کارشناســان دیســپچ بالفاصله به 
محــل حادثه اعزام شــدند. صیدی گفت: تیم 
عملیاتــی اورژانس ســاوه به کمــک حاضرین 
در صحنــه، غریــق را که جوانی ۳۰ ســاله بود، از 
داخل کانال آب بیرون کشــیده و احیای قلبی 
و ریــوی او را آغــاز کردنــد. سرپرســت اورژانس 
ساوه گفت: متاسفانه اقدامات درمانی پیش 
بیمارســتانی و بیمارســتانی بــر روی فــرد غرق 

شده موثر نبود و جان خود را از دست داد.

3 اجتماعی

ضمیمه رایگان روزنامه د  ر شهرستان ساوه

اهدای 40 ســبد غذایی به ایتام و 
فرزندان معنوی کمیته  امداد 

ســید علــی آقــازاده«، اســتاندار در ســفر به 
شهرســتان زرندیــه که بــا هدف بهره بــرداری و 
ح هــا انجــام  آغــاز عملیــات اجرایــی برخــی از طر
اقتصــادی،  ح  طــر  ۸۴ داشــت:  اظهــار  شــد، 
عمرانی، خدماتی و ایجاد یک هزار و ۶۷۰ شغل 
مســتقیم و غیر مســتقیم ثمــره اقدامات یک 
سال اخیر دولت با مشارکت بخش خصوصی 

در زرندیه  افتتاح و کلنگ زنی شده است.
وی افــزود: بــرای بــه نتیجــه رســیدن ایــن 
 ۷۲ حــدود  اشــتغالزا،  ح هــای  طر از  تعــداد 
میلیــارد ریــال اعتبار هزینــه شــد.وی در ادامه 
ح که در شــهر مامونیه بهره برداری  بــه چند طر
شــد، اشــاره کــرد و افــزود: بــا تــالش شــورای 
از  بهره بــرداری  مامونیــه  شــهرداری  و  شــهر 
کمربندی های شــمالی و جنوبی این شــهر که 

باعــث ســهولت در تــردد و منع تردد ماشــین 
آالت سنگین در معابر درون شهری می شود، 
در حدود ســه ماه تالش به بهره برداری رســید 
مجموع طول این پروژه ها پنج کیلومتر است 
و بــرای احــداث آن افــزون بــر ۱۵۰ میلیــارد ریال 

هزینه شد.
 اســتاندار مرکــزی همچنیــن آغــاز ســاخت 
مدرســه خیرســاز شــرف بــا اعتبــار ۵۰ میلیــارد 
ریالی را اقدامی ارزنده از ســوی خانواده مرحوم 

شــرف برشــمرد و گفــت: امــروز ســاخت ایــن 
واحد آموزشی ۱۲ کالسه آغاز شد.

راه  پیــاده  بهره بــرداری  همچنیــن  وی 
منتهی به امامزاده منصــور مامونیه را اقدامی 
از ســوی مدیریــت  قابــل تقدیــر  شایســته و 
شــهری و شــورای اسالمی این شــهر برشمرد.

افتتاح مســکن مددجویان کمیتــه امداد امام 
خمینــی )ره(، افتتــاح کارخانــه تولید انــواع نان 
ســبوس دار و مواد بهبود دهنده آرد در شــهر 
صنعتی پرندک  و افتتاح یک واحد صنعتی که 
در زمینــه تولیــد اســکوتر و موتورســیکلت در 
شــهرک صنعتــی پرنــدک بخشــی از پروژه های 
هفتــه دولــت در شهرســتان زرندیه بــود که با 
حضور اســتاندار استان مرکزی کلنگ زنی شد 

و به بهره برداری رسید.

ســرهنگ »علــی اکبــر عیســی آبــادی«، 
فرمانــده انتظامــی شهرســتان فراهــان در 
ایــن خصوص اظهار داشــت: پیرو گزارش 
مردمــی، مامــوران انتظامی این نــوزاد را در 
حالیکــه در یک پتو پیچیده شــده بود، در 

اختیار گرفتند.
بــه گــزارش جام جــم بــه نقــل از پایــگاه 
خبری پلیس، عیسی آبادی اظهار داشت: 
ایــن نــوزاد بــرای مراقبــت و نگهــداری و با 
اذن مقــام دادســتانی بــه اداره بهزیســتی 

تحویل می شود.
شهرســتان  بهزیســتی  اداره  رئیــس 
ایرنــا،  بــه  خصــوص  ایــن  در  نیــز  ســاوه 
گفــت: ایــن نــوزاد قــرار بــود از طریــق مرکز 
بهداشت طراز ناهید به بهزیستی تحویل 
معاینــات  انجــام  بــرای  اکنــون  امــا  شــود 
پزشــکی و ســنجش ســالمت در یکــی از 
مراقبــت  تحــت  شــهر  بیمارســتان های 
تاکنــون  گفــت:  آرزومنــد«  اســت.»فاطمه 
این نوزاد تحویل بهزیستی نشده و انجام 
ایــن فراینــد باید بــا حکم مرجــع قضایی و 
گواهــی ســالمت باشــد.وی تاکید کــرد: به 
دلیل این که در ســاوه فضای شیرخوارگاه 
برای نگهداری چنین نوزادانی وجود ندارد، 
پــس از انجام فرآیندهای پزشــکی و حکم 
مرجــع قضایــی بــه مرکز اســتان کــه دارای 

شیرخوارگاه است، تحویل خواهد شد.

کشــت پاییــزه در 23 هــزار 
هکتار از اراضی زرندیه 

از  هکتــار  هــزار   ۲۳ در  پاییــزه  کشــت 
اراضی زرندیه آغاز شد.

گــزارش جام جــم احمــد قره بیگلــو  بــه 
رئیس جهاد کشــاورزی زرندیــه  اظهار کرد: 
در سال زراعی جاری حدود سه هزار هکتار 
از اراضی شهرســتان زیر کشــت گندم آبی، 
حدود ۱۳ هزار هکتار زیر کشت گندم دیم، 
۶۵۰۰ هکتــار زراعــت جــو و ۵۰۰  هکتــار زیــر 
کشــت کلزا مــی رود.وی افــزود: توزیع بذور 
گندم گواهی شــده در هشت عامل توزیع 
و شــرکت های مورد تایید جهاد کشاورزی 
در شهرســتان آغاز شده و همچنان ادامه 
دارد و مشکلی از بابت تامین و توزیع بذور 
گندم و جو و کلزا در این شهرستان وجود 
ندارد.این مقام مسئول در جهادکشاوزی 
زرندیــه ادامه داد: در ســال زراعی گذشــته، 
سطح زیر کشت کلزا در شهرستان زرندیه 
حــدود ۱۵۰ هکتــار بــوده کــه پیــش بینــی 
می شود امسال این سطح به بیش از ۳۰۰ 
هکتار برســد.وی بیان کرد: در ســال جاری 
بــذور اصــالح شــده خارجــی و داخلــی کلزا، 
بــا قابلیــت تولید باال تهیــه و تــدارک دیده 
شــده و از طــرف عاملین فــروش در اختیار 
کشــاورزان قــرار گرفتــه اســت. . قره بیگلــو 
اظهــار کرد: کلزا بهترین تناوب برای زراعت 
گنــدم و جــو اســت می تواند در اســتمرار و 

پایداری تولید بسیار موثر باشد. 

از  یکــی  در  روزه   3 نــوزاد 
معابر ساوه پیدا شد

بــه  بــا تأســی  کاروان نوجوانــان عاشــورایی شهرســتان ســاوه   
حضــرت قاســم )ع( بــا حرکــت در ســطح شــهر ســاوه و برگــزاری 
مراســم عزاداری یاد شــهدای کربــال باالخص حضرت قاســم )ع( 

را زنده نگه داشــته و گرامی داشتند.
بــه گــزارش جام جم به نقــل از  روابط عمومــی آموزش و پرورش 

شــهرداری،  همــکاری  بــا  کــه  مراســم  ایــن  ســاوه،  شهرســتان 
ســازمان اوقــاف و امــور خیریه، اداره ارشــاد و آموزش و پرورش 
شهرســتان ســاوه برگزار شــده بود اجرای ســرود شــهید قاسم 
ایــن جانبــی  برنامه هــای  دیگــر  از  تئاتــر  اجــرای  و   ســلیمانی 

 مراسم بود.

کاروان نوجوانان عاشورایی ساوه برپا شد 

 استاندار استان مرکزی:
1670فرصت شغلی در زرندیه همزمان با هفته دولت

موقعیــت : ١٥ كیلومتری جاده ســاوه 
همــدان واقع در مزرعــه آقــدره نزدیك به 
 شــهر فاصله تا تهــران یك و نیم ســاعت

مشــخصات زمین: ســه هكتار زمین زراعی 
 به همراه ٤ ســاعت آب موتــور برقی 6 اینچ 
 قیمت : یك میلیارد و صد میلیون تومان 

شماره تماس:
09184945532

 فروش ملك زراعی

آییــن رونمایــی از کتــاب مجموعــه شــعر 
هفت پنجره نوشته محمدعلی چراغی بیستم 
شــهریور ســال جــاری در محــل اداره فرهنــگ 

وارشاد اسالمی برگزار شد.
به گزارش جام جم به نقل از  روابط عمومی 
اســالمی شهرســتان  ارشــاد  و  اداره فرهنــگ 
زرندیــه در ایمــن مراســم کــه بــه همــت اداره 
فرهنــگ وارشــاد اســالمی و باحضــور حجــت 
پرنــدک،  جمعــه  امــام  زاده  مجــدی  االســالم 
جوانمرد رئیس اداره فرهنگ وارشاد اسالمی، 
رئیــس اداره آمــوزش و پــرورش، رئیــس اداره 
ورزش و جوانــان، رئیــس اداره کتابخانــه هــای 
از  طباطبایــی  ســیدمهدی  دکتــر  عمومــی، 
اســاتید دانشــکده ادبیــات و علــوم انســانی 

دانشــگاه شهید بهشــتی و شــاعران، ادیبان 
و فرهیختــگان شهرســتان برگــزار شــد، امــام 
جمعه پرندک با اشــاره به سوره قلم، اهمیت 
قلم و نویسندگی از منظر قرآن را برای حاضران 
مجــدی  االســالم   حجــت  نمودنــد.  تشــریح 
کــه  مجیــد  اهلل  کالم  از  آیاتــی  قرآئــت  بــا  زاده 
دارای مضمونــی مرتبــط بــا موضــوع هســتند، 
اهمیــت قلــم را در حــدی دانســت کــه خــدای 
تعالــی در قرآن به آن قســم خورده اســت. وی 
از نویســندگان بــه عنــوان افــرادی یاد کــرد که 
مــورد عنایت خاص خداوند متعال قرار دارند.
آقایان جوانمرد، دکتر ســیدمهدی طباطبایی، 
مرزوقــی، کاتبــی، ارجمنــد و خانم ها پارســافر و 
یکه تاز کسانی بودند که در این مراسم به ارائه 

مطالب خود در خصوص موضوع پرداختند.
اهــداء لوح تقدیر و هدایایــی از جانب اداره 
فرهنگ وارشاد اسالمی و ضیافت ناهار  پایان  

بخش این مراسم ادبی بود.
کتــاب  نویســنده  چراغــی  علــی  محمــد   
مجموعــه شــعر پنــج پنجــره در انتهــای ایــن 
مراســم گفت: مجموعه شــعر پنج پنجره را با 

نیــت ترویج صلــح و دوســتی در پنج قــاره کره 
زمین پنج پنجره نامگذاری کرده ام. وی افزود:  
قدیمی ترین شعر درج شده در این مجموعه 
مربوط به ســال ۱۳۵۵ می باشــد و جدیدترین 
آن هــم بــا موضوع ویــروس کرونا در ســال ۹۹ 
ســروده شــده اســت. چراغــی ضمــن تشــکر 
از اداره فرهنــگ وارشــاد اســالمی شهرســتان 
زرندیــه بــه عنــوان بانی آییــن رونمایــی، ارزش 
تاریخــی کتــاب را حتــی بیــش از ارزش ادبی آن 

دانست.
محمــد علــی چراغــی وجــود تشــکل های 
دانــش  جامعــه  جملــه  از  وادبــی  فرهنگــی 
آموختگان زرند مرکزی، انجمن وبالگ نویسان 
زرندیــه، انجمــن ادبــی مهــر زرندیــه، انجمــن 
ادبــی چهارشــنبه هــای شــعر زرندیــه، انجمن 
ادبــی فانــوس، انجمــن ادبــی زرندســتان و... 
را در پیشــبرد ســطح کیفــی و کمــی فرهنگــی 
تعــداد  چــاپ  و  دانســت  موثــر  شهرســتان 
نتایــج  از  را  کتــاب و نشــریات  قابــل توجهــی 
در  گرفتــه  صــورت  فرهنگــی  فعالیت هــای 

سال های اخیر دانست.

آیین رونمایی از کتاب هفت پنجره در مامونیه برگزار شد



دادگســتری  رئیــس  موســوی،  عبدالمهــدی 
کوبــه  واحــد صنعتــی  از  بازدیــد  در  اســتان مرکــزی  
یــراق  قفــل،  انــواع  کننــده  )تولیــد  مبیــن  تجــارت 
بــه  اشــاره  بــا  مامونیــه(  در  فلــزی  دســتگیرهای  و 
حمایــت دســتگاه قضایی از تولید و اشــتغال اظهار 
داشــت: دســتگاه قضایــی بــا روی گشــاده، همواره 
تولیدکننــدگان  خواســته های  شــنیدن  آمــاده 
مدیــران  پیگیری هــای  چنانچــه  و  هســت  و  بــوده 
واحد هــای تولیــدی از طریــق دســتگاه های اجرایــی 
کــه ذاتا وظیفه مســاعدت و حمایت دارند به نتیجه 
نرســد؛ ســتاد اســتانی اجرای سیاســت های اقتصاد 
مقاومتی دادگســتری کل اســتان، با جدیــت، پیگیر 
مطالبــات آنــان خواهــد بــود و از هیــچ تالشــی بــرای 
حــل مشــکالت فروگــذار نخواهــد کــرد. رئیــس کل 
دادگســتری اســتان مرکــزی تصریــح کــرد: اگــر تولید 
رونــق  باشــند،  فعــال  صنعتــی  واحد هــای  و  برقــرار 

تولید و اشــتغال شکل می گیرد.
 وی ادامــه داد: تعطیلــی کارخانه هــا گاهــی بــه دلیل 
نبــود یــک قطعــه اســت کــه در داخــل می توانیم آن 

را تولیــد و تامیــن کنیــم تــا کارخانــه از چرخــه تولیــد 
و  نقدینگــی  نبــود  دلیــل  بــه  گاهــی  و  نشــود  ج  خــار
گاهــی ناشــی از ســوء مدیریــت اســت کــه بــرای هــر 

کدام باید چاره اندیشــی کرد.
راه  در  چالش هــا  مهم تریــن  کــرد:  خاطرنشــان  وی   
صــادرات محور کــردن تولیــدات داخلــی تحریم های 
ظالمانــه و همچنیــن برخــی بی تدبیری هــا  بوده  که 
در شــرایط جنــگ اقتصــادی و شــیوع کرونــا باعــث 
وارد شــدن آسیب های جدی به بخش های صنعتی 

و تولیدی شده است.
حجت االسالم موســوی اظهار داشت: صنعتگران، 
تولیدکننــدگان و کارگــران از پیشــگامان و افســران 
مقابلــه بــا جنگ اقتصادی دشــمنانند کــه به دنبال 
شکســتن کمــر اقتصــادی کشــور و فروریختــن تاب 
و تــوان ملت ایران هســتند، محســوب می شــوند و 
بایــد از ایــن قشــر زحمتکــش حمایــت الزم به عمل 

آید.
مصطفــی  شــنبدی نیــا، مدیــر عامــل کارخانــه کوبــه 
یــراق  قفــل،  انــواع  )تولیدکننــده  مبیــن  تجــارت 

ودســتگیره های فلزی در بازدید رئیس  دادگســتری 
اســتان مرکــزی از ایــن واحــد تولیــدی بــا اشــاره بــه 
فعالیــت کارخانــه کوبــه تجارت مبین اظهارداشــت: 
شــرکت کوبــه تجــارت مبین در ســال 1393با حضور 
دکتــر جهانگیــری معــاون رئیــس جمهــور در زمینی 
به مســاحت 18هزار متر مربع به بهره برداری رسید. 
وی افــزود: ظرفیــت تولیــد ســالیانه کارخانــه کلــون 
3225 تــن و میزان ســرمایه گذاری انجام شــده برای 
 330 از  ایــن واحــد تولیــدی بیــش  شــروع فعالیــت 

میلیارد ریال  برآورد شــده است.
وی افــزود: دولت هــای مختلف با وعده 100روزه حل 
مشــکالت بــه روی کار آمدنــد و هم چنــان وعده به 
وعده هــای تحقــق نیافته خــود می افزاینــد، وعده ها 
طــی ســال های اخیــر همچنان بــدون این کــه تحقق 

پیــدا کنند روی هم تلنبار می شــوند .
و  مســئوالن  گفتــه   بــه  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
دولتمــردان توجــه بــه بخــش خصوصــی و حمایــت 
از آن الزمــه رونــق اقتصــادی در کشــور اســت امــا تا 
چــه میزان این مهم تاکنون از ســوی دولت صورت 

است؟! گرفته 
از  دولــت  حمایــت   این کــه   بیــان  بــا  نیــا  شــنبدی   
صنایــع مادر قابل تقدیراســت  ولی ایــن حمایت ها 
توســط دولت مدیریت شــود که صنایع وابســته به 
صنایــع مــادر بــدون هیــچ واســطه ای بتواننــد مواد 

اولیه خــود  را تامین کنند.
وی افزود:تحریم هــای ظالمانــه علیــه نظــام مقدس 
جمهــوری اســالمی پایانــی نــدارد و بــرای فلــج کردن 
اقتصاد کشــور به هر ابزاری متوســل شــده، در این 
میــان صنایــع ســرمایه خــود را بــرای رونــق وپویایی 
وســعی  کردنــد  وارد  صنعــت  عرصــه  بــه  اقتصــاد 
کــرده علــی رغــم بــی مهــری برخــی مســئوالن واحــد 
تولیدی خود را ســر پا نگهدارندکــه بتواند عالوه بی 
تاثیــر کــردن توطئه هــای دشــمن بــا ایجاد اشــتغال  
دشــمن  هــدف  کــه  بیــکاری  از  ناشــی  آســیب های 
ضــروری  برســاندبنابراین    حداقــل  بــه  را  اســت 
اســت دولــت همچنــان  با ارائــه تســهیالت بانکی و 
حمایت هایــی کــه  نیاز اســت کمک کنند تــا بتوانند 
خودشــان را در این وضعیت نگهدارند و پا بگیرند.
ایــن صنعتگــر بــا بیــان این کــه بخــش خصوصــی به 
حضــور  امــا  اســت  دولــت  همیــار  و  حامــی  عنــوان 
می شــود،  احســاس  کمتــر  بخــش   ایــن  در  دولــت 
افــزود:  نبایدواحدهــای تولیــدی بــه حــال خــود رها 

شوند.
مدیــر عامــل کارخانــه کوبــه تجــارت مبیــن  تصریــح 
کرد:بــا وجود هزاران مشــکلی کــه وجود دارد بخش 
خصوصــی از جیــب خود منبع درآمد برای تعدادی از 
افــراد اســت اما  هیچ کس مشــکالت ایــن بخش را 
نمی بینــد ،  بنابراین انتظــار نداریم بخش خصوصی 

رها شود .

صــورت   بــه  وقتــی  داریــم  انتظــار  کــرد:  تصریــح  وی 
دســتگاه ها  برخــی  مشــخص  تاریــخ  در  و  مرتــب 
شــرکت ها  ســراغ  بــه  و...  بیمــه  مالیــات،  جملــه  از 
می رونــد نگاهی هــم به صنعت بیندازند و از نزدیک 

گاه شوند. با مشــکالت این بخش آ
  وی ادامه داد:اقدام دولت برای کاهش مشــکالت 
مــا، افزایــش بیمــه و مالیــات بــوده و هــر زمــان کــه 
دولــت کــم آورده، بیــان کــرده کــه از تولیدکننده هــا 

بگیرید. مالیات 

شــنبدی نیا خاطر نشان کرد: نوسانات قیمت مواد 
اولیــه تولیــد کننــده را  فلــج کرده،بــا وجــود افزایش 
دســت  مســتقیم  بایــد  اولیــه  مــواد  آور  سرســام 
تولید کننــده وبه خط تولید برســد ولــی تولید کننده 
باید از دســت دالالن با چند برابر قیمت مواد اولیه  
را تامیــن کنــد مــواد اولیه ای کــه بــا ۳میلیاردتومان 
تهیــه می کردیــم االن بایــد بــا ۲۰میلیاردتومــان خرید 
کنیــم این مســئله باعث شــده با نصــف ظرفیت کار 

 . کنیم
وی افزود: ۳۰۰نفر به صورت  مســتقیم مشــغول به 
کار هســتند در صورتــی که از تولیــد کنندگان داخلی 
بویــژه  صنعتــی  واحدهــای  مشــکالت  و  حمایــت 
ســرمایه در گــردش مرتفع شــود هم ظرفیــت تولید 
افزایــش خواهــد یافــت و هم جــذب نیرو چنــد برابر 

ایــن ظرفیت خواهد بود.
 مدیــر عامــل شــرکت مبیــن تجارت خاطرنشــان 
کرد:امســال از ســوی رهبــر معظــم انقــالب بــه نــام 
جهــش تولید نامگذاری شــد، صنعتگران با جدیت 
پــای کار هســتند تا ایــن موضوع مهم محقق شــود 
امــا فقــط اراده آنها کافی نیســت و حمایت های الزم 

از ســوی قوای سه گانه کشــور را هم می طلبد.

شنبه   22  شهریور 1399       شماره 5753
ضمیمه رایگان روزنامه د  ر شهرستان ساوه 4

از واحد تولیدی  »کوبه  تجارت مبین مامونیه« عنوان شد؛ در بازدید رئیس دادگستری استان مرکزی  

اجرای مصوبه های حمایت از تولید به معنای واقعی اجرا شود

این صنعتگر با بیان این که بخش خصوصی به عنوان 
حامــی و همیار دولت اســت امــا حضور دولــت در این 
بخش  کمتر احساس می شود ، افزود:  نبایدواحدهای 

تولیدی به حال خود رها شوند.
مدیــر عامل کارخانه کوبه تجارت مبیــن  تصریح کرد:با 
وجود هزاران مشــکلی که وجــود دارد بخش خصوصی 
از جیب خود منبع درآمد برای تعدادی از افراد است اما  
هیچ کس مشــکالت این بخش را نمی بیند ،  بنابراین 

انتظار نداریم بخش خصوصی رها شود.
وی تصریح کرد: انتظار داریم وقتی به صورت مرتب و در 
تاریخ مشخص برخی دستگاه ها از جمله مالیات، بیمه 
و... به ســراغ شــرکت ها می روند نگاهــی هم به صنعت 
بیندازند و از نزدیک با مشکالت این بخش آگاه شوند

تاژ
پر

ر
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« عنوان کرد؛  فرماندار ساوه در بازدید از شرکت »صنایع سنگین اسپیدز
« افتخار صنعت استان مرکزی است           شــرکت  »صنایع ســنگین اســپیدز

علــی میرزایــی، فرمانــدار ســاوه در حاشــیه بازدیــد از واحــد صنعتــی 
اســپیدز بــه مناســبت هفتــه دولــت در جمــع خبرنــگاران گفت: شــرکت 
صنایــع ســنگین اســپیدز علــی رغــم وجــود تحریم هــا کارنامه درخشــانی 
دارد. کشــور  نیروگاه هــای  در  فلــزی  تخصصــی  ســازه های  ســاخت   در 

وی افــزود: ایــن نشــان می دهــد شــرکت اســپیدز  یــک شــرکت صاحــب 
برند و شــناخته شــده است و منابع نیروی انســانی آن از دانش فنی الزم 
برخــوردار هســتند و یــک شــرکت پیشــرو بــوده و افتخاری بــرای صنعت 

استان مرکزی  است.
وی بیان کرد: برای جذب سرمایه گذاران نیازمند ایجاد زیرساخت هایی 
در منطقــه ویــژه اقتصــادی کاوه می باشــیم از جمله احداث ۲ پســت برق 
۶۳ کیلــووات کــه در ایــن زمینــه بــا مدیران شــرکت بــرق منطقــه ای باختر 
نشست هایی برگزار کردیم تا زمینه تامین برق مورد نیاز را فراهم نمایند.

آب،  از قبیــل زمیــن،  آمــاده  بــه زیرســاخت های  بــا توجــه  گفــت:  وی 
خــط ریلــی، گمــرک و دسترســی بــه تهــران و فــرودگاه امــام خمینــی )ره(، 
ســمت  بــه  آنهــا  هدایــت  و  جدیــد  گــذاران  ســرمایه  جــذب  صــورت  در 
تولیــد، عــالوه بــر این کــه گامــی بلنــد در راســتای منویــات رهبــر معظــم 
ایجــاد  زمینــه  داشــت،  برخواهیــم  تولیــد  جهــش  بــر  مبنــی  انقــالب 
 فرصت هــای شــغلی بــرای شــمار زیــادی از بیــکاران نیــز ایجــاد می شــود.  
فرماندار ساوه اظهار کرد: با توجه به رصد و پایش صورت گرفته، وضعیت 
صنعــت در شهرســتان ســاوه بــا وجــود مشــکالت برآمــده از تحریم هــا 
و نوســانات ارزی قابــل قبــول و حجــم متقاضیــان بــرای ســرمایه گذاری 
اســت. چشــمگیر  کاوه  اقتصــادی  ویــژه  منطقــه  و  شــهرصنعتی   در 

میرزایــی گفــت: در هفته دولت ۱۱۶ پروژه با افــزون بر ۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد 
ریــال اعتبــار و توان اشــتغال زایی بــرای بیش از ۲ هزار نفر در شهرســتان 

ساوه به بهره برداری خواهد رسید. 
علــی علیرضایــی مدیــر عامــل شــرکت صنایــع ســنگین اســپیدز نیــز 
در حاشــیه بازدیــد فرمانــدار ســاوه به مناســبت هفته دولت بــه خبرنگار 
جــام جم گفت: شــرکت صنایع ســنگین اســپیدز در ســال 1381 فعالیت 
مســتقل خــود را در زمینــه تولیــد تخصصــی انــواع ســازه های فلــزی مورد 

نیــاز صنایــع و بــا هدف افزایــش کیفیت وکاهــش زمان تولیــد با ظرفیت 
400 تــن در مــاه شــروع و در ســال 1387 بــا افزایــش مســاحت ایــن واحــد 
صنعتی به بیش از 50000 متر مربع در فازهای توســعه خود و همچنین با 
برخورداری از 10000 متر مربع ســالن ســر پوشــیده و امکانات ماشین  آالت 
، موفــق  شــد ظرفیــت خــود را بــه هــزار تــن در مــاه افزایــش دهد.  مجهــز
ســال  در  تــن   12000 مجموعــه  ایــن  اســمی  ظرفیــت  نمــود:  اشــاره  وی 
پاالیشــگاه ها،  نیروگاه هــا،  فلــزی  اســتراکچرهای  انــواع  ســاخت  جهــت 
ســدها، پل هــا و در واقــع ســاخت انــواع اســتراکچرهای فلــزی مرتبــط بــا 
صنایــع ســنگین می باشــد و در ســال های اخیــر نیز به صــورت تخصصی 
دارد. اقــدام  دســت  در  را  نیروگاه هــا   A.C.C ســازه   نصــب  و   ســاخت 
علیرضایی گفت: شــرکت صنایع سنگین اسپیدز علی رغم این که هدف 
خــود را در ســال جهــش تولیــد ، افزیش تولید قــرار داده بود، متاســفانه 
نوســانات قیمــت و تاثیــر منفــی آن در حجــم و میــزان ســرمایه گذاری ها 
باعــث گردید حجــم مناقصات و سفارشــات به طور چشــمگیری کاهش 
یابد و از آنجایی که محرک اصلی تولید در شرکت صنایع سنگین اسپیدز 
مبتنی بر تقاضا و ســفارش مشــتریان می باشــد، شــاهد کاهش تولید در 

ماه های اخیر در این شرکت بوده ایم.
وی خاطرنشــان کــرد: در ایــن خصــوص می تــوان بــه درصد دعــوت به 
مناقصــات در ســال جــاری بــرای ایــن شــرکت در مقایســه بــا ســال قبــل 
کــه کمتــر از یــک چهــارم بــوده اســت اشــاره نمــود کــه نشــان از کاهــش 
می باشــد. صنعتــی  پروژه هــای  قالــب  در  شــده  تعریــف  کارهــای   حجــم 
علیرضایــی بیــان کــرد: از دیگــر عواملــی کــه تاثیــر منفــی بــر رونــد رشــد 
تولید داشــته اســت افزایش شــدید قیمت مــواد اولیه تولید می باشــد. 
بــه عنــوان مثــال در ســال گذشــته ایــن شــرکت بــرای تامیــن فقــط یــک 
آهــن آالت مــورد مصــرف تولیــد یــک مــاه کارخانــه خــود نیــاز بــه  قلــم  
بــرای  کــه  حالــی  در  اســت  داشــته  ریــال  میلیــارد   25 حــدود  بودجــه ای 
همیــن مقــدار آهــن آالت امــروز بودجــه ای حــدود 80 میلیــارد ریــال مورد 
نیــاز اســت و ایــن موضــوع بــا توجــه بــه کمبــود نقدینگــی در پروژه هــا 
خطــوط  توقــف  از  جلوگیــری  جهــت  اولیــه  مــواد  تامیــن  تــداوم  لــزوم  و 

اســت. گردیــده  شــرکت  ایــن  بــرای  جــدی  چالشــی  بــه  تبدیــل   تولیــد، 
وی ادامــه داد: در طــول 20 ســال گذشــته ایــن شــرکت تمرکــز خــود را بــر 
پروژه هــای صنعتــی قــرارداده و در ایــن مســیر بــا ســختی های فراوانی نیز 
روبرو بوده است ، لیکن موفق گردیده تعداد زیادی از پروژه های صنعتی 
 و ملــی را چــه درون مــرزی و چه برون مــرزی با موفقیت به پایان برســاند.

مدیر عامل شــرکت اســپیدز گفت: الزم است در شــرایط حساس کنونی 
ظرفیت هــای داخلــی با تمــام توان پشــتیبان بخش صنعتــی و خصوصی 
باشــند. حمایــت بانک ها بــا دادن وام های کــم بهره در قالب ســرمایه در 
 گــردش، می توانــد منجــر بــه افزایــش حجــم تولیــدات کارخانه هــا گردند.
وی افزود : در حال حاضر 150 نفر به صورت مستقیم در مجموعه صنایع 

سنگین اسپیدز مشغول به کار هستند.

: مدیر عامل شرکت صنایع سنگین اسپیدز
تامیــن  تــداوم  لــزوم  و  پروژه هــا  در  نقدینگــی  کمبــود 
تولیــد،  خطــوط  توقــف  از  جلوگیــری  جهــت  اولیــه  مــواد 
اســت. گردیــده  شــرکت  ایــن  بــرای  جــدی  چالشــی  بــه   تبدیــل 
تمرکــز  شــرکت  ایــن  گذشــته  ســال   20 طــول  در  داد:  ادامــه  وی 
خــود را بــر پروژه هــای صنعتــی قــرارداده اســت و در ایــن مســیر 
، لیکــن موفــق  بــوده اســت  روبــرو  نیــز  بــا ســختی های فراوانــی 
چــه  را  ملــی  و  صنعتــی  پروژه هــای  از  زیــادی  تعــداد  گردیــده 
 درون مــرزی و چــه بــرون مــرزی بــا موفقیــت بــه پایــان برســاند.
مدیر عامل شــرکت اســپیدز گفت: الزم است در شرایط حساس 
کنونی ظرفیت های داخلی با تمام توان پشــتیبان بخش صنعتی 

و خصوصی باشند 

تاژ
پر

ر
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5پروژه عمرانی وخدماتی شهرداری ساوه 
در هفته دولت افتتاح شد

تاژ
پر

ر

شــهردار ســاوه در اولین روز از هفته دولت   در  
آییــن کلنــگ زنــی و بازپیرایی میدان عاشــورا به 
ح از مســجد تا مســجد اشاره  عنوان فاز دوم طر
کــرد و افــزود: این میدان یکــی از میادین زیبای 
قــرار  تاریخــی  بافــت  در  کــه  اســت  ســاوه  شــهر 
دارد و قرار اســت با صــرف هزینه ای بالغ بر ۴.۵ 

میلیارد تومان بازپیرایی شــود.
به گزارش جام  جم ســید مهدی حسینی افزود: 
از آنجایــی کــه وضعیــت ظاهری ایــن خیابان که 
از بافت هــای قدیمــی شــهر محســوب می شــود 
در شــان مــردم نبــود بــا تاییــد کمیســیون ماده 
کــه  شــد  تصویــب  مســجد  تــا  مســجد  ح  طــر  5
گــذر عباســی ســاوه بــه عنــوان فــاز نخســت آن 
بــا هزینــه یــک میلیــارد و 600 میلیــون تومانی به 

رسید.  بهره برداری 
از  بــر این کــه ســاوه ارزش باالیــی  بــا تاکیــد  وی 
لحــاظ تاریخــی در اســتان دارد، تصریــح کرد: طی 
ســالیان قابل توجــه خاصی به ایــن خصوصیت 

نشــده بــود امــا در ســال 97 تصمیم گرفته شــد 
که وضعیت نابه ســامان آن خصوصا گذر پرنده 
آن  حاصــل  کــه  شــود  ســاماندهی  فروش هــا 

افتتاح گذر عباســی است. 
وی بــا تاکیــد بــر این کــه گــذر عباســی ســاوه بــه 
عنــوان یــک گــذر فرهنگــی و اولین پیــاده راه در 
قلــب بافــت تاریخــی شــهر محســوب می شــود 
ســاماندهی  عملیــات  کــه  کــرد  امیــدواری  ابــراز 
اتمــام  بــه  آینــده  ســال  تــا  نیــز  عاشــورا  میــدان 
فرشــتگان  بوســتان  کلنگ زنــی  آییــن  برســد. 
از  روز  چهارمیــن  در  اوتیســم  کــودکان  ویــژه 
، شــهردار  هفتــه دولــت  نیــز بــا حضــور فرماندار
و اعضــای شــورای شــهر ســاوه در حالــی برگــزار 
شــد که رئیــس اداره بهزیســتی شــمار کــودکان 
دارای معضل اوتیســم در این شهرســتان را که 
در ســامانه بــه ثبــت رســیده اند، ۱۰۰ نفــر عنوان 
کرد.وی اظهار داشــت:  اجرای این پروژه نشــان 
دهنــده توجــه مدیران شــهری ســاوه بــه تامین 

نیــاز و خواســته های کــودکان مبتال به اوتیســم 
برقــراری  و  آرامــش  در  فضایــی  چنیــن  و  اســت 
ارتبــاط کــودکان بــا اجتمــاع گامــی بســیار مهــم 
است. آرزومند همچنین شتاب بخشی به روند 
درمــان و تقویــت ارتباطــات اجتماعــی کــودکان 
اوتیســمی را از نتایــج مثبــت ایــن پــروژه عنوان 
کرد. شــهردار ســاوه نیز در مورد بوســتانی ویژه  
کــودکان اوتیســم گفت: ایــن بوســتان در پارک 
جنگلــی شــهر قــرار اســت احــداث شــود،  گفت: 
مســاحت  بــه  زمینــی  در  تفریحــی  مــکان  ایــن 
چهــار هــزار مترمربــع و بــا اعتبار هشــت میلیارد 
ریــال احــداث خواهد شد.ســیدمهدی حســینی  
افــزود: پــس از درخواســت های مکــرر والدیــن 
اســالمی  شــورای  اوتیســم،  بــه  مبتــال  کــودکان 
را  فرشــتگان  بوســتان  احــداث  ســاوه  شــهر 
تصویــب کرد و همزمان با هفته دولت عملیات 
اجرایی آن آغاز شــد که انتظار داریم تا ۲۲ بهمن 
امســال تکمیــل شــود و بــه بهره برداری برســد.

ح 4 دســتگاه آمبوالنس بــه ناوگان  در دیگــر طر
آرامســتان ســاوه افزود شــد کــه خریــد و تجهیز 
ایــن 4 دســتگاه 600 میلیون تومــان هزینه در بر 

است. داشته 
 افتتــاح نخســتین  پــروژه مشــارکتی شــهرداری 
ســاوه نیــز بــه صــورت مجتمــع تجــاری با ســبک 
ســنتی و متناسب با بافت معماری بازار تاریخی 
، مهندس  شــهر با حضور علی میرزایی فرماندار
، اعضای شــورای اسالمی شهر  حســینی شهردار
و خبرنــگاران و جمعی مســئوالن شهرســتان در 
محل گاراژ قدیم قم  کلنگ زنی شد. این  پروژه 
مشــارکتی شــهرداری ســاوه  به صــورت مجتمع 
تجــاری و بازارچــه بــا ســبک ســنتی  در زمینی به 
مســاحت 816 متــر مربــع بــا یــک هــزار و 260 متر 
مربــع زیربنــا بــه ارزشــی فعلــی 250 میلیــارد ریال 
اجــرا خواهد شــد که  در این قــرار داد حدود ۷۲ 
درصد ســهم شــهرداری و مابقی ســهم سرمایه 

گذار بخش خصوصی می باشــد.
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ســید علی آقازاده، اســتاندار اســتان مرکزی در آیین افتتاح اســتخر 
ویــژه کــودکان اســتثنایی شهرســتان ســاوه  بــا بیــان این کــه دنیــای 
پیشــرفته ارزش افــزوده اقتصــادی خود را از محصــول فکر و خالقیت 
بــه دســت مــی آورد، تاکیــد کــرد: اگــر کشــوری می خواهــد پیشــرفت و 
توســعه پایدار داشته باشــد باید از قوه فکر و خالقیت نیروی انسانی 
خــود اســتفاده کنــد کــه هــر چقــدر از این قــوه اســتفاده کنیــم بارآورتر 

شــده و از آن کم نمی شود.
بــه گــزارش جام جم آقازاده افزود: خیرین مدرســه ســاز جایگاهی را 
خلــق می کننــد کــه پــرورش فکــر و خالقیــت در آن ایجــاد می شــود و از 
چنین مکان هایی انســان های ارزشــمندی که از ســرمایه های انسانی 
کشــور هســتند همچــون ملــک حســینی ها کــه خــود از خیریــن بــزرگ 

هســتند و مرحوم دکتر خدادوست ها حاصل می شود.
امــر  در  را  خیراندیشــی  الزم  زمینــه  خیــران  اگــر  گفــت:  آقــازاده 
مدرسه ســازی در ذهــن، رفتــار و کردار خود مهیا کردند برای آن اســت 

که به آینده مملکت می اندیشــند.
 وی بــا بیــان این کــه اســاس کار در هــر جامعه ای توجــه به آموزش 
و پــرورش اســت یــادآور شــد: تمــام کشــورهایی که مســیر پیشــرفت 
و آبادانــی را در ابعــاد مختلــف طــی کــرده انــد، توجه به نظــام آموزش و 
پــرورش را در دســتور کار قــرار دادنــد و از این راه پیشــرفت را در همه 

ابعاد رقم زدند.
وی ادامــه داد: امــروز متولیــان امور بر این موضوع واقف هســتند 
که اگر بخواهیم زمینه الزم پیشــرفت و توســعه را در مملکت به تمام 
معنا تفســیر کنیم باید به نظام آموزش و پرورش توجه جدی داشــته 

باشیم.
از  جایــگاه و نقــش  ابــراز خرســندی  بــا  اســتاندار اســتان مرکــزی  
تعیین کننــده خیــران مدرســه ســاز در ترویــج علــم در اســتان مرکــزی 
بویــژه شهرســتان ســاوه  گفــت: افــراد بیشــماری  در ایــن دیــار زندگی 
کــرده انــد اما نام ماندگار برای کســانی اســت که در کنــار توجه به خود 
به دیگران توجه کرده اند و در کنار نیاز خود نیاز دیگران را مورد توجه 
قــرار داده انــد و به عنــوان همدرد در جامعه همدردی را ســرلوحه قرار 

داده اند. 

امــر  در  شهرســتان  خیــران  برتــر  موقعیــت  بــه  اشــاره  بــا  وی 
مدرسه ســازی، بیان کرد: شهرســتان ســاوه  در جایگاه معین خیرین 
مدرسه ســاز بیــن المللــی قــرار دارد و در حــال حاضــر درصــد باالیــی  از 

مدارس اســتان خیر ساز هستند.
وی بــا اشــاره به این کــه در چهره هــای مصمم خیرین حســن تدبیر 
و اندیشــه واال نمایــان اســت، ابراز امیدواری کرد: ایــن همت واال برای 
همــدردی و برطــرف کــردن نیازهای جامعه روز افزون باشــد و اســتان 
فارس همواره از وجود ســرمایه بزرگ خیرین برای توسعه و پیشرفت 

بهره مند باشد.
آقــازاده  همچنیــن انصاف، ســخاوت، کرامت و توجه بــه همنوعان 
را  ســیره و روش اولیــا و اوصیــا دانســت و یــادآور شــد: آنچــه خیــران 
و نیک اندیشــان در دســتور کار خــود قــرار داده انــد جــزو مهم تریــن 

آموزه های دینی ماست .
محمــدی مدیــر کل نوســازی مــدارس اســتان مرکــزی _ در حاشــیه 
افتتاح استخر ویژه کودکان استثنایی در شهرستان ساوه که باحضور 
اســتاندار استان مرکزی افتتاح شــد،در گفت وگو با خبرنگار تسنیم با 
 اشاره به برنامه های اداره نوسازی مدارس استان مرکزی اظهارداشت:
 امــروز اولیــن اســتخر ویــژه  آب درمانــی و کاردرمانــی بــرای  کــودکان 
اعتبــاری بــا  ســاوه  شهرســتان  در  اســتان  ســطح  در   اســتثنایی 
  بالغ بر 1 میلیارد تومان با زیربنای 290 متر مربع در مدرســه 15 کالســه 

اســتثنایی واقع در خیابان مدرس افتتاح و به بهره برداری رســید.
وی افزود: در شهرســتان اراک نیز اســتخر ویژه کودکان اســتثنایی 
بــا مشــارکت خیریــن در میــدان امــام حســین شــهر اراک بــه صــورت  
تعــداد  کشــور  ســطح  اســت،در  بهره بــرداری  دســت  در  مشــارکتی 
ولــی  بــوده  مــورد   ۵ از  کمتــر  اســتثنایی  کــودکان  ویــژه  اســتخرهای 
آمــوزش و  تــا کنــون دو اســتخرویژه  خوشــبختانه در اســتان مرکــزی 

پرورش و کودکان اســتثنایی طراحی شده است.
مدیــرکل نوســازی مــدارس اســتان مرکــزی تصریــح کــرد: در هفتــه 
دولت امســال ۱۴ پروژه با ۶۸ کالس با ۸۷۰۰ متر زیربنا در هفته دولت 
آماده بهره برداری شــد و به مجموع فضاهای آموزشــی اســتان مرکزی 

اضافه شد.
محمــدی بیــان کــرد: درســال جــاری ۳۵پــروژه بــا حــدود ۲۴۰ کالس 

آماده بهره برداری داریم.
حســین اصالحچــی رئیــس مجمــع خیریــن مدرســه ســاز ســاوه نیز 
بــا خبرنــگار جــام جــم در ســاوه گفت:هیــچ کاری برتــر  در گفــت وگــو 
وفرهنگــی  بــزرگ  عبادتــی  ســازی  مدرســه  نیســت،  مدرسه ســازی  از 
اســت کــه ســال ها اجــر آن باقــی خواهــد مانــد. بزرگ تریــن تاثیــر ایــن 
کار خیرســالمتی و آرامــش اســت. مــن در زندگــی هــدف داشــتم که با 

ســاخت مدرســه به آن رسیده ام واز زندگی ام راضی هستم.
وی در ادامــه بــه افــرادی کــه دوســت دارنــد کاری خیر انجــام دهند 
توصیه می کند:" اشــخاص در ساخت مدرســه می توانند حتی با کمک 

هزینــه یــک آجر شــرکت کنند،چــون وقتی به ایــن ســمت بیایند لذت 
کار را چشــیده و در ادامــه آن مصمم می شــوند."وی همچنین معتقد 
اســت: خیرین نه تنها در ســاخت مدرســه حضور داشــته باشند بلکه 
بایــد در جبــران کمبودهــا هم تالش کنند. داشــتن تمامــی امکانات و 

تجهیزات در هر مدرســه ای حق تمامی دانش آموزان اســت.
وی افزود:معمــوال افرادخیــر بخصوص خیرین مدرســه ســاز کمک 
بــه دیگــران را وظیفــه خــود درقبــال ثروتــی کــه خداونــد بــه آنهــا داده 

می دانند.
  رئیــس مجمــع خیریــن مدرســه ســاز  بــا اشــاره بــه ایــن موضــوع 
 ، می افزاید:"مــا برای دل خودمــان کار می کنیم، نه برای تقدیر و تشــکر

همــواره در زندگــی پاداش این امرخیر را  دیده ایم. 
داشــتن مدرسه ای مناسب حق آینده سازان این مرز و بوم است. 
آینــده کشــور بایــد به دســت افــرادی بــا فرهنــگ و تحصیلکــرده اداره 
شــود. ایجاد مدرسه مناســب باعث می شود تا در آینده نیاز کشور به 

بیگانگان کم شود."

با حضور استاندار و  رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز ساوه در آیین افتتاح  استخر ویژه کودکان استثنایی؛ 

اولین استخر آب درمانی ویژه کودکان استثنایی افتتاح شد
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اى پیـــرطـــــــــریق، دستگیرى فرما      
طفلیم در این طریق پیرى فرما

فرسوده شدیم و ره به جایی نرسید    
   یارا، تو درین راه امیرى فــــرما

امام خمینی - ره
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ــاد  ــه بنی ــته ب ــاوه وابس ــر س ــت کوث ــت و صنع ــع کش مجتم
تعــاون زندانیــان کشــور در نظــر دارد، مقــداری پســته تــر ســال 
1399خــود را از طریــق مزایــده عمومــی بــه فروش برســاند، لذا 
ــه  ــد از تاریــخ درج آگهــی ب ــان واجــد شــرایط می توانن متقاضی
مــدت ۷ روز کاری جهــت گرفتــن اســناد مزایــده بــه دفتــراداری 
مجتمــع کوثــر ســاوه واقــع در خیابــان شــریعتی، شــریعتی24، 
طبقــه دوم آزمایشــگاه ایرانیــان یــا بــه کیلومتر30جــاده قدیــم 
ســاوه بــه همــدان رو بــه روی روســتای قیطانیه، ســمت راســت 

مجتمــع کشــت و صنعــت کوثــر مراجعــه کــرده یــا بــا 
شماره تلفن های:

 0919۶193430- 0912314502۶و 42251511 - 08۶و 08۶-42251522

 دفتر اداری مجتمع تماس حاصل نمایند.
ضمنا هزینه آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

آگهی مزایده 99/136 

مجتمع کشت و صنعت کوثر ساوه

     نوبت اول


