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کاوه  کاغذسازی  مدیرعامل  اسفندیاری،  امیرسامان 
تندیس  و  سپاس  لوح  مراسم،  این  در  حضور  ضمن 

واحد نمونه صنعتی را دریافت نمود.
در جشن بزرگداشت دهه تولید و تجارت که دوازدهم 
صنعت،  وزارت  عمومی  صنایع  مــعــاون  حضور  بــا  تیر 
ایــران،  معدن  و  صنعت  خانه  رئیس  تجارت،  و  معدن 
از مــدیــران و فــعــاالن حــوزه  اســتــانــدار مــرکــزی و جمعی 
اصناف و صنعت استان مرکزی در محل فرهنگسرای 
سازی  کاغذ  صنایع  شرکت  از  گردید،  برگزار  اراک  شهر 
در  مرکزی  استان  صنعتی  نمونه  واحــد  عنوان  به  کــاوه 

سال 1400 تجلیل به عمل آمد.

کاغذسازی  صنایع  شرکت  ارتباطات  واحــد  گــزارش  به 
کاوه، امیرسامان اسفندیاری، مدیرعامل و نایب رئیس 
هیات مدیره این شرکت ضمن حضور در این مراسم، 
را دریافت  تندیس واحد نمونه صنعتی  و  لوح سپاس 

نمود.
با  گــفــت و گــو  در  مــراســم  ایــن  حاشیه  در  اســفــنــدیــاری 
دومین  بــرای  که  هستم  خوشحال  گفت:  خبرنگاران 

کاغذسازی  قدیمی  و  خوشنام  شرکت  متوالی،  ســال 
مرکزی  اســتــان  صنعتی  نمونه  واحـــد  عــنــوان  بــه  کـــاوه 
کارکنان  همه  تالش  شک،  بدون  است.  شده  انتخاب 
داشــتــه  نــقــش  موفقیت  ایـــن  در  شــرکــت  زحمتکش 
گفت:  همچنین  کـــاوه  کــاغــذســازی  اســت.مــدیــرعــامــل 
این شرکت، تولیدکننده انواع کاغذ بسته بندی است 
قـــرار  استفاده  مورد  واسطه ای  کاالی  یک  عنوان  به  که 
مــی گــیــرد چــرا کــه هــر کــاالیــی قبل از ایــن کــه بــه دست 
مصرف کننده برسد نیازمند بسته بندی با کارتن است 
که شرکت کاغذسازی کاوه، کاغذهای مورد استفاده در  

خوشبختانه  افــزود:  وی  می کند.  تولید  را  کارتن ها  این 
توانسته  که  اســت  داشته  مطلوبی  تولیدات  شرکت، 
ــالوه بــر تــامــیــن نــیــاز داخــلــی صــــادرات خــوبــی هــم به  عـ
امسال  که  طوری  به  باشد  داشته  همسایه  کشورهای 
ــادرات  ص رکـــورد  توانستیم  کارکنان  همت  و  تــالش  بــا 
شرکت در سال های گذشته را بشکنیم و به عنوان یک 
کرد:  اظهار  اسفندیاری  شدیم.  انتخاب  نمونه  شرکت 
تنها  که  کــاوه  کاغذسازی  شرکت  شده  باعث  که  آنچه 
در  است  بسته بندی  کاغذ  تولیدکننده  بورسی  شرکت 
میان سایر تولیدکنندگان شاخص باشد این است که 

محصوالت این شرکت صد در صد از ضایعات کاغذی 
تولید می شود، یعنی این شرکت نه تنها به تولید یک 
کاالی استراتژیک پرداخته بلکه در راستای بهبود محیط 
زیست نیز قدم برداشته است، به گونه ای که با تولید 
هر تن کاغذ از آخال)ضایعات کاغذ(، دیگر الزم نیست 

هفده اصله درخت قطع شود.  

کاغذسازی  شرکت  گفت:  کاوه  کاغذسازی  مدیرعامل 
ــاوه از مــعــدود شــرکــت هــایــی اســت کــه از ســال هــای  کـ
گــذشــتــه تـــا کــنــون بـــا شــرکــت هــای دانــــش بــنــیــان در 
تجهیزات  تامین  اولیه،  مــواد  تامین  چون  زمینه هایی 
داریـــم  نــظــر  در  و  داشـــتـــه  هــمــکــاری  آالت  مــاشــیــن  و 
آتی  خودمان نیز در راستای دانش بنیان در سال های 
که  اســت  گفتنی  برسانیم.  انــجــام  بــه  را  فعالیت هایی 
هلدینگ  به  )وابسته  کــاوه  کاغذسازی  صنایع  شرکت 
عنوان  به  نیز   1399 سال  در  شستا(  و  تاپیکو  سلولزی 
واحد نمونه صنعتی استان مرکزی انتخاب گردیده بود.

انتخاب كاغذسازی كاوه به عنوان واحد نمونه صنعتی سال انتخاب كاغذسازی كاوه به عنوان واحد نمونه صنعتی سال 14001400 استان مركزی استان مركزی
افتخاری دیگر و  برای دومین سال متوالی؛
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به مناسبت هفته مبارزه با موادمخدر صورت گرفت:

نخســتین مرحلــه لیگ دوچرخه کورســی اســتان 
مرکزی در اراک برگزار شد

امام جمعه ساوه:

حرکت  دستگاه قضایی  
ــی  ــام ــام اس ــظ تــــراز ن در 

است

از  معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت  در بازدید 
گروه صنعتی صفا عنوان کرد:

گــروه صنعتــی صفــا، ســرمایه ملــی 
است

رئیس کل دادگستری استان مرکزی عنوان کرد:

وکال رعایت اخالق حرفه ای را مورد 
توجه قرار دهند

یت شهری باید در شان  یت شهری باید در شان          مدیر          مدیر
مردم ساوه باشدمردم ساوه باشد

شهردار ساوه :شهردار ساوه :



رونمایی  مراسم  در  شــهــردارســاوه   یوسفیان  امیررضا   
و  نــاوگــان حمل  بــازســازی شــده  اتــوبــوس  از ۶ دستگاه 
اسالمی  شـــورای  اعــضــای  از  تقدیر  ضمن  شــهــری  نقل 
شهر  مسئوالن  شــهــری،  مدیریت  ســـاوه،  ششم  دوره 
نعمتان  ولــی  عنوان   به  که  ساوجی  عزیز  شهروندان  و 
وسهامداران شهر می شناسیم و مدیریت حمل ونقل 
مجموعه  عنوان  گفت:به  آرمیده  مهندس  آقای  جناب 
تـــالش می کنیم  مــدیــریــت شــهــری  رســـان در  ــات  ــدم خ
نم  واز  بدهیم   قــرار  مدنظر  را  ومـــردم  خــداونــد  رضــایــت 
اصحاب رسان بهعنوان رک چهارم  جامعه یارششم در 
بازی خدمت به مردم کنار ما بودند  با انعکاس مطالب 

ما وهمکاران باعصپث دلگرمی ما شدند
وی افزود:قرار شد 7دستگاه  اتوبوس شهاب د وارد فاز 
دستگاه   یک  است  سال  یــازده  چراکه    شوند  بازسازی 
اتوبوس  یارانه ای وارد ساوه نشده  این مسئله موجب 
شد مدیریت شهری کشور را  به سمت  هدایت  بازسازی 
و اورهــال  کــردن ناوگان حمل و نقل  سود دهــد  که در 
ــرای ایـــن ســیــاســت 7دســتــگــاه اتــوبــوس شــهــاب با  ــ اج
اعتباری بالغ بر 4 میلیارد و ۵۷۸ میلیون تومان بازسازی 

شد
 شهردار  ساوه تصریح کرد: قیمت هر دستگاه اتوبوس 
این  از  که  شد  تومان  654میلیارد  9درصــد   احتساب  با 
تعداد 1 دستگاه در سال های قبل و ۶ دستگاه نیز وارد 

چرخه حمل ونقل  شدند. 
 دکتر یوسفیان  ادامه داد: یکی از اولویت های مدیریت 
بهبود  کشور  سراسر  و  ســاوه  در  جدید  دوره  در  شهری 

وضهیت حمل ونقل  است 
درون شهری  خط   ۲0 فعالیت  به  اشــاره  با  ســاوه  شهردار 
سید  منطقه  در  جــدیــدی  خــط  گــفــت:  واحـــد  اتــوبــوس 
تا  می کند  فعالیت  بــه  شـــروع  ــادی  ــدآب اس جمال الدین 
شهر  حاشیه  جزو  که  منطقه  این  در  ساکن  شهروندان 
محسوب می شوند بتوانند از حمل و نقل ارزان بهره مند 

شوند.
قبل  ــال  س از   کــه  تــالش هــایــی  بــا  کـــرد:  خاطرنشان  وی 
صورت گرفت موفق به خرید  ۵0 دستگاه اتوبوس جدید 
با ۲۵1 میلیارد تومان یارانه دولتی و پرداخت ۵0 میلیارد 
با  و  بـــه زودی  که  شــهــرداری ســاوه شدیم  تومان توسط 
حضور استاندار آیین رونمایی از این تعداد اتوبوس نیز 

انجام خواهد گرفت.
ــردم را   شــهــردار ســـاوه  ارائـــه خــدمــات روز افـــزون بــه مـ
دانــســت  ســیــزدهــم  دولـــت  بــدنــه  در  هـــدف  مهمترین 
وضعیت  بهبود  از  پــس  می کنیم  تــالش  ــرد:  ک اضــافــه  و 
نوسازی  و  تقویت  دنــبــال  بــه  ــاوه  س شهر  اتــوبــوس رانــی 
تاکسیرانی درون شهری برویم و باید شرایط را طوری رقم 

بزنیم که در شان مردم ساوه باشد.
ــرد: در حـــال حــاضــر بــا وجــود  ــاوه تــصــریــح کـ ــردار سـ ــه ش

به  مناسبی  به صورت  خدمات  اما  اقتصادی  تنگناهای 
مردم ارائه می شود، شهرداری ساوه ماهانه افزون بر ۲۵ 
و نگهداری شهر  تومان صرف هزینه های جاری  میلیارد 
می کند، مدیریت شهری بدون مشارکت مردم و حضور 
را  شهر  اداره  بــرای  الزم  اقتصادی  تــوان  ســرمــایــه گــذاران 
ــزوده ســاوه در  نــدارد.بــه گفته وی سهم واریــزی ارزش افـ
سال  مشابه  مــدت  به  نسبت  جــاری  ســال  اردیبهشت 

قبل نیز 40 درصد کاهش داشته است.
ــروع فعالیت دولــت  ابــتــدای  ش از  پــایــان گــفــت:   وی در 
سیزدهم تا به امروز بالغ بر 18.5 میلیارد تومان قیر یارانه 
ضمن  تــا  شــده  جــذب  شهری  معابر  اسفالت  بــرای  ای 
گدپذشته  تعهدات  و  بــازســازی  بتوانیم  معابر  بهبود 

شهری را عملیاتی کنیم
گفت:    ایــن مــراســم  نیز در  ــورای شهر ســـاوه  رئــیــس شـ
فرسوده  ســاوه  نقل  و  حمل  سیستم  که  داریــم  اعتقاد 
است و نیاز به بازسازی دارد و الزم است اتوبوس هایی 
که از لحاظ فنی و ظاهری دچار مشکل هستند بازسازی 

و به چرخه بازگردند.
دستگاه   ۶ ایــن  از  رونــمــایــی  گــفــت:  امینی  حــاج  احــمــد 
اتوبوس واحد در  افتتاح خط جدید  اتوبوس و همزمان 
این  اهالی  حق  به  خواسته های  از  جمال  سید  منطقه 
منطقه بود که خوشبختانه با بررسی های به عمل آمده 

این امر محقق شد.

و  ایـــن منطقه  نــبــود فــضــای ســبــز در  کـــرد:  اضــافــه  وی 
این  مردم  خواسته های  دیگر  از  نیز  پسماند  مشکالت 
منطقه است که تالش می کنیم نسبت به رفع آنها اقدام 

شود.
اقتصادی  مشکالت  این که  بیان  با  شهر  شورای  رئیس 
برای مدیریت شهری نیز مشکالتی را در بر داشته است 
انجام  شهر  در  بزرگی  کــارهــای  می خواهد  دلمان  گفت: 
دهیم اما کم و کاستی ها و برخی مشکالت قابل لمس 
شهرداری  و  برمی گردد  نیز  موجود  اقتصادی  شرایط  به 
نیز مستثنا از دیگر بخش ها نیست اما تالش می کنیم 
مردم  به  خوبی  خدمات  موجود  اعتبارات  و  بودجه ها  با 

ارائه کنیم.
مهندس علی اصغر آرمیده رئیس سازمان حمل و نقل 
با  گرفته  صــورت  توافقات  طبق  گفت:  ســاوه  شــهــرداری 
اتوبوسرانی  ناوگان  برای بازسازی  شرکت شهاب خودرو 
قرار  شرکت  ایــن  اختیار  در  اتوبوس  دستگاه   7 ســاوه، 
ــرداری قــرار  ــ گــرفــت کــه یــک دســتــگــاه اخــیــرا مـــورد بــهــره ب
خطوط  وارد  تا  شد  رونمایی  دیگر  دستگاه   6 از  و  گرفته 
بازسازی  برای  داد:  ادامه  وی  شوند.  شهری  اتوبوسرانی 
 780 و  میلیارد   45 مجموعا  اتــوبــوس،  دستگاه   7 ایــن 
میلیون ریال اعتبار هزینه  شده و هزینه تخصیص یافته 
 540 و  میلیارد   6 اتــوبــوس،  دستگاه  هــر  بــازســازی  بــرای 

میلیون ریال پیش بینی شده است.

 شهردار ساوه:

         مدیریت شهری باید در شان مردم ساوه باشد

دوشنبه   20  تیر 1401   شماره 26257
ضمیمه رایگان روزنامه در شهرستان ساوه



عصر  که  تجارت  و  تولید  دهه  بزرگداشت  جشن  در 
روز یکشنبه دوازدهم تیر ماه با حضور معاون صنایع 
خانه  رئیس  تجارت،  و  معدن  صنعت،  وزارت  عمومی 
جمعی  و  مرکزی  استاندار  ایران،  معدن  و  صنعت 
استان  صنعت  و  اصناف  حوزه  فعاالن  و  مدیران  از 
گردید،  برگزار  اراک  شهر  فرهنگسرای  محل  در  مرکزی 
نمونه  واحد  عنوان  به  صنعت   تابلو  پارس  شرکت  از 

صنعتی استان مرکزی در سال 1400 تجلیل شد.
محمدحسین جنتی مدیر عامل و عضو هیات مدیره 
باخبرنگار  وگو  گفت  در  صنعت  تابلو  پارس  شرکت 
سال   در  صنعت   تابلو  پارس  شرکت  گفت  جم  جام 

13۸3به ثبت رسید.
 این مجموعه در شروع به کار  ،فعالیت خود را در  حوزه 
پیمانکاری و خرید و فروش  تجهیزات برقی آغاز کرد و  
سرانجام  در سال 1399 با تشکیل هلدینگ بلواندپی 
دارند،  فعالیت  هلدینگ  این  در  شرکت   30 بر  بالغ  که 
متوسط  و  ضعیف  فشار  تابلوهای  ساخت  مأموریت 
فعالیت  بهره برداری  پروانه  اخذ  با  و  کرد   راشروع  برق 

خود را به شکل یک شرکت تولیدی در سال 1399 آغاز 
کرد.

ضعیف   فشار  کشویی  صنعتی  تابلوهای  افزود:  وی 
تولیدی  مجموعه  این  محصوالت  عمده  متوسط  و 
صنایع  در  و  نفت  وزارت  نیرو،  وزارت  در  که  هستند 
فوالد،نفت،گاز و پتروشیمی وسایر صنایع زیر ساختی 

مورد استفاده قرار می گیرند.
توسعه   ح  طر برنامه های  به  اشاره  با  جنتی  مهندس   
گفت:  جاری  سال  در  صنعت  تابلو  پارس  شرکت 
و  جدید  استانداردهای  به  نیازمشتریان  به  باتوجه 
با  شرکت  توسعه  و  تحقیق  بخش  جدید  محصوالت 
تابلو  جدید  دومحصول  ارائه  و  تولید  پیگیر  جدیت 

افزود:  وی  است.  بازار  به  ولت  20و33کیلو  رده  در 
تولید  شرکت  در  اکنون  هم  شده  ذکر  محصول  دو 
تغییرات  سری  بایک  هستیم   تالش  در  اما  می شوند 
جزیی  و باهدف به روز رسانی  استانداردهای تولیدات 

این مجموعه را ارتقا دهیم.
کرد:  تصریح  صنعت  تابلو  پارس  شرکت  عامل  مدیر 
مشکالت،  علی رغم  الهی   فضل  به  گذشته    سال  در 
بین الملی  موانع   و  اقتصادی  چالش های  بحران ها، 
داشته ایم  تابلو  تولید  زمینه  در  چشمگیری  رشد 
ثبت  به  تابلو  تولید  زمینه  در  اخیر  سال   ۵ رکورد  و 

رساندیم.
برنامه ریزی  با  نیز  امسال  امیدواریم  داد:  ادامه  وی 

های انجام شده  بتوانیم شاهد رکورد و ارتقاءتولیدات 
این مجموعه باشیم.

با اشاره به ماموریت شرکت پارس تابلو  وی در پایان 
صنعت در سال جاری گفت: عالوه بر ارتقاء تولیدات، 
شرکت  ویژه  توجه  مورد  ساوه  بومی  نیروهای  جذب 
حاضر   حال  در  اگرچه   بود  خواهد  صنعت  تابلو  پارس 
نیروی  کمبود  مشکل  با  کاوه   اقتصادی  منطقه  در 
برای  چالش  قطعایک  که  هستیم  مواجه  انسانی 
توجه  با  اما  بود  خواهد  صنعت  بخش  تولیدکنندگان 
جدید  محصوالت  تولید  و   ای  توسعه  های  برنامه  به 
که این مجموعه در دستور کار دارد به فضل الهی این 

مشکل  نیز مرتفع خواهد شد.

تجلیل از مدیرعامل شركت پارس تابلو صنعت،  واحد نمونه صنعتی  در سال 1400

در جشن بزرگداشت دهه تولید و تجارت که دوازدهم 
تجارت،  و  معدن  صنعت،  وزیر  معاون  حضور  با  تیر 
مرکزی  استاندار  ایران،  معدن  و  صنعت  خانه  رئیس 
صنعت  و  اصناف  حوزه  فعاالن  و  مدیران  از  جمعی  و 
برگزار  اراک  شهر  فرهنگسرای  محل  در  مرکزی  استان 
نمونه  واحد  عنوان  به  تابلو  پارس  شرکت  از  گردید، 
عمل  به  تجلیل   1400 سال  در  مرکزی  استان  صنعتی 

آمد.
ترین  قدمت  با  و  نخستین  تابلو،  پارس   محصوالت 
 BLUE&P برند شناخته شده محصوالت برقی در گروه
تجربه  قرن  نیم  از  بیش  با  که  می شوند  محسوب 
صنعتی،  برق  تابلو  انواع  تولید  و  ساخت  در  موفق 
و  ایران  در  کامپکت  پست های  و  خازنی  بانکهای 
در  ما  داشته ایم.  رسانی  خدمت  افتخار  خاورمیانه، 
تجهیزات  به کارگیری  با  صنعت  پارس تابلو  شرکت 
و  پیشرفته  کیفی  کنترلی  آزمایشگاه  مرغوب،  و  مدرن 
برق،  صنعت  خبره  کارشناسان  دانش  از  بهره مندی 

صنعتی  تابلوبرق های  فروش  و  تولید  با  ایم  توانسته 
پیشرو  سازنده  به عنوان  امروز  جهانی،  رقبای  تراز  در 
شناخته  ایران  برق  صنایع  در  تابلوسازی  معتبر  و 
شویم. شبکه های توزیع برق فشار متوسط و ضعیف، 
صنایع  و  پتروشیمی  صنعت  برق،  تولید  نیروگاه های 
 ، گاز و  وابسته، صنایع فوالد و سیمان، معادن، نفت 
و  شهری  زیرساخت  پروژه های  فرودگاه ها،  و  آهن  راه 
ع بادی، صنایع کشاورزی  بیمارستان ها، پارک ها و مزار
و دامپروی، تاسیسات صنعتی و ساختمان های بزرگ، 
روشنایی،  برق  تابلو های  و  موتور  کنترل  کنترل،  مراکز 
و  صنعتی  برق  تابلو  خرید  مشتریان  عمده  بخش 

با  و    . میشوند.   شامل  را  تابلو  پارس  برق  تجهیزات 
انتقال دانش فنی و تخصصی تولید محصوالت برقی 
به   )PTGC( پارس تابلو  توسعه  و  مهنسی  شرکت  از 
در   PTGC فعالیت های  صنعت،  پارس تابلو  شرکت 
حوزه پیمانکاری گسترش چشم گیری پیدا کرده و در 
حوزه های مختلف صنعت و انرژی، پروژه های داخلی و 
خارجی متعددی را با موفقیت در کارنامه خود به ثبت 
محصوالت  باالی   کیفیت  به  باتوجه  است.  رسانده 
این  تولیدات  از  بخشی  تابلو  پارس  شرکت  تولیدی  
می شود   صادر  کشور   از  ج  خار به  صنعتی  مجموعه  
کشور  تابلو برق در  کننده  اولین صادر  و این شرکت  

محسوب  می شود.
پارس  شرکت  عامل  طاهری،مدیر  الدین  غیاث  سید 
شرکت  گفت:  جم  جام  خبرنگار  با  وگو  گفت  در  تابلو 
هولدینگ  از  مادر  شرکت   یک  عنوان  به  تابلو  پارس 
حوزه  دو  در  که  دارد  بسیاری  شاخه های  زیر  بواندپی 

تولید و پیمانکاری فعال است.
به  اکنون  هم  مجموعه  این  کرد:  خاطرنشان  وی 
عنوان پیمانکار درجه یک کشور در حوزه های مختلف 
متعددی  خارجی  و  داخلی   انرژی،پروژه های  و  صنعت 
را با موفقیت در کارنامه خود به ثبت رسانده است و 
به عنوان یک  تابلو  پارس  نیز شرکت  تولید   در حوزه 
شرکت مادر پشتیبان مجموعه ای از شرکت ها است 
که هر یک به طور تخصصی در تولید محصوالتی چون 
پست های  و  خزنی  صنعتی،بانک های  برق  تابلو های 

کامپکت فعال هستند.
می توان  شرکت  نوین  فعالیت های  از  داد:   ادامه  وی 
این  در  که  نمود  اشاره  مرزی  برون  پروژه های  اجرا  به 
برق  انتقال  پست های  پروژه های  به  می توان  زمینه 
ارمنستان،افغانستان و  در کشورهای همسایه چون 
کشورهای اوراسیا،  پروژه نیرو گاه عراق و تانزانیا  اشاره 
در  کرد:  تصریح  تابلو  پارس  شرکت  عامل  مدیر  کرد. 
متعددی  پروژه های  گاز  و  نیرو،نفت  وزارت  حوزه های 
در دست اجرا داریم که از سال 1368 شروع شده و با 
توسعه ساالنه ادامه یافته و موفق شدیم محصوالت 
ارائه  و  کرده  اضافه  خود  کاالیی  سبد  به  را  جدیدی 
نیروی  توسعه  بخش  در  گفت:  پایان  در  وی  دهیم. 
انسانی نیز سعی شده از افراد مختصص و نخبه مراکز 

عالی استفاده کنیم 

     تجلیل از مدیرعامل شركت پارس تابلو  

3 دوشنبه   20  تیر 1401   شماره 6257ضمیمه رایگان روزنامه در شهرستان ساوه

همزمان با دهه تولید و تجارت صورت گرفت ؛ 



 
حجت االسالم عبدالمهدی موسوی رئیس کل دادگستری 
و  رئیس  با  هم اندیشی  نشست  در  مرکزی  استان 
رسمی  کارشناسان  و  وکال  مرکز  و  کانون  هیئت مدیره 
ظرفیت  از  استفاده  به  اشاره  با  مرکزی  استان  دادگستری 
بود  این  جلسه  این  برگزاری  از  هدف  کرد:  اظهار  نخبگان 

 ، اقشار صنوف،  همه  ظرفیت  از  قضائیه  قوه  هفته  در  که 
فرهیختگان و نخبگان استفاده شود که وجه مشترک همه 
احقاق حق است و مقام معظم رهبری مالک صحت عمل 

همه را احقاق حق اعالم کردند.
وکیل،  قاضی،  افزود:  وی  جم  جام  خبرنگار  گزارش  به   
جایی  در  تا  هستند  این  دنبال  به  همه  غیره  و  کارشناس 
قرار بگیرند که اعالم کنند در چرخه دادرسی به احقاق حق 

رسیدیم و برای همه افتخار و موجبات سربلندی است.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی ادامه داد: جایگاه وکیل 
یک پله پس از قاضی است و به لحاظ حساسیت مجموعه 
به دنبال این هستیم تا سالمت و شخصیت کارشناسان 
وکال  با  جلسات  کرد:  تصریح  کند.موسوی  پیدا  ارتقا  وکال  و 
به لحاظ زمان تشکیل به درازا می کشد بنابراین باید در هر 
و وکال  کارشناسان  و  برگزار شود  فصل حداقل یک جلسه 

پیشنهادات و مطالب خود را به صورت مکتوب ارائه دهند.

در  محوری  اصل  مراجعان  حرمت  رعایت  کرد:  بیان  وی 
دستگاه قضا است و وکال و کارشناسان به عنوان قشر ویژه 
و فرهیخته باید به این موضوع توجه کنند و رعایت حرمت 

آنها نیز برای دادگستری مهم است.
و  وکال  کرد:  بیان  مرکزی  استان  دادگستری  رئیس کل 
هر  از  بیشتر  کاری  ارتباط  لحاظ  به  دادگستری  کارشناسان 
مجموعه دیگر بر نواقص، مشکالت، بایدها و نبایدها اطالع 
داشته  بیشتری  تعامل  قضا  دستگاه  با  باید  پس  دارند 

باشند و در زمینه رفع مشکالت راهکار ارائه دهند.
به دستگاه قضا  کار مراجعه کنندگان  تراکم  به  با اشاره  وی 
از 400 هزار پرونده وارده به دادگستری استان  گفت: بیش 
است به عبارتی بیش از یک دوم جمعیت استان در سال 
داریم  قضائی  همکار  نفر   ۲۲0 و  می کنند  مراجعه  محاکم  به 
که باید وکال و کارشناسان در کنترل ورودی و کاهش وقوع 

جرایم کمک کنند.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی عنوان کرد:

                    وکال رعایت اخالق حرفه ای را مورد توجه قرار دهند

امام جمعه ساوه گفت: گسترش عدالت در جامعه، 
اطاله  کاهش  و  فساد  ایجاد  زمینه های  بردن  بین  از 
برای  قضایی  دستگاه  ماموریت  مهمترین  دادرســی 

جلب رضایتمندی عموم مردم است.
در  رحیمی  جعفر  حجت االسالم  جم  جــام  گــزارش  به 
دیدار با مسئوالن دستگاه قضایی شهرستان ساوه 
انجام شد،  از هفته قوه قضاییه  روز  که در نخستین 
خصوص  بــه  قــانــون  بــه  همگانی  بــنــدی  پــای  ــزود:  ــ اف
کاهش  ضمن  می تواند  مسئوالن  تکلیف  به  عمل 
به  پرونده ها  شــدن  سرریز  از  جامعه،  در  اختالفات 

دستگاه قضائی جلوگیری کند.
15 میلیون پرونده در  به تشکیل حدود  با اشاره  وی 
اگر طرفین  1399 در قوه قضائیه اظهار داشت:  سال 
بخش  بگیریم،  نظر  در  نفر   ۲ حــداقــل  را  پــرونــده  هــر 

و  قضایی  اختالفات  درگیر  کشور  جمعیت  از  بزرگی 
اتخاذ  و  تدبیر  با  باید  که  هستند  رسیدگی  انتظار  در 

راهکارهایی و این شرایط را تعدیل کرد.
پرونده  تشکیل  باالی  آمار  افــزود:  ساوه  جمعه  امام 
حــوزه  متولیان  کوتاهی  بیانگر  قضائی  دستگاه  در 
اندرکاران  دست  سایر  و  اعتقادی  آموزشی،  فرهنگی، 
در عمل به تکالیف قانونی شان است و اگر مساجد 
و قوانین و مقررات  کنند  کارکرد واقعی خود عمل  به 
شمار  شــک  ــدون  ب شــود  اجــرایــی  احسن  نحو  بــه  نیز 

پرونده های قضائی هم کاهش می یابد.
رنج و  این که دنیا جای  با بیان  حجت االسالم رحیمی  
مردم  گرفتاری های  و  مشکالت  افــزود:  اســت،  انــدوه 
کردن  بیان  از  نباید  و  است  مسئوالن  بر  خدا  نعمت 
حوائج مردم ملول و ناراحت شد بلکه باید با خدمت 

خالصانه و صادقانه به آنها خدمت کرد.
افزود: صبر مهم ترین ویژگی قضات است و باید  وی 
دقیق  بــردبــاری  و  صبر  با  را  دعــوی  طرفین  حــرف هــای 
ایــن کــه  ضــمــن  کنند  ــادر  صـ ــه  ــادالن ع رای  و  بشنوند 
و  ــردم  م بین  در  قضایی  مسئوالن  و  قضات  حضور 
و  می شود  مشکالت  از  بسیاری  حل  موجب  مساجد 
عاملی در کاهش پرونده های ورودی به این مجموعه 

است.

امام جمعه ساوه:
حرکت  دستگاه قضایی  در تراز نظام اسالمی است

مسئول امور دام، آبزیان و شیالت جهاد کشاورزی ساوه:

۲۱ واحد پرورش آبزیان در ساوه فعال است

پــروژه  درصـــدی   65 پیشرفت 
سنتی  بــــازارچــــه  ــی  ــت ــارک ــش م

شهرداری ساوه

پیشرفت  از  ساوه  شهردار  عمرانی  معاون 
سنتی  بازارچه  مشارکتی  پروژه  درصدی   65
شهرداری  با سرمایه گذار بخش خصوصی 

خبر داد.
این که  بیان  با  افشاری  جام جم  گزارش  به   
این پروژه در مرکز شهر ساوه در حال احداث 
می باشد، گفت: با پایان عملیات سفت کاری 
هم اینک این پروژه وارد فاز نازک کاری و نما 
شده که امیدواریم با توجه به تالش سرمایه 
مهر  تا  بازارچه  این  خصوصی  بخش  گذار 
وی  برسد.  برداری  بهره  به  تکمیل  امسال 
اجرای  حال  در  عمرانی  پروژه های  دیگر  به 
هم  داشت:  اظهار  و  کرد  اشاره  شهرداری 
سه  طول  به  جنوب  کمربندی  پروژه  اینک 
در  فیزیکی  پیشرفت  درصد  با 35  کیلومتر 
حال انجام است. وی تصریح کرد: همچنین 
پروژه  کیلومتری   9 پروژه  از  کیلومتر   4
زیرسازی  عملیات  پایان  با  شرق  کمربندی 
کیلومتر   2 که  است  گذاری  جدول  آماده 
افشاری  است.  شده  گذاری  جدول  آن 
مزاحم  صنوف  شهرک  پروژه  به  همچنین 
درصد  اینک 70  هم  داد:  ادامه  و  کرد  اشاره 
جدولگذاری  درصد  خاکبرداری، 60  عملیات 
حال  در  زیرساختی  تاسیسات  درصد   50 و 
اجرا می باشد.وی به فعالیت های شهرداری 
ساوه در راستای مناسب سازی معابر اشاره 
مدیریت  فعالیت  ابتدای  از  گفت:  و   کرد 
مربع  متر  هزار   10 ششم  دوره  در  شهری 
عملیات کفپوش معابر در شهر انجام شده 
است. افشاری اجرای طرح نهضت آسفالت، 
پیشرفت 75 درصدی پروژه دیوار ساحلی به 
طول 500 متر، اجرای 15 کیلومتر جدولگذاری 
معابر خاکی شهر، پیشرفت 65 درصدی پل 
کمربندی جنوب، عقد قرارداد برای تکمیل 
ساختمان جدید و پارک خطی شهرک علوی 
از دیگر پروژه های عمرانی در حال اجرای  را 

شهرداری ساوه عنوان کرد.

آسفالت  30  بهره برداری از پروژه 
معبر خاکی ساوه 

از  برداری  بهره  مراسم  جام جم،  گزارش  به 
پروژه زیرسازی، جدولگذاری  و آسفالت  30 
معبر خاکی ساوه به ارزش 30 میلیارد تومان 
7 تیر با حضور یوسفیان شهردار، ریاست 
فرمانده  شهر،  اسالمی  شورای  اعضای  و 
سپاه ناحیه ساوه، جمعی مسئوالن و اهالی 
شهرک علوی در محل  امام حسین )ع( 9  

شهرک علوی برگزار شد.

دستگاه  یک  و  سواری  خودرو  جاده ای  تصادف  گفت:  ساوه  شهرستان  راه  پلیس  فرمانده 
آمبوالنس در محور ساوه-همدان دو کشته و سه مصدوم برجا گذاشت.

علوم پزشکی  دانشکده  به  متعلق  آمبوالنس  گفت:  آقایی  آقانور  سرگرد  جام جم  گزارش  به   
ساوه بود که در محور قدیم ساوه-همدان کیلومتر ۲۷ با سواری برخورد کرد و هر سه سرنشین 

خود  جان  سانحه  این  در  خودروسواری  سرنشین  کرد: ۲  بیان  شدند.وی  مصدوم  آمبوالنس 
اعالم  سواری  خودرو  چپ  به  انحراف  تصادف،  علت  نیز  پلیس  بررسی  در  و  دادند  دست  از  را 
شد.فرمانده پلیس راه ساوه از رانندگان درخواست کرد ضمن توجه به جلو، از تردد با سرعت 

و سبقت غیرمجاز خودداری کرده و نسبت به رعایت قوانین رانندگی دقت کافی داشته باشند.

برخورد سواری و آمبوالنس در محور  همدان ۲ کشته و ۳ مصدوم برجا گذاشت اجتماعیاجتماعی4
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آبزیان و شیالت جهاد کشاورزی ساوه گفت:  مسئول امور دام، 
به  مشغول  ساوه  شهرستان  در  آبزیان  پرورش  واحد   ۲1 اکنون 

هستند. فعالیت 
آبزیان  دام  امور  مسئول  پسند  شاه  مجید  جم  جام  گــزارش  به   
وشیالت جهاد کشاورزی ساوه، اظهار کرد: اکنون ۷ واحد تولید 
سال  در  کــه  اســت  فــعــال  ســـاوه  شهرستان  در  زینتی  مــاهــیــان 
گذشته 3۸1 هزار قطعه ماهی زنده زا و ۲۵0 هزار و ۶00 قطعه ماهی 
تخم گذار تولید کردند و در مجموع از این ۷ واحد تولید ماهیان 

زینتی ۶31 هزار و ۶00 قطعه ماهی تولید شده است.
وی افزود: 14 واحد تولیدی ماهیان سرد آبی و گرم آبی مشغول 
به فعالیت هستند که ۲4۶ تن ماهی تولید شده است.مسئول 
آبزیان و شیالت جهاد کشاورزی ساوه تصریح کرد: به  امور دام، 
برای  استقبال  ماهی،  خــوراک  و  نهاده ها  گرانی  و  آبــی  کم  دلیل 
کاهش  حــدودی  تا  نیز  تولید  و  شده  کم  حــوزه  این  در  فعالیت 

یافته است.

اول  ماهه   3 در  گفت:  مرکزی  استان  زندان های  مدیرکل   
سال جاری تعداد ۷۵ نفر از زندانیان جرائم غیر عمد در این 

استان آزاد شده اند.
به گزارش جام جم علی اسالم خواه در نشست خبری اظهار 
آزادی زندانیان جرائم غیر عمد در مجموع حدود  کرد: برای 
۲۷ میلیارد ریال از محل منابع مالی ستاد دیه استان و کشور 
و پرداخت وام از طریق بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری 
و منابع مربوط به صندوق خسارت های بدنی و بیمه تأمین 
و پرداخت شده است.وی افزود: کل بدهی این زندانیان که 
شامل جرایم غیر عمدی دیه، مهریه، نفقه و بدهی مالی غیر 
کالهبرداری بوده 3۷۲ میلیارد ریال برآورد شده که با فرایند 

اخذ گذشت شکات، پذیرش اعسار از سوی مراجع قضائی، 
کمک های  بانکی،  تسهیالت  اعطای  محکوم،  خود  آورده 
بالعوض از سوی ستاد دیه استان و کشور و خیرین تأمین 
جاری  سال  ماهه   3 در  داد:  ادامه  خواه  است.اسالم  شده 
گل  جشن های  در  استان  خیرین  نقدی  کمک های  میزان 
ریزان مبلغ 34 میلیارد ریال بوده است . مدیر کل زندان های 
امنا ستاد دیه استان  نایب رئیس هیئت  و  استان مرکزی 
جرایم  زندانیان  آزادی  تعداد  اعالم  با  همچنین  مرکزی 
غیرعمد در 3 ماهه اول سال 1401 گفت: در 3 ماهه اول جاری 
آزاد شده اند که 1۶ نفر از  تعداد ۷۵ نفر از زندان های استان 
از  قضائیه  قوه  هفته  بزرگداشت  با  همزمان  زندانیان  این 

زندان آزاد شده اند. وی گفت: در حال حاضر تعداد 110 نفر از 
محکومین جرایم غیر عمد محکومیت های تصادف و دیه، 
مهریه و نفقه، بدهی مالی غیر کالهبرداری و… در زندان های 

استان منتظر کمک هستند.

مدیرکل زندان های استان مرکزی خبر داد؛

آزادی ۷۵ زندانی جرائم غیر عمد در استان مرکزی



انقالبی  و  پرسابقه  علمای  از  یکی 
ساوه درگذشت

دیدار مسئوالن قضایی شهرستان 
ساوه با خانواده شهید 

انتصاب معاون استاندار و فرماندار 
ساوه

رئیس شبکه دامپزشکی خمین 

۷۵۰ کیلوگرم فرآورده دامی 
خمین  در  بهداشتی  غیر 

جمع آوری شد
گفت:  خمین  دامپزشکی  شبکه  رئیس 
غیربهداشتی  دامی  فرآورده  کیلوگرم   ۷۵0
این  در  امسال  نخست  ماهه  سه  در 

شهرستان جمع آوری شد.
جوانمرد  رضا  محمد  جم  جام  گزارش  به   
کفت: پنج هزار و 100 مورد بازرسی از مراکز 
دامی  خام  فرآورده های  توزیع  و  عرضه 

امسال در خمین انجام شد.
 ۷0 بازدیدها  این  در  کرد:  اضافه  وی 
 1۵ برای  و  شناسایی  غیربهداشتی  مورد 
تشکیل  قضایی  پرونده  متخلف  مرکز 
معرفی  قضایی  مراجع  به  متخلفان  و 

شدند.
ادامه  خمین  دامپزشکی  شبکه  رئیس 
گاو،  شامل  دام   4۶3 و  هزار  پنج  داد: 
 ۲۸1 و  هزار   ۸1۵ وزن  با  بز  و  گوسفند 
امسال  نخست  ماهه  سه  در  کیلوگرم 
در این شهرستان کشتار و 3۶۶ کیلوگرم 
اشاره  با  است.جوانمرد  شده  ضبط  دام 
 4۵3 و  هزار   ۲۸۵ و  میلیون  یک  کشتار 
خمین،  در  جاری  سال  در  جوجه  قطعه 
کشتار  جوجه های  شمار  این  از  گفت: 
بهداشتی  غیر  جوجه  تن  شده،۷۸ 

جمع  آوری شد.

دانش آموز   ۳۷۴ و  هزار  سه 
با  امسال  کنکور  در  ساوجی 

کردند یکدیگر رقابت 
مدیر آموزش و پرورش شهرستان ساوه 
کنکور  در  نفر   3۷4 و  هزار  سه  رقابت  از 
ساوه  شهرستان  در   1401 سال  سراسری 

خبر داد.
\v»فراشیانی ابراهیم  جام جم  گزارش  به 
اظهار  ساوه   پرورش  و  آموزش  رئیس 
کرد: کنکور سراسری ناپیوسته سال 1401 
رشته  داوطلبان  رقابت  با  تیر  هشتم  از 
هنر در ساوه آغاز شد که ۵13 نفر در این 
رقابت  به  هم  با  ساوه  در  آزمون  رشته 

پرداختند. 
آزمون سراسری  وی بیان کرد: امسال در 
نفر   3۷4 و  هزار  سه  دانشگاه ها  به  ورود 
از شهرستان ساوه حضور دارند و کنکور 
روز  امسال در چهار رشته به مدت چهار 
آزاد اسالمی  در ۲ حوزه امتحانی دانشگاه 
و دانشگاه پیام نور ساوه برگزار می شود.
مدیر آموزش و پرورش شهرستان ساوه 
تفکیک  به  دانش آموزان  آمار  داد:  ادامه 
نفر   ۵94 که  است  صورت  این  به  رشته 
۵۷۷ دانش آموز در رشته  زبان،  در رشته 
ریاضی، ۵3۵ نفر انسانی و یک هزار و 1۵۵ 
سراسری  کنکور  در  تجربی  رشته  در  نفر 
سال 1401 شرکت کردند. فراشیانی گفت: 
علوم  رشته  متقاضیان  تعداد  ساله  هر 
سطح  این  و  است  زیاد  بسیار  تجربی 
رشته  انتخاب  و  رقابت  برای  تقاضا  از 

مناسب دشوار است.

استانداری  اقتصادی  هماهنگی  معاون  میرزاخانی  حسن 
استان مرکزی   در بازدیدهایی که از واحدهای صنعتی فعال 
یا در دست راه اندازی این شهرک داشت، در جلسه  بررسی 
مشکالت موجود این ناحیه صنعتی اظهار داشت: ساوه قطب 
صنعتی استان مرکزی و کشور به شمار می رود و نقش مهمی 

در تولیدات ملی دارد. 
توسعه  داد:  ادامه  میرزاخانی  حسن  جام جم،  گزارش  به 
فعالیت ها و رونق تولید در شهرک های صنعتی مستلزم تامین 
زیرساخت ها از جمله برق، آب و گاز است و باید در این مسیر 
استاندار  اقتصادی  گیرد.معاون  صورت  زیربنایی  اقدامات 
مرکزی با اشاره به بازدید از چند واحد تولیدی و صنعتی شهرک 

صنعتی شهید چمران، اظهار کرد: در جریان این بازدید موانع 
و مشکالتی مطرح شد که مهمترین آن راه دسترسی شهرک 

صنعتی به آزاد راه ساوه تهران بود که باید برای حل این مشکل 
چاره اندیشی کرد.وی در خصوص مشکالتی نظیر تامین آب 
مورد نیاز برای واحدهای تولیدی و صنعتی اظهار کرد: با توجه 
خانه  تصفیه  به  چمران  شهید  صنعتی  شهرک  نزدیکی  به 
فاضالب شهر ساوه باید تمهیدات الزم به منظور انتقال پساب 
تولیدی این تصفیه خانه برای مصارف صنعتی شهرک توسط 
شرکت آب و فاضالب استان مرکزی صورت گیرد.میرزاخانی در 
خصوص مشکالت امنیتی سرمایه گذاران در این شهرک نیز 
گفت: مشکل تامین امنیت و برخی مطالبات دیگر صنعتگران 
مرکز  مدیران  با  نشستی  در  چمران  شهید  صنعتی  شهرک 
استان مطرح و برای برطرف شدن آن تصمیم گیری خواهد شد.

معاون هماهنگی اقتصادی استانداری استان مرکزی:
تامین زیرساخت های شهرک صنعتی شهید چمران ساوه رونق اقتصادی را به همراه دارد                                                                                             

نخستین مرحله لیگ دوچرخه کورسی استان مرکزی در اراک برگزار شد
کورسی  دوچــرخــه  لیگ  مرحله  نخستین 
بــه مناسبت هفته مبارزه  مــرکــزی  اســتــان 
با موادمخدر و با شعار ) همه با هم، نه به 

اعتیاد( برگزار شد.
سرپرست هیات دوچرخه ســواری استان 
مرکزی در حاشیه برگزاری این مسابقات به 
مسابقات  از  سری  این  گفت:  خبرنگاران  

مــبــارزه  هفته  گــرامــیــداشــت  مناسبت  بــه 
تــرویــج فرهنگ دوچرخه  و  مــوادمــخــدر  بــا 
بــا حــضــور 30  ســــواری، ســالمــت و ورزش، 
رده هــای سنی پیشکسوتان،  در  ورزشکار 
شد.در  برگزار  اراک  در  جوانان  و  بزرگساالن 
ــا ســاریــخــانــی،  پـــایـــان ایــــن رقـــابـــت هـــا، رضــ
به  فرضی«  »عباس  و  اینانلو«  »محمدرضا 

سنی  رده  ســوم  تا  اول  عنوان های  ترتیب 
پیشکسوتان را بدست آوردند. در رده سنی 
بزرگساالن نیز وحید کمیجانی، علی ایزدی 
و مجید تقی فر اول تا سوم شدند. مدسینا 
حسین  و  بهزاد«  آتبین  کــرهــرودی،  ربیعی 
ترتیب  بــه  ــان  جــوان سنی  رده  در  گــــودرزی 

عنوان های اول تا سوم را به دست آوردند.

جهانی  روز  مناسبت  بــه  مصطفوی  مهدی 
بدون پالستیک افزود: گرچه گسترش تولید 
کیفیت  بهبود  بــه  پالستیک  از  اســتــفــاده  و 
زندگی ما کمک کرده اما عوارض این موضوع 

نیز گریبانگیر محیط زیست شده است.
به دغدغه  ــا  روزه ایــن  افـــزود: پالستیک  وی 
و  زیست  محیط  حامیان  از  بسیاری  اصلی 
حتی مردم عادی تبدیل شده و آلودگی ناشی 
از پالستیک های یک بار مصرف برای سالمتی 

انسان، جانوران و به طور کلی کیفیت محیط 
زیست خطرات زیادی را به همراه دارد.

مصطفوی بیان داشت: پالستیک ها موادی 
هستند که تخمین زده می شود تجزیه آن ها 
این  در  و  مــی بــرد  ــان  زمـ ســال   4۵0 از  بیش 
ذرات  به  طبیعی  عوامل  توسط  فقط  مــدت 
ریز موسوم به میکرو پالستیک تبدیل شده 
که باعث ایجاد آلودگی های زیست محیطی، 
زنجیره  به  نهایت  در  و  حیوانات  شدن  تلف 

غذایی انسان وارد می شوند.وی گفت: همه 
ساله حدود ۵00 میلیارد کیسه پالستیکی در 
 تمام 

ً
سراسر جهان استفاده شده که تقریبا

آن راهی دفن گاه های زباله می شود و آلودگی 
و  تشدید  قابل توجهی  طور  به  را  پالستیکی 
انسان ها،  سالمت  بر  جبران ناپذیر  تأثیراتی 

حیات وحش و کره خاکی به جا می گذارد.
روزانــه به  ایرانی  اینکه هر  بیان  با  مصطفوی 
طور میانگین سه کیسه پالستیکی مصرف 
می کند که متوسط عمر استفاده از هر کیسه 
حالی  در  ایــن  افـــزود:  اســت،  دقیقه   12 تنها 
است که برای حذف هر کدام از این کیسه ها 

است.وی  نیاز  زمان  سال  صدها  طبیعت  از 
جایگزینی  طریق  از  مــی تــوان  داشـــت:  تاکید 
کــیــســه هــای پـــارچـــه ای بــــرای هــمــیــن مــدت 
آلودگی  از تبعات منفی  زمان کوتاه، بسیاری 

پالستیکی را به حداقل رساند.

سرپرست محیط زیست استان مرکزی

پالستیک بالی جان محیط زیست شده است

مجید ولد خانی سرپرست بخشداری مرکزی شد
مهدی  حضور  با  ساوه  مرکزی  بخشدار  معارفه  مراسم 
الیاسی، سرپرست فرمانداری ویژه شهرستان ساوه برگزار 

شد.

به گزارش جام جم، در این جلسه مجید ولدخانی با حکم 
و  معرفی  مرکزی  بخشداری  سرپرست  عنوان  به  استاندار 
از خدمات سه ساله کیوان گودرزی راد تکریم و تقدیر شد.
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اجتماعیاجتماعی

خبر

 

عالم  مسن ترین  مساله  گو  مصطفی  سید  االسالم  حجت 
انقالبی استان مرکزی، دعوت حق را لبیک گفته و به دیار باقی 

شتافت.
در  موثری  و  محوری  نقش  ساوجی  پرسابقه  روحانی   این 
بحبوحه پیروزی انقالب در شهرستان ساوه داشته و یکی از 
مؤسسان کمیته انقالب اسالمی در شهرستان بوده است . 
نقش ایشان و فرزندانشان در دوران دفاع مقدس و خدمت 

به رزمندگان بارز بوده است .
همچنین ایشان از واقفین فعال در شهرستان ساوه بوده 
از روستاهای ساوه، خرید و  و ساخت یک مدرسه در یکی 
اهدای زمین یکی از مساجد و وقف ویژه حوزه علمیه و تبلیغ 

دینی نیز در کارنامه معنوی ایشان به ثبت رسیده است

 همزمان با هفته قوه قضائیه همزمان با فرا رسیدن هفته 
همراه  به  ساوه  انقالب  و  عمومی  دادستان  قضائیه  قوه 
دستگاه  کارکنان  و  قضات  قضائی،  مسئوالن  از  جمعی 

قضایی این شهرستان به دیدار یک خانواده شهید رفتند .
به گزارش جام جم  مسئوالن قضائی ساوه با حضور در منزل 
خانواده شهید مرادعلی قره شیخلو از شهدای هشت سال 
شهدای  شامخ  مقام  به  احترام  ادای  ضمن  مقدس  دفاع 
جنگ تحمیلی با خانواده این شهید واالمقام دیدار و گفت و 
گو کردند. مجید علیپور دادستان ساوه در این مراسم دیدار 
با خانواده شهیدان را یک سنت حسنه برشمرد و افزود: 
دیدار با خانواده معظم شهدا کمتری کاری است که در قبال 

ایثارگری جوانان این مرز و بوم صورت می گیرد

  

شهرستان  فرماندار  عنوان  به  جنابعالی  شایسته  انتصاب 
گمان  که بی  بــاور داریــم  و  را تبریك عرض می نماییم  ســاوه 
و  صدیق  خادمی  عنوان  به  مسئولیت  این  در  شما  حضور 
والیتمدار با کوله بار گرانی از تجربه، نوید بخش تحولی عظیم 
در شهرستان ساوه یش از پیش خواهد گردید، این انتصاب 
و  مدیریتی  و  علمی  توانمندیهای  از  گرفته  نشأت   

ً
قطعا که 

کارنامه درخشان حضرتعالی در خدمت رسانی بوده را به شما 
تبریك و تهنیت عرض نموده و از خداوند متعال توفیق روز 

افزونتان را در تمامی مراحل زندگی مسالت داریم. 

 عباس کریمی سرپرست  و لیال گراوند مدیر اجرایی روزنامه 
جام جم در ساوه و زرندیه



مناسبت  به  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیــر  معاون 
هفته صنعت و معدن، از »گروه صنعتی صفا« بازدید 
کرد. در این بازدید، وی عالوه بر تاکید بر برنامه های 
حمایتی وزارت صمت از تولیدکنندگان برتر و پیشرو 
به مقوله استفاده از ظرفیت   های دانشگاهی و توجه 

به سرمایه    انسانی در شرکت ها اشاره کرد. 
محمدمهدی برادران در خصوص بحث   های حمایتی 
از شرکت های خصوصی گفت: به   طورکلی هر صنعت 
ــادی، فـــنـــاوری و  ــ ــر ســرمــایــه   هــای م تــولــیــدی عـــالوه ب
پــارامــتــرهــای دانـــش ســازمــانــی و  زیــرســاخــتــی، دارای 

سرمایه انسانی است. 
که  ــور  ــش ک بــاســابــقــه  صــنــعــتــگــران  داد:  ــه  ــ ادامـ وی 
ــا افـــــراد مــتــخــصــص دانــشــگــاهــی و  ــد بـ ــه   ان ــت ــس ــوان ت

بر  ــالوه  ــ عـ و  شـــونـــد  هــمــســو  و  ــراه  ــمـ هـ آن  ــاالن  ــعـ فـ
باشند،  موفق  نیز  باکیفیت  تولید  در  اشتغال زایی 

   نوعی سرمایه ملی محسوب می   شوند.
نیز  900هـــکـــتـــاری  مــجــمــوعــه  ایـــن  در  رو  هــمــیــن  از   
مشاهده  را  مــلــی  ســرمــایــه  ایـــن  ــه   وضــوح  ب ــوان  ــی   ت م
و  فعال  نیروی  داشتن  به   واسطه  شرکت  ایــن  کــرد. 
توانسته  صحیح  مدیریت  با  همچنین  و  دانشگاهی 
جهانی  تــراز  و  ملی  حــوزه  در  مطلوبی  گام   های  اســت 
بردارد. به گفته معاون صنایع عمومی وزیر صنعت، 
صنعتی  نمونه   های  بــا  کــشــور  در  تــجــارت،  و  مــعــدن 
 140 دارای  کـــه  هــســتــیــم  روبـــــه رو  انــگــشــت   شــمــاری 

متخصص برق صنعتی باشند.
الــبــتــه شــرکــت مــذکــور نــیــز بــه هــمــت همین نــیــروی 

گام   های  داخلی،  نیاز  بر  عالوه  است  توانسته  کارآمد 
استواری در بخش صادرات بردارد. 

ــا داشــتــن  کـــرد: ایـــن شــرکــت ب ــه تــاکــیــد  ــ وی در ادام
باکیفیت  محصوالت  تولید  با  و  بــه   روز  ماشین   آالت 
با قطرهای بزرگ و طویل در حوزه نورد و لوله کمک 
زیرساختی  صنایع  توسعه  و  رشــد  بــه  قابل   توجهی 
نه   تنها  حـــوزه  ــن  ای در  البته  و  ــت  اس داشــتــه  کــشــور 
حمایتی  بـــازوی  بلکه  مــی شــود،  محسوب  پیشتاز 
می   آید.  شمار  به  نیز  پایین   دستی  شرکت های  دیگر 
ــد هر  ــردیـ ــدون تـ ــ ــن مـــقـــام مـــســـوول، بـ ــ ــه گــفــتــه ای بـ
متوجه  شرکت  این  تولیدات  بر  تمرکز  با  متخصص 
زیرساختی  ظرفیت   های  و  سازمانی  دانش  انسجام، 

آن می شود.
 

ــاال و  ــده، ســطــح اشــتــغــال بـ ــرشـ ــالوه بـــر مــــوارد ذکـ ــ ع
دارای  تــوســعــه،  بخش  در  مجموعه  ایــن  ــمــای  دورن
بــرای  ــت  دول رویــکــرد  تغییر  بــا  قطعا  ــت.  اس اهمیت 
از  پیش  فعالیت   ها  این  توسعه  صنایع،  از  حمایت 
داد:  ادامــه  وی  کــرد.  خواهد  پیدا  گسترش  گذشته 
بــازوی  بی   شائبه،  حمایت   های  با  هستیم  تــالش  در 
و  فــنــاوری  توسعه  بــرای  خــاص  شرکت های  حمایتی 
تردید  بدون  و  باشیم  آنها  تکمیلی  پروژه   های  افتتاح 
فعالیت   هایی از این قسم مایه فخر و امیدواری برای 
جامعه، قشر دانشگاهی و حتی در سطح بین المللی 

به شمار می رود.
تــجــارت در بخش  ــر صــنــعــت، مــعــدن و  مــعــاون وزیـ

دیگری از سخنان خود با اشاره به عملکرد تخصصی 
ــر شــرکــت هــایــی  ــرد: اگـ ــ ــروه صــنــعــتــی صــفــا تــاکــیــد ک گــ
از  بزرگی  بخش  نبودند،  مذکور  مجموعه  همچون 
ــار کــاســتــی   هــای فــراوانــی  زیــرســاخــت   هــای کــشــور دچـ
دلیل  به  مالی  نقصان   های  بر  عــالوه  حتی  و  می شد 
عقب   ماندگی  شاهد  دیگر  کشورهای  به  وابستگی 
در حوزه زیربنایی نیز بودیم. برادران در پاسخ به این 
آیا وزارت صمت برنامه مشخص و ویژه   ای  سوال که 
گفت:  دارد،  باسابقه  شــرکــت هــای  از  حمایت  بــرای 
جزو  زیرساختی  و  پیشرو  خــاص،  صنایع  از  حمایت 
معدن  صنعت،  وزارت  الینفک  و  ضروری  برنامه   های 
وزارتخانه  این  بنابراین  می شود؛  محسوب  تجارت  و 
تنها  را  شــرکــت هــا  ــوع  ن ــن  ای از  حمایتی  بــرنــامــه   هــای 
است  تالش  در  و  ندانسته  استانی  سطح  به  منوط 
همین  باشد.  داشته  مقوله  این  به  فرااستانی  نگاه 
دیدگاه باعث شده است تا حوزه مستقلی در بخش 
وزارتــخــانــه  در  بــرتــر  تولیدکنندگان  و  مــاشــیــن   آالت 
صمت ایجاد شود و از سویی تکلیف شده است که 
حمایت   های  خاص  و  ویژه  مجموعه   های  این   گونه  از 

ملی انجام شود.
ــز گــفــت:  ــی ــا ن ــف مـــدیـــر کـــارخـــانـــجـــات نـــوردولـــولـــه ص
کــارخــانــجــات نــوردولــولــه صــفــا یــکــی از شــرکــت هــای 
که  اســت  صفا  صنعتی  گـــروه  هلدینگ  بــه  وابسته 
که  هلدینگ  این  تولیدی  متعدد  واحدهای  بین  در 
عنوان  به  دارنـــد،  متعددی  اقتصادی  فعالیت های 
شناخته  دنیا  ساز  لوله  صنعتی  مجموعه  بزرگترین 

می شود.
 64 از  بیش  مدیریتی  پشتوانه  با  صفا  صنعتی  گــروه 
پیشتاز  شــرکــت هــای  مجموعه  شــامــل  خـــود،  ســالــه 
در  که  بــوده  کشور  مختلف  استانهای  در  مستقر  و 
سازه های  فــوالدی،  لوله های  و  مقاطع  تولید  زمینه 
و  افــزار  نوشت  کابل،  و  سیم   ، پلیمر صنعت  فلزی، 

صنایع غذایی فعال می باشد. 
ــواع  ان تولید  زمینه  در  گـــروه  ــن  ای بخش  بــزرگــتــریــن 
ــوالدی بـــرای عــرضــه بــه بـــازارهـــای داخــلــی و  مقاطع فـ
فــوالدی  مقاطع  ایــن  کــه  اســت  همسایه  کشورهای 
و  آب  انتقال  نفتی،  فــرآورده هــای  انتقال  راستای  در 
سنگین،  و  سبک  ســـازی  خـــودرو  صنایع  فــاضــالب، 
ســازی  مرتبه  بلند  جهت   HSS خــاص  پروفیل های 
فــوالدی  مقاطع  همچنین  و  ساختمان  صنعت  در 
و  گــرد  میل  تیرآهن،  انــواع  قبیل  از  گــرم  نــورد  حاصل 

سایر موارد مشابه می باشد.
ــریــن مــجــتــمــع هــای تــولــیــدی  بــزرگــتــریــن و قــدیــمــی ت
 “ و  ــاوه”  نـــورد و پروفیل سـ “کــارخــانــجــات  گـــروه  ایــن 
مجموع  در  که  بــوده  صفا”  لوله  و  نــورد  کارخانجات 
 3192 صفا  صنعتی  گروه  مجموعه  پرسنل  کل  تعداد 

نفر می باشند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در بازدید از گروه صنعتی صفا:

         گروه صنعتی صفا سرمایه ملی است

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت 
در بازدید از گروه صنعتی صفا

اگـــــــــر شـــــرکـــــت هـــــایـــــی هـــمـــچـــون 
بزرگی  بخش  نــبــود،  مصفا  مجموعه 
دچــــار  ــور  کــــشــ ــای  ــ ــت   ه ــ ــاخ ــ ــرس ــ زی از 
کــاســتــی   هــای فـــراوانـــی مــی شــد و حتی 
دلیل  بــه  مالی  نقصان   های  بــر  عـــالوه 
شاهد  دیگر  کشورهای  به  وابستگی 
نیز  زیربنایی  حـــوزه  در  عقب   ماندگی 
بودیم. این شرکت به   واسطه داشتن 
نیروی فعال و دانشگاهی و همچنین 
است  توانسته  صحیح  مــدیــریــت  بــا 
تراز  گــام   هــای مطلوبی در حــوزه ملی و 

جهانی بردارد. 

دوشنبه   20  تیر 1401   شماره 66257
ضمیمه رایگان روزنامه در شهرستان ساوه



مهندس طاعتی  خاطرنشان کرد:علی رغم پروژه های انجام 
الگوی مصرف وصرفه جویی  رعایت  شده در صورت عدم 
آب ومصارف غیر مجاز،احتماال در تابستان سال جاری  در 
بــرای  ــاوه  سـ شهرستان  مــرکــزی  بخش  در  و  شــهــرنــوبــران 
12روستا،در نوبران برای 5روستا نیز مدیریتتوزیع آب رسانی 

خواهد داشت. 
به گزارش جام جم مدیر عامل شرکت آب وفاضالب ساوه 
تصریح کرد: با اشاره به اقدامات فرهنگی درراستای صرفه 
جویی بهینه از مصرف آب گفت:علی رغم پروژه های انجام 
شده در صورت عدم رعایت الگوی مصرف و صرفه جویی 
جاری  سال  تابستان  در  غیرمجاز،احتماال  ومصارف  اب  در 
بــرای  ســـاوه  شهرستان  مــرکــزی  بخش  ودر  شــهــرنــوبــران 
12روستا،در نوبران برای 5روستا  ودر غرق آباد برای 2روستا 
نیاز به مدیریت توزیع آب رسانی وجود خواهد داشت .وی 
در ادامه با اشاره بر ضرورت مصرف بهینه آب گفت: با توجه 
آبی، بروز خشکسالی، افزایش جمعیت و  به کمبود منابع 
صنایع جا دارد با فرهنگ سازی و اطالع رسانی به مردم در 
هرچه  هـــدرروی  از  آب  از  درســت  استفاده  نحوه  خصوص 
خاطرنشان  طاعتی  مهندس  شــود.  جلوگیری  آب  بیشتر 
بنر، پالکارت، پوستر و شعارهای  با نصب  کرد: فضا سازی 
صرفه جویی در مصرف آب-نصب بنر، پالکارت و پوستر با 
عنوان صرفه جویی و هفته صرفه جویی در اماکن و معابر 
از  اعــم  تبلیغاتی  ــالم  اق روستاها-توزیع  و  شهرها  عمومی 
بروشور و تراکت، با عناوین صرفه جویی در مصرف آب در 
میان مردم به ویژه کودکان و نوجوانان، می باشد.شاخص 
ترین این برنامه ها سالم فرمانده، تانکر آبرسانی آب شرب به 

همشهریان و پخش تراکت بین نوجوانان، برگزاری جلسات 
هم اندیشی، تعامل و هماهنگی با ائمه جمعه و جماعات 
جهت پرداختن به موضوع آب و لزوم  تشریح اصول صرفه 
آب در  آب در نماز جمعه، نصب کاهنده  جویی در مصرف 
،برپای  اماکن  در  الکترونیکی  شیر  نصب  عمومی،  اماکن 
نمایشگاه عکس و  نقاشی های کودکان و استفاده از فضای 
مجازی، تشویق مردم ،عناوین صرفه جویی در مصرف آب 
بخشی از اقدامات فرهنگی شرکت آب وفاضالب شهرستان 
ساوه همزمان هفته صرفه جویی در مصرف بهینه آب بوده.  
وی با اشاره به ایجاد تاسیسات آب اعم از تجهیز و حفر چاه 
و ایستگاه پمپاژ و مخزن ذخیره آب گفت: در مجتمع سردار 
سلیمانی )کوهپایه( مشتمل بر شش روستا با اعتباری بالغ 
بر 9 میلیارد و ششصد میلیون تومان و مجتمع ســرداران 
مشتمل بر ۲۲ روستا با اعتباری بالغ بر 13 میلیارد تومان و 
مخزن  باب  دو  تومان،احداث  میلیارد   ۲۲ بر  بالغ  مجموعا 
ذخیره آب در روستای چرمک، احداث یک باب مخزن تقلیل 
فشار در مسیر خط انتقال سیلیجردمهم ترین  برنامه های 
آبرسانی به ۲۸ روستا شهرستان  پیش بینی شده در طرح 
ساوه بود.سعید طاعتی در حاشیه افتتاح پروژه های آبرسانی 
برخورداری  و  عزیز   روستائیان  رفاه  راستای  گفت:در  ساوه 
سطح  در  آبرسانی  مجتمع های  ساخت  سالم  شرب  آب  از 
به  مــی تــوان  مجتمع ها  ایــن  جمله  از  شــد  اجــرایــی  رستاها 
ایــن طــرح ۲  کــرد: در  مجتمع مجتمع کهک وبالقلو اشـــاره 
روستای کهک _بالقلو و  یک  هزار و ۲94 نفر از آب سالم و 
آب یک  بهداشتی برخوردار می شوند، تعدادمخازن ذخیره 

باب و حجم مخازن نیز 400متر مکعب است..
 وی افزود: مجتمع دربند در این طرح دو روستا آرا قلعه و دربند 
آب سالم و بهداشتی برخوردار می شوند،  از  تعداد ۲۶۸نفر 
تعداد مخزن ذخیره ۲باب حجم مخزن ذخیره ۵۸0مترمکعب 
اســت. وی  در ادامــه گفت: متجمع میچینگ 280نــفــر  دو 
می دهدتعدادمخزن  پوشش  را  میچینگ  و  دروازه  روستا 
ذخیره یک باب وحجم مخزن ذخیره 100کیلومترمربع استوی 
افزود: در مجتمع تجره 937نفر درروستاهای تحت پوشش 
کره خورسفلی، کره خوردعلیا، مراغه، میمه،جلبکر، جوشقان 

تــعــدادمــخــزن  ــد  ــی ده م پــوشــش  را  جمعیت  دمـــورچـــی  و 
ذخیره 10بــاب و حجم مخزن ذخیره 1۲۷0مترمکعب است.  
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب ساوه تصریح کرد: مجتمع 
پوشش  تحت  روستاهای  جمعیت  سنگستان 1068نفری 
آق قلعه،خلیفه کندی،دوزران،سنگستان،فستق را  قلعه را 
پوشش می دهد،تعداد مخزن ذخیره 4باب وحجم مخزن 

ذخیره ۷00مترمکعب است.
آباد  مقصود  مجتمع  کــرد:  اضافه  طاعتی  سعید  مهندس   
جمعیت 873نفری سه روستا خانقاه،گره بر و مقصود اباد 
پوشش و از آب شرب سالم برخوردار می شوند تعدادمخزن 
ذخیره یک باب  وحجم مخزن ذخیره 200مترمکعب است. 
وی با اشــاره به مشخصات مجتمع امامزاده خــورق گفت: 
این مجتمع جمعیت  550نفری  روستاهای زمان آباد، رازین، 

سسنقین و امازاده خوروق را پوشش می دهد، تعداد مخزن 
ذخیره 2باب و حجم ذخیره 250متر مترمکعب اســت.  وی 
این  گفت:  کوهپایه ســردار سلیمانی  اشــاره به متجمع   با 
مجتمع  روستاهای چناریوالق، قلعک، چرمک، دیناراباد،ی 
سلیجرد، باغشاهی،حقانیه، سماوک، عزیز آباد، شاهسوند 
و  می دهد   پوشش  را  نیوشت  اکبرآباد  و  نیوشت  کندی، 
1566نفر این روستاها از آب شرب سالم و بهداشتی برخوردار 
ذخیره  مخزن  حجم  و  ذخیره8باب  تعدادمخزن  می شوند 

990مترمکعب است.
وی ادامه داد: مجتمع قره چای روستاهای اکبرآباد، قره چای، 
را پــوشــش مــی دهــد  قــشــالق مــحــرابــلــو و قلعه شــیــرخــان 
و  44بــاب  ذخیره  برخوردار1551نفر،تعدادمخزن  ،جمعیت 

حجم مخزن ذخیره 103۲0مترمکعب است.

مدیرعامل شرکت آبفا ساوه خبر داد:

فرهنگ سازی و اطالع رسانی یعنی درست  جلوگیری از هدررفت آب
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اداره گردشگری ساوه به اماکن گردشگری اخطار داد: 
تعطیلی در صورت ورود افراد بدحجاب

فرمانده نیروی انتظامی استان مرکزی:
کامیون خارجی قاچاق در ساوه توقیف شد

فرمانده ناحیه سپاه ساوه بیان کرد؛
ح اسوه در ساوه برگزاری نمایشگاه طر

اساس  بر  گفت:  ساوه  دستی  صنایع  و  گردشگری  فرهنگی،  میراث  اداره  رئیس 
تصمیم های اتخاذ شده، چنانچه افراد بد یا بی حجاب در اماکن گردشگری حضور 

یابند، ممکن است این فضاها به مدت یک هفته تعطیل شوند.
از  اسالمی  ارزش های  و  اخالقی  شئونات  رعایت  گفت:  ایاز  رضا  جام جم  گزارش  به 
جمله حجاب اسالمی در اماکن گردشگری ساوه در زمره برنامه های اصلی اداره میراث 
فرهنگی قرار دارد و به همین خاطر تصمیم گرفتیم تا برای آسایش بازدیدکنندگان از 
آثار تاریخی این مهم را در دستور کار قرار دهیم. وی افزود: تالش ما بر این است که 
افراد بدون حجاب یا با حجاب ضعیف وارد اماکن گردشگری و آثار تاریخی ساوه نشوند 
و در این زمینه ابتدا با تذکر لسانی اقدام خواهیم کرد.به گفته وی در صورتی که مساله 
حجاب از سوی گردشگران و بازدیدکنندگان در اماکن دیدنی و تاریخی این شهرستان 
رعایت نشود، نسبت به تعطیلی این اماکن تا یک هفته اقدام خواهد شد.ایاز گفت: 
هم اکنون بناهای تاریخی مسجد جامع، گنبد چارسوق، قیزقلعه، خانه های تاریخی 
مقدس زاده و امیرحسینی و سایر ابنیه تاریخی ساوه برای بازدید عموم آمادگی دارند.
به گفته او، کاروانسرای عبدالغفار خان یا باغ شیخ نیز یکی از بناهای هدف گردشگران 

است که با تخصیص یک میلیارد ریال در حال مرمت می باشد.

فرمانده نیروی انتظامی استان مرکزی از شناسایی و توقیف یک دستگاه 
کامیون قاچاق ۷0 میلیارد ریالی در شهرستان ساوه خبر داد. 

داشت:  اظهار  شهرستانی  مفخمی  حسن  سرهنگ  جام جم  گزارش  به 
در تداوم اجرای طرح تشدید مبارزه با قاچاق کاال و مقابله با فعالیت های 
پلیس  ماموران  کشور،  اقتصاد  کنندگان  ناامن  و  قاچاقچیان  مجرمانه 
شهرستان ساوه از تردد یک دستگاه کامیون قاچاق در این شهرستان 
مطلع شدند. وی افزود: ماموران گشت پاسگاه انتظامی یل آباد در حین 
گشت زنی در یکی از محورهای مواصالتی این شهرستان کامیون مورد نظر 
را شناسایی و متوقف کردند.فرمانده نیروی انتظامی استان مرکزی گفت: 
در بررسی های صورت گرفته مشخص شد خودرو فاقد مدارک گمرکی بوده 
و مشخصات آن در سامانه های فراجا ثبت نشده و به صورت قاچاق و 
غیر قانونی وارد کشور شده است. وی با بیان این که کارشناسان ارزش 
کامیون قاچاق کشف شده را ۷0 میلیارد ریال اعالم کردند، افزود: کامیون 
قاچاق کشف شده توقیف و برای سیر مراحل قانونی روانه پارکینگ شده و 

راننده آن نیز پس از تشکیل پرونده تحویل مراجع قضایی شد.

معرفی  منظور  به  اسوه  ح  طر گفت:نمایشگاه  ساوه  سپاه  ناحیه  فرمانده 
دستاوردهای پایگاه های بسیج ساوه در این شهرستان گشایش یافت.

ح اسوه  کار نمایشگاه طر به  آغاز  گزارش جام جم، علیرضا مهدی، در مراسم  به 
یک  بسیجی  هر  شعار  با  ساوه  ناحیه  سپاه  اسوه  ح  طر نمایشگاه  کرد:  اظهار 
سید  امامزاده  در  بسیج  پایگاه های  ساله  یک  عملکرد  ارائه  هدف  با  آفرین  کار 

اسحاق گشایش یافت.
 30 در  پایگاه ها  فعالیت های  و  عملکرد  اسوه  روزه   ۷ نمایشگاه  در  افزود:  وی 
خانگی،  تولیدات  و  مقاومتی  اقتصاد  اجتماعی،  فرهنگی،  عرصه های  در  و  غرفه 

عفاف و حجاب و تعلیم و تربیت در معرض دید عموم قرار گرفته است.
عالوه  نمایشگاه  این  برپایی  از  هدف  کرد:  تصریح  ساوه  سپاه  ناحیه  فرمانده   
خدمت  برای  بسیجیان  بین  در  اشتیاق  و  نشاط  و  شور  ایجاد  تجربه،  انتقال  بر 

بیشتر به مردم و تبیین ارزش های اسالمی است.
علیرضا مهدی با اشاره به مشارکت فعال بسیج گفت: بسیج با حضور در تمام 
به  را  درخشانی  کارنامه  فرهنگی  و  سازندگی  تا  دفاعی  جبهه های  از  عرصه ها 

همراه دارد که این نشان از اخالص و مردمی بودن بسیج است.
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اي بـی خبــر بکــوش کـه صاحب خبــر شوی
تــا راهــــرو نباشی کـی راهـبـر شـوی

در مکتب حقایق پیش ادیـب عشـق
حافظهان اي پسر بکـــوش که روزی پدر شوی
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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

گروه صنعتی چتر سبز اندیشه  در سال 1385، براساس 
استراتژی  رقابتی و متمرکز بر فناوری و با تکیه بر نیروی 
کار موثر و برجسته، پروژه های کاربردی قابل اجرا و تجربه 
زمــان،  گذشت  بــا  اجــرایــی هیئت مــدیــره تاسیس شــد. 
گسترش فعالیت های سازمان از یک سو و تالش جهت 
پر کردن شکاف های جامعه صنعتی از سوی دیگر، منجر 
شد تا سازمان، سایر زمینه های تخصصی را سازماندهی 
بــرآورده  منظور  به  واحــد،  شرکت  یک  در  را  آنها  و  نماید 
ساختن نیازها و تقاضای جامعه، مشتریان و دیگر مراکز  
صنعتی و خدماتی به شیوه ای مطلوب و بر اساس اصول 
که  گــردانــد؛   متمرکز  مــدرن  سیستماتیک  رویکردهای  و 
و  نفر بصورت مستقیم  ــزار  بر 4ه ــزون  اف در حــال حاضر 
گرفته. خدمت  به  مختلف  بخش های  در  مستقیم  غیر 

هلدینگ خودکفایی چتر سبز اندیشه شامل بخش های 
ــروری )سبک  ــپ ــات(،دام ــاغ ع وب صــنــعــت،کــشــاورزی)مــزار
با  مـــادر  وصنایع  وسنگین  سبک  صنایع  وسنگین(و 
دالر  9میلیون  معادل  تومان  1۸0میلیارد  گــذاری  سرمایه 
جهت تجهیز و خرید ماشین االت مربوط به صنایع  پایین 
دستی ومادر علی رغم تحریم ها از کشورهای،المان،فنالند.

ژاپن و امریکا نموده است.
اندیشه  سبز  چتر  خودکفایی  هلدینگ  فعالیت  شــروع 
گالسه،  کــاغــذ هــای  تــولــیــدی، تولید  ــد  انــــدازی واحـ ــاراه  ــ ب
لیوان های کاغذی  یکبار مصرف، مواد اولیه کاغذ روکش 
ح  طر با  تبلیغاتی  کاغذی  لیوان  سینگل  اتیلنی  پلی  دار 
لیوان  کــرده،  خ  ســر زمینی  سیب  کاغذی  دلــخــواه،لــیــوان 
شده  تهیه  چای  کاغذی  آبمیوه،لیوان  و  نوشابه  کاغذی 
با  فودگریدمطابق  غذایی  مــواد  مخصوص  اولیه  مــواد  از 
استانداردهای بهداشت جهانی  و با بهره گیری از  اخرین 
تن  25هــزار  حداقل  سالیانه   باتولید  دنیا  روز  تکنولوژی 
حداقل  به  اساسی  محصول  این  واردات  به  کشوررا  نیاز 

رسانده است.

مــجــمــوعــه کـــاغـــذ ســـــازی چــتــر سبز 
اندیشه در زمینی به مساحت 60هزار 

متر مربع و با اشتغالزایی 1000هزارنفر بصورت مستقیم و 
غیر مستقیم  در شهرک صنعتی غرق آباد به بهره برداری 

رسید .
در  همچنین  انــدیــشــه  سبز  چتر  خودکفایی  هلدینگ 
برای  تــالش  و  نیازگوشت  تامین  در  خــود  سهم  راستای 

نــژاد هــای  واصـــالح  ــرورش  پـ بــه  ــدام  اقـ کشور  خودکفایی 
دامپروری در حوزه دام سبک و سنگین نمود 

هلدینگ  عــامــل  مــدیــر  پناهنده  ــا   رضـ محمد  گفته  بــه 
در  مهمی  سهم  دامـــداری  اندیشه  سبز  چتر  خودکفایی 

تامین غذای مورد نیاز بشر دارد که در این مورد 
گوشت، پشم، چرم   لبنی،  تولید محصوالت  به   می توان 
روزافــزونــی  نگرانی ها  همچنین  افـــزود:  .وی  کــرد  ــاره  اشـ
نسبت به عرضه و تقاضای محصوالت دامی به ویژه در 
کشورهای توسعه یافته وجود دارد به این دلیل که تولید 
طبیعت  در  مراتع  و  دارد  زیـــادی  هزینه  محصوالت  ایــن 
روبه کاهش است و این مسئله خود اهمیت پرداختن 
ــداری را دوچـــنـــدان مــی کــنــد. وی  ــ هــر چــه بیشتر بــه دامـ
افزود:هلدینگ خودکفایی چتر سبز اندیشه با راه اندازی 
مرکز دامپروری 5هزار راسی دام سبک از  بهترین نژاد دام 
سبک  از جمله افشار، مهربان و  شال و همچنین مرکز 
دامپروری دام سنگین 1200 راسی نر هلشتاین و سمینتال 
از 200تــن گوشت مرغوب عــالوه بر  با تولید فصلی بیش 

از  گوشت  واردات  باکاهش  مــردم  غذایی  سفره  تامین 
خروج ارز جلوگیری کرده 

سبز  چتر  خودکفایی  هلدینگ  عامل   مدیر  رسالت  امــا 
اندیشه در تامین دوکاالی اساسی کاغذ و گوشت خالصه 
اندیشه  سبز  چتر  خودکفایی  امروزهلدینگ  شــود،  نمی 
به  راستا  ایــن  در  دارد   را  کشور   آبــی  دغدغه حفظ منابع 
به وقــوع خشکسالی و  توجه  با  گفت:  خبرنگار جام جم 
کمبود شدید آب درکشور و بویژه استان مرکزی  و به تبع 
آن ایجاد مشکالت عدیده در تامین و توزیع آب کشاورزی 
کنندگان  ــرا  اج از  حمایت  دفتر  تشکیل  بــا  شرکت  ایــن 
آبیاری را در 70 هکتار  آبیاری کم مصرف روش  روش هــای 
از اراضی شبکه آبیاری و زهکشی منطقه غرق آبادجرا کرده 

است.
آبیاری  روش  ایــن  مزیت های  به  اشــاره  با  همچنین  وی 
اظهار کرد: این روش از لحاظ مصرف آب مابین یك سوم 
 20 افزایش  کنار  در  معمول  روش هـــای  نصف  حداکثر  تا 
اجرا  سهولت  لحاظ  به  و  دارد  را  محصول  درصــدی   30 تا 

دارای  اقتصادی  لحاظ  از  پایین  هزینه  و  بـــرداری  بهره  و 
عامل  است.مدیر  زارعــان  بــرای  قوی  العاده  فوق  توجیه 
هلدینگ خودکفایی چتر سبز اندیشه گفت: بنا به اعتقاد 
کارشناسان و تجربیات موجود چنانچه ترویج و توسعه 
این روش به صورت سازمان یافته و فراگیر توسط وزارت 
می تواند  کوتاهی  زمــان  در  بگیرد  انجام  کشاورزی  جهاد 
و  بگیرد  پوشش  زیــر  را  اراضـــی  از  وسیعی  بسیار  سطح 
بخش  در  آب  مــصــرف  مــدیــریــت  در  را  عظیمی  انــقــالب 
کشاورزی ایجاد کرده و بسیاری از دغدغه های تامین آب 

و تولید محصوالت را از بین ببرد.
به گفته مدیریت هلدینگ چتر سبز اندیشه این شرکت 
بابرنامه ریزی های منظم  آبیاری قطره ای برای صرفه جویی 
سطوح  ــاری  ــی آب در  آب  رانـــدمـــان  ــش  ــزای اف و  مــصــرف  در 
روز و  انتقال دانــش  آب و خــاک،  کــشــاورزی، حفظ منابع 
ایجاد ارتقا در صنعت کشاورزی به این عرصه ورود پیدا 
کرده است.گام بزرگ دیگر هلدینگ خودکفایی چتر سبز 
اریــو پلی ایرانیان است این  ــدازی  شرکت  ان اندیشه  راه 
واحد تولیدی در زمینی به  مساحت 1۵ هزارمتر مربع،9هزار 
اداری  ساختمان   مربع  ۵00متر  و  تولید  سالن  مربع  متر 
درشهرک صنعتی  مامونیه با سرمایه گــذاری  1۲0میلیارد 
به بهره برداری  با حضور مسئوالن  تومان در سال جاری 
از   انــدازی این واحد تولیدی برای بیش  می رسد که با راه 

50نفر فرصت شغلی بصورت مستقیم  ایجاد می شود.
سبز  چتر  خودکفایی  هلدینگ  مجموعه  اســت   گفتنی 
صنعت،  در  کشور  آبادانی  بــرای  تالش  بر  عــالوه  اندیشه 
کشاورزی و دامداری درانجام امور عام المنفعه نیز نقش 
بــســزایــی داشــتــه از جمله  مــشــارکــت در ســاخــت حــوزه 
علمیه خواهران  در منطقه غرق آباد و اهداء یک دستگاه 
خودرو سمند به کالنتری این منطقه  بخشی از اقدامات 
تقویت  و  ترویج  راستای  در  مجموعه  ایــن  خیرخواهانه 

ارزشهای اسالمی و امنیت شهر غرق آباد بوده 

گام های  بزرگ هلدینگ خودکفایی شرکت چتر سبز اندیشه  
برای خودکفایی و قطع وابستگی کشور


