
روزنامه فرهنگی، اجتماعی صبح ایران

 ضمیمه رایگان روزنامه در استان مرکزی  سه شنبه 20  شهریور1397  اول محرم 1440  11 سپتامبر 2018       شماره 5199
www.daneshpayam.ir w w w . j a m e j a m o n l i n e . i r

بهره برداری از مرکز تست مخازن 
خودروهای گازسوز در ساوه

چکیده برنامه های دهه کرامت 
کتابخانه های عمومی

 شهرستان ساوه

صفحه 8

صفحه 6

صفحه 7

تکنولوژی محور و به روز بودن؛ 
 رمز موفقیت گروه صنعتی

 شیشه کاوه

ساوه
کلنگ زنی و افتتاح 

6 طرح عمرانی 
اقتصادی و خدماتی 

در منطقه ویژه 
اقتصادی کاوه

صفحه3

صفحه 4 و5

افتتاح 7 پروژه شهری در ساوه، همزمان 
با هفته دولت

مدیــرکل کتابخانه هــای عمومی اســتان مرکزی از 
کتابخانه های عمومی شهرستان  ساوه بازدید و با کتابداران 

این کتابخانه ها دیدار و گفتگو کرد. 
حجت االسالم عباس دانشــی مدیرکل کتابخانه های 
عمومی اســتان مرکزی از کتابخانه ها بــه عنوان میراث 
فرهنگی و گنجینه بزرگ تمدن اســالمی نام برد و اظهار 
داشت: کتابخانه و موزه به عنوان دو نماد اصلی جامعه بشری 
تاثیر عمده ای بر شناخت فرهنگ و تمدن یک ملت دارند. 
وی افزود: توجه به کتابخانه های عمومی و کتابخوانی در 
ارتقای سطح آگاهی جامعه اثر مستقیم دارد، با وجود فضای 
مجازی و فناوری های جدید، نیاز است مسئوالن و متولیان 
امر بیش از پیش تالش کنند تا جایگاه اصلی و ویژه کتاب 
هنوز در جامعه حفظ شــود چرا که افزایش میزان مطالعه و 
کتابخوانی در بین اقشــار مختلف جامعه باعث ارتقای آن 

خواهد شــد.وی بهبود وضعیت مطالعــه را  در گرو عزمی 
همگانی دانست و بر همکاری میان اداره کل کتابخانه های 
عمومی و سایر سازمان ها در راستای ترویج فرهنگ مطالعه 
و کتابخوانی تاکید کرد. وی لــزوم به کارگیری نیروهایی 
متخصص و متعهد در کتابخانه ها را نیز یادآور شد و تصریح 
کرد: کتابدار باید کتاب را بشناســد و از منابع کتابخانه ای 
شناخت و اطالعات کافی داشــته باشد تا بتواند مراجعین 
به کتابخانه ها را در اســتفاده از کتاب مورد نظر به خوبی 
راهنمایی کند. مدیرکل کتابخانه های عمومی از کتابخانه  
عمومی  شهید هاشمی نژاد شــهر ساوه، کتابخانه  عمومی  
شــهید چمران شــهر غرق آباد، کتابخانه عمومی شهید 
نظرفخاری شهر نوبران و کتابخانه عمومی امام سجاد)ع( 

روستای ستق از توابع شهرستان ساوه بازدید کرد.
حجت االســالم دانشــی در این بازدیدهــا در جریان 
آخرین فعالیت های این کتابخانه ها قرار گرفت و با محمد 
اشرفیان رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان ساوه 
در خصوص رفع موانع و مشــکالت کتابداران به بحث و 
تبادل نظر پرداخت.همچنین مدیر کل به همراه رئیس اداره 
کتابخانه های شهرستان ساوه ومسئول کتابخانه امام سجاد 
ستق با خانواده شهید تقی احمدی از شهدای دوران مقدس 
دیدار واز مقام شــهید تجلیل نموده وبا اهدای کتاب نفیس 

به پدر شهید از ایشان تقدیر نمودند.

بازدید مدیرکل کتابخانه های عمومی 
استان از کتابخانه های ساوه

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی ضمن تقدیر از کلیه 
هنرمنــدان عرصه نمایش و گروه های شــرکت کننده، 
دســت اندرکاران و عوامل اجرایی در سی امین جشنواره 
تئاتر اســتان مرکزی بیان کرد: فعاالن حــوزه تئاتر در 
دوره های مختلف توانســته اند جایگاه شایســته ای در 
عرصه هنر استان کسب کنند و همواره گروه های نمایش 
مختلف در جای جای این استان نمایش های مختلف را 

به روی صحنه برده اند.
محســن شــریفی افزود: به دلیل این کــه هنرهای 
نمایشــی تأثیر محسوس و ملموســی بر زندگی افراد و 
همچنین کاهش ناهنجاری های اجتماعی دارد در ســال 
های اخیر توجــه خاصی به هنر اصیل و ماندگار نمایش 
شــده است و گروه های متعددی شــکل گرفته و بویژه 
گروه هــای جوان اقبال خوبی به این هنر داشــته اند و 

علیرغم مشــکالت و کاستی های موجود، تئاتر استان را 
در سطح ملی مطرح کرده اند.

وی تصریح کرد: با تمام مشــکالت و دشواری ها سی 
امین جشنواره تئاتر اســتان مرکزی در چهلمین سالگرد 
پیروزی انقالب در شهرســتان ســاوه با شــور و نشاط 
فراوانی برگزار شــد که نتیجه آن راهیابی آثاری برجسته 
و قابل اعتنا از نمونه های هنر متعهد به تئاتر فجر اســت 
و امیدواریم فعالین عرصه نمایش اســتان مرکزی بتوانند 
شایســتگی های خــود را در عرصه ملی نیــز به اثبات 
برسانند.خدام دبیر این جشنواره نیز عنوان کرد: 28 گروه 
متقاضی شرکت در جشــنواره بودند که پس از داوری 9 
گروه انتخاب و از تاریخ 13 الی 15 با حضور داوران آقایان 
دکتر عطاء اهلل کوپال،صمد چینی فروشان و علی شمس 

به رقابت پرداختند.

سی  امین جشنواره تئاتر استان به کار 
خود پایان داد
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دبیر شورای توسعه فرهنگ قرآنی کشور:

ساخت فقط 10 فیلم با موضوع قرآنی برای کشور
 فاجعه است

محمدی  حمید  حجت االســالم   
دبیر شورای توســعه فرهنگ قرآنی 
کشور در آیین اختتامیه مرحله استانی 

پنجمین جشــنواره گل های محمدی 
و گل هــای فاطمی در دلیجان اظهار 
کرد: جشــنواره گل هــای فاطمی با 
ویژگی های خود گوی ســبقت را از 
بسیاری مسابقات گرفته و با گذشت 
5 سال از برگزاری توانسته به عنوان 
یک اجرای موفق دینی و مذهبی در 

کشور مطرح باشد.
از  یکــی  کــرد:  تصریــح  وی   
کمبودهای بــزرگ جامعه امروز عدم 
ترویج قرآن اســت،قرآن کتاب ذکر 

حقایق اســت و با عمل به دستورات 
قرآنی زندگی سامان می گیرد.

دبیر شورای توسعه فرهنگ قرآنی 
کشــور اظهار داشت: تســخیر قلب 
جوانان با عمل به قرآن است، ساالنه 
هــزار فیلم ســینمایی و بالغ بر 5۰۰ 
فیلم کوتاه و مستند در کشور ساخته 
می شود  که تنها 1۰ فیلم ساخته شده 
قرآنی است که این یک فاجعه است 
و باید تدابیر ویژه ای در این خصوص 

اندیشید.

محمدی بیان داشت: با بهره مندی 
اختصاص  و  اســتان  از ظرفیت های 
ردیف بودجه ای و تامین زیرساخت ها 
می توان به عنوان یک الگوی موفق 
در سطح منطقه ای و جهانی در حوزه 
جشــنواره قرآنی مطرح شــد.وی بر 
تکثیر الگوی جشــنواره برای ســایر 
مناطق نیــز تاکید کــرد و افزود: با 
آثار  ارتقابخشــی محتوای  و  کیفیت 
می توان در راستای رشد و ارتقای این 

جشنواره گام های موثری برداشت.

خدمات هالل احمر متنوع و فراگیر 
است

 محمد بهاروند، فرماندار ســاوه در آئین تجلیل از برگزیدگان 
مسابقات استانی طرح رفاقت مهر جمعیت هالل احمر ساوه عنوان 
کــرد: جمعیت هالل احمر دارای جایگاه خاص و   ممتازی هم در 
عرصه دینی و هم در خدمت به همنوعان اســت و امدادگران این 
نهاد مقدس باالتریــن توفیق را از خداوند متعال برای خدمت به 

مردم بدست آوردند.
وی بــا تاکید بر اینکه نجات یک فــرد به منزله نجات جامعه 
است، تصریح کرد: هالل احمر نقش مهمی در کاهش آالم مردم 
و خدمت به جامعه دارد و بسیاری از حوادث و بالیا با کمک هالل 
احمر مدیریت شــده است.فرماندار ساوه تصریح کرد: کشور ما در 
معرض حــوادث و بالیای طبیعی اســت و نقش هالل احمر در 
مدیریت حوادث بی بدیل است.وی در ادامه با اشاره به درخشش 
داوطلبان و امدادگران شهرستان ساوه در مسابقات امدادی اظهار 
کرد: شهرســتان ســاوه همواره در تمامی عرصه های فرهنگی، 
اجتماعی، ورزشــی و ... رتبه های برتر استان و کشور را به خود 
اختصاص داده اســت. رئیس جمعیت هالل احمر ساوه نیز گفت: 
امدادگران جمعیت هالل احمر در ســاوه به عنوان مردمی   ترین 
نهاد در شهرســتان عالوه بر پیشــتاز بودن در حوزه آموزش در 
مســابقات امدادی نیز خوش درخشیدند.سیدلقمان حسینی افزود: 
3۰ درصد آموزش   های هالل احمر در مرحله مقدماتی و تکمیلی 
افزایش یافته است.وی با اشاره به برگزاری مسابقات استانی طرح 
رفاقت مهر، گفت: شهرستان ساوه مقام قهرمانی در رشته پسران 
و نایب قهرمانی دختران در رشــته های اسکان اضطراری، حمل 
مصدوم، پانســمان و بانداژ، احیای قلبی و ریوی را کســب کرد.

حسینی افزود: به مناسبت دهه والیت و هفته دولت از برگزیدگان 
این مسابقات با اهدای لوح تقدیر و هدایایی تجلیل بعمل می آید. 

فرمانده انتظامی استان مرکزی خبر داد؛

کشف 2576 کیلو انواع موادمخدر

ســردار کیومرث عزیزی، فرمانده انتظامی استان مرکزی در 
جمع خبرنگاران اظهار کرد: مبارزه همه جانبه با معضل موادمخدر 
به عنوان یک بالی خانمان سوز یکی از مهم ترین اقداماتی است 
که پلیس با اســتفاده از حداکثر توان اجرایی خــود با آن مقابله 

می کند.
وی با اشــاره به کشــف 2 تن و 576 کیلــو 4۰6 گرم انواع 
موادمخدر در 5 ماهه نخســت امســال در اســتان مرکزی بیان 
داشــت: این میزان کشــفیات افزایش 9 درصدی را در این بازه 
زمانی نســبت به ســال گذشــته به همراه دارد.فرمانده انتظامی 
اســتان مرکزی با بیان اینکه 7 هــزار و 424 معتاد، خرده فروش 
و توزیع کننده موادمخدر و 121 قاچاقچی در این مدت دســتگیر 
شــده اند خاطرنشــان کرد: در این راســتا 9 باند تهیــه و توزیع 
موادمخدر منهدم شده است.عزیزی با اشاره به رویکرد پلیس در 
ساماندهی معتادان تصریح کرد: معتادان برای مراحل ترک اعتیاد 

به مراکز درمانی و کمپ ها معرفی شده اند.

پرویز فتاح، رئیس کمیته امداد کشــور درجلسه 
بررســی عملکرد کمیته امداد ســاوه که در محل 
فرمانداری شهرســتان ساوه برگزارشد، اظهار کرد: 
طی توافقی که با دولت، سازمان مدیریت و وزارت 
رفــاه صورت گرفته با توجه به شــرایط اقتصادی 
کشور صف افراد پشت نوبتی در کمیته امداد ظرف 

دو ماه آینده برداشته می شود.
وی تصریح کرد: خوشبختانه در استان مرکزی 
این مهــم تحقق پیدا کرده و به زودی در ســطح 
کشــور متقاضی در صف نخواهیم داشــت.رئیس 
کمیته امداد کشــور همچنین از مشــارکت خوب 
مردم و خیرین در کمک بــه نیازمندان خبر داد و 
گفت: در پنج ماهه گذشــته نسبت به مدت مشابه 
ســال قبل میزان کمک مردم و خیرین به کمیته 
امداد از رشد 37 درصدی برخوردار بوده که باید به 
خاطر این مردم قدرشناس و زمان شناس شکرگزار 
بود.فتاح با اشــاره به افزایش مســتمری ها بیان 
داشت: با همکاری دولت 14 درصد به مستمری ها 
افزوده شده، مابه التفاوت ســه ماهه اول پرداخت 
شــده و با توجه به تأمین منابع الزم تا پایان سال 
دغدغه ای بابت پرداخت این افزایش صورت گرفته 

نیســت.وی ادامه داد: اگر الزم به تجدیدنظر باشد 
این عدد قابل اقدام است و دغدغه ای وجود ندارد.

رئیس کمیته امداد کشور اظهار کرد: همچنین طی 
توافق صورت گرفته با دولت از شــهریور سبد کاال 
در مرحله اول برای همه افراد زیرپوشــش کمیته 
امداد و بهزیســتی و دایره وســیع تر به میزان 11 
میلیون نفر پرداخت خواهد شد، امیدواریم با توافق 
و برنامه ریــزی دولت بتواند بعــد از پایان ماه مهر 
برای چند دهک اعالم شده که پنج دهک را شامل 
می شــود و در فضایی برای کل آحاد جامعه ســبد 
کاالیی پرداخت کند.فتاح گفت: با توجه به فضای 
پیش آمده مراجعه به کمیته امداد برای اخذ وام از 5 

میلیون بیشــتر شده و صف ایجاد کرده است که با 
تأمین منابع می توان امیدوار بود ظرف 2 ماه آینده 

صف برداشته شود و جای نگرانی نیست.
وی بیــان کرد: در حوزه وام اشــتغال با عنایت 
خوب دولت و مجلس بــه کمیته امداد منابع مالی 
نسبت به سال گذشته 2 برابر رشد داشته، در استان 
مرکزی سال گذشته این میزان 5۰ میلیارد تومان 
بود که امســال به 1۰4 میلیارد تومان افزایش پیدا 
کرده اســت، سقف تســهیالت نیز از 2۰ میلیون 
تومان به 5۰ میلیون تومان افزایش یافته اســت.

رئیس کمیته امداد کشور گفت: در کشور نیز سال 
گذشــته 2 هزار و 3۰۰ میلیارد تومان پرداخت شد 
که امســال به 4 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا 

کرده است.
فتاح ادامه داد: حــول و والی اجتماعی که در 
شرایط امروز شاهد آن هســتیم مراجعه به کمیته 
امداد را افزایش داده است، ما هم در سطح کمیته 
امــداد منابع را مجهز کــرده و جای نگرانی وجود 
ندارد.وی بیان داشت: در حوزه مسکن هم اکنون با 
همکاری سپاه در حال ساخت 24۰ هزار واحد برای 
مددجویان زیرپوشش در 14 استان کشور هستیم.

مانور عملیاتی لحظــه صفر با هدف ارزیابی 
عملکرد و میزان آمادگی آتش نشــانان ساوه در 
زمان غافلگیری و مواجهه بــا حوادث احتمالی 

بلند برگزار شد. در ساختمان های 
به منظور ارزیابــی عملکرد و محک آمادگی 
آتش نشــانان ساوه  و اورژانس 115 به صورت 

لحظــه صفر در رویارویی با حوادث ســاختمان 
های بلند، مانوری در مجتمع فرهنگیان شهرک 
علوی بدون هیچگونه اطالع رســانی از قبل  به 
آتش نشــانان پیش بینی شد.با اعالم این حادثه 
پنج اکیپ عملیاتی از دو ایســتگاه آتش نشانی 
ساوه ســریعا به محل حادثه اعزام شدند و آتش 

نشــانان در مدت زمان ســه دقیقه توانســتند 
در محل حادثه اعالم شــده حضــور یافته و با 
بکارگیــری ابزارهــای مورد نیاز، امدادرســانی 
در طبقــه 11 این ســاختمان را آغاز کرده و در 
مدت زمان 22 دقیقــه  این عملیات را به پایان 

برسانند.

محمــد بهارونــد، در آیین 
تکریــم و معارفــه بخشــدار 
مرکزی ســاوه افــزود: بخش 
مرکزی شهرستان ساوه اهمیت 
زیــادی از نظــر فعالیت های 
اقتصادی و کشــاورزی دارد و 
باید روند فعالیت ها به گونه ای 
باشد که ارائه خدمات به مردم 

بدون مشکل انجام شود.
وی خاطرنشان کرد: دولت 

روستایی  اشتغالزای  تسهیالت 
را پیش بینــی کرده که باید با 

جدیت و پشتکار در جذب این 
منابــع و ایجــاد فرصت های 

شغلی پایدار در مناطق محروم 
روستایی کوشید.

فرماندار ســاوه عنوان کرد: 
خدمــت صادقانــه مهمترین 
تکلیــف مدیــران در نظــام 
جمهوری اســالمی اســت و 
باید از ظرفیت های مردمی در 
پیشبرد اهداف بهترین بهره را 
برد. بهاروند یادآور شــد: ایجاد 
اقتصــادی و  پســت معاونت 

برنامه ریــزی برای فرمانداری 
ویژه ســاوه از ســوی وزارت 
کشور تایید شــده و به زودی 
این حوزه  در  رســانی  خدمت 

انجام می شود. 
در این آیین » محمد حسن 
قاســمیان« بخشــدار کنونی 
نوبران با حفظ سمت به عنوان 
سرپرســت بخشــدار مرکزی 

ساوه منصوب شد.

مانور عملیاتی لحظه صفر در ساوه برگزار شد

خبر

افزایش 14 درصدی مستمری ها از سوی کمیته امداد

فرماندار ساوه عنوان کرد؛

خدمت صادقانه؛ مهم ترین تکلیف مدیران در نظام
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شــهر  شــرکت  عامــل  مدیــر 
صنعتــی  و منطقه ویژه اقتصادی 
کاوه گفــت: با حضور اســتاندار 
مرکــزی عملیات بهره بــرداری و 
کلنــگ زنــی از 6 طــرح عمرانی، 
اقتصــادی و خدماتــی در شــهر 
صنعتی و منطقــه ویژه اقتصادی 
کاوه همزمــان بــا هفتــه دولــت 

صورت گرفت
مجید صادقــی زاده گفت: فاز 
اول مجموعــه انبارهــای منطقــه 
ویژه اقتصادی کاوه شــامل ســه 
سوله به وسعت 24 هزار و 408 
متر مربــع که ظرف مــدت 240 
روز احداث شــده است با صرف 
اعتبــاری بالــغ بــر 119 میلیارد 

ریال به بهره برداری رسید.
وی افــزود: همچنین با حضور 
اســتاندار مرکــزی کلنگ احداث 
فازسوم مجموعه انبارهای منطقه 
ویژه اقتصــادی کاوه شــامل دو 
ســوله به مســاحت 16 هــزار و 
272 متــر مربــع بــا اعتبــار 86 
میلیــارد ریال بر زمین زده شــد 
و ظــرف مــدت 200 روز احداث 
کــرد:  بیــان  زاده  شــد.صادقی 
ســاختمان اداری هــاب ســوخت 
نیز  که به وسعت 150 متر مربع 
و در دوطبقــه بــا هزینــه 750 
میلیون ریالی احداث شده است 

افتتاح شد
وی بیان کــرد: فــاز اول انبار 

هاب ســوخت با اعتبــاری بالغ بر 
30 میلیارد ریال به مســاحت 6 
هزار متر مربع و باســکول ریلی 
200 تنــی به اعتبــار 5 میلیارد 
ریــال و باســکول 60تنــی تمام 
اتوماتیک با اعتبار 700 میلیون 

ریال به بهره برداری رسید.
صادقی زاده با تاکید بر اینکه 
بــا توجه به افزایــش صادرات و 
واردات از طریــق شــبکه ریلــی 
احداث مجموعه انبارها در جهت 
تسریع در امور تخلیه و بارگیری 
و اطمینان خاطــر صاحبان کاال از 
سالمت کاال ضروری است، گفت: 
با بهــره بــرداری از ایــن فضای 
انبــاری عالوه بر بــاال رفتن توان 
خدماتــی انبــارداری منطقه ویژه 

اقتصــادی کاوه در حــوزه مبادله 
کاال، زمینــه تســهیل و توســعه 
مراودات کاالیی در ســطح منطقه 
و کشــور در ارتباط با کشورهای 

دیگر افزایش می یابد.
محمدبهاروند در جریان بازدید 
از منطقه ویژه اقتصادی کاوه در 
ساوه افزود:این منطقه می تواند 
روند رشد اقتصادی را به میزان 

قابل توجهی افزایش دهد. 
وی اظهار کــرد: فعالیت منطقه 
باعــث  ســاوه  اقتصــادی  ویــژه 
پویایی این شهرســتان، اســتان 

مرکزی و کشور خواهد شد. 
وی بیــان کرد: همجــواری این 
منطقه با بزرگترین شــهر صنعتی 
کشــور و فــرودگاه بیــن المللی 

امــام خمینــی )ره( و برخورداری 
از شــرایط ترانزیتــی و نزدیکی 
بــه پایتخت در ایجاد اشــتغال و 

پایداری اقتصاد موثر است. 
گمرکــی  معافیــت  بهارونــد، 
و پرداخــت هــر گونــه عــوارض 
معمــول و تبعیــت از قانــون کار 
مناطــق آزاد تجــاری و صنعتــی 
را از جملــه مزایــای ایــن منطقه 
عنوان کرد.وی افزود: با فعالیت 
منطقــه ویــژه اقتصــادی در این 
شهرستان دیگر نیازی به مراجعه 
تولیدکننــدگان به ســایر گمرک 

های کشور نیست.
وی افزود:توجه به گزارشــات 
ویــژه  منطقــه  از  شــده  ارائــه 
اقتصــادی کاوه در مقایســه بــا 

اوضــاع کشــور نــرخ و ترکیــب 
اســت،  توجــه  قابــل  صنایــع 
شاخه های مختلف صنایع در این 
منطقه را داریــم که این اهمیت 

شهرستان ساوه را می رساند.
ویــژه  منطقــه  افــزود:  وی 
مناســبی  کاوه فرصت  اقتصادی 
است تا تولیدات ملی و ایرانی را 
به دنیا و ســایر کشورها معرفی 
کرده و استقرار هاب سوخت در 
این شهرستان مســتقر شده که 
سطح درآمد و اشتغال را در این 

شهرستان افزایش می دهد.
آقــازاده بیــان کــرد: منطقــه 
ویژه اقتصادی ســاوه با توجه به 
ویژگی هــا و قابلیت های متنوعی 
که در آن وجود دارد سبب ارتقاء 
ســطح مناطــق ویــژه اقتصــادی 
کشــور شــده که این امر امتیاز 
ویــژه ای برای اســتان محســوب 

می شود.
مرکــزی  استانداراســتان   
تصریــح کــرد: توســعه و تعمیق 
توســط  اقتصادی  ویــژه  مناطــق 
دولــت ها با هدف رونق بخشــی 
و  اقتصــادی  هــای  سیاســت 
اســتفاده از ظرفیت هــای تولید 
داخلی بــا محوریت ورود فناوری 
های نوین دنبال می شود که این 
امر ضمن حفظ سرمایه های ملی، 
بازار کســب و کار را نیز ســامان 

می بخشد.

کلنگ زنی و افتتاح 6 طرح عمرانی، اقتصادی و خدماتی 
در منطقه ویژه اقتصادی کاوه 

استاندار: 
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آقازاده اســتاندار   ســیدعلی 
مرکــزی در  ســفر بــه ســاوه که 
بــه منظــور افتتــاح پــروژه  های 
هفته دولت  صورت گرفت، مزار 
شــهدای ایــن شــهر در آســتان 
مقدس امامزاده سید علی اصغر 
)ع( را بــا حضور اعضای شــورای 
اسالمی شــهر، مهندس حسینی 
شهردار ســاوه و دیگر مسئوالن 
شهرســتان غبارروبــی و گلباران 

کرد.
پس از ایــن آیین هفت پروژه 
شهری ویژه هفته دولت با حضور 
مهنــدس مهــدی زندیــه وکیلی 
معــاون هماهنگی امــور عمرانی 
استاندار مرکزی در ساوه افتتاح 
و مورد بهره بــرداری قرار گرفت.

پــروژه هایــی  ایــن مراســم  در 
شــامل پارک آموزش ترافیک به 
مســاحت دو هــزار و 500 متــر 
مربع و صرف اعتبــاری بالغ بر 5 

میلیارد ریال، پروژه ســاماندهی 
منطقه حاشــیه نشین قالیشویی 
شــامل جدول گذاری، زیرسازی و 
آسفالت با صرف شــش میلیارد 
ریــال، پــارک ترنج  ) پــارک خطی 
آزادی( به مســاحت 10 هزار متر 
مربع  و صــرف 9 میلیارد و 500 
میلیــون ریال اعتبار بهره برداری 

شد.
همچنیــن در ایــن روز پــروژه 
بلوار فردوس با صرف 9 میلیارد 
و 500 میلیــون ریــال مورد بهره 
بــرداری قــرار گرفــت و  فعالیت 
خــاک  مانیتورینــگ  سیســتم 
راهبنــد  و  باســکول   ، نخالــه  و 
ســایت  ورودی  در  الکترونیکــی 
کارخانــه  فعالیــت  و  پــردازش 
بازیافت زباله در مجموع با شش 
میلیارد و 250 میلیون ریال آغاز 

شد.
افتتــاح پارک عشــایری با چهار 

هزار متر مربع مســاحت و صرف 
هفــت میلیــارد و 450 میلیــون 
ریــال اعتبار از دیگــر پروژه های 
بمناســبت  شــهرداری  افتتاحــی 
در  دولــت  هفتــه  گرامیداشــت 
زندیــه  بود.مهنــدس  روز  ایــن 
وکیلــی معــاون هماهنگــی امور 
عمرانی استاندار مرکزی در آیین 
افتتاح پــارک آموزش ترافیک در 
بوستان سلمانیه، گفت: با توجه 
بــه اهمیــت موضوع آمــوزش و 
فرهنگ ســازی در بحث ترافیک 
بازتــاب مثبــت آن در رفتــار  و 
های اجتماعــی کودکان در مقوله 
انــدازی  راه  و  احــداث  ترافیــک 
ایــن مجموعه یــک کار اجتماعی 
ارزشــمند و عمیق اســت که در 
آینــده شــاهد اثــرات مثبت آن 

خواهیم بود. 
وی ادامــه داد: امــروز یکی از 
دالیــل حــوادث رانندگــی بــرای 

کودکان ونوجوانان، نبود اطالعات 
و مهارت هــای الزم آنان در مورد 
مقابله با حوادث یاد شــده است 
و از این رو گنجاندن آموزش های 
ایمنی ترافیک به عنوان بخشــی 
از برنامه های آموزشــی مدارس، 
یکــی از موثرترین راه های فراهم 
بــرای  دانشــی  چنیــن  آوردن 
دانش آموزان، محسوب می شود.

وی ادامه داد: یــاد دادن قوانین 
به زبان ســاده به کــودکان، مثال 
رفــت و آمد در بیــن خطوط، گذر 
عابــر پیــاده، دلیــل خــط کشــی 
از پل های  خیابان هــا، اســتفاده 
هوایی، بســتن کمربنــد ایمنی، 
مفاهیم رنگ ها درچراغ راهنمایی 
و رانندگی، نحوه نشســتن داخل 
خودرو و ... موجب خواهد شد تا 
این آموزش ها در ذهن کودکان 

نهادینه شود.
زنــد وکیلی افــزود: بنــده به 

ســهم خود از تالش های شهردار 
و شورای اسالمی شهر ساوه برای 
راه انــدازی این مجموعه تشــکر 
مــی کنم زیــرا با توجه بــه آنکه 
امــروز بیشــترین تلفــات درون 
شــهری برای عابــران پیاده اتفاق 
می افتد این مرکــز قطعا موجب 
کاهش تصادفات درون شــهری و 

عابران خواهد شد.
احمد حاج امینی رئیس شورای 
اســالمی شهر ســاوه نیز در این 
مراســم بیان داشــت: امــروز با 
تالش های انجام شــده شهرداری 
مجموعــه  فرهنگــی  حــوزه  در 
بوســتان ســلمانیه به یک مرکز 
فرهنگــی و آموزشــی کــم نظیر 
برای دانــش آمــوزان و  کودکان 
تبدیل شده که راه اندازی  پارک 
آمــوزش ترافیــک بخشــی از آن 

است.
ادامه در صفحه 5

افتتاح 7 پروژه شهری در ساوه، همزمان با هفته دولت
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افتتاح 7 پروژه شهری در ساوه، همزمان با هفته دولت

ادامه از صفحه 4
وی افــزود: بــا توجه بــه آنکه درصد 
باالیــی از حــوادث به دلیــل بی توجهی 
می دهــد،  رخ  ایمنــی  مســائل  بــه 
فرهنگ ســازی ترافیکی یک اصل مهم 
در کاهــش تصادفــات اســت لــذا  به 
دلیــل الگوپذیری کــودکان، انجام این 
گونه آموزش هــا  قطع به یقین موجب 
نهادینه شــدن آموزش ها در بین  آنان 
می شود.معاون هماهنگی امور عمرانی 
اســتاندار مرکزی در آیین افتتاح پروژه 
نشــین  حاشــیه  منطقــه  ســاماندهی 
قالیشویی بیان داشت: طرح بازآفرینی 
شهری یکی از برنامه های اساسی دولت 
بــرای تامین مســکن، صیانــت از جان 
و ســالمت مردم و نوســازی و بازتوانی 
محالت حاشــیه نشین، کهنه و فرسوده 
اســت   که عالوه بر توجــه به کالبد به 
مسائل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و 
هنری این مناطق نیز توجه شده است.

بزرگتریــن  از  یکــی  داد:  ادامــه  وی 
ماموریــت هــای دولــت در اجــرای طرح 
بازآفرینــی شــهری بــه منظــور کاهش 
بحران های بافت های فرسوده و ارتقای 
ســطح زندگی در آنهاست  تا با توسعه 
شــهری  در ابعاد مختلف اعمال شود و 

مردم کیفیت زندگی را لمس کنند.

افــزود: خوشــبختانه  زندیــه وکیلی 
امــروز شــاهد هســتیم که شــهرداری 
ســاوه علیرغم مشــکالت زیاد مالی در 
مناطق حاشــیه شــهر اقدامــات خوبی 
از جمله احداث پــارک، جدول گذاری و 
آســفالت و .... را به ثمر رسانده است 

که این اقدامات قابل تقدیر است.
مهندس حسینی شــهردار ساوه نیز 
در حاشــیه پــروژه ســاماندهی منطقه 
حاشــیه نشــین قالیشــویی گفــت: با 
توجه بــه اینکه ســاوه دومیــن کانون 
جمعیتــی اســتان مرکــزی اســت و طی 
سالهای گذشته روند رو به رشدی را در 
افزایــش جمعیت تجربه نموده اســت، 
عدم آماده سازی زیرساخت های مناسب 
در زمینه تامین مسکن مورد نیاز شهر 
را با یک بحران حاشــیه نشــینی مواجه 
ســاخته اســت. وی ادامــه داد: امــروز 
مناطــق حاشــیه نشــین و ســکونتگاه 
های غیررســمی شهر ســاوه با انبوهی 
از مشــکالت و نیازهــای شــهری مواجه 
هستند که داشتن 100 کیلومتر معبر 
خاکــی معــادل 960 هزار متــر مربع در 
این مناطق بخشــی از این نیازها است 
که ازابتدای  سالجاری  تاکنون با تالش 
های انجام شــده از سوی شهرداری 25 
کیلومتــر از این معابر جــدول گذاری، 

زیرسازی و  آســفالت شد و امیدواریم 
ایــن میــزان تــا پایــان ســال بــه 50 
کیلومتر برســد.مهندس حسینی اظهار 
داشــت: با توجه بــه محدودیــت مالی 
شهرداری برای ســاماندهی این مناطق، 
ارائــه طرح بازآفرینی شــهری از ســوی 
دولت  با هدف توانمندسازی اقتصادی، 
ســکونت  در  اجتماعــی  و  فرهنگــی 
گاههــای غیررســمی بــا واگــذاری 700 
تن قیر توانســت شــهرداری را در این 
زمینه یاری کنــد. وی هدف اصلی طرح 
بازآفرینــی شــهری را افزایــش کیفیت 
زندگی در مناطق حاشــیه ای و آســیب 
دیده عنوان کرد و افزود: در اجرای طرح 
بازآفرینی شــهری در ســاوه پنج منطقه 
حاشیه نشــین یاقوت آباد، قالیشویی، 
فانــوس آباد، عباس آبــاد و محله پیک 
نیک گاز به عنوان مناطق هدف توســط 

شهرداری در حال ساماندهی هستند.
مناطــق  افــزود:  مهنــدس حســینی 
حاشــیه نشــین شــهر ســاوه به دلیل 
عــدم برخــورداری از فضاهــای عمومی 
مراکــز  ســبز،  فضــای  پــارک،  نظیــر 
آموزشــی، فرهنگی و ... از مراکز فقیر 
شهر محســوب می شــوند  که با اجرای 
ســازوکارهای قانــون مند بــرای برطرف 
شــدن مشــکالت آنان تالش می کنیم 

امــا الزم اســت تــا بــه دنبــال راهکار 
عملــی بــرای بــرون رفت از مشــکالت 
حاشیه نشــینی باشیم.شــهردار ســاوه 
همچنین در مراســم راه اندازی کارخانه 
بازیافت زباله نیز گفت:کارخانه بازیافت 
زباله شــهرداری  بعــد از تکمیل و رفع 
نواقــص با صــرف 750 میلیــون ریال 
آمــاده راه اندازی شــد  و یقینا با فعال 
شــدن این کارخانه تبدیلــی، معضالت 
زیســت محیطی وآلودگی آب وخاک در 
این شــهر کاهش می یابــد.وی با بیان 
اینکــه باید زباله ها طوری دفن شــوند 
که هیچگونه آلودگی نداشــته باشند، 
تأکید کرد:ما باید در بحث زباله از دفن 
زباله فاصله بگیریم و آن را به بازیافت 
تبدیــل کنیم که عالوه بــر جلوگیری از 
آلودگی محیط زیســت صرفه اقتصادی 
هــم داشــته باشــد.مهندس حســینی 
افزود: یکی از بهترین شــیوه های دفن 
پســماند، بازیافت است و پسماندهای 
خشــک به ویژه کاغذ، مقوا، پالستیک، 
فلــزات و شیشــه از ارزش اقتصــادی 
برخوردارند که با تفکیک، در این واحد 
بازیافــت بــه محصوالتی بــا کاربردهای 
مشــابه و یا جدیــد تبدیل می شــوند 
کــه باعث جلوگیــری از اتــالف منابع و 

سرمایه های ملی می شود.
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همزمــان بــا عید ســعید غدیر 
خــم و هفتــه دولــت و بــا حضور 
فرمانــدار  مجلــس،  نماینــده 
مرکــز  مســئوالن  از  جمعــی  و 
خودروهــای  مخــازن  تســت 
در  گازسوز)هیدرواســتاتیک( 
مرکز معاینه فنی ســاوه افتتاح و 

مورد بهره برداری قرار گرفت. 
نماینده  رضامنصــوری  محمــد 
مردم ســاوه و زرندیه در مجلس 
شــورای اســالمی در این مراسم 
گفــت: فعالیت ایــن مرکز معاینه 
فنی برای مردم شهرســتان های 
ســاوه و زرندیــه که تــا پیش از 
ایــن بــرای انجــام معاینــه فنــی 
خودروهای خود به ســایر شهرها 
تــردد مــی کردند، حائــز اهمیت 
اســت.محمد رضا منصوری گفت: 
در ایــن مرکــز از فنــاوری روز و 
دستگاه های استاندارد استفاده 
شــده کــه مــی توانــد با تســت 
کپسول خوددروهای دوگانه سوز 
نقش مهمــی در تامیــن امنیت و 
سالمتی سرنشینان و خانواده ها 
داشته باشــد.وی تصریح کرد: با 
توجه به مســاله مهم آلودگی هوا 
به خصوص در شهرها، تست فنی 
خودروهــا کــه از منابــع آالینده 
هوا محســوب می شــوند، بسیار 
ضرورت دارد. وی افزود: افتتاح 
مرکز تســت مخــازن خودروهای 
گازسوز در ســاوه موجب تسهیل 
در امــور مــردم و عــدم مراجعه 
شــهروندان بــه شــهرهای دیگر 
می شــود و موجــب صرفه جویی 
در هزینــه و زمان خواهد شــد. 
افــزود:  منصــوری  محمدرضــا 
تست مخازن خودروهای گازسوز 
و انجــام معاینــه فنی براســاس 
برنامــه زمــان بندی اعالم شــده 
عــالوه بــر انطباق با شــاخص های 

زیســت محیطــی زمینه 
ســاز رانندگــی مطمئــن و موجب 
کاهــش تلفــات جانــی در هنگام 
حوادث و سوانح رانندگی خواهد 
شــد. وی تصریح کرد: با سیستم 
مدیریتی و سامانه ای که در مرکز 
معاینه فنی به صورت متمرکز در 
سراسر کشور تعریف شده است 
به صورت لحظــه ای معاینات فنی 
خودروها کنترل می شود و تمامی 
مواردی که باید در حین رانندگی 
یک خودروی ایمن از آن برخوردار 
شود تحت نظارت و بازرسی قرار 
می گیــرد. این نماینــده مردم در 
خانه ملت به آلودگی هوا ناشی از 
تردد خودروهــای آالینده و فاقد 
شاخص های زیست محیطی اشاره 
کــرد و گفــت: مرکــز معاینه فنی 
خودروها نقش مهمــی در کنترل 
آلودگــی محیــط ناشــی از تــردد 
خودروهــا دارد. وی بیــان کــرد: 
الزم اســت با اطالع رســانی الزم 
و فرهنگ سازی، دانش و آگاهی 
الزم بــه مــردم ارائــه شــود که 
براساس برنامه زمان بندی اعالم 
شده هر مالک خودرویی معاینات 

فنی بــرای ســالمت در رانندگی 
و کاهــش تلفات جانــی و مالی را 
انجام دهد. منصوری تصریح کرد: 
تست مخازن خودروهای گازسوز 
نیــز اقدام بســیار مثبتــی برای 
آگاهــی از ســالمت کپســول های 
گاز و جلوگیری از انفجار احتمالی 
مخــازن گاز در خودروهــا خواهد 
بــود. وی در ادامــه با اشــاره به 
تجهیــزات بــکار رفتــه در ایــن 
مرکــز معاینه فنی گفــت: ادوات 
و تجهیــزات بــکار رفتــه در این 
مرکز تولید داخل کشــور بوده و 
به تائید ســازمان استاندارد نیز 
رســیده است و کنترل و ارزیابی 
اســت.  دقیــق  بســیار  نیــز  آن 
وی همچنیــن بــه اســتقرار هاب 
ســوخت در شــهرصنعتی کاوه و 
منطقه ویژه اقتصادی اشاره کرد 
و گفت: اســتقرار هاب ســوخت 
نقش مهمی در توســعه شــاخص 
های اقتصادی شهرســتان ســاوه 
محمدبهارونــد  اســت.  داشــته 
فرماندار ساوه نیز دراین مراسم 
گفت: مراکــز معاینــه فنی نقش 
بسیار مهمی در بخش حمل و نقل 

عمومــی دارد و با هدف 
ارتقــای ایمنی، کاهــش ترافیک 
ناشــی از نقــص فنــی خودروها، 
بــودن  ســالم  دقیــق  ســنجش 
و  آلودگــی  کاهــش  خودروهــا، 
حفــظ محیــط زیســت فعالیت می 
کند. وی افــزود: نقش و اهمیت 
مراکــز معاینــه فنــی و ضرورت 
نوســازی ناوگان و حــذف ناوگان 
فرسوده و آالینده بیش از پیش 
احساس می شــود. متاسفانه در 
کشــور ما نقــش و اهمیت مراکز 
معاینه فنی تعریف نشــده است. 
این درحالیســت کــه معاینه فنی 
مــی تواند بــه مثابه شــش برای 
سیستم حمل و نقل عمومی عمل 
کند.بهاروند بیان کرد: باتوجه به 
قرارگرفتن شهرســتان ساوه در 
مواصالتی کشور  مسیر شــاهراه 
و حجم باالی تردد خودروها وجود 
مراکز معاینه فنــی ضروری بوده 
اگر مراکــز معاینه فنــی بتوانند 
نقش خود را بــه خوبی ایفا کنند 
می تواند در بهبود شرایط زندگی، 
سالمت و ایمنی شهروندان تاثیر 
بســیار داشته باشــد.مدیر مرکز 

معاینه فنی ســاوه نیز گفت:مرکز 
مکانیزاسیون معاینه فنی از سال 
1388 در ساوه شروع به فعالیت 
کــرد و  طی این ســالها همواره با 
تجهیزات  گــذاری الزم  ســرمایه 
بــا  منطبــق  را  خــود  امکانــات  و 
شــاخص های زیســت محیطی به 
روز رســانی کرده اســت. داوود 
عرب افزود: بــرای تکمیل تمامی 
بخــش هــای مرکــز معاینــه فنی 
ســاوه بخــش تســت خودروهای 
دوگانه ســوز هیدرواســتاتیک با 
خرید تجهیــزات الزم راه اندازی 
شــده اســت تــا موجب تســهیل 
در امــور شــهروندان شــود. وی 
افزود: بــرای احــداث این مرکز 
تســت بالغ بر پنج میلیــارد ریال 
ســرمایه گذاری شــده اســت تا 
مخــازن گاز خودروهــای دوگانــه 
سوز تست شــود و تمامی مراحل 
سیســتماتیک  صــورت  بــه  آن 
صــورت می گیرد. عرب بیان کرد: 
بــا راه اندازی ایــن مرکز برای 8 
نفر اشــتغال مســتقیم و 27 نفر 
اشتغال  غیرمســتقیم  به صورت 
ایجاد شــده است و این مرکز در 
یک شــیفت کاری هشــت ساعته 
فعالیــت دارد و  قابل ارتقا به دو 
شیفت کاری است. وی گفت: این 
مرکز که در مساحتی بالغ بر 300 
متر مربع فضای بسته و دو هزار 
متر فضای باز احداث شده است 
خــودروی  تــا 100  روزانــه 70 
ســبک و میانگیــن 35 خــودروی 
سنگین را برای انجام معاینه فنی 
پذیرش می کند. در این مراســم 
مســئوالن از بخش هــای مختلــف 
مرکز معاینه فنی ســاوه بازدید و 
از نزدیک در جریان نحوه فعالیت 

آن قرار گرفتند. 

بهره برداری از مرکز تست مخازن خودروهای گازسوز در ساوه
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محمد اشــرفیان، رئیس اداره 
کتابخانه های عمومی شهرستان 
ســاوه  بــا بیــان اینکــه بنــا به 
مناســبت هــای مختلــف، برنامه 
ریــزی هــای متنوعــی در اجــرای 
گفتمــان  ترویــج  هــای  برنامــه 
کتابخوانــی صــورت مــی گیــرد، 
اظهــار داشــت: دهــه کرامت از 
جملــه بهتریــن مناســبت هــا و 
فرصت ها بوده دراین راســتا در 
کتابخانه های عمومی شهرستان  
ســاوه ، اقدامات خوبی بویژه در 
حــوزه کــودک و نوجــوان صورت 
گرفت اســت بطوریکه می توان 

گفــت ایــن دهــه مبــارک، عید 
برنامه هــای فرهنگــی کتابخانه 

های عمومی ساوه بوده است.
وی با تاکید بــر اینکه در کنار 
کمیت، به دنبال بهترین کیفیت 
در اجــرای برنامــه ها بــوده ایم، 
گفــت: جلســات قصــه گویی و 
نقاشی بر اســاس کتاب هایی با 
موضوع امــام رضــا)ع( در بخش 
کودک کتابخانه های عمومی شهر 
ساوه  و روستاهای آن  به همراه 
برگــزاری جشــن کــودکان ویــژه 
دهه کرامــت، تاثیرات مثبتی در 
تشــویق کودکان به کتابخوانی و 
ترغیب آنان و خانواده هایشــان 
به عضویت در کتابخانه داشــته 

است.
وی همچنین به جلســه نقد و 
بررســی کتاب کتابخانــه عمومی  
کتــاب  نشســت  و  شهرســتان  
خــوان ویــژه دختران اشــاره کرد 
و افــزود: بــا برگزاری نمایشــگاه 
کتاب بــا عناوینــی از کتاب های 
مرتبــط بــا دهــه کرامت، ســعی 
نمودیــم مخاطبــان را در مطالعه 

هدفمند در این ایام کمک کنیم 
که اســتقبال خوبی هــم از این 

نمایشگاه ها صورت گرفت.
 اشرفیان همراه با نسیم غدیر 
در نشست کتابخوان کارگاه رنگ 
آمیــزی به مناســبت عیــد غدیر  
بندگــی  از   « کتــاب  نمایشــگاه 
تــا والیــت «  ویــژه عیــد قربان 
تــا غدیــراز،کارگاه وکاردســتی را 
از  دیگــر برنامــه هــای کتابخانه 
های عمومی شهرســتان در دهه 

کرامت عنوان کرد. 
 وی با اشــاره به اینکه با کمک 
بــه کتابخانــه هــا، نســل جدید 
جامعــه را تربیــت خواهیــم کرد 
اظهارداشت:  کودکان و نوجوانان 
نسل جدیدی هستند که باید با 
ایجاد فضای مناســب به ســمت 
کتابخانــه ها و کتابخوانی ســوق 

داده شوند.
 اشــرفیان خاطرنشــان کرد: با 
امکانات دنیای امروز می توان در 
ترویج فرهنگ کتابخوانی کارهای 
جدیــد و خالقانــه ای انجام داد. 
این اتفاق با همــکاری و همدلی 

تمــام دســتگاه هــا بــا اداره کل 
کتابخانه های عمومی میســر می 

شود.
وی افــزود: کتابــداری و حرفه 
کتابداری، عالقه خاص و ویژه ای 
می طلبد. اگر کسی  عالقه ای به 
حرفه کتابداری نداشــته باشــد، 
بدون شــک در این عرصه موفق 

نخواهد بود.

وی در پایان با اشاره به اهمیت 
کتــاب و کتابخوانی گفت: ترویج 
کتابخوانــی در جامعه با همکاری 
و همیاری همه مردم و مسئولین 
انجام می شــود. تمام ارگان ها و 
ادارات الزم اســت که برای رشد 
و تعالــی فرهنــگ کتابخوانی که 
همانــا رشــد فرهنــگ عمومــی 

است، تالش کنند.

چکیده برنامه های دهه کرامت کتابخانه های عمومی
 شهرستان ساوه
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سحر با باد می گفتم حدیث آرزومندی
خطاب آمد که واثق شو به الطاف خداوندی
دعای صبح و آه شب کلید گنج مقصودست
بدین راه و روش میرو که با دلدار پیوندی

حافظ

تکنولوژی محور و به روز بودن؛ رمز موفقیت گروه صنعتی 
شیشه کاوه

مدیر بخش شیشه گروه صنعتی کاوه در 
بازدید تورخبرنگاران به همراه مســئولین 
بانــک تجارت از گروه صنعتی شیشــه کاوه 
گفــت:  تعامل دو ســویه و به اصطالح )برد 
برد( بــا بانک تجارت  علت اصلی در تداوم 

همکاری این دو واحد بوده است .
جمشــید  رحیمــی افــزود: این شــرکت 
بزرگ که هم اکنون  چندین شــرکت تولید 
شیشــه با اشــتغالزایی بیش از  10 هزار 
نفر نیروی شاغل بکار در اقصی نقاط کشور 
دارد و شــروع فعالیــت خود را بــا حمایت 
بانک تجارت آغاز کرده و خوشــبختانه روند 
توســعه این گــروه صنعتــی و بانک تجارت 

ادامه دارد.
وی  افــزود: ایــن همــکاری در طول 40 
سال از فعالیت شرکت کاوه فلوت همواره 
ادامه داشــته  ومی توان گفت رمز تداوم 
این تعامل 40ساله مربوط به خوش حساب 
بودن و پرداخت بموقع اقســاط و از سویی 
ارائه تســهیالت مطلوب بانــک تجارت بوده 

است.
مدیردپارتمان شیشه گروه صنعتی کاوه  
با اشــاره بــه این که گروه صنعتی شیشــه 
کاوه موفق ترین واحد تولیدکننده شیشــه 
در کشور محســوب می شود بیان کرد: این 
شرکت در سال گذشــته با صادرات انواع 
محصوالت به کشورهای مختلف مانند اروپا 
60 میلیون دالر در بخش تولید شیشــه و 
20 میلیــون دالر در بخــش بلورجات برای 

کشور ارزآوری داشته است.
مدیر بخش شیشــه گــروه صنعتی کاوه 
و  دقیق،صــادرات  کرد:مطالعــه  تصریــح 

تکنولــوژی محور بــودن از ســوی مجموعه 
گــروه صنعتی شیشــه وهم چنیــن به روز 
بــودن صنایــع رمــز موفقیــت ایــن واحد 

تولیدی است .
حجــت رحیمی با اشــاره بــه  راه اندازی 
مجــدد کارخانــه تولید شیشــه در کشــور 
ســوریه در آینده ای نزدیک  اظهارداشت: 
برای احداث آن 120 میلیون  دالر سرمایه 
گذاری شــده که نیروهای متخصص ایرانی 
بر فرآینــد و روند تولید نظــارت و کنترل 
خواهند داشــت.وی افــزود: تقویت بازار 
صادرات بــه کشــورهای اروپایــی ،حضور 
در نمایشــگاه های بین المللــی ، بازاریابــی 
و معرفــی محصول یکــی از راه های تقویت 
و توســعه صادرات محصول ایرانی اســت 
نیروهــای  بکارگیــری  بــا  ایــن شــرکت  و 
متخصــص و کاردان با تکیه بر دانش نوین 
و تکنولــوژی دســت پیدا کنــد.وی افزود: 
شــرایط اقتصادی امروز بر روند تولید بی 
تاثیر نبوده ولی ما ســعی کردیــم با برنامه 
ریــزی مناســب اقتصــادی،دور اندیشــی 
و ارائــه تولیــد کاالی باکیفیــت در ســایه 
وحــدت و همدلی اثر تحریــم را خنثی وآن 
را دور بزنیم و از آن به عنوان یک فرصت 

استفاده کردیم.
رحیمــی بیــان کــرد: در اثر نابســامانی 
وضعیت اقتصادی برخی واحدهای صنعتی 
در بزرگ ترین شــهر صنعتی کشــور) کاوه( 
دچار بحران و چالش شــدند که امید است 
با تدبیر و چاره اندیشی مسئوالن به تولید 
پویا بازگردند.وی افزود:به لطف پروردگار  
امروز گــروه صنعتی شیشــه کاوه قادر به 

احداث یک کارخانه تولید شیشــه با 30 تا 
40 درصد کاهش هزینه  ها نسبت به رقبا 
اســت و این مهم  در ســایه برنامه ریزی و 

صرفه جویی محوری  محقق شده است .
مدیر بخش شیشــه گــروه صنعتی کاوه 
گفــت: کارخانه تولید بلور زیر مجموعه این 
شــرکت تا  ماه های آینده  به بهره  برداری 
خواهد رسید و  برای 400 نفر شغل ایجاد 

می شود .
وی ادامه داد: شــکوفا شــدن این گروه 
صنعتی حاصل تالش شبانه روزی 35سال 
کارو تولیــد خانــواده ابراهیم عســکریان 
و مجموعــه هیات مدیره اســت. این گروه 
فعالیت خود را  در ســال 63با اشتغالزایی 
70الــی 80نفر شــروع وامروز بــا احداث 
26واحد و با اشتغالزایی  بیش  از 10هزار 
نفر عالوه بر رونق اقتصادی کشور در داخل 
بــا عنوان کاالی ایرانی بیشــتر کشــورهای 
جهــان معــرف  محصوالت ایرانی در ســطح 

جهان شده اند .
رحیمی ادامه داد: اشتغالزایی و خودکفا 
بــودن هدف اصلــی گروه صنعتی شیشــه 
است و وجود بیش از 10هزار نفر اشتغال 
به کار گویای تحقق این هدف است برخالف 
برخــی واحدها که وابســتگی بــه واردات 
مواد اولیــه دارند اما این مجموعه تولیدی 
صددرصد مواد اولیه با اتکاء داخلی تولید 
می شود و تعدادی از کارخانه های وابسته 
به این گــروه صنعتی  ازجمله کارخانه کاوه 
ســودا در شهرســتان مراغه،کارخانــه ابهر 
ســیلیس  در ابهر و کارخانه معادن دماوند   
اقدام بــه تولید مواد اولیــه این مجموعه 

خواهند کرد.  
رحیمــی بــا اشــاره بــه شــرکت متانول 
کاوه افزود:این  شــرکت بــا هدف احداث 
ظرفیــت  بــا  تولیــدی  واحــد  بزرگتریــن 
روزانــه 7000تــن متانــول گریــدAA که 
صددرصــد تولیــدات  از مزیــت صادراتی 
برخــوردار خواهد بــود. در بندر دیر واقع 
در بوشــهر)در کنار ســواحل خلیج فارس(
تاســیس ومراحــل ســاخت و ســاز خود را 
ادامــه و ســرمایه گــذاری آن با تشــکیل 
کنسرســیومی بــا عاملیــت بانــک تجــارت 
انجام شــده اســت.وی افزود:هــم اکنون 
11کارخانه در شهر صنعتی کاوه شهرستان 
ســاوه مشــغول فعالیــت هســتند کارخانه 
تولیــد شیشــه فلوت،شیشــه رفلکــس و 
کارخانه تولیــد مواد اولیه از جمله کارخانه 
های مســتقر در شهر صنعتی کاوه هستند. 
مدیردپارتمان شیشه گروه صنعتی کاوه در 
ادامه تســهیل در بروکراسی اداری مربوط 
به دریافت تسهیالت و تعامل مطلوب بانک 
تجارت با این گــروه صنعتی را دلیل اصلی 
در انتخــاب  بانــک تجــارت از ســوی ایــن 
مجموعــه دانســت و افزود:تعامل دوطرفه  
بیــن ایــن گــروه صنعتــی و بانــک تجارت 
موجب شــده است عالوه بر سرمایه گذاری 
120میلیــون دالری صورت گرفته در یکی 
از پــروژه ها،در آینــده ای نزدیک نیز راه 
اندازی پلنت جدیــدی در حوزه تولید بلور 
با ایجاد اشــتغال برای حداقل 400نفر در 
شــهر صنعتی کاوه و نیز پــروژه دیگری در 
پلنت شیشــه گام بیشــتری در حوزه ایجاد 

اشتغال برداشته خواهد شد.


