
رشکت آب و افضالب شهرستان ساوه

به  حجمی  بصورت  خدمات  انجام  عمومی  مناقصه  دارد  نظر  در  خاص(  )سهامی  ساوه  شهرستان  فاضالب  و  آب  شرکت 
شماره ۲۳/۱۴۰۱/۱۳۳۹۵را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزارنماید.

کلیه برگزاری مناقصه تا ارائه پیشنهادمناقصه و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه الکترونیکی دولت)ستاد(به آدرس
Www.sctadiran.ir انجام خواهدشد. والزم است مناقصه گران درصورت عدم عضویت قبلی،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و 

دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشارمناقصه در سامانه تاریخ   ۱۴۰۱/۰۴/۲۹می باشد.

یال  برآورد اولیه ۳۴/۴۱۱/۱۴۵/۳۴۶ر
یافت اسنادمناقصه از سایت:  ۱۴۰۱/۰۴/۲۹لغایت ۱۴۰۱/۰۵/۰۵ مهلت زمانی در

مهلت زمانی ارایه پیشنهادات :    ۱۴۰۱/۰۵/۱۸)ده روز کاری(
زمان بازگشایی پاکت ها:   ساعت ۸، روز چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۵/۱۹

الف:آدرس  پاکت های  ارایه  و  مناقصه   اسناد  خصوص  در  بیشتر  اطالعات  دریافت  جهت  گزار  مناقصه  دستگاه  تماس  اطالعات 
ساوه_بلوارشهید بهشتی

اطالعات تماس سامانه جهت انجام مراحل عضویت در سامانه

کهی مناقصه عمومی   شرکت آب و فاضالب کهی مناقصه عمومی   شرکت آب و فاضالبآ آ

مدیر عامل کارخانجات نورد ولوله صفا در نشست با وزیر صنعت در ساوه خبر داد:

پیش بینی بیش از 10هزار 
فرصت شغلی در گروه 

صنعتی صفا

بازدید وزیر صمت از گروه 
صنعتی کاوه فلوت  نخستين 
کارخانه شيشه در خاور ميانه

   جشــن والیت ویژه عيد غدیر در  کتابخانه 
عمومی ســلمان ساوجی برگزار شد

روزنامه فرهنگی ،  اجتماعی صبح ایران ساوه
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  برگزاری همایش شعر غدیر
 با حضور شاعران در ساوه

رئيس کتابخانه های عمومی ساوه:

ین عنوان شد؛ وژ و ســازی ر ین عنوان شد؛در مراســم افتتاح شــرکت دار وژ و ســازی ر در مراســم افتتاح شــرکت دار

ویی همراه  ویی همراه تولید انــواع دزهای دار تولید انــواع دزهای دار
زآوری برای کشــور زآوری برای کشــوربا ار با ار
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دولت  هیات  اعضای  و  رئیس جمهور  سفر  با  همزمان 
به  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر  مرکزی،  استان  به 
و  یافت  حضور  ساوه  در  رئیس جمهور  نماینده  عنوان 
پس از ادای احترام و قرائت فاتحه بر مزار شهیدان این 

شهرستان، از کارخانه کاوه فلوت، بازدید کرد.
 به گزارش خبرنگار جام جم فاطمی امین وزیر صمت در 
خصوص بازدیدهایی که از حوزه های صنعتی ساوه انجام 
مشکالت  بازدیدها  این  جریان  در  داشت:  اظهار  داد، 
صنایع را بررسی کردیم و با هدف حل این مسائل و برون 
رفت از موانع پیش رو در جلساتی که برگزار خواهیم کرد، 

تصمیم گیری می شود.
وی با اشاره به این که برخی مشکالتی که توسط مدیران 
و احصا شده  بینی  از قبل پیش  ح می شود  صنایع مطر

است، افزود: برخی از مسایل برای اولین بار گفته می شود 
که به ما برای اتخاذ تدابیر الزم برای برون رفت از مشکالت 
کمک می کند. وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان این که 
اشتغال  مشکل  آنکه  از  بیشتر  شهرستان ها  برخی  در 
داشته باشیم با مشکل کمبود مسکن مواجه هستیم، 
شهرک های  شرکت  میان  اساس  این  بر  داد:  ادامه 
صنعتی و وزارت راه و شهرسازی تعامل موثری برقرار شده 
از طریق واگذاری زمین رایگان و اعطای  و مقرر است که 
تسهیالت به صنعتگران، زمینه تولید مسکن مورد نیاز 

نیروی کار شاغل در صنایع فراهم شود.
گستردگی  و  صنعتی  مزیت  دلیل  به  ساوه  گفت:  وی 
صنایع، فرصت مناسبی برای توسعه متوازن دارد و باید 
شود.وی  متمرکز  سازی  کیفی  و  بنیان  دانش  کارهای  بر 
واحدهای  متعدد  ظرفیت های  و  باال  قدمت  به  اشاره  با 
صنعتی و تولیدی در شهر صنعتی کاوه، گفت: سیاست 
این  در  کمتر  هزینه  با  توسعه ای  ح های  طر اجرای  دولت 

واحدهای پرظرفیت و دارای قدمت باالست.
گروه صنعت        علیرضا رستمیان مدیر عامل شرکت 
نیز در این بازدید گفت:شرکت شیشه کاوه هم اکنون با 
بیش از ۳۵ سال تجربه به عنوان بزرگترین تولید کننده 
شیشه و بلور در بخش خصوصي در کشور ایران و منطقه 

فعالیت می کند.
وی افزود: فعالیتهاي این گروه در چهار حوزه کسب و کار 
از جمله بلور و ظروف شیشه اي ، شیشه هاي تخت ، مواد 
بندي  دسته  پتروشیمي  صنایع  و  شیشه  صنعت  اولیه 
فعالیت هاي  از  وسیعي  طیف  سازمان  گردند.این  مي 
کارخانه شیشه تخت و  و  گسترش داده  را  شیشه خود 
آیینه ایران را راه اندازي کرد و شروع به تولید شیشه هاي 
فلوت با آخرین فن آوري هاي ساخت شیشه نمود. این 
مایع  قلع  بستر  روي  گداخته  شیشه  بواسطه  محصول 
بدست مي آید. در حال حاضر کاوه اولین شرکت شیشه 

فلوت ثبت شده بعنوان نخستین صنعت شیشه خاور 
فلوت  کاوه  صنعتی  گروه  عامل  مدیر  باشد.  مي  میانه 
خود  کارخانجات  کاوه  شیشه  صنعتي  گروه  کرد:  تصریح 
ج، با تکیه بر نیروي انساني و همکاري  را در داخل و خار
کارشناسان متخصص تمامي رشته هاي آموزشي مطابق 
با استانداردهاي بین المللي تولید و صالحیت محصوالت 

ایراني را در جهان بنیان نهاده است.
حال  در  مداوم  طور  به  مجموعه  این  این که  بیان  با  وی 
نوآوري است تا بتواند کسب و کار راحت تر و ارزانتری را 

برای بازارهاي داخلي و بین المللي ایجاد کند، گفت:
برای کارکنان این گروه صنعتی باعث افتخار است که هیچ 
وقت خستگی را به خود راه نداده و کار را متوقف نکرده 
است و همواره در حال تحقق اهداف توسعه ای است. 
وی خاطرنشان کرد: تولیدات این شرکت متناسب با نیاز 
متنوع  رنگ های  با  شیشه هایی  و  می شوند  تولید  بازار 

تولید و مطابق با سلیقه بازار تولید می شود.
 رستمیان با اشاره به تولید 70درصد شیشه کشور در کاوه 
فلوت، اظهارکرد: ظرف 18ماه آینده نیز یک کارخانه شیشه 
جدید در شهرصنعتی کاوه با سرمایه گذاری 4هزار میلیارد 

تومان به بهره برداری می رسد.
با جدیدترین فناوری و تکنولوژی  کارخانه  افزود:این  وی 
روز دنیا احداث و راه اندازی خواهد شد و بالغ بر 80 درصد 

آن به مصرف صادراتی خواهد بود .
صادر  به  اشاره  با  فلوت  کاوه  صنعتی  گروه  عامل  مدیر 

محصوالت این واحد تولیدی به 30کشور اظهارکرد: 
 گروه صنعتی شیشه کاوه خود را متعهد به عرضه شیشه 

در بورس کاال می داند
علیرضا رستمیان گفت:هدف اصلی گروه صنعتی شیشه 
وجود  با  و  است  بوده  اسالمی  ایران  سربلندی  کاوه 
این که این گروه صنعتی یک مجموعه بخش خصوصی 
است اما با صادرات کاال عالوه بر کشورهای همسایه به 

کشورهای دوردست و صاحب تکنولوژیی و اروپایی نظیر 
رومانی،  بلغارستان،  کرواسی،  ایتالیا،  اسپانیا،  کشورهای 
غرور  تقویت  موجب  قاره ها  تمام  در  و  آفریقایی  روسیه، 
ملی و افتخار آفرینی برای ایران با تولید با کیفیت شدیم. 
وی با اشاره به شرایط اقلیمی و آب و هوایی هر کشوری 
تولید  به  اقدام  کاوه فلوت  این اساس شرکت  بر  گفت: 
شیشه هایی مختص نیاز بازار اروپا و شرایط اقلیمی و آب 

و هوایی می کند.
او تصریح کرد: این مجموعه با دارا بودن آخرین دستاورد 
در  فلوت  صورت  به  شیشه  کارخانه  دومین  تکنولوژی 
سطح کشور است که خط اصلی آن شیشه )فلوت( بوده 
و صنایع تبدیلی به شیشه های مختلف مانند رفلکس، 
ج ها و شیشه اتومبیل استفاده  آئینه ای، ایمنی که برای بر

می شود را داراست.
از  تولید  برای  مجموعه  این  این که  بیان  با  رستمیان 
است،  فرد  به  منحصر  خاورمیانه  در  که  نانو  تکنولوژی 
در  شیشه  رنگ  هر  اجرای  کرد:  اضافه  می کند،  استفاده 
از فلزات مختلف  این مجموعه میسر است و استفاده 
باعث  نانو(  مقیاس  )در  و...  آلومینیوم  تیتانیوم،  مانند 
انرژی  اتالف  درصد   85 از  تا  می شود  انرژی  کردن  کنترل 

جلوگیری شود.
مصرف  بازار  برابری  دو  افزایش  به  اشاره  با  ادامه  در  وی 
نوع  این  از  استفاده  گفت:  ایران،  در  اکواستار  شیشه 
شیشه در ایران موجب صرفه جویی حداکثری در انرژی 
و مجب جلوگیری از تبادل انرژی در فصول مختلف سال 

خواهد شد.
گروه صنعتی  کارخانه  اولین  گزارش خبرنگار جام جم  به 
شیشه کاوه از سال 1363 با تولید بلور با اشتغالزایی 80 
نفر در شهر صنعتی کاوه ساوه آغاز شد و امروزه با گذشت 
حدود 35 سال با احداث 26 کارخانه زمینه اشتغال بالغ بر 

10 هزار نفر در سراسر کشور فراهم شده است.

بازدید وزیر صمت از گروه صنعتی کاوه فلوت  
نخستین کارخانه شیشه در خاور میانه
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عمومی  کتابخانه های  رئیس  اشرفیان  محمد 
با  گفتگو  در  مـــراســـم  ایـــن  حــاشــیــه  در  ــاوه  ــ س
خبرنگارجام جم با اشاره به فعالیت های فرهنگی 
به  توجه  با  گفت:   ، ساوه  عمومی  کتابخانه های 
کشور، خدمات فیزیکی  کرونا در  شیوع بیماری 
دیگر  بسیاری  همانند  عمومی  کتابخانه های 
با  اما  روبــرو شد؛  با محدودیتی های  از مشاغل، 
تبدیل  فرصت  به  تهدید  این  کتابداران  همت 
شده و فعالیت های ترویجی و تبلیغی با موضوع 
کتاب و کتابخوانی در حجمی گسترده در فضای 
بار  افــزود:امــیــدواریــم  وی  یافت.  انتشار  مجازی 
را  کتابخانه ها  در  گذشته  نشاط  و  پویایی  دیگر 
شاهد  کتابخوانی  و  کتاب  دوستداران  حضور  با 
ســاوه  عمومی  کتابخانه های  رئــیــس  بــاشــیــم. 
تصریح کرد: خوشبختانه رویکرد شهردار محترم 
ساوه جناب آقای دکتریوسفیان و شورای شهر 
با  امــیــدواریــم  ــوده  بـ رویــکــردی فرهنگی  ــاوه  سـ
مساعدت شهرداری و اعضای شورا، روند افتتاح 
کتابخانه مرکزی شهر ساوه ، با جدیت بیشتری 

پیگیری شود.

کتابخانه  در  غدیر  جشن  به  اشــاره  با  اشرفیان 
عــمــومــی ســلــمــان ســاوجــی گــفــت:بــرنــامــه هــا و 
ارائــه  راســتــای  در  فرهنگی  متنوع  فعالیت های 
عمومی  کتابخانه های  در  کتابخانه ای  خدمات 

ساوه برگزار می شود.
از برگزاری این برنامه ها ترویج  وی افزود: هدف 
)ع(  بیت  اهــل  با  آشنایی  و  کتابخوانی  فرهنگ 
و  نوجوانان  و  جوانان  زمینه  در  بویژه  که  است 
با معرفی کتاب های فاخر با اقداماتی که توسط 
استقبال  با  و  انجام  عمومی  کتابخانه های  نهاد 

بسیار خوب از طرف مردم همراه شده است.

وی افزود:قصه گویی، اجراءدکلمه، پخش کلیپ 
برنامه های  از  بخشی  کتابخانه  اعضا  از  تقدیر  و 
جشن  در  ســاوجــی  سلمان  عمومی  کتابخانه 
غدیر بود.وی با اشاره به فعالیت های کتابخانه 
ســلــمــان ســـاوجـــی گــفــت: کــتــابــخــانــه عــمــومــی 
افتتاح شد.این  سلمان ساوجی در سال ۱۳۸۸ 
کتابخانه با زیربنای ۷۵۰ متر مربع در سه طبقه با 
بخش های مخزن اصلی، کودک، نشریات، کمک 
نابینایان،  مرجع،  شنیداری،   - دیـــداری  درســی، 
تاالر مطالعه  نیز  و  نمازخانه و سالن غذاخوری، 

آماده خدمت رسانی به شهروندان عزیز است.
بر  عــالوه  ساوجی  سلمان  افزود:کتابخانه  وی   
مطالعه  و  امــانــت  جهت  غنی  منابع  ــودن  ب دارا 
مناسبتی  مختلف  برنامه های  برگزاری  اعضاءبا 
رونــمــایــی  و  )نــقــد  فرهنگی  مــذهــبــی(،  و  )مــلــی 
کتاب، نشست های کتابخوان، قصه گویی برای 
آموزشی  برنامه های  همچنین  و  و...(  کــودکــان 

مختلف، میزبان اعضای محترم کتابخانه است.
نسل  ترغیب  و  تشویق  کـــرد:  خاطرنشان  وی 

ح های مختلف  جوان و مشارکت خانوادگی در طر

کتابخوانی حائز اهمیت است. محمد اشرفیان 

گفت: تعامل بین دستگاه های فرهنگی باعث 
جامعه  یک  فرهنگ  سطح  در  بالندگی  و  رشــد 
می شود که این مهم در بین ادارات شهرستان 
و اداره کتابخانه های عمومی شهرستان ساوه به 

خوبی صورت گرفته است.
رئیس کتابخانه های عمومی ساوه تصریح کرد: 
سطح  در  گــســتــرده ای  فعالیت های  اداره  ایــن 
شهرستانی با توجه ویژه به مناطق کم برخوردار 
داده  انجام  کتابخوانی  فرهنگ  ترویج  با  همسو 

است. 
و  کــتــاب  تــرویــج فرهنگ  ــدوارم  ــیـ ــزود:امـ افـ  وی 
کتابخوانی را به عنوان یک وظیفه همگانی با توجه 
رهبری)مدظله  معظم  مقام  مکرر  تأکیدات  به 
العالی( جدی تر و قوی تر از پیش دنبال شود. 
کتابخانه های  تــمــام  نیمه  پـــروژه هـــای  اتــمــام  و 
عمومی و احداث کتابخانه مرکزی به عنوان یکی 
از زیرساخت های اساسی در مسیر حرکت ترویج 
فرهنگ کتاب و کتابخوانی عالوه بر تامین منابع 
مالی از سوی دولت نیازمند استفاده از ظرفیت 

خیرین نیز می باشد.
نشست های  گفت:  پایان  در  اشرفیان  محمد 
از  رونمایی  نوجوانان،  و  کودکان  ویژه  کتابخوان 
مهارت های  آمــوزشــی  ــای  دوره هـ بــرگــزاری  کتاب، 
از  و...  کتابخوانی  مسابقات  کتاب،  زندگی،نقد 
کتابخانه های  در  که  اســت  برنامه هایی  جمله 
خوشبختانه  کــه  مــی شــود  اجـــرا  ســـاوه  عمومی 
ــذب کــرده  تــاکــنــون عــالقــه مــنــدان بــســیــاری را ج

است.

کتابخانه  سيما شهبارکتابدارکتابخانه سلمان ساوجیمحمد حسين اکبری کتابدارکتابخانه عمومی  ساوجی  نابينایان  بخش  کتابدار  سعيدی فر  ليال 
عمومی سلمان ساوجی

زهره طالب حقيقی مسئول کتابخانه سلمان ساوجیسعيده سادان مداحی کتابدار کتابخانه سلمان ساوجی

کتابخانه های عمومی ساوه: رئیس 
جشن والیت ویژه عید غدیر در کتابخانه عمومی سلمان ساوجی برگزار شد                                        

لطفا کتابخانه تان را در فضای مجازی همراهی نماییدلطفا کتابخانه تان را در فضای مجازی همراهی نمایید

phtt://127025  samanpl.ir  وبسایت کتابخانه      

 برای بزرگساالن 51هزار تومان،کودکان زیر 7سال هزارتومان و
 کودکان 21-8سال 8هزار تومان برنامه ریزی شده است. تکمیل
 فرم عضویت و ارائه یک قطعه عکس 3*4،ارائه کپی صفحه اول

شناسنامه و پرداخت مبلغ عضویت ضروری است.

@http://ble.ir/lib127025   کانال اطالع رسانی کتابخانه در پیام رسان بله

 آدرس کتابخانه سلمان ساوجی :بلوار دادگستری،جنب سالن

ورزشی فجر تماس:  ۴۲۲۴۷۶۷۲

http:// salmansavojipl۹۴blogfa.com      :وبالگ کتابخانه

    http:// salmansavoji.lip  :ایسنتاگرام  کتابخانه

سنی گروه های  همه  برای  کتابخانه  در  عضویت  سنیشرایط  گروه های  همه  برای  کتابخانه  در  عضویت    شرایط 
به مدت یکسال :به مدت یکسال :

   در تابستان سال 1041 کتابخانه برنامه های هفتگی در تابستان سال 1041 کتابخانه برنامه های هفتگی

ف
دی

ر

ساعت و روزبرنامه عنوان

دوشنبه و چهارشنبه ساعت 10صبحآموزش خوشنویسی)7+سال(1

یکشنبه و پنج شنبه ساعت 10 صبحآموزش نقاشی برای کودکان )5+سال(2

ساعتکارگاه مهارت های )ویژه بزرگساالن(3 ميان(  در  هفته  )یک   دوشنبه 
18:30

  چهارشنبه  ها ساعت 18عصر )شروع از(قصه گویی و نمایش خالق)5-7سال4
اول مرداد(

متعاقبا اعالم می شودکارگاه فرزند پروری)ویژه والدین(5



چهارشنبه  5 مرداد  1401  شماره 46270
ضمیمه رایگان روزنامه در شهرستان ساوه

همزمان با سفر رئیس جمهور و اعضای هیات دولت به 
عنوان  به  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر  مرکزی،  استان 
نماینده رئیس جمهور در ساوه حضور یافت و پس از ادای 
شهرستان  این  شهیدان  مزار  بر  فاتحه  قرائت  و  احترام 
درنشست باصنایع که در محل فرماندار این شهرستان 

برگزارشد، اظهار کرد:
صمت  وزیر  امین  فاطمی  رضا  سید  جام جم،  گزارش  به 
در  که  ساوه  صنعتی  و  اقتصادی  فعاالن  با  نشست  در 
فرمانداری برگزار شد، افزود: عقب ماندگی های کنونی در 
 ۱۰ در  که  است  دلیل  این  به  کشور  برق  تولیدی  ظرفیت 
هزار  سه  ساالنه  تولید  تحقق  برای  اقدامی  گذشته  سال 
مگاوات برق انجام نشد و همین مسأله کاستی بزرگی در 

حوزه نیروگاه های برقی کشور را ایجاد کرده است.
در  گذشته  ماندگی های  عقب  جبران  برای  افزود:  وی 
مدیریت  یعنی  مدت  کوتاه  اقدام  باید  نیروگاه  ساخت 
مصرف با همکاری وزارتخانه های صمت و نیرو و جلوگیری 
و  احداث  با  بلندمدت  اقدام  همچنین  و  برق  قطعی  از 
توسعه ظرفیت های نیروگاهی انجام داد که تامین و تولید 
۱۲ هزار مگاوات ظرفیت نیروگاهی در دستور کار قرار گرفته 

است.
فاطمی امین گفت: به همه واحدهای تولیدی و صنعتی 
به  نسبت  که  می شود  توصیه  برق  مصرف  باالی  نیاز  با 
احداث نیروگاه اقدام کنند و وزارت صمت هم در این زمینه 

حمایت های الزم را به عمل می آورد.
شورای  مجلس  مصوب  قانون  اساس  بر  افزود:  وی 
و  صنعتی  واحدهای  در  برق  تولید  برای  گاز  نرخ  اسالمی 
تولیدی معادل قیمت گاز برای نیروگاه ها محاسبه خواهد 

شد.
به  کشور  در  صنعت  باالی  حجم  کرد:  اظهار  صمت  وزیر 
ویژه در ساوه که قطب صنعتی به شمار می رود متناسب 
با زیرساخت های الزم به خصوص در حوزه مسکن رشد 

نداشته است. 
از  تسهیالت  و  زمین  تخصیص  با  امیدواریم  افزود:  وی 
مشکل  تولیدی  شرکت های  مشارکت  و  دولت  طریق 

مسکن کارگران در جوار شهرک های صنعتی برطرف شود 
و این قشر با برخورداری از یک سرپناه با تالش بیشتری به 

کار و تولید بپردازند.
از  رو  پیش  موانع  رفع  و  تولید  از  حمایت  کرد:  تاکید  وی 
رویکردهای دولت است و تالش خواهیم کرد تا با اعمال 
به  مربوط  مشکالت  حمایتی  و  تشویقی  سیاست های 

صنایع را در سطح کالن کشور برطرف کنیم.
این  در  نیز  ساوه  فرماندار  و  مرکزی  استاندار  معاون 
شهرستان  این  صنعتی  مزیت های  به  اشاره  با  نشست 
گفت: در این شهرستان بیش از ۷۰۰ واحد تولیدی وجود 

دارد که زمینه اشتغال ۵۶ هزار نفر را فراهم کرده است .
مهدی الیاسی گفت : ساوه به عنوان یک قطب اقتصادی 
ساالنه  و  می کند  ایفا  را  مهمی  نقش  منطقه  در  غیرنفتی 
ارقام قابل توجهی ارزش افزوده و مالیات از این شهرستان 

وارد خزانه دولت می شود. 
شورای  اعضای  همدلی  شهرستان  این  در  گفت:  وی 
تامین و سایر مسئوالن، حمایت از تولید و سرمایه گذاران 

نهادینه شده است.
مناطق  زیرساخت های  توسعه  لزوم  به  اشاره  با  الیاسی 
صنعتی، گفت: در برخی شهرک های صنعتی نوپا شهرستان 
ساوه زیرساخت هایی از قبیل امنیت، فاضالب، معابر و 
آب و برق دچار مشکل است که این موضوع صنعتگران 

را با چالش روبرو کرده است.
فرماندار ساوه اظهار کرد: برای حل برخی مشکالت مطرح 
تا  هستیم  مختلف  وزرای  میدانی  حضور  نیازمند  شده 
مشکالت  رفع  برای  را  الزم  دستورات  و  اعتبارات  بتوانیم 

دریافت کنیم . 
توان  به  اشاره  با  نشست  این  در  نیز  ساوه  جمعه  امام 
مسئوالن  گفت:  صنعت  و  تولید  زمینه  در  ساوه  باالی 
تولید  و  صنایع  توسعه  و  رشد  برای  که  هستند  موظف 
داخل حمایت های همه جانبه خود را عرضه کنند و در این 
راه از هیچ کمکی دریغ نکنند. حجت االسالم جعفر رحیمی 
افزود: این شهرستان عنوان ویژه دارد و باید به توسعه 
رسیدگی  ویژه  صورت  به  هم  آن  مشکالت  و  زیرساختی 
شود و در سفر هیات دولت انتظار داشتیم که معاون اول 
از  یابد و بخشی  این شهرستان حضور  رئیس جمهور در 

مشکالت را مرتفع کند.
عنوان  که  ساوه  برای  ویژه  امکانات  نبود  از  گالیه  با  وی 
فرمانداری ویژه را دارد، گفت: انتظار مردم ساوه این است 
که از مزیت های فرمانداری ویژه بهره مند باشند نه این که 

با سایر شهرستان ها تفاوتی نداشته باشند.

 امام جمعه ساوه گفت: یکی از مشکالت این شهرستان، 
درمان  برای  مردم  و  است  درمانی  زیرساخت های  نبود 
قبول  قابل  مسئله  این  که  می روند  مجاور  شهرهای  به 

نیست و باید چاره اندیشی شود. 
حجت االسالم رحیمی تصریح کرد: عرضه و تقاضا هم در 
خرید  و  اجاره  نرخ  و  ندارد  همخوانی  ساوه  مسکن  حوزه 
خانه در این شهر سرسام آور شده و این مسأله فشاری 

مضاعف بر ساکنان عمدتا کارگری وارد کرده است.
کارخانجات  مدیرعامل  صفا  رستمی  مهدی  مهندس 
نورد و لوله صفا در این نشست با اشاره به ظرفیت های 
با  صفا  صنعتی  گروه  گفت:  صفا  لوله  و  نورد  کارخانجات 
پشتوانه مدیریتی بیش از 64ساله خود، شامل مجموعه 
مختلف  استانهای  در  مستقر  و  پیشتاز  شرکت های 
کشور بوده که در زمینه تولید مقاطع و لوله های فوالدی، 
سازه های فلزی، صنعت پلیمر، سیم و کابل، نوشت افزار 

و صنایع غذایی فعال بوده است.
وی افزود:  بزرگترین بخش این گروه در زمینه تولید انواع 
مقاطع فوالدی برای عرضه به بازارهای داخلی و کشورهای 
همسایه است که این مقاطع فوالدی در راستای انتقال 
خودرو  صنایع  فاضالب،  و  آب  انتقال  نفتی،  فرآورده های 
جهت   HSS خاص  پروفیل های  سنگین،  و  سبک  سازی 
بلند مرتبه سازی در صنعت ساختمان و همچنین مقاطع 
فوالدی حاصل نورد گرم از قبیل انواع تیرآهن، میل گرد و 
نورد  کارخانجات  عامل  مدیر  است.  مشابه  موارد  سایر 
از 4500نفر  برای بیش  کنون  تا  این که  بیان  با  لوله صفا  و 
در گروه صنعتی صفا فرصت شغلی ایجاد شده گفت:در 
صورت رفع مشکالت ومحدویت هایی که از سوی برخی 
مسئولین و وزارتخانه در مسیر توسعه گروه صنعتی صفا 
ایجاد شده،ده هزار فرصت شغلی پیش بینی شده است.

به  صفا  صنعتی  گروه  است  15سال  به  افزود:قریب  وی 
عنوان بزرگترین شرکت تولید کننده لوله محروم از حساب 
امروز  به  تا  و  دارد  قرار  سیاه  لیست  در  و  است  بانکی 
وزارتخانه ای توجهی به دغدغه های این مجموعه نداشته 
در صورتیکه باحل این مشکل می توانیم ظرفیت تولید را 

از 15 درصد امروز کمتر از 6ماه به باالی 60درصد برسانیم.

از  بیش   ۸۴ سال  در  کرد:  بیان  رستمی  مهدی  مهندس 
این  فعلی  ظرفیت  درصد  با۵۰  صادرات  دالر  ۱۵۰میلیون 

میزان صادرات را داشتیم. 
وی خط تولید نورد سنگین و خط تولید نورد سبک، خط 
با ظرفیت  تولید فوالد: تولید کننده شمشال و شمشه 
سبک:  مقاطع  تولید  کارخانه  سال،  در  تن  میلیون   ۱
 ۷۵۰۰۰۰ ظرفیت  با  فوالدی  سبک  مقاطع  کننده  تولید 
مفتول  کننده  تولید  مفتول:  تولید  سال،کارخانه  در  تن 
تولید  سال،کارخانه  در  تن   ۵۰۰۰۰۰ ظرفیت  با  فوالدی 
سیم: تولید کننده سیم فوالدی با ظرفیت ۲۵۰۰۰۰ تن در 
کارخانجات  توسعه  طرح های  زیربنایی  سال،تاسیسات 
نورد و لوله صفا،تاسیسات پست فشار قوی دوم با قدرت 
۶۳/۲۰ کیلو ولت با قدرت مصرفی ۶۰ مگا وات،تصفیه خانه 
آب با ظرفیت ۷۲ متر مکعب در ساعت شامل انواع آبهای 
مورد نیاز کارخانجات،ایستگاه تقلیل فشار گاز با ظرفیت 
۲۰۰۰۰ متر مکعب در ساعت و بیش از ۶۰۰ متر طول خطوط 
لوله کشی جهت مصارف کارخانجات،شبکه ریل راه آهن 
در ایستگاهی به وسعت ۹۵ هکتار در کنار خطوط راه آهن 
سراسری و طراحی خطوط شبکه داخلی برای انتقال مواد 
تلفنی  ارتباط  خطوط  برقراری  و  تولیدی  محصول  و  اولیه 
داخلی  فرعی  خط   ۴۰۰۰ امکان  با  خارجی  خط   ۱۰۰ شامل 
بصورت فیبر نوری و ایجاد شبکه LAN و WAN در سطح 
از طرح های  کارخانجات به وسعت ۵۰۰ هکتاربخشی  کل 

توسعه کارخانجات نورد و لوله صفا بود .
 مدیر عامل گروه صنعتی صفا تصریح کرد: در سال ۱۳۸۸ 
و  گذاشت  جدیدی  صنعت  در  قدم  صفا  صنعتی  گروه 
با راه اندازی شرکتی با نام قلم خودکار صفا راه خود را به 
از  دنیای نوشت افزارها باز کرد. این شرکت با بهره گیری 
مدرنترین ماشین آالت و مجرب ترین پرسنل و آزمایشگاه 
کنترل کیفی سالیانه بیش از ۱۲۰ میلیون عدد خودکار تولید 

و به بازارهای داخلی و خارجی عرضه می کند.
تکمیل  بنایی  زیر  تاسیسات  :کلیه  کرد:  خاطرنشان  وی 
آوری فاضالبهای صنعتی بر  و همچنین تاسیسات جمع 
بینی  پیش  جهانی  استاندارد  معیارهای  باالترین  اساس 

گردیده است.

مدیر عامل کارخانجات نورد ولوله صفا در نشست با وزیر صنعت در ساوه خبر داد:

پیش بینی بیش از 10هزار فرصت شغلی در گروه صنعتی صفا



اوقات فراغت  گفت:  احمر ساوه  رئیس جمعیت هالل 
و  ورزشی  بخش   ۲ در  ساوه  احمر  هالل  جمعیت 
کمک های اولیه در حال اجرا است و تاکنون بیش از ۵ 

هزار نفر ثبت نام کرده اند. 
کرد:  اظهار  جام جم  با  گفتگو  در  حسینی  لقمان  سید 
رویکرد  با  احمر  هالل  جمعیت  در  فراغت  اوقات  ح  طر
گاه سازی، و توانمند سازی، افزایش نشاط اجتماعی و  آ
و  جوانان  سازمان  برنامه های  و  اهداف  با  آنها  آشنایی 
برنامه های بشر دوستانه و همچنین سالم سازی محیط 
اجتماعی  آسیب های  کاهش  و  ناهنجاری ها  از  جامعه 

است.
فراغت  اوقات  برنامه های  منظور  همین  به  افزود:  وی 
اول  بخش  بخش،   ۲ در  ساوه  احمر  هالل  جمعیت 
شامل برنامه های ورزشی و استفاده از فضاهای ورزشی 
غالب  در  که  دارد  قرار  سازمان  این  اختیار  در  که  است 
ورزش های  و  والیبال  فوتسال،  فوتبال،  کالس های 

رزمی و آموزش های شنا است که در استخر هالل احمر 
برگزار می شود.رئیس جمعیت هالل احمر ساوه تصریح 
و  است  برگزاری  حال  در  صبح ها  آموزش ها  این  کرد: 
در  مختلف  رشته های  در  نفر  هزار   ۵ از  بیش  تاکنون 
مجتمع ورزشی این سازمان ثبت نام کردند و از مجتمع 
وزرشی این سازمان استفاده می کنند و این ثبت نام ها 

همچنان در حال انجام است.
اوقات  ح  طر آموزش های  دیگر  به  اشاره  با  حسینی   
دوم  بخش  گفت:  ساوه  احمر  هالل  جمعیت  فراغت 
و  مقدماتی  اولیه  کمک های  و  امداد  دوره  آموزش ها 
ثبت نام  نفر   ۲۰۰ از  بیش  تاکنون  که  است  پیشرفته 
برخوردار  رایگان  صورت  به  آموزش ها  این  از  و  کرده اند 

می شوند.

وی افزود: ثبت نام ها همچنان ادامه دارد و محدودیتی 
همه  ندارد  وجود  آموزش ها  این  به  عالقمندان  برای 
مند  بهره  آموزش ها  این  از  می توانند  شهروندان 
دوره های  در  جنسیتی  و  سنی  تفکیک  البته  شوند 
احمر  هالل  جمعیت  است.رئیس  شده  لحاظ  آموزشی 
و  برخورد  آموزشی،  دوره های  این  در  کرد:  تصریح  ساوه 
مسمومیت ها  ریوی  قلبی  احیای  مصدومین،  ارزیابی 
 ، بانداژ پانسمان،  آتل بندی،  شکستگی ها  سوختگی ها، 
فوریت های طب داخلی آموزش داده می شود.حسینی با 
اشاره به برنامه های دیگر این سازمان گفت: همچنین 
اعتیاد  از  پیشگیری  و  زندگی  مهارت های  آموزش  بحث 
دوره  یک  کنون  تا  و  کرده ایم  پیش بینی  تابستان  در  را 

پیشگیری از اعتیاد نیز برگزار شده است.

رئيس جمعيت هالل احمر ساوه بيان کرد؛

ثبت نام 5 هزار نفر در کالس های اوقات فراغت جمعيت هالل احمر

یوسفیان شهردار و اعضای شورای اسالمی شهر ساوه 
از تیم 16 نفره ساوجی که در تامین هزینه، پخت و توزیع 
علی  امیرالمومنین  حضرت  در  جهان  کیک  بزرگ ترین 
)ع) به افتخار یوم اهلل غدیر مشارکت داشتند، قدردانی 

کردند.
به گزارش جام جم عاشقان حضرت امیرالمومنین علی 
به  نفره   16 گروه  یک  قالب  در  ساوه  شهرستان  از  )ع( 
افتخار یوم اهلل غدیر توانستند بزرگ ترین کیک جهان 
به طول 1433 متر با وزن 20 تن را تهیه و کام زائران شاه 

نجف را شیرین کنند.
این  پخت  و  الزم  مواد  تهیه  هزینه  که  است  گفتنی 
شهید  گرانقدر  همسر  ظاهری  دکتر  توسط  بزرگ  کیک 
صحن  در  پخت  از  پس  و  تقبل  خوشبخت،  غالمعلی 
تزیین  نجف  در  )ع(  امیرالمومنین  حرم  زهرای  حضرت 
و توزیع شد. اسامی قنادان و اعضای این گروه شامل، 
محمد  چراغی،  رضا  خدیو،  جواد  چراغی،  حامد  آقایان 
سعید  نجفی،  مهدی   ، شیخلر رسول  رحمتی،  رسول 
، مهران محسنی، امیر جمعدسته،  توسلی، ولی اهلل زیور

، مهدی حکیمی، عبداهلل چهره، ابراهیم  سجاد درستکار
کار  این  بانی  و  مروتی  حسن  االسالم  حجت  معصومی، 
احمد  است.  بوده  ظاهری  دکتر  خانم  سرکار  ارزشمند 
حاج امینی رئیس شورای اسالمی شهر ساوه در مراسم 
تجلیل از این تیم 16 نفره که در صحن شورا برگزار شد، 
گفت: شما با این اقدام خوب، زیبا و ارزشمند؛ با تعامل 
و همکاری با عشق به اهل بیت)ع( توانستید افتخاری 
بزرگ را برای شهر والیتمدار ساوه کسب نمایید که ما 

به عنوان نمایندگان مردم از شما قدردانی می کنیم.

    تجليل از گروه 16 نفره پخت بزرگترین کيک جهان در حرم امام علی 

کشف ربا خواری 12 ميليارد ریالی در ساوه 
فرمانده انتظامی شهرستان ساوه از کشف 2 فقره پرونده با موضوع ربا خواری به ارزش تقریبی 12 

میلیارد ریال  خبر داد. 
به گزارش جام جم، سرهنگ علی اکبر عیسی آبادی بیان کرد: در راستای مبارزه با جرائم اقتصادي به ویژه 
ربا خواري، مأموران اداره مبارزه با جرایم اقتصادی شهرستان ساوه، از فعالیت غیر قانوني 2 نفر در این 

زمینه مطلع و موضوع را به صورت ویژه در دستور کارخود قرار دادند. وی افزود: مأموران اداره مبارزه با 
جرایم اقتصادی شهرستان ساوه، با رصد و اشراف اطالعاتی و هماهنگی با دستگاه قضائی،متهمان را 
در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر کردند. وی گفت: این افراد در بازجویی های فنی ماموران، پس از 

مشاهده مدارک و مستندات قانونی چاره ای به جز ئیان حقیقت نداشتند.

چهارشنبه  5 مرداد  1401  شماره 6270
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ضميمه رایگان روزنامه د  ر شهرستان ساوهضميمه رایگان روزنامه د  ر شهرستان ساوه

اجتماعیاجتماعی

دادستان   و  دادگستری  رئیس   سمت  بــه   را  بــزرگــوار  بــرادر  دو  شما  انتصاب 
دانش  مدیریتی،  شایستگی های  توانمندی،  از  نشان  که  را  ساوه  شهرستان 
عرض  تبریک  صمیمانه  را  دارد  قضایی  امــور  در  شما  گرانبهای  تجربه های  و 
به عنوان  امــروزه  که  انتصاب شما در دستگاه عدلیه  تردید  می نمایم.  بدون 
ملجا و پناهگاه واقعی مردم قرار گرفته و نقش اعتماد ساز و تحول آفرین دارد، 
نوید بخش حرکتی نو در مسیر ارتقاء نظام حقوقی و اجرای برنامه های تحولی و 

بنیادین قوه قضائیه می باشد.
روز  توفیقات  متعال  خداوند  درگــاه  از  موفقیت،  از  سرشار  خدمتی  آرزوی  با    
توسعه  عاّمه،  حقوق  احیای  عدالت،  گسترش  و  ترویج  مسیر  در  را  افزونتان 
و تعمیق امنیت پایدار کشور و پیشبرد اهداف عالیه نظام مقدس جمهوری 
اسالمی ایران در ظل توجهات حضرت ولی عصر) عج( و تحت رهبری حکیمانه 

مقام معظم رهبری )مدظله العالی( مسالت دارم.

یفی ومحمود رضا  سازنده  آقایان  ابوالحسن شر

خ-  مدیرعامل شرکت تعاونی متین فرش کاوه عباس اصغری مقدم - مدیر  مجتمع کشت وصنعت کوثر حامی ساوه سعید فر

محمد رستمی صفا-   رئیس هیات مدیره لوله صفا
محمد حسین ذو لفقاری 

نائب رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز ساوه

یفی و محمود رضا  سازنده             آقایان   ابوالحسن شر

یفی و محمود رضا  سازنده             آقایان   ابوالحسن شر

یفی و محمود رضا  سازنده             آقایان   ابوالحسن شر

انتصاب شما را به سمت  رئیس دادگستری و دادستان شهرستان ساوه 
این  در  شما  روزافزون  توفیقات  منان  خداوند  از  و  نموده  عرض  تبریک  را 
مقام  زعامت  تحت  و  )عج(  عصر ولی  حضرت  توجهات  ظل  در  مسئولیت 
 حضور شما با تجارب و اندوخته های 

ً
عظمای والیت را مسالت دارم. یقینا

رئیس  رأس   در  هستید  قضایی  خطیر  مسئولیت های  در  مدیریتی 
دستگاه  ارتقاء  و  رشد  موجب   ، ساوه  شهرستان  دادستان  و  دادگستری 

قضا خواهد شد.      

انتصاب  شما را به سمت رئيس دادگستری و دادستان 
به  خدمت  در  توفيقات تان  دوام  گفته،  تبریک  را  ساوه  
متعال خداوند  از  را  اسالمی  جمهوری  مقدس   نظام 
خواستارم.                                                                                                                                                                                       

دادســتــان  و  ریــاســت  مسند  بــر  شما  شایسته  و  بجا  انتصاب 
شهرستان ساوه  که براساس سوابق درخشان و ارزشمند علمی 
و عملی شما در حوزه مسایل قضایی و اشرافیت به موضوعات 
توانمندی  و  شایستگی   ، لیاقت  از  نشان  و  حوزه  این  مختلف 

شما دارد را صمیمانه تبریک و تهنیت می گوییم .
و تبعیت  )عــج(  امید است در سایه عنایات حضرت ولی عصر 
خامنه ای  امــام  رهبری  و  والیــت  عظمای  مقام  برحقش  نایب  از 
)مدظله العالی( در سنگر مهم و حساس قضاوت و رواج عدالت 
در خدمت به نظام مقدس جمهوری اسالمی و مردم والیتمدار 

موفق ، سربلند و پیروز باشید .



پرونده  هزار   ۴۰۰ گفت:  مرکزی  استان  دادگستری  رئیس  کل   
قضایی سال گذشته در این استان رسیدگی و مختومه شد.

حجت االسالم عبدالمهدی موسوی در مراسم تکریم و معارفه 
شهرستان  انقالب  و  عمومی  دادستان  و  دادگستری  رئیس 
ساوه که در سالن اجتماعات فرمانداری ساوه برگزار شد، افزود: 
اهمیت و ارزش عدالت و اجرای عدل در جامعه ویژه است و 
بشریت  حیات  در  ادوار  تمام  ستودنی  آرمان های  جزو  عدل 
است. وی بیان کرد: استان مرکزی برخوردار از قضاتی پاکدامن، 
اهل تقوا و شایسته است که بیش از ۸۸ درصد آنها مورد تقدیر 
قوه قضاییه قرار گرفتند چراکه با وجود محدودیت ها، هیچگاه 
رئیس کل  نداشتند.  جانبدارانه  نگاه  مردم  حقوق  احقاق  در 
دادگستری شهرستان ساوه تصریح کرد: براساس آمارها سال 
قضایی  دستگاه  به  مرکزی  استان  جمعیت  سوم  دو  گذشته 
مراجعه داشتند و بیش از ۴۰۰ هزار پرونده رسیدگی و مختومه 

شده است.
به  مراجعه کننده  هزار   ۸۰۰ از  بیش  تکریم  گفت:  موسوی 
قضایی  مسئوالن  اما  نیست  ساده ای  اقدام  قضا  دستگاه 
استان با استفاده از ظرفیت نخبگان در این زمینه موفق عمل 

کرده و تکریم ارباب رجوع را سرلوحه کار خود قرار دادند.
وی بیان کرد: حمایت از فعالیت های مشروع اقتصادی و ارتباط 

با واحدهای تولیدی، استفاده از مجازات های جایگزین حبس، 
از ظرفیت خیرین برای محکومان مالی به ویژه در  بهره مندی 
برنامه های اصلی دستگاه قضایی استان  از  دعاوی خانوادگی 
مرکزی است. به گفته رئیس کل دادگستری شهرستان ساوه، 
ظرفیت های مردمی در ارتقای صلح و سازش باید مورد استفاده 
سازش  و  صلح  زمینه  در  گذشته  سال  که  حالی  در  گیرد  قرار 
مصالحه  پرونده ها،  درصد   ۶۸ در  ساوه  شهرستان  صنایع 

صورت گرفت.
اقدام  قضایی  خدمات  هوشمندسازی  کرد:  بیان  موسوی 
حال  رفاه  و  دادرسی  زمان  کاهش  در  که  بوده  شایسته ای 
درصد   ۹۵ از  بیش  حاضر  حال  در  و  است  موثر  شهروندان 

ابالغ های قضایی به صورت الکترونیکی انجام می شود.
وی گفت: دستگاه قضایی در برخورد با فساد و جرائم خشن 
ج  قاطع عمل می کند و در این زمینه از هیچ خطایی داخل و خار

از دستگاه قضایی چشم پوشی نخواهد کرد.
رئیس  علیور  مجید  و  ملکی  زحمات هادی  از  مراسم  این  در 
و  شریفی  و  تقدیر  شهرستان  سابق  دادستان  و  دادگستری 
سازنده به ترتیب به عنوان رئیس جدید دادگستری و دادستان 

شهرستان ساوه معارفه شدند.

رئيس کل دادگستری استان مرکزی:

400 هزار پرونده قضایی در استان مختومه شد
اهلل  آیت  بيمارستان  رئيس 

طالقانی اراک خبر داد؛
ــاردار  ــ بـ ــادر  ــ مـ  2۹ ــری  ــت ــس ب
بيمارستان  در  کــرونــایــی 

آیت اهلل طالقانی اراک

اراک  طالقانی  اهلل  آیت  بیمارستان  رئیس 
گفت: از ابتدای تیر تاکنون ۲۹ مادر باردار 
به علت ابتال به ویروس کرونا در این مرکز 

درمانی بستری شده اند
دکتر ابوالفضل صفری در گفتگو با جام  م ، 
اظهار کرد: از ابتدای تیر تیم اتاق عمل این 
مرکز درمانی موفق به انجام عمل سزارین 
۲ مادر باردار با تست مثبت قطعی کرونا 
جمله  از  باردار  مادران  افزود:  وی  شدند. 
گروه های پرخطر در دوران اپیدمی کووید 
نیاز مضاعف به  ۱۹ محسوب می شوند و 
مراقبت های ویژه دارند لذا برای پیشگیری 
از ابتال به این ویروس باید به طور همزمان 

به فکر سالمت خود و جنین باشند.
اراک  طالقانی  اهلل  آیت  بیمارستان  رئیس 
اراک  طالقانی  اهلل  آیت  بیمارستان  گفت: 
می شود  محسوب   ۳ سطح  بیمارستان 
از  پرخطر  مادران  از  بسیاری  تعداد  و 
الیگودرز  جمله  از  مجاور  شهرستان های 
داده  ارجاع  درمانی  مرکز  این  به  ساوه  و 
می شوند به طوری که در سال گذشته ۴ 
هزار و ۵۰۰ مادر پرخطر به این مرکز درمانی 
ارجاع و خدمات درمانی دریافت کردند و با 
این وجود طی سه سال و نیم اخیر هیچ 
نرسیده  ثبت  به  باردار  مادر  مرگ  گونه 
هیچ  کرد:  تصریح  پایان  در  است.صفری 
مرکز  این  در  کرونا  به  مبتال  نوزاد  مورد 

درمانی بستری نیست

بيش از 220مصوبه در سفر 
استان  بــه  رئيس جمهور 

مرکزی 
و  پیشرفت  برای  مصوبه   220 از  بیش 
اجرای  رسانه ها  مرکزی؛  استان  آبادانی 
مصوبات را پیگیری کنند تا مردم نتایج آن 

را ببینند
در  رئیس جمهور  جام جم،  گزارش  به 
استان  به  سفر  پایان  خبری  نشست 
مرکزی: تامین سرمایه در گردش، آلودگی 
مسائل  از  کشاورزی  و  شرب  آب  هوا، 
مهمی بود که رسیدگی به آنها در اولویت 
برنامه ها قرار گرفت در مجموع مصوبات 
آب  و خاک،  امروز در حوزه های زیر بنایی، 
درمانی،  فرهنگی،  آموزشی  و  کشاورزی، 
و  رفاهی  معدن،  و  صنعت   اشتغالزایی، 

اجتماعی  و انتظامی و قضایی است.

درگیری چند جوان در بیمارستان مدرس ساوه به مرگ یک نفر منجر شد.
به  مصدوم   ، شهر خیابان های  از  یکی  در  جوان  چند  بین  آمده  بوجود  درگیری  اثر  بر 
بیمارستان مدرس منتقل شد که متاسفانه در داخل بیمارستان نیز درگیری ادامه یافت 

که یکی از طرفین بعلت اصابت ضربه چاقو در بیمارستان جان باخت. 

یکی دیگر از مصدومان این حادثه در حال حاضر بستری و تحت درمان است.
ج  دکتر رضایی رئیس بیمارستان مدرس ساوه نیز با تایید این خبر گفت: درگیری در خار
از بیمارستان اتفاق افتاده که حامیان درگیری با کشاندن به داخل بیمارستان و استفاده 

از چاقو سبب قتل یک نفر شدند.

قتل در بيمارستان مدرس ساوه اجتماعیاجتماعی6
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خبر

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان مرکزی از کشف ۲ تن 
و ۸۴۹ کیلوگرم برنج تقلبی قبل از عرضه در بازار و پلمب این 

فروشگاه به دستور مقام قضائی خبر داد.
به گزارش جام جم، سرهنگ محمد عقیل سلگی اظهار کرد: ۲ 

تن و ۸۴۹ کیلوگرم برنج تقلبی قبل از عرضه در بازار در عملیات 
بازرسی از یک فروشگاه در شهرستان اراک به ارزش تقریبی ۲ 
میلیارد و ۳۸۷ میلیون ریال کشف و این فروشگاه به دستور 

مقام قضائی پلمب شد.
مرکزی  استان  اقتصادی  امنیت  پلیس  مأموران  افزود:  وی 
یکی  در  تقلبی  برنج  مقادیری  دپوی  از  تحقیقاتی  انجام  در 
بالفاصله  و  شده  مطلع  اراک  شهرستان  فروشگاه های  از 

برنامه ریزی الزم برای بررسی این موضوع آغاز کردند.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان مرکزی عنوان کرد: در 
این  مسئوالن  که  شد  مشخص  پلیس  تحقیقات  تکمیل 
فروشگاه مقادیری از برنج های مرغوب را از شهرهای شمالی 
برنج های  با  آن  کردن  مخلوط  از  بعد  و  کرده  خریداری  کشور 
مناسب  فرصت  یک  در  را  آن  عرضه  قصد  خارجی،  نامرغوب 

در بازار به عنوان برنج مرغوب ایرانی، به شهروندان داشتند.
سرهنگ عقیل سلگی تصریح کرد: با شناسایی دقیق محل 
این فروشگاه و هماهنگی انجام شده با دستگاه قضائی، به 
همراه بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت، در بازرسی 
تقلبی  برنج  کیلوگرم  و ۸۴۹  تن   ۲ مقدار  صنفی،  واحد  این  از 
کشف شد.  وی ادامه داد: ارزش تقریبی برنج های کشف شده 
از سوی کارشناسان این پلیس ۲ میلیارد و ۳۸۷ میلیون ریال 
استان  اقتصادی  امنیت  پلیس  رئیس  است.  شده  تعیین 
مرکزی در پایان با تأکید بر عزم قاطع پلیس در مبارزه با پدیده 
نیاز  عمومی  ارزاق  و  اساسی  کاالهای  قاچاق   ، احتکار شوم 
از  و پس  این عملیات دستگیر  در  کرد: ۲ متهم  بیان  مردم، 
تشکیل پرونده برای انجام مراحل قانونی به دستگاه قضائی 

معرفی شدند.

رئيس پليس امنیت اقتصادی استان مرکزی:

برنج های تقلبی در اراک به سفره های مردم نرسيد

و  مرکزی  استان  در  ولی فقیه  نماینده 
حضور  از  مشترک  پیامی  صدور  با  استاندار 
باشکوه و پرشور مردم استان در استقبال از 

رئیس جمهور قدردانی کردند.
 به گزارش جام جم هر، آیت اهلل دری نجف  آبادی 
و فرزاد مخلص االئمه با صدور پیامی مشترک 
و  انقالبی  مردم  پرشور  و  شکوه  با  حضور  از 
والیتمدار استان در استقبال از رئیس جمهور 

و هیأت دولت قدردانی کردند.
متن این پیام به شرح زیر است:

استان  قدرشناس  و  انقالبی  مؤمن،  مردم 
از  خود  نظیر  کم  و  پرشور  استقبال  با  مرکزی 
رئیس جمهور مردمی و هیات دولت جهادی 
برگ زرین دیگری در تاریخ پرافتخار سرزمین 
در  شده  ایجاد  شوق  و  زدند.شور  رقم  آفتاب 
در  خصوص  به  مرکزی  استان  مردم  اقشار 

و  رئیس جمهور  از  حمایت  در  اراک  و  خمین 
هیات دولت و ابراز شادمانی از سفر پر خیر و 
برکت حضرت آیت اهلل رئیسی به این استان 
نمادی وصف ناپذیر از اتحاد و همدلی را از خود 

به جای گذاشت. 
این جانبان، از آحاد مردم شریف استان به ویژه 

شهرستان های  قدرشناس  و  انقالبی  مردم 
استان  مردم  محترم  نماینده  اراک،  و  خمین 
تأمین،  شورای  رهبری،  خبرگان  مجلس  در 
نمایندگان مردم در مجلس شورای اسالمی، 
ائمه  ایثارگران،  و  شهدا  معظم  خانواده های 
فرمانداران،  معزز،  روحانیت  و  علما  جمعه، 

نخبگان و تمامی اقشار مختلف استان که با 
اتحاد و همدلی خود در زمینه سازی، استقبال، 
مرتبط  نشست های  و  جلسات  بازدیدها، 
همراهی  و  همکاری  ساز  خاطره  سفر  این  با 
دولت  پیوند  از  ماندگار  جلوه هایی  و  داشته 
تشکر  و  تقدیر  گذاشتند،  یادگار  به  را  امت  و 

می نمائیم.
انتظامی،  نظامی،  نیروهای  از  همچنین 
و  اطالعاتی  قضائی،  امنیتی،  بسیج،  سپاه، 
تالش های  با  که  اجرایی  دستگاه های  سایر 
برای  شایسته ای  میزبانی  خود  روزی  شبانه 
و  زدند  رقم  را  دولت  هیات  و  رئیس جمهور 
پوشش  در  که  رسانه  اصحاب  و  خبرنگاران 
و  رئیس جمهور  مختلف  برنامه های  خبری 
حضور  استان  مختلف  نقاط  در  دولت  هیات 

داشتند تقدیر و تشکر به عمل می آید.

ح شد؛ در پیامی مشترک مطر

استقبال باشکوه از رئيس جمهور برگ زرین دیگری برای سرزمين آفتاب



 ۱۳۲ امسال  گفت:  ساوه  فرماندار 
استانی  اعتبارات  از  تومان  میلیارد 
ساوه  شهرستان  آبادانی  و  عمران  به 
سال  با  مقایسه  در  که  یافته  اختصاص 
گذشته از رشد ۸۵ رصدی برخوردار بوده 

است. 
در  الیاسی  مهدی  جم  جام  گزارش  به   
شهرستان  ریزی  برنامه  کمیته  نشست 
تومان  میلیارد   ۱۳۲ امسال  گفت:  ساوه 
آبادانی  و  عمرانی  به  استانی  اعتبارات  از 
در  که  یافته  اختصاص  ساوه  شهرستان 
مقایسه با سال گذشته از رشد ۸۵ رصدی برخوردار بوده است.وی افزود: اولویت بندی و میزان پیشرفت 
سال  در  اعتبارات  تقسیم  فاکتورهای  مهمترین  از  استان  از  اجرایی  دستگاه های  جذب  میزان  پروژه ها، 

جاری عنوان شده است.
گرفت،  خواهد  نظر  در  جاری  سال  در  دولت  که  تخصیص هایی  با  امیدواریم  کرد:  تصریح  ساوه  فرماندار 
تخصیص  به  اشاره  با  باشیم.الیاسی  شهرستان  جانبه  همه  توسعه   

ً
نهایتا و  پروژه ها  پیشرفت  شاهد 

از  اعم  ساخت ها  زیر  توسعه  زمینه  در  امسال  اعتبارات  گفت:  ساوه  شهرستان  جاری  سال  در  اعتبارات 
آب  آبادانی روستاها و تقویت خدمات شهری، حوزه کشاورزی شامل  راه های مواصالتی، عمران و  توسعه 
راه و شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست، عمران شهری  پرورش،  و  آموزش   ، و هنر و خاک، فرهنگ 
و روستایی، صنایع دستی و گردشگری، اصالح و تقویت شبکه های آب و برق، فرهنگ و هنر و مساجد و 

اماکن مذهبی هزینه می شود.

فرماندار ساوه خبر داد؛

اختصاص 132 ميليارد تومان از اعتبارات استانی به شهرستان ساوه
ــد پــنــل هــای  ــي ــول ــط ت افــتــتــاح بــزرگــتــریــن خـ

خورشيدی کشور در خمين

ــع 30 هـــزار پـــرس غــذا  ــوزی ت
در  غدیر  عيد  مناسبت  به 

شهرستان ساوه

به  کــرد:  اظهار  مهدی  علیرضا  سرهنگ   
بیش  والیـــت  و  امــامــت  دهــه  مناسبت 
پنج  ارزش  به  معیشتی  بسته  هــزار   ۲ از 
میلیون ریال در بین خانواده های نیازمند 

ساوجی توزیع شد.
وی افزود: ۱۵ گروه جهادی در شناسایی 
داشتند  مشارکت  نیازمند  خانواده های 
و توزیع بسته های معیشتی نیز از طریق 

پایگاه های بسیج انجام شد.
فرمانده سپاه شهرستان ساوه بیان کرد: 
پرس  هزار   ۳۰ غدیر  تا  قربان  عید  ایام  در 
به  نیز  گــرم و هفت ســری جهیزیه  غــذای 

خانواده ها کم بضاعت اهدا شد.
و  گوسفند  رأس  چهار  داد:  ادامه  مهدی 
و  کفش  جفت   ۲۰۰ بندی  بسته  گوساله، 
استودیو  افتتاح  و  نیازمندان  به  تقدیم 
از جــمــلــه فــعــالــیــت هــای  گــــروه جـــهـــادی 
)س(  خدیجه  حضرت  جهادی  گروه های 
مــحــســوب  ــت  ــامـ امـ و  والیـــــت  دهــــه  در 

می شود.

ارشــاد  و  فرهنگ  اداره  رئيس 
اسالمی زرندیه:

هنر  از  ــت  ــان ــي ص و  ــظ  ــف ح
تعزیه خوانی ضروری است

انجمن های  با  نشست  در  جوانمرد  احمد 
شهرستان زرندیه که در محل اداره فرهنگ 
ــرگــزار شـــد، اظــهــار کــرد:  ــاد اســالمــی ب و ارشــ
تعزیه خوانی قبل از این که گونه ای فاخر از 
باشد  نمایشی  هنرهای  مختلف  گونه های 
و  دیــنــی  فرهنگ  و  ئــیــن  آ از  مهمی  بخش 
مذهبی مردم نقاط مختلف میهن عزیزمان 
ــزود: حفظ و  ــ ایـــران اســالمــی اســـت. وی اف
این  و  سنتی،  و  فاخر  هنر  ایــن  از  صیانت 
آئین ارزشمند و ماندگار بسیار ضروری بوده 
اول  وهله  در  آن  از  صیانت  مسئولیت  و 
برعهده خود هنرمندان تعزیه خوان است.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی زرندیه 
با  می بایست  تعزیه  هنرمندان  کــرد:  بیان 
رفتار و کردار شایسته خویش موجبات باال 
رفتن ارزش و جایگاه این هنر در جامعه و 

صیانت و اعتالی آن باشند.
جوانمرد تصریح کرد: هنر فاخر شبیه خوانی 
تاریخچه تمدن و فرهنگ  از  بخش مهمی 
ایران زمین است و برگزاری سوگواره استانی 
گــروه هــای  ــه نمایش  ــروان پ ــدور  تــعــزیــه، صـ
تعزیه شهرستان و صدور کارت شناسایی 
هــنــرمــنــدان تــعــزیــه از جــمــلــه بــرنــامــه هــای 
پیش بینی شده این اداره و انجمن تعزیه 

شهرستان برای سال جاری است.

ساوه  در  شاعران  شعرخوانی  با  غدیر  شعر  همایش 
شد.  برگزار 

اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  اداره  رئیس  جام جم  گزارش  به 
شک  بدون  کرد:  اظهار  غدیر  شعر  همایش  در  ساوه 
واقعه غدیر خم نقش سرنوشت سازی در تعیین مسیر 
)ص(  پیامبر  واقعه  این  در  و  است  داشته  اسالم  آینده 
رساند،  انجام  به  را  پیامبری  دوران  مأموریت  مهمترین 
رسالت  پیام  رساندن  منزله  به  آن  انجام  که  مأموریتی 
حضرت بود و کوتاهی در مورد آن به از بین رفتن زحمات 

می انجامید. ایشان  ساله  چندین 
آیه  در  متعال  خداوند  افزود:  فر  محمودی  حسین 
سوی  از  را  آنچه  پیامبر  می فرماید: ای  مائده  سوره   ۶۷
چنان  اگر  و  کن  تبلیغ  است  شده  نازل  تو  به  پروردگارت 
نکنی پیام و رسالت او را انجام نداده ای و خداوند تو را از 

می فرماید.  حفظ  مردم 

کرد:  تصریح  ساوه  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  اداره  رئیس 
اهمیت  دارای  )ع(  علی  حضرت  والیت  ابالغ  و  نزول  روز 
تاریخ  مهم  موضوعات  از  و  مسلمین  میان  در  بسزایی 
پیامبر  رسالت  بقای  بیانگر  واقعه  این  و  است  اسالم 
گاه  تجلی  در  حضرت  آن  الهی  دوره  دوام  و  )ص(  اکرم 

وجود مبارک علی )ع( بوده است.

نشان  و  اتحاد  نماد  غدیر  این که  بیان  با  فر  محمودی 
ریشه  یک  از  دو  این  و  است  امامت  و  رسالت  پیوند 
از  قدردانی  پاس  به  است  شایسته  گفت:  هستند، 
مقدس  ساحت  به  ادب  عرض  و  الهی  عظیم  نعمت 
خانواده  در  را  غدیر  سعید  عید  )ع(  علی  امیرالمؤمنین 
با شکوه فراوان برگزار نمائیم و از برکات معنوی این روز 

شویم. مند  بهره 
فردای  و  امروز   ، دیروز ضروری  نیاز  غدیر  افزود:  وی 
جامعه ما است و همگان وظیفه دارند که پیامبر غدیر را 
آینده  به فرزندان و نسل  به عنوان سند حقانیت اسالم 
اصغر  علی  آقایان  شعرخوانی  گفت:  وی  دهند.  انتقال 
حمید  رحمتی،  علی  والمسلمین  االسالم  حجت  ذاکری، 
 ، سمیراجعفرپور محمودی،  زهرا  رحمتی،  علی  سخاوتی، 
از  شیخ االسالمی  محمد  سید  محمدی،  آقا  معصومه 

بود. همایش  برنامه های  دیگر 

برگزاری همایش شعر غدیر با حضور شعرخوانی شاعران در ساوه

گفت:  ساوه  پزشکی  علوم  دانشکده  بهداشتی  معاون   
سال   ۱۸ باالی  افراد  کرونا  هفتم  موج  شیوع  به  توجه  با 

نسبت به تزریق واکس یادآور اقدام کنند. 
با توجه به  کرد:  با جام جم اظهار  مجتبی زکایی در گفتگو 
ابتالء  افزایش  خطر  و  کشور  در  کرونا  هفتم  موج  شروع 
ع وقت جهت  ۱۸ سال در اسر باالی  افراد  باید  و بستری 

تزریق واکسن یادآور اقدام کنند.
ماه   ۶ حداقل  که  باال  به  سال   ۱۸ افراد  تمامی  افزود:  وی 
است،  گذشته  آنها  کرونا  واکسن  سوم  یا  دوم  نوبت  از 
می توانند از واکسن های موجود به عنوان نوبت سوم یا 

چهارم استفاده کنند و ممنوعیتی وجود ندارد.
تصریح  ساوه  پزشکی  علوم  دانشکده  بهداشتی  معاون 

می توان  تنها  فخراواک،  واکسن  دریافت  صورت  در  کرد: 
سینوفارم  یا  فخراواک  از  آن  چهارم  و  سوم  نوبت  برای 

استفاده کرد. 
گفت:  ساوه  در  واکسن  تزریق  مراکز  به  اشاره  با  زکایی 
مراکز جامع سالمت شهری از جمله مراکز شهید چمران، 
علوی   ،۱ رجبی  دوست،  رحمان  وزیری،  خمینی،  مصطفی 
 ،۲ رجبی  جمله  از  سالمت  پایگاه های  و  زاده  جراحی  و 
شهرک   ، کوثر  ، والفجر کارون،  سپاه،  عاشورا،  بهزیستی، 
از  امام  میدان  کانکس  و  کارگر  و  حسین  امام   ، فجر
ساعت ۸:۰۰ الی ۱۳:۳۰ و کانکس میدان امام از ساعت ۱۸ 
الی ۲۱ بجز روزهای جمعه پذیرای شهروندان برای تزریق 

دوز یادآور هستند. 

نورا،  اسپایکوژن،  برکت،  سینوفارم،  اکنون  افزود:  وی 
درمانی  مراکز  در  پاستوکووک  رازی،  کووپارس،  فخراواک، 

مذکور تزریق می شود.

معاون بهداشتی دانشکده علوم پزشکی ساوه:

تزریق واکسن یادآور برای افراد باالی 18 سال در ساوه

»دکتر محمدهادی زاهدی وفا« سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نماینده ریاست 
محترم جمهوری، از پروژه ۲۵۰ تختخوابی بیمارستان در حال احداث جایگزین بیمارستان مدرس 

ساوه بازدید و در از نزدیک جریان روند ساخت و تکمیل آن قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی ساوه در این بازدید که »مهدی الیاسی« معاون 

استاندار و فرماندار ویژه شهرستان ساوه آقای زاهدی وفا را همراهی می کرد، دکتر محمود کریمی 
سرپرست دانشکده علوم پزشکی ساوه، ضمن اشاره به فرسوده بودن بیمارستان مدرس وعدم 
توازن تعداد تخت های آن با جمعیت شهرستان ساوه، بر ضرورت تسریع در ساخت و تکمیل 

بیمارستان جایگزین تأکید کرد.

بازدید سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از بيمارستان 250  تختخوابی 
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اجتماعیاجتماعی

خبر

بزرگترین خط تولید پنل های خورشیدی کشور در خمین افتتاح شد.
در  جمعه  رئیسی  ابراهیم  سید  االسالم  حجت  جم،  جام  گزارش  به 
بیست و نهمین سفر استانی دولت به استان مرکزی، بزرگترین خط 

تولید پنل های خورشیدی کشور را افتتاح کرد.
خط تولید این مجتمع با ظرفیت ۵۰۰ مگاوات به بهره برداری رسید و 
در فاز تکمیلی امکان تولید پنل های خورشیدی برای تأمین ساالنه 

۱۵۰۰ مگاوات برق را دارد.
چشم انداز شرکت تولیدی این پنل ها، تا سال ۱۴۰۴ ساخت تمامی 
اجزای پنل خورشیدی تعیین شده است. همچنین این شرکت در 
حال ساخت بزرگترین نیروگاه خورشیدی )مزرعه خورشیدی( کشور 
با ظرفیت تولید ساالنه ۱۰۰ مگاوات برق در شهرستان محالت استان 

مرکزی است.



ضمیمه رایگان روزنامه د  ر شهرستان ساوه

فخر است براى من، فقیِر تو شدن 
از خویش گسستن و اسیِر تو شدن

طــــــــــوفان زده بالى قهرت بودن 
امام خمینی - رهیکتـــا هدِف کمـــــان و تیر تو شدن
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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

ین عنوان شد؛ در مراسم افتتاح شرکت دارو سازی روژ

تولید انواع دزهای دارویی همراه با ارزآوری برای کشور

حضور  با  کاوه  صنعتی  شهر  در  روژین  داروسازی  شرکت 
ایران،  انسانی  داروهای  صنایع  صاحبان  سندیکای  رئیس 
مدیر شعب بانک ملی ایران، دکتر ریاحی رئیس مجموعه 
داروسازی روژین و کارآفرین ملی، دکتر فرزام فر مجری طرح، 
اسالمی،  شورای  مجلس  در  زرندیه  و  ساوه  مردم  نماینده 
مسئوالن  کاوه،  صنعتی  شهر  عامل  مدیر  فرماندارساوه، 
بهره  به  روژین  داروسازی  بزرگ  خانواده  و  محلی  و  استانی 

برداری رسید.
به گزارش جام جم دکتر روح اله مهدوی مدیرعامل شرکت 
شرایط  به  توجه  با  گفت:  مراسم  این  در  روژین  داروسازی 
اقتصادی و تحریم های ظالمانه توجه همگان به استفاده از 

ظرفیت ها و تولیدات داخلی معطوف شده است.
وی افزود:متاسفانه علی رغم منابع غنی،ظرفیت ها ونیروی 
رو  روبه  منفی  رشد  با  ملی   ناخالص  ،تولید  کارآمد  انسانی 

است که باید علت این چرایی را پیدا کرد.
مدیر عامل شرکت داروسازی روژین تصریح کرد:یک کشور 
برای خارج شدن از رکود اقتصادی و این که بتواند در عرصه 
بین المللی دیده شود باید تیراژ تولید آن در پایان سال رشد 
باالتری نسبت به ابتدای سال داشته باشد که الزمه تحقق 

این مهم تقویت زیرساخت های صنعت داروبی است
مدیرعامل شرکت داروسازی روژین گفت: افزایش بهره وری 
در وضعیت موجود با نوسازی ماشین آالت مستهلک در 
حوزه تولید بویژه صنعت دارو و نیز احداث و افزایش خطوط 
الزامات روز صنعت داروسازی گامی مهم  با  تولید منطبق 
برای استفاده بهینه از ظرفیت ها و عبور از وضعیت موجود 

است، 
مهدوی افزود: داروسازی روژین یکی از فرصت های طالیی 
کشور در راستای افزایش تولید و ایجاد ارزش های افزوده 
نظیر بهبود کیفیت زندگی، ایجاد فرصت های شغلی و کمک 

به توسعه احداث شده و فعالیت خود را آغاز کرده است.
وی تصریح کرد: محصول و فراوری یک شرکت دارو سازی با 
سالمت مردم ارتباط مستقیم دارد اگر چه صنعت دارویی 
احداث  و  است  مواجه  الزامات  و  پیچیدگی  بیشترین  با 
موجود  اقتصادی  شرایط  در  روز  تکنولوژی  با  کارخانه  یک 
یک اقدام بزرگ وپیچیده بود اما به فضل الهی و با همت 
و مبارک  اتفاق میمون  این  روژین  داروسازی  تیم  و تالش 
مهم  رقم خورد.  مهدوی با بیان این که به دلیل استهالک 
تجهیزات شرکت های دارویی و  همچنین افزایش الزامات 

سختگیرانه و کیفی در حوزه دارو، صنعت موجود نمی تواند 
بهره وری داشته باشد گفت: الزمه بهره وری باال و خودکفایی 
با  مطابق  تولید  ظرفیت  افزایش  و  تولید  خطوط  احداث 
الزامات روز دنیاست، تفکر و استراتژی که داروسازی روژین 
دنباله رو آن است. مهدوی با بیان این که این مجموعه تا 
به امروز به رسالت خود  در راستای بهبود سالمت جامعه، 
ارز آوری کشور عمل کرده، گفت: از حاکمیت، سازمان دارو  و 

بانک ها و مسئوالن درخواست همکاری و حمایت از شرکت 
داروسازی روژین را داریم تا بتواند به اهداف عالیه خود که 
توسعه این واحد دارویی و تالش برای خودکفایی در حوزه 
دارویی است، برسد دکتر ریاحی بنیانگذار مجمع داروسازی 
روژین و کارآفرین ملی نیز گفت: بعد از سال ها چالش در 
سازی  مناسب  و  اصالح  خوشبختانه  دارو  قیمت  بحث 

قیمت دارو در دولت سیزدهم رقم خورد.
سبب  امروز  به  تا  که  مشکالت  دیگر  از  یکی  افزود:  وی 
در  ضعف  و  دارو  صنعت  ماندگی  عقب  و  کیفیت  کاهش 
حوزه صادرات دارو شده، بحث ارز ۴۲۰۰تومان بود، مطمئنا 
در  دارویی  شرکت های  بین  رقابت  ایجاد  باعث  آن  حذف 

تولید داروی باکیفیت و توسعه صادرات خواهد بود.
وی با بیان این که در انتصابات وزارت بهداشت از پزشکان 
متخصص دارویی استفاده شود،گفت: براساس تحقیقی 
که در این خصوص صورت گرفت از ۱۹۰ کشور فقط تعداد 

وزارت  انتصابات  در  ۳۷کشور  حدود  محدودی  خیلی 
استفاده  درمان  حوزه  در  کرده  تحصیل  افراد  از  بهداشت 
در  معضل  یک  عنوان  به  امروز  مساله  این  که  بود  شده 
وزارت بهداشت ما نیز مبنی بر بکارگیری نیروی انسانی غیر 
مرتبط با بحث درمان است که باید در این خصوص تدابیری 

اندیشیده شود. 
وی با اشاره به این که در 150 شرکت داروسازی کشور، چیزی 

حدود 2 میلیارد دالر دارو تولید می شود. گفت: در حالی که 
این میزان در کشورهای مختلف دنیا یک کارخانه کوچک یا 

متوسط را شامل می شود.
ملی  کارافرین  و  روژین  داروسازی  مجموعه  بنیانگذار 
تصریح کرد: متاسفانه در داخل اجازه رشد به شرکت های 
دارویی بزرگ داده نشده و شاهد رشد قارچ گونه مافیا در 
سبب  مساله  این  و  هستیم  دارویی  مختلف  حوزه های 
شده شرکت هایی دارویی ما به دلیل توان مالی پایین هم 
در بحث پژوهش و هم تولید با کیفیت بامشکل مواجه 
شوند. وی با اشاره به رسالت داروسازی روژین گفت: احداث 
کارخانه داروسازی روژین به این مجموعه خالصه نمی شود 
افزایش دو برابر بنا و ظرفیت و تولید انواع دزهای دارویی 
همراه با افزایش ارزآوری برای کشور ماموریت تیم داروسازی 

روژین تعریف شده است.
ایران  انسانی  داروهای  صنایع  صاحبان  سندیکای  رئیس 

نیز گفت: ساالنه باید بالغ بر 250 میلیون دالر صرف تقویت 
زیرساخت های دارویی کشور شود در صورتی که این مبلغ 
در کشور کمتر از ۱۳میلیون دالر است و این مساله سبب 
شده صنعت داروسازی ما در حال پس رفت و توان بازساز 
خود را نداشته باشد که حل این مشکل نیازمند حمایت 
همه جانبه دولت، مجلس و وزارت بهداشت وسازمان های 
تابعه است. وی افزود:علی رغم تحریم ها و تهدیدها اقدام 
قابل تقدیری از سوی وزارت بهداشت،کمیسیون بهداشت 
و دولت صورت گرفت، بحث تک نرخی شدن ارز تولید دارو 
بود که بنا است فاز اول آن اجرایی شود و طبق قانون بودجه 
جیب  از  پرداخت  افزایش  بیماران  شد  مصوب   ۱۴۰۱ سال 
نداشته باشند و معادل شهریور سال ۱۴۰۰باشد امیدواریم 
شاهد حمایت مجلس و دولت از این اتفاق بزرگ باشیم. 
ایران  انسانی  داروهای  صنایع  صاحبان  سندیکای  رئیس 
قلم   ۱۶۶ بیمه ای  پوشش  دیگر  بزرگ  اتفاق  کرد:  تصریح 
دارویی بود که تا به امروز تحت پوشش بیمه ای نبودند که 
این مهم عالوه بر پایان دادن دغدغه ببماران ما در بحث 
ارز  با  هزینه های دارویی می تواند توسعه صادرات و همراه 

آوری برای کشور باشد.
نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس در مراسم گفت: 
اماخودکفایی  است  کننده  ناراحت  بیماری ها  رشد  اگرچه 
واستقالل کشور در حوزه تولیددارو یک افتخار برای ایران 
دارو  واردات  بابت  زیادی  ارز  سالیانه  که  چرا  است  اسالمی 
از کشور خارج می شود باید به مدیرعامل جوان دارو سازی 
تبریک  با وجود تحریم ها  ابن شرکت  افتتاح  روژین بخاطر 
گفت.  نماینده مردم ساوه و زرندیه تصریح کرد: در بحث 
با تغییر دولت، وزارتخانه، بویژه وزارت بهداشت و کسانی 
که در تصمیم گیری و خط مشی نقش دارند یک سیاست 
متولیان  و  بانک ها  از  افزود:  وی  نمی شود.  دنبال  واحد 
انتظار می رود برای تولید همکاری کنند و این حمایت ها به 
اهلش باشد که در همان حوزه سرمایه گذاری شود. اصالن 
در  حضور  گفت:  نیز  تهران  ملی  بانک  شعب  مدیر  کریمی 
افتخاری  روژین  داروسازی  شرکت  از  بهره برداری  مراسم 
بزرگ برای بانک ملی است.  وی افزود: تالش برای رفع موانع 
از محصوالت صادرات محور  تولید، تسهیلگری و حمایت 
و شرکت های دانش بنیان با توجه به شعار سال اولویت 
بانک ملی است.  در پایان مراسم از تیم شرکت داروسازی 

روژین با اهدا لوح تقدیر شد. 


