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فرمانده سپاه ساوه:

توزیع ۲۷ هزار بسته کمک مومنانه 
در ساوه

استاندار مرکزی در مراسم افتتاح سردخانه 3هزار تنی اتحادیه تعاونی 
روستایی ساوه:

ن  او ع ت جه به بخش  تو
ت  ای م اه ح ر ن  ری ت به

د لی تو از 

رئیس جمعیت هالل احمر ساوه

 ۲۰۰میلیون تومان هزینه درمانی پرداخت شده است

همزمان با ایام دهه فجر با حضور مسئوالن صورت گرفت:

کلنگ زنی سه واحد صنعتی نوش لند 
در شهرک صنعتی غرق آباد

و  نـورد  کارخانجـات  محمـد رسـتمی صفـا مدیرعامـل 
لولـه صفـا و نـورد و پروفیل سـاوه:گفت: گروه صنعتی 
صفـا، بزرگتریـن تولیدکننـده لوله هـای فـوالدی سـایز 
و  لولـه  تولیدکننـده  بزرگتریـن  و  خاورمیانـه  در  بـاال 
پروفیـل از نظـر تنـوع تولیـد و کمیـت در جهـان اسـت 

که تمامی محصوالت خود را مطابق با اسـتانداردهای 
می کنـد.  تولیـد  بین المللـی 

مجموعـه  ایـن  تولیـدی  لوله هـای  داد:  ادامـه  وی 
ماننـد  کشـور  اسـتراتژیک  صنایـع  در  صنعتـی  بـزرگ 
، پتروشـیمی، صنایـع آب، صنعـت  صنایـع نفـت و گاز
لـوازم  صنعـت  خودروسـازی  صنعـت  و  سـاختمان 
خانگـی، صنعـت کشـاورزی کاربردهـای فـراوان دارد و 
بـه  کشـور  در  زیرسـاختی  صنایـع  جـزو  مجموعـه  ایـن 

مـی رود. شـمار 
ایـن  سـاله   ۵۰ قدمـت  بـه  اشـاره  بـا  صفـا  رسـتمی 
 ۶۷۰ و  میلیـون  سـه  مجموعـه  ایـن  گفـت:  مجموعـه، 
هـزار تـن ظرفیـت تولیـد دارد کـه لوله هـای از سـایز ۱۰ 
گریدهـای مختلـف  بـا  را  تـا ۳۰۰۰ میلـی متـر  میلـی متـر 
می کنـد. تولیـد  بندینـگ  رول  روش هـای  بهتریـن   و 
وی بـا بیـان این کـه ایـن کارخانـه جـزو سـه کارخانـه ای 
تولیـد  را  گاز  و  نفـت  لوله هـای  کـه  اسـت  کشـور  در 

دو  کارخانـه  ایـن  تولیـد  ظرفیـت  کـرد:  اظهـار  می کنـد، 
تولیـد  راسـتای  در  کـه  اسـت  دیگـر  کارخانـه  دو  برابـر 
می کنـد فعالیـت  کشـور  در  گاز  و  نفـت   لوله هـای 

گاز  لوله هـای  درصـد   ۸۰ از  بیـش  کـرد:  تصریـح  وی 
مـورد نیـاز کشـور در ایـن کارخانـه تولیـد و روانـه بـازار 
مصـرف می شـود، حتـی لوله هـای گاز زیـر دریـا و درون 
چـاه نفـت در ایـن واحـد صنعتـی و تولیـدی بـه عنـوان 
می شـود  تولیـد  دنیـا  سـاز  لولـه  کارخانـه  بزرگتریـن 
کشـور  از  ج  از خـار گذشـته  کـه در سـال های  در حالـی 
از  نیـز  صفـا  صنعتـی  گـروه  عامـل  مدیـر  می شـد.  وارد 
راه انـدازی خـط نـورد ایـن کارخانجـات همزمـان بـا دهـه 
مبـارک فجـر امسـال خبـر داد و گفت: بـا راه اندازی این 
خـط تولیـدی بیش از یک هـزار نفر به مجموعه نیروی 
 انسـانی شـاغل در گروه صنعتی صفا افزوده می شود. 
وی ادامـه داد: راه انـدازی ایـن خـط تولیـدی در شـرایط 
جهـت  در  مهمـی  حرکـت  کنونـی،  دشـوار  اقتصـادی 

پیشـبرد اهـداف انقـالب اسـالمی و افزایـش تولیـد و 
اشـتغال در سـطح اسـتان مرکـزی و کشـور بـه شـمار 
مـی رود.  وی بیـان کـرد: تامیـن مـواد اولیـه مـورد نیـاز 
موجـب خواهـد شـد کـه عـالوه بـر حـل سـایر موانـع و 
نیـز  کارخانجـات  ایـن  ای  توسـعه  اهـداف  مشـکالت 
تحقـق یافتـه و بـا راه انـدازی خـط تولیـد نـورد و خطـوط 
کارگـری  جمعیـت  جـاری  سـال  پایـان  تـا  جدیـد  تولیـد 
ایـن شـرکت بـه حـدود سـه هـزار نفـر افزایـش یافتـه و 

تـا پایـان سـال ۱۴۰۰ بـه پنـج هـزار نفـر برسـد.
وی بـا بیـان این کـه کارخانجـات نـورد و لولـه صفـا و 
پروفیـل سـاوه بـه ترتیـب بـا قدمتـی بالـغ بـر ۲۰ و ۴۶ 
سـازی  لولـه  کارخانجـات  بزرگتریـن  عنـوان  بـه  سـال 
دنیـا از نظـر تنـوع در تولیـد انـواع لولـه و پروفیـل بـه 
صنایـع  درصـد   ۵۰ بـر  افـزون  نیـاز  و  می رونـد  شـمار 
را  کشـور  فاضـالب  و  آب  پتروشـیمی،   ، گاز و  نفـت 

می کننـد. تامیـن 

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

تولید تولید ۸۰۸۰ درصد لوله های گاز مورد نیاز کشور در گروه صنعتی صفا  درصد لوله های گاز مورد نیاز کشور در گروه صنعتی صفا 
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استاندار در مراسم افتتاح شیشه فلوت دماوند وابسته به گروه صنعتی شیشه کاوه عنوان کرد:
گروه صنعتی شیشه کاوه از افتخارات استان و کشور هستند

تاژ
رپر

گام بلند خودروسازی ایلیا در اشتغالزایی گام بلند خودروسازی ایلیا در اشتغالزایی 
استان مرکزیاستان مرکزی

استاندار  مرکزی در مراسم افتتاح رسمی خط تولید صنایع خودروسازی ایلیا:استاندار  مرکزی در مراسم افتتاح رسمی خط تولید صنایع خودروسازی ایلیا:
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ضمیمه رایگان روزنامه در شهرستان ساوه

در  مرکـــزی  اســـتان  اســـتاندار  االئمـــه  مخلـــص  فـــرزاد 
ســـردخانه  در  ســـاوه  فجـــر  دهـــه  پروژه هـــای  افتتـــاح 
ــاوه  ــتان سـ ــتایی شهرسـ ــی روسـ ــی تعاونـ ــزار تنـ ــه هـ سـ
اظهـــار کـــرد: تعاونی هـــا بـــه عنـــوان یکـــی از بخش هـــای 
حـــوزه  در  ای  ســـازنده  نقـــش   ، کشـــور در  تاثیرگـــذار 
توســـعه  و  می کننـــد  ایفـــا  تولیـــد  رونـــق  و  اقتصـــادی 
ایـــن  بالقـــوه  امکانـــات  از  اســـتفاده  و  آنهـــا  ترویـــج  و 
بخـــش، حرکـــت بـــه ســـمت توســـعه و اشـــتغال پایـــدار 

را در پـــی دارد.
بـــه گـــزارش خبرنـــگار جـــام جـــم وی اضافـــه کـــرد: توجـــه 
تولیـــد  از  حمایـــت  راه  بهتریـــن  تعـــاون،  بخـــش  بـــه 
ــام  ــات مقـ ــال و منویـ ــعار سـ ــه تحقـــق شـ اســـت و زمینـ
ــت:  ــول گفـ ــن مسـ ــم می کند.ایـ ــری را فراهـ ــم رهبـ معظـ
کـــه  هســـتند  بخش هایـــی  معـــدود  از  تعاونی هـــا 
می تـــوان تحقـــق شـــعار تولیـــد، پشـــتیبانی ها و مانـــع 
آنهـــا مشـــاهده  بـــه شـــکل ملمـــوس در  را  زدایی هـــا 
ثـــار و نتایـــج شـــعار ســـال از جملـــه توســـعه و  کـــرد و آ
اشـــتغالزایی را در بـــازه زمانـــی کوتـــاه مـــورد بررســـی قـــرار 

داد.
مخلـــص ائمـــه ادامـــه داد: بـــا توجـــه بـــه ایـــن موضـــوع، 
اگـــر نـــگاه ویـــژه ای بـــه تقویـــت و افزایـــش بهـــره وری از 
تعاونی هـــا صـــورت گیـــرد نقـــش آنهـــا در اقتصـــاد خـــرد و 
متوســـط و توســـعه مناطـــق محلـــی و روســـتایی اســـتان 
ویژگـــی  تعـــاون  بخـــش  حضـــور  می یابـــد.  افزایـــش 
برجســـته در احـــداث ســـردخانه ســـه هـــزار تنـــی ســـاوه 
اســـت. بالـــغ بـــر ۵۲۰۰ عضـــو تعاونـــی در قالـــب هفـــت 
شـــرکت تعاونـــی عضـــو تعاونـــی روســـتایی شهرســـتان 

ســـاوه هســـتند کـــه منافـــع ســـرمایه گـــذاری آن متوجـــه 
تعاونگـــران می شـــود و منافـــع عمومـــی بـــه کشـــاورزان 
و باغـــداران بـــر می گـــردد. مخلـــص الئمـــه ادامـــه داد: 
در گذشـــته بیشـــتر باغـــدران همزمـــان بـــا برداشـــت 
محصـــول بـــه دلیـــل کمبـــود ظرفیـــت ســـردخانه های 
بـــه  را  خـــود  محصـــول  یـــا  بودنـــد  مجبـــور  اســـتان 
کـــه  کننـــد  منتقـــل  همجـــوار  اســـتان های  انبارهـــای 
آنهـــا داشـــت و یـــا در انبارهـــای  هزینـــه زیـــادی بـــرای 

کـــه  می کردنـــد  نگهـــداری  خانگـــی 
برکاهـــش  عـــالوه  امـــر  ایـــن 
لحـــاظ  از  محصـــول  کیفیـــت 
بـــه  منجـــر  طعـــم  و  رنـــگ 
نیـــز  محصـــول  وزن  افـــت 
می شـــد. خوشـــبختانه بـــا راه 
انـــدازی ســـردخانه ۳هـــزار تنـــی 
روســـتایی  تعاونـــی  اتحادیـــه 
حـــدودی  تـــا  مشـــکل  ایـــن 
مرتفـــع شـــده اســـت. وی در 
ادامـــه گفـــت: بخـــش تعـــاون 
اقتصـــاد  مهـــم  اجـــزای  از 

ــق آن  ــه حـ ــت کـ ــی اسـ مقاومتـ
بـــه خوبـــی ادا نشـــده اســـت و تـــا زمانـــی کـــه بخـــش 
ــا اهـــداف  ــادی نشـــود بـ ــان غالـــب اقتصـ ــاون گفتمـ تعـ
خواهیـــم  زیـــادی  فاصلـــه  اقتصـــادی  اصـــالح  عالـــی 
داشـــت.وی تصریـــح کـــرد: ســـهم تعـــاون از اقتصـــاد 
کشـــور ناچیـــز اســـت و بخـــش تعـــاون بـــا ایـــن میـــزان 
شهرســـتان  افـــزود:  وی  شـــود.  نمـــی  دیـــده  ســـهم 

ســـاوه بـــه عنـــوان قطـــب صنعـــت کشـــور ســـهم خوبـــی 
از اقتصـــاد غیـــر دولتـــی و بخـــش خصوصـــی و همچنیـــن 
ـــاد  ـــا دارد و اقتص ـــت تعاونی ه ـــر فعالی ـــی ب ـــاد مبتن اقتص
ناکارآمـــد نفتـــی در ایـــن شهرســـتان حضـــور کم رنـــگ 
دارد. مهنـــدس فرشـــاد بهشـــتی مدیـــر عامـــل اتحادیـــه 
تعاونـــی روســـتایی ســـاوه نیـــز در ایـــن آییـــن گفـــت: 
ــتایی  ــاون روسـ ــه تعـ ــی اتحادیـ ــزار تنـ ــه هـ ــردخانه سـ سـ
ســـاوه در مهرمـــاه ســـال جـــاری باظرفیـــت ۷هزارتـــن 
وارد فـــاز اجرایـــی شـــد و کمـــک 
ــدگان  ــد کننـ ــه تولیـ ــایانی بـ شـ
محصـــوال ت باغـــی در امنیـــت 
و نگهـــداری محصـــوالت آنهـــا 
بتواننـــد  کـــه  کـــرد  خواهـــد 
محصـــول  برداشـــت  از  بعـــد 
نگهـــداری  ســـردخانه  در 
کننـــد وی ادامـــه داد:تمامـــی 
ظرفیـــت ســـردخانه اتحادیـــه 
تعاونی روســـتایی شهرســـتان 
ســـاوه بـــه نگهـــداری محصـــول 
انـــار تولیـــدی ایـــن شهرســـتان 
اختصـــاص یافـــت خوشـــبختانه 
امســـال بـــا توجـــه بـــه اســـتقبال باغـــداران ظرفیـــت ایـــن 
از  بخشـــی  داد:  ادامـــه  وی  شـــد  تکمیـــل  ســـردخانه 
منابـــع مـــورد نیـــاز بـــرای راه انـــدازی ایـــن ســـردخانه از 
منابـــع فنـــی و اعتبـــاری بـــوده و بخشـــی نیـــز از منابـــع 
ــرمایه  ــط سـ ــه توسـ ــوده کـ ــی بـ ــی بخـــش خصوصـ داخلـ
گـــذاران تامیـــن شـــده اســـت. مدیـــر عامـــل اتحادیـــه 

بـــا  این کـــه  بـــه  اشـــاره  بـــا  ســـاوه  روســـتایی  تعاونـــی 
تعاونـــی  اتحادیـــه  تنـــی  ۳هـــزار  ســـردخانه  انـــدازی  راه 
روســـتایی ســـاوه بیـــش از ۱۰فرصـــت شـــغلی مســـتقیم 
شـــده  فراهـــم  مســـتقیم  غیـــر  شـــغلی  ۳۰فرصـــت  و 
ــار  ــا اعتبـ ــتایی بـ ــاون روسـ ــه تعـ ــردخانه اتحادیـ گفت:سـ
۱۲میلیاردتومـــان راه انـــدازی شـــده کـــه ۳میلیـــارد تومـــان 
آن از محـــل منابـــع فنـــی و اعتبـــاری تامیـــن شـــده اســـت. 
مهنـــدس بهشـــتی خاطرنشـــان کـــرد: توزیـــع کودهـــای 
شـــیمایی، میـــوه نـــوروزی و بـــذر گنـــدم گواهـــی شـــده 
بخشـــی از خدمـــات ارائـــه شـــده از ســـوی ایـــن اتحادیـــه 
شـــرکت  هفـــت  از  اتحادیـــه  افزود:ایـــن  وی  اســـت. 
تعاونـــی در بخـــش مرکـــزی و نوبـــران ســـاوه تشـــکیل 
ایـــن  روســـتایی  عضـــو  ۲۰۰نفـــر  و  ۵هـــزار  بـــه  و  شـــده 

می شـــود. ارائـــه  الزم  خدمـــات  تعاونـــی 
جایـــگاه  حـــوزه  در  ســـاخت هایی  زیـــر  احـــداث  وی   
ســـوخت، پمـــپ بنزیـــن، دفاتـــر پیشـــخوان ، تولیـــد و 
تـــی  آ ازبرنامه هـــای  شـــده  گواهـــی  گنـــدم  بـــذر  توزیـــع 
بهشـــتی  مهنـــدس  کـــرد.  عنـــوان  مجموعـــه  ایـــن 
نگهـــداری  بـــرای  ســـردخانه  احـــداث  کـــرد:  تصریـــح 
حفـــظ  بـــرای  مهـــم  راهـــکاری  کشـــاورزی  محصـــوالت 
کوتـــاه شـــدن  و  رونـــق صـــادرات  کیفیـــت محصـــول، 
ــا بخشـــی  دســـت واســـطه ها بـــه شـــمار مـــی رود؛ این هـ
ــای توســـعه ایـــن بخـــش اســـت. وی ادامـــه  از مزیت هـ
و  رهبـــری  معظـــم  مقـــام  تاکیـــدات  بـــه  باتوجـــه  داد: 
ریاســـت جمهـــور انتظـــار مـــی رود تعاونی هـــا بـــه عنـــوان 
بـــازوان اقتصـــادی کشـــور مـــورد توجـــه قـــرار گیرنـــد کـــه 
بتواننـــد خدمـــات الزم را بـــه جامعـــه هـــدف ارائـــه دهنـــد.

استاند ار مرکزی در مراسم افتتاح سردخانه 3هزار تنی اتحادیه تعاونی روستایی ساوه:

توجه به بخش تعاون، بهترین راه حمایت از تولید است

پس  مراسم  این  در  است  گفتنی   
شهید  سردار  سرود  گروه  اجرای  از 
سوی  از  لوح  اهدای  با  ناصری  مهدی 
مسئوالن  دیگر  و  مرکزی  استاندار 
مهندس  خدمات  از  محلی  و  استانی 
اتحادیه  عامل  مدیر  بهشتی  فرشاد 
و  ساوه  شهرستان  روستایی  تعاونی 

همچنین هیات مدیره تقدیر شد
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طی مراسمی با حضور استاندار، مسئوالن استان مرکزی و 
مدیران شرکت صنایع تولیدی ایلیا، کارخانه تولید خودرو 
سرمایه  با  و  نفر    ۶۰۰ حدود  زایی  اشتغال  با  شرکت  این 
گذاری ۲۱۰ میلیارد تومان در استان مرکزی رسما آغاز به کار 

کرد. 
استان  استاندارد  االئمه  مخلص  فرزاد  مراسم  این  در 
مرکزی  استان  در  صنایع  اهمیت  به  اشاره  ضمن  مرکزی 
کاوه  صنعتی  شهر  در  ایلیا  تولیدی  صنایع  کارخانه  گفت: 
در شهرستان ساوه قرار دارد که به واقع یکی از قطب های 
صنعتی کشور است. از این رو باید تالش کنیم شرایط برای 
سرمایه گذاری تسهیل شود. او ادامه داد: امسال به نام 
سال تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها نام گذاری شد و به 
همین دلیل باید به خاطر داشت نیروی کار آموزش دیده 
محور تولید است و باید تا جای ممکن در رفع دغدغه های 
او کوشا بود. زیرا این مهم ارتباط مستقیم با رونق تولید و 

توسعه اقتصادی دارد. 
وی تصریح کرد: حضور بخش خصوصی در صنعت بسیار 
اهمیت دارد و در شرایط جنگ اقتصادی همه دستگاه ها و 
بخش خصوصی باید دست در دست هم یکدیگر را یاری 
کنند تا کار و اشتغال حفظ شود و این به توسعه صنعت 

کشور بسیار کمک خواهد کرد. 
خودروسازی  صنایع  داد:  ادامه  مرکزی  استان  استاندار 
ایلیا با ایجاد اشتغال حدود ۶۰۰ نفری به صورت مستقیم 
و غیر مستقیم در منطقه گام بلندی برداشته است و در 
کند.  ایجاد  خوشنامی  برند  توانسته  خود  فعالیت  دوران 
امیدواریم با توجه به محصول مناسب و باکیفیتی که ارائه 
کرده است، فعالیت های خود را در این منطقه صنعتی بکر 

توسعه دهد. 
و  ارزش  دلیل  به  خودرو  صنعت  افزود:  االئمه  مخلص 

جایگاهی که در اقتصاد و کل صنایع در جهان دارد، یکی از 
شاخص های توسعه یافتگی به شمار می رود. زیرا ارتباطات 
گسترده صنعت خودرو با دیگر صنایع باالدستی و پایین 
کرده  کلیدی  صنعت  یک  به  بدل  را  خودروسازی  دستی، 
سزایی  به  تاثیر  کشور  اقتصاد  و  تولید  رونق  در  که  است 
دارد.در این مراسم محسن عبادی قائم مقام مدیرعامل 
در  تولید  چراغ  چند  هر  گفت:  ایلیا  خودروسازی  صنایع 
روشن  که  است  مدتی  ایلیا  خودروسازی  صنایع  خطوط 
شده و تولید محصول را با قدرت پیش می بریم، اما صنایع 
خودروسازی ایلیا خرسند است که همزمان با دهه مبارک 
فجر انقالب اسالمی به صورت رسمی خطوط تولید شاسی 

بلند دایون Y۵ را افتتاح می کند. 
او ضمن اشاره به ظرفیت های ایجاد شده در این کارخانه 
تومان  میلیارد   ۲۱۰ از  بیش  پروژه  این  اجرای  برای  گفت: 
 ۵ روزانه  حاضر  حال  در  و  است  شده  گذاری  سرمایه 
ج می شوند. اما با توجه به  دستگاه خودرو از خط تولید خار
برنامه ریزی های صورت گرفته، هدف تولید ساالنه ۶ هزار 
دستگاه خودرو برای سال ۱۴۰۱ وجود دارد و ظرفیت ساالنه 
در  است.  خودرو  دستگاه  هزار   ۱۵ تولید  نیز  کارخانه  این 
از  بیش  و  مستقیم  صورت  به  نفر   ۲۰۰ برای  فعلی  شرایط 
۴۰۰ نفر به صورت غیر مستقیم فرصت شغلی ایجاد شده 

است.
وی در پایان تصریح کرد: در حال حاضر شاسی بلند دایون 
SUV واقعی تولیدی در ایران است که از شاسی  Y۵ تنها 
دارد.  باالیی  آفرود  قابلیت های  و  می برد  بهره  مستقل 
صنایع خودروسازی ایلیا نماینده رسمی کمپانی دایون در 
ایران است و فعالیت های بخش فروش و خدمات پس از 
فروش نیز برعهده شرکت کیان موتور وارنا قرار دارد که در 

گذشته در حوزه واردات فعالیت می کرد.

استاندار مرکزی در مراسم افتتاح رسمی خط تولید صنایع خودروسازی ایلیا:

گام بلند خودروسازی ایلیا در اشتغالزایی 
استان مرکزی
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االئمـه  مخلـص  فـرزاد  مخلص االئمـه  فـرزاد 
اسـتاندار اسـتان مرکزی در آیین افتتاح سـه 
فلـوت  شیشـه  شـرکت  در  تولیـدی  واحـد 
گـروه صنعتـی شیشـه  بـه  دماونـد وابسـته 
کاوه شـهرصنعتی سـاوه در مراسـم افتتـاح 
۳ واحـد تولیـدی در شـرکت شیشـه فلـوت 
اشـاره  بـا  سـاوه  شهرسـتان  در  دماونـد 
حـوزه  در  سـاوه  شهرسـتان  ظرفیـت  بـه 
شهرسـتان  ایـن  داشـت:  اظهـار  اقتصـادی 
حکـم بـازوی کمکـی کشـور در حـوزه اقتصـاد 
را دارد و در واقـع بـه عنـوان قطـب اقتصـاد 
و  مرکـزی  اسـتان  چـراغ  و  چشـم  غیرنفتـی 

اسـت. کشـور  همچنیـن 
افـزود:  وی  جـم ،  جـام  گـزارش  بـه 
تولیدکننـدگان در شـرایط کنونـی کـه کشـور 
در جنـگ اقتصـادی بـه سـر می بـرد سـربازان 
اقتصـاد مقاومتی هسـتند زیرا تنهـا راه عالج 
اقتصـاد مقاومتـی اسـت  کشـور  مشـکالت 
و بایـد بـا حمایـت از تولیـد داخـل و تکیـه بـر 
تـوان داخلـی بنیـه اقتصـادی خـود را تقویـت 

کنیـم.
رکـن   ۲ کـرد:  تصریـح  مرکـزی  اسـتاندار 

و  بـودن  مردمـی  مقاومتـی،  اقتصـاد  مهـم 
دانش بنیـان بـودن آن اسـت و امروز شـاهد 
اقتصـاد دانش بنیـان بـا اسـتفاده از ظرفیت 
تولیـدی  واحدهـای  از  بسـیاری  در  جوانـان 
انقـالب  کـرد:  بیـان  هسـتیم.مخلص االئمه 
اسـالمی متمایـز از تمـام انقالب هـای جهـان 
اسـت و قـرار گرفتـن آن در دهـه پنجـم عمـر 
خـود معجـزه ای الهـی اسـت کـه با اعتمـاد به 
درحالـی  اسـت  شـده  حاصـل  الهـی  نصـرت 
کـه سـایر انقالب هـای جهـان اغلـب در دهـه 
سـوم شـکل گیری محکوم به افول شده اند 
بـا  همچنـان  ایـران  اسـالمی  جمهـوری  امـا 
اقتـدار بـه حرکـت خـود در راسـتای نیـل بـه 

می کنـد. حرکـت  آرمان هـا  و  اهـداف 
توفیقـات  خوشـبختانه  داد:  ادامـه  وی 
عنـوان  بـه  تولیـد  عرصـه  در  را  بسـیاری 
هسـتیم  شـاهد  اقتصـاد  عرصـه  پیشـران 
فتنه انگیـزی  و  توطئه هـا  علیرغـم  و 
هیـچ  در  کـه  جهانـی  اسـتکبار  و  دشـمنان 
عرصـه  در  نداشـته  سـابقه  تاریـخ  جـای 
وجـود  بـا  زیربنایـی  و  اقتصـادی  امنیتـی، 
داریـم  کـه  محدودیت هایـی  و  مشـکالت 

بـا  مرکـزی  اسـتاندار  کرده ایـم.  عمـل  موفـق 
فجـر  دهـه  ح هـای  طر و  پروژه هـا  بـه  اشـاره 
عنـوان کـرد: الزمـه برخـورداری بیشـتر مـردم 
و  همگرایـی  اسـالمی  نظـام  خدمـات  از 
تعامـل مـردم و دولـت اسـت.مخلص االئمه 
دهـه  در  را  ح  طـر  ۷۵۳ افتتـاح  کـرد:  بیـان 
شـامل  کـه  داریـم  اسـتان  سـطح  در  فجـر 
ح در شهرسـتان  افتتـاح و کلنگ زنـی ۱۰۲ طـر
در  هـم  ح هـا  طر مابقـی  و  می شـود  سـاوه 
داد:  ادامـه  شهرستان هاسـت.وی  سـایر 
شهرسـتان  مـردم  نیازهـای  تامیـن  در 
فعـاالن  خصوصـی،  بخـش  فعـاالن  سـاوه 
پروژه هـا  تعریـف  بـا  خیـران  و  تعاونی هـا 
دارنـد  را  سـزایی  بـه  نقـش  انهـا  اجـرای  و 
داد:گـروه  ادامـه  مرکـزی  اسـتان  اسـتاندار 
صنعتـی شیشـه کاوه از شـرکت های فعـال 
کـت  هسـتن  وصـادرات  تولیـد  عرصـه  در 
هسـتند.  وکشـور  اسـتان  افتخـارات  جـز 
حجـت االسـالم جعفـر رحیمـی امـام جمعـه 
ایـن  امـام  هنـر  گفت:بزرگتریـن  نیـز  سـاوه 
آبادانـی  مسـئول  مـا  و  می توانیـم  مـا  بـود 
صنعتگـران  اقـدام  وامـروز  هسـتیم  زمیـن 

صنعتـی  وگـروه  اسـت  قـران  عملـی  تفسـیر 
بـه  توجـه  بـا  را  می توانیـم  مـا  فلـوت  کاوه 
جمعـه  دادندامـام  نشـان  عملکردشـان 
سـاوه ضمـن تقدیـر از خانـواده عسـکریان 
گفت:خانـواده عسـکریان عـالوه بـر این کـه 
هسـتند  افتخارکشـور  صنعـت  عرصـه  در 
در امـر مدرسـه سـازی امیـد مـردم در تامیـن 
زیر سـاخت های دمرانی و آموزشـی هسـتند 
فرمانـداری  سرپرسـت  الیاسـی  مهـدی 
پروژه هـا  ایـن  افتتـاح  مراسـم  در  سـاوه 
گفـت: انقـالب اسـالمی بـا شکسـتن هیمنه 
پوشـالی دشـمنان، اسـتقالل، مردم ساالری 
»مهـدی  داد.  هدیـه  مـردم  بـه  را  کرامـت  و 
الیاسـی« بیـان کـرد: در دهـه فجـر ۱۰۲ پـروژه 
شـامل ۹۸ مـورد افتتـاح و عملیـات اجرایـی 
گـروه  افـزود:  آغـاز شـد. وی  نیـز  ح  چهـار طـر
ارزشـمند  سـرمایه  کاوه  شیشـه  صنعتـی 
بـرای شهرسـتان سـاوه هسـتند ایـن واحـد 
صنعتـی عـالوه بـر افتخـار افرینـی در عرصـه 
مسـئوالن  گـر  یـاری  اجتماعـی  خدمـات 
جـذب  کـرد:  عنـوان  اسـت.وی  شهرسـتان 
پروژه هـای  اصلـی  شـاخصه  گـذار  سـرمایه 
اسـت  سـاوه  شهرسـتان  در  شـده  تعریـف 
و  ظرفیت هـا  از  بایـد  مسـیر  ایـن  در  کـه 
شـود. بهره گیـری  موجـود  اسـتعدادهای 

گـروه  مدیرعامـل  عسـکریان  علیرضـا 
گفت:شیشـه  نیـز  فلـوت  کاوه  صنعتـی 
فلـوت دماونـد تولیـد انـواع شیشـه فلـوت - 
آینـه تخـت هفتمیـن شـرکت گـروه صنعتـی 
سـرمایه  بـا  و  تـن  ۲۲۰هـزار  ظرفیـت  بـا  کاوه 
تومـان  ۵۰۰میلیـارد  و  از۲هـزار  بیـش  گـذاری 
مربـع  متـر  ۱۶۰هـزار  مسـاحت  بـه  زمینـی  در 
ظـرف دومـاه آینـده بـه بهره بـرداری می رسـد 
از ویژگی هـای ایـن خـط، ابعاد مختلف تولید 

اسـت.  آن  متعـدد  ضخامت هـای  و 
ایـن  وی افزود:بخـش عمـده فعالیت هـای 
واحـد تولیـدی توسـط نیروهـای متخصـص 
راه  بـا  کـه  شـده  راه انـدازی  و  نصـب  داخلـی 
هـزار  از  بیـش  تولیـدی  خـط  ایـن  انـدازی 

فرصـت شـغلی متمرکـز و غیر متمرکـز ایجاد 
می شـود.

خوشـحالیم  گفـت:  عسـکریان  مهنـدس 
امـروز کشـور در زمینـه تولیـد انـواع شیشـه 
عـالوه تامیـن نیـاز داخلـی بیـش از ۴۰درصـد 
آن نیـز صـادر می شـود، وی خاطرنشـان کـرد: 
بـه فضـل الهـی بـدون هیـچ گونه تسـهیالتی 
در  واسـتاندار  باکیفیـت  محصـول  ارائـه  بـا 
عرصـه بین المللـی کارنامه موفقی داشـتیم.
فلـوت  کاوه  صنعتـی  گـروه  مدیرعامـل   
کـرد: در سـال ۱۳۸۰ سـرانه مصـرف  تصریـح 
بـود،  کیلوگـرم  سـه  کشـور  در  شیشـه 
فلـوت  کاوه  صنعتـی  گـروه  انـدازی  راه  بـا 
کشـور  در  شیشـه  مصـرف  سـرانه  امـروز 
از  یکـی  و  اسـت  رسـیده  کیلوگـرم   ۱۵ بـه 
مـی رود. شـمار  بـه  توسـعه  شـاخص های 
 وی ادامـه داد: امـروزه شـاهد تولیـد یـک و 
کشـور  در داخـل  تـن شیشـه  نیـم میلیـون 
هسـتیم کـه از ایـن میـزان یـک میلیـون تـن 
انـدازی  راه  بـا  و  داخـل  مصـرف  بـه  مربـوط 
ایـن واحـد تولیـدی بـا ظرفیـت ۲۲۰ هـزار تـن 
در سـال ، شـاهد وضعیـت بهتـری در داخـل 

بـود.   خواهیـم  کشـور 
کـرد:  تصریـح  عسـکریان  مهنـدس 
شیشـه های فـوق شـفاف در صنایـع پاییـن 
دسـتی مثـل لوازم خانگـی کاربرد باالیـی دارد 
کـه بـا بهره بـرداری از ایـن کارخانـه تامیـن نیاز 
کشـور بصـورت کامـل، شـرایط صـادرات ایـن 
محصـول هـم فراهـم می شـود. مدیرعامـل 
کـرد:  تصریـح  فلـوت  کاوه  صنعتـی  گـروه 
زده  نیـز  شیشـه  دو  شـماره  واحـد  کلنـگ 
شـاهد  آینـده  ۱۸مـاه  امیدواریـم  شـده 

باشـیم. آن  بهره بـرداری 
هـدف  داد:  ادامـه  عسـکریان  علیرضـا 
اساسـی گـروه صنعتـی کاوه دسـت یابـی بـه 
کیفیت مطلوب ، خدمت رسـانی مطلوب به 
مشـتریان و ایجـاد محیطـی مسـاعد جهـت 
کار و رشـد کارکنـان وهچنیـن تعهـد نسـبت 

اسـت. اجتماعـی  مسـئولیت های  بـه 
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بـــودن  دارا  بـــا  ســـاوه  کـــرد:  بیـــان  مرکـــزی  اســـتاندار 
بی وقفـــه  فعالیـــت  و  صنعتـــی  شـــهرک  چندیـــن 
واحدهـــای تولیـــدی در حـــوزه اقتصـــاد غیرنفتـــی بایـــد 

شـــود. تقویـــت 
ــه در  ــه شـــش کالسـ ــاح مدرسـ ــه در افتتـ ــص االئمـ مخلـ
دولـــت  اهبـــرد  گفـــت:  آبـــاد  عبـــاس  محـــروم  منطقـــه 
ســـیزدهم در زمینـــه تعامـــل بـــی واســـطه بـــا مـــردم تاکیـــد 
ــدواری  ــه امیـ ــردم مایـ ــان مـ ــور در میـ ــرد و گفـــت: حضـ کـ
اســـت در حالـــی کـــه بـــا وجـــود برخـــی مشـــکالت، کشـــور 
در بســـیاری از شـــاخص ها سیاســـی، امنیتـــی، فرهنگـــی 

و اقتصـــادی وضعیـــت مطلوبـــی دارد.
توانایـــی  دولتـــی  هیـــچ  افـــزود:  مرکـــزی  اســـتاندار 
ــام  ــه ایـــن حجـــم از پروژه هـــای نیمـــه تمـ پاســـخگویی بـ
را نـــدارد امـــا بایـــد در ایـــن زمینـــه اولویـــت بنـــدی صـــورت 
ــق  ــی محقـ ــد میدانـ ــا بازدیـ ــا بـ ــم تنهـ ــن مهـ ــه ایـ ــرد کـ گیـ
خدمـــت  جامعـــه  بـــه  کـــه  کســـانی  همـــه  می شـــود.  
می کننـــد از مـــدارس دانـــش آموختـــه شـــده انـــد و ایـــن 
امـــر اهمیـــت کار خیـــران مدرســـه ســـاز را می رســـاند.
در  آمـــوزان  دانـــش  کـــم  تراکـــم  کـــرد:  اظهـــار  وی 
مـــدارس،  مناســـب  امکانـــات  و  درس  کالس هـــای 
نتیجـــه کار خیریـــن مدرســـه سازاســـت و کار بـــزرگ آنـــان 
موجـــب شـــده تـــا امـــروز بیشـــتر مـــدارس بـــه صـــورت 

کننـــد. فعالیـــت  شـــیفته  یـــک 
جامعـــه  در  تاثیرگـــذار  اقدامـــات  از  مرکـــزی  اســـتان 
تربیـــت  و  تعلیـــم  دســـتگاه  کـــه  می شـــود  محســـوب 
همـــواره در ایـــن راســـتا فعـــال بـــوده و مهمتریـــن محـــل 

تحـــول فرهنگـــی اســـت.
ایثـــار  اســـالمی  انقـــالب  در  این کـــه  بـــه  اشـــاره  بـــا  وی 
اجتماعـــی مـــوج می زنـــد و امـــروز در تقویـــت همبســـتگی 
و هویـــت ملـــی نیـــز دیـــده می شـــود گفـــت: ضـــرورت 
آینـــده پژوهـــی در فرهنـــگ ایثـــار اجتماعـــی الزم اســـت تـــا 
راه خیریـــن و ایـــن ایثـــار اجتماعـــی ادامـــه داشـــته باشـــد.
حوزه هـــای  در  خیـــران  کـــرد:  بیـــان  االئمـــه  مخلـــص 
مختلـــف درمانـــی، بهداشـــتی و مدرســـه ســـازی اقدامـــات 
تکریـــم  آنهـــا،  بـــه  احتـــرام  و  انـــد  داشـــته  را  خوبـــی 
نوعدوســـتی، میهـــن پرســـتی و نیـــک اندیشـــی اســـت. 
وی خاطرنشـــان کـــرد: دولـــت در بحـــث آمـــوزش مصمـــم 
اســـت و آمـــوزش جـــزو اهـــداف اساســـی دولـــت اســـت 
چـــون زیربنـــای زندگـــی بشـــر آمـــوزش اســـت کـــه هـــم 

ســـعادت دنیـــا و هـــم ســـعادت آخـــرت را دارد.
وی افـــزود: پـــس خـــوب اســـت جریـــان مدرســـه ســـازی 
در کشـــور بـــه ایـــن مســـیر جهـــت داده شـــود یـــا در خـــود 
ـــا در بخـــش  مـــدارس کانون هـــای مهـــارت ایجـــاد شـــود ی

فنـــی و حرفـــه ای مهـــارت تقویـــت شـــود.
ــرد: بیـــش از  ــان کـ ــر نشـ ــزی خاطـ ــتان مرکـ ــتاندار اسـ اسـ

نیمـــی از مدرســـه های کل کشـــور را خیریـــن ســـاخته 
ـــا  ـــگاه ها و خوابگاه ه ـــعه دانش ـــراد در توس ـــن اف ـــد و ای ان
ایـــن رســـالت  نیـــز همـــواره نقـــش مهمـــی داشـــته و 
بـــزرگ همچنـــان ادامـــه دارد. مخلـــص االئمـــه عنـــوان 
کـــرد: شهرســـتان ســـاوه بـــه عنـــوان قطـــب صنعتـــی، ۲۵ 
ـــاص  ـــود اختص ـــه خ ـــزی را ب ـــتان مرک ـــت اس ـــد جمعی درص
داده امـــا در حـــوزه تولیـــد و صنعـــت جایـــگاه ویـــژه ای 
دارد و در ایـــن راســـتا بایـــد از ظرفیـــت موجـــود اســـتفاده 

بهینـــه کـــرد.
مخلـــص ااالئمـــه بـــا بیـــان این کـــه بـــرای مـــا افتخـــار اســـت 
کـــه زمینـــه حضـــور نیکـــوکاران را فراهـــم می کنـــد، افـــزود: 
آنچـــه باعـــث شـــده ایـــن افتخـــار معنـــوی بـــرای اســـتان 
آیـــد، همراهـــی و همدلـــی مجمـــع  مرکـــزی بـــه دســـت 
و  مـــدارس  نوســـازی  اداره کل   ، مدرسه ســـاز خیـــران 

ــتان اســـت. ــرورش اسـ ــوزش و پـ آمـ
ــتان  ــه اسـ ــع خیریـــن مدرسـ ــاری رئیـــس مجمـ ــی فخـ علـ
ســـاز  مدرســـه  خیریـــن  مجمـــع  گفـــت:  نیـــز  مرکـــزی 
اســـتان مرکـــزی از ســـال ۱۳۷۲ فعالیـــت خـــود را شـــروع 
آموزشـــی  ۷۰۰فضـــای  بـــه  قریـــب  امـــروز  بـــه  تـــا  و  کـــرد 

ــع  ــه درمقاطـ ــی، ومدرسـ ــالن ورزشـ ــم از هنرستان،سـ اعـ
مختلـــف تحصیلـــی بـــه کمـــک خیریـــن ســـاخته وتحویـــل 

آمـــوزش و پـــرورش داده.
ــن  ــر ایـ ــت خیـ ــر نیـ ــران در برابـ ــف مدیـ ــزود: تکلیـ وی افـ
افـــراد آماده ســـازی بســـترهای الزم در راســـتای ســـاخت 
ـــز فضاهـــای آموزشـــی اســـت.همراهی و اهتمـــام  و تجهی
ـــاز  ـــه س ـــن مدرس ـــا خیری ـــتان ب ـــی اس ـــتگاه های اجرای دس
بـــرای انجـــام رســـالت بـــزرگ آنـــان یـــک ضـــرورت اســـت.

، اندیشـــه و بـــا روحیـــه  خیـــران مدرســـه ســـاز بـــا فکـــر
، گذشـــت و انفـــاق و همـــت بلنـــد خـــود وارد عرصـــه  ایثـــار

مهـــم نهضـــت مدرســـه ســـازی شـــده انـــد.
ــاز اســـتان مرکـــزی   رئیـــس مجمـــع خیریـــن مدرســـه سـ
تصریـــح کـــرد: در دنیـــای کنونـــی مهم تریـــن و بهتریـــن 
ســـرمایه گـــذاری بـــرای رشـــد، توســـعه، تمـــدن ســـازی، 
ــذاری روی  ــرمایه گـ ــره وری سـ ــی و افزایـــش بهـ کار آفرینـ

ــم و تربیـــت اســـت. ــام تعلیـ ــه و نظـ مدرسـ
تـــالش، همـــت و همدلـــی همـــه  امیـــدوارم درســـایه   
عالقـــه منـــدان بـــه توســـعه فضاهـــای تعلیـــم و تربیـــت، 
بیشـــتر  خدمـــت  و  برکـــت  و  پرخیـــر   ، بـــار پـــر  ســـالی 

بـــرای شـــما مـــردم عزیـــز داشـــته باشـــیم. فخـــاری بـــا 
مشـــارکت ۸۵درصـــدی خیریـــن اســـتان مرکـــزی در امـــر 
ـــام  ـــالتی تم ـــه رس ـــاخت مدرس ـــت: س ـــازی گف ـــه س مدرس
شـــدنی نیســـتچرا کـــه مدرســـه  ســـازی در ایـــران نشـــان 
امـــروز  دارد  مـــردم  ایـــن  واالی  و  دیرینـــه  فرهنـــگ  از 
مفتخریـــم کـــه ایـــن حرکـــت در سراســـر جهـــان در حـــال 

جریـــان اســـت.
وی افـــزود: شهرســـتان ســـاوه بـــه دلیـــل حجـــم بـــاال 
مهاجـــر پذیـــری همچنـــان باکمبـــود فضـــای آموزشـــی 
ـــع از مســـیر  ـــا برداشـــتن موان مواجـــه اســـت امیدواریـــم ب
مرتفـــع  اموزشـــی  فضـــای  کمبـــود  خیریـــن  مشـــارکت 
شـــود رئیـــس مجمـــع خیریـــن مدرســـه ســـاز اســـتان 
مرکـــزی تصریـــح کـــرد: مشـــکل انشـــعابات جـــز الزمـــات 
ــای اموزشـــی و از وظایـــف دولـــت اســـت امروزایـــن  فضـ
ــور خیریـــن در  ــیر حضـ ــع در مسـ ــئله بزرگتریـــن مانـ مسـ

ــازی اســـت. ــه سـ ــر مدرسـ امـ
نیـــز  مرکـــزی  اســـتان  نوســـازی  مدیـــرکل  محمـــدی   
آبـــاد  عبـــاس  ۶کالســـه  گفت:پـــروژه  مراســـم  ایـــن  در 
با۷۸۸متـــر  دولـــت  و  خیـــر  ۵۰درصـــدی  مشـــارکت  بـــا 
بـــا  امـــروز  ۴میلیاردتومـــان  اعتبـــار  بـــا  و  زیربنـــا  مربـــع 
ـــتانی و  ـــئوالن اس ـــزی و مس ـــتان مرک ـــتاندار اس حضوراس
محلـــی در منطقـــه عبـــاس آبـــاد ســـاوه بـــه بهره بـــرداری 

رســـید.
وی افـــزود: از ابتـــدای اســـال جـــاری ۳۵پـــروژه تکمیـــل و 

بـــه بهره بـــرداری رســـیده اســـت.
در  کـــرد:  تصریـــح  مرکـــزی  اســـتان  نوســـازی  مدیـــرکل 
دســـت  در  پـــروژه   ۸۴ قالـــب  در  ۴۷۰کالس  مجمـــوع 
اقـــدام داریـــم کـــه تـــا بـــه امـــروز ۳۵ درصـــد تحویـــل دادیـــم

و نســـبت بـــه ســـال ۹۹ کـــه ۴پـــروژه آموزشـــی تحویـــل 
داده شـــده بـــود ایـــن امـــار در ســـال جـــاری نســـبت بـــه 

ــته اســـت. ــد داشـ ــد رشـ ــته ۴درصـ ــال گذشـ سـ
مردمـــی  کمک هـــای  بـــا  امیدواریـــم  داد:  ادامـــه  وی 

باشـــیم. آموزشـــی  فضاهـــای  توســـعه  شـــاهد 

5 ضمیمه رایگان روزنامه در شهرستان ساوه

بهره برداری از مدرسه شش کالسه عباس آباد ساوه
با حضور استاندار مرکزی استان مرکزی صورت گرفت:
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دستگیری مأموران قالبی
 در ساوه

شهرستان  انتظامی  مأموران  عملیات  در 
مأمور  عنوان  جعل  با  که  نفر  سه  ساوه 
می کردند  شهروندان  از  اخاذی  به  اقدام 
خبرنگار  گزارش  به  شدند.  دستگیر 
بیان  استان  انتظامی  فرمانده  جم  جام 
مبنی  پلیس  به  گزارشی  اعالم  با  کرد: 
مأمور  عنوان  تحت  نفر  سه  اخاذی  بر 
کار  دستور  در  موضوع  بررسی  پلیس، 
قرار  ساوه  شهرستان  انتظامی  مأموران 
آغاز  با  افزود:  شهرستانی  گرفت.مفخمی 
شهرستان،  انتظامی  مأموران  تحقیقات 
مأمور  عنوان  از  افراد  این  شد  مشخص 
یکی  نزدیکی  در  و  سوءاستفاده  پلیس 
را  رانندگان  از  اخاذی  قصد  عوارضی ها  از 
دارند که بالفاصله با هماهنگی انجام شده 
و  دستگیری  عملیات  قضائی،  مرجع  با 

شناسایی آنها آغاز شد.
مأموران  عمل  سرعت  با  داد:  ادامه  وی 
و  شناسایی  افراد  این  نوبران   ۲۰ کالنتری 
قبل از عمل مجرمانه دستگیر و با توجه 
به  آمده  دست  به  مدارک  و  اسناد  به 
جعل عنوان مأمور پلیس و قصد اخاذی 
از شهروندان اعتراف کردند که در بازرسی 
از خودروی متهمان تعدادی آرم و عالئم و 
البسه نظامی کشف شد. فرمانده انتظامی 
متهمان  این که  بیان  با  مرکزی  استان 
زندان  روانه  قضائی  دستور  با  پرونده  این 
در  شهروندان  کرد:  خاطرنشان  شدند، 
را  خود  که  افرادی  و  مأموران  با  مواجهه 
مأمور ادارات و سازمان های دولتی معرفی 
آنان رؤیت   کارت شناسایی 

ً
می کنند حتما

مورد  هرگونه  مشاهده  صورت  در  و  کرده 
طریق  از  را  مراتب  بالفاصله  مشکوک 

سامانه ارتباطی ۱۱۰ به پلیس اطالع دهند.

اطــالعــیــه پــلــیــس راهــــــور در 
خصوص موتورسیکلت های 

بالتکلیف در پارکینگ ها
سال  از  قبل  که  موتورسیکلت هایی   
ساوه،  شهرستان  پارکینگ های  در   ۱۳۹۹
یا  مالک  اند.  شده  توقیف  آوه  و  آباد  غرق 
کارت  ارائه  با  آنان می توانند فقط  متصرف 
وسیله نقلیه و با شرایط ویژه )بدون بیمه 
ترخیص  را  نقلیه  وسیله  خالفی(  و  نامه 
مدارک  که  مالکینی  همچنین  نمایند.  
است  گردیده  مفقود  آنان  موتورسیکلت 
از  را  نقلیه  وسیله  می توانند  تعهد  اخذ  با 
مالکین  از  لذا  نمایند.  ترخیص  پارکینگ 
به  بیشتر  اطالع  جهت  است  تقاضامند 

دفاتر پلیس+۱۰ مراجعه نمایند. 
رئیس راهور فرماندهی انتظامی شهرستان 

ساوه

مراســم  در  دســتجانی«  حجــت اهلل 
مســجد  در  معیشــتی  بســته های  توزیــع 
داشــت:  اظهــار  ســاوه  امیرالمومنیــن)ع( 
نظــام  اســالمی،  انقــالب  برکــت  بــه  امــروز 
کشــور  در  ســاالری  مــردم  سیاســی 
حکمفرماســت و ایــن اســتقالل سیاســی را 
هســتیم. شــاهد  دنیــا  نقــاط  اقصــی  در 

بیــان  وی  جــم  جــام  خبرنــگار  گــزارش  بــه 
کــرد: امــروز بــه اشــتباه و بــا هــدف تخریــب 
نظــام، دســتاوردهای انقــالب اســالمی را بــا 
معیشــت مقایســه می کننــد امــا دســتاورد 
اصلــی، اســتقالل سیاســی اســت. فرمانــده 
ســپاه شهرســتان ســاوه عنــوان کــرد: امــروز 
برکــت  بــه  را  کشــور  در  پیشــرفت  و  رشــد 
ایســتادگی مــردم شــاهد هســتیم و جایــگاه 

نیســت.  قیــاس  قابــل  گذشــته  بــا  ایــران 
یــک  ایــران  سرهنگ دســتجانی،  گفتــه  بــه 
درصــد جمعیــت دنیــا را بــه خــود اختصــاص 
داده امــا بــا تالش هــای بی وقفــه، بــه جایــگاه 
 ۳.۵ امــروز  و  رســیدیم  ویــژه ای  علمــی 
درصــد مقــاالت علمــی تــاپ دنیــا مربــوط بــه 
دانشــمندان و محققــان ایرانــی اســت.وی 
شــناختی  جنــگ  بــا  دشــمن  امــروز  گفــت: 
ــد در  ــا بای ــت ام ــالب اس ــه انق ــه ب ــی ضرب در پ
اساســی  اقدامــات  تبییــن  جهــاد  راســتای 

صــورت گیــرد و جنــگ شــناختی آخریــن ابــزار 
اســت  اســالمی  انقــالب  برابــر  در  دشــمن 
کــه بــه برکــت انقــالب و اراده مــردم خنثــی 
شهرســتان  ســپاه  شــد.فرمانده  خواهــد 
شــیوع  ابتــدای  از  کــرد:  تصریــح  ســاوه 
کرونــا تاکنــون، ۸۰ ســری جهیزیــه در ســطح 
ــر در  ــی موث ــه گام ــده ک ــع ش ــتان توزی شهرس
راســتای محرومیــت زدایــی اســت. ســرهنگ  
شــعارهای  از  یکــی  گفــت:  دســتجانی 
و  عدالتــی  بــی  بــا  مبــارزه  اســالمی،  انقــالب 
دســتاوردهای  از  مــردم  تمــام  بهره منــدی 
دهــه  ایــام  در  کــه  اســت  اســالمی  انقــالب 
فجــر پروژه هــای محرومیــت زدایــی در حــوزه 
آب، کشــاورزی و مســکن در شهرســتان بــه 

رســید. بهره بــرداری 

فرمانده سپاه ساوه:

۲۷ هزار بسته کمک مومنانه در ساوه توزیع شده است

گفـت:  احمرسـاوه  هـالل  جمعیـت  رئیـس 
جمعیـت  رئیـس  حسـینی  لقمـان  سـید 
هـالل احمـر سـاوه گفت:بـا همـکاری ادارات 
بهزیسـتی، کمیتـه امداد، بیمارسـتان امام و 
موسسـه های خیریه بیماران مسـتضعفت 
و نیازمند را شناسایی و با تشخیص پزشک 
جمعیـت  مرتبـط  کارشـناس  و  معتمـد 
مبلـغ  امسـال  ابتـدای  از  احمرسـاوه  هـالل 
۲۰۰میلیـون تومـان هزینـه درمانـی پرداخـت 
شـده اسـت. بـه گـزارش خبرنـگار جـام جـم 
و  نیازمنـد  افـراد  از  حمایـت  در  افـزود:  وی 
کمـک  هزینـه  ایـن  مسـتضعف  بیمـاران 
هـالل  داوطلبـان  حوضـه  طـرف  از  درمانـی 

احمر شهرستان بین افراد و اقشار ضعیف 
اسـت.عالوه  شـده  پرداخـت  شهرسـتان 
بیمارسـتان  توسـط  نیازمنـدان  معرفـی  بـر 
افـراد  سـایر  نهاده هـا  وسـایر  موسسـات  و 
پرونـده در هـالل  نیـز می توانندبـا تشـکیل 
این سـازمان  درمانـی  کمک هـای  از  احمـر 
برخوردارشـوند.رئیس جمعیـت هالل احمر 
سـاوه تصریـح کـرد: عـالوه بـر پرداخـت ایـن 
مبلـغ، اختصـاص کمـک  هزینه هـای درمانـی 
در  همچنـان  مددجویـان  و  بیمـاران  بـه 
مراحـل دیگـر ادامـه دارد و بـا نظـر پزشـکان 
معتمد و کارشناسـان مربوطـه، پرونده های 
پرداخـت  و  نهایـی  مرحلـه  وارد  درمانـی 

می شـوند.
از  یکـی  گفـت:  حسـینی  لقمـان  سـید 
توجـه  احمـر  هـالل  جمعیـت  رسـالت های 
و  بحران هـا  زمـان  در  آموزشـی  نیازهـای  بـه 
احمـر  هـالل  راسـتا  ایـن  در  اسـت.  حـوادث 
برنامـه  آموزشـی  نیازهـای  رفـع  مسـیر  در 

جوانـان  بتوانـد  تـا  دارد  مدونـی  ریزی هـای 
آمـاده  حـوادث  صحنـه  در  حضـور  بـرای  را 
حـوزه  در  آموزش هایـی  افـزود:  وی  سـازد. 
و  صنایـع  و  درمـدارس،ادارات  شـهروندی 
روسـتاها  در  هـالل  خانه هـای  همچنیـن 
از  نفـر  ۲هـزار  امـروز  بـه  تـا  کـه  شـده  برگـزار 
رئیـس  شـدند.  بهره منـد  آموزش هـا  ایـن 
کـرد:  تصریـح  سـاوه  احمـر  هـالل  جمعیـت 
بـه  تنهـا  دیگـر  داوطلبانـه  فعالیت هـای 
خالصـه  هالل احمـر  جمعیـت  شـعب 
داوطلبـی  خانه هـای  راه  انـدازی  و  نمی شـود 
هـالل سـبب شـده فعالیت هـای داوطلبانـه 
بـه داخـل خانـه شـهرها و روسـتاهای  زیـادی 
راه پیـدا کنـد. ایـن خانه هـا تشـکیل شـده تـا 
مشـارکت های مردمـی افزایـش پیـدا کنـد و 
در کنار آن  آموزش تاب آوری در برابر حوادث 
تمریـن شـود در حـال حاضـر ۲۰خانـه هـالل 
ارایـه  فعـال در شهرسـتان سـاوه مشـغول 
آموزشـی بـه شـهروندان هسـتند. خدمـات 

رئیس جمعیت هالل احمر ساوه:

 ۲۰۰میلیون تومان هزینه درمانی پرداخت شده است

حجت االسالم  با  شهرستان  هنرمندان  از  جمعی  دیدار  در 
آنچه  اما  شد  فراوان  دل  و  درد  ساوه  جمعه  امام  رحیمی 
و  مالی  حمایت های  خالی  جای  می خورد  چشم  به  بیشتر 

بودجه ای دولت از فعالیت های فرهنگی و هنری بود.
حمایت  انتظار  نمی توان  حاکم  اقتصادی  اوضاع  با  چند  هر 
مالی چندانی از بخش دولتی داشت اما در شهرستان ساوه 
ظرفیت های فراوانی در حوزه خیرین و همچنین شرکت های 
مستلزم  ظرفیت  این  از  بهره مندی  که  دارد  وجود  صنعتی 

همت اهالی فرهنگ و هنر است.
صندوق  تشکیل  پیشنهاد  برنامه  این  در  ساوه  جمعه  امام 
گفت  دادو  ارائه  را  هنری  و  فرهنگی  فعالیت های  از  حمایت 
این  خیرین  و   صنعتی  کارخانجات  ظرفیت  از  می توان  صندوق  این  از  بهره مندی  با  که 
این مسئله  تشکیل  که الزمه  برد  بهره  امور فرهنگی و هنری  برای پیشبرد  شهرستان 

یک اتاق فکر برای انجام اقدامات مذکور است.
ضمن حمایت از این ایده امام جمعه انتظار داریم کارخانجات صنعتی مستقر در ساوه 

نیز پای کار آمده و منشا خیر و برکات در حوزه فرهنگ و هنر این شهرستان باشند

همزمان با ایام دهه مبارک فجر شهرداری و شورای 
اسالمی ساوه اقدام افتتاح و نامگذاری نخستین 
بوستان شهر به نام شهیده زینب هوشمند در 

محل شهرک علوی خواهد کرد.
شهری  خدمات  معاون  جام جم،  گزارش  به 
شهرداری ساوه افزود: به مناسبت گرامیداشت 
شامل  شهری  پروژه  پنج  همچنین  ایام  این 
آشتیانی،  شهید  محله  در  بهاران  بوستان 
شهرک  در  هوشمند  زینب  شهیده   بوستان 
علوی، رونمایی از ۷ دستگاه اتوبوس و سردیس 
فخاریان و مرکز کاهش آسیب زنان معتاد افتتاح 

خواهد شد.

ایــن تیــم در مرحلــه گروهــی کــه در گــروه ۱۰ مســابقات قــرار داشــت در 
بــازی اول تیــم داروســازی اکتــوور کــو بــا نتیجــه یــک بــر صفــر از پیــش 
رو برداشــت و در گــذر دوم موفــق شــد تیــم گروه هــای درمــان یــاب را بــا 
نتیجــه ۸ بــر ۱ شکســت دهــد و در بــازی ســوم توانســت تیــم قدرتمنــد 

دایــا دارو را بــا نتیجــه ۷ بــر ۲ از پیــش رو بــردارد تــا بــه عنــوان تیــم اول بــا 
۱۶ گل زده و ۳ گل خــورده بــه عنــوان تیــم اول بــه مرحلــه گروهــی صعود 
ــن  ــی دومی ــاوه حام ــاک س ــازی رون ــم داروس ــت تی ــر اس ــه ذک ــد. ازم ب کن

دوره مســابقات جــام صنعــت دارو می باشــد.

تیم داروسازی روناک ساوه در دومین دوره مسابقات فوتسال صنعت دارو خوش درخشید

مفقود  کــوهــنــورد  هــشــت 
ــداش  آق ــده در کــوه هــای  ش

نوبران نجات یافتند

ساوه  شهرستان  فرمانداری  سرپرست 
گفت: در پی خبر مفقودی هشت کوهنورد 
از  کوهپایه  دهستان  آقداش  کوه های  در 
و  اعزام  با  افراد  این  نوبران،  بخش  توابع 
نجات  خطر  از  امدادی  اکیپ های  تالش 
یافتند.  به گزارش خبرنگارجام جم »مهدی 
الیاسی« در جمع خبرنگاران گفت: کوه های 
متر  هزار   ۲ حدود  نوبران  بخش  آقداش 
شدن  گم  اعالم  پی  در  که  دارد  ارتفاع 
امداد  تیم های  کوهنوردان،  از  نفر  هشت 
به  ساوه  شهرستان  احمر  هالل  نجات  و 
سرعت به محل اعزام شدند. وی بیان کرد: 
دهیاری،  همکاری  با  جو  و  جست  عملیات 
گرفت  صورت  بومی  افراد  و  روستا  شورای 
یافتند.  نجات  کوهنوردان  خوشبختانه  و 
کوهنوردان  از  ساوه  فرمانداری  سرپرست 
به  تصمیم  از  پیش  کرد  درخواست 
بررسی  را  جویی  و  شرایط  محل  کوهنوردی 
صعود  به  اقدام  کامل  تجهیزات  با  و  کرده 

کنند. 

ــت  ــ ــرس ــ ــرپ ــ س انـــــتـــــصـــــاب   

بــیــمــارســتــان امـــام رضـــا)ع( 
زرندیه

ــود کریمــی  ــر محم ــوی دکت طــی حکمــی از س
پزشــکی  علــوم  دانشــکده  سرپرســت 
ســاوه، میثــم اشــرفی بــه عنــوان سرپرســت 
بیمارســتان امــام رضــا)ع( زرندیــه منصــوب 
در  جــم  جــام  خبرنــگار  گــزارش  بــه  شــد. 
 ۲۳ کــه  اشــرفی  دکتــر  معارفــه  مراســم 
ایــن  رضــا)ع(  امــام  بیمارســتان  در  بهمــن 
کریمــی  محمــود  شــد،  برگــزار  شهرســتان 
میــالد  و  فجــر  دهــه  ایــام  تبریــک  ضمــن 
بــه  اشــاره  بــا  جــواد)ع(،  امــام  باســعادت 
بــا  اشــرفی  دکتــر  تحصیلــی  رشــته  تناســب 
نیــاز عمــوم گیرنــدگان خدمــت، جــوان بــودن 
ویژگی هــای  دیگــر  از  را  وی  بــودن  بومــی  و 
سرپرســت  کــرد.    عنــوان  ایشــان  مثبــت 
آرزوی  بــا  ســاوه  پزشــکی  علــوم  دانشــکده 
حضــور  بــا  خدمــات  ارائــه  بهبــود  و  ارتقــاء 
ایــن پزشــک جــوان، از زحمــات دکتــر »رضــا 
و  بهداشــت  شــبکه  سرپرســت  نظــری« 
زحمــات دکتــر  از  زرندیــه همچنیــن  درمــان 
»کــوروش دالونــدی« سرپرســت ســابق ایــن 

نمــود. تقدیــر  بیمارســتان 

خبر

بوستان ساوه به نام بانوی شهیده صندوق حمایت از فرهنگ و هنر ایده مبارکی است
ینب هوشمند نام گذاری شود ز
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بــا حضــور  ایــام اهلل دهــه مبــارک فجــر  بــا  همزمــان 
در  وزرندیــه  ســاوه  شهرســتان های  مــردم  نماینــده 
مجلــس شــورای اســالمی ســه واحــد صنعتی)تولیــد 
نوشــابه ها،  انــواع  معدنــی،  آب  بــرای  پریفــرم  انــواع 
آرایشــی  خوراکی،محصــوالت  روغن هــای  انــواع 
انــواع  و  معدنــی  درب  انــواع  تولیــد  و  بهداشــتی 
رب  ســلولزی،  منســوجات   ، دار گاز  نوشــابه های 
جــوار  در  لنــد  نــوش  غذایــی  صنایــع  ترشــیجات،  و 
شــهرک  در  لنــد  نــوش  آشــامیدنی  آب  کارخانــه 

شــد  زنــی  کلنــگ  ســاوه  آبــاد  غــرق  صنعتــی 
مــردم  نماینــده  ســبزی  محمــد  حجت االســالم 
گفــت:  مراســم  ایــن  در  مجلــس  در  وزرندیــه  ســاوه 
اقتصــادی  جنــگ  فرماندهــان  صنایــع  صاحبــان 
یکــی  اقتصــادی  جنــگ  در  آنهــا  فعالیــت  و  هســتند 
بایــد  اقتصــادی  توســعه  در  اســت،اما  افتخــارات  از 
آمایــش ســرزمینی یعنــی چیدمــان صحیــح بــه درســتی 
انجــام شــود بــه ایــن صــورت کــه کــه اگــر شــهرک جدیــد 
ــد بــه درســتی جانمایــی  صنعتــی احــداث می شــود بای
شــود یعنــی در ابتــدا بایــر زیرســاخت های آن آمــاده 

شــود ســپس بســتر تولیــد فراهــم شــود.
وزرندیــه  ســاوه  شهرســتان های  مــردم   نماینــده   
تصریــح کرد:شــهرک صنعتــی جدیــد بایــد متناســب 
و  شــود  جانمایــی  مــکان  و  زمــان  اقتضائــات  بــا 
شــود  بایدســاماندهی  نیــز  قبلــی  شــهرک های 
باشــیم. کشــور  وســازندگی  تولیــد  رونــق  تاشــاهد 

و  صنایــع  گفــت:ورود  ســبزی  االســالم  حجــت 
کانــون  عنــوان  بــه  روســتاها  بــه  گــذاران  ســرمایه 
بایــد  دارد،  دوچنــدان  اهمیــت  اقتصــادی  توســعه 
نواحــی صنعتــی در روســتاها ایجــاد شــود تــا بــا تامیــن 
ــرد و  ــری ک ــتاییان جلوگی ــرت روس ــاخت از مهاج زیرس

بخــورد. رقــم  متــوازن  و  پایــدار  توســعه 
حجــت االســالم محمدســبزی گفــت: امــروز دغدغــه 
اصلــی جامعــه کارگــری بحــث مســکن اســت صاحبــان 
آمــاده  دولتــی  زمیــن  واگــذاری  صــورت  در  صنایــع 
حتــی  و  هســتند  کارگــران  بــرای  مســکن  ســاخت 
نیــاز  مســکن  تعاونی هــای  تشــکیل  بــا  می تــوان 
قطعــا  افــزود:  ســرپناهوی  داشــتن  بــرای  را  کارگــران 

شــکوفایی  گــرو  در  اقتصــادی  امنیــت  از  بخشــی 
کارگاه هــای  فعالیــت  و  اشــتغال  ایجــاد  و  تولیــد 
ایــن  بــه  بایــد  دولــت  و  اســت  کارگــران  و  تولیــدی 

کنــد. توجــه  مســاله 
ـــه در  ـــتان های ســـاوه وزرندی ــده مـــردم شهرس نماینـ
مجلـــس تصریـــح کـــرد: قـــدر دان آقـــای حســـن زاده 
هســـتیم  لنـــد  نـــوش  صنعتـــی  گـــروه  عامـــل  مدیـــر 
باباشـــلو رئیـــس شـــورای اســـالمی شـــهر غـــرق آبـــاد نیـــز 
در ایـــن مراســـم گفت:یکـــی از بزرگتریـــن مشـــکالت 
امـــروز وجـــود قوانیـــن دســـت و پاگیـــر اداری اســـت 
ــع در  ــر راه صنایـ ــر سـ ــواره بـ ــع، همـ ــوان مانـ ــه عنـ ــه بـ کـ
در  بی ثباتـــی  آن،  بـــر  عـــالوه  اســـت  محـــروم  مناطـــق 
قوانیـــن و مقـــررات یکـــی دیگـــر از موانـــع بـــزرگ در ایـــن 
بخـــش اســـت زیـــرا دســـتگاههای اجرایـــی مربوطـــه 
گاهـــی بـــا اتخـــاذ و اعمـــال بخشـــنامه های متنـــوع و 
نادرســـت، ســـرعت ســـرمایه گـــذاری را ُکنـــد و در برخـــی 

مـــوارد متوقـــف می کنـــد.
جنــگ  در  موفقیــت  بــرای  دولــت  افــزود:  وی 
اقتصــادی، خــروج از شــرایط ســخت تحریــم و پیــروزی 
تولیــد حمایــت همــه  از  بایــد  نابرابــر  ایــن جنــگ  در 
ضمــن  بتواننــد  افــراد  ایــن  تــا  باشــد  داشــته  جانبــه 
را در دیگــر  بازارهــای جدیــدی  بازارهــای خــود،  حفــظ 
و  اشــتغالزایی  ارزآوری،  افزایــش  هــدف  بــا  کشــورها 
رشــد مثبــت اقتصــادی ایجــاد کننــد. وی بــر تقویــت 
زیــر ســاخت های صنعتــی ایــن منطقــه از جملــه خــط 
تلفن،اینترنــت وتامیــن چــاه آب برایــن منطقــه تاکیــد 
صنعتــی  گــروه  مدیرعامــل  زاده  حســن  کرد.علــی 
تولیــد بطــری، منســوجات ســلولزی، رب و ترشــیحات 
ــاد در مراســم کلنــگ زنــی  در شــهرک صنعتــی غــرق آب
نماینــده  حضــور  بــا  کــه  صنعتــی  واحــد  ســه  ایــن  از 
مجلــس  در  وزرندیــه  ســاوه  شهرســتان های  مــردم 
وفرمانــدار  اســتاندار  معــاون  اســالمی،  شــورای 
شــورای  اعضــای  و  جمعــه  امــام   ، بخشــدار ســاوه، 
اســالمی شــهر غــرق آبــاد گفــت: ســال 95 مجــوز ایــن 
آبــاد  غــرق  صنعتــی  درشــهرک  صنعتــی  واحــد  ســه 
گرفتــه شــده و بعــد از 6مــاه بــدون هیــچ حمایــت و 
تســهیالتی کلنــگ آن زده شــد . وی افــزود: ســرمایه 
تومــان  6میلیــارد  بهره بــرداری  بــرای  اولیــه  گــذاری 
برآوردشــده بــا بهره بــرداری از ایــن ســه واحــد صنعتــی 
بــرای 120نفــر بصــورت مســتقیم و 600نفــر بصــورت غیــر 
مســتقیم فرصــت شــغلی ایجــاد می شــود.مدیرعامل 
ایــن واحــد صنعتــی گفت:تولیــد بطــری، منســوجات 
ســلولزی و رب از تولیــدات ایــن واحــد صنعتــی اســت.
جهــش  کــرد:  خاطرنشــان  زاده  حســن  مهنــدس 
ثمــر  بــه  اقتصــادی  فعالیت هــای  توســعه  بــا  تولیــد 
می رســد و امــروز کارآفرینــان فرماندهــان ایــن عرصــه 
هســتند. امیــد اســت بــا توجــه و توســعه بــه مقولــه 
کارآفرینــی و اشــتغال زایــی بــا مشــارکت مــردم، شــاهد 
اقتصــاد  تحقــق  و  کار  و  کســب  وضعیــت  بهبــود 

مقاومتــی در کشــور باشــیم.این کارآفریــن بــا اشــاره 
تولیــدی  واحدهــای  روی  پیــش  چالش هــای  بــه 
چالش هــای  بــا  داخلــی  تولیدکننــدگان  گفــت: 

و  موانــع  رفــع  گفــت:  هســتند  رو  روبــه  متعــددی 
هم افزایــی  و  همراهــی  نیازمنــد  تولیــد  از  پشــتیبانی 

اســت. اجرایــی  دســتگاه های  مســئوالن 

کلنگ زنی سه واحد صنعتی نوش لند در شهرک صنعتی غرق آباد
همزمان با ایام دهه مبارک فجر با حضور مسئوالن صورت گرفت:

علی حسن زاده

مدیرعامل گروه 
صنعتی نوش لند
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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

www. jamejamdaily. ir www.daneshpayam. ir6158 پنجشنبه  28  بهمن 1400   شماره

صاحب امتیاز: 
سازمان صد  ا و سیمای جمهوری اسالمی ایران 
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 مدیر اجرایی : لیال گراوند چاپخانه: بهمن اراک
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گروه صنعتی صفا: گروه صنعتی صفا:مدیر عامل  مدیر عامل 

ی های جدید رویکرد گروه صنعتی صفاست ی های جدید رویکرد گروه صنعتی صفاستبهره گیری مطلوب از تکنولوژ بهره گیری مطلوب از تکنولوژ

مدیـر عامـل گـروه صنعتـی صفـا ادامـه داد: کرد:گـروه صنعتـی صفـا به 
عنوان یکی از بزرگترین واحدهای تولیدی و سرمایه گذاری در صنایع 
اکنـون  هـم  و  داشـته  مسـتمر  فعالیـت  سـال  از ۶۳  بیـش  فـوالدی، 
از بازارهـای داخلـی و صادراتـی را بـه خـود اختصـاص  سـهم مناسـبی 

داده اسـت.
وی افـزود: پـروژه نـورد گـرم سـبک بـا تولیـد ظرفیـت ۴,۴۰۰,۰۰۰ تـن در 
سـال انـواع محصـوالت تیرآهـن، میلگـرد، ناودانـی، مفتـول و … عـالوه 
بـر تامیـن نیازهـای گـروه و نیازهـای داخلـی، از واردات ایـن محصـوالت 
جلوگیـری کـرده و اقـدام بـه صادرمحصـوالت خـود کـرده بهـره گیـری 
مطلـوب از تکنولوژی هـای جدیـد و توسـعه محصـوالت بـا توجـه بـه 
نیازهـای روزافـزون بخـش انـرژی، بهینـه سـازی فرآیندهـای موجـود بـا 
تاکید بر ارتقای سطح اتوماسیون و افزایش ارتباط موثر بین صنعت 

ح عظیـم اسـت. و دانشـگاه از ویژگی هـای ایـن طـر
ظرفیـت  بـا  نیـز  میلگـرد  تولیـد  اظهارداشـت:پروژه  صفـا  رسـتمی 
تولیـد ۵۴۰/۰۰۰ تـن در سـال در زمینـی بـه وسـعت ۲۷۴ هکتـار یکـی 
از  صفـا  لولـه  و  نـورد  کارخانجـات  سـبک  توسـعه  ح  طـر پروژه هـای  از 
ح هـای توسـعه ی وابسـته بـه گـروه صنعتـی صفاسـت کـه ایـن خط  طر
همزمان با قهرمانی تیم فوتسال پروژه نورد صفا در سری مسابقاتی 
کـه بـا نـام شـهید سـردار سـلیمانی مزیـن گردیـده بـود تولیـد اولیـن 
نمونـه آزمایشـی میلگـرد آج ۱۶ بـا برنـد و لوگـوی صفـا را بـا موفقیـت 

سـپری نمـود. کـوره ۸۵ تنـی ایـن مجموعـه در حـال حاضـر در گمـرک 
بنـدر عبـاس می باشـد کـه بـا حمایـت مدیـران اتـاق بازرگانـی اسـتان 
و پیگیری هـای مسـتمر آنهـا و بـا صـدور و تمدیـد کارت بازرگانـی ایـن 
کـوره در حـال ترخیـص می باشـد. وی مجموعـه شـارژ کـوره کـوره گامـی 
۸۵ تنـی ،مجموعـه دشـارژ کـوره و دی اسـکیلر ،مجموعـه اسـتندهای 
رافینـگ مجموعـه اسـتندهای میانـی ،مجموعـه اسـتندهای نهایـی 
گـرم  قیچی هـای  مجموعـه  یونیورسـال،  گیربکس هـای  بـه   مجهـز 
مجموعه ترمکس، رولیک های ورودی بسـتر خنک کن، بسـتر خنک 
کـن قیچـی سـرد ۵۰۰ تنـی متـراژ ،مجموعـه بسـته بنـدی و باسـکول، 
از  وبرخـورداری  تاسیسـات  ضعیـف،  و  قـوی  فشـار  بـرق  پسـت های 
استخرهای سه گانه آب بخشی از تجهیزلت خط تولید پروژه میلگرد 

صفـا عنـوان کرد.
تنـی،   ۸۵ گامـی  کـورۀ  نصـب  از  پـس  الهـی  فضـل  دادبـه  ادامـه  وی 
مجموعـه پـروژه میلگـرد صفـا بـا تولیـد انبـوه، فعالیـت خـود را در ۳ 
شـیفت کاری بـا اشـتغالزایی مسـتقیم حـدود ۱۰۰۰ نفـر شـروع خواهـد 

کـرد.
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