
رئیس آموزش و پرورش شهرستان ساوه خبر داد:

حضور۱۴ هزار دانش آموز ساوجی در جشنواره خوارزمی

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان در بازدید از سد الغدیر خبر داد:

کاهش 30درصدی حجم مخزن سد الغدیر ساوه 
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کشور است توسعه  برای مقابله با پای 
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موسس سرزمین ایرانیان و گروه کارخانجات ایران توحید:
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، رفاه اجتماعی کشور : معاون وزیر تعاون کار
نویدکارا زرندیه از شرکت های تعاونی موفق در کشور است

اجرای باند سوم جاده ساوه به شهر صنعتی اجرای باند سوم جاده ساوه به شهر صنعتی 
در راستای توسعه پایداردر راستای توسعه پایدار

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی:

تولید گندم در استان مرکزی کاهش یافت

کرد: کاوه عنوان  کرد:مدیرعامل شرکت شهر صنعتی و منطقه ویژه اقتصادی  کاوه عنوان  مدیرعامل شرکت شهر صنعتی و منطقه ویژه اقتصادی 

دبیر اجرایی تشکیالت  خانه کارگر شهرستان های ساوه و زرندیه:دبیر اجرایی تشکیالت  خانه کارگر شهرستان های ساوه و زرندیه:
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 فرزاد مخلص االئمه اســتاندار اســتان مرکزی در بازدید از ســد الغدیر ساوه در جمع خبرنگاران گفت: 
بازدیدی از ســد ســاوه به منظور بررســی آخرین وضعیت آبگیری سد و شــرایط موجود برای رهاسازی 

آب،با حضور مدیرعامل شرکت آب منطقه و....

ویــژه هـا

3

»داود میرزایی« دبیر اجرایی تشکیالت  خانه کارگر 
گردهمایی  در  ــه   ــدی زرن و  ســـاوه  ــای  ه شهرستان 
در  که  ســاوه  شهرستان  بازنشستگان  و  کــارگــران 
افــزود:  شــد،  بــرگــزار  کــارگــر  خانه  اجتماعات  سالن 
ــران بــه دلــیــل مــدیــریــت غلط  ــارگـ ــروز کـ ــ زنــدگــی امـ
و  اقتصادی  وضعیت  حیث  از  گذشته  دولت های 
است. شده  همراه  فراوانی  مشکالت  با   معیشتی 
وی افزود: برخی از مسئوالن و نمایندگان مجلس 
انقالب  رهبر  منویات  بــه  نسبت  شنوایی  گــوش 
سه  در  اگـــر  و  ــد  ــدارن ن کـــارگـــران  مشکالت  حــل  در 
شغلی  امنیت  نگران  فقط  کــارگــران  گذشته  دهــه 
اقتصادی  با مشکالت  آن  بر  امــروز عــالوه  بــودنــد، 
بــه عــنــوان مــثــال مسکن  نــیــز مــواجــه هستند و 
ــرای کــارگــران رویـــای دســت نیافتنی شــده اســت.  ب
ــزود: تـــداوم شــرایــط کنونی و افــزایــش  ــ مــیــرزایــی اف
است. شده  طبقاتی  فاصله  افزایش  موجب   تــورم 

مشکالت  تحمل  ــر  ب عــــالوه  ــران  ــارگـ کـ گــفــت:  وی 
کــارفــرمــایــان،  بــرخــی  فــشــار  دلــیــل  بـــه  معیشتی 
شائبه  ــرا  زیـ ــد  ــدارن ن هــم  مناسبی  شغلی  امنیت 
در  کـــار  ــی  عــال ــورای  ــ شـ تصمیم  از  نشینی  عــقــب 
ــوق و دســتــمــزد امــســال  ــق ــزایـــش ح ــوص افـ ــص خ
ــزایـــش حقوق  افـ و  کــنــنــد  مـــی  را مــطــرح  کـــارگـــران 
و  دانسته  تــورم  افــزایــش  عامل  را  کــارگــری  جامعه 
ــورت گیرد.  از دولـــت مــی خــواهــنــد کــه بــازنــگــری صـ
حمایت  خواستار  ســاوه  کارگر  خانه  اجــرایــی  دبیر 
کارگری  فراکسیون  ویژه  سوی  از  کارگری  جامعه  از 
کــارگــران بــا وجـــود افزایش  مجلس شــد و افـــزود: 
حــقــوق نسبتا عـــادالنـــه در ســـال هـــای اخــیــر امــا، 
چرا  شد  تلخ  آنها  کــام  به  حقوق  افــزایــش  شیرینی 
با  اولیه  مــواد  تهیه  موجب  ترجیحی  ارز  حــذف  که 
کــاال شــده و  افــزایــش قیمت تمام شــده  و  آزاد  ارز 
 شتاب حرکت چرخ های تولید را کندتر کرده است.

 خواستار حمایت از جامعه کارگری از سوی ویژه
 فراکسیون کارگری مجلس هستیم 

و  بیست  در  صفا  صنعتی  گروه  غرفه  از  می گردد  دعوت  گرامی  همراهان  و  جنابعالی  از  احتراما 
، پاالیش و  پتروشیمی واقع در محل دائمی نمایشگاه های  ششمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز

بین المللی تهران، سالن 38، غرفه 2076 بازدید و رهنمودهای الزم را مرحمت فرمایند.
قبال از قبول زحمت، بازدید و ارائه راهنمایی های جنابعالی، کمال تشکر را دارد.

زمان: جمعه 23 الی 26 اردیبهشت 1401
ساعت بازدید: 09:00 الی 17:00

شماره تلفن مدیر روابط عمومی جهت موارد ضروری 09199530245

For kind attention of: 
We hereby kindly invite you and your attendants to visit SAfA Industiral Group 
Subsidiaries stand in 26th Iran International Oil, Gas. Refinings.
Petrochemical Exhibiton, located in Tehran International permanent fairground. 
Hall 38, Stand 2076 from 13th to 16th May 2022.
Visiting hours 09:00 to 17:00
Your kind attendance shall be highly appreciated.                                             

آدرس دفتر مرکزی: تهران، بلوار کشاورز
شماره 146 ساختمان صفا 

021-88955608-12  021-889558080

به گزارش جام جم ، مراسم استقبال از قهرمان 
حسین اله کریمی نائب قهرمان جودوی المپیک 
ناشنوایان جهان امروز با حضور جمعی از مردم و 
 مسئوالن در میدان آزادی شهر ساوه برگزار شد.
ساوجی  ناشنوای  ورزشــکــار  کریمی  الــه  حسین 
در  بــرزیــل  نــاشــنــوایــان  المپیک  مسابقات  در 
رشــتــه جـــودو بــر ســکــوی دوم ایــســتــاد و گــردن 
آویخت. گـــردن  بــر  را  مسابقات  ایــن  نقره   آویـــز 
کیلوگرم  وزن ۹۰-  جــودوکــار  کریمی  الــه  حسین 
مــســابــقــات  روز  ــن  ــ ــیـ ــ دومـ در  کــــشــــورمــــان 
بر  ــرتــری  ب از  پــس  ــرزیــل  ب نــاشــنــوایــان  المپیک 
ــره جنوبی  ــ ک و  آلـــمـــان  قــزاقــســتــان،  ــان  ــف ــری ح

اکـــرایـــن  از  ــاری  ــ ــودوکـ ــ جـ ــوب  ــل ــغ م ــال  ــن ــی ف در 
ــرد. ــدال نـــقـــره الــمــپــیــک را کــســب کـ ــ ــد و مـ  شـ
 ۲۵ تا   ۱۱ از  برزیل  ناشنوایان  المپیک  بــازی هــای 
صــدای  ــاروان  ــ ک و  مــی شــود  بــرگــزار  اردیبهشت 
ایــران با شعار »موفقیت در سکوت« با ۱۴۰ نفر 
جودو،  ساحلی،  والیبال  فوتبال،  رشته های  در 
تــیــرانــدازی  ــی،  دوومــیــدان فــرنــگــی،  و  آزاد  کشتی 
)مردان و زنان(، کاراته )مردان و زنان( و تکواندو 
بــازی هــا شرکت دارد. ایــن  ــان( در  زنـ و  ــردان   )مــ
کاروان ورزشی ایران تاکنون ۲ مدال طال، ۳ نقره 
کاراته و جــودو کسب کرده  و ۵ برنز در ۲ رشته 

است.

استقبال از حسین اله کریمی نایب قهرمان 
المپیک ناشنوایان جهان



به همراه  کشور  اجتماعی  رفــاه  و  کــار  تــعــاون،  وزیــر  معاون 
مجلس  در  زرندیه  و  ســاوه  شهرستان های  مــردم  نماینده 
از شرکت تعاونی نویدکارا زرندیه  شــورای اسالمی در بازدید 
گفت: تعاون در سنوات گذشته از کارگروه های مختلفی مثل 
مسکن و تنظیم بازار و حتی سهام عدالت حذف شده بود، 
اما با اهتمام دولت و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اکنون 

این فرصت ها دوباره احیا شده اند.
مسکنی ایفای نقش تعاونی های مرزنشینان در معامالت 
بین المللی را مورد تاکید قرار داد و خاطرنشان کرد: در این 
راستا با مکاتباتی که با نهاد های تصمیم گیر و حوزه اقتصادی 
وزارت امور خارجه داشتیم در پی تحقق این اهداف هستیم.

او در خصوص سفر به شهرستان های زرندیه و ساوه گفت: از 
آنجا که تعداد زیادی از تعاونی ها در این مناطق فعالیت دارند 
و همچنین در راستای تحقق شعار امسال که مورد تاکید 
رهبر معظم انقالب است، برای بررسی شرایط و مشکالت 
وزیــر  یافتم.معاون  حضور  الزم  تصمیمات  اتــخــاذ  و  آن هـــا 
کار تصیح کرد: استان مرکزی قطب تولید و صنعت کشور 
قابل  سهم  هــم  تــعــاون  بخش  باید  و  مــی شــود  محسوب 
توجهی از تولید و اشتغال زایی را داشته باشد. مسکنی در 
انتها اظهار داشــت: انجام ریل گذاری های جدید در زنجیره 
تولید، تامین و توزیع در حوزه تعاونی ها در دستور کار است 
و با توجه به رویکرد صــادرات محور تعاونی ها، تالش هایی 
حوزه های  در  بــار  نقل  و  حمل  زیرساخت های  ایجاد  ــرای  ب
جاده ای، ریلی و هوایی در دستور کار قرار دارد.نماینده مردم 

نیز،  زرندیه در مجلس شــورای اسالمی  و  گـــفـــت: ســاوه 
برکت  و  خیر  مایه  کشور  بــرای  تعاونی ها 
هستند و ظرفیت و استعداد های فردی را 

شکوفا می کنند.
سبزی  محمد  االســــالم  حجت 

افزود: بعد از پیروزی انقالب 
مــنــاطــق  در  ــصـــوص  خـ ــه  ــ ب
نقش  روستایی  و  محروم 
تعاونی ها در امور اقتصادی 

ــر  بـــســـیـــار مــوث تـــولـــیـــدی  و 
که تقویت این جایگاه  بــوده 
توسعه  تحقق  در  مــی تــوانــد 

پایدار کمک کند.
وی ادامه داد: در سال های 
ــا  ــی ه ــاون ــع ــر نـــقـــش ت ــیـ اخـ

تا حــدی کمرنگ شــد، ولــی با استقرار دولــت سیزدهم این 
تشکل ها تقویت شده اند.

نماینده مردم ساوه و زرندیه گفت: همه صنایع و تعاونی های 
کشور در جبهه جنگ اقتصادی فعالیت دارند و امیدواریم 
قله های مدنظر رهبر معظم انقالب در حوزه تولید و اشتغال 
شود.محسن  فتح  عــرصــه  ایـــن  زحمتکشان  اهــتــمــام  بــه 
بازدید  در  نویدکارا  تعاونی  شرکت  مدیرعامل  پــور  فهیمی 
مردم  نماینده  و  کشور  اجتماعی  رفــاه  و  کار  تعاون،  معاون 
شهرستان های ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسالمی از 
شرکت تعاونی نویدکارا زرندیه گفت: شرکت تعاونی نویدکارا 
زرندیه یک مجموعه تعاونی است خوشبختانه با توجه به 
آمار باالی اشتغالزایی و طرح های توسعه این واحد تولیدی 
مورد حمایت وزارت تعاون بوده و از اعتبارات وزارت تعاون 
نیز برخوردار بوده است.وی افزود: برای تکمیل طرح توسعه 
از سوی وزارت تعاون تخصیص  نیز ۴۰میلیارد تومان  سوم 
داده شد همچنین در حوزه سرمایه در گردش نیز قرار شد 
سقف اعتباری این مجموعه افزایش پیدا کند خوشبختانه 
با بازدید امروز معاون وزیر تعاون،کار ورفاه اجتماعی از این 

مجموعه اتفاقات خوبی رقم خورد
نویدکارا  تعاونی  شرکت  مدیرعامل  پــور  فهیمی  محسن 
تصریح کرد:از شروع فعالیت این واحد تولیدی فرصت های 
اشتغالزایی بسیار زیادی فراهم شد در حال حاضر بالغ بر هزار 
فرصت شغلی به صورت مستقیم فراهم شده با توجه به 
تنوع تولیدات و زنجیره تامین مواد اولیه این مجموعه آمار 
بسیار باالیی از جمعیت به صورت غیر مستقیم از مجموعه 
برنامه  در  امیدواریم  داد:  ادامــه  وی  شد.  خواهند  مامنتفع 
سرعت  با  جهشی  برنامه  یک  شــده  پیش بینی  که  ۵ساله 

باالیی همراه با اشتغالزایی قابل توجهی داشته باشیم.
زمینه  کـــرد:در  تصریح  نویدکارا  تعاونی  شرکت  مدیرعامل 
نرخ  گذشته  ســال  داشتیم  خوبی  توفیقات  ــادرات  صــ
بینی می کنیم  ــادرات 100درصـــد بودپیش   رشــد صـ
آتـــی جهش  ــای  ــال هـ ــادرات در سـ ــ ــ رشـــد ص
بیشتری داشته باشد. وی خاطرنشان کرد: 
مشکالت  عــمــده 
تولیدی  واحد های 
گردش  در  سرمایه 
اســـت واحــدهــایــی 
مـــثـــل مــجــمــوعــه 
ــا توجه  ب ــارا  ــدک ــوی ن

آنها  به طرح های توسعه  ای که دارنــد باید اعتبارات ویژه به 
قیمت گذاری  حــوزه  در  دیگر  شود،مشکل  داده  تخصیص 
با  ــا  ــت ه ــدودی ــح م ایـــن  و  دارد  وجــــود  مــحــدودیــت هــایــی 
واقعیت های اقتصادی سازگار نیست تولید کنندگان انتظار 
دارند واقعیت های اقتصادی و فشارهای ناشی از هزینه های 
تولید به گونه ای نباشد که تولید متوقف شود وتولید را با 
و  جهت گیری ها  کــرد:  خاطرنشان  وی  کند.  مواجه  چالش 
برنامه ها ی اقتصادی باید به گونه ای باشد که تولید کننده 
از ادامــه فعالیت منصرف نشود تولید جز مولفه های رشد 
کشور است و پرسنل نویدکارا نیز همه توان و انرژی خود را 
برای پیشبرد برنامه های شرکت بکار خواهد گرفت مهندس 
را  آمادگی  کــرد: در حــوزه نظارتی نیز این  فهیمی پور تصریح 
نظارت  ما  فعالیت  رونــد  بر  نظارتی  دستگاه های  که  داریــم 
داشته باشند. وی با اشاره به ظرفیت تولید نویدکارا گفت: 
ظرفیت تولید ایــن مجموعه 20هــزارتــن در ســال اســت و با 
اجرای طرح توسعه ۳این ظرفیت به دو برابر افزایش خواهد 
یافت.وی با اشاره به رویکرد شرکت در خنثی کردن تحریم ها 
ایجاد  صــادرات  رونــد  در  مشکالتی  تحریم ها  گفت:مطمئنا 

کرده اما با مکانیزم هایی که طرحی کردیم سعی شده صادرات 
متوقف نشود و خوشبختانه امروز در خیلی از بازارهای جهانی 
فعالیت داریم در برخی بازارها مثل امریکا مقدمات صادرات 
فراهم شده بود اما به دلیل تحریم ها این فعالیت ها متوقف 
اروپایی  کشورهای  برخی  در  نیز  پــول  انتقال  بحث  در  شد 
مشکالتی داریم. وی ادامه داد:بازارهای جدید را هدف گیری 
کردیم و در ۲۵ سال گذشته روند رشد مثبتی معادل هر سال 
۲۰ تا ۲۵ درصــد داشتیم و تالش می کنیم در ادامــه به رشد 
ساالنه تا ۶۰ درصد برسیم. این فعال بخش صنعت ادامه 
داد: شرکت تعاونی نویدکاران زرندیه در سال ۹۶ تعاونی برتر 
 ۱۰۰۰ اکنون  هم  گفت:  شد،  انتخاب  اشتغال  زمینه  در  ملی 
شغل مستقیم ایجاد شده و محصوالت شرکت در سطح ۲۰ 
استان کشور عرضه و به ۱۵ کشور اروپایی و آسیایی هم صادر 
می شود. امسال پیش بینی افزایش دوبرابری حجم صادرات 

نسبت به پارسال را داریم.
ــــواع  ان ــل  ــام ــــوع مــحــصــول ش ن وی ادامـــــه داد:حــــــــدود ۶۰۰ 
مجموعه  ایـــن  در  حــبــوبــات  و  مــربــا،کــشــمــش،تــرشــیــجــات 

بسته بندی و روانه بازار های مصرف داخل و خارج می شود.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی:

نویدکارا زرندیه از شرکت های تعاونی موفق در کشور است 

رئیس مدیریت حوادث و فوریت های پزشــکی شهرســتان ســاوه افزود: نهم 
اردیبهشــت در پــی دریافت گــزارش یک مــورد حادثه ترافیکــی واژگونی پیکان 
وانــت در محــور رازقان-عباس آباد شهرســتان زرندیــه بالفاصله  تیم عملیاتی 

اورژانس پایگاه جاده ای دوزج به محل حادثه اعزام شد.
بــه گــزارش جام جــم، بهرام صیــدی افــزود: تکنســین های عملیاتــی بالفاصله  
اقدامــات درمانــی را بــر روی مصــدوم مرد ۲۵ ســاله که از ناحیه ســتون فقرات و 
اندام هــای تحتانی دچار صدمه شــده بود انجام دادنــد و به علت بحرانی بودن 
وضعیــت مصدوم تیــم عملیاتی اورژانس بالفاصله  درخواســت امــداد هوایی 
از واحــد ارتباطــات و هدایــت عملیــات ایــن مرکــز کردند.صیــدی بیــان کــرد: بــا 
هماهنگــی الزم توســط این مرکز، اورژانــس هوایی تهران بعد از فــرود آمدن در 
محــور بوئیــن زهرا مصــدوم را از تیم عملیاتی اورژانس که بــه این محل انتقال 
داده بودند، تحویل و او را جهت ادامه درمان به بیمارستان شهدای هفتم تیر 

تهران منتقل کردند.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی از کاهش تولید گندم 
در استان مرکزی خبر داد. 

به گزارش جام جم، علیرضا کیشانی افزود: ۱۸۰ هکتار این اراضی به کشت 
گندم دیم و ۴۵ هزار و ۲۰۰ هکتار به کشت گندم آبی اختصاص یافت.

وی ادامه داد: ۶ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان مرکزی در سال زراعی 
آبی اختصاص  جاری به کشت جو دیم و ۴۵ هزار هکتار به محصول جو 
یــادآوری  با  مرکزی  استان  کــشــاورزی  جهاد  سازمان  زراعــت  مدیر  یافت. 
کشت ۷۰۰ هکتار کلزا در اراضی کشاورزی این استان خاطرنشان کرد: پیش 
بینی می شود هزار تن محصول کلزا از این اراضی برداشت شود.کیشانی 
میزان تولید گندم در اراضی کشاورزی استان مرکزی را ساالنه حدود ۳۵۰ تا 
۴۰۰ هزار تن عنوان کرد و گفت: با توجه به کاهش بارندگی ها در فروردین 

امسال در استان پیش بینی می شود تولید این محصول کاهش یابد.
وی ادامه داد: در صورت ادامه خشکسالی ها در سال زراعی جاری پی بینی 
می شود ۱۴۰ تا ۱۵۰ هزار تن محصول گندم و در صورت افزایش بارندگی ها 
در اردیبهشت امسال ۲۵۰ تا ۲۸۰ هزار تن گندم از سطح اراضی این استان 

برداشت شود.
کرد:  خاطرنشان  مرکزی  استان  کــشــاورزی  جهاد  ســازمــان  زراعــت  مدیر 
همچنین پیش بینی می شود ۲۰۰ هزار تن محصول جو در اراضی کشاورزی 

این استان در سال زراعی جاری برداشت شود.

ــاوه بـــا عــضــویــت  500  ــ تــنــهــا خــانــه ژیــمــنــاســتــیــک س
وتعطیل  تخلیه  قضایی  حکم  بــا  کــار  ژیمناستیک 
ورزشــی  رشته  ایــن  ساوجی  نونهال  و  نــوجــوان  شد 
رشته  این  قطب  شهر  این  که  اند  داده  نشان  اخیر 
با تقویت زیرساخت ها این رشته  در استان بوده و 

می تواند آینده درخشانی را برای این افراد رقم بزند.
کــه در مــالــکــیــت مرکز  ــاوه  ــ  خــانــه ژیــمــنــاســتــیــک س
برای  کارگاه  ایجاد  بهانه  به  اکنون  بود  انار  تحقیقات 
هنرستان این مجموعه تخلیه شده و نماینده مردم 
که  که علیرغم قولی  کرده  اتفاق عنوان  این  به  در واکنش  زرندیه  و  ساوه 
مسئوالن این مرکز دادند متاسفانه با اقدام قضایی درب این سالن را بر 

روی ورزشکاران مستعد ساوجی بسته شد 
کمبود سرانه ورزش در شهرستان ساوه و عدم امکان تخصیص سالن بار 

دیگر زنگ خطری برای نابودی استعداد های ورزشی این شهرستان است.
 پتانسیل جوانان ساوجی در ورزش بسیار خوب است و می تواند قهرمانان 
مسئوالن  اســت  الزم  باشد.  داشته  نیز  جهانی  حتی  و  کشوری  استانی، 
ارشد شهرستان برای ارتقا زیرساخت ها و جذب منابع برای توسعه ورزش 
ج دهند.چرا که حمایت از ورزش کمک به سالمت  شهرستان اهتمام به خر

مردم این شهر است.

رئیس مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی شهرستان ساوه

امدادرسانی اورژانس هوایی به مصدوم در زرندیه
مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی:

تولید گندم در استان مرکزی کاهش یافت
تعطیلی خانه ژیمناستیک

 یا زنگ خطر نابودی ورزش ساوه

محمد حیدری

 خبرنگار و فعال 
رسانه ای
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 فرزاد مخلص االئمه استاندار استان مرکزی در 
بازدید از ســد الغدیر ساوه در جمع خبرنگاران 
گفت: بازدیدی از ســد ســاوه به منظور بررسی 
آخرین وضعیت آبگیری ســد و شرایط موجود 
مدیرعامــل  حضــور  آب،بــا  رهاســازی  بــرای 
شــرکت آب منطقه و دیگر مســئوالن اســتانی 
و شهرســتانی داشــتیم متاســفانه وضعیــت 
بارندگــی در ســال آبی وضعیت مناســبی نبود 
به ویــژه در بهــار 1401 کــه تقریبــا بــارش خاصــی 
در اســتان به ویــژه نواحی شــمالی این منطقه 

نداشتیم.
به گزارش جام جم وی افزود:اکنون 110 میلیون 
متر مکعب از ظرفیت 278 میلیون مترمکعبی 
ســد پــر از آب بــوده البتــه نســبت بــه برخــی 
ســنوات گذشته ظرفیت بهتری اســت اما تراز 
مناســبی نیســت و جای نگرانی دارد. استاندار 
مرکــزی تصریح کرد: همــان طور که پیش بینی 
می شــود دیگــر بارندگــی جــدی تــا پایــان بهــار 
نخواهیــم داشــت، بنابراین ایــن آب باید برای 
همچنیــن  و  ســاوه  شــهر  شــرب  آب  تامیــن 
بخشــی از آب کشــاورزی مــورد اســتفاده قــرار 
گیرد. مخلص االئمه بیان کرد: طبیعتا به لحاظ 
مدیریــت منابع آب، تامین آب شــرب بر ســایر 
مصــارف اولویــت دارد، ایــن آب درحــال تامین 
اســت و بــرای آب شــرب شــهر ســاوه نگرانــی 
خاصــی نداریــم و بــه فضل الهــی آب مــورد نیاز 
تا پایان تابســتان تامین می شــود تا وارد سال 
آبــی جدیــد شــویم.وی ادامــه داد: اما بــرای آب 
بــا  دارد،  وجــود  محدودیت هایــی  کشــاورزی 
آب منطقــه ای اســتان  کــه شــرکت  مدیریتــی 

اندیشــید و تمهیداتی که دیده شــد انشاءاهلل 
مقدمــات رهاســازی بخشــی از آب مــورد نیــاز 
کشــاورزان پایین دســت ســد فراهم می شــود 
و حق آبــه مــورد نظرشــان را بــا حداکثــر امــکان 
تامیــن می کنیــم تــا کشــاورزان منطقــه نگرانی 
ع خــود نداشــته باشــند. بــرای باغــات و مــزار
اســتاندار مرکــزی بیــان کــرد: بــه دســتور مقام 
معظــم رهبــری اعتبــارات خوبــی برای توســعه 
آبیاری نوین در کشــور تخصیص داده شــد که 
مبــادی ذیربــط بــه نظــر می رســد از اجــرای این 
طرح عقب هســتند، تــاش می کنیم در بحث 
آبیاری هــای نویــن و شــیوه های جدیــد آبیــاری 
ع و باغات ســرعت بگیریم. مخلص االئمه  مزار
با اشــاره به پــروژه انتقال آب از ســد کوچری به 
ســاوه نیزگفــت: در اســتان مرکــزی پروژه هــای 
عمــران و آبادانی بســیاری داریــم اما مهم ترین 
پروژه در کل استان بحث انتقال آب از کوچری 
به ساوه است که با کمک و هم افزایی موجود 
در استان و به دنبال ماقات با وزیر تخصیص 
مناســبی را برای این پروژه گرفتیم و امیدواریم 
در ســفر رئیــس جمهــور بودجــه حــدود هــزار 
میلیارد تومانی را برای این پروژه تامین کنیم تا 
مســاله این پروژه هم حل شــود و نگرانی برای 
تامیــن آب قطــب کشــاورزی و قطــب صنعــت 
اســتان نداشته باشیم.حجت االسام محمد 
سبزی نماینده مردم ساوه وزرندیه در مجلس 
شورای اسامی نیز گفت: سهم ساوه از پروژه 
انتقال آب از  سد کوچری به ساوه 440 لیتر آب 
در ثانیه بوده که تاکنون 30 کیلومتر این پروژه 
اجرا شــده امیدواریم با همکاری قــرارگاه خاتم 

130کیلومتــر باقــی مانــده در کوتــاه تریــن زمان 
ممکــن تکمیــل شــود و آرزوی دیرینــه مــردم 
ساوه محقق شود. وی افزود: قرار شده قرارگاه 
خاتــم اجــرای آن را برعهــده بگیــرد، هــم اکنون 
قــرارداد آن درحال انعقاداســت و بحــث برآورد 
اعتبار آن نیز درحال محاســبه اســت.نماینده 
شــورای  مجلــس  در  زرندیــه  و  ســاوه  مــردم 
اســامی تصریــح کــرد: بــا توجــه بــه این کــه آب 
سد الغدیر ساوه بیشتر مخصوص کشاورزی 
بوده، شــور اســت و برای شــرب نیاز به تصفیه 
دارد به زودی امیدواریم که قرارگاه کار راشــروع 
کند چراکه این پروژه در صورت انجام می تواند 

تحوالت بسیاری را ایجاد کند.
ســبزی بیــان کــرد: بــا توجه بــه رشــد جمعیت 
ساوه در آینده اگر آب سد کوچری تامین نشود 
با مشکات عدیده ای مواجه خواهیم شد. به 
همین ســبب هــم دولت و هــم مجلس تمام 
توان خود را گذاشــته اند تا ظرف یکسال ونیم 

آینده این آب به ساوه برسد.
آب  شــرکت  عامــل  مدیــر  آمــری  عزت الــه   
منطقــه ای اســتان مرکــزی نیــز در ایــن بازدیــد 
گفــت: ســد الغدیــر ســاوه بــه دلیــل کاهــش 
بارندگــی امســال 30 درصد کاهــش ذخیره آبی 
داشــته و روان آب ورودی بــه ســد نیــز محدود 
بــوده بنابرایــن بــا توجــه به کاهش حجم ســد 
از 8  را  ســد  دریچــه  بازگشــایی  ســال 1401،  در 
اردیبهشت برای باغات دشت آبیاری زهکشی 
ساوه به میزان 40 میلیون متر مکعب در طول 

160 روز حدود 5 ماه داریم. 
وی افزود: متوســط بارندگی استان امسال 192 

میلی متر بوده که این میزان نســبت به ســال 
گذشــته حدود 7 درصد رشد را نشان می دهد 
اما نســبت به آمار درازمــدت 18 درصد کاهش 
دارد.مدیرعامل شــرکت آب  منطقه ای اســتان 
مرکــزی تصریــح کــرد: هنــوز تــا متوســط نرمال 
بارندگی استان حدود 80 میلی متر عقب است 
کــه امیدواریم در یکــی دو ماه باقیمانده از بهار 

این کمبود بارش جبران شود.
آمری بیــان کرد: بارندگی هایی کــه در طول بهار 
و زمســتان اتفــاق افتاده خیلی منجــر به جاری 
شــدن روان آب و سیاب در رودخانه ها نشده 
و همین ســبب شد که متاسفانه آورد مخازن 
سدها در استان امسال خیلی مطلوب نباشد.

وی ادامه داد: در هر صورت برای شــرب ســاوه 
هــم از ســد ســاوه تامیــن آب انجــام می شــود، 
شــرب  آب  تامیــن  بــرای  ســاوه  شــهروندان 
خــود در تابســتان نگران نباشــند، ان شــاءاهلل 
هیچ مشــکلی به لحــاظ جیره بنــدی و قطع آب 
نخواهند داشت به شرط این که در مصرف آب 
به ویژه آب شرب صرفه جویی را داشته باشند.

اســتاندارمرکزی در ادامــه پروژه هــای افتتاحــی 
در  مرکــزی  اســتان  منطقــه ای  آب  شــرکت 
شهرستان ســاوه در مراسم بهره برداری از پل 
هفت دهنه ســاوه ضمن تقدیر از شــرکت آب 
منطقــه ای مرکــزی به جهت ســرعت و کیفیت 
اجــرای ایــن پــروژه گفــت: ایــن پــل راه ارتباطی 
شــهر ساوه با روســتا های بخش مرکزی ساوه 
جریــان  در  کــه  اســت  تفــرش  شهرســتان  و 
ســیاب های سال ۹۸ تخریب و تردد ساکنین 
ایــن مناطــق را با مشــکاتی روبــرو کــرده بود و 

امروز شــاهد بهره برداری از این پروژه هستیم 
مــردم،  آمــد  و  رفــت  در  تســهیل  ضمــن  کــه 
خطــر  از  نیــز  رودخانــه  مســیر  در  روســتاهای 
ســیاب های احتمالــی بهــاره ایمــن خواهنــد 
ماند. مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای مرکزی 
نیز در آیین بهره برداری از این پروژه گفت: این 
پروژه به جهت ایجاد ارتباط بین دو شهرستان 
تفرش و ساوه ، همچنین تعداد قابل توجهی 
از روســتاهای بخش مرکزی شهرســتان ساوه 
و تآسیســات ســد و نیروگاه هــای بــرق آبــی از 

اهمیت ویژه ای برخوردار است. 
مهندس آمری با بیان این که این پل در جریان 
ســیاب های بهاره ســال 98 تخریب شده بود 
گفــت: بازســازی ایــن پل با عرشــه ای فلــزی به 
طــول 45 متر و عرض 9 متــر و جنس بتن آرمه 
برای شــمع ها و پایه ها توســط شرکت ماشین 
سازی اراک طراحی و اجرا شده است. وی ادامه 
داد: جهت اجرای پل مذکور اعتباری بالغ بر 125 
میلیارد ریال هزینه شــده که امروز رسمًا مورد 

بهره برداری و استفاده مردم قرار گرفت.

ساوه  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
قابی  دامپزشک  یک  دستگیری  از 
ــای  داروهـ ــواع  انـ قلم   ۸۸۲ کشف  و 
این  در  مــجــاز  غیر  انسانی  و  دامـــی 

شهرستان خبر داد. 
ــم ســرهــنــگ  ــ ــه گــــــــزارش جـــــام ج ــ ب
»علی اکبر عیسی آبادی« در خصوص 
ــاع یک  گــفــت: در پــی ارجــ ایــن خبر 
فقره پرونده از دادســرای عمومی و 
پلیس  به  انقاب شهرستان ساوه 
شهرستان  ــن  ایـ عــمــومــی  امــنــیــت 
معرفی  ــا  ب ــردی  فــ ــه  ــن ک ای ــر  ب مبنی 
یکی  در  دامپزشک  عنوان  به  خــود 
تزریق  به  اقدام  ساوه  روستاهای  از 
ــای قاچاق  ــ بــا داروه ــا  بــه دام هـ دارو 
رابطه  ایـــن  در  پـــرونـــده ای  مــی کــنــد، 
سوی  از  موضوع  بررسی  و  تشکیل 
ــد.وی افـــزود: پس از  آغــاز ش پلیس 
انتظامی  مقام  با  پلیس  هماهنگی 
متهم دستگیر و در تحقیقات اولیه 

مشخص  شـــده  دســتــگــیــر  فـــرد  از 
شد وی هیچ گونه مدرکی در زمینه 
را  دامــپــزشــک  عــنــوان  ــه  ب فعالیت 
ــاوه با  ــده انــتــظــامــی سـ ــان ــرم ــدارد.ف ن
ــاره بـــه کــشــف ۸۸۲ قــلــم انـــواع  ــ اشـ
ــای غیر مجاز دامــی و انسانی  داروه
از  مجاز  غیر  گذشته  مصرف  تاریخ 
محل فعالیت متهم عنوان کرد: در 
تحقیقات تکمیلی پلیس مشخص 
دامپزشک  مجاز  غیر  فعالیت  شد 
قابی موجب تلف شدن ۹ راس دام 
انتظامی  فرمانده  اســت.  شــده  نیز 
اشاره  با  پایان  در  ساوه  شهرستان 
تشکیل  از  پــس  متهم  معرفی  بــه 
پرونده به مرجع قضائی از دامداران 
ــت، بــــرای درمـــــان دام هــــای  ــواسـ خـ
و  دامپزشکی  معتبر  مراکز  به  خــود 
دارای مجوز مراجعه کنند و هرگونه 
مورد مشکوک را از طریق تماس با 

سامانه ۱۱۰ به پلیس اطاع دهند.

آمــوزش و پــرورش شهرستان  مدیر 
و  هـــزار  از ۱۴  بیش  شرکت  از  ســـاوه 
اول  دوره  ساوجی  آمــوز  دانــش   ۴۷۹
آمــوزشــگــاهــی  مــرحــلــه  در  متوسطه 

جشنواره نوجوان خوارزمی خبر داد.
ابراهیم فراشیانی در جریان بازدید از 
روند داوری جشنواره خوارزمی گفت: 
دانــش آمــوز  و ۴۷۹  هـــزار  از ۱۴  بیش 
در  نــام  ثبت  بــا  متوسطه  اول  دوره 
سامانه همگام در مرحله آموزشگاهی 
جــشــنــواره نــوجــوانــخــوارزمــی شرکت 
کرده اند.وی بیان کرد: پس از ارزیابی 
اثــر   ۱۴۶ ــه ای،  ــق ــط ــن م کـــارشـــنـــاســـان 
هشتمین  دبیرخانه  به  داوری  بــرای 
مستقر  خــوارزمــی  نوجوان  جشنواره 
راه  منطقه  ــرورش  ــ پـ و  ــوزش  ــ آمـ در 
آمــوزش و پرورش  یافته است.مدیر 
شهرستان ساوه گفت: این جشنواره 
در ۹ محور زبان انگلیسی، پژوهش، 
ادبیات فارسی، مناظره علمی، ریاضی، 

دست  آزمایشگاهی،  فعالیت های 
ســازه، بــازارچــه کسب و کــار و برنامه 
برتر  نفرات  و  می شود  برگزار  نویسی 
هر منطقه تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۱به 
ســتــاد اســتــانــی ایــن جــشــنــواره مهم 
دانــــش آمـــــوزی مــعــرفــی مــی شــونــد.
افتخارآفرینی  به  اشـــاره  با  فراشیانی 
آمــوزان ساوجی  بسیار خوب دانــش 
در رقابت های استانی و کشوری سال 
گذشته اظهار کرد: امیدواریم امسال 
چشمگیر  موفقیت های  شاهد  نیز 
وی  باشیم.  ســاوجــی  دانـــش آمـــوزان 
جشنواره  این  استانی  مرحله  گفت: 
تا اواخر  آن  تیر ماه و مرحله کشوری 
مرداد سال ۱۴۰۱ به پایان خواهد رسید. 
وی از روند برگزاری و داوری محورهای 
زبان انگلیسی و آزمایشگاه جشنواره 
آموزشگاه های  در  خوارزمی  نوجوان 
اختر طهمورثی و عامه حلی دوره اول 

بازدید کرد.

رئیس اداره فرهنگ و ارشــاد اسامی 
شهرستان ساوه از افتتاح نمایشگاه 
کتــاب خبــر داد و بیــان داشــت: ایــن 
نمایشــگاه به مناسبت هفته معلم 
مســئوالن  از  تعــدادی  حضــور  بــا 
محــل  در  کتــاب  عاقه منــدان  و 

فرهنگسرای ارشاد افتتاح گردید.
 حســین محمودی فــر، افــزود: کتاب 
از دیربــاز حافــظ و احیــاء کننــده نظر و 
عظیمــی  وفصیــح  واال  اندیشــه های 
بوده است که طالبان علم و حقیقت 
را ســیراب نمــوده اســت.وی افــزود: 
شــرایط و امکانــات موجــود فرهنگــی 
امــروز  کــه  اســت  نکتــه  ایــن  مبّیــن 
کتاب می تواند به عنوان یک وســیله 
بهینه  ســازی  در  کارآمــد  و  مطمئــن 
فضای فرهنگ جامعه مورد استفاده 
قــرار گیرد. هیچ میراثی ســودمند تر و 
بــا ارزش تراز کتاب نیســت؛زیرا کتاب 
مایه آرامش روحی انســان است و به 

او حکمت هــای جــان پــرور می آمــوزد 
و ایمــان و اطمینــان را بــه قلــب وی 
هدیه می کند.وی گفــت: دنیای بزرگ 
و شگفت انگیز کتاب به گروه ویژه ای 
تعلق نداشــته و هر فــرد باید با کتاب 
زندگــی کنــد و مطالعــه و کتابخوانــی 
باید به عنوان نیاز و احســاس دائمی 
و روزانــه در میــان عمــوم رایج و مطرح 
باشــد تــا افــراد جامعه بــه خوانــدن و 
مطالعــه ترغیــب شــوند.  وی تصریح 
کــرد: عادت به مطالعه باید از کودکان 
ایــن  در  و  گــردد  آغــاز  خردســاالن  و 
خصــوص مربیــان تربیتــی می تواننــد 
نقش مهمی را ایفا نمایند تا آنها را به 
کتاب خواندن ترغیب کنند و در ادامه 
عنــوان داشــت: در ایــن نمایشــگاه 
3500 عنــوان بــا 15000 جلــد کتــاب بــه 
کــه عاقــه  نمایــش گذاشــته شــده 
منــدان می توانند از ســاعت 8 الی 20 از 

نمایشگاه بازدید نمایند.

فرمانده نیروی انتظامی ساوه: 

۸۸۲ قلم داروی غیرمجاز در ساوه کشف شد
رئیس آموزش و پرورش شهرستان ساوه:

حضور  ۱۴ هزار دانش آموز ساوجی در جشنواره خوارزمی
رئیس اداره فرهنگ وارشاد اسامی شهر ساوه:

همزمان با هفته معلم نمایشگاه کتاب در ساوه افتتاح شد

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان مرکزی در بازدید از سد الغدیر ساوه خبر داد:

کاهش 30درصدی حجم مخزن سد الغدیر ساوه 
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ضمیمه رایگان روزنامه در شهرستان ساوه
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خ مصوب اتوبوس  و تاکسی های درون شهری شرکت های حمل ونقل مسافر شهرداری ساوه در سال ۱۴۰۱ نر


خ مصوب شرکت های حمل ونقل مسافر درونشهری سال ۱۴۰۱ )تاکسی تلفنی ها و تاکسی بیسیم( نر
به ازای هر سرویس محاسبه گردیده و در هر سرویس خودرو مجاز به حمل ونقل حداکثر ۴ سرنشین می باشند

بهای مصوب سال 1401 ع و زمان انجام خدمات نو ردیف

100/000ریال کرایه از ساعت 6صبح تا 22تا فاصله 3کیلو متر 1

120/000ریال کرایه از ساعت22 تا 6صبح تا فاصله 3کیلومتر 2

قیمت کرایه تاکسی درون شهری سال 1401

توضیحات
کرایه مصوب سال 

1401برای هر نفر به ریال
مقصد مبدا حرکت ردیف

درشرایط عادی هرنفر30/000ریال

 شرایط کرونایی حداکثر3مسافر

و هر سرنشین

 35/000ریال

35000 شهرک فجر میدان حضرت امام خمینی 1

35000 شهیدآوینی میدان حضرت امام خمینی 2

35000 خیابان کارگر میدان حضرت امام خمینی 3

35000 خیابان طالقانی)حاج بلوک( میدان حضرت امام خمینی 4

35000 خیابان بسیج 2-1 میدان حضرت امام خمینی 5

35000 خیابان شهیدصیاد شیرازی)سورکان( میدان حضرت امام خمینی 6

35000 پایانه مسافربری-میدان تره بار میدان انقالب 7

35000 خیابان ایثارگران-گرشاسبی میدان شهدا 8

35000 میدان سرداران میدان شهدا 9

درشرایط عادی هرنفر40/000ریال 

در شرایط کرونایی حداکثر3مسافر

و هر سرنشین

 45/000ریال

35000 خیابان امیرکبیر میدان شهدا 10

45000 شهرک علوی میدان حضرت امام خمینی 10

45000 آرامستان)بهشت رضوان( میدان حضرت امام خمینی 11

45000 شهرک دانشگاهی میدان حضرت امام خمینی 12

45000 خیابان فردوس میدان حضرت امام خمینی 13

درشرایط عادی هرنفر75/000 

در شرایط کرونایی حداکثر3مسافر

و هر سرنشین

 85/000ریال

45000 عبدل آباد-بیمارستان تامین اجتماعی میدان شهدا 14

85000
شهرصنعتی کاوه، مسیر بلوار آزادی، خیابان مرکز 

خرید تا مجتمع مسکونی مقره سازی
میدان شهید مدرس 15

خ کلیه خظوط ها از 22)10شب(الی 6صبح10درصدافزایش داده می شود نر

از کودکان 6سال به باالکرایه کامل دریافت می گردد

ساوه،بلوار سیدجمال الدین اسدآبادی،خیابان حمل ونقل، مقابل میدان میوه و تره بار صندوق پستی ۱5۴

: 42427005 رسیدگی به شکایات: 42235200 تلفن: 42427320-42427560     نمابر

، کیلومتر شمار خود را صفر و به رویت مسافر برساند. راننده موظف است در سرویس های مازاد بر3 کیلومتر

توضیحات
 کرایه مازاد بر 3 کیلومتر به ازای هر کیلومتر22000ریال می باشد.

 در مسیرهای غیرآسفالت کرایه مازاد بر 3کیلومتر به ازای هر کیلومتر25000ریال می باشد.
 در مسیر برگشت یک دوم کرایه رفت)نصف کرایه( اخذ می گردد. 

 کرایه توقف در حین خدمات سرویس های درون شهری به ازای هر ساعت220000 ریال می باشد.

ح مصوب کرایه اتوبوس واحد شهری سال1401 طر

کرایه مصوب سال 1401برای هر نفر به ریال
مقصد مبدا حرکت ردیف

نقدی باکارت بلیط

30000 21250 شهرصنعتی کاوه  میدان مدرس 1

20000 14600 میدان شهید سلیمانی میدان حضرت امام )مینی بوس( 2

35000 18000 یل آباد،سقانلیق،طرازناهید،محمودآباد میدان حضرت امام )خطوط روستایی( 3

15000 7150 مابقی مقاصد میدان حضرت امام  4



سه شنبه  20 اردیبهشت 1401 شماره 66209
ضمیمه رایگان روزنامه در شهرستان ساوه

هفته  از  روز  چهارمین  با  همزمان 
ــدار  ــان ــت ــار و کـــارگـــر بـــا حــضــور اس کــ
ــده مـــردم  ــن ــای ــم ــرکـــزی ،ن ــتـــان مـ اسـ
ــورای  ش مجلس  در  زرنــدیــه  ســـاوه 
جمعی  و  ســاوه  فرماندار  اســامــی، 
باند  ومحلی  استانی  مسئوالن  از 
شهرصنعتی  به  ســاوه  جــاده  ســوم 
کـــاوه )حــدفــاصــل ســـاوه تــا ورودی 

اول ( به بهره برداری رسید.
االسام  حجت  جام جم،  گــزارش  به 
ساوه  مردم  نماینده  سبزی  محمد 
شهر  گفت:  مراسم  این  در  زرندیه 
ــقــش مــهــمــی در  صــنــعــتــی کـــــاوه ن
سویی  از  و  می کند  ایفا  ملی  تولید 
هم بیش از ۴۰ درصد از درآمد های 
از شهر های صنعتی  استان مرکزی 
مستقر در شهرستان های ساوه و 

زرندیه تامین می شود
ــزارش خــبــرنــگــار جـــام جــم وی  بــه گــ
جامعه  مــطــالــبــات  از  افـــزود:یـــکـــی 
ــن مـــحـــور به  ــ ــریــض ای ــع ــری ت ــارگــ ــ ک
دلـــیـــل حـــجـــم بــــــاالی تـــرافـــیـــک و 
وقـــــــوع تــــصــــادفــــات مـــتـــعـــدد در 
شهر  از  کـــارگـــران  مسیرجابجایی 
بــود  کـــاوه  شهرصنعتی  ــه  ب ســـاوه 

ــن مــطــالــبــه با  کــه خــوشــبــخــتــانــه ایـ
شرکت  مــدیــرعــامــل  پــیــگــیــری هــای 
ــژه  ــ شـــهـــر صــنــعــتــی و مــنــطــقــه وی
زمان  ترین  درکوتاه  کاوه  اقتصادی 
ممکن و ظــرف یک مــاه ایــن محور 

تعریض و زیر بار ترافیکی برود.
ــر مــجــتــبــی افـــرنـــد مــدیــرعــامــل  ــت دک
شرکت شهر صنعتی و منطقه ویژه 
منطقه  از  مراسم  ایــن  در  نیز  کــاوه 
شهرستان  ــاوه  کـ اقــتــصــادی  ــژه  ویـ
بزرگ  فرصت  یک  عنوان  به  ســاوه 
اقتصادی  و  صنعتی  سرمایه گذاری 
با  افـــــــزود:  و  کــــرد  یــــاد  کـــشـــور  در 
ــژه  ــ ــی شـــــدن مــنــطــقــه وی ــات ــی ــل ــم ع
بخش  گمرک،  استقرار  و  اقتصادی 
تـــجـــارت و بـــازرگـــانـــی نــیــز بـــه حـــوزه 

صنعت افزوده شد. 
این  توسعه  با  این که  بیان  با  وی 
ــمــام زیــرســاخــت هــای الزم  شــهــر ت
بــرای رونــق آن ایــجــاد شــده اســت، 
افزود: با وجود اقدامات زیرساختی 
ــام شـــده اســـت، امـــا قطعا  ــج ــه ان ک
نــیــازمــنــدی هــای دیــگــری احــســاس 

می شود.
تعریض  مـــزایـــای  ــه  ب اشــــاره  ــا  ب وی 

اجرایی  عملیات  افــزود:  محور  این 
ح شـــامـــل خــــاک بــــرداری،  ــر ــ ــن ط ــ ای
خـــاک ریـــزی، بــیــس، ســاب بــیــس و 
آســفــالــت بــود کــه بــا بــهــره گــیــری از 
ترین  کــوتــاه  در  ظــرفــیــت هــا  تــمــام 
زمان ممکن و به بهترین شیوه به 

بهره برداری رسید. 
از تــمــام  بـــا اســتــفــاده  امـــیـــدواریـــم 
زمــان  ترین  کــوتــاه  در  و  ظرفیت ها 

ممکن به برسد.
ــت عـــامـــل شـــرکـــت شــهــر  ــریـ ــدیـ مـ
اقتصادی  ویــژه  منطقه  و  صنعتی 
در  اقدامی  را  ح  طر این  اجــرای  کــاوه 
ــران و  ــارگـ راســـتـــای حــل مــشــکــل کـ
نقش  به  توجه  با  ذی نفعان،  دیگر 
آن در بهبود ایمنی تردد دانست و 
عاوه  محور  این  تعریض  با  گفت: 
کاهش  ترافیکی،  مشکات  رفع  بر 
زمان،  در  صرفه جویی  و  تصادفات 
خاطر  آرامــش  با  می توانند  کارگران 
تــردد  صنعتی  شهر  و  ســاوه  میان 
کنند و با نیرویی مضاعف در عرصه 

تولید فعالیت کنند.
وی بر تعهد و پایبندی شرکت شهر 
اقتصادی  ویــژه  منطقه  و  صنعتی 
خود  اجتماعی  مسئولیت  به  کــاوه 
و  مـــردم  مشکات  حــل  منظور  بــه 
توسعه  راســتــای  در  شرایط  بهبود 

پایدار شهر و منطقه تاکید کرد.
مدیر عامل شرکت شهر صنعتی و 
ادامه  کــاوه  اقتصادی  ویــژه  منطقه 
از  ح  طــر ایــن  اجــرایــی  عملیات  داد: 
نهم اسفند 1400 همزمان با سالروز 
تاسیس بنیاد مستضعفان انقاب 
اسامی آغاز شد و ظرف مدت یک 
ماه عملیات تعریض این محور به 

طول 1600 متر به اتمام رسید.
اجرایی  عملیات  افــزود:  افرند  دکتر 
ح شـــامـــل خــــاک بــــرداری،  ــر ــ ــن ط ــ ای

ــیـــس، ســاب بــیــس  ــزی، بـ ــ ــاک ریـ ــ خـ
ــا تـــاش  ــ ــه ب ــ ــوده ک ــ ــ ــالـــت ب ــفـ و آسـ
تمام  از  استفاده  با  و  روزی  شبانه 
ــا اعــتــبــاری بــالــغ بــر 50  ظــرفــیــت هــا ب

میلیارد ریال به رسید.
ــرا ی  ــ ــاره بـــرضـــرورت اج ــ  وی بـــا اشـ
در  رهبری  معظم  مقام  فرمایشات 
ح جــامــعــه زیــر  ــرای طـــر خــصــوص اجــ
تصریح  منطقه  ایــن  ســاخــت هــای 
حال  در  متعددی  کرد:برنامه های 
تدوین داریم که امید است با اجرا 
و  مقاومتی  اقتصاد  به  بتوانیم  آن 

اقتصاد بدون نفت دست یابیم.

ــال  ــر افـــــرنـــــد گــــــفــــــت:در حــ ــ ــتـ ــ دکـ

مــورد  انــــرژی  و  آب  ،تــامــیــن  حــاضــر
ایـــن شــهــر صــنــعــتــی یکی  در  ــاز  ــی ن
رو  ــر  فــ مـــشـــکـــات  مـــهـــم تـــریـــن  از 
اســــت کـــه بـــــرای مــرتــفــع نــمــودن 
بنیان  دانــــش  شــرکــت هــای  بــا  آن 
رایزنی هایی صورت گرفته تا بتوانیم 
شــهــر  ــر  ــهـ شـ آب  ــه  ــی ــف ــص ت بـــحـــث 

صنعتی کاوه را انجام دهیم.
بهره برداری از سردخانه 20 هزار تنی 
منطقه ویژه اقتصادی کاوه تا پایان 

سال جاری
صنعتی  شهر  شــرکــت  مدیرعامل 
کـــاوه در  اقــتــصــادی  ویـــژه  و منطقه 
تنی  ــزار  ــ ه  20 ــه  ــان ــردخ س از  ــه  ــ ادامـ
منطقه ویژه اقتصادی کاوه تا پایان 

سال جاری خبر داد.
سردخانه  ایــن  افـــزود:  افــرنــد  دکتر 
و  زیرساخت ها  توسعه  منظور  به 
رونق صادرات و واردات در منطقه 
ضروری  امری  کاوه،  اقتصادی  ویژه 
و اجتناب ناپذیر است تاش براین 
است  طبق زمان پیش بینی شده 
ــایـــت کــلــیــه نــکــات فــنــی و  ــا رعـ و بـ

مهندسی به برسد.
صنعتی  شهر  شرکت  مدیرعامل 
و مــنــطــقــه ویــــژه اقــتــصــادی کـــاوه 
ــه اهـــمـــیـــت ســاخــت  ــ ــا اشـــــــاره ب ــ ب
ســـردخـــانـــه مــــــدرن دومـــــــــداره بــا 
کنار  در  مترمربع  ــزار  13هـ زیــربــنــای 
ــن  ــ ــ ایـــســـتـــگـــاه اخـــتـــصـــاصـــی راه آه
کــرد:  تصریح  ــاوه،  کـ صنعتی  شهر 
بر   عــاوه  زیرساخت ها،  توسعه  با 
به  خــدمــات  کیفی  و  کمی  توسعه 
 ، پــایــدار ــد  درآمـ ایــجــاد  و  مشتریان 
ــال،  ــغ ــت رونـــــق تـــولـــیـــد، ایـــجـــاد اش
فــراهــم شــدن شــرایــط بـــرای جذب 
ــه گــذاری داخــلــی و خــارجــی  ســرمــای
افـــزایـــش  تـــکـــنـــولـــوژی،  انــتــقــال  و 
درآمدهای عمومی و ارتقای جایگاه 

ــه هــمــراه  بـ را  اقـــتـــصـــادی مــنــطــقــه 
خواهد داشت. 

وی بـــا اشـــــاره بـــه تــامــیــن مــالــی و 
از  پیمانکار  بــه  موقع  بــه  پــرداخــت 
کــاوه  صنعتی  شهر  شرکت  ســوی 
پیمانکار  مــــی رود  انــتــظــار  افـــــزود: 
عاوه بر این که از تمام ظرفیت های 
ــود عــــــاوه بــــــرای افـــزایـــش  ــ ــوج ــ م
پــروژه  کیفی  و  کمی  توسعه  سطح 
استفاده کند تاش کند بر اساس 
بــرنــامــه زمــان بــنــدی ایــن پـــروژه به 
برسد.  وی ادامــه داد: با احــداث و 
بهره برداری از سردخانه 20 هزار تنی 
سایر  کــاوه،  اقتصادی  ویژه  منطقه 
صنایع،  صاحبان  ســرمــایــه گــذاران، 
صــادرکــنــنــدگــان و واردکــنــنــدگــان، 
خاطر  آرامش  و  باانگیزه   می توانند 
در  خـــدمـــات  از  بــــرخــــورداری  بــــرای 
ویژه  منطقه  به  ایــران  مرکزی  پهنه 

اقتصادی کاوه مراجعه کنند. 
گــفــتــنــی اســـت ایـــن ســردخــانــه در 
کــنــار 120هـــــزار مــتــرمــربــع انــبــارهــای 
و  احداث شده  روباز  و  سرپوشیده 
و  لجستیک  زیرساخت های  دیگر 
جایگاه  ارتقای  بر  عاوه  پشتیبانی، 
ــوری و  ــشـ کـ ــاس  ــی ــق م مــنــطــقــه در 
مشابه،  مــجــمــوعــه هــای  مــیــان  در 
بهینه  ــادرات  ص و  نگهداری  زمینه 
نیز  را  ســاوه  کــشــاورزی  محصوالت 
در  همچنین  کـــرد،  خــواهــد  فــراهــم 
از  تقدیری  لوح  اهدا  با  مراسم  این 
به  ســاوه  کارگری  خانه  دبیر  ســوی 
دکتر  کارگرانبه  ســوی  از  نمایندگی 
و  صنعتی  شهر  عامل  مدیر  افرند 
تقدیم  کاوه  اقتصادی  منطقه ویژه 
ویژه  منطقه  و  صنعتی  شهر  شــد. 
نیروی  هــزار   ۵۰ با  ــاوه،  ک اقتصادی 
صنعتی  مناطق  قدیمی ترین  از  کار 
و اقتصادی کشور به شمار می رود.

ــل شـــرکـــت شــهــر  ــامـ ــرعـ ــدیـ مـ
صنعتی و منطقه ویژه اقتصادی 
کاوه در ادامه از سردخانه 20 هزار 
تنی منطقه ویژه اقتصادی کاوه تا 

پایان سال جاری خبر داد.
ــر افــــرنــــد افـــــــــزود: ایـــن  ــ ــت ــ دک
توسعه  مــنــظــور  بـــه  ســردخــانــه 
ــادرات و  زیرساخت ها و رونــق ص
واردات در منطقه ویژه اقتصادی 
اجتناب  و  ــروری  ــ ض امـــری  ــاوه،  ــ ک
ناپذیر است تالش بر این است  
ــق زمـــــان پــیــش بــیــنــی شــده  ــب ط
نــکــات فــنــی و  کلیه  ــت  ــای ــا رع ب و 

مهندسی به  نتیجه برسد.
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معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جریان بازدید 
جمع  در  کــاوه  صنعتی  شهر  ماگنولیا  غذایی  صنایع  از 
کشور  در  بنیان  دانــش  تعاونی   ۱۰۱ افــزود:  خبرنگاران، 
از   ۱۴۰۱ سال  شعار  اعــام  به  توجه  با  که  هستند  فعال 
سوی مقام معظم رهبری در نشستی با معاونت علمی 
تا  ریاست جمهوری، دانش بنیان کردن محصوالت ۲۰۰ 

۲۵۰ واحد تعاونی در کشور هدفگذاری شد.
به گزارش جام جم، »مهدی مسکنی«  بیان کرد: چرخه 
ــجــاری ســـازی مــحــصــوالت دانــش بــنــیــان در اولــویــت  ت
محصوالت  بــاالی  قیمت  به  توجه  با  که  چــرا  دارد  قــرار 
دانش بنیان به علت استفاده از تکنولوژی، تولید انبوه 

و تجاری سازی این محصوالت ضروری است.
به گفته معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ۱۶ قلم 
که  شــده  هــدف گــذاری  مسکن  حــوزه  در  دانش بنیان 
و  شود  ساخته  دانش بنیان  صــورت  به  منزل  تعدادی 
در این خصوص با وزارت راه و شهرسازی توافقات الزم 

صورت گرفت.
اساس نامه  در  تعاونی ها  به  کمک  داد:  ادامه  مسکنی 
صندوق ضمانت مورد تاکید است اما در زمینه تامین 
منابع موانعی وجود دارد، در مدت هشت ماه گذشته 
۳۳ هزار میلیارد ریال اعتبار در بخش تعاونی ها در نظر 

گرفته شده است.
هزار   ۲۰ تخصیصی  اعتبارات  مجموع  از  کــرد:  بیان  وی 
توسعه  بانک  وجوه  اعتباری  خط  محل  از  ریال  میلیارد 
تعاون و ۱۳ هزار میلیارد ریال مابقی نیز از محل اشتغال 

محصوالت خانگی و روستایی تامین شده است.
مــعــاون وزیـــر تــعــاون، کــار و رفــاه 
توافق  براساس  افزود:  اجتماعی 
ــل  ــاب ــه بـــخـــش ق ــتـ ــرفـ ــورت گـ ــ ــ صـ
توجهی از این اعتبارات در بخش 
اشتغال روستایی و حوزه دانش 
گام  تــا  مــی شــود  عملیاتی  بنیان 
راستای رفع مشکات  موثری در 
و تقویت محصوالت دانش بنیان 

برداشته شود.
 دکتر محسن برکتین مدیرعامل 
ــی مــاگــنــولــیــا در  ــ ــذای صـــنـــایـــع غــ
و  کار  تعاون،  وزیر  معاون  بازدید 
غذایی  صنایع  از  اجتماعی  رفــاه 
مــاگــنــولــیــا در جــمــع خــبــرنــگــاران 
طعم  بنیان  دانش  گفت:شرکت 
و  طراح  بزرگترین  ماگنولیا  عطر  و 
دهنده،  طعم  انــواع  کننده  تولید 
رنگ خوراکی طبیعی، و چاشنی در 
ایران می باشد که از سال 1383 با 
هدف طراحی فرموالسیون طعم 
غذایی  صنایع  کارخانجات  بــرای 

فعالیت خود را آغاز کرد.
ــن شــرکــت در  ــرد: ایـ ــ ک ــیــان  وی ب
مساحتی بالغ بر 11000 متر مربع و 
با استفاده از ماشین آالت مدرن 
و فناوری های پیشرفته و جدید، 

مبتکر طراحی و تولید چاشنی های خوراکی طبیعی بومی 
ایران است.کردند و از همان ابتدا پروژه های بزرگی را در 

این ارتباط به انجام رسانیدند. 
این   1385 ســال  در  کــرد:  تصریح  ماگنولیا  مدیرعامل 
شرکت موفق به اخذ پروانه های ساخت برای طعم های 

مایع و پودری شد. 
کرد: در سال 1389 خط تولید  دکتر برکتین خاطرنشان 
راه اندازی شد. خاقیت و  رنگ های طبیعی خوراکی نیز 
از تیم متخصص در واحد  نــوآوری متکی به برخورداری 
تحقیق و توسعه و مشتری مداری سبب موفقیت روز 

افزون این شرکت گردید به گونه ای که این شرکت در 
 " کشور برتر  تعاونی   " عنوان  اخذ  به  موفق   1391 سال 

گردید .
وی اضافه کرد: طراحی و تولید بیش از 400 نوع محصول  
طبیعی  ــای  ــگ ه رن تــولــیــد  فـــرد  بــه  منحصر  تــکــنــولــوژی 
زمینه  در  تحقیقاتی  پــروژه  صد  از  بیش  انجام  خوراکی، 
این  شد  سبب  اختراع  ثبت  مورد  چندین  انجام  و  غذا 

شرکت به عنوان شرکت دانش بنیان به ثبت برسد . 
هم اکنون به عنوان بزرگترین تولید کننده داخلی طعم 
صنعت  نیاز  مورد  اولیه  مواد  از  بزرگی  بخش  ایــران  در 
را  خوراکی  طبیعی  رنگ  و  اسانس   ، طعم  زمینه  در  غذا 

تامین می کند .
فضای  بهبود  بــرای  کــرد:  تصریح  ماگنولیا  عامل  مدیر 
قوانین  بــایــد  بنیان  دانـــش  کــارشــرکــت هــای  و  کسب 
حذف  بــه  نسبت  و  شناسایی  را  متناقض  مــقــررات  و 
آن ها اقدام کنیم و بعد از برطرف شدن این تناقض ها 
حمایتی  جدید  قوانین  نیازمند  حــوزه هــا  یکسری  در 

هستیم.
ــراد  اف صنعتی  ــای  ــوزه ه ح در  ســرمــایــه گــذاران  اکــثــریــت 
در  می خواهند  که  هستند  نظام  و  وطــن  به  عاقه مند 
بر  کشور  موفقیت  در  تحریم ها  و  اقتصادی  جنگ  این 
کشورها  سایر  و  آمریکا  ظالمانه  و  غلط  سیاست های 

نقشی داشته باشند. 
زوایـــای  ســرمــایــه گــذاری  و  تولید  رونـــق  داد:  ــه  ادامـ وی 
حساس و دقیقی دارد یعنی اگر به موقع سرمایه گذاری 
بازار  انجام نشود و به موقع تولید به نرسد و به موقع 
تامین نشود عما بسیاری  فروش 

از سرمایه گذاری ها هدر می رود.
 دکتر برکتین ادامه داد: عدم ثبات 
بخشنامه های  و  مقررات  و  قوانین 
روزانه و ضد و نقیض یکی از عوامل 
بازدارنده رونق تولید است که باید 

در این زمینه چاره اندیشی شود.
رفع  بــا  تولید  رونــق  داد:  ادامـــه  وی 
موانع و مشکات و نگاه مسئوالنه 
صنعتگران  و  ــذاران  ــه گ ــای ــرم س بــه 
ایــن  از  و  مــی شــود  محقق  واقــعــی 
می توان  راحتی  به  بحران  و  مسیر 
عبور کرد اما اگر غیر از این باشد ما 
یک تحریم از بیرون و یک تحریم از 
درون کشور داریم که تحریم داخلی 

خیلی جدی تر و اساسی تر است. 
وی افزود: مجوزهای سامت حوزه 
، مــجــوزهــای  ــاالی ســامــت مــحــور کـ
ــردم،  ــت و بــا ســامــت م خــاصــی اس
سر و کار دارد و خیلی ویژه و خاص 
سخت گیری  و  ببینیم  را  آن ها  باید 

در آنها خیلی خوب است.
اتــفــاق  بــایــد  کــه  آن چــه  گــفــت:  وی 
سهولت،  شــود،  تصحیح  و  بیفتد 
تسریع و سرعت بخشیدن به این 
مکرر  فــرآیــنــدهــاســت.دخــالــت هــای 
تا  و گاهی تعلل در تصمیم گیری به موقع باعث شده 
وطن  در  گــذاری  سرمایه  و  تولید  جــای  به  تولیدکننده 
کننده هستند،  که حامی تولید  کشورها  خود در سایر 

سرمایه گذاری انجام بدهند. 
تاخیر  رو  پیش  چالش های  مهم ترین  کــرد:  اضافه  وی 
در صـــدور مــجــوز شــرکــت هــای تــعــاونــی دانـــش بنیان و 
تولید  افزایش  موانع  مهم ترین  از  توسعه ای  ح های  طر
قوانین سخت و دست و پاگیر داخلی اخذ مجوز است 
از سازمان  اخذ مجوز  به 3سال درگیر  متاسفانه قریب 

غذا ودارو هستیم.

شـــــرکـــــت     
ــا بــا  مـــاگـــنـــولـــیـ
از  بـــهـــره گـــیـــری 
 ، محور دانــش   انسانی  نیرو های 
ایرانی،  توانمند  و  جوان  متعهد، 
از  استفاده  دنیا،  روز  تکنولوژی 
بهترین مواد اولیه و ملزومات در 
تولید و بسته  بندی محصوالت و 
ــر چــابــکــی ســازمــانــی و  ــا تکیه ب ب
خواسته های  ساختن  بــــرآورده 
ــان  ــ زم کـــمـــتـــریـــن  در  مـــشـــتـــری 
ارائه  ضمن  می نماییم  کوشش 
مرتبط  صنایع  از  مؤثر  پشتیبانی 
، محصوالتی ریشه گرفته از  کشور
فرهنگ ایران، با بهترین کیفیت 
بدون  را  قیمت  مناسب ترین  و 
دســتــرس  در  تبعیض  هــرگــونــه 
تــمــامــی مــصــرف کــنــنــدگــان قـــرار 

دهیم.
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معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در دیدار با فعاالن 
اقتصادی و تولیدکنندگان شهرستان ساوه که در اتاق 
بازرگانی واقع در شهر صنعتی کاوه برگزار شد، افزود:از 
تولیدکنندگان انتظار داریم که از افزایش قیمت کاالها 
اطـــاع نسبت به  بـــدون  اگــر واحـــدی  اجــتــنــاب کنند و 
اساسی  کاالهای  قیمت  درصــدی   45 سرمایه  افزایش 
ع وقت نسبت به اصاح آن اقدام  اقدام نموده، در اسر

کند.
این که  بــر  تاکید  بــا  تابش  عباس  جــام جــم،  گـــزارش  بــه 
شــود،  همین االن اصــاح  باید  کــاال  افــزایــش  هرگونه 
افزود: افزایش قیمت خودسرانه غیرمنطقی است و از 
تولیدکنندگان انتظار می رود نسبت به افزایش قیمت 

خودداری کنند.
مصرف کنندگان  و  تولیدکنندگان  از  حمایت  رئیس 
خ تولید  از چر بــازار کشور  خ تنظیم  کرد: چر کشور بیان 
می گذرد و پیش از تولید کاال باید بازار و مصرف کننده 
به  کشور  اقتصادی  شرایط  امــروز  و  شود  مشخص  آن 
کاالها  قیمت  در  دقیق  بررسی  باید  که  اســت  گونه ای 
تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیـــر  مــعــاون  گــیــرد.  صـــورت 
نماینده  تــوافــق  بــا  دستمزد  و  حقوق  افــزایــش  ــزود:  افـ
تنها شاهد  گرفته و دولت  کارفرمایی صورت  و  کارگری 
این تفاهم بوده است بنابراین نباید به بهانه افزایش 
دستمزد، قیمت کاالها افزایش یابد و پیش از هر گونه 
تغییر قیمت کاال باید مستندات به صورت کارشناسی 

بررسی و تصمیم گیری شود.
تابش گفت: به استناد قانون، دولت با هرگونه افزایش 
قیمت برخورد قانونی خواهد کرد و هرگونه تغییر قیمت 
ــازار به  بـ از مــاه مــبــارک رمــضــان در جلسه تنظیم  پــس 

صورت دقیق و کارشناسی بررسی و اعام خواهد شد.
آشنا  تولیدکننده  قیمت  با  باید  مــردم  کــرد:  تاکید  وی 
کند،  خریداری  را  خود  کاالی  راحتی  به  بتوانند  تا  شوند 

مصرف کننده  حق  شفاف  توزیع  شبکه  از  بــرخــورداری 
است و دولت مکلف است که این حق مسلم مصرف 

کنندگان را تامین کند.
ایرانیان  سرزمین  موسس  موسوی  احمد  سید  دکتر   
و گروه کارخانجات ایران توحید نیز در این نشست با 
اشاره بر ضرورت حمایت از صنایع گفت: کسی موافق 
نیست  کشور  اقتصاد  در  مــقــررات زدایــی  و  بی قانونی 
می تواند  خود  قوانین،  همه   حذف  که  است  بدیهی  و 
دولــت،  از  موثر  نظارت  و  هدایت  ابــزار  گرفتن  طریق  از 
اقتصاد را با مشکل مواجه کند. اما از سویی نمی توان 

وجود هــزاران قانون و حکم دست و پاگیر را نادیده 
گرفت. 

 وی افزود:تاکید همه سرانه سه قوه حمایت از 
تولید وصنایع است اما تا کنون نه تنها حمایتی 
و  دســت  قوانین  ســری  با  بلکه  نگرفته  صــورت 
منصرف  مسیر  ادامــه  از  را  کننده  تولید  گیر  پا 

ــنــد. مـــوســـس ســـرزمـــیـــن ایـــرانـــیـــان  مــی کــن
شش  گــذار  سرمایه  کــرد:  تصریح 

موسس   و  تــولــیــدی  ــد  واحــ
آیلند به مساحت  سرزمین 
1400هکتار با سرمایه گذاری 
7هزار میلیارد تومان بدون 
ــتـــی در  هــیــچ حــمــایــت دولـ
سرمایه  گذاری  منطقه  این 
بــازدیــدهــایــی  دادم  انــجــام 
کــه مــســئــوالن کــشــوری از 

داشتند  منطقه  ایـــن 
حمایت و تاش برای 
منطقه  ایـــن  تــوســعــه 

بوده.
بــرای  داد:  ــه  ادامــ وی 

سرزمین  در  جــاری  ســال  در  اشتغال  هــزار  پنج  ایــجــاد 
موانع  آنکه  شرط  به  است  شده  ریــزی  برنامه  ایرانیان 
ــکــار تمامی  ب ــاز  ــ آغ ــرای  ــ ب و  ــه شـــود  ــت ــرداش ب رو  پــیــش 
امروز  خ  نر با  این مجموعه  کاربری های تعیین شده در 

بالغ بر ۳۲ هزار میلیارد تومان باید سرمایه گذاری کرد
ــیــان و  ــران مــوســس ســرزمــیــن ای
توحید  ایـــران  کارخانجات  گــروه 
گذاشته  دولــت  در  کــرد:  تصریح 
جــلــســات بـــصـــورت آمـــــاری بــود 
صنایع  ــرای  بـ مثبتی  خــروجــی  و 
ــم در دولــت  نــداشــت امــیــدواری
ــه تــاکــیــدشــان  ــیــســی کـ ــای رئ ــ آقـ
در  ــت  ــ اس صــنــعــت  از  حــمــایــت 
ادامـــه  وی  ــود.  شـ محقق  عــمــل 
داد:در گذشته همکاری بانک ها 
ــذاری  بـــرای ســرمــایــه گ بــا صنایع 
حالی  در  ایــن  بــود  تقدیر  قــابــل 
باید  سرمایه  امروزکل  که  است 
توسط خود سرمایه گذار بصورت 
با توجه به  امــا  نقد تامین شــود 
این  بــرای  تضمینی  بــازار  شرایط 
اقدام از سوی سرمایه گذار وجود 

ندارد.
 دکتر سید احمد موسوی اضافه 
کرد:تصویب قانون کاهش سن 
بازنشستگی علی رغم شعارهای 
حمایت از صنایع نه تنها حمایت 
سنگ  بلکه  نیست  صنایع  از 
اندازی در مسیر تولیداست چرا 
برگزاری  با  تولیدی  که یک واحــد 

دوره هــای تخصصی سعی می کند یک نیروی کار ساده 
بتواند در حوزه کاری خود متخصص وکــاردان شود اما 
با این قانون تولید کننده قبل از این که از ظرفیت این 
نیروی کار استفاده کند باید در سن 50سالگی  از دست 
بدهد  و این در حالی است که در سایر کشورها سن 
بکار  سویی  واز  اســت  ــال  57س 60تــا  بین  یازنشستگی 
اقدام  این  با  است  ممنوع  نیز  بازنشسته  افــراد  گیری 
نیروی  یک  تربیت  بــرای  که  گــذار  سرمایه  سرمایه  کل 
از دست می دهد  متخصص هزینه کرده 
کــشــور  در  ان  بـــــرای  جــایــگــزیــنــی  و 
داد:مــشــکــل  ادامــــه  .وی  نــیــســت 
ــد  ــ دیـــگـــر بــحــث افـــزایـــش 57درصـ
حــقــوق کــارگــر اســـت بهتر 

است سران سه قوه قبل از تصمیم گیری درخصوص 
مشکات  و  دغدغه ها  نکنند  عمل  یکسویه  صنایع 
از 180نیروکار  صنایع را نیز بشنوند سال گذشته بیش 
که 35 نفر از زندانیان جذب داشتیم اما با تصمیم های 
مطمعنا  صنایع  قانون  این  کارشناسی  وغیر  عجوالنه 
وبا  داشــت  نیروخواهیم  تعدیل 
موج باالیی از بیکاری وسرگردانی 
خواهیم  مــواجــه  کــارگــری  جامعه 
ــون به  ــانـ ــن قـ ــ ــد بــنــابــرایــن ای شـ
نــفــع کــارفــرمــا و کـــارگـــر نــخــواهــد 
بـــود. مــوســوی خــاطــرنــشــان کــرد: 
شــرایــط  ایـــن  در  تولیدکنندگان 
ــاس تــاکــیــدات  ــراسـ اقــتــصــادی بـ
ــران و  ــس مــقــام معظم رهــبــری اف
ــارزه با  ــبـ ســـربـــازان خـــط مــقــدم مـ
دشمنان هستند و باید مدیران 
خود  دستگاه ها  و  سازمان ها  در 
آنها  واقعی  حامی  و  پشتیبان  را 

بدانند.
ــرد: هــر مــانــعــی که  ــ وی اضــافــه ک
ایجاد  تولیدکنندگان  پای  جلوی 
ــع بــه نــوعــی یک  مــی شــود در واقـ
کشور  توسعه  پــای  جلوی  سنگ 
شکوفایی  از  و  ــده  شـ گــذاشــتــه 
اقــتــصــادی و افــزایــش بــهــره وری 

جلوگیری به عمل آمده است.
ــیـــان  ــرانـ ــیـــن ایـ ــرزمـ ــوســـس سـ مـ
کــرد: بالغ بر هــزار میلیارد  تصریح 
ح توسعه واحــد  تــومــان بــرای طــر
منطقه  حــنــب  در  در  تــولــیــدی 
ح  طر ایــن  اجــرای  با  کردیم  بینی  پیش  کــاوه  اقتصادی 
عاوه بر این که برای بیش از 1200نفر فرصت شغلی ایجاد 
می شود از خروج ارز نیز جلوگیری می شود اما متاسفانه 
به دلیل قوانین دست وپاگیر اداره محیط زیست تا به 
ح اجرایی نشده است.وی افزود: همکاری  امروز این طر
و  کــارخــانــجــات  بــا  صنعتی  شهر  و  آب  بـــرق،   ، گـــاز اداره 
سایر  امیدواریم   . است  تقدیر  قابل  ایرانیان  سرزمین 
ادارات دغدغه های تولید کنندگان که شکوفایی کشور 

و ایجاد اشتغال است را مدنظر قرار دهند.
ویژگی های  بیان  به  ایرانیان)آیلند(   سرزمین  موسس 
افتخار  »سند  عنوان  تحت  پــروژه  ایــن  فــرد  به  منحصر 
با توجه به این که  ایرانیان« پرداخت و گفت:  سرزمین 
مــرز  در  ایــرانــیــان  ســرزمــیــن  ــادی  ــص ــت اق ــژه  ــ وی منطقه 
جانمایی  مرکزی  و  تهران  استان های  بین  جغرافیایی 
نماینده  ویــژه  به  تهران  شده اســت، مسئوالن استان 
و  مطالبات  پیگیری  در  بهارستان  و  کریم  ربــاط  محترم 
تامین زیرساخت ها نقش تاثیرگذاری داشته است.وی 
با اشاره به این که در اجرای این پروژه تاکنون افزون بر 
با سرمایه گذاری بخش  تومانی  سرمایه 6 هزار میلیارد 
خصوصی و بدون دریافت تسهیات بانکی هزینه شده 
است، گفت: شهر جدید )آیلند( با پیش بینی ۲۴ نوع 
کاربری با ایجاد فرصت شغلی مستقیم برای افزون 
بر یک هزار و ۶۰۰ نفر در حوزه های ورزشی، تفریحی، 
تقویت  بــرای  موثر  فضایی  بنیان  دانــش  و  تجاری، 
آسیب های  بــار  از  و  می کند  ایجاد  اجتماعی  نشاط 
برای  نیز  تکمیل  از  بعد  کاست  خواهد  نیز  اجتماعی 
30هزارنفر بصورت مستقیم فرصت شغلی ایجاد خواهد 

شد.

موافــق  کســی   

مقررات زدایــی  و  بی قانونــی 
و  نیســت  کشــور  اقتصــاد  در 
بدیهی اســت که حذف همه ی 
از  می توانــد  خــود  قوانیــن، 
طریــق گرفتــن ابــزار هدایــت و 
نظــارت موثــر از دولت، اقتصاد 
را با مشــکل مواجه کنــد. اما از 
ســویی نمی توان وجود هزاران 
دســت و پاگیر  حکــم  و  قانــون 
مانعــی  هــر  گرفــت.  نادیــده  را 
کــه جلــوی پــای تولیدکنندگان 
بــه  واقــع  در  می شــود  ایجــاد 
نوعــی یــک ســنگ جلــوی پــای 
توســعه کشــور گذاشــته شده 
و  اقتصــادی  شــکوفایی  از  و 
افزایش بهره وری جلوگیری به 

عمل آمده است.
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