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 مخل تولید یا ناجی محیط زیست!
عطریاس موضوع نامه وزارت صمت به سازمان حفاظت محیط زیست پیرامون 19 مخل تولید را 

در ابعاد استانی بررسی می کند 

در این شماره بخوانید

صفحه ٤

تالش داریم واگن پارس به 
گروه بزرگ مپنا بپیوندد

مدیرعامل گروه مپنا در بازدید از شرکت واگن پارس:
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معاون بازرسی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان 
سازمان صمت استان مرکزي :

بھ۳۳۱ تخلف گران فروشي
 فروشگاه ھاي زنجیره اي در استان 

مرکزي رسیدگي شد
صفحه٤

شرکت دوده صنعتى پارس در نظر دارد اقالم ضایعاتى 
خود را از طریق مزایده عمومى بفروش برساند.
 لذا در صورت تمایل جهت حضور در مزایده،

 از روز چهارشنبه مورخ 1400/02/29 لغایت پایان 
وقت ادارى 1400/03/09 با واحد بازرگانى

 شرکت دوده صنعتى پارس با شماره تلفن هاى
  ( 5-88783062-021 ) ( داخلى 135-104) 

تماس حاصل فرموده و نامه درخواست اسناد مزایده 
را از طریق ایمیل

(niromand@dsp.co.ir)
 و یا شماره فکس(88779222-021) ارسال نمایید.
اسناد مزایده پس از هماهنگى، از طریق ایمیل براى 

متقاضیان ارسال خواهد شد. 

آگهى مناقصه
( نوبت اول )

روا�ط ��و�ی ��� دوده ����ی �رس

یادداشت امروز

    حمید اخوان

     فعال محیط زیستى 

ادامه صفحه 3

انتقاد آصفرى، نماینده اراك در مجلس یازدهم از عملکرد هیات نظارت بر انتخابات شوراها:
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اخیرا وزارت صمت برخى مقررات زیســت  محیطى را به  عنوان 
موانع حوزه کســب و کار معرفى کرده وازهیات مقررات زدایى 
طى یک نامه 19 بندى خواســتار بررسى و رفع این موانع تولید 

شده است!
اگر ترجمه ایــن جمله در خبرگزارى هاى بین المللى منتشــر 
شود و یک مخاطب جهانى بدون دقت به تاریخ خبرآنرا مطالعه 
کند، این تصور برایش ایجاد مى شــود که بــا جمله اى متعلق 
به اوایل قرن بیســتم مواجه شــده ونه خبرى دردهه سوم قرن 

بیست و یکم! 
این اتفاق، اقرار تلخى است ازسوى راس هرم مدیران صنعتى و 
معدنى واقتصادى کشورکه دردنیایى به غیرازعصرحاضرزیست 
و فکر مى کنند و نه تنها همگام با تحوالت جهانى پیش نرفته اند 
بلکه درمقیاس همین کشــور خودمان نیزاشراف و تعلق خاطر 
کافى به سیاســت هاى کالن و قواعد باالدســتى ندارند وسعى 
دارند به جاى حل مســئله صورت مسئله را پاك کرده و به جاى 

رفع مشکل، از آن فرار کنند. 
این تصمیم به دالیل مختلف قابل نقدو رد اســت ولیکن دراین 
نوشــتار کوتاه تنها از دو منظر منطق عقالنى و نیز منظر قانونى 

به آن میپردازیم. 
از منظر و نگاه اول یک مشاهده ســاده وضعیت کشور ما نشان 
مى دهــد که حتى با همین قواعد و قوانیــن و رویه هاى محیط 
زیستى موجود آیا توانســته ایم محیط زیست را از آسیب هاى 
صنعت (و معدن و تجارت) به دور نگه داریم یا خیر؟ یک بررسى 
ساده از آســیب هاى وارد شده به زیســتگاه ها، تنوع زیستى، 
آلودگى هوا و وضعیت منابع آبى و مقایســه آن با کشــورهاى 

دیگر نشان مى دهد ....

اقتصاد را با تاراج محیط زیست اشتباه 

نگیرید

ایلنا: رییس کمیســیون پول و سرمایه اتاق بازرگانى 
تهران اظهار داشت: در صورتى که روند افزایش اختالف 
طبقاتى ادامه پیدا کند مشکالت اجتماعى پیش خواهد 
آمد، مردم تا حدى این وضعیت را تحمل خواهند کرد. 
ایران با این میزان از ثروت و پتانســیل در حال تبدیل 

شدن به یک کشور عقب مانده است.
فریال مستوفى در مورد رسیدن ضریب جینى کشور 
به رقم 0,4 اظهار کرد: ضریب جینى، رقمى بین صفر 
و یک است که میزان اختالف طبقاتى و ناعادالنه بودن 
اقتصاد را نشان مى دهد. شاهد این هستیم که فقر در 
جامعه افزایش یافته و طبقه متوسط هم به سمت فقر 
مى رود. بعضى آمارها مى گویند از 80 میلیون ایرانى 

حدود 60 میلیون نفر زیر خط فقر هستند.
وى با تاکید بر نقش تورم گفت: یکى از مشکالت اساسى 
تورم گسترده در کشور است، تورمى که نتوانستیم آن را 
حل کنیم در حالى که بسیارى از کشورهاى عقب افتاده 
موفق به کنترل آن شدند اما ما نتوانستیم. هر میزان که 

تورم بیشتر باشد اختالف طبقاتى نیز بیشتر مى شود و 
بخشى از طبقه متوسط به طبقه کم درآمد مى پیوندند.
مستوفى در ادامه تصریح کرد: در وضعیت فعلى ثبات 
و رشــد اقتصادى نداریم و تولید ضعیف است. مردم 
جرات سرمایه گذارى هاى بلندمدت را ندارند و وضعیت 
اشتغال شــرایط مطلوبى ندارد. در چنین شرایطى و 
در فقدان ثبات و رشــد اقتصادى و در نبود اشــتغال، 

مشخصا شکاف طبقاتى افزایش مى یابد.
رییس کمیسیون پول و سرمایه اتاق بازرگانى تهران در 
پاسخ به سوالى مبنى بر تبعات ادامه افزایش اختالف 
طبقاتى بیان کرد: در صورتى که روند افزایش اختالف 
طبقاتى ادامه پیدا کند مشکالت اجتماعى پیش خواهد 
آمد، مردم تا حدى این وضعیت را تحمل خواهند کرد. 
ایران با این میزان از ثروت و پتانســیل در حال تبدیل 

شدن به یک کشور عقب مانده است.
مســتوفى خاطرنشــان کــرد: اینهــا اشــکاالت 
سیاســت گذارى و اقتصاد ما اســت، اقتصاد را فداى 

سیاســت مى کنیم و تبعات چنین چیزى مشکالت 
اجتماعى است.

وى اضافه کرد:  وقتى اقتصاد بر مبناى ثبات نباشــد، 
وضعیت به همین شــکل مى شــود. تورم و نقدینگى 
شــکاف ایجاد مى کنند و ارزش پول مردم کم و کمتر 
مى شود. ما جنگ هاى جناحى و مشکالت بین المللى 
داریم، باید براى بهبود وضعیت با دنیا تعامل داشــته 

باشیم.
این فعــال بخش خصوصــى تصریح کــرد: حتى با 
سیســتم بانکى دنیــا کار نمى کنیــم و حتى حاضر 
نیستیم به اســتانداردهایى مانند FATF بپیوندیم 
در حالى که این موضوع کامال اقتصادى است اما آن را 
سیاسى کرده ایم. هرچه این دست از کارها ادامه پیدا 
کند وضعیت بدتر مى شــود، چند سال است که رشد 
اقتصادى کشور منفى است؟ طبیعتا در چنین شرایطى 
فقر، فســاد، نقدینگــى، تورم و به تبــع آنها اختالف 

طبقاتى افزایش مى یابد.

مردم جرات سرمایه گذارى هاى 
بلندمدت را ندارند

رییس کمیسیون پول و سرمایه اتاق بازرگانى تهران:

●  من از رد صالحیت ها گالیه دارم
●   به هیچ کس نمى توان بر اســاس شنیده ها گفت تو مجرم هســتى و نمى توانى در انتخابات 

ورود پیدا کنى، مگر اینکه خالفش ثابت شود 
●   اینکه خط کش بگذاریم و مردم را به اسم اصالح طلب و اصولگرا تقسیم کنیم؛ ایجاد فضاى 

دو قطبى است
●   طبق اصل ٣٧  قانون اساسى اصل بر برائت است، مگر خالف آن ثابت شود

●   هیئت نظارت موظف است که اسناد را به سمع و نظر رد صالحیت شدگان برساند
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●     على اکبر کریمى، محمد سبزى و محمود احمدى بیغش  
اعضاى هیات نظارت بر انتخابات استان هستند.



atreyas.ir خبرسه شنبه  28 اردیبهشت  ٢1400 a t r e y a s 8 3 @ y a h o o . c o m

حمید اخوان، فعال محیط زیســت : اخیرا وزارت صمت 
برخى مقررات زیست  محیطى را به  عنوان موانع حوزه کسب و 
کار معرفى کرده وازهیات مقررات زدایى طى یک نامه 19 بندى 

خواستار بررسى و رفع این موانع تولید شده است!
اگر ترجمه این جمله در خبرگزارى هاى بین المللى منتشر شود 
و یک مخاطب جهانى بدون دقت به تاریخ خبرآنرا مطالعه کند، 
این تصور برایش ایجاد مى شود که با جمله اى متعلق به اوایل 
قرن بیستم مواجه شده ونه خبرى دردهه سوم قرن بیست و یکم!  
این اتفاق، اقرار تلخى است ازسوى راس هرم مدیران صنعتى و 
معدنى واقتصادى کشورکه دردنیایى به غیرازعصرحاضرزیست 
و فکر مى کنند و نه تنها همگام با تحوالت جهانى پیش نرفته اند 
بلکه درمقیاس همین کشور خودمان نیزاشراف و تعلق خاطر 
کافى به سیاســت هاى کالن و قواعد باالدستى ندارند وسعى 
دارند به جاى حل مسئله صورت مسئله را پاك کرده و به جاى 

رفع مشکل، از آن فرار کنند. 
این تصمیم به دالیل مختلف قابل نقدو رد است ولیکن دراین 
نوشتار کوتاه تنها از دو منظر منطق عقالنى و نیز منظر قانونى 

به آن میپردازیم. 
از منظر و نگاه اول یک مشاهده ساده وضعیت کشور ما نشان مى 
دهد که حتى با همین قواعد و قوانین و رویه هاى محیط زیستى 
موجود آیا توانسته ایم محیط زیست را از آسیب هاى صنعت (و 
معدن و تجارت) به دور نگه داریم یا خیر؟ یک بررسى ساده از 
آسیب هاى وارد شده به زیستگاه ها، تنوع زیستى، آلودگى هوا 
و وضعیت منابع آبى و مقایسه آن با کشورهاى دیگر نشان مى 
دهد که ما با وجود تخریب بیشتر به تمامى عرصه هاى فوق با 
صنعت و معدن و تجارت و کشاورزى مواجه هستیم که بسیار 
بیش از میانگین جهانى انــرژى و آب و منابع مصرف مى کند 
ولى بازدهى و تولید ناخالص ملى واشتغال به مراتب پایین ترى 
ازرقباى جهانى و منطقه اى خود به دنبال داشته است. بنگاه هاى 
اقتصــادى  با چنین بازدهــى در کمتر نقطــه اى ازدنیا اجازه 
استمرارفعالیت خواهند یافت و این نشان از سهل بودن قواعد 
محیط زیستى و توسعه اى در کشور ماست و نه سخت بودن آن.
درمقابل اگرمالك را تولید ثروت واشتغال ورفاه درنظربگیریم 
خواهیم دید کــه ثروتمندترین ومرفه تریــن و روزآمدترین 
کشــورها در عرصه تکنولوژى، همانهایى هستند که پیشتاز 
در تدوین و ابداع مقررات محیط زیستى بوده اند و الزاماتى به 
شدت ســخت گیرانه تر از آنچه در کشور ما مرسوم است آنجا 

اجرا مى شود. 
در تعریف اســتاندارد این مفهوم نهفته است که حداقل هاى 

الزام آوربراى تأمین سالمت وامنیت و کیفیت و آنچه در دنیاى 
امروز و در بین شــرکت هاى برتر دنیا درحال رخ دادن است 
رقابت است. رقابت آنها را به جایى مى رساند که سطحى بسیار 
باالتر از اســتاندارد را چه در کیفیت کاال و خدمات و چه در 
رعایت الزامات محیط زیستى بر خود تحمیل مى کنند ولیکن 
اقتصادغیررقابتى کار ما را به جایى رسانده است که نه تنها در 
کیفیت توان رقابت با دیگران را نداریم (که مثال بارز این قضیه 
صنعت خودرو است) بلکه قیمت ناعادالنه و غیر رقابتى را نیز 
به مردم تحمیل کرده و در انتها به دلیل ناکارآمدى در توسعه 
پایدار و دوام بنگاه هایى که توان تولید ثروت به معناى واقعى 
را ندارند، از جیب محیط زیســت و منابع طبیعى و پایدارى 
ســرزمین حاتم بخشــى مى کنیم. اقدامى به ضرر کیفیت و 
قیمت و ســرزمین ما ملت بى صدا و بى نفوذ و به نفع عده اى 

محدود پر سر و صدا و داراى نفوذ! 
اقتصاد، کســب و کار، تولید و صنعت را نباید با تاراج محیط 
زیست اشــتباه گرفت. الزم اســت که قبل از حذف قواعد و 
رویه هاى محیط زیستى چه از ســوى پیشنهاد دهنده و چه 
تصویب کنندگان آن، یک مطالعه تطبیقى بین  قوانین و مقررات 
و الزامات محیط زیستى از جمله در زمینه استانداردها، ارزیابى 
اثرات، پایش و نظارت، جریمه ها و مجازات، حدود مجاز، شدت 
مصرف انرژى، میزان مصرف آب و ... بین کشور ما و کشورهاى 
دیگر بــه عمل بیاورند و پس از آن پیشــنهاد خود را روى میز 

بگذارند، قرار نیست ما از ابتدا چرخ را اختراع کنیم. 
امــا اگر از منظر دوم و از ادبیات قانونى که خود مســئولین و 
سیاستگذاران به آنها استناد میکنند بخواهیم با ایشان صحبت 

کنیم چند موضوع قابل ذکر است:
1. لفظ معروف «موانع تولید» که بعضى ها آگاهانه یا ناآگاهانه 
سعى در عدم فهم دقیق آن دارند باید به درستى تعریف شود. 
شاید یکى از بهترین مالك ها براى فهم این عبارت رجوع به 
قانون «رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاى نظام مالى کشور» 
است که اولین نکته که از عبارت این قانون هم به چشم مى آید 
کنار هم قرار گرفتن عبارت «رقابت» در کنار «موانع تولید» 
است، که همانطور که سطور باال اشاره شد نبود رقابت کافى 
آن هم از نوع سالم، شفاف و آزاد در برخى بنگاههاى اقتصادى 
اسماً بزرگ و رسما ناکارآمد ما، خود از موانع رشد رقیب هاى 
توانمند و در نتیجه از موانع اصلى رشــد و توســعه و تولید و 

اشتغال است.  
2. با رجوع به متن این قانون اتفاقا مشاهده میکنیم که اراده 
قانونگــذار نه بر حذف الزامات و قواعد محیط زیســتى بلکه 
تقویت رویکرد محیط زیستى در اقتصاد بوده است و بر خالف 
فهم نادرستى که وزارت صمت از تقابل قواعد محیط زیستى با 
اشتغال و کسب و کار و تولید دارد، در این قانون این موارد کنار 
هم دیده شده است.  به عنوان مثال مطابق ماده 4 این قانون 
دولت میتواند تا 50  درصد هزینــه هاى تحقیقات و ارتقاى 

وضعیت محیط زیست واحد هاى تولیدى را کمک نماید. 
مطابق ماده 12، دولت میتواند ساالنه تا سقف یکصد میلیارد 
دالر در زمینه ارتقاى کیفیت، و صرفه جویى و بهبود کیفیت 
محیط زیست و ....در پروژه هایى از جمله بهینه سازى مصرف 

انرژى در صنعت و حمل و نقل عمومى و ســاختمان، توسعه 
انــرژى هاى تجدید پذیــر ،کاهش تلفات انــرژى در تولید، 
تولید و یا جایگزین کردن خودروهاى کم مصرف و یا برقى با 
خودروهاى پرمصرف و فرسوده، احداث نیروگاه هاى با راندمان 
باال، برقى کردن چاههاى کشاورزى از منابع انرژى نو از جمله 
خورشیدى، بهینه سازى مصرف آب، دفع بهداشتى فاضالب، 
جلوگیرى از هدر رفت ســرمایه هاى انسانى و محیط زیست و 

... قرارداد منعقد کند. 
کلمه به کلمه این عبارات محیط زیســتى در متن قانون آمده 
است و نکته قابل توجه این است که اتفاقا براى وزارت صمت نیز 
در این مواد قانونى در راستاى حمایت از محیط زیست تکلیف 
اجرایى تعیین شده و الزم است که ایشان که مدعى رفع موانع 
تولید هستند گزارش دهند در راستاى این مواد قانون رفع موانع 
تولید از زمان تصویب در ســال 1394 تا کنون چه عملکردى 

داشته اند.
 بارى، هدف از اشاره به این مواد قانونى و اسناد باالدستى دیگر 
از جمله برنامه هاى توســعه، که در کنــار قوانین موضوعى و 
مخصوص محیط زیســت و از همه مهم تر و واالتر اصل 150 
قانون اساسى، اراده قانونگذار را بر محافظت از محیط زیست به 
خوبى نشان میدهد این است که بگویم نمیتوان قانون را سلیقه 
اى و بخشى و شعارى اجرا کرد و در انتها خروجى کاستى ها و 
ناکارآمدى ها در عملکرد را از جیب محیط زیست خرج کرد و 
با انحراف کشاندن مفاهیم و پارادایم هاى درستى همچون رفع 
موانع تولید از آن سپرى براى دفاع از ناکارآمدى خود ساخت و 
پشت آن پنهان شد. اتفاقا ما محیط زیستى ها نیز در صف اول 
منتقدان عملکرد ایشان در توسعه کسب و کارها و خلق ثروت، 
توزیع عادالنه آن و نیز توسعه پایدار زیرساخت هاى اقتصادى 
هستیم و منتظریم در جهت رفع واقعى موانع تولید و توسعه 

پایدار فکرى اساسى شود.
ســخن خود را با این نکته به پایان میبرم که کلمه تصمیم با 
ریشه در لغت عربى صم به معناى «کر کردن» بوده و مصمم 
یعنى کسى که دیگر هیچ چیز نمى شنود و کسى که تصمیم 
میگیرد گوش خود را نســبت به هر ســخن جدید میبندد. 
امیدوارم که تصمیم گیــران بدین معنا «مصمم» به تخریب 
محیط زیســت نشده باشند و گوش ایشان در این خصوص با 
پنبه هاى از جنس اطالعات نادرست، به روى صداهاى دیگر 
بسته نشده باشــد، چراکه اگر آن معناى تصمیم در زندگی 
شخصى کاربرد داشته باشد ولیکن در خصوص مسائل جمعى 
و حکمرانــى، بخصوص اگر موضوع آن پایدارى ســرزمین و 
سالمت شــهروندان باشــد،  تصمیم گیرى (�������� 
������ ) فرآینــدى جمعى و مشــارکت محور و با وجود 
ذینفعان مختلفى به وســعت یک ملت خواهــد بود که باید 
شفاف، مسئوالنه، پاسخگو و آگاهانه باشد. بنابراین شایسته 
است هیأت مقررات زدایى در خصوص این درخواست وزارت 
صمت که نه تنها خواستار حذف یکسرى مقررات بلکه بعضاً 
نقض کننده برخى قوانین مصوب مجلس از جمله قانون هواى 
پاك است دقت بیشترى به عمل آورد چراکه این موضوع ابعاد 

حقوقى فراتر از دایره آن هیات را به دنبال خواهد داشت.

 

مســئله رد صالحیــت ها آنقدر بــاال گرفته که 
نماینده دیگــر اراك در مجلس یازدهم آن را فله 
اى و ســلیقه اى توصیف کرد و از مراجع نظارتى 

خواست در این مورد با دقت عمل کنند. 
محمد حســن آصفرى درروم صداى دانشــجو 
در کالب هاوس با اشــاره به رد صالحیت ها در 
شــوراهاى ششــم، گفت: بعضى ها فلــه اى رد 
صالحیت شده اند. قرار نیست وقتى دستگاه هایى 
که در قانون آمده یک نفررا تایید کرده و گفته اند 
پرونده اى ندارد ؛ فرم دست کسى دهند و بررسى 

کنند ببینند از بچگى چه تخلفى کرده است.
وى افــزود: بالتبع یک فرد مى توانســته درعمر 
25،26 ســاله خود تخلفى داشته باشد؛ اما اینها 
تخلفاتى نیســت که بخواهیم به دلیل آن چون 
تحقیق کرده ایم رد صالحیت شــوند؛ ما اجازه 
نداریم جوانانى که این همه رهبرى وامام تاکید 

بــر حضور و نقــش آفرینى آنها داشــتند، را رد 
صالحیت کنیم.

نماینده اراك در مجلــس یازدهم تصریح کرد: 
دســتگاه هاى نظارت حــق ندارد بــه صورت 
سلیقه اى عمل کند که متاســفانه ما شاهد این 
موضوع در برخى شــهرها و مناطق کشور،حتى 
دراستان خودمان بودیم؛ فلذا اگر کسانى هستند 
که مى دانند این دستگاهها که باید از آنها استعالم 
شوند؛ آنها را تایید کرده اند وعلیرغم اینکه تایید 
شده و مشکل و سابقه اى نداشتند، رد صالحیت 
شــده اند ؛ مطمئناً هیئت نظارت بایستى تایید 
شان کند و ما  آن را پیگیرى مى کنیم. وى تصریح 
کرد: رئیــس مجلس دهم درنامــه اى به هیئت 
نظارت مرکزى اعالم کرده اگرکسانى هستندکه 
دستگاه هاى ذیربط آنها را تایید کرده و هیئت هاى 
نظارت رد کرده؛ مراجعه کنند و بایستى هیئت 
مرکزى پرونده آنها را بررســى و تایید صالحیت 
کند. اگر ازهمشــهریان، کســانى مى دانند که 
دستگاه ها مربوطه ، آنهارا تایید صالحیت کرده  و 
بى جهت رد صالحیت شده اند حاال بى جهت یعنى 

اینکه یک بار یک موضع گیرى یا نقدى کرده اند؛ 
این دلیل نمى شود که ما بخواهیم رد صالحیتشان 
کنیم.نماینده اراك در مجلس در بخش دیگرى 
از ســخنانش تصریح کرد: شهید سلیمانى گفت 
اگر دختر خانمى وضع ظاهرش خوب نیست این 
دلیل بر این نیست که ما بگوییم او ضد انقالب و 
رهبرى است. یا پســرى موهایش را ژل زده یا با 
فالن لباس بیرون آمده،او را رد صالحیت کنیم، 
زمانى مى توانیم فردى را رد صالحیت کنیم که 
خالف قانون عمل کند یا در موضع گیرى هایش 
مطالبى را بیان کند که اساس جمهورى اسالمى 
را زیرسوال برده باشــد. اگرکسى موضع گیرى 
شخصى در مورد موضوعى کرده نمى تواند دلیل 
بر رد صالحیت فرد باشد؛ مگر خالف قانون باشد 
که در محاکم قضایى محکوم شده و سند داشته 

باشد.نه اینکه بى سند رد کنیم.
آصفرى خاطر نشان ساخت: اگر جنگى در کشور 
شــکل گیرد؛ من مطمئنم همین جوانانى که ما 
حاضر نیســتیم به آنها میدان دهیم؛ براى دفاع 
از وطن خود از ما جلوتر مى روند. این نیست که 
بنا بر پوشش یا ظاهریک نفر بگوییم کًال با نظام 
مشکل دارد واجازه هیچ گونه فعالیت اجتماعى را 
به او ندهیم؛ سلیقه او در پیشبرد انقالب ممکن 
است از این مسیر باشد. نمى توان چون خالف نظر 
من یک مطلبى را یک جایى گفته و موضع گیرى 
کرده او را از حیز انتفاع کنار گذاشته و بگوییم تو 
حق هیچگونــه فعالیت اجتماعى در هیچ عرصه 

اى را ندارى.
نایب رئیس کمیسیون شوراهاى مجلس یازدهم 
تصریح کرد: مــن از رد صالحیت ها گالیه دارم؛ 
نزدیک به 8 هزار نفردر سطح کشور به جز روستاها 
رد صالحیت داشته ایم . مطمئناً کسى که ثبت نام 
کرده باالخره قانون اساسى شوراها را قبول داشته 
است. دستگاه هاى مسئول حق ندارند بگویند که 
ما شــنیده ایم فالن کس فالن جا اعالم موضع 
کرده اســت؛ اگر تخلف دارد باید مدرك داشته 
باشد، اگر کسى را بدون مدرك رد صالحیت کرده 

اند؛ حتماً قابل پیگیرى است.
 آصفرى درباره وجود برخى شــائبه ها پیرامون 
برخى نمایندگان در مورد ارائه لیست درانتخابات 
شوراى ششم گفت: چنین شائبه هایى به گوش 
من رسیده که بعضى ها آینده نگرى کرده اند که 
انشــااهللا این گونه نباشد.به عنوان مثال شخصى 
به من مراجعه کرده؛ دردوره هاى مختلف سابقه 
مدیریتى داشــته، و هم برادر شهید است؛ بدون 
دلیل به جهــت اینکه درانتخابــات همراه من 
نبوده ما ایــن را رد صالحیت کنیم؛ وهیچ دلیل 
و توجیهى نداشته باشد؛ این قابل پیگیرى است. 
اینگونه تخلفات در هیئت رسیدگى به تخلفات 
نمایندگان رسیدگى مى شود.اگر مستندى کسى 
دراین باره دارد؛ حتماً قابل پیگیرى و دنبال کردن 
است. اگر کسانى هستند که فکر مى کنند در این 
قضیه حقشان ضایع شده و بدون دلیل آنها را رد 
کرده اند مى توانند دنبال کنند. نماینده اراك در 
مجلس یازدهم تصریــح کرد: نباید طورى عمل 
شــود که مردم فکر کنند مى خواهیم انتخابات 
شــوراها را مهندســى کنیم؛ بــراى اینکه افراد 
خاصى انتخاب شــوند، تا فرد مورد نظر من را به 
عنوان شهردار معرفى کنند. این مسائل را به من 
هم گفته اند؛ ولى قابل پیگیرى اســت ، هنوزمن 
به این نتیجه نرسیده ام که صحت دارد و درحال 

پیگیرى هستم .
این نماینده مجلس تاکیــد کرد: طبق اصل 37  
قانون اساســى اصل بر برائت اســت مگر خالف 
آن ثابت شــود؛ یعنى به هیچ کس نمى توان بر 
اساس شــنیده ها گفت تو مجرم هستى و نمى 
توانــى در انتخابات ورود پیدا کنــى، مگر اینکه 
خالفش ثابت شود .حق من است که اگر رد شدم 
درخواست کنم و هیئت نظارت هم موظف است 
که اسناد را به سمع و نظر من رد صالحیت شده 
برساند؛ نه اینکه من را ارجاع دهد به فالن دستگاه 
و بگوید فالن جا تو را رد صالحیت کرده و از آنجا 
بپرس. نخیر! شــما رد صالحیت کرده اید و باید 

پاسخ دهید.

 وى ادامه داد: اینکه خــط کش بگذاریم و مردم 
را به اســم اصالح طلب و اصولگرا تقسیم کنیم؛ 
ایجاد فضاى دو قطبى است. جامعه تک صدایى 
مشکالت کشورما را برطرف نمى کند، باید جامعه 
چند صدایى باشد تا سره از ناسره تشخیص داده 
شــود، اما اینکه فردى را به اسم فالن جریان رد 
صالحیت کنیم این را نــه رهبرى رضایت دارد، 
نه قانون اساسى اجازه داده و نه هیچ کس رضایت 
مى دهد؛ اگر کســانى رابا این عنوان رد کرده اند؛ 

قابل پیگیرى است.
آصفرى افزود: پذیرش قانون اساســى و والیت 
پذیرى مســئوالن، احزاب و جریان ها اهمیت 
دارد ایــن مرزبندى ها به نفــع اتحاد و وحدت 
ملى در کشور نیســت. من به دو جریان خودى 
وغیرخودى اعتقاد دارم؛ خــودى به فکر منافع 
مردم و غیرخودى به فکر منافع خودش باشــد. 
وى افزود: فرمانداران ملزم هســتند اعتراضات 
ردصالحیت شــدگان را دریافت کرده و رسید 
بدهنــد؛ در غیر این صورت تخلــف بوده و قابل 

پیگیرى است.
نماینده اراك درمجلس یازدهم در بخش دیگرى 
از ســخنان خود با اشاره به این مطلب که مجمع 
نمایندگان استان مى توانست بسیار فعالتر باشد، 
گفت: اگر من با اســتاندار اختالف سلیقه حزبى 
یا جریانى دارم، طبق قانون جمهورى اســالمى 
امروز دولت اصالحات است و این دولت این مدیر 
را انتخاب کرده است؛ وظیفه دارم با او همکارى 
کنم تا زمانى که خالف اصول و ارزش هاى انقالب 

قدم برنداشته است.
وى افــزود: مجمــع نمایندگان باید جلســات 
مشــترکى با استاندار داشته باشد  و با هم از وزرا  
مطالبات اســتان را پیگیرى کنیم. ما مى گوییم 
استاندار نباشد؛ اما تا امروز که هست باید همراه 
هم باشــیم، فردا نبود با فــرد دوم همکارى مى 
کنیم؛ اینکه مســیرها جدا باشــد به نتیجه اى 
نمى رســیم و متاســفانه مجمع در این زمینه 

مشکل دارد.

پرداخت غیر حضورى قبوض تلفن ثابت با شماره 2000       

پرداخت آسان  

وصل سریع         

اداره وابط عمومى مخابرات منطقه مرکزى

فله اى رد صالحیت کرده اند
انتقاد آصفرى، نماینده اراك در مجلس یازدهم از عملکرد هیات نظارت بر انتخابات شوراها:

● طورى نشود که مردم فکرکنند مى خواهیم انتخابات شوراها را مهندسى کنیم

اقتصاد را با تاراج محیط زیست اشتباه نگیرید
       ادامه سرمقاله

خــبــر

تایید صالحیت 750 داوطلب انتخابات 
شوراهاى اسالمى شهر دراستان 

صالحیت  گفت:  مرکزى  استان  انتخابات  ستاد  رئیس  عطریاس: 
750 نفر از داوطلبان ششمین دوره انتخابات شوراهاى اسالمى شهر 
در استان مرکزى تایید شد.«بهروز اکرمى» افزود: صالحیت تعداد 
750 نفر از داوطلبین انتخابات شوراهاى اسالمى شهر پس از بررسى 
در هیات هاى اجرایى و نظارت شهرستان ها و استان تائید شده است.
خود  صالحیت  تائید  عدم  به  نسبت  که  افرادى  داشت:  بیان  وى 
معترض هستند مى توانند اعتراض خود را تا 28 اردیبهشت ماه به 
فرماندارى ها و یا هیات عالى نظارت بر انتخابات شوراهاى اسالمى 

کشور اعالم کنند.

رئیس ستاد انتخابات استان مرکزى خبر داد :

31 کودك در استان مرکزى به فرزندخواندگى 
پذیرفته شدند

گفت:  مرکزى  استان  بهزیستى  کل  اداره  اجتماعى  معاون   : ایرنا 
31 کودك در این استان سال گذشته در استان مرکزى از سوى 
به فرزندخواندگى پذیرفته شدند که  خانواده هاى داراى صالحیت 
 400 افزود:   علیمددى»  بود.«اعظم  پسر   14 و  دختر   17 شامل 
خانواده در استان مرکزى اکنون در نوبت دریافت فرزندخوانده به 

سر مى برند.
براى  زیر2  دختران  متقاضى  بیشتر  خانواده ها  داشت:  اظهار  وى 
فرزندخواندگى هستند و پسران با سن بیشتر ار پنج سال کمتر مورد 
پذیرش خانواده ها قرار دارند. معاون اجتماعى اداره کل بهزیستى 
به خانواده هاى  بى سرپرست  تحویل کودکان  استان مرکزى گفت: 
و  دقت  واگذارى  این  در  و  است  بهزیستى  مطلوب  اصلح سیاست 

وسواس زیادى توسط کارشناسان انجام مى شود.
علیمددى، داشتن تمکن مالى، صالحیت اخالقى، نداشتن اعتیاد و 
گذشت پنج سال از زندگى مشترك را از جمله شرایط براى دریافت 
فرزند خوانده از طریق بهزیستى اعالم کرد. وى اظهار داشت: کودك 
آزارى، جرایم و اصالح نشدن خانواده پس از اعمال جرم از جمله 

مواردى است که سرپرستى کودك را از خانواده سلب مى کند.

معاون اجتماعى اداره کل بهزیستى استان مرکزى :

 ░ آزاده بکایى ░

گروه سیاسى
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گزارش

 

اواسط فروردین ماه امســال بود که اسم رمز19 مخل 
تولیداعالم شــد وبراى تعیین تکلیف روى میزهیئت 
مقررات زدایى قرار گرفت. وزارت صمت در این فهرست 
19 مجوز و رویه مخل تولید را براى بررســى و رفع به 
هیئت مقررات زدایى ارسال کرد. وزارت صمت معتقد 
است که نگاهى به این مجوزها نشان مى دهد حذف آنها 

مشکلى در فرآیند نظارت ها ایجاد نخواهد کرد.
انتخاب شعار سال تحت عنوان «تولید، پشتیبانى ها و 
مانع زدایى ها» از میان سایر اولویت هاى موجود کشور 
در سال 1400 که در واقع آن را باید ادامه شعار «جهش 
تولید» و «رونق تولید» در2 ســال گذشته دانست، به 
ضرورت توجه مضاعف مسئوالن و مقامات دستگاه هاى 
اجرایى و قانون گذارى به ارتقاى ظرفیت هاى تولیدى 
کشور و رفع موانع از سر راه آنها به عنوان تنها عالج گذر 

از شرایط خطیر کنونى اشاره دارد.
بررسى ها نشــان مى دهد که تولید درایران مشکالت 
متعددى وجود دارد؛ ولى مهمترین مشــکالت تولید 
را شاید بتوان در 9 سرفصل «مقررات و قوانین مخل و 
تصمیمات خلق الساعه»، «تأمین مواد اولیه»، «قیمت 
گذارى دستورى»، «نظام بانکى»، «اشکاالت سیستم 
حمل و نقل کشــور»، «بدهى هاى معــوق واحدهاى 
تولیدى»، «تأمین نقدینگــى»، «تأمین اجتماعى» و 

«مالیات» عنوان کرد. 
گزارش وزارت «صمت» حاکى از این است که از میان 
19 مجوز، رویه یا مقرره که در واقع مخل تولید هستند 
و عموماً برون دستگاهى به حساب مى آیند، 9 مورد در 
بخش صنعت، 5 مورد در بخش معدن و 5 مورد نیز به 
بخش اصناف مربوط است. فضاى نامطلوب کسب وکار 
و قوانین سلیقه اى دستگاه هاى اجرایى، موانعى است 
که در مســیر تولید قرار گرفته است. به اعتقاد فعاالن 
اقتصادى، تورم مقررات و بعضاً مزاحم، تأثیرات منفى 
در اقتصاد ایران به جاى گذاشــته اســت که اثرات آن 
کمتر از تحریم ها و محدودیت هاى بین المللى نیست. 
چرا که نوعى سردرگمى در روند فعالیت هاى تولیدى 
ایجاد کرده است. تحلیل هاى کارشناسى نشان مى دهد 
که مشخص کردن مخل یا مفید بودن مجوزها، شفاف 
کردن تعداد مجوزهاى هر نهاد و دالیل امتناع نهادها 
از تسهیل در دریافت آنها در کنار تمرکز روى گسترش 
پلت فرم دولت الکترونیک از جمله مواردى اســت که 
کمک خواهد کرد تا مسیر مانع زدایى از تولید سریع تر 

و دقیق تر طى شود. 
از بین مجوزهاى 19گانه مخل تولید کسب و کارها 9 
مورد متعلق به حوزه صنعت است که به ترتیب شامل 

«دریافت مجوز انطباق مقررات و ضوابط محیط زیستى 
استقرار واحدهاى تولیدى صنعتى»، «دریافت مجوز 
انطباق مقررات و ضوابط محیط زیستى استقرار براى 
واحدهاى تولیدى صنعتى، مســتقر در شــهرك هاى 
صنعتى»، «دریافت مجوز انطبــاق مقررات و ضوابط 
بهداشــتى و ســالمت اســتقرار واحدهاى تولیدى 
صنعتى»، «دریافت مجوز انطبــاق مقررات و ضوابط 
محیط زیســتى براى کلیه فعالیت هــاى تولیدى»، 
«صدور پروانه بهره بردارى بهداشــتى و پروانه ساخت 
و پروانه اســتاندارد در مورد صنایع غذایى و دارویى»، 
«استعالم از شرکت هاى آب، برق و گاز جهت دریافت 
مجوز تا مین نیاز صنعــت»، «دریافت زمین از طریق 
منابع طبیعى و ســازمان جهاد کشاورزى جهت ایجاد 
واحد صنعتى»، «تمدید مجوزهاى محیط زیســت» 
و «عدم امکان پرداخــت اینترنتى پرداخت حق تمبر 
مربوط بــه صدور جواز تا ســیس واحدهاى تولیدى و 
مراجعات مکرر متقاضیان به صورت حضورى به ادارات 

کل مالیاتى» هستند.
در بخش معدن نیز 5 مجوز مخل بیرونى از سوى وزارت 
صنعت، معدن و تجارت احصا شده است که به ترتیب 
شامل «دریافت اســتعالم از ادارات کل منابع طبیعى 
و آبخیــزدارى در خصوص صدور پروانه اکتشــاف»، 
«دریافت موافقت در خصوص مزایده پروانه هاى بهره 
بردارى و گواهى کشف بالمعارض از ادارات کل منابع 
طبیعى و آبخیزدارى»، «دریافت استعالم از حفاظت 
محیط زیســت»، «عدم امکان واگذارى محدوده هاى 
معدنى در عرصه هاى کتابچه هوانوردى» و«عدم امکان 
واگذارى مرتع در قالب استعالم محدوده هاى معدنى 

به اشخاص دیگر» هستند.
در بخش اصناف و مشــاغل بازرگانى نیز 5 مورد مخل 
فعالیت فعاالن اقتصادى تشــخیص داده شده اند که 
شامل«استعالم از شهردارى ها براى متقاضیان صدور و 
تمدید پروانه کسب صنفى در خصوص نوع کاربرى محل 
واحد صنفى»، «دریافت گواهى اداره امور مالیاتى مبنى 
بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهى مالیات قطعى شده 
براى متقاضیان تمدید پروانه کسب صنفى»، «صدور 
کارت معاینه پزشــکى و گواهى صالحیت پزشکى»، 
«صدور گواهى صالحیت فردى، انتظامى و ترافیکى» 
و «صدور پروانه تخصصى و فنى» هستند. این قوانین 
و مقررات در حالى به هیات مقررات زدایى براى حذف 
یا اصالح ارسال شده اند که پیشنهادهاى جایگزین نیز 
براى آنها تهیه شده اســت. هیات مقررات زدایى اما در 
سال هاى اخیرموفقیت چندانى در زمینه حذف مقررات 
زائد به دست نیاورده از این رو به نظر مى رسد براى تحقق 
ایده مانع زدایى از تولید، هیات باید تالش دوچندانى را از 
خود بروز دهد. درعین حال خود دستگاه ها راهى براى 
حذف مجوزهاى زائد و تســهیل در اعطاى مجوزهاى 

ضرورى بیابند.
این نامه سبب انتقاد مسئولین زیست محیطى کشور 
شده است و به بیان آنها اگر قوانین فعلى نباشد،اوضاع 
زیست محیطى کشور بســیار بدتر از وضعیت موجود 
مى شود. به گزارش ایسنا مســعود تجریشى ، معاون 
محیط زیست انسانى سازمان حفاظت محیط زیست 
،این موارد را بهانه هاى وزارت صنعت دانســته . وى با 
اشــاره به این مطلب که نباید مشکالت حوزه کسب و 
کار را برگردن محیط زیست انداخت، گفت: بهتر است 
که وزارت صنعت، معدن و تجارت به طور مشخص به ما 
اعالم کند که کدام یک از پروژه ها معطل محیط زیست 
مانده است. ما باید شرایط ســرزمین را درنظر بگیرم. 
درحال  حاضر وضعیت آب در کشــور در شرایط خوبى 
نیســت و ما باید در تخصیص آب به پروژه ها دقت الزم 
را داشته باشیم. اگر محیط زیست با پروژه اى مخالفت 
کرده ممکن اســت به دلیل ناقص بودن و یا نداشــتن 

ارزیابى زیست محیطى باشد.
تجریشــى در ادامه اظهار کرد: ظرفیت بارگذارى هاى 
صنعتى در بسیارى از نقاط کشــور بیش از گنجایش 
آن نقاط بوده اســت و االن دیگر نمى توانیم هر کجا که 
خواستیم پتروشیمى یا پاالیشــگاه راه اندازى کنیم. 
متاسفانه ما در کشور اول صنعت را راه اندازى مى کنیم 
و بعد به دنبــال آب براى آن مى رویم کــه در نتیجه با 

مشکالتى ازجمله نشست زمین و... روبه رو مى شویم.
به گفته معاون محیط زیست انسانى سازمان حفاظت 
محیط زیست برخى از ضوابط استقرار را وزارت صنعت، 
معدن و تجارت مشــخص کرده اســت. ازجمله اینکه 
کارخانه ســیمان به دلیل ایجاد گــرد و خاك در کنار 
کارخانه هاى صنایع غذایى قرار نگیرند. متاسفانه برخى 
به دنبال این هستند که هیچ قانون و ضوابطى براى این 
موضوع در کشور نباشــد. در این صورت با هرج و مرج 

و صدها مشکل دیگر دست و پنجه نرم خواهیم کرد..
از سویى دیگراین وزارتخانه مخالفت سازمان حفاظت 
محیط زیســت با انجام فعالیت هاى معدنى درمناطق 
چهارگانه محیط زیستى را به عنوان دیگر موانع حوزه 

کسب و کار و تولید در کشور معرفى کرده است.
درمیان حساسیت مســئوالن محیط زیست کشوراما 
در اســتان مرکزى ، مدیر کل محیط زیســت استان 
ترجیح داد که در این زمینه ســکوت کرده و اعالم کند 
مواضع مسئوالن در تهران اعالم شده و بهتراست آن را 
منعکس کنیم این امر در حالى است که این نامه موجى 
از انتقادها را در بین فعاالن زیست محیطى استان را در 

پى داشته است..

ضعف جدى مدیریت کالن سازمان حفاظت 
محیط زیست، سبب افت شدید جایگاه نظارتى 

سازمان طى چند سال گذشته شده است

رئیس شبکه محیط زیست اســتان مرکزى و مدرس 
دانشگاه گفت: متأســفانه ضعف جدى مدیریت کالن 
ســازمان حفاظت محیط زیست، ســبب افت شدید 
جایگاه نظارتى ســازمان طى چند سال گذشته شده 
است. مواردى چون ازدست دادن جایگاه مرجعیت ملى 
کنوانسیون تنوع زیستى و کلیه پروتکل هاى مرتبطه 
و سپرده شدن آن به وزارت جهاد کشاورزى که اثرات 
فاجعه بارى در حوزه امنیت غذایى به دنبال داشــته تا 
حذف اســتعالمات معادن درخارج مناطق چهارگانه 
محیط زیســتى ونیزحذف مجوزهاى محیط زیستى 
دراستقرار واحدهاى صنعتى در شهرك هاى تولیدى، 

نشانه هاى آشکارى ازاین ضعف مدیریتى است. 
«ســیاوش آقاخانى» افــزود: این در حالى اســت که 
مشــکالت اصلى واحدهــاى تولیدى و رفــع موانع 
تولید،رعایت مالحظات محیط زیســتى نیست، بلکه 
ضوابط غیرمنطقى اخذ مالیات هــا وعوارض دولتى، 
مقررات کمرشــکن حوزه بیمه اى و واردات بى ضابطه 
و ســلیقه اى، چرخ تولید واحدهاى صنعتى را از مسیر 

اصلى خود خارج کرده است. 
وى ادامه داد: متأسفانه در شرایط فعلى اقتصاد و تحریم 
کشور، مساله محیط زیست و حفاظت ازآن در اولویت 
هاى آخردولت قرار گرفته و نهادهاى متولى، کم کارى 
هاى گذشته وامروز خود، درحوزه فضاى کسب و کاررا 
به حوزه محیط زیســت حواله مى کنند. ما نمى توانیم 
به بهانه بهبود اقتصاد و رفع موانع تولید، الزامات زیست 

محیطى را قربانى کنیم. 
رئیس شــبکه محیط زیســت اســتان مرکزى اظهار 
داشت: این در حالى است که وزارت صنعت و معدن در 
توجیه کــم کارى و کم توانى خود درحمایت از صنایع 
و واحدهاى تولیدى به جاى اســتفاده بهینه از فرصت 
طالیى حمایت از تولیــدات داخلى، مجوزهاى محیط 
زیســتى را بهانه قرارداده و در سال رفع موانع تولید به 
جاى کاهش هزینه هاى غیــر ضرور مالیاتى و کاهش 
عوارض دولتى، شناســایى بازارهــاى جدید، حمایت 
هاى تکنولوژیکى با اســتفاده ازفرصت شــرکت هاى 
دانش بنیان،هوشمندسازى ظرفیت هاى قوانین بیمه 
اى، حمایت از صادرات محصوالت با کیفیت داخلى و 
نیزرایزنى جهت ارائه تسهیالت مناسب بانکى، از حوزه 
تخریب محیط زیســت و سالمت عمومى مردم به نفع 

گسترش واحدهاى صنعتى ناسازگارهزینه مى کند. 
آقاخانى تصریح کرد: مصوبات اخیر درعدم استعالم بهره 
بردارى معادن در خارج مناطق حفاظت شده از سازمان 
حفاظت محیط زیست و نیزحذف مجوزانطباق مقررات 
و ضوابط محیط زیستى استقرار واحدهاى تولیدى مى 
تواند به فجایع جبران ناپذیرى درحوزه محیط زیست و 
تخریب منابع طبیعى بدل شود که عواقب آن به زودى 

بر پایدارى اقتصادى کشورنیز رویت خواهد شد. 

موضوع بحث قید زمان در صدور مجوزهاى 
محیط زیستى است 

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزى 
در خصوص بررسى ابعاد اســتانى نامه وزارت صمت 
به سازمان محیط زیست کشــور گفت: یکى از موارد 
محیط زیســتى که به عنوان موانع تولید مطرح شده، 
موضوع زمان بر بودن اســتعالمات است. موضوع این 
نیســت که استعالم اخذ نشــود، بلکه بحث قید زمان 
است که دراین میان مطرح مى شود. خوشبختانه در 
استان مرکزى چالشى نســبت به بحث زمان بر بودن 

استعالمات نداریم. 
«ســعید جعفرى کرهرودى» افــزود: هنگامى که از 
مجموعه صمت خواسته مى شــود که ظرف مدت 4 
روز تا یک هفتــه یک مجوز را صادر کنیم، نمى توانیم 
انتظارداشته باشیم موضوعى که قانوناً مجموعه محیط 
زیست باید براى پاسخ یک ماه فرصت داشته باشد، در 
مجموعه صمت بتوانیم مجوز را دراین مدت زمان کوتاه 
صادر کنیم. این موضوع درقانون گنجانده شده که براى 
صدوریک مجوز نیازمند اســتعالم از محیط زیســت 

هســتیم و قانون نیز این مجوز را ارائه داده که دریک 
مدت طوالنى بررســى هاى الزم محیط زیستى انجام 
شود. دراین رابطه درخواستى که داریم این است که در 
یک جلسه کارشناسى این موضوع بررسى شود وچالش 
هاى آن مورد رصد قرار گیرد تا در صورت امکان، مدت 

زمان استعالمات محیط زیستى کاهش یابد.
وى ادامه داد: موضوع بعدى در خصوص شهرك هاى 
صنعتى است. هر شهرك صنعتى یک طرح جامع دارد 
و در طرح جامع مذکور یک بار موضوعات محیط زیستى 
مد نظر قــرار مى گیرد و به لحاظ گــروه هاى مختلف 
تولیدى، اعم از مواد غذایى، مواد شیمیایى، فلزات، کانى 
هاى غیرفلزى و ... زوم بندى مى شود. موضوعى که در 
نامه وزارت صمت به سازمان حفاظت محیط زیست در 
این خصوص مطرح شده این است که هنگامى که یک 
مرتبه در تدوین طرح جامع شهرك صنعتى موضوعات 
محیط زیستى مطرح و بررســى مى شود، شاید دیگر 
ضرورتى به اســتعالم مجدد وجود نداشــته باشد.این 
موضوع نیزدریک جلسه کارشناسى باید مورد بررسى 

قرار بگیرد. 
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزى 
اظهار داشت: موضوع دیگرى که درنامه مذکوردرحوزه 
صنعت مطرح شــده، مربوط به ضوابط محیط زیستى 
است که به ماده 11 قانون هواى پاك باز مى گردد. این 
ماده قانونى مکمل سایر قوانین محیط زیستى است که 
از گذشته بوده و شرایط و مقرراتى را به قوانین پیشین 
اضافه کرده است. دربرخى موارد ممکن است که عدم 
تطابق وجود داشته باشد. همانطور که عنوان شد، اگر در 
مواردى یک باراستعالم هاى الزم انجام شده، براساس 
ماده 11 قانون هواى پاك نیز باید مجدداً استعالم شود. 
این عدم تطبیق باید در کارگــروه هاى مربوطه مورد 
بررســى قراربگیرد و پس از ارائه مباحث کارشناسى، 

نتیجه نهایى اتخاذ شود. 
جعفرى کرهرودى تصریح کرد: بحث دیگرى که در این 
نامه مطرح شــده مربوط به مجوزهاى محیط زیستى 
است که به صورت موقت صادر مى شود. البته دراستان 
مرکزى تاکنون چنین چالشى را تجربه نکرده ایم و قطعاً 
در سایراستان هاى کشور چنین چالشى رخ داده است. 
هنگامى که مجوزهاى محیط زیستى صادر مى شود، 
همگى داراى زمان مشخص هستند. درمدت زمانى که 
از ســوى مجموعه محیط زیست مشخص شده است، 
سرمایه گذار باید ســرمایه گذارى الزم را انجام دهد و 
واحد صنعتى خود را مســتقر کند. اگر در مدت زمان 
ارائه شده از محیط زیســت سرمایه گذارى الزم انجام 
نشد، باید مجوز محیط زیســتى که در اختیار دارد را 
تمدید کند. ظاهراً در برخى از استانها تمدید مجوزهاى 
محیط زیستى دچار چالش شده است. اما به لطف خدا 
این موضوع در استان مرکزى در خصوص این بند نیز با 

چالش خاصى روبرو نشده ایم. 
وى بیان داشــت: بند دیگرى که در نامه مذکورعنوان 
شده، مربوط به معادنى اســت که محل استقرار آنها 
در مناطق چهارگانه محیط زیســتى است. در رابطه 
با این موضوع نیز در اســتان مرکزى مشــکل خاصى 
نداریم. هر محدوده اى که مشــخص مى شــود و در 
همان ابتداى امر متوجه مى شــویم که این محدوده 
در مناطق چهارگانه حفاظت شده محیط زیستى قرار 
مى گیرد، ازاستقرارمعادن دراین مناطق جلوگیرى و 
ادامه فعالیت هاى معدنى در این محدوده ها را متوقف 
خواهیم کرد. معادن تنها در محدوده هایى که داراى 
مجوز هاى بهره بردارى هستند، فعالیت مى کنند. البته 
معادنى که مجوز آنها مروبط به گذشــته است، باید به 
فعالیت خود ادامه دهند. این معادن به علت آنکه مجوز 
آنها قبل از بحث مناطق چهارگانه محیط زیستى صادر 
شده است، باید بهره بردارى آنها ادامه داشته باشد، چرا 
که معموالً قوانین عطف به ما سبق نمى شود. از زمانى 
که بحث مناطق چهارگانه محیط زیستى مطرح شده 
اســت، هیچگونه محدوده معدنى جدیدى را در این 
مناطق ثبت نمى کنیم و مجــوز فعالیت نیز براى آنها 

صادر نخواهیم کرد.

مخل تولید یا ناجی محیط زیست!
عطریاس موضوع نامه وزارت صمت به سازمان حفاظت محیط زیست پیرامون 19 مخل تولید را در ابعاد استانى بررسى مى کند 

خــبـــر

آغاز واکسیناسیون خودرویى 
کرونا در اراك

عطریاس: رییس دانشگاه علوم پزشکى اراك گفت: 
سایت خودرویى واکسیناسیون کرونایى در اراك شروع 

به کار کرد
دکتر  مرکزى،  دا  وب  از  نقل  به  عطریاس  گزارش  به 
سید محمد جمالیان در حاشیه بازدید از سایت دانشگاه 
و  با همت  بیان کرد:  اراك،  امیرکبیر  اى  و حرفه  فنى 
و  فنى  دانشگاه  شهرستان،  و  استان  مسئولین  تالش 
سومین  عنوان  به  اراك  امیرکبیر  پسرانه  هاى  حرف 
مرکز واکسیناسیون گروه هاى هدف آماده سازى و راه 
ارائه خدمت  با هدف  افزود: این مرکز  اندازى شد. وى 
به گروه هاى سالمند و افرادى که مشکل رفت و آمد 
با  و  شده  اندازى  راه  ندارند،  حرکت  توانایى  و  داشته 
توجه به فضاى مناسب و نسبتا وسیع این دانشگاه، این 
بدون  و  به محوطه  ماشین  ورود  تا  فراهم شده  امکان 
نیاز به پیاده شدن سرنشین، فرآیند تزریق واکسن توسط 
همکاران بهداشتى انجام شود. وى تاکید کرد: با اضافه 
شدن این مرکز واکسیناسیون، ضمن تسریع در فرآیند 
تزریق به گروهاى هدف، سالمندان که حضور در اجتماع 
با  آنان بسیار خطرناك است در کمترین زمان و  براى 
رعایت فاصله اجتماعى مناسب واکسن هاى مورد نظر را 
دریافت مى کنند. دکتر جمالیان در ادامه ضمن اشاره به 
اینکه واکسیناسیون گروه سنى 70 ساله ها از هفته آینده 
آغاز مى شود، گفت: براى سهولت تزریق و راحتى مردم 
و ایجاد محیطى امن و آرام، نیازمند تهیه و تدارك مراکز 
بیشتر براى تزریق هستیم و امیدواریم اداراتى که امکان 
دانشگاه  زمینه  این  در  دارند  را  زیرساخت هاى الزم  و 

علوم پزشکى را یارى نمایند.
وى با تاکید بر اینکه در دوره هاى آتى، واکسن هاى 
بیشترى را وارد استان خواهیم کرد، یادآور شد: دانشگاه 
علوم پزشکى اراك از لحاظ پوشش جمعیتى در تزریق 
واکسن، برترین مرکز استان و دانشگاه علوم پزشکى در 
کشور شناخته شده و این امر موجب جلب نظر و توجه 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى نیز قرار گرفته 

است.

رییس دانشگاه علوم پزشکى خبر داد: 

عطریاس: مدیر کل راه و شهرسازى استان مرکزى 
شغلى  ى  ها  مهارت  وباالبردن  سازى  توانمند  گفت: 
غیررسمى  هاى  گاه  وسکونت  هدف  محالت  ساکنان 
مهمترین هدف اجراى طرح بازآفرینى شهرى و ساکنان 

سکونت گاه هاى غیررسمى دراستان است.
واطالع  ارتباطات  ازاداره  نقل  به  عطریاس  گزارش  به 
مرکزى،احمد  استان  و شهرسازى  راه  اداره کل  رسانى 
مرزبان بااعالم این خبر گفت: ساکنان کوى امام على( 
اراك  ناصرى درشهرستان  قنات  ، کوى سجادیه و  ع) 
شهرستان  آباد  شمس  و  آباد  بهزیستى،یاقوت  ومناطق 
استان  در  طرح  این  اجراى  شده  مشخص  هدف  ساوه 
مرکزى است. وى توانمند سازى نیروى انسانى ساکنان 
تالش  شهرى،  نوسازى  و  بهسازى  اجرایى،  محدوده 
با رویکرد مشاغل  ایجاد رشته هاى مهارتى  درراستاى 
فرهنگ  اشاعه  وکارآفرینى،  اشتغالى  خود  خانگى، 
مهارت آموزشى، بسترسازى براى ورود بخش خصوصى 
از  ارائه فعالیت هاى آموزشى، جلوگیرى  براى  وتعاونى 
گسترش آسیب هاى اجتماعى، آشنایى ساکنان مناطق 
با امورحقوقى و قوانین ثبت را از مهمترین اهداف اجراى 
طرح باز آفرینى شهرى و سکونت گاه هاى غیر رسمى 

استان مرکزى عنوان کرد.

توانمند سازى وباالبردن مهارت، 
مهمترین هدف اجراى طرح 

بازآفرینى شهرى 

مدیرکل راه وشهرسازى استان مرکزى خبرداد :

 ░ شایسته سالمى ░

گروه جامعه

ایرنا : مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان مرکزى 
گفت: 114 روستاى این استان با توجه به کاهش بارندگى 

در سال آبى جارى، با تنش آبى مواجه هستند.
 «یوسف عرفانى نسب» در نخستین نشست تنش آبى 
استان افزود: براى تمام این روستاها، طرح هاى آبرسانى 
تعریف شده است که در صورت تخصیص اعتبارات، اجراى 

طرح ها کلید مى خورد.
وى، قطعى برق را  عاملى براى مواجه شدن مردم با قطع 
آب  عنوان کرد و گفت: به منظور کنترل و جلوگیرى از 
قطع شدن آب و برق، مردم بایستى اصالح الگوى مصرف 
را مدنظر ویژه قرار دهند.مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
استان مرکزى ادامه داد: کمبود آب منجر به ایجاد اختالل 
در تولید برق و در نتیجه قطع برق مشترکان مى شود و 
قطع برق تاسیسات نیز آبرسانى به مشترکان را با اختالل و 
قطعى مواجه مى کند.عرفانى نسب اظهار داشت: برگزارى 
2 مانور دیزل ژنراتور, مانور تانکرهاى آبرسانى، شناسایى 
روستاهاى مواجه با تنش آبى، رصد تماس هاى مردمى از 
سامانه122 و برقرارى کشیک پرسنل در ستاد و شهرستان 
ها تا پایان تابستان از اقداماتى است که در این راستا انجام 
مانورها  این  برگزارى  از  بیان داشت: هدف  میشود. وى 
بررسى وضعیت دیزل ژنراتورها براى تامین برق تاسیسات 
در مواقع قطع برق است که در این راستا دستورالعمل بهره 
بردارى از دیزل ژنراتور ها به آب و فاضالب شهرستان 

هاى تابعه نیز ابالغ شده است.

114 روستاى استان مرکزى با 
تنش آبى مواجه است

مدیرعامل آبفا:

عطریاس: مدیرکل حفاظت محیط زیســت اســتان 
مرکزي ایجاد بانــک اطالعاتی از فعاالن، متخصصان و 
محققان دانشگاهی، تحقیقاتی و شرکتهاي خصوصی 
استان در زمینه بازسازي خاکهاي آلوده را از اهداف این 

فراخوان اعالم کرد.
«رضا میرزائی « افزود: هرگونه تغییر در ویژگیهاي اجزاي 
تشکیلدهنده خاك به طوري که استفاده از آن ناممکن 
گردد آلودگــی خاك نامیده میشــود وبرطرف کردن 
آلودگی خاك تا رسیدن به حد مجاز هدفی ارزشمند و 
از برنامه هاي کاري این سازمان است که در همین راستا 
فراخوان عمومی شناســایی فعاالن در زمینه بازسازي 

خاکهاي آلوده صادر شد.
وي گفت : قانون حفاظت از خــاك در 26 ماده و چهار 
تبصره، سال 1398 به تصوب مجلس شوراي اسالمی 
رســید که حکایت از اهمیت موضوع خاك در کشــور 

دارد.مدیرکل حفاظت محیط زیســت استان مرکزي 
اظهار داشت : براساس ماده 14 این قانون در صورت بروز 
آلودگی خاك، آلودهکننده بــا هماهنگی و تایید اداره 
مذکور باید آلودگی خاك را تا رســیدن به حدود مجاز 
برطرف کند و در صورت اســتنکاف به مراجع قضایی 
معرفی خواهد شد.وي بیان داشت :به منظور تحقق ماده 
مذکور این اداره کل در نظر دارد نســبت به شناسایی 
فعاالن، متخصصان و محققان دانشــگاهی، تحقیقاتی 
و شرکتهاي خصوصی استانی و ظرفیتهاي موجود در 

زمینه بازسازي خاك آلوده اقدام کند.
میرزائی یادآور شد: تمامی افراد واجد شرایط میتوانند 
براي ارائه رزومه کاري و مــدارك به معاونت نظارت و 
پایش اداره کل حفاظت محیط زیست مرکزي مراجعه 
کنند تا بانک اطالعاتی جامع در این خصوص تهیه و در 

دسترس قرار گیرد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان مرکزي اعالم کرد:

فراخوان شناسایی متخصصان و محققان 
دانشگاهی در زمینه بازسازي خاك هاي آلوده

خبر

عطریــاس: مدیــرکل میراث فرهنگى، گردشــگرى و 
صنایع دستى استان مرکزى گفت: پروژه ساخت موزه بزرگ 
اراك به پیشرفت 50 درصدى رسیده است و با تزریق اعتبار تا 

سال 1404 تکمیل مى شود.
«مصطفى مرزبان» بیان کــرد: مطالعات براى اجراى طرح 
موزه بزرگ اراك سال 89 آغاز شد وعملیات اجرایى آن سال 
1391 کلید خورد. وى گفت: اشیاى با ارزش و قدیمى اراك در 

مکان هاى تغییر کاربرى یافته بناهاى تاریخى به طور پراکنده 
نگهدارى مى شود که شرایط موجود در این بناها مناسب موزه 
دارى نیســت، با تکمیل و راه اندازى موزه بزرگ اراك تمامى 
اقالم، اشــیا و آثار گذشتگان به این مکان منتقل و به صورت 

علمى و اصولى از آن ها نگهدارى مى شود.
او با بیان اینکه موزه بزرگ  اراك در بخش هاى مردم شناسى، 
باستان شناسى و فرهنگى پیش بینى شده است، گفت: پروژه 

موزه بزرگ اراك تاکنون به پیشرفت 50 درصدى رسیده است 
و 14 میلیارد تومان براى آن هزینه شده است.

مرزبان بیان کرد:این پــروژه نیاز به حداقل 40 میلیارد تومان 
اعتبار جهت تکمیل دارد و در صورتى که این اعتبار طى دو سال 
مالى آتى تأمین شود تا پایان سال 1404 تکمیل مى شود. البته 
قرارداد پیمانکار به پایان رسیده است و پس از تعیین اعتبار در 

سال جارى پیمانکار جدید پروژه مشخص مى شود.
او گفت: طبیعى اســت که تزریق اعتبار اینگونه پروژه ها به 
صورت مرحله به مرحله و به تناوب روند را کند مى کند البته با 
توجه به نوع مصالح مصرفى در پروژه و عدم تعطیلى پروژه و 
اجرا و تکمیل، انجام فعالیت عمرانى به صورت مستمر ایجاد 

خسارت به مصالح و فرسودگى آن را موجب نمى شود.
مدیرکل میراث فرهنگى، گردشگرى و صنایع دستى استان 
مرکزى در خصــوص بازدید از پروژه و روند ســاخت عنوان 
کرد: تاسیســات داخلى موزه کار شــده، روند کار و پیشرفت 
پــروژه تاکنون مطلــوب بوده اســت و در طول 10 ســال 
اخیراعتباردرخواست شده تخصیص یافته و با تخصیص اعتبار 

مورد نیاز مى توان کار را تسریع کرد.

پروژه موزه بزرگ اراک بھ پیشرفت ۵۰ درصدی رسید
مدیرکل میراث فرهنگى، گردشگرى و صنایع دستى استان مرکزى گفت : خبر



همسان سازى حقوق بازنشستگان در آستانه دائمى شدن است
ایرنا: الیحه همسان سازى حقوق بازنشستگان پس از تایید در هیات دولت راهى مجلس خواهد شد. نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشوردر گفت وگوى زنده اینستاگرامى خود گفت:   همسان سازى حقوق بازنشستگان 

تامین اجتماعى همچون بازنشستگان لشگرى و کشورى انجام مى شود.
وى ادامه داد: به منظور اطمینان خاطر بازنشستگان محترم؛ در 6 ماده و 5 تبصره پیش نویس الیحه حداقل 90 درصد همسان سازى حقوق بازنشستگان با پیگیرى نمایندگان بازنشستگان، آماده شده است که پس از اخذ 
مصوبه اى از هیات دولت به مجلس ارائه خواهیم داد. معاون رئیس جمهور با اشاره به نشست هایى که با روساى سازمان زندانها و سازمان دامپزشکى داشته است ازاجراى تسرى قانون فوق العاده خاص این کارکنان یاد 

کرد که از ابتداى سال جارى خواهد بود و از فروردین ماه پرداخت خواهد شد.

روزنامه  سیاسى، اقتصادى، فرهنگى 
��ی

@Atreyasemarkazi
@Atreyasmarkazi
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یک میلیارد ریال به گزارش دهندگان ارز مرز قاچاق استان 
مرکزى پرداخت شد
مشترکین شرکت  خدمات  و  فروش  معاون  عطریاس: 
میلیارد  یک  گفت:  مرکزى  استان  برق  نیروى  توزیع 
ریال به گزارش دهندگان مزارع ارز مرز غیرمجاز در این 

استان پرداخت شده است.
« حسین شمسى» افزود: آثار مخرب استخراج غیرمجاز 
رمز ارزها فراوان است و تاکنون 70 مرکز و سه هزار و 
432 دستگاه ماینر در استان مرکزى شناسایى شده است.
وى بیان کرد: وزارت نیرو با مزارع غیرمجاز ارز دیجیتال 

برخورد قضایى دارد و این مزارع از طریق اطالع رسانى 
طریق  از  و  برق  صنعت  پایش  مراکز  نظارت  مردمى، 
کنتورهاى هوشمند و همچنین رصد دستگاه قضایى و 

انتظامى شناسایى مى شوند.
معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروى 
برق استان مرکزى ادامه داد: براى استخراج بیت کوین 
دستگاه هاى استخراج به صورت شبانه روزى باید روشن 
باشند، بنابراین مقدار برق مصرفى و میزان تحمیل آن به 

شبکه بیش از حد بوده و فشار زیادى را به شبکه توزیع 
برق وارد مى کند.

اعطاى  در  نیرو  وزارت  رویکرد  داشت:  اظهار  شمسى 
امتیاز برق و فعالیت ماینرها به شکلى است که بعد از 
وزارت  از  را  کار  و  پروانه کسب  مزارع  اینکه صاحبان 
این  برق  تامین  کردند،  ارائه  تجارت  و  معدن  صنعت، 

مزارع قانونى در اولویت قرار گیرد.

معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروى برق استان مرکزى :

در  مپنا  گروه  مدیرعامل  صنعت:  و  اقتصاد  گروه 
بازدید از شرکت واگن مارس اراك بر ضرورت الحاق 
صنعت ریلى کشور به اقتصاد آزاد تاکید کرد. عباس 
على آبادى اظهار داشت: امروز صنعت کشور به طور 
کلى دچار مشکل است و براى حل مشکالت باید به 
فکر و اندیشه بوده و به بازوان خود متکى باشیم؛ که 

این فرآیند در مپنا در دستور کار است.

هدف از پیوند با واگن پارس، تعامل به لحاظ 
فرهنگى، ادبیات کارى و استفاده از ظرفیت هاى 

یکدیگر به شکل هم افزا است

وى با بیان اینکه تالش داریم که تعاملى سازنده  با 
گروه  به  پارس  واگن  مجموعه  و  کنیم  برقرار  گروه 
بزرگ  مپنا بپیوندد، افزود: این پیوند صرفا تشکیالتى 

و ساختارى نیست؛ بلکه هدف اصلى تعامل به لحاظ 
ظرفیت هاى  از  استفاده  و  کارى  ادبیات  فرهنگى، 

یکدیگر به شکل هم افزا است.
على آبادى تصریح کرد: قرار گرفتن واگن  پارس در 
تولید کننده  مپنا که  بزرگى همچون   کنار شرکت 
است،  در سطح جهانى  هایتک  نوع محصول   200
این صنعت کمک  بهبود شاخص هاى  به  تواند  مى 

کند.

با هم افزایى بین صنایع کشور و در تعامل با 
دنیا به سمت بهینگى، افزایش راندمان و کاهش 

قیمت ها حرکت خواهیم کرد

اجزاى  بین  افزایى  هم  با  بتوانیم  اگر  افزود:  وى 
مختلف صنایع کشور و در تعامل با دنیا حرکت کنیم 
به سمت بهینگى، افزایش راندمان و کاهش قیمت ها 

حرکت کرده ایم.
که  داریم  تالش  کرد:  تاکید  مپنا  گروه  مدیرعامل 
پیوند مناسبى بین واگن پارس و مپنا انجام گیرد تا 

از ظرفیت یکدیگر به خوبى بهره مند شوند.

به دنبال ایجاد بازار براى مجموعه واگن پارس 
هستیم

براى  بازار  ایجاد  دنبال  به  دوم  گام  در  گفت:  وى 
قرارداد  یک  اکنون  هستیم؛  پارس  واگن  مجموعه 
این  کارگاه هاى  و  شده  منعقد  دستگاهى  هزار 
قراردادهاى  دنبال  به  اما  هستند،  فعال  شرکت 
بیشترى هستیم تا بتوانیم تعداد شیفت هاى کارى 
تولید  براى  امکانات  حداکثر  از  و  داده  افزایش  را 
استفاده کرده و میزان بهره ورى را به باالترین سطح 

ممکن برسانیم.

از دستگاه هاى مختلف و بانک ها انتظار مى رود 
ما را همراهى کنند

استفاده  مسلما  کرد:  بیان  مپنا،  شرکت  مدیرعامل 
حداکثرى از امکانات، نیازمند تامین منابع مالى است؛ 
که قطعا از حداکثر ظرفیت مالى گروه مپنا در این 
جهت استفاده مى شود؛ اما از دستگاه هاى مختلف و 
بانک ها نیز انتظار مى رود در این جهت ما را همراهى 

کنند.
و  به محصوالت  دادن  تنوع  براى  اینکه  بیان  با  وى 
ارتقاى کیفى محصوالت متناسب با فناورى روز دنیا 
باید  مسلما  افزود:  رساند،  انجام  به  را  اقداماتى  باید 
به  و  باشد  مطلوب  پارس  واگن  محصوالت  کیفیت 
شکل پیشرو به سمت نوآورى حرکت کنیم؛ که باید 

در این راستا برنامه فنى داشت.
على آبادى اظهار داشت: اقداماتى در زمینه نوسازى 
و بروزرسانى تجهیزات در شرکت آغاز شده و ادامه 
تجهیزاتى  و  فنى  لحاظ  به  البته  داشت،که  خواهد 

نقصى وجود ندارد.

واگن پارس از لحاظ ساختارى در کنار صنایع 
بزرگى چون ماشین سازى و آذرآب قرار دارد که 

در افزایش بهره ورى موثر است

وى ادامه داد: شرکت واگن پارس از لحاظ ساختارى 
ماشین  هاى  شرکت  چون  بزرگى  صنایع  کنار  در 
سازى و آذرآب قرار دارد و با ایجاد پیوند سازنده و 
عمیق، مشکالت این حوزه حل مى شود، و مى تواند 
باشد؛  داشته  جانبه  دو  تعاملى  مذکور  واحدهاى  با 
چراکه مسلما پیوندهاى سازنده و عمیق بین صنایع 

بزرگ، بهره ورى را حداکثرى مى کند.
مباحث  را  ریلى  صنعت  در  مهم  مباحث  از  وى 

اقتصادى دانست و گفت: اگر بخش ریلى به اقتصاد 
مى  رقم  شکوفایى  و  توسعه  قطعا  شود  ملحق  آزاد 
با  این حوزه  در  مپنا تالش مى کند  و گروه  خورد 
همکارى نهادهاى ملى اقدامات زیربنایى انجام دهد.

رویکرد جدى ما عبور از مرزهاى داخلى و 
توسعه صادرات است

تسهیالت  از  استفاده  لزوم  در خصوص  آبادى  على 
بزرگ  صنایع  در  اقتصادى  شکوفایى  و  رشد  براى 
همچون واگن پارس، اظهار داشت: مسئله مهم در 
در  بازپرداخت  و مسلما  است  بازپرداخت  تسهیالت 
رویکرد  رو  این  از  است؛  امکانپذیر  پویا  اقتصاد  یک 
جدى ما عبور از مرزهاى داخلى و توسعه صادرات 
است، که امید مى رود با تکیه بر تجربه مطلوب واگن 
پارس در این زمینه و تجربیات مپنا، ترکیبى ایجاد 
شود که به اقتصاد آزاد و بازارهاى جهانى دست یابیم.

مپنا در صدد ایجاد یک ناوگان براى تنظیم با 
الگوهاى بخش خصوصى است

وى بیان کرد: مپنا به شکل مجازى بازارى با قرارداد 
هزار دستگاهى براى واگن پارس در نظر گرفته است 
و در صدد ایجاد یک ناوگان براى تنظیم با الگوهاى 
بخش خصوصى است؛ که قطعا این تولیدات در این 

ناوگان قابل عرضه خواهد بود.

درصدد تحرك و شادابى کارکنان واگن پارس 
هستیم

مدیرعامل گروه مپنا در بخش دیگرى از اظهارات 
کارکنان  شادابى  و  تحرك  درصدد  گفت:  خود 

این  به  مپنا  چراکه  هستیم؛  پارس  واگن  شرکت 
صنعت دعوت شد و به تقاضاى کارکنان آمد و در 

خدمت این صنعت خواهد بود.

با آذرآب و هپکو نیز مى توان همکارى ها را 
توسعه بخشید

وى افزود: مپنا آمادگى دارد که به کارخانجات بزرگ 
منطقه نزدیک شود؛ البته در حال حاضر نسبت به 
شرکت آلومینیوم ایران نظر مساعد دارد و با آذرآب و 
هپکو نیز مى توان همکارى ها را توسعه بخشید؛ اما 
مسئله این است که باید مسائل اصلى صنایع را حل 

کرد و در حال حاضر مسئله بازار، امر مهمى است.

باید دالیلى که باعث نگاه به خارج مى شود را 
بررسى کرد؛ مشکل ناشى از رانت در واردات 

است 

على آبادى تصریح کرد: باید دالیلى که باعث نگاه 
نظر  به  چراکه  کرد؛  بررسى  را  شود  مى  خارج  به 
مى رسد که مشکل ناشى از رانت در واردات است 
و اگر جلوى این رانت گرفته شود قطعا به ظرفیت 

هاى داخل توجه بیشتر مى شود.
وى ادامه داد: زمانى که براى واردات معافیت مالیات 
در نظر گرفته و آن را معاف از تعرفه هاى گمرکى مى 
کنیم باید این معافیت ها را در امر تولید نیز لحاظ 

کرد تا سد و موانع رونق تولید رفع شود.
مدیرعامل مپنا اظهار داشت: اگر این مشکالت رفع 
شود ظرفیت ها به شکلى است که نیاز داخل را به 
بهترین شکل تامین خواهد کرد و امید داریم سال 
آینده از واگن پارس محصوالت کیفى تر و متنوعى 

را شاهد باشیم.

مدیرعامل گروه مپنا در بازدید از شرکت واگن پارس:

● صنعت ریلى باید به اقتصاد آزاد ملحق شود● با آذرآب و هپکو نیز مى توان همکارى ها را توسعه بخشید

تالش داریم واگن پارس به گروه بزرگ  مپنا بپیوندد

خبر

عطریاس: معاون بازرســى و حمایــت از حقوق مصرف 
کنندگان سازمان صمت استان مرکزى گفت : 391 بازرسى از 
فروشگاه ها و شرکت پخش ها درسال 99 انجام شده که حاصل 
آن تشکیل 16 مورد پرونده تخلف به ارزش 111 میلیارد ریال و 
25 واحد تولیدى با 8 پرونده تخلف به ارزش 14 میلیارد و 300 

میلیون ریال بوده است.
بــه گزارش عطریاس بــه نقل از روابط عمومى ســازمان 
صنعــت ، معــدن وتجارت اســتان مرکــزى محمدجواد 
قربانیان، با اشــاره به نحوه نظارت بر فعالیت فروشگاه هاى 
زنجیره اى و گرانفروشــى در این فروشگاه ها اظهار داشت: 
درحال حاضر نظارت بر فروشگاه هاى زنجیره اى را سازمان 
صنعت، معدن و تجارت انجام مى دهد، نظارت بر این مراکز 
همانند واحدهاى دیگر بوده و سیســتم فعالیت آنها خیلى 
تفاوتى ندارد، به منظور نظارت بر فعالیت این فروشــگاه به 
صورت طرح نظارتى یا به شکل رندوم و یا شکایت محور و 
گزارش محور ورود مى کنیم و آن مورد خاص را مورد بررسى 

قرار مى دهیم.
وى افزود: بستگى به شرایط خاص بازار دارد، برخى مواقع 
چالش هایى در زمینه برخــى از اقالم به وجود مى آید براى 
مثال وضعیت روغن به هم مى خورد که همکاران ما مختص 
آن کاال ورود مى کنند و نحوه توزیع آن را بررســى مى کنند 
یا بحث احتکار اگر باشــد و تخلفات دیگر را مورد بررســى 

قرار مى دهند.
معاون نظارت، بازرســى و حمایت از مصرف کننده صنعت، 
معدن و تجارت اســتان مرکزى تصریح کرد: به طور معمول 
فروشــگاه هاى زنجیره اى تخلفاتى را که برخى از واحدهاى 

عمــده دارند انجــام نمى دهند و یک مقدار نظــارت بر این 
فروشگاه ها به نوعى آسان تر اســت و مردم خودشان هم تا 
حدودى مى تواننــد نظارت کنند و مى بیننــد که چه اتفاقى 

دارد مى افتد.
قربانیان بیان کرد: تخلفاتى که این فروشگاه ها به طور معمول 
دارند و بعضــا هم در قوانین تخلف انگارى نشــده یا قوانین 
درستى براى برخورد با آن نیست مباحث تخفیفاتى است که 
این فروشگاه ها مى دهند، البته على رغم اینکه این فروشگاه ها 
بعضاً تبلیغ خالف واقع هم دارند اما بســیارى از آنها از حیث 
تخفیفى که اعالم مى کنند وضعیت بهترى نســبت به سایر 

واحدهاى صنفى دارند.
وى ادامه داد: یعنى به طور معمول برخى از این فروشــگاه ها 
مقدارى تخفیف نســبت بــه قیمت درج شــده اى که بعضًا 
شرکت هاى تولیدى تخلف دارند و قیمت درج شده را مناسب 

نمى زنند اعمال مى کنند.
معاون نظارت، بازرســى و حمایت از مصرف کننده سازمان 
صنعت، معدن و تجارت استان مرکزى عنوان کرد: به هر حال 
همکاران ما در ســازمان صنعت، معدن و تجارت با حضور در 
این فروشگاه ها چند مبحث را بررسى مى کنند، درج قیمت ها 
را به صورت دیدارى چک مى کنند و صندوق و نرم افزارهاى 
این فروشگاه ها را در صورت وجود شاکى به صورت موردى 

بررسى مى کنند.
قربانیان افزود: آنچه که مردم معموًال نســبت به آن گله مند 
هستند این بوده که آن تعداد باقیمانده از کاال که در قفسه ها 
وجود دارد و با قیمت قدیم است با قیمت جدید توزیع مى  شود 
و علت آن این است که در سیســتم هاى خود این مورد را به 

لحاظ نرم افزارى نمى توانند بگنجانند و ممکن است کاالیى 
را از قفسه به قیمت قدیم بردارید و وقتى به صندوق مراجعه 
مى کنید به قیمت جدید محاسبه شود، نه اینکه بخواهند تخلف 
کنند بلکه سیستم فروشگاهى در کل کشور به لحاظ نرم افزارى 

این مشکل را دارد.
وى تصریح کرد: اما در مجموع عملکرد فروشگاه ها را نسبت 
به خیلى از واحدهاى صنفى در این حوزه بهتر مى بینیم با توجه 

به تخفیفاتى که دارند.
معاون نظارت، بازرســى و حمایت از مصرف کننده سازمان 
صنعت، معدن و تجارت اســتان مرکزى بیــان کرد: به طور 
معمول در فروشــگاه هاى اســتان تخلف آنچنانى نداریم و 
بیشتر در واحدهاى دیگر شاهد تخلف هستیم اما در عین حال 

بازرسى ها از این فروشگاه ها هم انجام مى شود.
قربانیان ادامه داد 391: بازرســى از فروشــگاه ها و شرکت 
پخش ها در سال 99 انجام شــده که حاصل آن تشکیل 16 
مورد پرونده تخلف به ارزش 111 میلیــارد ریال و 25 واحد 
تولیدى با 8 پرونده تخلف به ارزش 14 میلیارد و 300 میلیون 

ریال بوده است.
وى عنوان کرد: 331 مورد از تخلفات مربوط به فروشگاه هاى 
زنجیره اى و 60 مورد هم مربوط به شرکت هاى بخش بوده 
که مورد پیگیرى و رسیدگى قرار گرفت و تالش ما از این رویه 
برخورد با هرگونه تخلف در جریان فروش و توزیع کاال است.

معاون نظارت، بازرســى و حمایت از مصرف کننده صنعت، 
معدن و تجارت اســتان مرکزى افزود: در ســال 1400 هم 
بازرسى ها درحال انجام است و تخلفاتى هم بوده اما جمع بندى 

آمار هنوز انجام نشده است.

معاون بازرسى و حمایت از حقوق مصرف کنندگان سازمان صمت استان مرکزى :

به 331 تخلف گران فروشی فروشگاه هاي زنجیره 
اي در استان مرکزي رسیدگی شد

خبر


