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سیزده سال فقط شیره ى «هپکو» را مکیده اند!
نامه شوراي اسالمی هپکو به تمام سازمانها:

2

ایلنــا: قائم مقام دبیرکل حــزب اتحاد ملت 
با بیان اینکه جبهه اصالحــات ایران نه قوه 
قضاییه اســت و نه شــوراى نگهبان، گفت: 
به اصولگرایان توصیــه مى کنم اگر باورى به 
ضرورت شــکل گیرى انتخاباتى پرشور و با 
مشــارکت باال در تراز قانون اساسى را دارند، 
از حاال براى حذف رقیب به شــوراى نگهبان 

آدرس غلط ندهند.
«آذر منصورى »در خصوص لیســت 14 نفره 
معرفى شده به جبهه اصالحات ایران، اظهار 
کرد: این لیســت بنا به فراخــوان دبیر خانه 
جبهه اصالحات ایران از اعضا مجمع عمومى 
براى معرفى کاندیداهاى مورد نظر خودشان 
یا حزبشان است و افراد باید در مجمع عمومى 
براى ارائه برنامه هاى خود و پاسخ به پرسش ها 

حضور پیدا کنند.
ســخنگوى جبهه اصالحات ایران افزود: در 
مرحله بعــدى مجمع عمومى در خصوص تک 
تک آنها رأى گیــرى خواهد کرد و هر کدام از 
این افراد که بتوانــد رأى 3/2 مجمع عمومى 
را کسب کنند از طرف جبهه براى ثبت نام در 
موعد مقرر معرفى خواهد شــد.توجه داشته 
باشید که لیست 14نفره صرفًا افراد پیشنهادى 
اعضاى مجمع عمومى جبهه اصالحات ایران به 
دبیر خانه است. ما در این مرحله بنا بر انتشار آن 
را نداشتیم اما با توجه به انتشار مغشوش لیست 
در برخى از رســانه ها و در راستاى شفاف تر 
شدن موضوع در این مرحله اسامى را منتشر 
کردیم. چه بســا برخى از این افراد خودشان 
اعالم کاندیداتورى هم نکرده اند و ممکن است 
از دیدن نام خود در بین این 14 نفر تعجب هم 

کرده باشند.

وى تأکید کرد: افراد مطرح شده در این لیست 
بر مبناى تمایل اعضاى حقیقى و حقوقى مجمع 
معرفى شــده اند. در واقع آنچه مبناى معرفى 
افراد بود این بوده که احزاب در جمع بندى هاى 
خودشان و یا افراد حقیقى چه فرد یا افرادى 
براى قرار گزفتن در جایگاه ریاست جمهورى 

مناسب تشخیص  داده اند. 
منصورى در واکنش به اظهــار نظر برخى از 
اصولگرایان درباره پرونده هاى برخى از این 14 
نفر در قوه قضاییه نیز گفت: جبهه اصالحات 
ایران نه قوه قضاییه است و نه شوراى نگهبان؛ 
به اصولگرایان هــم توصیه مى کنم اگر باورى 
به ضرورت شکل گیرى انتخاباتى پرشور و با 
مشــارکت باال در تراز قانون اساسى دارند، از 
حاال براى حذف رقیب به شوراى نگهبان آدرس 
غلط ندهند. نگاه حذفى به کاندیداهاى جریان 
رقیب هم در تعارض با مشارکت حداکثرى در 

انتخابات است و هم این باور را به جامعه دلسرد 
نسبت به صندوق رأى و انتخابات القاء مى کند 
که چه ما رأى بدهیم و چه رأى ندهیم نتیجه از 

پیش تعیین شده است.
وى ادامه داد: نگاه حذفى در رقابت انتخاباتى 
نتیجه اى جز دلســرى و کاهش مشــارکت 
شــهروندان در کوتاه مدت نخواهد داشت و 
در دراز مدت هم حاکمیت ایران را به ســمت 
اندك ساالرى و تک صدایى سوق مى دهد. یک 
جریان سیاسى اگر به میزان بودن رأى ملت باور 
دارد، نباید به گونه اى موضع گیرى کند که تلقى 
جامعه به این سمت برود که مثًال شوراى نگهبان 
در بررسى صالحیت ها نگاه حذفى به جریان 
رقیب آنها دارد. به همین دلیل اگر اصولگرایان 
به میزان بودن رأى ملــت باور دارند، نباید به 
گونه اى حرف بزنند یــا موضع گیرى کنند که 
حق انتخاب آزاد از شهروندان ایران سلب شود

شایعه کاهش قیمت برخی کاالها از جمله اقالم سبد اصلی خانوار، این روزها 
و در آستانه ي توافقات برجام، بیش از هر زمان دیگري به گوش می رسد؛ اما 
آنچه که مشهود اســت صف هاي عریض و طویل برخی کاالهاست که در هر 
دوره ي زمانی به کاالیی اختصاص دارد.اگر کاالیی ارزان شــده باشد، صفی 
تشکیل نمی شود و اگر صف تشکیل می شــود؛ یعنی تناسب قیمت در بازار 
وجود ندارد و این روند را در بســیاري از اقالم از جمله ماکارونی، مرغ، روغن 

و این روزها در "شکر" شاهد بوده و هستیم.
اینکه برخی فروشــگاه هاي بزرگ در برگزاري جشــنواره هاي تخفیفات از 
یکدیگر ســبقت گرفته و تخفیف هاي گاها 20 تا 45درصدي بر روي کاالها 
اعالم می کنند؛ نیز بخش دیگري از ماجراي عدم تناســب قیمت ها در بازار 

است.

قیمت هاي اصلی درج شده روي کاالهاي تخفیفی به مراتب بیشتر 
از قیمت بازاراست

رئیس اتحادیه لبنیات و خواروبار اســتان مرکــزي در گفت وگو با عطریاس 
ضمن رّد صداقت در تخفیفات فروشــگاه هاي بزرگ اظهار داشــت: قیمت 
هاي اصلی درج شــده روي کاالهاي تخفیفی به مراتب بیشتر از قیمت بازار 

است؛سپس چند درصد تخفیف بر روي آن کاال اعالم می کنند.
عباسی گفت: این فروشــگاه ها با مراکز اصلی تولید ارتباط مستقیم داشته و 

براي جذب مشــتري و رشد فروش از ترفند مذکور استفاده می کنند.

بیشتر شرکت هاي تولیدي به ویژه در بخش برنج و حبوبات، 
افزایش قیمت اعالم کرده اند

نگاه حذفى به کاندیداهاى جریان 
رقیب، در تعارض با مشارکت 

حداکثرى است 

سخنگوى جبهه اصالحات ایران در گفت وگو با ایلنا:

اقدامات ارزنده سازمان تامین 
اجتماعی در خصوص بیمه 

شدگان ،مستمري بگیران و کار 
3فرمایان 

آقازاده ، استاندار مرکزي:

در این شماره بخوانید

صفحه ٣

صفحه ٢

نماز عید فطر فقط در فضاي 
باز اقامه میشود

هشدار معاون سالمت اداره کل دامپزشکی استان مرکزي:

مردم استان مرکزي مراقب شیوع 
احتمالی تب کریمه کنگو باشند

فرخی،معاون هماهنگی امور اقتصادي استانداري مرکزي:

بانک هایی که چک اصناف را 
برگشت زدند باید توبیخ شوند

صفحه٤

رئیس اتحادیه خواروبار و لبنیات استان مرکزى:

کسرى کاال نداریم، گرانى داریم

ادامه صفحه 4

    عطریاس فعالیت هاى دفاتر تسهیل گرى را بررسى مى کند: 

دفاتر تسهیل گرى، 
فرصت یا چالش 

رویدادها را با ما
 در صفحه

 اینستاگرام عطریاس 
دنبال کنید
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هیچ وقت اجبارى در سقط جنین 
وجود نداشته است

از  انتقاد  با  خاص  بیماریهاى  بنیاد  رئیس  ایلنا: 
طرح ممنوعیت غربالگرى گفت: هیچ وقت اجبارى 
در سقط جنین وجود نداشته و فقط در غربالگرى 
به  نسبت  زوجین  تا  است  داشته  وجود  اجبار 

بیمارى هاى خودشان آگاه باشد.
«فاطمه هاشمى» رئیس بنیاد بیمارى هاى خاص 
در نشست مجازى به مناسبت بیست و پنجمین 
سالگرد تاسیس بنیاد، در پاسخ به سوال خبرنگار 
ایلنا مبنى بر تاثیر غربالگرى هاى قبل از باردارى 
و تاثیر آن بر کنترل بیماران خاص در کشور بیان 
مجلس  به  غربالگرى  ممنوعیت  طرح  وقتى  کرد: 
رفت، مسائل درستى در مورد آن مطرح نشد به 
همین دلیل بنیاد بیمارى هاى خاص طرحى را به 
تا  ارائه داد و آنجا توضیح داده شد  هیئت دولت 

غربالگرى اجبارى شود.
هاشمى افزود: هیچ وقت اجبارى در سقط جنین 
وجود  اجبار  غربالگرى  در  فقط  و  نداشته  وجود 
بیمارى هاى  به  نسبت  زوجین  تا  است  داشته 

خودشان آگاه باشد. 
ایلنا  خبرنگار  دیگر  سوال  به  پاسخ  در  هاشمى 
چقدر  داخل  تولید  داروهاى  اینکه  مورد  در 
در  افزود:  است؟  خاص  بیماران  نیاز  پاسخگوى 
اما  بود  وارداتى  بیماران  داروهاى  بیشتر  گذشته 
اتفاق  تولید  هم  خودمان  کشور  در  خوشبختانه 
البته داروهاى داخلى با مشکالت زیادى  افتاد و 

تولید شد.
وى ادامه داد: البته هنوز هم در بعضى از موارد، 
به خصوص در رابطه با بیماران خاص و سرطانى 
و  گران  چون  داروها  از  بعضى  و  داریم  مشکل 
از  هستند،  دنیا  در  معتبرى  کمپانى هاى  براى 
کشورهاى دیگر که ارزان تر هستند تهیه مى شود 
و مرتباً از طرف بیماران مراجعه داریم که در این 
گیرى  تصمیم  ما  البته  دارند،  مشکالتى  زمینه 

نیستیم.
او با انتقاد از وضعیت واکسیناسیون بیماران خاص 
شکل  این  به  نباید  را  واکسیناسیون  کرد:  بیان 
االن  که  این مشکالتى  تا شاهد  شروع مى کردند 
مى بینیم نباشیم. از همان اوایل با هماهنگى که با 
وزارت بهداشت و اداره کل بیماران خاص داشتیم 
این بحث مطرح بوده که بیماران خاص جزو افراد 
واکسیناسیون  مسیر  در  باید  و  هستند  خطر  پر 

قرار بگیرند.
ماه  فروردین  از  خوشبختانه  داد:  ادامه  هاشمى 
این مسئله آغاز شد، اما مشکالتى هم وجود دارد.
منطقه  در  مرکزى  خودمان  ما  تهران  همین  در 
خاوران داریم که از فروردین براى دریافت و تزریق 
واکسن  تزریق  براى  هنوز  اما  زدیم،  نامه  واکسن 
نیامدند و نمى دانیم مشکل چیست و در هر حال 

یک بى نظمى هایى وجود دارد.
وى افزود: ما از شهرستان ها مرتب گزارش وضعیت 
واکسیناسیون را مى گیریم  بعضى استان ها کامل 
واکسیناسیون انجام شده و در بعضى از استان ها 
ناقص بوده و خیلى از استان ها هم مى گویند، ما 

اجازه نداریم تا اطالعاتى را به شما بدهیم.
آخر  تا  هستیم  این  دنبال  به  کرد:  بیان  هاشمى 
واکسیناسیون  خردادماه  اوایل  و  ماه  اردیبهشت 
بیماران خاص تمام شود در مورد بیماران سرطانى 
آنهایى که در مرحله  هم مشکالتى داریم و فعًال 
اما  مى شوند،  واکسینه  هستند  درمانى  شیمى 
تعدادى هستند که دوره شیمى درمانى شان تمام 
شده و در معرض خطر هستند و باید سریع تر در 

روند واکسیناسیون قرار بگیرند.

هاشمى،رئیس بنیاد بیماریهاى خاص با 
انتقاد از طرح ممنوعیت غربالگرى:

خــبـــر

نماز عید فطر فقط در فضاى باز اقامه مى شود
آقازاده ، استاندار مرکزى: خبر

● آخر هفته تردد ممنوع است 

عطریاس: اســتاندار مرکزى گفت: با توجه به 
تعطیالت پایان هفته، تمامــى امکانات جهت 
منع تردد و کاهش ســفرها در اســتان به کار 

گرفته مى شود.
سید على آقازاده در خصوص ترددها در استان 
تصریح کرد: در هفته گذشــته بــا وجود آنکه 

امکان فعالیت مشاغل گروه دو فراهم شد، اما بر 
نظارت بر ترددها تاکید شــد و مقرر شد که 58 
معبرى که نیروى انتظامى در سال گذشته تحت 
کنترل قرار گرفت، امسال هم تحت کنترل قرار 
گیرد. الزم است هفته جارى که احتمال افزایش 
سفرها وجود دارد و به تبع آن اوج بیمارى رقم 

مى خورد، ترددها به شــدت تحت کنترل قرار 
گیرد و فرمانداران نیز موظف به حمایت کامل 
از ســوى نیروى انتظامى جهت اعمال کنترل 
هستند، ترددها باید جدى گرفته شود و ورود و 
خروج از شهرستان ها ممنوع باشد تا به بهترین 
شکل ممکن نتیجه بگیریم، فرمانداران نیز فقط 
در موارد ضرورى برگه تردد صادر کنند. در این 
راستا نیروى انتظامى تمامى امکانات خود را به 
کار گیرد تا کمترین میزان سفر در هفته جارى 

در استان صورت گیرد.
آقازاده تاکید کرد: اگر وارد پیک پنجم شود هیچ 
توانى در بین اصنــاف، کادر درمان و تجهیزات 
بیمارستان وجود ندارد و باید تا جایى که امکان 
دارد، باید وقفه و فرصتى ایجاد کرد تا به سرعت 
موج جدیدى آغاز نشود. این وقفه تنها با رعایت 
پروتکل هاى بهداشــتى از سوى مردم حاصل 

مى شود.
وى تصریح کرد: نباید دچار ساده انگارى شویم، 
رعایت شــیوه نامه هاى بهداشــتى در مجامع 
عمومى، رفت و آمدها و ادارات و ... باید با دقت 
انجام گیرد و رســانه ملى نیــز باید در تذکرات 

بیشتر عمل کند.

اســتاندار مرکزى با بیان اینکــه فعالیت هاى 
ورزشــى در فضاى باز با رعایت شــیوه نامه ها 
منعى ندارد، افــزود: برگزارى نماز عید فطر در 

سطح استان در فضاى باز مجاز خواهد بود.
وى خواســتار توجه جدى فرماندار شــازند به 
آمارهاى بیمارى کرونا شــد و گفت: باید علت 
این میزان افزایش موارد فوتى و بسترى بررسى 
و تحلیل شود. اگر شرایط به همین منوال باشد 
و کاهش محسوسى را نداشته باشیم، با بحران 

روبرو مى شویم.
اقــازاده با بیــان اینکــه در حال حاضــر تنها 
شهرســتان محالت در اســتان مرکزى داراى 
وضعیت قرمز کرونایى است، گفت: تا سقف 1.5 
میلیارد تومان از اعتبارات استانى پرداخت مى 
شود تا ســوله چندمنظوره با توجه به نیازهاى 

دانشگاه هاى علوم پزشکى فراهم شود.
اســتاندار مرکزى در خصوص برگشت خوردن 
چک هاى اصناف اظهار کرد: اگر رییس شعبه 
اى از مصوبه ســتاد مدیریت کروناى اســتان 
سرپیچى داشته است، حتما باید تعقیب قضایى 
براى فرد خاطى اعمال شــود؛ چرا که چندین 

مرتبه مصوبه ابالغ و اعالم شده است.

خــبــر

اعالم اسامى داوطلبان انتخاباتى خمین 
درفضاى مجازى غیرقانونى است

رد صالحیت  یا  تایید  داوطلبان  اسامى  اعالم  گفت:  خمین  فرماندار  ایرنا: 
شده انتخابات شوراهاى اسالمى شهر خمین در فضاى مجازى و شبکه هاى 
برخورد  خاطیان  با  و  است  اخالق  از  دور  به  و  غیرقانونى  اقدامى  اجتماعى 

مى شود.
انتخاباتى  رقابت هاى  در  به منظور حضور  نفر   افزود: 70  «احمد طهرانى » 

شوراهاى اسالمى شهرخمین و قورچى باشى ثبت نام کردند.
وى تاکید کرد:  روند رسیدگى به شکایت داوطلبان انتخابات شوراهاى اسالمى 
 15 تا  نظارت  مرکزى  هیات  و  استان  نظارت  هیات  در  شده  رد صالحیت 
خردادماه ادامه دارد و باید به منظور حفظ آبرو و شان افراد و تعیین تکلیف 
نهایى بررسى ها  نام نامزدهاى مشارکت جو منتشر نشود و فعاالن رسانه اى 

باید در این راستا به مر قانون احترام بگذارند.
فرماندار خمین گفت: پس از ابالغ مراتب پایان بررسى صالحیت ها در هیات 
مرکزى نظارت به فرماندارى براى صدور آگهى اسامى نامزدها در تاریخ 17 
خرداد ماه لیست ارایه مى کندکه نام افراد تایید صالحیت شده  در اختیار مردم 

و رسانه ها قرار مى گیرد.
طهرانى اظهار داشت:  هرگونه اخبار و اسامى افراد تایید و یا رد صالحیت 
شده در گردونه انتخابات شوراهاى اسالمى که در مقطع زمانى کنونى منتشر 
اسامى  احتمالى  فهرست هاى  و  نیست  رسمى  و  قطعى  به صورت  مى شود 
کاندیداهاى رد صالحیت شده شوراى اسالمى شهر  در فضاى مجازى مورد 

تایید این فرماندارى قرار ندارد.
وى افزود: مراحل تایید صالحیت ها هنوز به طور کامل سپرى نشده است و تا 
زمان اتمام بررسى صالحیت ها و اعالم موعد مقرر و مهلت قانونى تبلیغات، 
هرگونه فعالیت تبلیغاتى ممنوع است و تبلیغات زودهنگام از سوى نامزدها و 

هواداران آن ها مشمول برخورد قانونى است

فرماندار خمین:

بیش از 36 هزار خودرو در پیک 

چهارم کرونا جریمه شدند

گفت:  مرکزى  استان  انتظامى  عطریاس:فرمانده 
بیش از 36 هزار خودرو در پیک چهارم کرونا در 

استان مرکزى جریمه شدند
سردار حسن مفخمى شهرستانى درنشست ستاد 
کروناى استان مرکزى با اشاره به اقدامات پلیس در 
پیک چهارم کرونا اظهار داشت: درخصوص افزایش 
نقاط استقرار به صورت رسمى این نقاط از 28 نقطه 
حضور پلیس به 39 نقطه افزایش یافته و در جاهاى 

دیگر با حضور مجموعه بسیج و غیره اقدام شد.
افزود: در پیک چهارم 11 هزار و 819 واحد  وى 
بازدید شد که 4 هزار و 259 مورد تذکر،  صنفى 
742 مورد پلمب و 6 هزار و 718 مورد به صورت 
لسانى تذکر داده شد که عموماً یا براساس بازدید 
شده  انجام  میدانى  گزارشات  براساس  یا  میدانى 

است.
فرمانده انتظامى استان مرکزى بیان کرد: در بحث 
تردد  بخش  در  چهارم  پیک  این  در  قانون  اعمال 
شبانه 31 هزار و 447 دستگاه خودرو جریمه شد، 
همچنین 1200 دستگاه به میزان جرایم 500 هزار 
تومانى و 3 هزار و 847 دستگاه خودرو جریمه یک 
خودرو  مورد   570 هزار   3 و  شد  تومانى  میلیون 

عودت شده است.

فرمانده انتظامى استان مرکزى: 

اعالم جدیدترین رتبه بندى استان ها در 
رعایت پروتکل هاى بهداشتى 

برنا: دبیر قرارگاه عملیاتى مبارزه با کرونا، ضمن اعالم جدیدترین گزارش از 
رده بندى استان ها در اجراى پروتکل هاى بهداشتى، از پلمب 3732 واحد 
به خاطر عدم رعایت پروتکل ها در نتیجه بازرسى تیم هاى نظارتى بهداشت 
خبر داد.بابک دین پرست، معاون توسعه منطقه اى وزارت کشور و دبیر قرارگاه 
عملیاتى مبارزه با کرونا، آخرین وضعیت رعایت پروتکل هاى بهداشتى در 
سطح استانهاى کشور، در بازه زمانى هشتم تا پانزدهم اردیبهشت ماه را اعالم 
بازه زمانى یاد شده، براساس گزارش  کرد.دین پرست خاطر نشان کرد؛ در 
وزارت بهداشت، رعایت پروتکل هاى بهداشتى در سطح دو استان آذربایجان 

غربى و سیستان و بلوچستان بین 33 تا 42 درصد بوده است.
دبیر قرارگاه عملیاتى مبارزه با کرونا، افزود: در همین مدت، رعایت پروتکل 
هاى بهداشتى در سطح 15 استان آذربایجان شرقى، ایالم، بوشهر، چهارمحال 
بویراحمد،  و  کهگیلویه  کردستان،  خوزستان،  شمالى،  خراسان  بختیارى،  و 
گیالن، گلستان، لرستان، همدان، مرکزى، مازندران و هرمزگان، بین 43 تا 

61 درصد بوده است.
هاى  پروتکل  رعایت  که  استانى   8 کشور،  وزیر  اى  منطقه  توسعه  معاون 
بهداشتى در سطح آنها در بازه زمانى هشتم تا پانزدهم اردیبهشت ماه بین 62 
تا 67 درصد ثبت شده است را شامل؛ اصفهان، البرز، خراسان رضوى، خراسان 

جنوبى، فارس، قم، کرمانشاه و کرمان برشمرد.

خبر

عطریــاس: رییس دانشــگاه علوم پزشــکى 
اراك گفت: در موج چهارم شــیوع کرونا طوفان 
ســهمگینى را تجربه کردیم که شــاید در طول 

تاریخ تجربه نشود.
دکتر ســید« محمد جمالیان »در جلسه ستاد 
مدیریت بیمــارى کرونا در اســتان مرکزى در 
خصوص وضعیت بســترى بیماران کرونایى در 
اســتان اظهار کرد: متاسفانه در موج چهارم یک 
سونامى را پشت سر گذاشتیم به طورى که استان 
مرکزى همراه با اســتان کهکیلویه و بویراحمد 

بیشترین میزان بسترى در کل کشور را داشت.
وى تصریح کرد: در پیک چهارم بیمارى، روزانه به 
ازاى هر 100 هزار نفر 18 نفر بسترى شدند و امروز 
که اعالم مى کنیم وضعیت خوب است و به سمت 
روند نزولى حرکت کرده ایــم، روزانه به ازاى هر 
100 هزار نفر 13 نفر بسترى مى شوند در حالى 
که در پایتخت در اوج و قله بیمارى 12 نفر بسترى 
شدند و حتى بســترى بیمار در شرایط کنونى 
اســتان مرکزى که اعالم مى شود خوب است از 

شرایط اوج بسترى در تهران هم بیشتر است.
وى با بیان اینکه هر پزشــک که روزانه 40 بیمار 
بسترى را ویزیت کند از نظر پزشکى شاهکار کرده 
است چراکه در دنیا چنین اجازه اى براى ویزیت 
ایــن تعداد بیمار داده نمى شــود، گفت: تمامى 
خدمات بى حاشیه انجام شد و حتى موردى نبود 

که مراجعان بــه اورژانس بدون دریافت خدمات 
باقى بمانند و همچنان این خدمات رسانى ادامه 
دارد چراکه وضعیت استان مرکزى از نظر تعداد 
بیمار بســترى به وضعیت عادى نرسیده است و 

فشار همچنان باالست.
رییس دانشگاه علوم پزشکى اراك با اشاره به ارائه 
خدمات به اتباع بیگانــه اظهار کرد: تاکنون یک 
میلیارد و 800 میلیون تومان براى اتباع افغان از 
سوى دانشگاه هزینه شده است و الزم است براى 
تامین هزینه هاى اتباع فکرى در استان صورت 
گیرد چراکــه از نظر مالى تمکن کافى ندارند و از 

طرفى فاقد پوشش بیمه هستند.
وى اظهار کرد: طى 9 ماهه اخیر 9 میلیارد تومان 
هزینه بابت خرید داروى رمدیسیور پرداخت شده 
است تا کمبودى در استان وجود نداشته باشد و 
بابت این امر فشار بسیارى تحمیل بردانشگاه شد، 
همچنین براى هر شهرستان 400 میلیون تومان 
هزینه شارژ کپسول هاى اکسیژن پرداخت شد؛ 
البته اخیرا شرکت ماشین سازى و هپکو کپسول 
هاى اراك را رایگان شــارژ کردند که اگر کمک 
این صنایع نبود فشــار مضاعفى به دانشگاه وارد 

مى شد.
جمالیان با اشاره به خرید وسایل حفاظتى براى 
کادر درمان به مبلغ 4 میلیارد تومان در طول یک 
ماه اخیر، گفــت: در موج چهارم کمک خاصى از 

سوى وزارتخانه به دانشگاه صورت نگرفت و همین 
امر باعث فشار زیادى شد و حتى میزان مطالبات را 
افزایش داد و همچنان هم فشار کاهش پیدا نکرده 
است چراکه در برخى از اســتان ها نوع کروناى 
هندى رصد شده است و اگر موج روى موج سوار 

شود کادر درمان تاب الزم را ندارند.
وى با تاکید بر اینکه در شرایط کنونى تنها امید این 
است که موج روى موج سوار نشود تا فرصتى براى 
احیاى کادر درمان و بیمارستان ها داشته باشیم، 
افزود: اســتان مرکزى در بحث واکسیناسیون 
جزو استان هاى پیشرو در کشور است و با توجه 

به اینکه مرحله دوم واکسیناسیون افراد دریافت 
کننده واکسن در حال فرارسیدن است و در واقع 
سالن دوم واکسیناسیون به این امر اختصاص مى 
یابد، الزم است که سالن هاى تزریق افزایش یابد 
و در امر راه اندازى ســالن ســوم و تامین نیروى 

حراست نیازمند حمایت هستیم..
رییس دانشــگاه علوم پزشکى اراك گفت: هنوز 
شرایط عادى نیســت و باید همچنان بر رعایت 
پروتکل هاى بهداشتى نظارت شود تا حداقل به 
میانگین بسترى در کشور برسیم و فشار بر روى 

کادر درمان کاهش یابد.

جمالیان،رئیس علوم پزشکى اراك:

دبیر قرارگاه عملیاتى ستاد مقابله با کرونا خبر داد:سالن هاى تزریق واکسن افزایش یابد

خبر

ایلنا : شوراى اسالمى کار هپکو اراك در 
نامه اى به تمام سازمان ها، خواستار حل 

مشکالت موجود و رونق تولید شدند
شــوراى اســالمى کار هپکو اراك در نامه اى 
به تمــام ســازمان ها ازجمله قــوه مققنه، 
ریاســت جمهورى، قوه قضاییه و نمایندگان 

مجلس، خواستار حل مشکالت خود شدند.

در این نامه آمده است:
احتراما ضمــن قبولى طاعــات و عبادات به 
اســتحضار مى رســاند، پیرامون نامگذارى 
ســال 1400 از ســوى مقام معظم رهبرى 
(مدظله العالى) مبنى بر تولید، پشتیبانى ها 
و مانع زدایى و اشــاره ایشــان به این موضوع 
که سال 1400 زمینه خوبى براى شکوفایى و 
جهش تولید خواهد بود و همه بایستى همت 
خود را بــر این قرار بدهند که موانع را برطرف 
کننــد و حمایتهــاى الزم را در بخش تولید 
انجام دهند، متاسفانه پس از حدود 10 سال 
نه تنها هیچ اتفاقى در جهت رفع موانع تولید و 
پشتیبانى ها براى شرکت هپکو صورت نگرفته، 
بلکه هر روز شــاهد ایجاد موانع بیشترى در 
جهت  عدم تولید در این شرکت هستیم، چراکه 
به دلیل بازار بسیار پر سود واردات ماشین آالت 
راهسازى و بخصوص معدنى ها که توسط برخى 
از افراد وابسته به پستهاى مدیریتى تصمیم 
ساز هدایت مى شــوند، در نتیجه رفع موانع و 
حل شدن مشکالت شــرکت هپکو خطرى 
بزرگ براى سودهاى باد آورده شان محسوب 
مى شود و متاســفانه همزمان در سال جدید 
دولت و وزارت صمت تمام توان خود را جهت 
واردات ماشین آالت معدنى مى گذارد و شرکت 
هپکو با توان باالى تولید ماشین آالت معدنى، 

منتظر ســفارش معدن داران بزرگ است و 
واردات ماشین آالت معدنى و بدون کارشناسى 
و نامتناســب با شرایط کشور و از همه مهمتر 
بدون پشتیبانى و گارانتى، عمال به گورستانى 
از ماشــین آالت در ایران تبدیل شده است و 
فقط سود سرشــارى را عاید واردکنندگانى 
مى کند که خود در الیه هاى باالى مدیریتى و 

تصمیم گیر مى باشند.
در خصوص واردات ماشین آالت دسته دوم و 
رسوب شده در گمرك و فشار وزارت صمت و 
ایمیدرو و معدن کاران و خانه معدن و ســایر 
ارگان هایــى دولتى، مجوز ورود دســتگاه ها 
صادر شــده و این امر به تولید در این شرکت 
ضربه خواهد زد و بایستى این موضوع توسط 
سازمان هاى ذیربط بررسى و اقدام الزم جهت 
منع ورود و ترخیص این دستگاه ها صادر گردد، 
بهتر است به جاى حمایت از واردات، از صنعت 

داخلى و ملى کشور حمایت کنیم.
با توجه به موارد پیشــگفته، پشتیبانى ها با 
ســرعت بســیار پایینى در حال انجام است 
و موانــع همچنان پا برجاســت و با توجه به 
اینکه کارگران شــرکت هپکو آماده و تشنه 
کار و تولید ماشین آالت معدنى، راهسازى و 
کشاورزى هستند، حمایتى در جهت تولید 
وجود ندارد و پشــتیبانى و پیگیرى فراوان 
از سوى مدیرعامل شــرکت هپکو و مدیران 
مجموعــه و همچنین کارگران دلســوز به 
تولید ملى ختم نمى شــود و به همین دلیل 
در خصوص پرداخت حقــوق کارگران نیز، 
این شرکت دچار مشکل شده است و بخشى 
از حقوق اســفند ماه باقى مانــده و حقوق 
فروردین ماه و ســایر مزایــا از قبیل بن هاى 
مناسبتى نیز با توجه به تورم افسار گسیخته، 

به حســاب کارگران واریز نشده و این موارد 
مجددا ممکن است باعث مشکالت عدیده اى 
در خصوص اعتراضــات صنفى کارگران در 
آســتانه انتخابات حساس ریاست جمهورى 

گردد.
تهاتــر بدهى هــا در مصوبــات و نامه ها، به 
ظاهر انجام شــده ولى در عمــل وقتى پس 
از ســیزده ســال مکیــدن شــیره هپکو به 
واسطه واگذارى هاى غلط و عامدانه سازمان 
خصوصى سازى، دیگر ســرمایه در گردشى 
براى هپکو نمانده که بتواند تولید را شروع کند 
و پاسخ به سواالت زیر براى کارگران شرکت 

هپکو بسیار مهم و ضرورى قلمداد مى شود:
-    چرا بانک ها در خصوص پرداخت تسهیالت 
بانکى براى سرمایه در گردش در جهت تولید 
و کمک براى پرداخت حقوق پرســنل وعدم 
صدور چــک صیاد براى هیئــت مدیره و...

همکارى نمى کنند؟
-    چــرا بانک ها براى صدور و ارائه ضمانتنامه 
بانکى، مانع تراشى کرده و ضمانتنامه بانکى 
ارائه نمى کنند؟ شرکت هپکو چندین پروژه 
را توانســته با قیمت مناسب اخذ بنماید و به 
دلیل  عدم ارائه ضمانتنامه هاى بانکى که یکى 
از موانع براى عقد قرارداد مى باشد، در حال از 

دست دادن این قراردادها است.
-    چرا تامین اجتماعى به عنوان ســهامدار 
اصلى این شرکت در جهت تولید و پشتیبانى و 
رفع موانع، سرمایه در گردش مورد نیاز تولید 
و حقوق پرســنل و بازنشسته کردن پرسنل، 
همکارى و کمــک الزم را نمى نماید؟ با توجه 
به اینکه شرکت مشکالت فراوانى را به دلیل 
نداشتن ســرمایه در گردش و عدم پرداخت 
حقوق کارگران در این چند ماهه اخیر خواهد 

داشت.
-    چرا هنوز براى رونق تولید، افزایش سرمایه 
از آورنده نقدى سهامداران انجام نشده است 
و آیا تامین اجتماعى این افزایش ســرمایه را 
در اختیار این شرکت براى تولید قرار خواهد 
داد؟ و یا به جاى تهاتر بدهى به دولت در جاى 
دیگرى هزینه مى کند و یا به حساب خودش 

واریز خواهد کرد؟
-   چرا پــس از رفت و آمدهــاى فراوان همه 
مسئولین و علیرغم تصویب مصوبات، توسط 
قواى ســه گانه بــراى این شــرکت، کارت 
بازرگانى این شــرکت با مشکل روبرو شده و 
تاکنون هیچ سفارشــى از دولت و شرکتهاى 
زیر مجموعه معدنى و راهســازى و... به این 
شرکت نرسیده اســت، شرکت هپکو سازنده 

محصوالت راهسازى (گریدر-غلطک-لودر-
دامپتراك-بکهــو لودر-بلــدوزر و لوله گذار 
و بیل) و همچنین ماشــین آالت کشاورزى 
(کمباین - تراکتور-هاروســتر نیشــکر) و 
بســیارى از پروژه هاى نیروگاهى و نفتى و... 
است و کارگران هیچ کارى در خصوص ساخت 
محصوالت مذکور، برایشان در شرکت هپکو 
ارجاع نشده و متاسفانه هیچ سفارشى جهت 
تولید بــا پیش پرداخت و کمک به ســرمایه 

درگردش، به قرارداد ختم نشده است.
-    چرا به قصد اهداف سیاســى مســئولین، 
در ماه جارى مدیرعامل هپکو اراك پاسخگو 
نبوده و شــرکت را ترك کرده و استعفاء خود 
را به هیئت مدیره تقدیم نموده اســت و چرا 
در طى این چند ســال حدود 10 مدیرعامل 

در این شرکت با مقاصد سیاسى ورود و ترك 
کار کــرده و همین امر مشــکالت تولید را 

دوچندان نموده است؟
در پایان با توجه بــه نام گذارى مقام معظم 
رهبرى (مدظلــه العالى) در ســال جدید 
مبنى بر تولید، پشــتیبانى ها و مانع زدایى 
و همچنین به اســتناد ماده 61 قانون رفع 
موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاى نظام مالى 
کشور و همچنین لزوم اطالع رسانى و بهره 
گیرى از ستاد تســهیل و رفع موانع تولید 
به عنوان رکن سیاســت گذار و تصمیم گیر 
مرتبط، خواهشمندیم در اسرع وقت نسبت 
به پشــتیبانى و رفع موانع و رونق بخشیدن 
به این واحد صنعتى و توان مند، اقدام عاجل 

صورت پذیرد.

نامه شوراى اسالمى هپکو به تمام سازمان ها:

 سیزده سال فقط شیره ى «هپکو» را مکیده اند!
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خــبـــر

مردم استان مرکزى مراقب شیوع 
احتمالى تب کریمه کنگو باشند

ایرنا : معاون سالمت اداره کل دامپزشکى استان مرکزى 
گفت: احتمال شیوع تب کریمه کنگو در فصل گرما باال 
پیشگیرى  اصول  رعایت  با  باید  استان  مردم  و  رفته 
زمره  در  مى تواند  که  بهداشتى  معضل  این  بروز  از 
کنند. جلوگیرى  باشد  پرمخاطره  مشترك  بیمارى هاى 

دکتر «محمد فتاحى» افزود: تب خونریزى دهنده کریمه 
انسان  ویروسى  مشترك  بیمارى هاى  جمله  از  کنگو 
و  آلوده   دام  بدن  به   از طریق کنه ها  است که  دام  و 
آلوده  کنه  اینکه  به  توجه  با  و  منتقل شده  دام ها  سایر 
این  مى دهد  انتقال  بعدى  نسل هاى  به  را  بیمارى 
کرده است. مواجه  با مشکل  را  بیمارى  ریشه کنى  مهم 

در  کنگو  کریمه  دهنده  خونریزى  تب  داد:  ادامه  وى 
انسان با ایجاد خونریزى هاى گسترده زیرپوستى در نقاط 
مختلف بدن و ایجاد کبودى، چهره ترسناکى از بیمارى 
دامپزشکى  کل  اداره  سالمت  مى آورد.معاون  به وجود 
استان مرکزى راه انتقال بیمارى تب کریمه کنگو را از 
طریق گزش کنه، له کردن کنه با دست، تماس با خون 
و ترشحات خونى و گوشت دام آلوده عنوان کرد و گفت: 
با توجه به آغاز فصل گرما و فعالیت کنه ها دامداران باید 
هوشیارانه اقدامات پیشگیرى از جمله سم پاشى اماکن 
نگهدارى  به سردخانه  دام  دامى، تجهیز کشتارگاه هاى 
دام،  با  تماس  هنگام  فردى   بهداشت  رعایت  گوشت، 
از  دام خارج  از کشتار  پرهیز  و  دامى  و آالیش  گوشت 

کشتارگاه در دستور کار قرار گیرد.

هشدار معاون سالمت اداره کل دامپزشکى 
استان مرکزى:

مدیر کل میراث فرهنگى، گردشگرى و صنایع 
دستى استان مرکزى: 

معاون حمایت وسالمت کمیته
 امداد امام خمینى :

عطریاس فعالیت هاى دفاتر تسهیل گرى را بررسى مى کند: گزارش

دفاتر تسهیل گرى، فرصت یا چالش 

و  گردشگرى  میراث فرهنگى،  کل  مدیر  عطریاس: 
جذب  «درصورت  گفت:  مرکزى  استان  دستى  صنایع 
و  حفاظت  مى توان  خصوصى  بخش  سرمایه گذار 
اراك  کاروانسراى  روستاى  تاریخى  کاروانسراى  احیاى 
روابط  از  نقل  به  عطریاس  گزارش  به  کرد.»  دنبال  را 
عمومى میراث فرهنگى، گردشگرى و صنایع دستى استان 
مرکزى، «مصطفى مرزبان» در خصوص آخرین وضعیت 
اظهار  اراك  کاروانسراى  روستاى  تاریخى  کاروانسراى 
اثر  بر  بناى تاریخى  این  از  گرد: «سال گذشته بخشى 
بارندگى هاى تخریب شد و بخشى به دلیل مرمت هاى 
غیراصولى و دخل و تصرف هاى متصرفان دچار آسیب 
شده بود که در این راستا مرمت اضطرارى اثر با اعتبارى 

به مبلغ 500 میلیون ریال در دستور کار قرارگرفت.»
دستى  صنایع  و  گردشگرى  میراث فرهنگى،  کل  مدیر 
مراجع  طریق  از  که  اقدامى  «با  افزود:  مرکزى  استان 
قضایى صورت پذیرفت در حال حاضر افرادى که استفاده 
نامتعارف و آسیب زا از بنا داشتند، از محل خارج شده اند 
و با توجه به میزان اعتبار تخصیصى، بخش هایى از بنا 

رفع خطر شد.»
او بیان کرد: «مرمت هاى صورت گرفته، اضطرارى و به 
بنا  کامل  احیا  و  مرمت  و  است  بوده  خطر  رفع  منظور 
اعتبار بخش  با  احیاى آن  نیازمند جذب سرمایه گذار و 
خصوصى است چرا که اعتبارات دولتى تکافوى مرمت 

بنایى با چنین وسعت و گستردگى را نمى دهد.»
مرزبان گفت: «معموال اینگونه بناها مانند کاروانسراى 
احیا  پذیرایى  و  اقامتى  کاربرى  با  دلیجان  دودهک 
مى شوند و در حال حاضر مهمترین راهکار براى حفاظت، 
مرمت و احیا بناهاى تاریخى جذب سرمایه گذار است که 

در پى آن هستیم.»

احیاى کاروانسراى تاریخى 
روستاى کاروانسراى اراك در 

گرو جذب سرمایه گذار

شایسته ســالمى، گروه جامعه:تســهیل گرى در 
حقیقت آسان ســاختن و سرعت بخشیدن به فرآیند یا 
اتفاقى است که عموماً از راه فعالیت ها و یا سازوکارهاى 
اجتماعى انجام مى شــود. ازاین رو، چندى است که در 
بافت هاى فرســوده دفاترى باعنوان دفاترتسهیل گرى 
نوسازى بافت فرسوده ایجاد شــده اند. راه اندازى دفاتر 
تسهیلگري از سال 96 در شوراي اجتماعی کشور تصویب 
شد. عمده ترین و اصلى ترین وظیفه دفاتر تسهیلگرى 
برقرارى ارتباط با ســاکنان بافت هاى فرسوده، معرفى 
مشــوق ها، تســهیالت و معافیت هــاى موجود و حل 
مشــکالت احتمالى آنها در زمینه هاى نوسازى بناها و 
تجمیع ساختمانهاست. ایجاد و استقرار دفاتر تسهیلگرى 
و توسعه محلى درمحالت حاشیه نشین از طریق جلب 
مشارکت مؤسسات غیردولتى با هدف بررسى و مطالعه 
وضعیت مســائل و نیازها و پتانســیل ها و ظرفیت هاى 
موجود در محالت و توانمندســازى ساکنین از طریق 
آموزش هاى خانواده، فنى و حرفــه اى و ... و همچنین 
پیگیرى حل مســائل کالبدى، اقتصادى و اجتماعى در 
محالت از طریق تعامل مســتمر با دستگاه هاى اجرایى 

و ساکنین انجام شده است. 
این دفاتر در واقع حلقه رابط میان شهروندان و مسئوالن 
دستگاه هاي اجرایی به شمار می روند و با توجه به حضور 
کمرنگ دســتگاه هاي اجرایی در زمینه ســاماندهی 
سکونتگاه هاي غیررسمی، ظرفیتی مناسب براي ایجاد 
پیوند میان ســاکنان محالت و مسئوالن هستند. دفاتر 

تسهیلگري با رویکردى اجتماع محور به دنبال توسعه 
اجتماعى محله هاى کمتر برخوردارند که افزایش حق 
مشــارکت مردم، یارى رســانى به گروه هاى اجتماعى 
و اســتفاده از فناورى هاى توانمندساز از اهم نقش این 

دفاتر است. 
دفاتــر تســهیلگرى در زمینه هایی ماننــد اقتصادي، 
اجتماعی و امورمربوط به توسعه اجتماعی فعالیت هاى 
متفاوتى دارند که با شناسایی آسیب هاي اجتماعی هر 
محله نسبت به راهکارهاي عملیاتی اقدام می کنند. این 
دفاترهمچنین با بررسى هاى کارشناسانه اولویت بندى 
پــروژه هاى ضرورى و مورد نیاز مناطق را با مشــارکت 

ساکنین محله نیز انجام مى دهند. 
اما موضوعى که در این میان بیش از هر موضوعى دیگرى 
در دفاتر تسهیلگرى به چشم مى خورد این است که این 
دفاتر شــاید به لحاظ فعالیت هاى عمرانى و ساختارى 
در محــالت تغییراتى ایجاد کرده باشــند، اما به لحاظ 
کارکردهاى فرهنگى و اجتماعــى چندان موفق نبوده 
اند و اثربخشى خاصى در محله هاى تحت پوشش خود 

نداشته اند.
دفاتر تسهیل گرى اثربخش نیستند 

یکى از اهالى محله کوى سجادیه (باغ خلج) شهر اراك 
که خواســت نامى از وى ذکرنشود، گفت: درست است 
که هدف از ایجاد دفاتر تسهیلگرى، کاهش آسیب هاى 
اجتماعى در جوامع حاشــیه نشــین و سکونتگاه هاى 

غیررسمى است، اما در عمل این دفاتر اثربخش نبوده و 
در این راستا چاره سازى خاصى نداشته اند. 

وى افزود: دفتر تســهیل گرى محله کوى سجادیه (باغ 
خلج) نه تنها در این منطقه راهگشا نبوده و در راستاى 

مشکالت منطقه اقدام خاصى را انجام نداده است.. 
علیرغم پیگیرى هاى مکرر عطریاس کارشناسان دفتر 
تســهیلگرى اراك پیرامون میــزان تأثیرگذارى دفاتر 
تسهیلگرى در محله هاى تحت پوشش خود و همچنین 
این موضوع که چــرا این دفاتر به لحــاظ کارکردهاى 
اجتماعى و فرهنگى اثربخشى الزم را نداشته اند، حاضر 
به مصاحبه نشــده و اعالم کردند که تمایلى براى انجام 
مصاحبه ندارند. همچنین مدیر اجرایى دفاتر تسهیلگرى 

اراك و ساوه نیز حاضر به مصاحبه نشد. 

هدف مهم دفاتر تسهیلگرى خروج محله 
هاى حاشیه نشین از ساختار سکونتگاه هاى 

غیررسمى است 

مدیر دفتر تسهیلگرى منطقه باغ خلج (کوى سجادیه) 
گفت: یکى از اهداف مهم و رویکردهاى اساســى دفاتر 
تسهیلگرى این اســت که مشکالت محله هاى حاشیه 
نشین برطرف شده و از ساختار سکونتگاه هاى غیررسمى 

خارج شده و هویت شهرى به خود بگیرند.
«محسن خدیمى» افزود: سال نخست فعالیت این دفاتر 
در راستاى جمع آورى داده ها و اطالعات مربوطه به محله 

ها سپرى شده است. سال دوم نیز شناسایى مشکالت و 
معضالت اساسى محله ها پیگیرى و رصد شده تا بتوان 
اقدامات مؤثرترى در راستاى اهداف دفاتر تسهیلگرى 

انجام داد. 
وى ادامه داد: از دى ماه ســال 1399 فعالیت هاى دفاتر 
تسهیلگرى به مجموعه جهاد دانشگاهى محول شده و 
پیش از آن مسئولیت این دفاتر توسط مجموعه دیگرى 
راهبرى شده اســت. همچنین از ابتداى شروع فعالیت 
دفاتر تسهیلگرى اقدامات عمرانى متعددى در راستاى 
ساماندهى محله هاى تحت پوشش اجرایى شده است. 

تعامل با دستگاه هاى اجرایى از نقاط ضعف دفاتر 
تسهیلگرى است

سرپرســت دفتر امور اجتماعى و فرهنگى استاندارى 
مرکزى در این خصــوص با بیان اینکه مردم محله هاى 
تحت پوشش دفاتر تســهیلگرى از اقدامات انجام شده 
توســط این دفاتررضایت کافى دارند و در جریان امور 
هســتند، گفت: یکى از نقاط ضعف دفاتر تسهیلگرى، 
موضوع تعامل با دستگاه هاى اجرایى است که در برخى 
موارد دراین خصوص ضعیف عمل شده است. همچنین 
عدم اطالع رســانى کافى نیز یکى دیگر از دالیلى است 
که باعث شــده شــرایط به گونه اى جلوه کند که دفاتر 
تسهیلگرى عملکرد و اثرگذارى خاصى در کارکردهاى 

فرهنگى و اجتماعى نداشته اند. 
«جواد اتابکى» افزود: یکى دیگر از مشکالت مهم در این 
حوزه، بحث جزیره اى عمل کردن و موازى کارى دستگاه 
ها اجرایى، نهادها و گروه هاى مختلف بوده است. یکى از 
اقدامات اساسى در این راستا این است که در محله هایى 
مانند باغ خلج (کوى ســجادیه) که داراى دفاتر تسهیل 
گرى هســتند، محور تمامى فعالیت هاى دستگاه هاى 
اجرایى، نهادها و گروه ها، این دفاتر باشد. هر مجموعه اى 
هر گونه طرح، پروژه و برنامه اى در این خصوص داشته 
باشد باید با هماهنگى و محوریت دفاتر تسهیلگرى آن 

را انجام دهد. 
وى ادامــه داد: یکــى از اقدامات مؤثر براى پیشــبرد 
کارکردهاى بهتر دفاتر تســهیلگرى، تشکیل کارگروه 
هاى فیزیکى و کالبدى، توســعه اشتغال، پیشگیرى و 
مقابله با اعتیاد، حمایت و تاب آورى اجتماعى، فرهنگى و 
آموزشى، ارتقاء امنیت، اسناد مالکیتى، نیازهاى آموزشى 
است که این کارگروه ها در سال جارى تشکیل شده تا از 
این طریق بتوان از ظرفیت دستگاه هاى اجرایى به نحو 

احسنت در این راستا استفاده کرد. 
سرپرســت دفتر امور اجتماعى و فرهنگى استاندارى 

مرکزى اظهار داشت: موضوع دیگراستفاده از ظرفیت 
و توان مردم محله هاى تحت پوشش دفاتر تسهیلگرى 
است. در این راستا مقرر شده است دانشجویان و فارغ 
التحصیالن رشته حقوق شناسایى و گروه هاى حقوقى 
تشکیل داده شــود. همچنین از ظرفیت دانشجویان و 
فارغ التحصیالن رشــته روانشناسى نیز براى تشکیل 
گروه هاى روانشناســى و حوزه اجتماعى وگروه هاى 
اجتماع محور نیز استفاده خواهد شد. در این خصوص 
از ســایر حوزه هاى مختلف نیز مدد گرفته شــود تا از 
ظرفیت و کمک این متخصصان براى پیگیرى امورات 

محله استفاده شود. 
اتابکى تصریح کرد: هر دفتر تســهیلگرى 6 کارشناس 
در حوزه هاى مختلف دارد که این کارشناسان اقدام به 
فعالیت هاى مختلف در سطح محله هاى تحت پوشش 
خود مى کنند.این فعالیت ها بیشــتر در حوزه تسهیل 
مشکالت محله و همچنین مشارکت مردم در راستاى 
مســائل منطقه و توانمندسازى ســاکنین این محله 
هاست. اقدامات مؤثر در حوزه هاى اجتماعى، اقتصادى، 
مددکارى، حقوق، حقوق شهروندى، جمع آورى زباله، 
نگهدارى محله، شهرسازى، کارگاه هاى آموزشى، مهارت 
آموزى، توانمندسازى، کارگاه هاى هنرى، کودکان، قصه 
گویى، نقاشى کودکان، مسابقات، ترك اعتیاد، آموزش 
و ایجاد مشاغل خانگى براى زنان، حوزه هاى بهداشتى، 
آموزش خانواده، مسئاله یابى مشارکتى، آگاهى سازى 
از آســیب هاى اجتماعى، ایجاد کانکس هاى ورزشى، 
ایجاد پایگاه هاى خدمات اجتماعى، توزیع بســته هاى 
معیشتى و کمک هاى مؤمنانه در بین نیازمندان منطقه، 
اطالع رسانى، توزیع بروشور و آگاهى سازى مردم منطقه 
در بحث هاى مختلــف، از مهمترین فعالیت هاى دفاتر 

تسهیلگرى بوده است. 
وى بیان داشت: حضور کارشناسان در محله ها و ارتباط 
با مــردم و معتمدین محله و کســب اعتمــاد به دفاتر 
تسهیلگرى، استفاده توان و ظرفیت مردم براى جریان 
سازى، توسعه و جلب منابع محلى براى پیشبرد بیشتر 
اهداف، نشست با دســتگاه هاى اجرایى براى موضوع 
استفاده از ظرفیت مشــارکت این دستگاه ها در محله 
هاى تحت پوشــش و همکارى با ســازمان هاى مردم 
نهاد، انجام فعالیت هاى فیزیکى و کاربردى در راستاى 
نمونه بردارى و تمام شــمارى محله و تنظیم یک بانک 
اطالعاتى جامع از مردم محله از دیگر اقداماتى است که 
توسط دفاتر تسهیلگرى اجرایى شده است. همچنین در 
راستاى اقدامات مربوط به کودکان بازمانده از تحصیل، 
مرکز مهارت آموزى محله که فعال شده و هدایت کودکان 

بازمانده از تحصیل را بر عهده گرفته است.

اقدامات ارزنده سازمان تامین اجتماعی در خصوص 
بیمه شدگان ،مستمري بگیران و کار فرمایان 

مدیرکل ســازمان تامین اجتماعى اســتان مرکزى 
در نشســت مطبوعاتی با اصحاب رســانه  با اشاره به 
اقدامات این ســازمان در حوزه درمــان عنوان کرد: 
سال گذشــته در زمینه درمان اقدامات خوبى شکل 
گرفت و ارائه خدمات بسترى به 4 هزار بیمار کرونایى 
بدون کســر ریالى از دولت، انجام بیــش از 12 هزار 
عمل جراحى، 4 هزار زایمان در بیمارستانهاى تابعه 
سازمان، تقدیم نخستین شهید سالمت، بسترى 23 
هزار بیمار، پرداخت به روز، بهره بردارى از پلى کلینیک 
تخصصى اراك، افتتاح سنگ شکن بیمارستان اراك، 
تکمیل بخش ICU بیمارستان شازند، بهره بردارى 
از درمانگاه شهرستان زرندیه بخشى از این اقدامات 

است .
بخشودگی جرایم 

مدیرکل تامین اجتماعى استان مرکزى خاطرنشان 
کرد: از هفته آینده کارفرمایانى که به سازمان تامین 
اجتماعى بدهکار هستند و بیمه شدگان و کارگران 
خود را در ســال قبل کاهش نداده اند در صورتى که 
اصل بدهى خودشــان را پرداخت کنند 100 درصد 
جرایم آنها بخشوده مى شود و افرادى که نتوانستند 
به صورت نقد پرداخت کنند بــه صورت 12 ماهه با 

ارائه ســفته یا چک ضمانت مى توانند از این فرصت 
بهره مند شوند.

بیمه کارمندان استار تاپها و شرکتهاي 
اینترنتی 

حسینى بیان کرد: شرکت هاى اینترنتى و استارتاپ ها 
نیز مى توانند کارمندان خود را بیمه کنند و تاکنون این 
شرایط فراهم نبود اما اکنون مى توانند از این فرصت 

استفاده کنند.
وى با اشــاره بــه اقدامات انجــام شــده در زمینه 
بازنشســتگان، تصریح کرد: سهم ســازمان تامین 
اجتماعى در زمینه بیمه هاى تکمیلى 7 برابر و وام ارائه 
شده به بانشستگان 10 برابر شده است و در کنار آن 
سازمان تامین اجتماعى در بعضى از شهرها همچون 
دلیجان، خنداب، غــرق آباد، آشــتیان، کمیجان، 
تفرش و محالت بیمارســتان ملکى ندارد و تنها در 
اراك، ساوه و شازند بیمارستان ملکى دارد و افراد در 
هنگام مراجعه به بیمارستان ها دولتى باید 10 درصد 
فرانشیز پرداخت مى کردند و در همین راستا تفاهم 
نامه اى با دانشــگاه علوم پزشکى طى چند روز آینده 
اجرایى مى شــود و خدمات بسترى بیمه شدگان در 
بیمارستان هاى دولتى همه شهرستانهاى استان که 

فاقد بیمارستان ملکى هستند، رایگان است.

60 درصد بازنشستگان ما حداقل بگیر هستند

حسینى ادامه داد: همسان سازى حقوق بازنشستگان 
کشورى و لشکرى در ابتداى مهرماه موجب اعتراض 
بازنشســتگان شــد و افزایش آنها چند برابر افزایش 
تناسب ســازى ســازمان تامین اجتماعى بود و این 
خواسته بازنشتگان را باتوجه به تورم افسار گریخته 
طى سال گذشته و مشــکالت اقتصادى مورد قبول 
ســازمان بود اما متاســفانه منابع ســازمان تامین 
اجتماعى محدود است و ما به دولت وصل نیستیم و 
سازمان هیچ سهمى از بودجه دولت نمى برد و بیش 
از 300 هزار میلیارد تومان از دولت طلبکار هســتیم 
و این مبلغ باید از محل دیون ســازمان دیده مى شد 
تا ســازمان تامین اجتماعى بتواند متناسب سازى را 
اجرایى کند و با پیگیرى نمایندگان مجلس شوراى 
اسالمى 89 هزار میلیارد تومان براى دیون دولت به 

سازمان تامین اجتماعى دیده شده است.
مدیرکل تامین اجتماعى استان در ادامه سخنان خود 
افزود: حذف فرایند دفترچه و تمدید اعتبار دفترچه 
هاى درمــان یکى از دیگر از اقدامات مهم ســازمان 
تامین اجتماعى به حساب مى آید چرا که هر 3 تا 6 ماه 
مستمرى بگیر باید براى تمدید دفترچه به کارگزارى 
ها یا ســازمان تامین اجتماعــى مراجعه مى کرد که 
باتوجه به شــیوع بیمارى کرونا این مراجعات از ابتدا 
خرداد ماه سال حذف شد و یک اتفاق بزرگ دیگر در 
اسفندماه 99 رقم خورد که آن حذف چاپ دفترچه 
هاى درمانى بود که ســازمان تامین اجتماعى بیش 
از یک ســال روى آن کار کرد تا نســخه الکترونیکى 

اجرایی شود .
حسینى ادامه داد: در استان مرکزى ماهانه 40 هزار 
دفترچه صادر مى کردیم که از یک اســفندماه چاپ 
دفترچه هاى درمانى حذف و موجب کاهش مراجعه به 
9 کارگزارى و 16 شعبه صدور دفترچه، کاهش خروج 
بى رویه ارز، کاهش خطاهاى نســخه پیچى، کاهش 
مصرف بى رویه دارو، پیگیرى اصالت دارو، جلوگیرى از 
قاچاق دارو و ایجاد پرونده الکترونیکى سالمت بخشى 

از مزایاى طرح نسخه نویسى است.
وى تصریح کرد: 90 درصــد مراکز درمانى بخش 
خصوصى در زمینه نســخه نویســى الکترونیکى 
همــکارى خوبى داشــتند اما در دانشــگاه علوم 
پزشکى هنوز استقبال خوبى صورت نگرفته است و 
امیدواریم آنها نیز به این طرح بپیوندند و زیرساخت 
هاى الزم را فراهــم کنند زیرا تا چنــد ماه آینده 
پرداختى هاى ســازمان تامین اجتماعى صرفا به 
کسانى پرداخت مى شود که از نسخه الکترونیکى 

استفاده مى کنند.

 ░ گیتى فراهانى ░
گروه جامعه

ایرنا : شهردار خمین گفت: توسعه 2 هکتارى فضاى 
سبز خمین و افزایش سرانه فضاى سبز این شهر به 15 
متربع در سال جارى در دســتور کار مدیریت شهرى 

قرار گرفت.
«ابوالفضل مرتضیان» افزود: خمین 100 هکتار فضاى 
سبز دارد و سرانه فضاى سبز در این شهر اکنون حدود 

12 مترمربع است.
شهردار خمین گفت: آب فضاى سبز در پارك ها، بلوارها 
و میادین از آب آشامیدنى جداسازى شده و آبیارى در 
این مکان ها به صورت دســتى، بارانى و قطره اى انجام 

مى شود.
مرتضیان با بیان اینکه آبیارى فضاى سبز موجود خمین 
به 50 لیتــر آب در ثانیه نیاز دارد، افزود: آبیارى فضاى 
سبز مجزا از منابع آشامیدنى و کیفى است و براى این 

منظور از هفت حلقه چاه آب استفاده مى شود.
 وى اظهار داشت: اصالح گونه ها، تراکم درختان، بهبود 
وضعیــت گل و گیاهان از جمله عوامل موثر در ارتقاى 
کیفیت فضاى سبز است که عالوه بر اینکه ریه هاى شهر 
محسوب مى شوند، ظرفیتى براى اوقات فراغت و ایجاد 

نشاط روحى و روانى هستند.

عطریاس : مدیر عامل شرکت شایان برق گفت: هیچ 
یک از پروژکتورهاى ورزشگاه امام خمینى (ره) اراك 

جمع آورى نشده است.
 محمد بیرانوند گفت: متاسفانه شیطنت رسانه اى در 
روزهاى اخیر در مورد جمع آورى تجهیزات نور ورزشگاه 
امام خمینى(ره) به راه افتاده است که این موضوع را قویاً 

تکذیب مى کنم.
بیرانوند در ادامه گفت : تصاویرى که در فضاى مجازى 
و رسانه ها منتشر شد، فتوشــاپى و قدیمى است. آن 
عکس ها، براى زمان هایى اســت که ما پروژکتورها را 
در ورزشــگاه تعویض و نصب مى کردیم. از طرف دیگر 
تعــدادى از افراد حاضر در تصویر کــه در حال خروج 
پروژکتورها از ورزشگاه بودند، اصال براى گروه صنعتى 

شایان برق نیستند و آن عکس ها را با جنبه هاى سیاسى 
منتشر کردند.

 وى افزود: به نظر مى رسد برخى به دنبال  ایجاد حاشیه 
بودند تا اشــخاص را بکوبند.  احســاس مى کنم این 
فضاسازى براى تخریب مجموعه ما و اداره کل ورزش و 
جوانان استان بود. ضمن اینکه امروز تمرین تیم کیان 

اراك زیر نور ورزشگاه برگزار شد.
او ادامــه داد: اختالفاتى بین مــا و اداره کل ورزش و 
جوانان استان بود که طى دو روز اخیر با انجام مذاکره 
با مدیر کل ورزش و جوانان مرکزى حل شــد و در دو 
روز آینده نواقصى هم که در ورزشــگاه وجود داشت، 
برطرف مى شــود و آمــاده دیدار با پدیده خراســان 

خواهد شد.

شهردارخمین: 

افزایش 2 هکتارى فضاى سبز خمین در 
دستور کار قرار گرفت

مدیر عامل شرکت شایان برق: 

پروژکتورهاى ورزشگاه امام خمینى (ره) 
اراك جمع آورى نشده است

ایرنا : معاون حمایت و سالمت کمیته امداد امام خمینى 
(ره) استان مرکزى گفت: 66 خانواده زیرپوشش این نهاد 
با ایجاد اشتغال پایدار و توانمندى خانواده هاى زندانیان 

پارسال از گردونه حمایت خارج شدند.
«محمدرضا شایسته جو» افزود: این خانواده ها 18 میلیارد 

و 200 میلیون ریال تسهیالت اشتغال دریافت کردند.
وى اظهار داشت: این میزان تسهیالت در سرفصل هاى 
مشاغل خانگى، دامپرورى، صنایع دستى، حمل و نقل، 

صنعتى، خدمات و قالى بافى مشغول به کار شدند.
معاون حمایت و سالمت کمیته امداد امام خمینى (ره) 
قرض الحسنه  تسهیالت  اعطاى  گفت:  مرکزى  استان 
هدف  با  حقوقى  و  مشاوره اى  خدمات  ارایه  اشتغال، 
پیشگیرى از آسیب هاى احتمالى، طرح محسنین، کمک 
هزینه درمانى، اجاره و ودیعه مسکن، خدمات فرهنگى، 
مشاوره و کمک رزمایش مؤمنانه از خدمات ارائه شده به 

این خانواده ها بوده است.
توانمندسازى  و  پایدار  اشتغال  ایجاد  افزود:  شایسته جو 
مهم ترین اولویت کمیته امداد است و تالش این مجموعه 
توانمند کردن خانواده هاى زیر پوشش از طریق پرداخت 

تسهیالت و فراهم کردن زمینه اشتغال آنان است.

66خانواده زندانى در استان مرکزى از 

گردونه حمایتى خارج شدند



عرضه 2.740 تن انواع پلى پروپیلن 
بورس نیوز: ارزش معامالت محصول پلى پروپیلن با توجه به افت 3.5 درصدى و همچنین افزایش 80 تنى میزان فروش نسبت به هفته منتهى به 9 اردیبهشت ماه، به رقم 217 میلیارد و 907 میلیون ریال رسید. شرکت 

پتروشیمى شازند در هفته اى که گذشت 2.740 تن از انواع پلى پروپیلن را در بورس کاال عرضه کرد که با تقاضاى 600 و حجم معامالت 540 تنى در قیمت میانگین 403.533 هزار ریال در هر تن معامله گردید.
ارزش معامالت این محصول با توجه به افت 3.5 درصدى و همچنین افزایش 80 تنى میزان فروش نسبت به هفته منتهى به 9 اردیبهشت ماه، به رقم 217 میلیارد و 907 میلیون ریال رسید. همچنین در هفته گذشته 160 
تن از پلى اتیلن سنگین پتروشیمى اراك در بورس کاال به فروش رسید که نسبت به هفته منتهى به 9 اردیبهشت ماه با کاهش 460 تنى همراه بود.الزم به ذکر است ارزش معامالت پلى اتیلن سنگین پتروشیمى شازند به 

48 میلیارد و 921 میلیون ریال رسید.
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خــبــر

43 میلیون لیتر مواد سوختى در 
روستاهاى استان مرکزى توزیع شد

ایرنا : مدیر تعاون روستایى استان مرکزى گفت: 43 میلیون و 857 هزار لیتر مواد سوختى 
سال گذشته از سوى شبکه تعاون روستایى در این استان توزیع شد

«حسین هاشــمى» افزود: این مواد سوختى شامل بنزین، نفت ســفید و گازوئیل توسط 
فروشندگى هاى شبکه تعاون روستایى در بین روستاییان استان مرکزى توزیع و امید است 

امسال نیز گام هاى مناسبى در این زمینه برداشته  شود.
وى ادامه داد: حمایت از تولید کننده روستایى، استقرار و توسعه روستاها و سهولت در رفت و 
آمد روستائیان از جمله اهداف توزیع این میزان مواد سوختى در روستاهاى استان بوده  است.

مدیر تعاون روستایى استان مرکزى خاطرنشان کرد: این تعاونى با توجه به گستردگى قابل 
توجه در سطح استان سبب شتاب بخشیدن به خدمت رسانى در سطح روستاها مى شود.

هاشمى، از توزیع بیش از 31 هزار لیتر سموم شیمیایى سال گذشته در استان مرکزى خبرداد 
و گفت: این میزان سموم شیمیایى در راستاى استفاده کشاورزان از سموم با کیفیت در استان 

توزیع شده  است.
وى ادامه داد: مصرف سموم و آفت کش ها در بخش کشاورزى امرى اجتناب ناپذیر بوده و 

استفاده از سموم کیفى و مصرف استاندارد آن ها از اهمیت ویژه اى برخوردار است.
مدیر تعاون روستایى استان مرکزى تاکید کرد: مبارزه منطقى و اصولى علیه آفات، عوامل 
بیمارى زاى گیاهى و علف هاى هرز با رعایت مســایل زیست محیطى و حفظ سالمت و 

بهداشت افراد جامعه ضرورى است.
وى ادامه داد: استفاده کمتر کشاورزان از سموم کشــاورزى و حرکت به سمت کشاورزى 

ارگانیک از جمله برنامه هاى تعاونى روستایى استان مرکزى در سال جارى است

در بررسى نرخ فروش پلى پروپیلن پتروشیمى شازند اعالم شد:

کسرى کاال نداریم، گرانى داریم
گزارش

گروه اقتصــاد و صنعت :شــایعه کاهش قیمت 
برخى کاالها از جمله اقالم ســبد اصلى خانوار، 
این روزها و در آستانه ى توافقات برجام، بیش از 
هر زمان دیگرى به گوش مى رسد؛ اما آنچه که 
مشهود اســت صف هاى عریض و طویل برخى 
کاالهاســت که در هر دوره ى زمانى به کاالیى 
اختصاص دارد.اگر کاالیى ارزان شــده باشــد، 
صفى تشــکیل نمى شــود و اگر صف تشــکیل 
مى شــود؛ یعنى تناســب قیمت در بازار وجود 
ندارد و این روند را در بســیارى از اقالم از جمله 
ماکارونى، مرغ، روغن و این روزها در "شــکر" 
شاهد بوده و هستیم.اینکه برخى فروشگاه هاى 
بزرگ در برگزارى جشــنواره هاى تخفیفات از 
یکدیگر سبقت گرفته و تخفیف هاى گاها 20 تا 
45درصدى بــر روى کاالها اعالم مى کنند؛ نیز 
بخش دیگرى از ماجراى عدم تناسب قیمت ها 

در بازار است.

قیمت هاى اصلى درج شده روى کاالهاى 
تخفیفى به مراتب بیشتر از قیمت بازاراست

رئیس اتحادیه لبنیات و خواروبار استان مرکزى در 
گفت وگو با عطریاس ضمن رّد صداقت در تخفیفات 
فروشگاه هاى بزرگ اظهار داشت: قیمت هاى اصلى 
درج شده روى کاالهاى تخفیفى به مراتب بیشتر از 
قیمت بازار است؛سپس چند درصد تخفیف بر روى 

آن کاال اعالم مى کنند.
عباسى گفت: این فروشگاه ها با مراکز اصلى تولید 
ارتباط مستقیم داشته و براى جذب مشترى و رشد 

فروش از ترفند مذکور استفاده مى کنند.

بیشتر شرکت هاى تولیدى به ویژه در 
بخش برنج و حبوبات، افزایش قیمت اعالم 

کرده اند

وى تصریــح کرد: نه تنها کاهــش قیمت در بازار 

محصوالت خواروبار و لبنیات نداشته ایم، بلکه 
بیشتر شرکت هاى تولیدى به ویژه در بخش برنج 
و حبوبات، افزایش قیمت اعالم کرده اند.عباســى 
افزود: همچنین در بخش شوینده ها تا 30درصد 

افزایش قیمت خواهیم داشت.
رئیس اتحادیه خواروبار و لبنیات ادامه داد: قیمت هر 
لیتر شیر حدود هزار تومان افزایش داشته  که این 
افزایش قیمت ازمبدا یعنى گاودارى است. در واقع  
شیر به قیمت لیترى 6 هزار تومان به مقصد مى رسد.

با افزایش هزارتومانى نرخ شیر، قیمت در 
سایر فرآورده هاى لبنى حداقل 20 درصد 

افزایش یافته است

وى گفت: با افزایش هزارتومانى نرخ شیر، قیمت در 
سایر فرآورده هاى لبنى حداقل 20 درصد افزایش 
یافته است.عباســى افــزود: افزایش 31درصدى 
هزینه حمل و نقل و مصرف زیــاد آب، برق و گاز 
در مراکز تولید شیر، عوامل اصلى افزایش قیمت 

نهایى شیر است..

 گرانى، بیشتر از گران فروشى به اصناف 
فشار روانى وارد مى کند

وى گفت: نوسان قیمت، فشار زیادى به بخش توزیع 
وارد مى کند؛ گرانى بیشتر از گران فروشى به اصناف 
فشار روانى وارد مى کند؛ چراکه مشکل کسرى کاال 
در بازار وجود نــدارد، اما آنقدر گرانى وجود دارد و 
مدام قیمت ها در نوسان است که فرصت ثبات را 

از بازار گرفته است.
عباسى خاطرنشان ساخت: افزایش 39درصدى 
دستمزد کارگر از یک سو و فشارهاى مالیاتى که 
همواره و تحت هر شرایطى بر تولیدکننده و توزیع 
کننده وارد است، از سوى دیگر وهمچنین هزینه 
هاى بیمه و ســایر هزینه هــاى جانبى منجر به 

افزایش نرخ کاالها شده است.

عدم حمایت و پرداخت یارانه تولید و توزیع 
، مسبب اصلى نوسانات در نرخ کاالهاى 

اساسى است

وى عدم حمایت و پرداخت یارانه تولید و توزیع از 
سوى دولت را مسبب اصلى اینگونه نوسانات در نرخ 

کاالهاى اساسى سبد خانوار عنوان کرد.
 رئیس اتاق اصناف نیز در اظهاراتى، شایعه کاهش 
قیمت ها را رد کرد و گفت: کاهش قیمت نخواهیم 
داشــت؛ زمانى مى توانیم بطور  قطعى از کاهش 

قیمت سخن بگوییم که در بازار شاهد آن باشیم.

تخفیفات فروشگاه هاى بزرگ به دلیل درج 
قیمت هاى نامتعارف براى مصرف کننده است

زند در مورد تخفیفات فروشگاه هاى بزرگ گفت: 
قیمت هاى درج شده بر روى کاالهاى تخفیفاتى 
براى مصرف کننده صورى و تبلیغاتى اســت؛ این 
مراکزعامل پدید آمدن قیمت هاى نامتعارف براى 
مصرف کننده هســتند که مــورد اعتراض اتاق و 
اصناف است. رئیس اتاق اصناف تصریح کرد: گرانى 
ها، ارتباط چندانى به تحریم ها نداشته که برداشتن 

تحریم ها ارزانى بیاورد.

عدم نظارت کامل بر زنجیره ى تولید تا 
توزیع و خرده فروشى، عامل اصلى گرانى 

است

وى تاکید کرد: عدم نظارت کامل بر زنجیره ى تولید 
تا توزیع و خرده فروشى، عامل اصلى گرانى است.

زند ادامــه داد: صف هاى طوالنــى عرضه کاال به 
اصناف ارتباطى ندارد؛ بلکه به عهده دولت است؛ ما 
توزیع کننده هستیم؛ آنچه موجب تنظیم بازار مى 
شــود و صف هاى عرضه را از بین مى برد، عرضه و 

تقاضاى متوازن است.

رئیس اداره کار ساوه با اشاره به افزایش حوادث ناشى از کار: گزارش

برخى صنایع به دلیل کمبود نقدینگى مجبور به خرید دستگاه هاى فاقد ایمنى کافى مى شوند
ایســنا: رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعى 
شهرســتان ســاوه گفت: برخى صنایع به دلیل 
کمبود نقدینگى مجبور به خرید دســتگاه هاى 
داراى تکنولــوژى قدیمى و فاقد ایمنى کافى مى 
شوند و کار با اینگونه دســتگاه ها از عوامل وقوع 

حوادث کار است.
«حسن حق پرســت» اظهار کرد: تعداد کارگران 
داراى حقوق معوق در سال 1398 در ساوه 2088 
نفر بوده است که این میزان در سال 1399 به 96 

نفر کاهش پیدا کرده است.
وى بیان کرد: تعداد شــرکت هاى داراى حقوق 
معوق در ســال 1398 نیز 14 مورد بوده اســت 
که این تعداد در ســال 1399 به سه مورد کاهش 
یافته است. همچنین تعداد ثبت نام کنندگان در 

کاریابى ها 5478 مورد در سال 1398 بوده است 
که در سال گذشته به 4111 مورد رسیده است.

وى میزان اشــتغال ثبت شده در ســامانه رصد 
اشتغال را در سال گذشته 2568 مورد اعالم کرد 
و افزود: این میزان در سال 1398 به تعداد 1128 
مورد بوده اســت که 1441 مورد افزایش نشان 
مى دهد. همچنین تعداد بازرسى هاى انجام شده 
از کارگاه ها در ســال گذشته 1877 فقره پرونده 

صورت گرفته است.
رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعى شهرستان 
ساوه در ادامه با اشاره به افزایش حوادث ناشى از 
کار در سال گذشــته گفت: در سال 1398 تعداد 
133 مورد حادثه ناشــى از کار گــزارش و مورد 
بررسى قرار گرفته است در حالى که این میزان در 

سال 1399 به 163 مورد افزایش پیدا کرده است.
وى علت افزایش حوادث ناشــى از کار را افزایش 
شــمار کارگاه هاى صنعتى و تولیدى در شــهر 
صنعتى کاوه، منطقه ویژه اقتصادى کاوه و شهرك 
صنعتى سرمایه گذارى خارجى بیان کرد و افزود: با 
وجود افزایش تعداد واحدهاى تولیدى و صنعتى 
اما بازرســان اداره کار نسبت به بازرسى مستمر و 
الزام کارفرمایان براى ارتقاى ضریب ایمنى صنایع 

و واحدهاى تولیدى اقدام مى کنند.
وى بیشترین حوادث ناشى از کار را مربوط به حوزه 
صنعت دانست و افزود: حوادث ناشى از درگیرى 
نیروى کار با ماشین آالت در صدر حوادث ناشى 
از کار در حوزه صنعت است و سقوط از ارتفاع نیز 

بیشترین نوع حوادث در حوزه ساختمانى است.

حق پرست با اشاره به کمبود نیروى بازرس نسبت 
به حجم باالى واحدهاى تولیدى و صنعتى در ساوه 
به عنوان یکى از مشــکالت حوزه بازرسى، گفت: 
حجم کار بازرســى از صنایع در شهرستان ساوه 
با برخوردارى از بزرگترین شــهر صنعتى کشور 
به اندازه بیش از سه استان کشور است، اما با این 
حال بازرسان با بازرسى مستمر نسبت به ارتقاى 
ضریب ایمنى در صنایع براى کاهش حوادث ناشى 

از کار تالش مى کنند.
وى در ادامــه گفت: به روز نبودن ماشــین آالت 
و دســتگاه هاى حــوزه تولید نیز یکــى دیگر از 
مشکالتى است که منجر به درگیرى نیروى کار با 
ماشین آالت و بروز حوادث ناشى از کار مى شود. 
متاسفانه برخى از صاحبان صنایع به دلیل کمبود 

نقدینگى، ناگزیر از خرید دستگاه ها و ماشین آالت 
تولیدى به شیوه سنتى و داراى تکنولوژى قدیمى 
هســتند در حالى که اگر از ماشین آالت مدرن و 
پیشرفته استفاده شود قطعا آمار حوادث ناشى از 

کار کاهش خواهد یافت.
حق پرســت بیان کرد: ایمنى به عنوان یک علم 
سیال همواره با پیشرفت تکنولوژى حرکت مى 
کند و اگر بخواهیم با اســتانداردهاى سال هاى 
قبــل ایمنى را در صنعت جارى و ســارى کنیم 
قطعا با حوادث روبرو خواهیم شــد. متاســفانه 
در کشور ما در حوزه طراحى و ساخت به خوبى 
مقولــه ایمنى دیده نمى شــود و صرفا در حوزه 
بهره بردارى ایمنى دیده مى شــود که به عنوان 

یک نقطه ضعف است

● شوینده ها ٣٠درصد  گران مى شوند

بانک هایى که چک اصناف را برگشت زدند 
باید توبیخ شوند

استاندارى مرکزى خواستار  اقتصادى  امور  معاون هماهنگى  عطریاس: 
توبیخ مدیر شعب بانک هایى که چک اصناف را برگشت زدند، شد.

«سعید فرخى» در جلسه ستاد مدیریت بیمارى کرونا در استان اظهار کرد: 
پیرو جلسه قبل ستاد، در خصوص برگشت نزدن چک هاى اصناف از سوى 
بانک ها، به تمامى مدیران بانک هاى استان موارد ابالغ شد تا از برگشت 

زدن چک ها خوددارى کنند.
وى با اشاره به اینکه این ابالغ از سوى رییس کمیسیون هماهنگى بانک 
هاى استان و دبیرخانه ستاد به بانک ها انجام گرفت، گفت: در برخى موارد 
شاهد بودیم که برخى شعب اقدام به برگشت زدن چک ها مى کنند. 15 
اردیبهشت ماه مجددا کمیسیون هماهنگى بانک هاى استان مصوبه را ابالغ 

و تاکیدات الزم را دنبال کرد.
فرخى تصریح کرد: اگر شعبه چک را برگشت بزند که در مواردى این امر 
انجام شده است، یا اطالع رسانى از سوى مدیر شعبه انجام نشده یا عدم 
از چک هاى  است فهرستى  دلیل الزم  به همین  است،  داده  تمکین رخ 
برگشت خورده از سوى شعب توسط اتاق اصناف تهیه شود تا سرپرست 

بانک و مدیر شعبه توبیخ شوند.
در این جلسه معاون اجتماعى و پیشگیرى از وقوع جرم دادگسترى استان 
مرکزى خواستار نظارت جدى مجموعه دانشگاه علوم پزشکى بر نحوه توزیع 
واکسن شد و افزود: توزیع واکسن باید به شکل عادالنه در بین بیمارستان 

هاى استان انجام گیرد.
محسن خیرمند افزود: متاسفانه بانک ها چک اصناف را برگشت زدند که این 
امر حاکى از عدم توجه بانک ها به مصوبات استان است ،به همین دلیل الزم 
است که این امر پیگیرى شود، بانک ها اعالم مى کنند که اطالع رسانى به 
آنها صورت نگرفته است و اگر این امر درست باشد باید نقص اطالع رسانى 

مورد بررسى قرار گیرد.
وى بیان کرد: پیشنهاد مى شود که در تعطیالت عید فطر محدودیت هایى 
که در نوروز سال 99 اعمال شد مجددا تکرار شود تا دوباره مشکلى در این 

راستا در استان ایجاد نشود.
خیرمند در خصوص پروژه ساخت بیمارستان ولیعصر گفت: هر زمان که 
احساس شد کار در حال بر زمین ماندن است اعالم شود تا دستگاه قضا 

پیگیرى الزم را داشته باشد

فرخى،معاون هماهنگى امور اقتصادى استاندارى مرکزى:

خمین  در جایگاه دوم از نظر آمار بیکارى استان مرکزى قرار دارد : گزارش

44هزار میلیارد ریال سرمایه گذارى، نسخه التیام بخش اقتصادى در خمین

ایرنا : شهرســتان خمین در جنوب استان مرکزى با 
اقتصادى وابسته به کشاورزى در سال هاى خشکسالى 
آســیب هاى جدى دیده و در چنین شرایطى تکیه بر 
داشته هاى حوزه تولید و جهش  در صنعت التیام بخش 
معضالت و روزنه امید براى عبور از چالش هاى اقتصادى 

شده است.
زادگاه امــام راحل بعد از اراك در جایــگاه دوم از نظر 
آمار بیکارى اســتان مرکزى قرار دارد و کارشناســان 
وابستگى اقتصاد این شهرستان به کشاورزى سنتى را 
یکى از دالیل بیکارى بیان مى کنند اما دولت با شناخت 
پاشنه آشیل اقتصاد خمین با ورود برنامه اى در تولید و 
صنعت کوشیده تا بر زخم هاى کارى اقتصاد این خطه 

مرهم بگذارد.
کاهش نزوالت جوى در خمین به عنوان قطب کشاورزى 

استان مرکزى شرایط دشوارى را براى بهره برداران حوزه 
کشاورزى و ساکنان مناطق روستایى این خطه رقم زده 
اســت و اوج گیرى معضل مهاجرت از روستا به شهر به 
عنوان مسکن مقطعى در کسب درآمد و گذران زندگى 
اکنون در زادگاه امام راحل با دامنه اى از آسیب ها همراه 

شده که باید به سرعت ترمیم شود.
دولت تدبیر و امید در هشت سال اخیر به درستى مسئله 
اقتصاد خمین و معضالت حاشیه اى آن را موشکافى کرد 
و ارایه راهکارى با امتیاز معافیت مالیاتى صنعتى کوشید 
تا زادگاه امام راحل از محرومیت، بیکارى و کاهش درآمد 
اقتصادى دور کنــد و با انگیزه مــدارى در کارآفرینان 
و ســرمایه گذاران، آهنگ توســعه صنعت این خطه را 
شتاب دهد و سبب رغبت و تقاضاى سرمایه گذارى در 

این شهرستان شود.

در سال هاى اخیر 44 هزار میلیارد ریال سرمایه گذارى 
صنعتى در قالب ســه طرح تولیدى در خمین به همت 
دولــت تدبیر و امید به بار نشســته که تــداوم این راه 
مى تواند ثبات و تعادل بخشــى اقتصــادى را براى این 

خطه به ارمغان بیاورد.
 هم اکنون یک شهرك صنعتى، 2 ناحیه صنعتى با 120 
واحد تولیدى و صنعتى در خمین وجود دارد که براى 
2 هزار و 500 نفر فرصت شغلى ایجاد کرده است و تکیه 
بر داشــته هاى زیرســاختى این حوزه در سایه برنامه 
هدفمند مى توانــد فرصت هاى متعــدد دیگرى را در 

کارسازى سبب شود.
اقدام اثربخش دولــت در معافیت مالیاتى و توســعه 

اقتصادى خمین
اســتاندار مرکزى گفت: زادگاه امــام راحل به محرك 
هدفمند در تحول آفرینى اقتصــادى نیاز دارد که این 
مهم در دوره فعالیت دولت تدبیر و امید با حمایت پررنگ 
سرمایه گذاران بخش خصوصى در کنار سایر سیاست ها 

پى گرفته شد.
سید «على آقازاده» معتقد است: توسعه صنعتى خمین 
اولویت تیم ارشد دولت در استان مرکزى است و وظیفه 
دولتمردان حمایت از سرمایه گذاران و رفع موانع ادارى 
براى ســرمایه گذارى در این شهراســت چرا که نرخ 
بیکارى در این شهرستان نسبت به سایر شهرستان هاى 

استان باالتر است.
وى اضافه کرد: با بهره بردارى و اجراى طرح هاى توسعه 

اى اقتصادى بزرگ، خمین  به رونق و توســعه صنعتى 
دست مى یابد و مهمترین معضل این شهرستان که نرخ 

باالى بیکارى است کمتر مى شود.
اســتاندار مرکزى تاکید کرد: این مهم  از دستاوردهاى 
ارزشــمند دولت تدبیر و امید اســت که با بسته هاى 

تشویقى براى رشد صنعتى خمین دنبال شده است.
مقام عالى دولت دراســتان مرکزى با بیان اینکه دولت 
یازدهم خمین را در فهرست مناطق کمتر توسعه یافته 
و معافیت مالیاتى قرار داد، افزود: این مزیت با استقبال 
باالى صنعتگران داخلى و خارجى براى سرمایه گذارى 

در این شهرستان مواجه شد.

محرومیت زدایى در ســرفصل راهبردهــاى اجرایى و 
برنامه اى خمین

فرماندار شهرستان خمین گفت:
«: دولت تدبیــر وامید براى کمک به توســعه متوازن 
زادگاه امــام راحل(ره)، در اواخر اردیبهشــت ماه 94، 
این شهرستان را در فهرست مناطق کمتر توسعه یافته 
قرار داد و با ابالغیه معاون اول رئیس جمهورى این مهم 
جنبه اجرایى به خود گرفت که کمک شــایانى را براى 
شتاب بخشى به آهنگ توســعه متوازن در زادگاه امام 

راحل داشته است.
وى، امتیاز معافیت مالیاتى 13 ســاله صنعتى را تدبیر 
دولت براى رهایــى زادگاه امام راحــل از محرومیت، 
بیکارى و کاهش درآمد اقتصادى بیان کرد و افزود: این 

تدبیر توانست به توســعه صنعت خمین شتاب بخشد 
و رغبت و تقاضاى ســرمایه گذارى در این شهرستان 

را تقویت کند.
احمد طهرانى»افزود: با مشارکت و همراهى دولت تدبیر 
و امید ســرمایه گذارى صنعتى درخمین درسال هاى 

اخیر روند منطقى به خود گرفته است.
فرماندار خمین اضافه کرد: طرح هاى دولت تدبیر و امید 
براى محرومیت زدایى خمین اثرات مطلوب اقتصادى 
داشــته به طورى که کاهش قیمت زمین در شهرك و 
نواحــى صنعتى به کمترین میزان در کشــور و اتصال 
محور ارتباطى شهرك صنعتى به مرکز استان و راه هاى 
ارتباطى کشور را رقم زده و سرمایه گذاران از این مزایا 

استقبال کرده اند.
وى اظهار داشت: 44 هزار میلیارد ریال سرمایه گذارى 
در قالب ســه واحد صنعتى خودروســازى، پنل هاى 
خورشیدى و پتروشیمى در سال جهش تولید در خمین 
زمینه ساز تحقق شعار تولید، پشتیبانى ها و مانع زدایى 

ها در زادگاه معمار کبیر انقالب اسالمى شد. 
واگذارى 13 هکتار زمین در شهرك هاى صنعتى خمین 

هدیه دولت 
مدیرعامل شرکت شهرك هاى صنعتى استان مرکزى 
گفت: 13 هکتار زمین  پارســال در شهرك ها و نواحى 
صنعتى خمین واگذار شد که توانست بستر 101 فرصت 
شغلى باشد و این بخشى از تالش هاى دولت تدبیر و امید 
است که در زادگاه امام راحل در راستاى رونق اقتصادى 

صورت گرفته است.
«طیب میرزایى» ادامه داد: واگذارى 150 هکتار زمین 
به منظور توســعه شهرك صنعتى خمین و 128 هکتار 
در ناحیه صنعتى شهید سعیدى شهابیه در سال تولید، 

پشتیبانى و مانع زدایى ها هدفگذارى شده است. 
وى افزود: 32 قرارداد واگذارى زمین در شــهرك هاى 
صنعتى خمین در سال جهش تولید منعقد شد که این 
شمار قرارداد 170 درصد رشد داشته است و 40 درصد 

از شاخص استان مرکزى بیشتر است.
چهار هزار و 60 میلیارد ریال ســرمایه گذارى در چرخ 

اقتصادى خمین
رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت خمین گفت: چهار 
هزار و 60 میلیارد ریال سرمایه گذارى پارسال در بخش 
صنعت این شهرســتان انجام شد که نقش به سزایى در 

جهش تولید و اشتغال زایى داشته است.
«محمدرضا سلیمانى» افزود: این میزان سرمایه گذارى 
با 26 پروانــه بهره بردارى تولیــدى و صنعتى صورت 

گرفته است.
وى یادآور شــد: راه اندازى  ایــن واحدهاى صنعتى در 
مجمــوع 265 فرصت شــغلى جدید پارســال در این 

شهرستان فراهم کرده است.
رئیس اداره صمت خمین ادامه داد: 42 جواز تاســیس 
صنعتى نیز  سال گذشته در این شهرستان صادر شد که 
برآورد اشتغال زایى آن ها پس از راه اندازى 873 فرصت 

شغلى پایدار است.

رئیس اتحادیه خواروبار و لبنیات استان مرکزى:


