مرکزی

عطریاس موضوع طرح «صیانت از فضای مجازی و ساماندهی پیامرسانهای اجتماعی» را بررسی می کند:

ساماندهی یا محدودسازی؟!
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در این شماره بخوانید

معاون اقتصادی وزیر کشور وعده داد :

مشکالت قطعه سازان را تا
یک ماه آینده حل کنیم

مدیر کل پزشکی قانونی استان مرکزی
خبر داد:

● شرکت آلومینیومسازی ایران گرفتارعدم

 ۱۴۰۰مورد
کودکآزاریو
همسرآزاری

تمدید کارت بازرگانی

ایسنا:معاون اقتصادی وزیر کشور
گفت :تالش مــی کنیم ظرف یک
ماه آینده مشکالت قطعه سازان را
حل کنیم.
بابک دین پرست در جلسه مشترک
ستاد راهبردی و مدیریت اقتصادی
و ستاد تســهیل و رفع موانع تولید
استان مرکزی اظهار کرد:از دو واحد
تولیدی بازدید داشتیم که صنایع از
قطعی برق گالیه داشتند ،این امر
واقعیتی است و مشکالت ناشی از
این اتفاق را قبول داریم ،اما صنایع
پیشنهاداتی برای کاهش زمان قطع

برق ارائه کردند.
وی افزود :واحدها اعالم کردند که
دیــزل ژنراتور داریم کــه در زمان
قطعــی برق کمکی بــه کارخانه و
تامین برق مورد نیاز نمی کنند ،بر
همین اساس پیشــنهاد شد که در
روزهایی که از شبکه برق استفاده
می کنند ،برق تولیدی این دیزل ها
در اختیارشبکه قرار گیرد و به ازای
آن از میزان سهمیه قطعی برق این
شرکت ها کاسته شود.
وی در خصوص مشــکالت قطعه
سازان بیان کرد :تالش داریم...

صفحه2

امام جمعه اراک:

استان مرکزی رتبه دوم در کودک آزاری و رتبه

دولت آینده برای رفع مشکالت
اقتصادی اجتماعی و فرهنگی
تدبیر حکیمانه کند

پنجم حوادث کار در کشور را از آن خود کرد
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صفحه 4

صفحه2

رویدادها را با ما در صفحه
اینستاگرام عطریاس
دنبال کنید

مرکزی
روزانهم

@Atreyasmarkazi

آگهی مزایده
شرکت مجتمع سیاحتی تفریحی امیرکبیر ( سهامی خاص ) در نظر دارد اجاره
(بهره برداری ) مجموعه پارک و شهربازی الله را به مدت پنج سال طبق
شرایط ذیل واگذار نماید.
 – 1موضوع مزایده  :حق و بهره برداری از مجموعه پارک و شهربازی الله .
 – 2زمان واگذاری  :از  1400/12/01لغایت 1405/11/30
 -3محل مورد واگذاری  :اراک – بلوار آیت ا ...اراکی –مجتمع سیاحتی
تفریحی امیرکبیر .
 – 4محل خرید اسناد و تحویل پیشنهاد و گشایش آن ها  :اراک – بلوار آیت اله
اراکی – مجتمع سیاحتی تفریحی امیرکبیر –واحد کمیسون معامالت– تلفن
تماس 086-33135944 :
 – 5تاریخ دریافت اسناد  :از  1400/04/12لغایت 1400/04/20
 – 6تاریخ تحویل پیشنهادها  :تا پایان وقت اداری 1400/04/23
 – 7زمان بازگشایی پاکات 1400/04/28 :
 – 8سپرده شرکت در مزایده  :به مبلغ پانصد میلیون ريال که می بایست به
حساب بانکی شرکت واریز و در پاکت دربسته جداگانه تحویل گردد .
 – 9به پیشنهاد های فاقد امضاء  ،مشروط  ،مخدوش  ،فاقد سپرده یا سپرده
مخدوش  ،سپرده کمتر از میزان مقرر  ،چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر
داده نخواهد شد .
مجتمع در رد یا قبول پیشنهادات واصله مختار است و شرکت در مزایده هیچ
حقی برای شرکت کننده ایجاد نمی نماید.
هزینه آگهی با برنده مزایده می باشد .

مجتمع سیاحتی تفریحی امیرکبیر
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atreyas83@yahoo.com

شنبه  12تیر 1400
خــبـــر

رئیس ورزش و جوانان خمین :

امام جمعه اراک:

بازسازی استخر خمین  ۸۵میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد

دولت آینده برای رفع مشکالت
اقتصادی اجتماعی و فرهنگی
تدبیر حکیمانه کند

ایرنا :نماینده ولی فقیه در استان مرکزی گفت :دولت
آینده برای مشکالت اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی،
سیاست داخلی و بین المللی تدبیر حکیمانه داشته
باشد.
هلل «قربانعلی دری نجف آبادی» در خطبههای
آیت ا 
نماز عبادی ،سیاسی جمعه اراک افزود :اکنون
مشکالتی در زمینه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی در
کشور وجود دارد که دولت آینده باید با کار شبانه
روزی و تالش مضاعف زمینه رفع آنها را فراهم کند.
وی ادامه داد :دولت با تدبیر حکیمانه در زمینه مسکن
باید به گونهای عمل کند که حداکثر  ۱۵تا  ۲۰درصد
درآمد خانوار برای این بخش هزینه شود و جوانان
برای ازدواج تشویق شوند.
آیت اهلل دری نجف آبادی افزود :دولت باید با پرداخت
تسهیالت ارزان خانه دار شدن جوانان را در جامعه
فراهم کند.

جامعه

ایرنا :رئیس ورزش و جوانان خمین گفت :تعمیر اساسی و بازسازی تنها استخر سرپوشیده این شهرستان  ۸۵میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد.
«سعید امجدی» افزود :استخر خمین  ۱۹سال قبل راهاندازی شده و ب ه دلیل فرسودگی تجهیزات موتورخانه و تاسیسات مستهلک ،خدمات این مکان ورزشی سه سال با وقفه مواجه شده است.
وی بیان کرد :عملیات اجرایی اصالحات این مکان ورزشی از سال  ۹۸با  ۲۶میلیارد ریال تخصیص اعتبار آغاز شده است .رئیس اداره ورزش و جوانان خمین اظهار داشت :استانداردسازی و تغییر استخر شنا ،سونای خشک و بخار ،سیستم گرمایشی ،تهویه هوا تعمیر موتورخانه و لولهکشی با نظارت دفتر
فنی و مهندسی دنبال میشود .امجدی گفت :مبالغی که تاکنون برای تعمیرات تخصیص یافته ناچیز بوده است و بازسازی این مجموعه نیازمند اعتباری مناسب است که تامین آن همراهی ویژه مسئوالن کشور و استان را طلب میکند.
وی بیان کرد :ظرفیت استفاده از این استخر روزانه تا  ۳۵۰نفر است و تعطیل شدن آن نارضایتی شهروندان به ویژه جوانان را در پی داشته است.
ی است و انتظار میرود با حمایت بخش خصوصی و اعطای تسهیالت ویژه تنها استخر سرپوشیده خمین بهشکل اصولی مرمت و بازگشایی شود.
رئیس ورزش و جوانان خمین اظهارداشت :اگرچه به دلیل شرایط کرونا اکنون این مجموعه نمیتواند فعالیت داشته باشد اما این موقت 

معاون سیاسی و امنیتی استانداری مرکزی:

حقوق اردیبهشت ماه کارگران
آذرآب هفته آینده
پرداخت می شود

ایرنا :معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری
مرکزی گفت :حقوق اردیبهشت ماه کارکنان واحد
تولیدی آذرآب هفته آتی پرداخت میشود.
« بهروز اکرمی « در نشست کمیسیون کارگری
استان مرکزی افزود :بررسی و پیگیری مشکالت
شرکت صنایع آذرآب اراک در نشست کمیسیون
کارگری استان در اولویت قرار دارد و با جدیت پیگیری
میشود.
وی تاکید کرد :تیم مدیریتی واحد تولیدی آذرآب
باید برنامه خود را در خصوص نحوه اداره شرکت ،اخذ
سفارشات و به روز رسانی حقوق و دستمزد کارکنان
ارائه کند.
رئیس کمیسیون کارگری استان مرکزی اظهار داشت:
شورای اسالمی کار و کارکنان شرکت آذرآب نیز باید
تعامل و همکاری الزم را با تیم مدیریتی جدید ،برای
اجرای اهداف و برنامه ها داشته باشند.

atreyas.ir

گزارش

مدیر کل پزشکی قانونی استان مرکزی خبر داد:

 ۱۴۰۰مورد کودکآزاری و همسرآزاری
عطریاس:مدیر کل پزشــکی قانونی
اســتان مرکزی گفت :مجموع افرادی

کرده اند  ۱۴۰۰مورد بوده اند.
«علی رضایی» در نشســت با اصحاب

که در سال  ۹۹در حوزه کودک آزاری و
همسرآزاری به پزشکی قانونی مراجعه

رسانه اظهار کرد :در سال گذشته میزان
مراجعات در زمینه بالینی(ســرپایی)

 ۵۲۶۴۴مورد بوده که نســبت به سال
ماقبل آن که  ۵۹۹۹۹مورد بوده کاهش
 ۱۲و سه دهم درصد رشد داشته است.
جواز دفن صادر شــده در سال گذشته
 ۱۱۹۴مورد بوده که نســبت به سال
ماقبل که  ۱۱۹۳مورد بوده یک درصد
افزایش داشته است.
وی میزان افراد محکوم شده در سال ۹۸
را  ۶۴مورد و سال  ۹۹را  ۱۹نفر عنوان
و تصریح کرد :مجموع عملکرد پزشکی
قانونی در ســال  ۹۹نســبت به سال
ماقبل آن  ۴.۲درصد کاهش داشــته،
اما در دو ماهه سال جاری این روند در
حال افزایش است به طوری که در این
دوماه نسبت به مدت مشابه سال قبل
افزایش بیش از  ۶درصدی داشته است.
در دوماهه امسال معاینات بالینی ۵.۸
درصد رشد داشته است.
مدیرکل پزشکی قانونی استان مرکزی
با اشاره به افزایش عملکرد  ۶.۵درصدی
اداره کل در دوماهه امسال اضافه کرد:
مجموع عملکرد در دوماهه ابتدایی سال
گذشته ارائه خدمات به  ۷۲۳۶نفر و در
دوماهه سال جاری  ۷۷۰۸نفر بوده که
رشد را به دنبال داشته است.
رضایی با اشاره به رتبه استان در حوادث
مختلف بیان کرد :اســتان مرکزی در
زمینه حوادث رانندگی در ســال ۹۹
نسبت به جمعیت استان رتبه نخست،

کــودک آزاری رتبــه دوم ،مرگ های
غیرطبیعی رتبه ســوم و در مسومیت
با گاز منوکســید کربــن رتبه چهارم،
در غرق شــدگی رتبه  ۱۹و در حوادث
کار رتبه پنجم درسطح کشور را داشته
است.
وی ادامه داد :میــزان فوتی های برون
شــهری در بزرگراه اراک-قم در مسیر
رفت با  ۲۲نفر فوتی بیشــترین تعداد،
در اتوبان تهران-ســاوه با  ۲۱نفر رتبه
دوم ،جاده اصلی تهران -ســاوه با ۲۰
فوتی رتبه ســوم را به خود اختصاص
داده اســت .میزان فوتی هــای برون
شهری  ۶۷درصد مربوط به سواری۱۱ ،
درصد مربوط به موتورسیکلت و فوتی
های درون شهری  ۵۲درصد مربوط به
عابر پیاده و  ۲۷درصد مربوط به موتور
سیکلت بوده است.
مدیرکل پزشکی قانونی استان مرکزی
با اشــاره به اینکه مجمــوع تصادفات
در ســال  ۹۹بالغ بر  ۶۷۵۶مورد بوده
خاطرنشان کرد :در حواث برون شهری
میــزان فوتی هایی که طــرف مقابل،
خودرو نبوده  ۴۵درصد برآورد شــده
که ناشی از سرعت باال و خواب آلودگی
و عدم رعایت نکات ایمنی بوده اســت،
همچنین در حوزه درون شــهری ۴۸
درصد عابرین فوتی با خودرو ســواری
برخورد داشته اند.

معاون اقتصادی وزیر کشور وعده داد :

گزارش

مشکالت قطعه سازان را تا یک ماه آینده حل کنیم
شرکت آلومینیومسازی ایران گرفتارعدم تمدید کارت بازرگانی

ایسنا:معاون اقتصادی وزیر کشور گفت :تالش می
کنیم ظرف یک ماه آینده مشکالت قطعه سازان
را حل کنیم.
بابک دین پرست در جلسه مشترک ستاد راهبردی
و مدیریت اقتصادی و ســتاد تسهیل و رفع موانع
تولید استان مرکزی اظهار کرد:از دو واحد تولیدی
بازدید داشــتیم که صنایع از قطعــی برق گالیه
داشــتند ،این امر واقعیتی است و مشکالت ناشی
از این اتفاق را قبول داریم ،اما صنایع پیشنهاداتی
برای کاهش زمان قطع برق ارائه کردند.
وی افزود :واحدها اعــام کردند که دیزل ژنراتور
داریم که در زمان قطعی برق کمکی به کارخانه و
تامین برق مورد نیاز نمی کنند ،بر همین اســاس
پیشــنهاد شــد که در روزهایی که از شبکه برق
اســتفاده می کنند ،برق تولیدی این دیزل ها در
اختیارشبکه قرار گیرد و به ازای آن از میزان سهمیه
قطعی برق این شرکت ها کاسته شود.

وی در خصوص مشکالت قطعه سازان بیان کرد:
تالش داریم ظرف یک ماه آینده بتوانیم مشکالت
قطعه ســازان را حــل کنیم چراکه بســیاری از
خودروسازان مطالباتی دارند و این مطالبات نباید
روند کاری قطعه سازان را مختل کند.
معاون اقتصادی وزیر کشور با اشاره به شعار سال
 ،۱۴۰۰گفت :در جلســه  ۱۱۲ســتاد تسهیل و
رفع موانع تولید مواردی به تصویب رســید که در
اولین بند آمد که همه دستگاه ها موظف هستند
این مســئله را احصا کنند که طبــق چه قوانین و
مصوباتی در امر تولید ،اشــتغال و سرمایه گذاری
مداخله می کنند.
وی با اشــاره به مصوبه سوم جلســه  ۱۱۲ستاد
تســهیل و رفع موانع تولید ،گفت :مصوب شد که
هر وزارتخانه یا هر معاونت در هر حوزه ،نسبت به
احصای بخشــنامه ها و دستورالعمل ها و تجمیع
آنها اقدام کنند .مقرر شــد کــه وزارتخانه ها این

اطالعات را به وزارت کشور بدهند و در مرحله بعد،
پس از دریافت اطالعات در جلساتی با حضور معاون
اقتصادی ریاست جمهوری ،وزیر اقتصاد و دارایی،
دبیر هیات دولت ،روسای کمیسیون های مرتبط
مجلس شورای اسالمی در مسیر اصالح قوانین و
مقررات مزاحم شناسایی شده حرکت کنیم ،شاید
این قوانین در گذشــته درست و بجا بوده باشد اما
امروز مزاحم هســتند و باید دولت و مجلس برای
رفع آنها اقدام کنند.
دین پرســت افزود :به موازات فعالیت های دولت
در امر مانع زدایی و شناســایی قوانین مزاحم ،به
بخش خصوصی نیز گفته شد که با همکاری اتاق
بازرگانی ،اتاق اصنــاف و  ...قوانین مانع امر تولید
را شناســایی کند ،اما تا امروز تقریبا هیچ دستگاه
دولتی و حتی اتاق بازرگانی نســبت به انجام این
مصوبات عمل نکرده است.
وی با تاکید بر اینکه آثار تبعی قوانین مزاحم بیشتر

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای

نوب

زیرسازی و آسفالت معابر روستای عقیل آباد

تد

وم

دهیاری عقیل آباد در نظر دارد مناقصه عمومی زیرسازی و آسفالت معابر به شماره  2000094726000002را از طریق
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از تحریم هاســت ،افزود :معــاون حقوقی رییس
جمهوری طبق مصوبه ســتاد فرماندهی اقتصاد
مقاومتی از ســال  ۱۳۹۵موظف است که قوانین
مزاحم را شناسایی و نســبت به اصالح اقدام کند
و به موازات فعالیت های دولت در امر مانع زدایی
و شناسایی قوانین مزاحم ،به بخش خصوصی نیز
گفته شد که با همکاری اتاق بازرگانی ،اتاق اصناف و
 ...قوانین مانع امر تولید را شناسایی کند ،اما تا امروز
تقریبا هیچ دســتگاه دولتی و حتی اتاق بازرگانی
نســبت به انجام این مصوبات عمل نکرده است و
تصمیم بر این است که دستگاه هایی که به وظایف
خود عمل نکرده اند به دســتگاه قضایی و بازرسی
کل کشور معرفی شوند.
معاون اقتصادی وزیر کشور تصریح کرد :صحبت
های رهبری را باید به مانند فرمان در نظر گرفت،
موانع رفع نمی شــود مگر اینکه مانع تراشان خود
اقدام بــه رفع آن کنند و در کنــار کوتاهی بخش

دولتی بخش خصوصی هم بــرای انجام مصوبات
کوتاهی داشــتند ،تا امروز اجرای مصوبات ستاد
تسهیل را پیگیری کرده ام و  ۴مدیر که مصوبات را
اجرایی نکرده اند را به مراجع قضایی معرفی کردم.
شرکت آلومینیومسازی ایران گرفتارعدم تمدید
کارت بازرگانی
رییس ســازمان صنعت،معدن و تجارت اســتان
مرکزی گفت :از مشکالت شرکت آلومنیوم سازی
ایران می توان به مواردی چون عدم تمدید کارت
بازرگانی شــرکت به دلیل وجود چک برگشتی،
توقف محموله های مواد اولیه وارداتی در گمرک و
کاهش  ۳۰درصدی میزان سهمیه برق اشاره کرد.
سعید جعفری درجلسه مشترک ستاد راهبردی و
مدیریت اقتصادی مقاومتی و ستاد تسهیل ورفع
موانع تولید اســتان مرکزی که بــا حضورمعاون
هماهنگی امور اقتصادی وزارت کشور برگزار شد،
مشکالت برخی واحدهای صنعتی بزرگ استان را

تشریح کرد و افزود :شرکت کربن صنعت به عنوان
مجری طرح توســعه ایرالکو بــا موانعی در تامین
زیرســاخت های مورد نیاز توسط شرکت شهرک
های صنعتی رو بروست.
رییس ســازمان صنعت ،معدن و تجارت اســتان
مرکزی تصریح کرد :کشــتارگاه طیوران مرکزی
نیز با وجود داشــتن مصوبه درخصوص دریافت
تسهیالت دریافتی از بانک کشاورزی ،نتوانسته این
تسهیالت را دریافت کند و ظاهرا مشکل مربوطه
حل نشده و نیاز است بانک در این خصوص اقدام
الزم را انجام دهد.
جعفری اضافه کرد :شــرکت ماشین سازی اراک
با دو مشکل تســویه ارزهای حاصل از صادرات و
دریافت مفاصا حســاب برای قراردادهای بزرگ
روبروســت .شــرکت آریان پارس موتــور نیز در
خصوص تقسیط بدهی به شرکت سایپا مشکالتی
دارد.

فرمانده انتظامی استان مرکزی :

 10خودروی شوتی در استان توقیف شد
عطریاس :فرمانده انتظامی اســتان
مرکزی گفت ۱۰ :خودروی شــوتی
حامــل کاالی قاچــاق در یک هفته
گذشته در این استان توقیف شد.
به گزارش عطریــاس به نقل از پایگاه
خبری پلیس اســتان مرکزی ،سردار
« حسن مفخمی شهرستانی» افزود :با
ادامه یافتن طرحهای عملیاتی پلیس و
پیگیری مطالبات شهروندان در مبارزه
با قاچاق کاال بــا محوریت برخورد با
خودروهای شوتی ( خودروهای سبک
حمل کننــده کاالی قاچاق) در طول
هفته طرحهــای مختلف عملیاتی از
سوی ماموران پلیس امنیت اقتصادی
استان اجرا شد.
وی بیان کرد :در اجرای این طرحهای
عملیاتی ،ماموران موفق شدند تعداد
 ۱۰دستگاه خودروی سواری حامل بار

قاچاق را در مسیرهای ارتباطی استان
مرکزی شناسایی و متوقف کنند.
این مقام ارشد انتظامی استان مرکزی
ادامــه داد ۱۱ :قاچاقچــی کاال در
عملیاتهای مورد نظر دستگیر شدند
و در بازرسی از این خودروها تعداد ۱۱
هزار و  ۳۲۴عدد انواع لوازم آرایشــی
بهداشتی ،هشــت هزار و  ۸۱۴قطعه
ابزار آالت دســتی ،یک هــزار و ۶۶۸
عدد قلم مواد خوراکی ،چهار دستگاه
انواع لوازم خانگی ۱۵۷ ،دستگاه لپ
تاپ ۱۷۰ ،عدد پاور بانک  ۲۶۲،تخته
پتو ۷۰۰ ،قطعه لوازم یدکی خودرو،
 ۲هزار و  ۱۱۵ثوب انواع البسه۲۰۵ ،
جفت انواع دمپایی و  ۹۳۶عدد ساعت
رومیزی خارجی قاچاق کشف شد.
ســردار مفخمی شهرســتانی اظهار
داشــت :ارزش ریالی این محولههای

قاچــاق  ۲۰میلیارد ریال از ســوی
کارشناســان پلیس امنیت اقتصادی
استان مرکزی برآورد شده است.
وی تصریح کرد :متهمان دستگیر شده
در عملیاتها ،پس از تشکیل پرونده
برای سیر مراحل قانونی به مقامهای
قضایی معرفی شدند.
فرمانده انتظامی استان مرکزی افزود:

طرحهای مبــارزه با قاچــاق کاال به
صورت مستمر ادامه دارد و شهروندان
در صورت مشــاهده هرگونه فعالیت
در امــر قاچــاق کاال و تــردد چنین
خودروهایی در مسیرهای ارتباطی،
موضوع را برای بررســی تخصصی از
طریق تلفن  ۱۱۰بــه پلیس گزارش
دهند.
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عطریاس موضوع طرح «صیانت از فضای مجازی و ساماندهی پیامرسانهای اجتماعی» را بررسی می کند:

مدیرکل میراثفرهنگی ،گردشگری و
صنایعدستی استان مرکزی :

ساماندهی یا محدودسازی؟!

گروه جامعه :نمایندگان مجلس یازدهم با بررسی
طرح صیانــت از حقوق کاربران در فضای مجازی
به دنبال اعمال ممنوعیتها و محدودیتهایی در
اســتفاده از اینترنت هستند .بعضی از نمایندگان
مجلــس درخواســت کردهاند که رســیدگی به
طرح «صیانــت از فضای مجازی و ســاماندهی
پیامرســانهای اجتماعی» طبق اصل  ۸۵قانون
اساســی انجام شــود ،یعنی به جای تصویب در
صحن علنی ،در کمیســیون مربوطه و به عنوان
قانون آزمایشــی ،مصوب شــود« .طرح صیانت
از فضای مجازی و ســاماندهی پیامرســانهای
اجتماعی» در جلســه علنی روز  ۲۶مرداد ۱۳۹۹
مجلس شورای اسالمی اعالم وصول شد و از همان
زمان واکنشهای متعدد و گســتردهای را در پی
داشــت .در این طرح که به امضای  ۱۷۰نماینده
مجلس رســیده ،یک هیئت مســئول نظارت بر
فضای مجازی شد ؛ مقرر شده «تمام پیامرسانهای
داخلی و خارجی» باید فعالیت خود را هماهنگ با
قوانین ایران کنند و عملکرد آنها به تایید این هیئت
برسد .در ماده  ۱۷این طرح برای تولیدکنندگان و
توزیعکنندگان فیلترشکن ،کیفر زندان و جریمه
تعیین شده اســت .البته متن نهایی طرح که به
تصویب کمیسیون فرهنگی مجلس رسیده تاکنون
منتشر نشده است .حال گروهی از نمایندگان به
دنبال تصویب این طرح بر اساس اصل  85قانون
اساسی هستند .چنین درخواستی درباره طرحی
که باعــث نگرانی و واکنشهای زیــادی در بین
کاربران فضای مجازی شــده و آنها را نســبت به
محدودیتهای شدید در استفاده از پیامرسانها
نگران کرده ،جای تأمل دارد.

داخلی در حوزه فضای مجازی است .اما سوالی که
اینجا مطرح می شود این است که آیا با حذف رقبای
خارجی توسعه داخلی تضمین می شود؟! آنچه که
در گذشــته و در حوزه های مختلف شاهد بودیم،
این است که با حذف رقبای خارجی عم ً
ال توسعهای
به دست نیامده و به نوعی مردم محکوم به استفاده
از اندک امکانات داخلی می باشند .اینکه مجلس
طرحی را دنبال کند کــه با حذف رقبای خارجی
بخواهد توسعه داخلی را دنبال کند ،عم ً
ال طرحی
شکست خورده اســت .تجربه نشان داده رویکرد
حذفی هیچگاه پاسخ خوبی نبوده و با این رویکرد
به هیچ عنوان به توسعه دست پیدا نخواهیم کرد
و در این حوزه به لحاظ کیفی بهبودی را شــاهد
نخواهیم بود.
رئیس هیئت مدیره موسســه حقوق شهروندی
شــهروندیار اظهار داشــت :زمانی که فیلترینگ
تلگرام مطرح شــد و اســتفاده از پیام رسان های
داخلی مکررا ً توسط رسانههای داخلی تبلیغ می
شد ،موضوع با شکست مواجه شد و شاهد بودیم
که مردم همچنان تمایل به استفاده از نرم افزارهای
خارجــی دارند ،چرا که نــرم افزارهای داخلی به
شــدت بیکیفیت بــوده و به نوعی از نــوع اولیه
نرمافزارهای خارجی هم کیفیت و کارآیی کمتری
داشتند .حکمت تصریح کرد :از سوی دیگر سپردن
این فضا به دســت دســتگاههای امنیتی و ستاد
نیروهای مسلح ،شائبه ای که طی سالهای اخیر در
رابطه با فضای مجازی ایران مبنی بر اینکه این فضا
امنیتی است و نگاه مسئولین به مطالبات مردمی،
امنیتی اســت را بیشتر تقویت می کند و از سویی
دیگر اعتماد عمومی را به دســتگاهها و نهادهای
امنیتی کاهــش می دهد .چرا که دســتگاههای
امنیتی ،تخصص امنیتی خود را باید پیگیری کنند
و در زمان مناسب به مسائل ورود کنند.

رئیس هیئت مدیره موسســه حقوق شهروندی
شــهروندیار در این رابطه گفت :بهــره مندی از
اینترنت و تبادل آزاد اطالعات از مصادیق حقوق
شهروندی شهروندان است و اصوالً دولت به معنای
عام باید این حق شهروندی را محترم شمرده و در
جهت دستیابی تمامی هم وطنان و شهروندان به
اینترنت و فضای مجــازی اهتمام جدی به خرج
دهد .همچنین با توجه به بند "ب" اصل دوم قانون
اساسی از اینترنت و فضای مجازی به عنوان علوم و
فنون و تجارب پیشرفته بشری در راستای دستیابی
به اهداف جمهوری اســامی استفاده کند .اینکه
نمایندگان مردم در مجلس شــورای اسالمی به
دنبال محدودسازی دسترسی به اینترنت و فضای
مجازی هســتند و طرحی تحت عنوان صیانت از
حقوق کاربران در فضای مجازی را دنبال می کنند
در تضاد با حقوق شهروندی شهروندان می باشد.
«عادل حکمت» افزود :قانون اساســی ما تاکید
کرده است امور کشور باید با اتکا به آرای عمومی
باشد .حال با توجه به آمار غیررسمی ،بیش از ۵۰
درصد مردم ایران در تلگرام حضور داشته و از این
پیام رســان اســتفاده می کنند؛ مجلس شورای
اســامی طرحی را دنبال می کنــد که برخالف
خواست اکثریت است و نه تنها از حقوق آنها صیانت
نمی کند ،بلکه شهروندان را از یکی از حقوقشان
محدود می کند و به نوعی میتوان گفت در صورت
تصویب قانونی است که شاید ضمانت اجرای قوی
نداشته باشد.
وی ادامه داد :از ســویی دیگر مجلس با این کار به
دنبال حذف رقبای خارجی و به نوعی تقویت بنیه

درگیر کــردن دســتگاههای امنیتی به
موضوعــات غیرتخصصــی باعث کاهش
راندمان در اجرای وظایف ذاتی آنهاست

اجرای این طرح از حقوق شهروندان صیانت
نمی کند

وی بیــان داشــت :درگیر کردن دســتگاههای
امنیتی و ستاد نیروهای مسلح به مسائل مختلف
غیرتخصصی ،باعث کاهش راندمــان در اجرای
وظایف ذاتی آنهاســت .فضای مجازی نیز باید به
دست دستگاه تخصصی سپرده شود که در راستای
توسعه آن اقدامات فنی و زیربنایی مختص به این
فضا را دنبال کند .از طرفی گویا مجلس شــورای
اســامی با طرح این موضوع به دنبال ایجاد مرز
در حوزه مجازی اســت .باید توجه داشت که این
موضوع با ذات فضای مجازی که بدون محدودیت
و بدون در نظر گرفتن مرزهای جغرافیای کشورها
میباشد در تضاد و تقابل است.
دسترسی آزاد به اطالعات حق شهروندان
است
یک حقوقدان و نماینده ســازمانهای مردم نهاد
در شورای توسعه و حمایت از تشکل های استان
مرکزی گفت :بر اســاس ماده  33منشور حقوق
شهروندی ،حق شهروندان است که آزادانه و بدون
تبعیض از امکان دسترســی و برقراری ارتباط و
کســب اطالعات و دانش در فضای مجازی بهره
مند شوند.
«رحمانعلــی قره باغی» افــزود :در صورتی که با
محدود کردن دسترســی به شبکه های مجازی
دقیقاً در راستای نقض حقوق شهروندی مردم گام

باغات محالت در انتظار
اجرای طرح احیا
از سوی شهرداری
عکستزئینی

برداشته و در واقع عمالبا عدم وجود رقابت ،شبکه
های داخلی هیچگونه سعی و تالشی جهت بهبود
کیفیت محصوالت خود نخواهند داشت.
نظارت بر شــبکه های اجتماعی با عنوان
«نظارت نیروهای مسلح بر فضای مجازی»
نیز با وظایف مطرح شــده برای نیروهای
مسلح اعم از ارتش و سپاه در تضاد است
وی ادامه داد :طرح بحث نظارت بر شــبکه های
اجتماعــی با عنوان «نظارت نیروهای مســلح بر
فضای مجازی» نیز با وظایف مطرح شــده برای
نیروهای مســلح اعــم از ارتش و ســپاه در تضاد
است؛چرا که در قانون اساسی برای ارتش و سپاه
تکالیف ویژه ای تعریف شــده که اهم آن شــامل
پاســداری از اســتقالل و تمامیت ارضی کشور و
همچنین پاســداری از انقالب و نظام جمهوری
اســامی اســت که با مرور این تکالیف ،موضوع
نظارت بر فضای مجــازی از موارد یاد شــده در
تناقض اســت.محدود کردن یا نظارت بر فضای
مجازی از ســوی نیروهای مسلح قابل برداشت از
این موضوع نیست.
وی بیان داشت :در فضای مجازی که ذات آن آزاد
بودن ومحیط اشــاعه اندیشه ها است ،فیلترهای
گاهاً سلیقه ای بر خالف اخالق است ،چرا که ناقض
آزادی است که واژه ای با ارزش تر از آن وجود ندارد.
قوانین و آیین نامه های مصوب اگر بر خالف
حقوق اساسی مردم و یا تحدید کننده آنها
باشد ،به خودی خود نباید اجرایی شود
یک فعال سیاســی نیز در این رابطه در گفت وگو
با عطریاس گفت :در مورد طرح محدودســازی
اینترنت و ساماندهی شبکه های اجتماعی  ،چند
نکته وجود دارد که باید مــورد توجه قرار بگیرد.
نخست اینکه معموالً طرح های ارائه شده توسط
عده ای از نمایندگان مجلس ،نســبت به لوایحی
که از ســوی دولت به مجلس ارائه می شود از کار
کارشناسی و دغدغه ملی بسیار کمتری برخوردار
اســت .بیشــتر قوانین مصوب مجلس ناشــی از
لوایح ارائه شــده به مجلس است و نه طرح هایی
که از ســوی نمایندگان مطرح می شود .چرا که
نمایندگان معموالً دغدغه هــای قومی ،محلی،

شــخصی ،قبیله ای و  ...را در طــرح هایی که به
مجلس ارائه می دهند ،پیگیری می کنند و از این
حیث فرایندهای کارشناسی و بلندمدتی بر روی
آنها انجام نشده است.
«بهنام چگینی» افزود :در چنین حوزه تخصصی
که مباحث آن مســائل فضای مجازی را در بر می
گیرد و از سوی دیگر با آزادی ها و حق اطالع رسانی
مردم نسبت به مسائل عمومی جامعه و سازوکار و
پاسخگویی حکومت و همچنین شفافیت در ارتباط
است ،قاعدتاً نمایندگانی که عمدتاً با دغدغه های
قومی و قبیله ای و جناحی خاص در مجلس حضور
دارند ،نمی توانند طرحی را ارائه کنند و به تصویب
برسانند که بتواند به معنای واقعی کلمه از حقوق
اکثریت مردم صیانت کند.
چگینی بااشاره به مباحث حقوقی این طرح تصریح
کرد :در قانونی اساســی و در اصول متعدد آن از
جمله اصل  9این قانون به صراحت آمده است که
هیچ فرد ،گروه و مقامی حق ندارد به نام استفاده از
استقالل یا صیانت از شهروندان یا عناوین مشابه،
آزادی های مشــروع را هر چند با وضع قوانین و
مقررات سلب کند .بنابراین مراد و مقصود قانونگذار
قانون اساسی ،دستگاه های قانونگذار کشور بوده
اســت که حق ندارند حقوق و آزادی های اساسی
مردم را با وضع قوانین و مقررات ،نقض ویا تحدید
کنند .به همین جهت اگر هریک از قوانینی که در
مجلس مصوب می شــود و یا هر نهادی که دارای
این ویژگی باشد به خودی خود نباید اجرایی شود.
وی بیان داشــت :در این رابطــه قانونگذار برای
ضمانت اجرای اصل  9قانونی اساســی و دفاع از
حقوق اساســی مردم مــاده  570قانون مجازات
اســامی را تصویب کرده و بر اســاس آن هیچ از
مقامــات و مأمورین دولتی حق ندارند آزادی ها و
حقوق اساسی مردم را سلب کنند و ضمانت اجرای
آن نیز حبس و شالق اســت .از این جهت چنین
قانونی حتی اگر در مجلس شــورای اسالمی نیز
تصویب شود ،قاعدتاً شورای نگهبان باید آن را رد
کند ،چرا که بر خالف قانون اساسی و حقوق آزادی
های به حق مردم است.
این فعال سیاسی تأکید کرد :موضوع بعدی تجربه
کشورهایی اســت که در مقابل شفافیت و آزادی
رســانه ها و حقوق مردم در دستیابی به اطالعات
و سازوکارهای مدیریت کشــور ،ایستاده اند و در
جهت محــدود کردن این مباحث گام برداشــته

اند .تجربه کشــورهایی همانند کشورهای عربی
که سرنوشــت آنها به انقالب منجر شــده وآنچه
که بهارعربی نامیده شــد و یا کشوری مانند کره
شمالی که آیینه تمام نمای سرکوب حقوق اساسی
مردم از جمله حق مردم در دسترســی آزادانه به
اطالعات است .مشاهده می شود که این کشورها
از هر لحاظ و با تمامی شــاخص های اقتصادی،
اجتماعی ،فرهنگی ،سیاســی ،جزء عقب مانده
ترین کشورهای جهان هستند.
طرح ساماندهی فضای مجازی و شبکه های
اجتماعی هنوز در مجلس مطرح نشده است
نماینده مردم اراک ،کمیجان و خنداب در مجلس
شورای اسالمی نیز در پاســخ به سئوال خبرنگار
عطریــاس در این رابطــه عنوان کــرد که طرح
ساماندهی فضای مجازی و شبکه های اجتماعی
هنوز در مجلس مطرح نشــده اســت و به همین
دلیل تا زمان مطرح شــدن ایــن موضوع به طور
رسمی ،در مجلس نمی تواند اظهارنظری را ارائه
کند .محمدحسن آصفری همچنین گفت :با توجه
به اینکه هنوز این طرح به طور رسمی در مجلس
در دستور کار قرار نگرفته است صحبت خاصی را
ارائه نمی کند و اظهارنظر در این خصوص را به بعد
از مطرح شدن موضوع در مجلس شورای اسالمی
موکول کرد.
در بعد استانی نمی توان اظهارنظر کرد
همچنین عطریــاس پیگیری های بســیاری را
برای مصاحبــه با مدیرکل ارتباطــات و فناوری
اطالعات اســتان مرکزی در این خصوص انجام
داد .اما الدن مهدوی در پاسخ به این پیگیری ها از
طریق مسئول روابط عمومی این اداره کل عنوان
کرده است که به علت آنکه این تصمیم گیری ها
در سطح کالن کشــوری اتخاذ می شود ،استان
دخالتی در این امور ندارد و بنابراین نمی تواند در
این خصوص اظهارنظــری را ارائه دهد .وی گفته
است که این تصمیمات در سطح کشوری است و
از سوی کشور ابالغ می شــود و استان آن را اجرا
می کند .چنین تصمیماتی مربوط به استان نمی
شود که بخواهد در این رابطه مواضعی را ارائه دهد.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر مرکزی:

استان مرکزی پیشرو در پیشگیری از اعتیاد کارگری
رشد اعتیاد در میان دانش آموزان متوسطه دوم متوقف شد

گروه جامعه ،آزاده فراهانی :دبیر شورای
هماهنگی مبارزه با مواد مخدر مرکزی گفت:
سال گذشــته اقدامات پیشــگیرانهای در ۲
صنعت بزرگ پاالیشگاه و پتروشیمی انجام
شــد که نتایج مثبتی در پیشگیری از اعتیاد
کارگری در استان داشت.
احمد ملک حســینی در نشست رسانهای به
مناســبت هفته مبارزه با مواد مخدر با بیان
اینکه برنامههای این ستاد به دلیل تصمیمات
ستاد کرونا غیر حضوری برگزار میشود ،اظهار
کــرد :اعتیاد یکی از بزرگترین آســیبهای
اجتماعی در کشور است و به دلیل اینکه نرخ
آن در کشور ما باال است به عنوان یک آسیب
اجتماعی جدی تلقی میشود.
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر
اســتان مرکزی گفت ۳۴ :هزار معتاد در این
اســتان به صورت دارویی درمان میشوند و
برخی از این افراد بــرای چندمین بار تحت
درمان قــرار گرفتهاند.درمان ایــن افراد در
 ۹۰مرکز دارویی واز طریق متادون ،شــربت
تریاک ،قرصهای زیرزبانی و یا بوپرنورفین
انجام میشود.
وی بیان کرد :بر اساس آخرین شیوع شناسی
کشور ،نرخ شیوع اعتیاد در استان مرکزی ۶
و  ۳۷صدم درصد اســت و بر اساس جمعیت
فعال حــدود  ۷۰هزار معتاد در این اســتان

وجود دارد
وی با بیان اینکه یکــی از حلقههای مفقوده
در درمان اعتیاد ،اشــتغال است ،عنوان کرد:
در این حوزه جلسات زیادی برگزار شده و در
نهایت مقرر شــد ،با همکاری شورای شهر و
شهرداری کالنشهر اراک معتادین بهبود یافته
مرکز ماده  ۱۶در شهرداری بکارگیری شوند.
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر
اســتان مرکزی ادامــه داد :همچنین طرح
دیگری در دستور کار قرار دارد مبنی بر اینکه
افراد بهبود یافته بتوانند در زمینه پاکسازی
پسماندهای زباله بکارگیری شوند .در یک بازه
زمانی  ۶ماهه از  ۱۲۰معتاد متجاهر موجود در
مرکز ماده  ،۱۶حدود  ۲۵نفر بکارگیری شدند.
ملک حســینی با بیان اینکه اعتیاد به عنوان
یکی از چالشها و مســائل بــزرگ جهانی
میتواند در ابعاد مختلف تأثیرگذار باشــد،
گفــت :علیرغم تمــام مشــکالت از جمله
تحریمها ،با استفاده از تمام ظرفیت نخبگان
در کشور توانســتیم در حوزه مبارزه با مواد
مخــدر اقدامات خوبــی را انجــام دهیم و
جمهوری اســامی به عنوان پرچمدار این
حوزه شناخته شود.
وی با اشــاره به اینکه طی ســه سال اخیر با
کشف مواد مخدر در کشور ضربه  ۲۷میلیارد
تومانی به اقتصــاد قاچاقچیان وارد و ۶۲۰۰

بانــد قاچاق در کشــور منهدم شــد ،گفت:
سال گذشــته در استان مرکزی  ۷تن و ۴۶۷
کیلوگرم انواع مخدر کشــف و  ۲۳۰۰خرده
فروش و  ۱۵۰قاچاقچی و  ۲هزار و  ۵۵۸معتاد
دستگیر شدند.
ملک حســینی عنوان کــرد ۳۱ :مرکز ماده
 ۱۵در اســتان مرکزی فعال اســت که ۱۸
مرکــز آن در شهرســتان اراک و مابقــی به
جز شهرســتانهای تفرش و آشتیان در هر
شهرستان یک مرکز وجود دارد.
وی تصریح کرد :ایجاد یــک مرکز ماده ۱۵
در یکی از شهرســتان های تفرش و آشتیان
به دلیلی نزدیکی مســیر  ۲شهر به یکدیگر و
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تعداد کم معتادان در این شهرها ،در دستور
کار است و این مهم مصوبه بهزیستی را دارد
و هم اکنون معتادان این شهرســتان ها در
فراهان پذیرش میشوند.
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر
استان مرکزی افزود :پاکسازی مناطق آلوده
در استان در دستور کار جدی قرار دارد و این
مهم با افزایش چشمگیری همراه بوده و در سه
ماه نخست امسال  ۱۶۵منطقه پاکسازی شد.
ملک حســینی عنوان کرد :دستگیری افراد
در رابطه با مواد مخدر در طرحهای پاکسازی
مناطق آلوده  ۸۰درصد افزایش یافته و بیشتر
در مناطق حاشیهای اجرا میشود.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر
استان مرکزی ادامه داد :در حوزه درمان ،در
کنار تیم نظارتی موجود ،یک تیم نظارتی ویژه
عطاریها نیز تنظیم و هر چهارشنبه نظارت
بر عطاریها را انجام میدهند ،عطاریهای
متخلف بــار اول  ۳تا  ۶ماه پلمب میشــوند
برای بار دوم پروانه کسب آنها باطل میشود.
سال گذشــته از  ۳۵۶بازرسی انجام شده در
حوزه عطاریها  ۴۲پرونده قضائی تشکیل و
 ۲۴هزار و  ۸۹۵عدد قرص و  ۶۹۶۵سی سی
شربت متادون کشف شده است.
وی با بیان اینکه اســتان مرکــزی به عنوان
دومین اســتان مرکز غربالگری را راه اندازی
و سیستم بیومتریک عنبیه را بارگزاری کرد،
افزود :یکی از مطالبات مردم اراک ساماندهی
معتــادان متجاهر بوده که در این راســتا با
اقدامات صورت گرفته شــاهد افزایش ۱۰۰
درصدی کشف مواد و دستگیری بودهایم.
وی گفت :افزایــش ظرفیت مرکز ماده  ۱۶از
 ۷۰نفر بــه  ۱۲۰نفر ،اجرای طرح یاریگران
زندگی و ارائه انواع آموزشها به اقشار مختلف،
تجهیز مراکز ماده  ۱۵به وســایل ورزشی و
آموزش دهیاران و شــوراهای روســتا و راه
اندازی پلیس تخصصی مبارزه با مواد مخدر
اراک از دیگــر توفیقات صورت گرفته در این
حوزه بوده است.

ملک حسینی ادامه داد :به دنبال اجرای طرح
یاریگران زندگی در سطح آموزش و پرورش
بنابر گفته محققین ،رشــد آهنگ اعتیاد در
میان دانش آموزان متوســطه دوم اســتان
متوقف شده است.
دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر
اســتان مرکزی خاطرنشــان کرد :به دنبال
آموزشهای پیشــگیری از اعتیاد در برنامه
شــاد ۲۳۴ ،هزار و  ۴۱۵نفر دانش آموز۱۲ ،
هــزار و  ۵۸۵نفر از معلمان و  ۲۳۴هزار ۴۱۵
نفر از والدین با اســتفاده از فضای مجازی و
برنامه شــاد آموزش پیشــگیری از اعتیاد را
دریافت کردند.
ملک حســینی در پایان با اشاره به همکاری
دستگاهها با ستاد مبارزه با مواد مخدر ،عنوان
کرد :یکی از دســتگاههایی که در بسیاری از
موارد تســهیل کننده خوبی برای اقدامات
این شــورا بوده اســت معاونت اجتماعی و
پیشگیری از وقوع جرم اداره کل دادگستری
اســتان مرکزی است که با مشــارکت این
معاونت در سال گذشته با ورود به  ۲صنعت
بزرگ پاالیشگاه و پتروشیمی ،توانمندسازی
و صیانت از پرســنل و خانوادههایشان نیز در
دســتور کار قرار گرفت و به عنــوان یکی از
اســتانهای پیش رو در بحث پیشگیری از
اعتیاد کارگری شناخته شویم.

عطریاس :مدیرکل میراثفرهنگی ،گردشگری و
صنایعدستی استان مرکزی گفت :میراثفرهنگی
برای صدور مجوز اقامتگاههای سنتی در باغات
محالت آماده است.
مصطفی مرزبان درخصوص آخرین وضعیت
کوچه باغات شهر محالت اظهار کرد :با توجه به
قرار گرفتن این باغات در محدوده شهر و حوزه
فعالیت شهرداری ،اداره کل میراثفرهنگی،
گردشگری و صنایعدستی استان مرکزی طرحی
را توسط مشاور تهیه کرد و پس از تصویب در
اختیار شهرداری محالت قرار داد.
مدیرکل میراثفرهنگی ،گردشگری و
صنایعدستی استان مرکزی گفت :شهرداری
براساس ابالغ این طرح موظف است ،طبق قوانین
و مطابقت با طرح جامع شهر این طرح را مورد
استفاده قرار دهد.
مرزبان هدف از اجرای طرح احیای باغات
توسط مالکین بومی این باغات را تغییر کاربری
به اقامتگاه سنتی در این منطقه عنوان کرد
و گفت :پتانسیل باالیی در شهر گردشگری
سالمت محالت وجود دارد و این ظرفیت حضور
گردشگران را در این منطقه افزایش خواهد داد
و قطعا احیای این کوچه باغات میتواند ظرفیت
گردشگری طبیعی این شهرستان را چند برابر
کند.
مدیرکل میراثفرهنگی ،گردشگری و
صنایعدستی استان مرکزی تصریح کرد :در
این طرح سرمایهگذار خارجی وجود ندارد و در
جهت حفظ باغات در واقع مالکین سرمایهگذار
هستند ،اداره کل میراثفرهنگی مسئولیت خود
در تدوین طرح و تحویل آن به شهرداری را انجام
داده است و برای صدور مجوز اقامتگاههای سنتی
در این باغات نیز آمادگی دارد و شهرداری
محالت بایستی نسبت به اجرای طرح اقدام کند.

کرونای هندی
وارد استان مرکزی شد
عطریاس :رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک
گفت :مواردی محتمل از کرونای دلتا در استان
مرکزی شناسایی شده است
دکتر سید محمد جمالیان گفت :در هفته جاری
 ۶مورد مشکوک به کرونای دلتا در استان
شناسایی شده که سریعا به انستیتو پاستور جهت
تایید فرستاده شده است که تا کنون  ۲۰نمونه
برای تایید نهایی به تهران ارسال شده است.
او هشدار داد :احتمال تایید این موارد به کرونای
هندی (دلتا)بسیار باال بوده و با توجه به اینکه
سرعت سرایت پذیری نوع دلتا بسیار باالتر از نوع
انگلیسی است ،نواخته شدن زنگ خطر شیوع
موج پنجم کرونا از نوع هندی در استان به دور
از انتظار نیست که به محض تایید موارد کرونای
هندی به اطالع عموم مردم خواهد رسید.
وی افزود :در دو آزمایشگاه استان مرکزی قابلیت
تشخیص کرونای دلتا را داریم ولی با توجه به
اینکه این نمونه ها اولین موارد شناسایی شده
هستند تایید نهایی باید در انستیتو پاستور تهران
صورت پذیرد و بعد از تایید نهایی ،برای تشخیص
و اعالم مورد جهش یافته دلتا نیازی به ارسال
نمونه ها به تهران نیست.
وی خاطر نشان کرد :طبق برخی از منابع علمی
سرعت انتشار و سرایت کرونای هندی بسیار
باالتر از انواع جهش یافته قبلی بوده و مدت زمان
بستری در بیمارستان نیز افزایش یافته که تمامی
اینها اهمیت رعایت پروتکل های بهداشتی علی
الخصوص زدن ماسک و عدم حضور در مکان
های پرازدحام را نشان می دهد.
دکتر جمالیان تاکید کرد :حتی زدن دو دوز
واکسن کرونا ایمنی  ۱۰۰درصدی ایجاد نمی
کند و تمامی افراد باید سختگیرانه تر از گذشته
نکات بهداشتی را رعایت کنند.
او تاکید کرد:به منظور حفظ سالمت مردم ،یک
طرح ضربتی بازدید توسط همکاران بهداشتی از
کلیه اصناف ،علی الخصوص تاالرها ،رستوران ها
و مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی در حال انجام
است.
متولی سالمت استان خاطر نشان کرد :متاسفانه
بعضی از رستوران ها قانون  ۵۰درصدی ظرفیت
را رعایت نمی کنند و جمعیت زیاد در رستوران
ها به هنگام تناول غذا که امکان استفاده از
ماسک وجود ندارد ،زمینه انتقال کرونا را مهیا
می کند.
وی تاکید کرد :متاسفانه اگر شرایط به همین
منوال ادامه یابد ،روزهای خوبی را پیش بینی
نمی کنیم و در این روزهای پر خطر اهمیت
رعایت پروتکل های بهداشتی چندین برابر
شده است و مردم ضمن عدم حضور در اماکن
پرتردد سعی کنند از مراجعه حضوری به تاالر ها
و رستوران ها بپرهیزند و غذای خود را به صورت
بیرون تهیه کنند.

سرپرست صنعت ،معدن و تجارت محالت:

صاحب امتیاز ومدیر مسوول :داود باقری

109صنف متخلف در محالت به تعزیرات حکومتی معرفی شدند

زیر نظر شورای سردبیری
صفحه آرا :رضا باقری

نشانی:اراک ،خیابان شهید رجائی،خیابان جنت،کوچه فرجاد

عطریاس :سرپرست صنعت ،معدن و تجارت محالت گفت ۱۰۹ :واحد متخلف این شهرستان در بهار امسال به دلیل رعایت نکردن قوانین نظام صنفی به تعزیرات حکومتی معرفی شدند.
«محمد جمالعباسی» افزود :ارزش ریالی پروندههای واحدهای صنفی متخلف معرفی شده به تعزیرات محالت ۹۸۲ ،میلیون و  ۲۷۲هزار ریال است.
وی بیان کرد :گرانفروشی ،کم فروشی ،عدم ارائه فاکتور و عدم درج قیمت بیشترین فراوانی تخلف پروندههای معرفی شده به تعزیرات حکومتی محالت در سال جاری است.
سرپرست صنعت ،معدن و تجارت محالت اظهار داشت ۷۵۱ :مورد بازرسی نیز در سال جاری از سوی بازرسان این اداره انجام شده است.
جمالعباسی گفت ۴۰۰ :شکایت مردمی از طریق ستاد خبری صنعت ،معدن و تجارت محالت در سال جاری مورد رسیدگی قرار گرفت.

گزارش

پالک - 3679 :کدپستی3813683679 :

تلفن086- 32216813 - 32216362-64 :
چاپ :بهمن

دولت اصلیترین رکن

در مانعزدایی از تولید است

در سطح شــهرها ،نگران جیره بندی یا
قطعی آب نیستیم
عزت ا ..آمره ای افزود :شــاید برخی شهرها در
وضعیــت تنش آبی قرار گیرند؛ اما در ســطح
شهرها ،نگران جیره بندی یا قطعی آب نیستیم.
هیچ گزارشــی مبنی بر مشــکل تنش
آبی دراستان به ویژه درشهرهای بزرگ
نداشته ایم
وی تصریح کرد :تاکنون هیچ گزارشی مبنی بر
مشکل تنش آبی دراستان به ویژه درشهرهای
بزرگ نداشــته ایم؛ و دراغلب شــهرها دارای
وضعیت پایدارهستیم.
آمره ای افزود :روزانه  ۱۲۰۰لیتر بر ثانیه آب از
سد کمال صالح به شهر اراک منتقل می شود
و ۸۰درصد سطح شهر اراک از این آب استفاده
می کنند و تنها رینگ جنوبی شهر باقی مانده
اســت که عملیات انتقال در حال اجراست و با
انتقال آب سد به مناطق شهرصنعتی ،شهرک

خبر

شهیدبهشــتی و کوی مسکن ،سال آینده این
طرح به بهره برداری خواهد رسید.
وی ادامه داد :البته چاه هایی نیز در شهرهای
استان هســتند که آب شرب آن ها وارد شبکه
شرب شــهری می شود؛ از جمله آب  ۱۳حلقه
چاه امان آباد که مورد استفاده قرار می گیرد.
وی افزود :طبیعتاً کاهش بارندگی به مرور در
ذخیره چاه ها اثر خواهد گذاشت و تاثیرات سوء
خود را در آبهای زیرزمینی میگذارد؛ بنابراین
اگر در ســال آبی جدید روند خشکسالی ادامه
پیدا کند ،موجودی مخازن سدها نگران کننده
خواهد بود.

عکس تزئینی

پیشبینی خاصی از هواشناسی برای سال
آبی جاری نداریم

بارندگی های ســال جاری  ۴۵درصد
نسبت به سال گذشته کاهش داشته است
وی گفت :میزان بارندگی های سال جاری ۴۵
درصد نسبت به سال گذشــته کاهش داشته
اســت؛ در پی این کاهش ۲۵ ،درصد ظرفیت
مخازن سدها نیز کاهش داشته است؛ که البته
مدیریت جدی در ایــن حوزه برای جلوگیری
از کاهش بیشــتر مخازن سدها صورت گرفته
است.
اما مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب استان
مرکزی در اظهاراتی متفاوت با مدیرعامل آب
منطقه ای استان ،برخی شــهرهای استان را
مواجه با تنش آبی اعالم کرد.

تفرش و زرندیــه در وضعیت تنش آبی
قرار دارند
عرفانی نسب اظهار داشت :در استان مرکزی،
شــهر تفرش با تنــش آبی مواجه اســت که
پیگیر تأمیــن اضطــراری آب دراین منطقه
هستیم؛همچنین زرندیه نیز در وضعیت نقطه
سربه سراست؛ که به دنبال دریافت مجوز حفر
چاه برای جبران کم آبی هستیم.
قطعی برق ،تهدیدی جدی برای مخازن
آبی است
وی افزود :موضوعی که در حال حاضر به عنوان
تهدید به آن نــگاه میکنیم ،بحث قطعیهای
برق است؛ چون مخازن ذخیره آب ،در وضعیتی
نیست که قطعیهای برق موجب مشکل نشود
و وقتی برق چاه های تامین آب قطع میشود با
مشکل مواجه میشویم.
روستای مرزیجران حدود  ۲هزار انشعاب
دارد و طبیعتا به  ۲هزار مترمکعب آب نیاز
دارد ،اما  ۵۰۰مترمکعب آب دارد
مدیرعامل آب و فاضالب استان مرکزی اظهار
داشت :در حوزه آب روستایی در برخی روستاها
همچون مرزیجران که حدود  ۲هزار انشــعاب

 ۱۶روســتا به لحاظ ک ّمی و  ۱۴روستا به
لحاظ کیفی در استان مرکزی با مشکل
کم آبی مواجه هستند
وی تصریح کرد :در حال حاضر  ۱۶روســتا به
کمی و  ۱۴روســتا به لحــاظ کیفی در
لحاظ ّ
استان مرکزی با مشکل کم آبی مواجه هستند
و پیشبینیها بر این است که تا پایان تابستان
این روند به  ۱۲۵روستا برسد.
در روستاهای مناطق شازند و تفرش که
منابع تامین آب آنها چشمه و قنات است،
بیشترین خطر را احساس می کنیم
عرفانی نسب گفت :در روستاهای منطقه شازند
و تفرش که منابع تامین آب آنها چشمه و قنات
است ،بیشــترین خطر را احساس می کنیم.
همچنین در روســتای ایبک آبــاد در منطقه

@Atreyasmarkazi

استاندار مرکزی:

مدیر کل آب منطقه ای استان مرکزی :گزارشی مبنی بر تنش آبی نداشته ایم

دارد و طبیعتا به  ۲هزار مترمکعب آب نیز نیاز
دارد ،امــا  ۵۰۰مترمکعــب آب دارد و همین
کمبود آب نسبت به تعداد انشعابات ،مشکالت
بسیاری ایجاد کرده است.
وی افزود :در حوزه روستایی ،کمبود آب جدی
تر از حوزه ی شهری آســیب میزند؛ چراکه
وضعیت مزارع و باغات و کشاورزی به مخاطره
می افتد.

@Atreyasemarkazi

خــبــر

مدیرعامل آبفا مرکزی :تفرش و زرندیه با تنش آبی مواجه هستند

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان اظهار
داشت :پیشبینی خاصی از هواشناسی برای
سال آبی جاری نداریم؛ البته که تا فصل آینده
نمیتوانیم پیشبینی داشته باشیم.
وی ادامه داد :در سال جاری متأسفانه در بخش
کشــاورزی ،توزیع زمانی و مکانی بارندگیها
مناســب نبود؛ کشــت دیم کامال آسیب دید
و جریان رودخانه ها خشــک شــد؛ منابع آب
زیرزمینی نیز اگر اکنون آبدهی مطلوبی دارند
تنها به این دلیل است که طی دو سال گذشته
وضعیت بارش ها مناســب بوده اســت وگرنه
در منابع زیرزمینی نیزمشکالت جدی ایجاد
می شد.
آمره ای تاکیــد کرد :نظارت ما به لحاظ میزان
برداشــت ،کنترل برداشــت و در قالب طرح
تعادل بخشــی به ســفرههای آب زیرزمینی
صورت میگیرد.

تلفکس086-32216814 :

E-mail: atreyas83@yahoo.com

اظهارات ضد و نقیض مدیران آب منطقه ای و آبفا استان مرکزی در خصوص بحران آب:

گروه صنعت و انرژی ،زهره صادقی:
اوایل تیرماه جاری خبر قرار گرفتن حدود ۳۰۰
شهر کشور از یک هزارو  ۴۰۰شهر در وضعیت
تنش آبی از سوی "خامسی" معاون وزیر نیرو
منتشر شد.
اگرچه تنش آبی ،قطعی آب نیست و چنانچه
مصرف در مقابل تأمین آب افزایش پیدا کند،
آب دچار افت فشار میشود؛ اما با توجه به اینکه
به گفتــه مدیران حــوزه آب ،ظرفیت مخازن
پشت سدهای کشور در مقایسه با سال گذشته
 ۲۸درصد کاهش یافته اســت ،ظاهرا مشکل
کمبود آب ،جدی تر از تنش آبی خواهد بود.
چراکه به گفته ی کارشناسان ،گرمای تابستانی
نسبت به سال گذشته به مراتب زودتر نمایان
شده است واز سوی دیگر به دلیل کاهش بارش
ها و نیز کمبود برق در ســطح کشور ،بسیاری
از مناطق با برنامه خاموشی ها همراه هستند
و این رخدادها مزید بر مشــکالت ناشی از کم
آبی شده است.
در استان مرکزی نیز بســیاری از روستاهای
استان با بحران کم آبی مواجه هستند؛همچنین
برخی شهرهای استان به لحاظ مشکل کم آبی
در وضعیت خاصی قرار دارند.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان مرکزی
در گفــت وگو با عطریاس تاکیــد کرد :اگر در
شهرهای اســتان مدیریت مصرف آب صورت
گیرد ،کمبود آب نخواهیم داشت.

روزنامه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی

مرکزی

فراهان با مشکل کمبود آب چاه مواجه هستیم
که یک حلقه چاه در حال حفاری است و شرکت
آب منطقه ای برای اســتقرار این حلقه چاه در
منطقه ،محل آن را مشخص خواهد کرد.
وی تاکید کرد :مجموعا در روستاهای مذکور،
آب با تانکر و یا جیره بندی توزیع می شود.
مصرف آب در اســتان نسبت به خرداد
ســال قبل  ۵تا  ۱۷درصد افزایش یافته
است
مدیرعامل آب و فاضالب اســتان مرکزی در
بخش دیگری از اظهــارات خود در گفت وگو
با عطریاس با اشاره به گرمای زودرس در سال
جاری گفت :میزان مصرف آب در سال جاری
به دلیل آغاز زودهنگام گرما نسبت به هر سال
و اســتفاده از کولرها می باشــد که  ۵درصد
مصرف آب نسبت به خرداد سال قبل افزایش
یافته است.
وی ادامه داد :در برخی شهرستانهای استان
همچون خنداب ،آشتیان و تفرش شاید میزان
افزایش مصرف آب از  ۵درصد به  ۱۷درصد هم
می رسد در صورتی که این مناطق ،جزو خنک
ترین شهرهای استان هستند.
عرفانی نســب خاطرنشان ســاخت :در پیک
مصرف  ۵هزار و  ۵۰۰لیتر بر ثانیه در کل استان
آب مصرف می شود.

ایسنا :استاندار مرکزی با اشاره به اینکه دولت در کنار تولید و
تولیدکنندگان است ،گفت :دولت اصلیترین رکن در مانعزدایی از تولید
است و عملکرد دولت نشان دهنده آن است که در این راستا به خوبی
و موفق عمل کرده است.
سیدعلی آقازاده در جریان بازدید از پروژههای شهرداریهای رازقان،
زاویه و پرندک و شرکت محصوالت غذایی برتر واقع در شهرک صنعتی
پرندک از توابع شهرستان زرندیه در جمع خبرنگاران اظهار کرد:
محصوالت غذایی برتر یکی از واحدهای تولیدی موفق در سطح کشور
است که طرح توسعه آن در  ۲۰هزار متر مربع در حال احداث است.
وی با اشاره به تنوع وسیع در تولیدات این شرکت اظهار کرد :این
شرکت توانسته در  ۲۰کشور اروپایی ،آمریکایی و آفریقایی بازاریابی
کند و محصوالت تولیدی را در رقابت با سایر شرکت های تولید مشابه
عرضه و صادر کند.
آقازاده بیان کرد :یکی از فازهای تولیدی این شرکت در سال گذشته
و در ارتباط مستقیم ویدئوکنفرانسی با رهبر معظم انقالب و با فرمان
رهبری فعالیت خود را دوچندان کرد که مصداق بارز تحقق اقتصاد
مقاومتی و یک واحد تولیدی موفق است.
وی تصریح کرد :این واحد تولیدی با دریافت کمترین تسهیالت بانکی
بیشترین سرمایه گذاری را انجام داده است که نشانگر آن است که
در کشور با وجود فشارهای اقتصادی و تحریم اما دولت در کنار
تولیدکنندگان توانسته است بسیاری از موانع را برطرف کند و یک
کار منسجم و موفق بین دولت ،مردم و بخش خصوصی در حوزه تولید
شکل گیرد.
استاندار مرکزی در ادامه با اشاره به بازدید و افتتاح پروژههای عمرانی
شهرداریهای رازقان ،زاویه و پرندک نیز گفت :در جریان بازدید از شهر
رازقان حدود  ۱۰میلیارد ریال اعتبار برای اجرای پروژههای شهرداری
این شهر از جمله خرید یک دستگاه خودروی مخصوص حمل اموات
و تکمیل احداث ساختمان بخشداری خرقان از منابع مالی استانی
تخصیص یافت تا بتوان تا پایان مردادماه سالجاری به بهرهبرداری برسد.
وی بر حمایت از طرحهای عمرانی شهرداری زاویه نیز تاکید کرد و
افزود :در جلسه ای با حضور اعضای شورای شهر و شهردار زاویه روند
اجرای پروژههای عمرانی این شهر بررسی و مقرر شد حمایتهای مالی
برای تکمیل پروژههای نیمه تمام از منابع مالی استانداری صورت گیرد.
معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست :

 ۱۲شهرک صنعتی در کشور از صندوق ملی
محیط زیست تسهیالت دریافت میکنند

محمدحسن آصفری در نشست مشترک روسای کمیسیون کشاورزی اتاق های سراسر کشور :

تامین غذا و مایحتاج مردم تعارف بردار نیست
مشکالت حوزه دام جدی است

ایسنا :نماینده مردم اراک ،خنداب و
کمیجان در مجلس شورای اسالمی
گفت :مشکالت حوزه دام جدی است
و اگر تصمیمی برای آن گرفته نشود
مشکالت افزایش خواهد یافت.
محمدحســن آصفری در نشســت
مشترک روسای کمیسیون کشاورزی
اتاق های سراسر کشور با نمایندگان
مجلس در اســتان مرکــزی اظهار
کرد :متاسفانه به ســبب نبود برنامه
ریزی دقیق ،امروز حوزه کشــاورزی
مشــکالتی دارد ،مشــکالت بخش
کشاورزی را نمی توان با دستورالعمل
و بخشنامه حل کرد.
وی افزود :نبود مهندسی کشاورزی و
مدیریت صحیح در بخش کشاورزی
کشور مشکل کنونی است ،اگر اطلس
کشاورزی برای کشــور به طور دقیق

اجرایــی و عملیاتی شــود می توان
گفت با توجه به ظرفیت های کشور،
این توانایی در کشــور وجود دارد که
بتوان از حوزه کشــاورزی درآمدزایی
و اشتغالزایی کرد .این حوزه نیازمند
تدبیر و درک و شــناخت فرد تصمیم
گیرنده است.
نماینده مردم اراک ،خنداب و کمیجان
در مجلس شورای اسالمی تصریح کرد:
همه کشــور ظرفیت های کشاورزی
دارد ،اما به دلیل نبود مدیریت ،امروز
شاهد چنین وضعی هستیم .همه می
خواهند همه تولیدات را با هم داشته
باشند اما نمی شــود ،هر استانی باید
با شناسایی اســتعدادها در یک یا دو
محصول به صورت برند عمل کند.
آصفری در خصوص ایجاد مناطق آزاد
گفت :اصل و بنیان ایجاد مناطق آزاد
تســهیل در صادرات بوده اما در سال

گذشته در مناطق آزاد سه میلیارد دالر
درآمد حاصل شده که دو میلیارد آن
مربوط به واردات بوده است و این نشان
دهنده بی برنامگی در این حوزه است.
وی اضافه کــرد :برگزاری این چنین
جلســاتی باید منجر به ارائه پیشنهاد
در خصوص رفع مشکالت این حوزه
به مجلس و دولت شــود ،تامین غذا و
مایحتاج مردم تعارف بردار نیســت.
اخیرا آمایش ســرزمینی برای استان
ها به مجلس ارائه شده تا توانمندی ها
و زیرساخت های استان ها مشخص
و احصا شود.
نماینــده مــردم اراک ،خنــداب و
کمیجان در مجلس شورای اسالمی
با اشاره به مشکالت حوزه کشاورزی
افزود :مشــکالت حــوزه دام جدی
اســت و اگر تصمیمی برای آن گرفته
نشود مشکالت افزایش خواهد یافت،

افزایش قیمت ســبب کاهش تفاضا
می شود و کارساز نیست .دولت باید
به تولیدکننــده و مصرف کننده نگاه
یکسان داشته باشــد و تصمیمات را
متناسب با شــرایط هر دو قشر اتخاذ
کند.
آصفری با اشــاره به اینکه مجلس ۸
هزار میلیارد تومــان اعتبار در قالب
یارانه برای تامین نهاده در نظر گرفته
تاکید کرد :دولت مشــکل مالی برای
واردات جهت کمک به کشاورزان ندارد
و مجلس نیز آمادگی دارد در صورت
نیاز و خواســت دولت اصالح بودجه
را در این رابطه انجام دهد تا مشــکل
کشاورزان حل شــود اما این اراده در
دولت دیده نمی شــود .قیمت پایین
خرید تصمینی سبب شده کشاورزان
محصوالت تولیدی خــود را به دالل
بفروشند.

وی خاطرنشــان کرد :زمانی با کارت
ملی به سفر عتبات می رفتیم اما االن
با کارت ملی باید یک عدد مرغ بخریم
که این کار در شان مردم نیست.
نماینده مردم اراک ،خنداب و کمیجان
در مجلس شورای اسالمی اضافه کرد:
البته از دولت آینده نمی توان انتظار
معجزه داشــت چون دولــت آینده
سوپرمن نیســت اما می توان انتظار
داشت بخش زیادی از مشکالت رفع
شــود و محلس هم دولــت را کمک
خواهــد کرد ،دولت هــم باید کابینه
قوی و متخصص و شــهید سلیمانی
گونه داشته باشد.
آصفری با انتقــاد از انحصارهایی که
در واردات نهــاده وجود دارد گفت :تا
زمانی که شاهد انحصارشکنی در این
زمینه نباشی م نمی توان به حل مشکل
امیدوار بود.

معاون بازرسی و حمایت ازحقوق مصرف کنندگان سازمان صمت استان مرکزی :

لزوم ثبت نام اصناف خرده فروش محصوالت دخانی در سامانه جامع تجارت
عطریاس :معاون بازرسی و حمایت ازحقوق
مصرف کنندگان ســازمان صمت اســتان
مرکزی گفت :کلیه خردهفروشان محصوالت
دخانــی موظفند از تاریــخ 1400/05/03
نسبت به تأیید اســناد فروش سیگار که به
نام آنان ثبت شــده ،از طریق نرمافزار تلفن

همراه ســامانه جامع تجارت اقدام نمایند.
محمد جواد قربانیان  ،با اعالم این خبر گفت:
با توجه به ابالغیه مرکز برنامهریزی و نظارت
دخانیات کشــور دال بر فراهم شدن امکان
ثبت فروش ســیگار به خردهفروشان  ،کلیه
متصدیان واحدهای صنفــی دارای پروانه

کسب خرده فروشــی محصوالت دخانی،
می بایست نرم افزار ســامانه جامع تجارت
را درتلفن همراه خود نصب و نسبت به ثبت
اطالعات مربوطه در ســامانه جامع تجارت
فروش محصــوالت دخانی و همچنین اخذ
« نقــش تاجر داخلی» ،اقــدام نمایند .وی

درادامه خاطر نشان کرد :براین اساس کلیه
خرده فروشــان محصوالت دخانی مکلفند
تا تاریخ دوم مرداد ماه ســالجاری نسبت به
اخذ نقش تاجر داخلی خود اقدام کرده و با
توجه به مراتب فوق بدیهی اســت از تاریخ
سوم مرداد سالجاری فروش سیگار فقط به

آندسته از خردهفروشان دارای مجوز که در
سامانه جامع تجارت ثبت نام نموده و امکان
ثبت فروش سیگار به آنان در سامانه موصوف
فراهم باشد امکان پذیر خواهد بود و با عرضه
کنندگان ســیگار خارج از شــبکه مذکور
برخورد قانونی خواهد شد.

ایرنا  :معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست
گفت :با هدف احداث تصفیه خانه فاضالب ،در حال حاضر  ۱۲شهرک
صنعتی در سطح کشور در حال اخذ تسهیالت از صندوق ملی محیط
زیست هستند.
«مسعود تجریشی» در پایان سفر یک روزه به شهرستان ساوه و
در جمع خبرنگاران اظهار داشت :هدف از این سفر بازدید و افتتاح
پروژههای محیط زیستی ساوه است و معتقدیم که پیشرفت و توسعه
کشور نیاز به صنعت فعال در حوزه محیط زیست دارد و این مهم باید
در اولویت قرار گیرد.
وی ادامه داد :مرکزی یکی از استانهای صنعتی کشوراست که اقدامات
خوبی درحوزه پایش آالیندههای صنعتی آن به سرانجام رسیده است.
معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد:
گامهای موثری در زمینه پایش هوا و پساب صنعتی در استان مرکزی
برداشته شده است اما مشکل جدی در حوزه پساب کشوراین مهم است
که بسیاری از شهرکهای صنعتی بدون احداث تصفیه خانه شروع
به فعالیت کردند که از طریق استفاده از پساب صنعتی در کشاورزی
آلودگی به جامعه برمیگردد.
تجریشی گفت :واحد تولیدی طبیعت تصفیه خانهای با  ۲برابر ظرفیت
افتتاح کرد که نشان دهنده آینده نگری این مجموعه است و این
کارخانه به صورت هلدینگ پیشران در حوزه پسماند ،انرژی و تولید با
کیفیت محصول فعالیت میکند.
وی تصریح کرد :صندوق ملی محیط زیست کمک به صنایع را باید
دراولویت داشته باشد تا کشور صنعتی با ارزش اقتصادی باال و محیط
زیستی مطلوب ایجاد شود و این مهم نیازمند مشارکت همگانی است.
معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست گفت:
سامانهای جامع طراحی شد که مردم از میزان تولید پسماند و پساب
واحدهای صنعتی مطلع شوند و صدور ابالغیههای رسمی این سامانه
امسال در دستور کار است.
تجریشی گفت :در حال حاضر پسماندی در کشور بدون هماهنگی
نمیتواند جابجا شود و در این مورد شفاف سازی شده است در حالی
که  ۸۵درصد آالیندگی صنایع ،پساب است.
وی با بیان اینکه سرمایهگذاری در تصفیه خان ه باید در اولویت قرار
گیرد ،گفت :در حال حاضر  ۱۲شهرک از صندوق ملی در حال اخذ
تسهیالت برای احداث تصفیه خانه هستند.
معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست ۱۵ ،درصد
آالیندگی صنایع را در هوا دانست و عنوان کرد ۸۵ :درصد آالیندگی هوا
مربوط به گازهای ناکس است که ایجاد ایستگاههای سنجش آالیندگی
باید در دستور کار باشد.

