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صادرکنندگان بخش کشاورزي از قوانین 
بازگشت ارز معاف شوند

درخواست رییس کمیسیون کشاورزي اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي اراك از دولت:
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خانه ى تاریخى حاجباشى در اراك، شــبانه تخریب شد و روز 
بعد، مســوولین و نمایندگان شوراى شهر گفتند خبر نداشتیم! 

یا زورمان نرسید!
ساعد مراغه اى در ســال 1327 از مجلس راى اعتماد گرفت و 

نخست وزیر شد.
هیات انگلیسى به ریاســت نویل - گس براى عقد قرارداد نفتى 

با گلشائیان  به ایران آمدند. 
دولت ســاعد در یکى دو روز آخــر مجلس پانزدهــم،   الیحه 
نفتى را که به نفع طرف انگلیســى بود به مجلس ارائه داد. اکثر 
نماینــدگان، موافق الیحه بودند  و البتــه چند آزادیخواه وطن 

پرست هم در مجلس بودند. از جمله حسین مکى. 
مکی، به استناد بند «ج» ماده 89 آیین نامه نطق هاي مجلس، 
مدت زمان مجاز ســخنرانی در رد قــرارداد الحاقی را نامحدود 

اعالم کرد و نطق هاي طوالنی او در مجلس آغاز شد. 
رییس مجلس، ســردار فاخر حکمت، ســعى کــرد اقلیت را از 
ادامه فعالیت بازدارد، اما نطق هاي طوالنی مکی، تمام شــدنى 

نبود انگار .... 

یادداشت امروز

     رضا مهدوى هزاوه

      نویسنده و پژوهشگر

ادامه صفحه 3

    سرپرست شهردارى اراك در واکنش به تخریب 
خانه   تاریخى حاجباشى

صالح دانستیم
 تخریب کنیم

مدیر کل میراث فرهنگى:
  چیزى از خانه باقى نمانده بود!

عطریاس: نوزدهم اردیبهشت ماه ســاعت یازده شب,  خبرى کوتاه و یک جمله اى در 
اراك مخابره شــد. فضاى مجازى پر شد از عکس ها و فیلم هاى یک تخریب شبانه. خبر 

کوتاه بود: "خانه حاج باشى اراك تخریب شد."
در حالى که همه شهر از این خبر شگفت زده و ناراحت شدند, مسؤالن نیز ناگهانى باخبر 
شدند و گویا قبل از آن هیچ نهادى از میراث فرهنگى تا شوراى شهر, کوچکترین اطالعى 

از این ماجرا نداشته است.
البته باید گفت این بى خبرى ها ســابقه دار است. این شهر بخش هاى زیادى از تاریخ و 

فرهنگش را در قبال این بى خبرى ها از دست داده و مى دهد...                                  ادامه صفحه3

حاجباشى و نفت

کارگران نمونه قوطى سازى آلومینیوم کاوه در گفتگو با 

عطریاس به اولویت برنامه هاى مدیریت تاکید داشتند :

به روز رسانى علمى و فنى 
کارگران براى رقابت در 

کالس جهانى  
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صادرکنندگان بخش کشاورزى از قوانین بازگشت ارز معاف شوند

درخواست رییس کمیسیون کشاورزى اتاق بازرگانى، صنایع، معادن و کشاورزى اراك از دولت: خبر

● قطع صادرات محصوالت به کشورهاى دیگر، اولین آسیب کرونا است

اولین آسیبى که شیوع ویروس کووید19 به این بخش 
وارد آورد، قطع صادرات محصوالت به کشورهاى دیگر 

است؛ این در حالى است که بازار مصرف داخل، وضعیتى 
مناسب تر ندارد.

رییس کمیسیون کشــاورزى اتاق بازرگانى اراك در 
گفت وگو با عطریاس ضمن بیان مطلب فوق تصریح 
کرد: ضرورت دارد در شرایطى که مشکالت بسیارى 
در حوزه صادرات محصوالت کشــاورزى ایجاد شده 

اســت، دولت صادرکنندگان بخش کشــاورزى را از 
قوانین بازگشــت ارز معاف کنــم؛ چراکه فعاالن این 
بخش، محصــوالت خود را به ریال مى دهند و باید به 

دولت ارز بپردازند.
«مجتبى جاللوندى» با اشاره به اینکه قیمت تضمینى 
خرید گندم دروضعیت نابسامان کنونى، بسیار ناچیزاست؛ 
خاطرنشان ساخت: در شرایطى که گندم از خارج کشور با 
نرخ حداقل 9-8 هزار تومان به کشور وارد مى شود، دولت 
اقدام به خرید گندم تولید داخل به بهاى نامتعارف پنج 
هزارتومان از کشاورز مى نماید که اگر براى این معضل 
چاره اندیشى نشود، کشــاورز دچار بى انگیزگى شده و 

کشاورزى رو به نابودى مى گذارد.
.

استمهال وام هاى بانکى پرداخت شده به 
کشاورزان، نیازمند حمایت دولت است

وى با تاکید بر اینکه چالش هاى پیش روى این بخش، 
پیش بینى راهکارهاى اساسى را مى طلبد بیان داشت: 
استمهال وام هاى بانکى پرداخت شده به کشاورزان از 
ضروریاتى است که حمایت همه جانبه تصمیم گیران 

دولتى را نیاز دارد.
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانى اراك تصریح کرد: در 
واقع سیاستگذاران سطوح باالى کشورى و دولت باید با 
یک نگاه حمایتى در اتخاذ تصمیمات و بکارگیرى تدابیر 

ویژه، در رفع نگرانى هاى کشاورزان بکوشند

باید پیش بینى شود کمترین قطعى برق 
براى بخش کشاورزى لحاظ شود

وى ادامه داد: با توجه به اینکه تابستان فصل کار و فعالیت 
کشاورزان است و به دلیل کم آبى حتما، قطعى برق را هم 
در این فصل خواهیم داشــت، باید شرایطى پیش بینى 
شــود که کمترین قطعى برق براى بخش کشاورزى 

لحاظ شود.
وى افزود: با توجه به اهمیت این موضوع به منظور جلب 
همکارى هرچه بیشتر دستگاه هاى متولى، در نظر داریم 
به زودى  در این کمیسیون جلسه اى با مدیران آب و برق 
استان ترتیب دهیم تا کشاورزان براى تامین برق و آب 

موردنیاز خود آسوده خاطر باشند.
جاللوندى گفت: کشاورزان هنوز از اثرات منفى کرونا 

نجات پیدا نکرده اند که خشکسالى نیز گریبانگیر آنها 
شد؛ به نظر مى رسد خســارات ناشى از خشکسالى به 

مراتب وخیم تر از کرونا باشد.

 بخش کشاورزى روزهاى آرامى را سپرى 
نمى کند

رییس کمیسیون کشاورزى اتاق بازرگانى، صنایع، معادن 
و کشاورزى اراك گفت: متاســفانه بخش کشاورزى 
روزهاى آرامى را سپرى نمى کند و مشکالت متعدد بر 

پیکر آن مى تازد. 
جاللوندى افزود: مصرف کنندگان عمده محصوالت 
کشــاورزى همچون ســیب زمینى، ذرت، سبزیجات 
مختلف، پنیر پیتزا، قارچ و... رستوران ها، کافى شاپ ها 
و نظایر آن بودند که این روزها با تعطیلى مواجه شده اند و 
سفارش مواد غذایى آنها به حداقل رسیده است، خانوارها 
نیز در لیست مشتریان و خریداران جزء به شمار مى روند.
وى ادامه داد: در حال حاضر تولید محصوالت کشاورزى 
با هزینه باال صورت مى گیرد و فواید چشمگیرى نیز از 

آن حاصل نمى شود.

خــبــر

تعلیق دریافت پالسماى بهبودیافتگان کووید-19
عطریاس:مدیر کل انتقال خون استان مرکزى گفت: با در نظر گرفتن این 
موضوع که همیشه در پیک هاى کرونایى شاهد کاهش میزان مراجعه اهدا 
کنندگان خون هستیم اما خوشبختانه شرایط ذخایر خونى استان مرکزى در حد 

مطلوب بوده و در این مدت پاسخگوى نیاز خونى استان بوده ایم. 
فاطمه سادات مهدویان ادامه داد: با توجه به اینکه نیاز به فرآورده هاى خونى 
یک نیاز مستمر بوده و همچنین در مکان هاى اهدا پروتکل هاى بهداشتى 
با جدیت رعایت مى شود لذا از شهروندان خواهشمندیم بدون نگرانى نسبت 

به اهدا خون اقدام کنند.
وى همچنین گفت: در شبهاى قدر ماه مبارك رمضان امسال، 698 نفر به 
مراکز اهداى خون استان مراجعه کردند که از 583 اهدا کننده خونگیرى شده 
است. از تعداد افراد خونگیرى شده، 78 نفر براى نخستین بار خون خون را 

اهدا کرده بودند.
مهدویان ادامه داد: شایان ذکر است در ماه مبارك رمضان سال جارى با توجه 
به اقدامات و پیگیرى هاى صورت گرفته، اهدا کنندگان خون جریمه تردد 

جهت اهداى خون نداشتند.
مدیر کل انتقال خون استان مرکزى گفت: با توجه به نامه وزارت بهداشت 
مبنى برعدم توزیع پالسماى بهبودیافتگان کووید-19 تا زمان ابالغ پروتکل 
هاى درمانى به مراکز درمان، دریافت پالسما تا اطالع ثانوى انجام نمى شود.

مدیر کل انتقال خون استان مرکزى:

...............................   آگهى مفقودى  ............................... 

مجوز بهره بردارى یک حلقه چاه در اراضى انقان از توابع شهرســتان اراك به شماره 428 /68/1301  
مورخ72/2/22 متعلق به خانم اعظم ســعیدى به  شماره ملى 05311607304 مفقود گردیده واز درجه 

اعتبار ساقط میباشد

 آگهی  مناقصه عمومی دو مرحله اي 
                                                                          شماره 2000005380000013                                                          ( نوبت اول )

1- نام شرکت و نشانی : شرکت توزیع نیروي برق استان مرکزي به نشانی : اراك ، خیابان امام موسی صدر، امور پشتیبانی با تلفن تماس 

-32226033 08632228038-086 در نظر دارد مناقصه عمومی زیر را از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت برگزار نماید.لذا از کلیه 

شرکت هاي واجد صالحیت دعوت به عمل می آید در صورت تمایل نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند. ضمنا کلیه مراحل برگزاري 

مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیک دولت(ستاد) 

به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور 

و دریافت گواهی امضاي الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

2- شرح مختصري از خدمات:

3- سپرده شرکت در مناقصه  به مبلغ 670,000,000 ریال میباشد ،مناقصه گران میبایست مبلغ فوق را به صورت ضمانت نامه بانکی ،ضمانت 

نامه موسسات بیمه گر،گواهی خالص مطالبات قطعی تایید شده توسط امور مالی شرکت توزیع ،چک تضمین شده بانکی یا واریز وجه به 

حساب جاري شماره 14005103651 به نام شرکت توزیع نیروي برق استان مرکزي بانک  مسکن شعبه مرکزي ارائه نمایند.

4- به پیشنهادهاي فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرردرفراخوان واصل شود و همچنین به پیشنهادهاي 

فاقد سپرده، سپرده هاي مخدوش ،سپرده هاي کمتر از میزان مقرر، چک شخصی ونظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.

5-  مهلت فروش اسناد : از تاریخ درج آگهی نوبت دوم  به مدت  10 روز کاري

مبلغ فروش اسناد : مبلغ 500000 ریال فیش واریزي در وجه سپهر بانک صادرات به شماره 0101852918003 شعبه میدان شهدا .

6- مهلت وبازگشایی اسناد مناقصه : مهلت عودت اسناد مناقصه تا ساعت 10 روز دوشنبه مورخ 17/ 03/ 1400،زمان بازگشایی ساعت  

11روز دوشنبه مورخ 1400/03/17می باشد.

7- محل تحویل و بازگشایی: اراك میدان دارایی خیابان امام موسی صدر شرکت توزیع برق استان مرکزي واحد دبیرخانه، محل بازگشایی 

سالن کنفرانس شرکت توزیع نیروي برق استان مرکزي.

8-  مبلغ برآوردي مناقصه 8,900,000,000 ریال می باشد.

9- سایراطالعات وجزییات مربوطه دراسناد مناقصه مندرج است.

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : 
مرکز تماس 02141934      دفتر ثبت نام: 33245248-086

روا�ط ��و�ی ��� �وز�ع ��روی �ق ا�تان ��ی

شرح خدمات ردیف

 اجاره 15 دستگاه خودرو سواري به صورت ثابت و 2دستگاه خودرو موردي
به صورت ساعتی،مورد نیاز مدیریت توزیع نیروي برق شهرستان اراك
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                                                                          شماره 

کشف 316 کیلو تریاك در عملیات تعقیب و گریز 
پلیس دلیجان

عطریاس: فرمانده انتظامى استان مرکزى از کشف 316 کیلو گرم تریاك 
در عملیات تعقیب و گریز پلیس و دستگیرى 3 قاچاقچى عمده مواد مخدر در 
شهرستان «دلیجان» خبر داد. سردار «حسن مفخمى شهرستانى» اظهار کرد: 
ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان «دلیجان»، در تحقیقاتى از انتقال 
و جاسازى مقادیر قابل توجهى مواد مخدر از سوى 3 قاچاقچى عمده مواد مخدر 
مطلع شده و برنامه ریزى عملیاتى الزم را براى شناسایى و دستگیرى آنان آغاز 
کردند. وى اظهار کرد: با آغاز تحقیقات تخصصى مأموران پلیس، افراد مورد نظر 
شناسایى شدند و مشخص شد که با 2 دستگاه خودروى سوارى در حال انتقال 

محموله مواد مخدر از یکى از استان هاى جنوبى به مرکز کشورهستند.
 فرمانده انتظامى استان مرکزى خاطرنشان کرد: با اتمام تحقیقات میدانى پلیس، 
مأموران انتظامى سرانجام موفق شدند با انجام عملیات تعقیب و گریز، هر 2 
خودروى قاچاقچیان را در یکى از محورهاى مواصالتى این شهرستان شناسایى 
و توقیف کنند.  وى یادآور شد: در بازرسى از یکى از خودروها 316 کیلو گرم 
تریاك که به شکل ماهرانه اى در خودرو جاساز شده بود، کشف شد و 3 نفر 
نیز دستگیر و پس از تشکیل پرونده براى سیر مراحل قانونى به دستگاه قضائى 

معرفى شدند.

عطریاس:مدیرکل دامپزشــکى اســتان مرکزى گفت: 
واکسیناسیون دامهاى استان مرکزى علیه بیمارى لمپى 
اسکین، در سال جارى با واکسنى که تولید داخل کشور بود 
و توسط یکى از شرکت هاى دانش بنیان کشور ساخته شده 
و به مرحله تولید رسیده است، انجام شد. این واکسن تمامى 
آزمایشات فارمى را با موفقیت پشت سر گذاشته و سازمان 
دامپزشکى کشور نیز این واکسن در اختیار استانها قرار داد. 
محسن شانقى افزود: واکسن بیمارى لمپى اسکین در بین 
دام هاى 9 شهرستان استان مرکزى تزریق شده و عوارض 
و تلفات ناشى از این واکسن در تمامى این 9 شهرستان به 
صورت پراکنده مشاهده شده است. حدود 8000 راس دام 
در سطح استان با این واکسن، واکسینه شده اند که از این 

تعداد حدود 400 راس دچار عوارض شده اند. 
وى ادامه داد: این موضوع که گفته شــده 50 راس دام در 
سطح استان تلف شده اند، صحت ندارد و میزان تلفات دام ها 
در این رابطه بسیار کمتر از این عددى است که عنوان شده 
است. همچنین در حال حاضر میزان خسارت وارد شده به 

دام هاى استان برآورده نشده است و در دست بررسى است. 
مدیرکل دامپزشکى استان مرکزى اظهار داشت: حدود 8 
تا 10 روز پس از انجام فرایندهاى واکسیناسیون، عوارض 
ناشــى از واکسیناســیون در بین تعدادى از دامهایى که 
واکسینه شده اند، مشاهده شــد. عوارضى را که این نوع 
واکسن ایجاد کرده، یک مقدار از حالت عادى شدیدتر بوده 
و به همین دلیل با هماهنگى سازمان دامپزشکى کشور، 
واکسیناسیون را متوقف کردیم. همچنین دالیلى که باعث 
شده این نوع واکسن عوارض شدیدى را در پى داشته باشد، 
از طریق سازمان دامپزشکى کشور در دست بررسى است 
و در حال حاضر استفاده از این نوع واکسن در سطح کشور 

متوقف شده است. 
شانقى تصریح کرد: در این راستا نمونه بردارى ها و بررسى 
هاى الزم انجام شده و تمامى دام هایى که در سطح استان 
بر اثر این واکسن تلف شــده و دچار عوارض شده بودند را 
سریعا بر اساس فرم هاى مخصوص شناسایى کردیم. در 
این رابطه و بر اساس فرم هاى شناسایى دام هایى که دچار 

عوارض شــدند، اگر شرکت سازنده واکسن مقصر باشد و 
یا اینکه چنین اتفاقى از هر منشاء دیگرى رخ داده باشد، 

بایستى غرامت آن را پرداخت کند. 
وى بیان داشت: از لحاظ علمى نیز چنین موضوعى اثبات 
شده و برخى از واکسن ها عوارض شدید را با خود به همراه 
دارند. در واقع تمامى واکســن ها داراى عوارض هستند. 
هنگامى که واکسن به دام تزریق مى شود، یک عالیمى را 
در دام ایجاد مى کند که نشان مى دهد سیستم ایمنى دام 
تحریک شده و یا اینکه پاسخ الزم را داده و یا ایمن سازى 

شده است. 
مدیرکل دامپزشکى اســتان مرکزى تاکید کرد: بیمارى 
لمپى اســکین از نوع بیمارى هاى دامى است که حدود 
10 سال اســت وارد کشور شده و راه مقابله با این بیمارى 
واکسیناسیون است. در این رابطه چند سالى است که براى 
کنترل و مبارزه با این بیمارى، در اواخر زمســتان و اوایل 
بهار و پیش از آنکه حشرات فعالیت هاى خود را آغاز کنند، 

واکسیناسیون دام ها انجام مى شود.

مدیرکل دامپزشکى استان مرکزى: 

تلفات دامى واکسیناسیون بیمارى لمپى اسکین بسیار کمتر از 
50 راس است 

خبر

 ░ زهره صادقى ░

گروه اقتصاد و صنعت

سقوط یک فروند هواپیماي فوق سبک در اطراف فرودگاه  اراك خبر

عطریاس : به گزارش وابط عمومى ســازمان 
هواپیمایــى کشــورى، یک فرونــد هواپیماى 
 EP-1121 فوق سبک آموزشــى با رجیســتر
متعلق به شرکت ســاتراپ شایسته که در حال 
انجام پرواز آموزشــى با هدایت خلبان نمازیان 
و دانشــجو مــرادى در فضاى فــرودگاه اراك 
بــود، در هنگام تیک آف از ایــن فرودگاه دچار 

ســانحه شــد وهر دو سرنشــین جان باختند. 
تیــم بررســى ســانحه ســازمان هواپیمایى 
کشــورى به محل حادثه اعزام شــده اســت.
عمومــى  مدیروابــط  ارتبــاط  درهمیــن 
فــرودگاه اراك گفت:هنوزعلت دقیق ســقوط 
هواپیمــا در فرودگاه اراك مشــخص نیســت 
فرونــد  یــک  متاســفانه  ، گفــت:  قــروى 

هواپیمــاى آموزشــى فــوق ســبک یــک 
دقیقــه پس از آغاز پــرواز در داخــل فرودگاه 
اراك دچــار ســانحه شــد وســقوط کــرد.
قروى تصریح کرد: هنوزعلت دقیق این سقوط 
مشــخص نیســت والزم است با اســتقرارتیم 
بازرسى ســازمان هواپیمایى کشوردرفرودگاه 

اراك علت بررسى شود.
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کمبود آب تهدیدى براى صنعت 
زرندیه

استاندار مرکزى عنوان کرد:

گزارش

عطریاس: نوزدهم اردیبهشت ماه ساعت یازده شب,  
خبــرى کوتاه و یک جمله اى در اراك مخابره شــد. 
فضاى مجازى پر شــد از عکس هــا و فیلم هاى یک 
تخریب شبانه. خبر کوتاه بود: "خانه حاج باشى اراك 

تخریب شد."
در حالى که همه شهر از این خبر شگفت زده و ناراحت 
شدند, مسؤالن نیز ناگهانى باخبر شدند و گویا قبل 
از آن هیچ نهادى از میراث فرهنگى تا شــوراى شهر, 

کوچکترین اطالعى از این ماجرا نداشته است.
البته باید گفت این بى خبرى ها سابقه دار است. این 
شهر بخش هاى زیادى از تاریخ و فرهنگش را در قبال 

این بى خبرى ها از دست داده و مى دهد.
شــاید روزى به خودمان بیاییم که آن قدر دیر باشد 
و ایــن بى خبرى ها آن قدر به جان این شــهر افتاده 
باشد که دیگر چیزى از آن باقى نماند به جز یک شهر 
خاکسترِى بى هویت با برج هاى سر به فلک کشیده 

و پل هاى روگذر و زیرگذر.
کمااینکه هم اکنون نیز در این سراشــیبى هستیم و 
چنین تصویر هولناکى دور از ذهن نیست. سراشیبى 
اى که نتیجه بى خبرى هاست و واى به حال شهرى 
که مسؤالن آن در خواب و بى خبرى اند . این خواب 

غفلت تاریخ و فرهنگ این شهر را به یغما برده است.
اراك شهرى جوان است اما مصادیق فرهنگى کمى 
ندارد. خانــه هاى تاریخى با ویژگــى هاى معمارى 
شــاخص دوره قاجار و پهلوى اول, گواه و شاهدى بر 
تاریخ این شهر است. خانه هایى نظیر خانه حاج باشى 

که در سایه بى تدبیرى ها از دست رفت. 
امروز نه در ایران که که در جاى جاى دنیا, براى حفظ 
و احیا و ابقاى هویت شهرى, حس تعلق و باز افرینى 
شهرى تالش مى شود. خانه اى نظیر خانه حاج باشى 
شاید اگر در شهر دیگرى بود, براى حفظ آن تالش مى 
شد و نهادهاى مختلف براى تأمین بودجه مرمت آن 
تالش و همکارى مى کردند تا این بنا برپا و برجاماند. 
چراکه شاهدى زنده بر تاریخ شهر بود و با روشن نگه 
داشــتن چراغش, از نظر اقتصادى و جذب گردشگر 

نیز میشد برنامه ریزى کرد.
اما در اراك چه اتفاقى مى افتد؟

چنین بناهایى یکى یکى از روى نقشــه این شــهر و 
حافظه تاریخى اش حذف مى شوند. انگار که مسؤالن 
و شهردارى این شهر با تبر به جان درخت هاى کهن 

آن افتاده باشند؛ این شهر پر از درد است.
خانه حاج باشى چونان بیمارى در حال احتضار در این 
سال ها نفس هایش به شماره افتاد. میراث فرهنگى 
بجاى انفعال و بى تفاوتى هایش پس از ثبت خانه مى 
توانست یاریگر باشد و مرمت را رها نکند. شهردارى 
مى توانست این سرعت عملى که در تخریب به خرج 
داد را در زمینه همسو کردن نهادهاى مختلف براى 
حفظ این خانه به کار ببرد; هم چنین مسؤالن دیگر 

نظیر شوراى شهر.
شاید نوشــدارویى در کار بود و امیدى به نجات بود, 
اما هنوز این نوشــدارو نرسیده , تیر خالص را شبانه 

بر جانش زدند. 
خانه از فهرست اثار ملى خارج شد , اما آیا این به منزله 
تخریب است؟ آیا مجوزى براى شهردارى براى ورود 

به تخریب شبانه این اثر تاریخى است؟
آقاى شــهردار , این خانه را از نقشه و خیابان جنت 
حذف کردید, شاید صورت مسأله بغرنج چندساله را 
پاك کردید; اما آیا این خانه و این بى تدبیرى شما و 
مسوالِن بى خبر, از ذهن شهروندان پاك مى شود؟ 
با خاطره جمعى که از این اقدام ناشایست برجاماند 
چه مى کنید؟ آیا مــى توانید آن را هم با لودرهایتان 

پاك کنید؟

زخمى عمیق در دل شهر 

خانه احمدقلى خان حاجباشى اراك مربوط به اواخر 
دوره قاجــار و اوایل دوره پهلوى اول بود و توســعه 
اراك در دوره پهلوى مربوط مى شــود. این بنا داراى 
تناسبات هندسى طالیى در معمارى است، تزئینات 
خوبى دارد، بنایى متقارن قلمداد مى شود و سیستم 
آبرســانى از قنات شهر را داراست و جزو خانه هایى با 
معمارى ایرانى در اراك به شمار مى رفت که در آذرماه 

سال 1396 در فهرست آثار ملى ایران به ثبت رسیده 
بود و در شامگاه 19 اردیبهشت ماه 1400 به صورت 

کامل تخریب شد.

شهردارى بدون اخذ مجوز از شوراى شهر و 
بدون حکمى از دادستان نسبت به تخریب آن 

اقدام کرده است

یک کنشگر حوزه حفظ، مرمت و بازسازى بناها و آثار 
تاریخى گفت: خانه حاجباشى اراك داراى معمارى 
زیبا منتســب به دوره پهلوى اول، قــرار بود مرمت 
اصولى بر روى سازه انجام شده ودرآینده اى نزدیک 
به عنوان یک قطب گردشگرى در کالنشهر اراك به 

بهره بردارى برسد. 
«محمد صالحى» افزود: متاسفانه این خانه درحالى 
تخریب شــد، که هنوز هم نامش از فهرست آثار ملى 
ایران خارج نشــده و شــهردارى بدون اخذ مجوز از 
شوراى شــهر و بدون در دست داشــتن حکمى از 

دادستان نسبت به تخریب آن اقدام کرده است. 
 وى ادامه داد: چگونه است شهردارى تمامى عملیات 
عمرانى تخریب را در طول روز انجام مى دهد، اما این 
خانه تاریخى را در ســاعات هاى پایانى شــب و پس 
از آغاز ســاعت هاى طرح منع تردد شبانه، تخریب 
کردند؟ به گونه اى که درعرض 24 ساعت خاکبردارى 
و آسفالت ریزى صورت گرفت و دیگر آثارى از این بناى 

ارزشمند به جاى نماند. 
وى اظهار داشــت: شــاید تنها 30 درصــد از خانه 
حاجباشــى، آن هم در بخش هاى کنارى بنا از بین 
رفته بود واصل سازه قابلیت مرمت و بازسازى داشت. 
اما شــهردارى در چند نوبت اعالم کرد که این خانه 
ریزش کرده و دقیقا مانند باغ انصارى که ســازه آن 
ســالم بود و به اســم ریزش احتمالى آن را تخریب 
کردند ، همان سناریو براى خانه ارزشمند حاجباشى 

نیز اتفاق افتاد.

شوراى شهر از تخریب خانه حاجباشى 
هیچگونه اطالعى نداشت 

رئیس شــوراى شــهر اراك در اظهارات خود به بى 
اطالعى کامل از تخریب خانه حاجباشــى اشــاره 
کرد و گفت: شوراى شهر از تخریب خانه حاجباشى 
هیچگونه اطالعى نداشــت و در این مورد شهردار و 
شــهردارى اراك باید پاسخگو باشند. این سئوال نیز 
از سوى شوراى شــهر مطرح مى شود که چرا بدون 
اطالع این شورا و اعضاى آن، خانه حاجباشى تخریب 

شده است. 
« ســورانه» افزود: موضوع جالب دیگر این است که 
فرماندار اراك و مجموعه فرماندارى نیز از این اقدام 
بى اطالع بوده اند. طى تماس تلفنى که فرماندار اراك 
با بنده داشــت و از من پرسید، آیا از موضوع تخریب 
خانه حاجباشى مطلع هستم که در این رابطه اظهار بى 
اطالعى کردم و پاسخ دادم شوراى شهر از این موضوع 

بى خبر بوده است. 
وى ادامه داد: فرماندارهمچنین گفت که باید پیش 
از تخریب، شــوراى شــهر را در جریان موضوع قرار 
مى دادنــد. فرماندار اراك از عدم اطالع رســانى به 
فرمانــدارى اظهار گالیه مندى کــرد و حتى از این 
موضوع نیز شکایت داشت که چرا موضوع تخریب به 
مجموعه میراث فرهنگى نیز اطالع داده نشده است.  
رئیس شوراى شــهر اراك اظهار داشت: شهردارى و 
حتى وارثان و مالکان خانه تاریخى حاجباشــى تنها 
یک رأى از سوى دیوان عدالت ادارى مبنى بر اینکه 
این خانه از فهرست آثار ملى خارج شود، داشتند؛ اما 
هیچگونه حکمى مبنــى بر تخریب خانه تاریخى در 
اختیار نداشــتند. تصور مى شــود در این رابطه پاى 
افرادى در میان اســت که از موضــوع تخریب خانه 

حاجباشى بهره بردارى شخصى انجام مى دهند. 
ســورانه تصریح کرد: علت چنین تصورى این است 
که اگر این مجموعه کاربرى میراث فرهنگى داشته 
باشد و وارثان و مالکان با چنین شرایطى بخواهند آن 
را واگذار کنند، قطعاً ارزش کمترى نسبت به زمانى 
دارد کــه بخواهند با کاربرى هاى دیگرى که رشــد 

اقتصادى دارد این ملک را واگذار نمایند. پس در این 
رابطه طبیعى است که افرادى دراین میان اعمال نفوذ 

داشته باشند و به نفع منافع خود گام بردارند. 
وى بیان داشــت: در مــورد تخریب خانــه تاریخى 
حاجباشــى اگر از سوى شهردار و شــهردارى اراك 
تخلفى صــورت گرفته باشــد، قطعاً بایــد تذکر و 
اخطارهاى الزم در این رابطه داده شــود. همچنین 
چنانچه چنین تخلفى وجود داشــته باشد، از طریق 
مراجع قانونى برخوردارهاى الزم انجام شود. در این 
راســتا مدعى باید مجموعه میراث فرهنگى باشد، 
چرا که متولــى حفظ اماکن فرهنگــى و تاریخى و 
آثار باستانى اســت. طبیعتاٌ مراجع قانونى که در این 
خصوص تصمیمى را اتخاذ کرده، باید پاســخگوى 

تصمیم خود باشد. 
رئیس شوراى کالنشهراراك تاکید کرد: باید از شهردار 
و شهردارى اراك گالیه داشــت، چرا که در رابطه با 
تخریب خانه تاریخى حاجباشى خودسرانه اقدام کرده 
و بدون اطالع شوراى شهر دست به چنین اقدامى زده 
است. حتى اگر چنین موضوعى در شوراى تأمین نیز 
مطرح شده باشد، باید به شــوراى شهر و اعضاى آن 
اطالع رسانى مى شد. دلیل نمى شود هر فردى پشت 
شوراى تأمین و یا هر مقام دیگرى پنهان بشود و هر 

اقدامى را به صورت خودسرانه انجام دهد.
یکى دیگر از اعضاى شوراى اسالمى کالنشهر اراك با 
بیان این مطلب که از تخریب اطالعى نداشته، گفت: 
این ملک 90 میلیاردى، 34 ورثه داشت که بیشتر آنها 
مستاجرهســتند، میراث باید این ملک را مى خرید. 
بارها مســئوالن میراث فرهنگى را به شــورا دعوت 
کرده ایم اما هربار اعالم کردند پولى ندارند که ملک را 
تصاحب کنند.«طوفان محمدى» تصریح کرد: میراث 
فرهنگى از آن ملک نگهدارى نمى کرد و مشــکالت 
متعددى بــراى مردم منطقه ایجاد کــرده بود؛ این 

سازمان نرده هاى محافظ را هم تقریبا برداشته بود.
دیگرعضو شوراى اسالمى شــهر اراك نیز در کالب 
هاوس خانه استان مرکزى در اظهار نظرى پیرامون 
این مساله گفت: در راى هاى صادر شده اعالم شد که 
بنابرنظر کارشناسى 80 درصد ملک تخریب شده و 
قابلیت بازسازى نداشته است. فرزانه رحمتى تصریح 
کرد: شرایط این ملک شرایط خاصى بود و دائم درگیر 

دادگاه بود.
توان مقابله با تخریب خانه حاجباشى را نداشتیم 

مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى 
اســتان مرکزى با اظهار بى اطالعى تا پیش از زمان 
تخریب این اثر فاخر تاریخى، گفت: شــب گذشــته 
حدود ســاعت 11 شــب به میراث اطالع دادند که 
مأموران شهردارى در حال تخریب بناى خانه تاریخى 

حاجباشى هستند. 
«مصطفى مرزبــان» افزود: ما اطالعــى از تخریب 
خانه تاریخى حاجباشى نداشــتیم و دقیقاً در زمان 
تخریب متوجه موضوع شــدیم و در همان لحظه نیز 
نمى توانستیم با مراجعه به هر مرجعى از تخریب بنا 
جلوگیرى کنیم. ضمن اینکه مجموعه شــهردارى و 
حتى وارثان این خانه از مدتها پیش به دنبال تخریب 

این بنا بوده اند. 
وى ادامه داد: پس ازآنکــه ازموضوع تخریب مطلع 
شدیم، یگان میراث فرهنگى را سریعاً به محل اعزام 
کردیم تا بتــوان از تخریب ابن بنا تاریخى جلوگیرى 
کرد، اما متأسفانه هماهنگى هاى الزم انجام شده بود 
و یگان میراث فرهنگى نتوانســتند از تخریب خانه 

ممانعت کنند. 
مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى 
اســتان مرکزى اظهار داشت: نمى توانستیم درمقام 
دفاع ازعدم تخریــب این اثر تاریخى، درگیرى ایجاد 
کنیم، چــرا که اصًال نیروى اجرایــى براى درگیرى 
نداریم. زمانى که نیروى انتظامى، آتش نشانى و تمامى 
یگان هاى مربوطه در محل تخریب حضور داشتند و 
تمامى هماهنگى ها را انجام داده بودند، دیگر مجالى 

براى مقاومت باقى نمانده بود. 
مرزبان تصریح کرد: در خرداد ماه سال گذشته نیز یک 
رأى از ســوى دیوان عدالت ادارى صادر شد مبنى بر 
اینکه این خانه تاریخى باید از فهرست آثار ملى خارج 
شود و این رأى به صورت قطعى صادر شده بود. حتى 

پس از اینکه رأى دیوان عدالت ادارى صادر شــد تا 
جایى که امکان داشت و توان داشتیم در برابر تخریب 

خانه تاریخى حاجباشى مقاومت کردیم. 
وى بیان داشت: اما متأســفانه با توجه به اینکه رأى 
قطعى داشــتند واز سوى دیگر طبق بازدیدهایى که 
انجام شــده بود، مبنى بر اینکه بناى این اثر تاریخى 
به محلى بــراى تجمع معتادین تبدیل شــده بود و 
همچنین براى جلوگیــرى از جرایم احتمالى، دیگر 
اقدام خاصى را نمى شــد انجــام داد و مجالى براى 

مقابله وجود نداشت. 
مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى 
اســتان مرکزى تأکیــد کرد: هر چند کــه در مدت 
ســالهاى اخیر به تدریج حدود 70 تا 80 درصد این 
بناى تاریخى تخریب شــده بود و دیگر چیزى از آن 
باقى نمانده بود که بخواهد تخریب جدید بر روى آن 
انجام شــود. بنابراین و همچنین با توجه به شرایطى 
که عنوان شــد، شهردارى بدون هماهنگى این بناى 
تاریخى را تخریب کرد. تنها ســردر خانه باقى مانده 

بود که آن هم تخریب شد.  
مرزبان ابراز داشــت: وارثان و مالــکان خانه تاریخى 
حاجباشى نسبت به ثبت شــدن این اثر در فهرست 
آثار ملى معترض بودند و از سوى دیوان عدالت ادارى 
رأى قطعى دریافت کرده بودند که خانه را از فهرست 

آثار ملى خارج کنند. 
وى اضافه کرد: هم اکنون نیز از سوى مجموعه میراث 
فرهنگى استان مرکزى در حال پیگیرى روند قانونى 
و فرایندهاى حقوقى این موضوع هستیم تا ببینیم چه 
اتفاقى رخ خواهد داد. دلیل و ادله اى که براى تخریب 
این خانه تاریخى داشتند، بر اساس همان حکم قطعى 
دیوان عدالت ادارى بوده که مبنى بر خارج شدن این 

اثر تاریخى از فهرست آثار ملى صادر شده است. 
مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى 
استان مرکزى در پاسخ به این سئوال که چرا مسئول 
حقوقى و وکیــل میراث فرهنگى الیحه دفاعیه را در 
سربرگ میراث فرهنگى ننوشته و این الیحه را در کاغذ 
سفید تنظیم کرده است، گفت: درست است که قاضى 
پرونده اعالم کرده، الیحه دفاعیه توسط واحد حقوقى 
میراث فرهنگى در سربرگ مربوطه آن تنظیم نشده، 
اما نوشته شدن الیحه دفاعیه در کاغذ سفید نیز هیچ 
دلیل موجهى نیست که بر اساس آن قاضى بخواهد 
دفاعیه را رد کند و یا حکم قطعى بدهد. نهایتاً باید از 
سوى دادگاه موضوع را تجدید مى کردند و مى گفتند 
که دادخواســت باید مجدداً تنظیم شود. اما در این 
میان رأى صادر شده از سوى دادگاه بسیار مهم است. 
مرزبان همچنین در پاسخ به این پرسش که چرا واحد 
حقوقى مجموعه میراث فرهنگــى، با ثبت حرایم و 
بناهاى تاریخى تهران هماهنگى نداشته است، افزود: 
واحد حقوقى میراث فرهنگى تمامى هماهنگى هاى 
الزم را با تهران انجام داده است. موضوع اینجاست که 
شــهردار اراك به دفعات در جلسات و مکاتبات خود 
اعالم کرده بود به دلیل آنکه خانه حاجباشى تقریباً به 
میزان 70 تا 80 درصد تخریب شده بود، به هر ترتیب 
به صورت کامل تخریب خواهد شد. حتى در پاسخ به 
این اظهارات شهردار عنوان کردیم که رأى قطعى این 
موضوع باید از طریق کمیسیون ماده 79 صادر بشود و 
همچنین از سوى وزیر به استاندار مرکزى ابالغ شود و 
در نهایت اگر الزم باشد از فهرست آثار ملى خارج شود. 
بنابراین باید قدر صبر و تأمل کرد تا موضوع کمیسیون 
ماده 79 تعیین تکلیف شود. اما متأسفانه شهردار اراك 

صبر به خرج نداد و اقدام به تخریب این خانه کرد. 
وى ادامه داد: شهردارى اراك حکم تخریب در اختیار 
نداشــته و بدون حکم تخریب اقدام به چنین کارى 
کرده است. صحبت ما نیز همین است که شهردارى 
بدون در دســت داشــتن حکم تخریب و به صورت 
غیرقانونى خانه حاجباشى را تخریب کرده است. در 
این رابطه با این موضــوع پیگیرى هاى الزم را انجام 
داده ایم و طرح دعوى این موضوع را تنظیم کرده ایم 
و پیگیر مسائل قانونى آن هســتیم. بر اساس قانون 
پرونده را پیش خواهیم برد تا به نتیجه نهایى در این 

خصوص برسیم. 
مدیرکل میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى 
استان مرکزى اظهار داشت: خانه حاجباشى به دلیل 
آنکه از چندین ســال پیش و بــر اثرعوامل طبیعى 
وغیرطبیعى به تدریج مورد تخریب قرار گرفته بود و 
حدود 70 تا 80 درصد آن از بین رفته بود. همچنین 
از سوى دیگر وارثان و مالکان این خانه از ثبت این اثر 
تاریخى در فهرست آثار ملى راضى نبودند و از سال 96 
پیگیر این موضوع بودند که این خانه از فهرست آثار 
ملى خارج شود. در نهایت در خرداد ماه سال 99 حکم 
دیوان عدالت ادارى مبنى بر خروج خانه حاجباشى از 

فهرست آثار تاریخى، صادر شد. 
مرزبان تصریح کرد: در این رابطه حتى از سوى میراث 
فرهنگى درخواست تجدیدنظرخواهى به دادگاه ارائه 
دادیم و نســبت به موضوع اعتراض کردیم. حتى در 
دادگاه تجدیدنظر نیز مجدداً رأى قطعى صادر شده 
شــد که ادعاى میراث فرهنگى مورد قبول نیســت 
و درخواســت تجدیدنظر را رد کردنــد. پس از تمام 
این اتفاقات مکاتبات الزم در راســتاى کمیســیون 
ماده 79 را انجام داده ایــم و در حال حاضر نیز هنوز 
منتظر پاسخ کمیسیون ماده 79 هستیم که رسماً به 
میراث فرهنگى اعالم شــود که آیا خانه حاجباشى 
باید از فهرست آثار ملى خارج شود یا خیر؟ که هنوز 
هم پاسخى در این خصوص به میراث فرهنگى ارائه 

نشده است. 
وى بیان داشــت: موضوعى کــه در حکم قطعى به 

آن اشــاره شده این اســت که با توجه به اینکه خانه 
حاجباشــى با تخریــب حدود 80 درصــد به مکان 
مخروبه تبدیل شده و از سوى دیگر وارثان و مالکان و 
همچنین مجموعه میراث فرهنگى نیز همت و توان 
و اعتبار الزم براى بازسازى این خانه را ندارند، باید از 
فهرست آثار ملى خارج شود. طبق برآوردهاى انجام 
شــده خانه حاجباشــى تنها براى مرمت و بازسازى 
اعتبــارى در حدود 15 میلیارد تومان نیاز داشــت. 
عالوه بر این میــزان، اعتبار دیگرى نیــز بر خرید و 
تملک این خانه مورد نیاز است که با بودجه هاى فعلى 
پاسخگو نیســت. متأسفانه حتى وارثان و مالکان نیز 
همکارى الزم را با میراث فرهنگى نداشــتند و اجازه 
ورود به این خانه را نمى دادند. از طرفى نیز بخشــى 
از مرمت خانه حاجباشى بر عهده مجموعه شهردارى 
بوده و نگهدارى این خانه نیز بر عهده وارثان و مالکان 
بوده است. مجموعه عوامل دست به دست هم داد تا 

باالخره خانه حاجباشى تخریب شود.

هیچ کس از این تخریب اطالع نداشت

سرپرست شهردارى اراك گفت: خانه تاریخى حاج 
باشى ارتباطى با دوره قاجار ندارد و منتسب به دوران 
پهلوى است. مجموعه میراث فرهنگى حدود 3 سال 
پیش ایــن خانه را به ثبت تاریخى رســاند. وارثان و 
مالکان این خانه تاریخى بر اســاس دادخواستى که 
به دیوان عدالت ادارى ارائه داده اند، خواستار ابطال 
ثبت تاریخى این خانه شدند و درخواست کردند که 
خانه حاجباشى باید از فهرست آثار ملى خارج شود. 
بر این اساس دیوان عدالت ادارى نیز حکمى را صادر 
کرد که بر مبناى آن خانه حاجباشى باید از فهرست 
آثار تاریخى خارج شــود. در نهایت حکم صادر شده 
مورد تأیید قرار گرفت و حکم قطعى آن نیز توســط 
دیوان عدالت ادارى در اختیــار وارثان و مالکان قرار 

گرفته است.. 
«سعید بیاتیان» در جلسه علنى شوراى شهر اراك، 
افزود: پس از اخطارهایى که از ســوى شهردارى به 
وارثان و مالکان خانه حاجباشــى دادیم و با توجه به 
وضعیت نامناســبى که این خانه داشت، در نهایت 
وارثــان و مالکان نامه اى را به دادســتانى ارســال 
کردند که متن نامه نیز مبنى بر این بود که براساس 
فرسودگى خانه و تخریب قسمتى از آن و ایجاد حادثه 
و احتمال باالى ریزش بر سر شهروندان و همچنین 
به دلیل آنکه به مکانــى براى تجمع معتادان و افراد 
مزاحم تبدیل شده است و حتى شکایت همسایگان 
را نیز در پى داشته، لذا اینجانبان به عنوان وارثین و 
مالکین قانونى این امارت، به جهت پاکسازى از حضور 
افراد معتاد و ایمنى پایین این خانه و همچنین رفع 
خطرات احتمالى، خواستار ابطال این خانه تاریخى 

هستیم.
وى ادامه داد: در تاریخ 15 اردیبهشت ماه سال جارى 
بنده به اتفاق فرمانده نیروى انتظامى و دادســتان، 
معاون دادستان، سرپرست مجتمع انقالب اسالمى 
دادسراى شهرستان اراك و مدیرکل میراث فرهنگى 
از خانه تاریخى حاجباشى بازدید کردیم که این بازدید 
منجر به ارســال یک نامه از سوى معاون دادستان به 
شهردارى و میراث فرهنگى شد که متن نامه مذکور 
آمده است: «باتوجه به بازدید به عمل آمده و خرابى و 
فرسودگى خانه حاجباشى و داراى خطرات ناشى از 
ریختن آوار بر سر شهروندان و پاتوقى براى معتادین 
و درخواســت مالکین لذا در اســرع وقــت اقدام به 

پاکسازى شود.» 
سرپرست شهردارى اراك اظهار داشت: مى دانستیم 
که با شیطنت هایى روبرو مى شــویم. مانند همین 
کامنت هایى که در فضاى مجازى منتشــر مى شود 
و اعتراضاتى به عملکرد شــهردارى مــى گیرند، اما 
در جریان ماجرا نیســتند. البتــه کلیپ هایى از این 
کامنت ها همراه خود داریم، 3 ســال اســت که این 
بنا به حال خود رها شــده بود. حتى یک مشت گل 
به آن ســاختمان براى ترمیم زده نشده است. با این 
حال برخى زحمت کشــیدن و یک داربســت براى 
محافظت از این بنا برپــا کردند، اما بعد از 2 ماه آن را 

هم جمع کردند. 
بیاتیــان تصریح کرد: حرف یکى از شــهروندان این 
است که نه میراث فرهنگى آن را بازسازى کرده و نه 
مسئولیت آن را بر عهده مى گیرد. با چنین شرایطى 
صالح دانستیم که تخریب را انجام دهیم. حداقل در 
طول یک ماه شاهد بودیم که چه وضعیت اسفناکى 
داشته اســت. اگر از جلوى این خانه هم عبور نکرده 
باشید عکس هاى گرفته شــده کامًال جویاى احوال 
است. اگر اتفاقى پیش مى آمد چه کسى پاسخگوى 
آن بود. ما هم وظیفه ذاتى مان را انجام داده ایم و قانون 
به ما اجازه داده اســت. با همکارى وارثان و مالکان 8 
متر از مســیر به عقب رفته ایم و یک سهولت بسیار 

خوبى نیز جهت تردد ایجاد شده است.
وى بیان داشت: با من تماس هایى گرفته مى شود 
که ســرمایه گذار براى ملک مى آوردید تا بر روى 
آن ســرمایه گذارى مى کرد. چگونه مى شود براى 
2000 متر زمینى آنجا بــوده و 90 میلیارد تومان 
ارزش آن زمین اســت، سرمایه گذار آورد؟ سرمایه 
گذار چه ســرمایه اى مى خواهد پیاده کند؟! اینها 
همه حرف هایى است که در حد خیال بافى و تخیل 
است. حرف هایى است که پایه گذارى و کارشناسى 
شده نیست. هرکس اعتراضى دارد ما مدارکمان را 
رو مى کنیم تا قانع شوند. هیچ کس از این تخریب 

اطالع نداشت.

ایسنا:استاندار مرکزى کمبود آب را تهدیدى جدى براى صنایع 
شهرستان زرندیه دانست و گفت: اعتبارات ناکافى پاسخگوى 
زاویه،  مامونیه،  شهرهاى  شهردارى هاى  عمرانى  نیازهاى 

پرندك، رازقان و خشکرود از توابع شهرستان زرندیه نیست.
سیدعلى آقازاده باتشریح جزئیات جلسه هم اندیشى بررسى 
مشکالت برخى صاحبان صنایع و شهردارى ها که در سالن 
جلسات فرماندارى شهرستان زرندیه برگزار شد به بازدیدهاى 
و  همفکرى  منظور  به  استان  مختلف  نقاط  از  خود  مستمر 
بررسى مشکالت اشاره کرد و افزود: بررسى مشکالت صنایع 
بخش خصوصى یکى از محورهاى این جلسه بود که با هدف 
مانع زدایى از تولید تشکیل شد و مصوبات خوبى را به همراه 

داشت.
وى کمبود آب مورد نیاز صنایع شرکت شهرك هاى صنعتى 
مامونیه، زاویه و پرندك را مهمترین مشکل صنعت شهرستان 
زرندیه برشمرد و افزود: عالوه بر کمبود آب در این منطقه، 
اخذ  برق،  نظیر  تولید  حوزه  در  موانعى  با  زرندیه  صنایع 
مجوزهاى الزم و دریافت تسهیالت مواجه هستند که با حضور 
مدیران کل دستگاه هاى اجرایى و تیم اقتصادى استان این 
موضوعات مطرح و براى برون رفت از آن تصمیم گیرى شد.

استاندار مرکزى همچنین به جزئیات دومین جلسه امروز که با 
حضور شهرداران و اعضاى شوراهاى اسالمى شهرهاى زرندیه 
و مدیران ذیربط برگزار شد، اشاره کرد و افزود: در این جلسه 
نیز با حضور مدیران شهرى مشکالت اعتبارى، روند اجراى 
پروژه هاى عمرانى، راه و حمل ونقل مطرح و سازوکار مناسب 

براى برون رفت از آنها اتخاذ شد.
وى با تاکید بر اینکه کمبود اعتبارات در شهردارى شهرهاى 
درآمدى  منابع  تامین  و  امور  اداره  در  را  مشکالتى  کوچک 
ایجاد کرده است، گف: در این جلسه مقرر شد به شهردارى ها 
کمک هاى نقدى و غیرنقدى صورت گیرد که به طور مثال 
مى توان به تامین قیر و آسفالت به عنوان حمایت غیرنقدى از 

شهردارى ها اشاره کرد.
آقازاده در ادامه گفت: شهردارى ها برابر قانون باید خودکفا و 
از نظر درآمدى مستقل باشند اما درآمدهاى شهردارى کفاف 
تورم  نرخ  افزایش  به  توجه  با  را  شهرى  پروژه هاى  اجراى 
اقدامات خوبى  اندك  با بضاعت  و  این حال  با  اما  نمى دهد. 

براى عمران و آبادانى شهرها انجام گرفته است.
وى از تامین قیر مورد نیاز براى اجراى پروژه هاى آسفالت در 
شهرهاى کوچک خبر داد و افزود: در حوزه عمرانى شهردارى ها 
موانع قانونى براى حمایت مالى از سوى استاندارى وجود دارد 
این  با  اما  مواجه هستیم  اعتبارى  منابع  با محدودیت  گرچه 
حال به دنبال راهکارى براى کمک مالى از طریق اعتبارات 
بالعوض یا اخذ تسهیالت از سوى سازمان شهردارى ها به 
شهردارى هاى استان به ویژه شهردارى هاى زرندیه هستیم.

وى بیان کرد: شهرداران با وجود مشکالت مالى وسط میدان 
تکمیل  به  محکوم  نیز  عمرانى  طرح هاى  اجراى  و  هستند 

شدن است گرچه با موانع تامین منابع مالى مواجه است.

خــبـــر

... آخرین نطق مکی، بعدازظهر روز پنجم مردادماه 1328 آغاز 
شــد و تا سی دقیقه ى بامداد روز ششــم مردادماه ادامه یافت. 
طبق قانون هر کس پشت تریبون مى رفت مى توانست نامحدود 
حرف بزند.  او در خاطرات خود درباره وقایع آن روز نوشته است: 
«من و حائري زاده و دکتــر بقایی از ترس اینکه مبادا عده براي 
رأي کافی شود، براي احتیاط در آخرین وهله، نقشه خطرناکی 
پیش خود طرح کردیم . قرار شــد هرگاه خواستند براي الیحه 
رأي بگیرند، حائري زاده در اتاقک جنب پارلمان، که تمام سیم 
هاي بــرق در آن متمرکز بود، به کمک دســتمال و لباس خود 
ســیم ها را از جا بَکَند و پاره ُکند و تمام چــراغ هاي مجلس را 

خاموش نماید!
دکتر بقایی مأمور بود که در پشــت گلشــاییان، وزیر دارایی، 
بنشیند و به محض تاریک شدن پارلمان، پرونده قطوري که در 
جلوي گلشــاییان بود، از جایش ربوده و با همان پرونده بر فرق 

وزیر دارایی بکوبد!»
و در واقــع نطق طوالنى مکى باعث شــد الیحه مطرح نشــود. 
ســخنرانى مکى تا لحظات آخر دوره ى مجلس پانزدهم ادامه 
پیدا کــرد. آنقدر حرف زد که امکان طــرح الیحه بوجود نیاید. 

اقلیت، پیروز شد.
 بدیهى اســت این چند نماینده هم مى توانســتند توجیه کنند 
که ما در اقلیت هســتیم و کارى نمى توان کرد. اما تا پاى جان 

براى حفظ ثروت ملى، ایستادند. 
چند وقت پیش نمایندگان اصالح طلب شــوراى شــهر اراك 
تصویب کردند نام یکى از خیابان هاى اراك به اســتاد شجریان 
تغییر پیدا کند. امیدوار کننده بود. مردم در شبکه هاى مجازى 

هم اظهار شادى مى کردند. اما ناگهان ورق برگشت. 
 نمایندگان شــورا با چند توپ و تشر، عقب نشینى کردند. 

هر چند خدشــه اى به جایگاه استاد شــجریان وارد نشد اما به 
وجهه ى منتخبین مردم چه؟ درست در همین مواقع است که 

کاغذ «راى» به باد سپرده مى شود. 
و همه به یاد داریم که نمایندگان اصالح طلب مجلس ششم هم 
تحصن کردند و البته علت تحصن شــان رد صالحیت خودشان 
بود! و به یاد داریم که آن تحصن، شورى در جامعه ایجاد نکرد. 

انگیزه ها مهم تر از اعمال است. 
و حــاال تبلیغ مى کننــد که در خرداد ماه بیاییــم راى بدهیم. 
احتماال در خرداد ماه، در جاى خانه ى نوستالژیک حاجباشى، 

کارگران مشغول کار خواهند بود؛ براى برجى باال بلند.
  کوچــه ى جنت یک میدان هم دارد. چندین ســوپرى دارد و 
درخت دارد و گل دارد و البته دیگر، خانه اى به نام حاجباشــى 

ندارد.

ادمه یادداشت امروز

صالح دانستیم تخریب کنیم
    سرپرست شهرداري اراك در واکنش به تخریب خانه   تاریخی حاجباشی

● مدیر کل میراث فرهنگى: چیزى از خانه باقى نمانده بود!



شمش آلومینیوم براى نخستین بار از راه آهن اراك به خارج از کشور صادر شد
ایرنا :مدیرکل راه آهن اراك گفت: شمش آلومینیوم به عنوان یک محصول استراتژیک تولیدى این استان براى نخستین بار از سوى راه آهن این شهرستان بارگیرى و به خارج از کشور صادر شد.

«حمید گوگوچانى» افزود: یک هزار تن شمش آلومینیوم از شرکت آلومینیوم اراك در واگن هاى اروپایى بارگیرى و  به مقصد ترکیه صادر شد.
وى ضمن اعالم آمادگى براى حمل مواد اولیه مورد نیاز و محصوالت تولیدى شرکت هاى مختلف صنعتى استان مرکزى از بنادر مختلف و پایانه هاى ریلى مرزى گفت: در این راستا نشست هاى مختلفى با شرکت هاى تولیدى و صنعتى براى انتقال بار از شبکه جاده اى 
به ریلى به صورت حمل مستقیم ریلى و حمل ترکیبى برگزار شده  است. مدیرکل راه آهن اراك خاطرنشان کرد: حمل بار از سوى راه آهن عالوه بر کمک به روان سازى و کاهش ترافیک جاده اى، افزایش ایمنى در حمل بار و جلوگیرى از بروز حوادث جاده اى براى صاحبان 

بار نیز یک مزیت اقتصادى محسوب مى شود.

روزنامه  سیاسى، اقتصادى، فرهنگى 
��ی

@Atreyasemarkazi
@Atreyasmarkazi

 صاحب امتیاز ومدیر مسوول: داود باقرى

زیر نظر شوراى سردبیرى
صفحه آرا: سپیده امیرى

نشانى:اراك، خیابان شهید رجائى،خیابان جنت،کوچه فرجاد 
 پالك: 3679 - کدپستى: 3813683679
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مدیرکل راه آهن اراك :

کارگران نمونه قوطى سازى آلومینیوم کاوه در گفتگو با عطریاس به اولویت برنامه هاى مدیریت تاکید داشتند :

به روز رسانى علمى و فنى کارگران براى رقابت در 
کالس جهانى  

● شرکت قوطى سازى آلومینیوم کاوه،واحد صنعتى نمونه کشور و کارآفرین نمونه استان مرکزى است

حسین رضایی:

تعهد و تخصص، پیروى از خط مشى شرکت، تاثیرگذارى فرد در 
بهره ورى شرکت حائز اهمیت است

1- رفتار سازمانى،توان فنى و تخصصى در حوزه کارى، میزان مشارکت فرد در 
فعالیت هاى شــرکت، میزان کمک هاى فرد براى رسیدن به اهداف استراتژیک 

شرکت مورد توجه است.
2- تعهد و تخصص، پیروى از خط مشــى شرکت، تاثیرگذارى فرد در بهره ورى 

شرکت حائز اهمیت است.
3- حقوق و مزایاى شغلى، برگزارى مراسم سالیانه و مناسبتى، تشویق و تجلیل 

و حمایت به صورت فردى و گروهى صورت مى گیرد. 
4- بله، بررسى هاى ماهیانه ایزو و بررسى ایمنى به صورت دوره اى و منظم انجام 

مى شود.
5- بله؛ آموزش هاى مدون درون سازمانى و برون سازمانى،استفاده از تجربیات 

شرکت هاى خارجى در سالیان گذشته انجام گرفته است.
6- برگزارى مرتب دوره هاى آموزشى متناسب با نیاز کارگران و شرکت صورت 

مى گیرد.
7- برگزارى مسابقات سرگرمى،پرداخت پاداش تولید، برگزارى جلسات پرسش و 
پاسخ با مدیر عامل ،اجراى مسولیت هاى اجتماعى،پرداخت وام ضرورى به پرسنل 

از جمله اقدامات مثبتى است که انجام مى گیرد.

  
محمدعلی استخري:

ایجاد فضاى الزم براى ارایه ایده و طرح، احترام به شخصیت پرسنل، 
ایجاد فضاى آرام و صمیمى با پرسنل و ایجاد حس ارتقا در آینده شغلى 

توسط مدیریت شرکت صورت گرفته است

1- مولفه هایى مانند رعایت انضباط، رعایت کامل ایمنى، انجام دقیق امور محوله، خوش 
رویى و خوش خلقى، ارایه ایده و نوآورى و انتقال دانش به دیگران.

2- ایمنى، رفتار عالى، ایجاد دانش و ارایه طرح هاى جدید و سازنده و ایجاد ارزش افزوده، 
انضباط وعشق و عالقه به کار و فضاى کار.

3- ایجاد فضاى الزم براى ارایه ایده و طرح، احترام به شــخصیت پرسنل، ایجاد فضاى 
آرام و صمیمى با پرســنل و ایجاد حس ارتقا در آینده شغلى توسط مدیریت شرکت انجام 

گرفته است.
4- بله؛ تمام ابزارهاى ایمنى به روز در اختیار پرسنل قرار گرفته است.

5- بله؛ با ایجاد موقعیت و با انتقال دانش افراد با تجربه خارجى و نیز علم و تکنولوژى روز 
به پرسنل شرکت انتقال داده مى شود.

6- با برگزارى دوره هاى به روز و پیشرفته، این مهم را انجام مى دهد.
7- اهمیت دادن به سطح زندگى و رفاه پرسنل، احترام الزم به پرسنل، اهمیت باال به ایمنى 
و سالمتى پرسنل، رابطه خوب پرسنل با مدیران خود، افزایش حقوق پرسنل باالتر از میزان 

روز ، آزادى عمل در کارگاه و سایر این موارد باعث
 ایجاد انگیزه و باال رفتن راندمان در کار مى 

جواد سعیدیان:

 ایجاد امنیت شغلى، اقدامى است که مجموعه قوطى سازى کاوه 
توانسته است این تفکر را پیاده سازد و مشکالت روحى پرسنل را 

کاهش دهد

1-  نظم و انضباط کارى و ادارى ، رفتار احترام آمیز با همکاران، تسلط به مقررات کارخانه و رعایت 
قوانین مجموعه، ارائه پیشنهادهاى نو و خالقانه و علمى در خصوص پیشبرد اهداف کارخانه، انجام 
به موقع کارهاى محوله و احساس مســئولیت در محیط کارى، افزایش راندمان و کاهش هزینه 

ها در مجموعه 
2- به نظر بنده نظم و انضباط کارى و نیز رعایت مقررات و قوانین مجموعه جز اولویت ها بوده و معیار 
هاى حائز اهمیت از جمله: افزایش راندمان کارى، به روز بودن افراد از نظر سطح علمى در حوزه کارى، 

احترام کارى و اجتماعى در محیط کار .
3- نیروى انسانى به عنوان سرمایه هاى  اصلى یک مجموعه به شمار مى آید؛ لذا ارتقا جایگاه کارگران 
منجر به ارتقا اجتماعى و فرهنگى در جامعه مى شود. براى ارتقا جایگاه باید افراد از نظر روحى و روانى 
در آرامش باشند و مخاطرات ذهنى کمترى در مجموعه کارى داشته باشند؛ که یکى از راه هاى حفظ 
و ارتقا جایگاه کارگران، ایجاد امنیت شغلى مى باشد که مجموعه قوطى سازى کاوه توانسته است این 

تفکر را پیاده سازد و مشکالت روحى پرسنل را کاهش دهد. 
4- در مورد ایمنى و دانش روز باید این نکته را بیان نمود که ابزارهاى مهم و کاربردى در حوزه کارى 
از دیدگاه فرد در محیط کار نشات مى گیرد؛ بدین صورت که افراد در محیط هاى کارى با ایمن کردن 
شرایط نا ایمن توانسته اند خطرات احتمالى شغلى را کاهش دهند؛ کاهش حوادث شغلى در مجموعه در 
سال هاى گذشته گویاى این مطلب است که پرسنل به بلوغ ایمنى در محل کار خود رسیده اند؛ بنابراین 

نیاز به باز آموزى سالیانه دارند. 
5- یکى از دغدغه هاى مدیریت ارشد این مجموعه به روز رسانى علمى و فنى افراد مى باشد ، براى رقابت 
در کالس جهانى، ابزار جهانى نیز نیاز است. لذا پرسنل باید علم روز در حوزه کارى را آموخته و پیاده سازند.
 هر ســاله شاهد برگزارى کالس هاى متنوع علمى و آموزشى متناسب با نوع زمینه کارى در شرکت 

هستیم تا سطح و توان فنى پرسنل افزایش یابد. 
6- جهت ارتقا سطح کیفى محصوالت در بازار رقابتى باید به سراغ رشد فنى و علمى پرسنل  رفت؛ زیرا 
کارگران به عنوان موتور محرك صنعت مى باشند. رشد علمى و فنى کارگران برابر است با پیشرفت 
فناورى در مجموعه؛ لذا طرح هایى که ماهیانه در مجموعه اجرا مى شود و خروجى خوبى نیز دارد نشان 

از عالقه باالى سازمان به رشد علمى، فنى و اجتماعى پرسنل دارد . 
7- همواره خاص بودن، جذابیت ایجاد مى کند؛ مجموعه قوطى ســازى کاوه صنعتى نوپا و جدید 
در ایران است و همواره در بین اهالى صنعت از مدرن بودن صحبت کرده است، بنابراین طرفداران 
زیادى خواهد داشت؛ اما مهمترین موءلفه هایى که کارکردن در این مجموعه را نسبت به سایر صنایع 
متمایز کرده است عبارتند از : ،دیدگاه و نظر مدیریت ارشد مجموعه به تولیدى با کیفیت که نه تنها 
رضایت مشتریان را جلب کند، بلکه باعث شادمانى مشتریان گردد؛ همچنین حفظ محیط زیست و 
کاهش اثرات مخرب زیست محیطى؛ توجه ویژه به پرسنل و خانواده آن ها؛ تعیین سطح درآمدى 

متناسب براى پرسنل و ...

فواد فقیهی:

واحد آموزش شرکت قوطى سازى کاوه بر اساس نظر سنجى که از 
نیروهاى متخصص خود انجام مى دهد از شرکت هاى بین المللى براى 

آموزش و باال بردن سواد و توان نیروهاى فنى خود استفاده مى کند

1- در شرکت قوطى سازى آلومینیوم کاوه، افراد بر اساس 6 ارزش بنیادین شرکت 
منتخب شده و همچنین میزان رعایت اصول ایمنى و بهداشت  ارزیابى مى شوند.
2- اولویت اول شرکت قوطى ســازى آلومینیم کاوه به ترتیب ایمنى و احترام و 

عملکرد و صداقت و وفادارى به خط و مشى شرکت مى باشد.
3- در مجموعه قوطى سازى آلومینیوم کاوه، نیروى انسانى به عنوان یک سرمایه 
گران بها مى باشد و واحد منابع انسانى و مدیرت مجموعه، اقداماتى همچون جشن 
تولد و اهداى کادو در شان نیروى انسانى به خاطر فرزنددار شدن و اهداى جوایزى 

تحت عنوان نیروى برتر ایمنى و عملکرد در هر ماه انجام مى دهد.
4- بله؛ واحد آموزش در هر زمینه اى از جمله ایمنى و بهداشت و دانش روز که براى 
ارتقاع سطح علمى و عملیاتى نیروى انسانى نیاز باشد در هر سال نیاز سنجى مى 

کند و از بهترین واحدهاى آموزشى منابع انسانى کمک مى گیرد.
5- بله؛ واحد آموزش بر اســاس نظر سنجى که از نیروهاى متخصص خود انجام 
مى دهد از شرکت هاى بین المللى براى آموزش و باال بردن سواد و توان نیروهاى 

فنى خود استفاده مى کند.
6- مجموعه قوطى ســازى کاوه براى پاسخ گو بودن به مشتریان خود به مبحث 
بروز بودن فعالیت هاى خود و انطباق آن با استاندارهاى جهانى توجه ویژه دارد و 
در این راستا استفاده از تکنولوژى روز دنیا را انتخاب کرده و از آموزش هاى بروز 

در صنعت قوطى سازى استفاده مى کند.
7- در مجموعه قوطى ســازى جهت سنجش نیروى انسانى، کمیته اى نظر مى 
دهد که این کمیته از تمام سطوح پرسنلى تشکیل شده و این باعث مى شود که 
هم فیلترینگ درستى انجام بشود و هم  نیروى انسانى به این کمیته اعتماد داشته 

باشد؛ به همین دلیل هیچ فعالیتى نادیده گرفته نمى شود.

گــروه اقتصــاد و صنعت : شــرکت قوطــى ســازى آلومینیوم کاوه بــه عنــوان واحد صنعتــى نمونه ملــى و کارآفریــن نمونه اســتانى در صدر فهرســت واحدهاى موفق اســتان و کشــور قــرار دارد.

با توجه به وجود انگیزه ى افتخارآفرینى و کســب موفقیت در مجموعه مذکور، همزمان با هفته کارگر که بهانه اى است براى تجلیل از کارگران نمونه ى واحدهاى تولیدى، صنعتى، خدماتى و بازرگانى؛مدیریت 

عامل شرکت قوطى سازى آلومینیوم کاوه نیز در اقدامى قابل تحسین، تعدادى از کارگران مجموعه را با معرفى به روزنامه عطریاس با هدف ارائه تجربیات کارگران نمونه به جامعه کارگرى استان مرکزى، گامى نو 

در راستاى حفظ منزلت و جایگاه کارگر و نیز رعایت حقوق این قشر برداشت.

تعدادى از کارگران نمونه و منتخب شرکت قوطى سازى کاوه در پاسخ به سواالتى پیرامون چگونگى انتخاب به عنوان کارگر نمونه و نیز نحوه ى رعایت استانداردهاى الزم شغلى که منتج به کسب عنوان نمونه در میان 

صدها کارگر شده اند، با عطریاس گفتگو داشتند.  سواالت از کارگران به شرح ذیل مى باشد و پاسخ هاى هریک از آن ها گویاى واقعیت هاى فضاى کار و کارگرى در مجموعه قوطى سازى آلومینیوم کاوه مى باشد. 
1- چه مولفه هایى در انتخاب یک فرد به عنوان کارگر نمونه در مجموعه مورد ارزیابى قرار داشته است؟

2- اولویت هاى مجموعه قوطى سازى کاوه در انتخاب کارگر نمونه چیست؟ چه معیارهایى حائز اهمیت است؟
3- با توجه به اهمیت نیروى انسانى در هر مجموعه، چه اقداماتى در راستاى ارتقاء جایگاه کارگران در مجموعه قوطى سازى کاوه صورت گرفته است ؟

4- آیا ابزارهاى مهم و کاربردى در حوزه ى کارگرى با ایمنى و دانش روز تطبیق مى گردد؟
5- آیا شرکت، کارگران فنى را به علم و تکنولوژى روز دنیا آگاه سازى مى نماید؟

6- مجموعه قوطى سازى کاوه تا چه میزان بر رشد علمى و فنى کارگران براى خروجى بهتر در کار و ارتقاء سطح کیفى تولیدات مى اندیشد؟
7- ممیزهایى که منجر به تفاوت ارگران قوطى سازى کاوه نسبت به سایر حوزه هاى کارى مشابه مى گردد و سبب افزایش راندمان کارى و ایجاد تعهد بیشتر نسبت به انجام مسئولیت هاى کارى در آن ها شده چیست؟؟؟


