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95 درصد برق مازاد مصرفى، ماینرها و برق هاى قاچاق است
انتقاد رئیس اتاق بازرگانى اراك از قطعى برق صنایع:

در این شماره بخوانید

3

استاندار مرکزى در تشریح عملکرد دولت تدبیر و امید در استان عنوان کرد:

انجام بیش از 3 میلیارد دالر سرمایه 
گذاري در استان مرکزي

  عطر یاس دالیل سلب میزبانی تیم آلومینیوم را بررسى مى کند :

2

صفحه   ٤

تخلیه مجتمع مسکونی نا ایمن ارغوان، 
واقع در شهرك پردیس 2

توقف موقتی واکسیناسیون در استان مرکزي

با مصوبه شوراي تامین شهرستان و  استان، توسط شهرداري 
اراك در حال انجام است :

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراك خبر داد :

پروژه هلى پد اورژانس هوایى شهر هندودر به بهره بردارى رسید 

گروه جامعه، آزاده فراهانى:پروژه هلى پد اورژانس 
هوایى شــهر هندودر در شهرستان شــازند از توابع استان 
مرکزى با تالش و کوشش برادران حاج اصغر و حاج جعفر 
قدبیگى از خیرین بهداشت و درمان و با حضور مقامات استانى 

و شهرستانى به بهره بردارى رسید. 

اعتبارى بالغ بر 850 میلیون تومان هزینه 
شده است 

مدیر اجرایى پروژه هلى پد اورژانس هوایى در شهر هندودر 
گفت: پروژه هلى پد اورژانس هوایى شهر هندودر با اعتبارى 
بالغ بر 8 میلیارد و 500 میلیون تومان احداث شده و به بهره 
بردارى رسیده است. این پروژه در زمینى به مساحت 3300 
مترمربع زمین احداث شــده که از این میزان زمین، 1600 
مترمربع براى باند هلى پد و 1700 مترمربع براى مسیر پرواز 
در نظر گرفته شده است. این پروژه در کمترین زمان و حدود 

4 ماه کارى احداث شده و بهره بردارى رسیده است. 
ســرهنگ عزت اله حیدرى افزود: براى احداث این پروژه 
1200 مترمکعــب خاك نباتى برداشــت شــده و 3300 
مترمکعب خاك مخلوط با همکارى شهردارى و پیمانکاران 
جزء در 4 مرحله در این محوطه خاکریزى انجام شده است. 
400 مترمربع سطح بتن ریزى این پروژه بوده و براى اتمام 

آن 130 مترمکعب بتن مصرف شده است. 
وى ادامه داد: اجراى یک تن و 600 کیلوگرم فوالد، 50 تن 
سیمان، 2300 تن مصالح شن و ماسه، از دیگر اقداماتى بوده 
که براى احداث و بهره بردارى از این پروژه انجام شده است. 
همچنین 105 تن آسفالت در باند کنارى این هلى پد اجرایى 
شده و 600 گلدان گل نیز براى زیباسازى این پروژه در اطراف 

آن کاشته شده است. 
استاندار مرکزى در مراسم بهره بردارى از هلى پد اورژانس 
هوایى در شــهر هندودر گفت: در حال حاضر شــاهد بهره 
بردارى از هلى پد اورژانس هوایى در شــهر هندودر هستیم 
و با این اقدام شهر هندودر نیز در کنار مراکز شهرستان ها و 

تعدادى از شهرهاى استان مرکزى داراى باند فرود بالگرد 
شده اســت. این باند در مواقع اضطرارى، براى حمل بیمار، 
حوادث غیرمترقبه و مســائل مربوط بــه پدافند غیرعامل 
احداث شــده و با این اتفاق شهر هندودر در زمره شهرهاى 

داراى تجهیزات فرود اضطرارى بالگرد است.
سید على آقازاده افزود: ساختمان درمانگاه که در واقع مى توان 
گفت بیمارســتان هندودر نیز نام دارد با یارى خداوند با یک 
سرعت بسیار خوبى در حال پیشروى است و امیدواریم تا پیش 
از پایان سال جارى عملیات احداث ساختمان آن به اتمام برسد. 
تجهیز و تأمین نیروى آن نیز بر عهده مجموعه وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکى و همچنین مجموعه دانشگاه علوم 
پزشکى است. خانواده قدبیگى با این میزان تالش و کوششى 
که از خود نشــان دادند و به صورت همدالنه و با روحیه نوع 
دوســتى و با یک تمایل صددرصد معنوى چنین گام بزرگى 
را برداشتند و همچنین استقبالى که مردم منطقه از این اقدام 
بزرگ خیرساز انجام دادند، امیدواریم تا پایان سال جارى فرایند 
تکمیل و تجهیز آن انجام شود و بتوانیم راه اندازى این پروژه 
درمانى را نیز تا پیش از آنکه سال 1400 به پایان برسد، شاهد 

تأمین و تجهیز آن باشیم. 
اســتاندار مرکزى اظهار داشــت: بنده نیز به سهم خودم  از 
اقدامات بزرگ خیرین تشــکر و قدردانى مى کنم. خیرین 
همواره در کنار دولت حاضر بودند. خیرین مدرســه ســاز، 
خیرین بهداشــت و درمان، خیرین یارى رسان به خانواده 
هاى بى سرپرســت و خیرین کارهاى مؤمنانه، احســان و 
نیکوکارى همواره در صحنه حضور داشــتند. خیرین بسیار 
خوبى در حوزه بهداشت و درمان هم در سطح کشور و هم در 
سطح استان مرکزى داریم که یکى از همین نمونه ها اقدام 
بزرگ و ارزنده اســت که برادران قدبیگى انجام داده اند که 

بسیار جاى تقدیر و تشکر دارد. 
 رئیس دانشگاه علوم پزشکى اراك نیز در این مراسم ضمن 
ابراز تشکر از برادران حاج اصغر و حاج جعفر قدبیگى خیرین 
پروژه که همیشه در کنار سالمت و بهداشت جامعه بودند، 
گفت: برادران قدبیگى عالوه بر احداث پروژه هاى درمانى 

در منطقه هندودر و خدمات ارزنده در این منطقه، در موضوع 
مبارزه با کرونا براى تهیه کپسول هاى اکسیژن کمک هاى 
بسیار خوبى را به مجموعه دانشگاه علوم پزشکى انجام دادند. 
جناب سرهنگ عزت اله حیدرى نیز تالش ها و پیگیرى هاى 
شبانه روزى داشتند و در راه اندازى این پروژه قدم هاى بسیار 

مؤثرى برداشتند. 
دکتر ســید محمد جمالیان با بیان اینکه این منطقه حدود 
84 روستا دارد که جمعیتى نزدیک به 12 هزار نفر را پوشش 
مى دهد، افزود: منطقه هندودر بــا توجه به اینکه یکى از 
مناطق صعب العبور استان است، از سوى دیگر جزء مناطق 
توریستى استان به شمار مى رود. چرا که در این منطقه هم 
در فصل زمستان پیست اســکى آن مورد استقبال موردم 
قرار مى گیرد و هم در فصل تابســتان نیز ســد هندودر با 
گردشگران بسیارى روبرو مى شــود. همچنین هر ساله 
مصدومین را داریم که امکان ارائه خدمات اورژانس جاده 
اى در این منطقه را نداشتند، چرا که ارائه چنین خدماتى در 
این منطقه به دلیل صعب العبور بودن بسیار سخت است. 

وى ادامه داد: یکى از اقدامات خوبى که در این منطقه انجام 
شــد، احداث این هلى پد بود که با کیفیت خوب و با بهترین 
استانداردهایى که توسط سازمان اورژانس تدوین شده بود، 
انجام شد و در حال حاضر شــاهد بهره بردارى از این طرح 
هســتیم. با بهره بردارى از این پد اورژانس هوایى، امکان 
ارائه خدمات به مصدومین احتمالى بسیار از کیفیت و زمان 
خوبى بهره مند مى شــود و این اتفاق بسیار ارزشمند است. 
با یارى خداوند ســایر طرح هایى که توسط خیرین در حال 
ســاخت و پیگیرى در این منطقه است، با همین کیفیت و با 
همین ســرعت پیش برود تا مردم این منطقه از مزایاى آن 

بهره مند شوند. 
همچنین در ادامه مراسم اســتاندار مرکزى و رئیس 
دانشگاه علوم پزشکى اراك و سایر مسئولین استانى و 
شهرستانى از روند احداث مرکز درمانى جامع سالمت 
شبانه روزى با تســهیالت زایمان شهر هندودر که در 
جنب پروژه هلى پد اروژانس هوایى این شهر در حال 

ساخت است، بازدید کردند. نام این پروژه، مرکز درمانى 
خیر ساز زنده یاد حاج على قدبیگى است که به همت 
فرزندان برومند ایشــان که داراى اصالت هندودرى 

هستند، در حال احداث مى باشد. 
آقایان حاج اصغر قدبیگى مدیرعامل محترم شرکت 
کوشــاوران اراك و حاج جعفر قدبیگــى مدیر عامل 
محترم شرکت ماشــین کاران اراك 2 برادر قدبیگى 
هســتند که به عنوان خیرین حوزه بهداشت و درمان 
احداث این مرکز درمانــى را بر عهده گرفته اند. طبق 
توافق نامه فى ما بین با دانشگاه علوم پزشکى خیرین 
پس از ســاخت این مرکز درمانى، تمامى پروژه را به 
نام دولت جمهورى اســالمى منتقــل نموده و جهت 
بهره بردارى در اختیار دانشــگاه علوم پزشــکى قرار 

خواهند داد. 
زمین در نظر گرفته شده براى احداث این مرکز درمانى 
10 هزار متر مربع اســت که در خرداد ماه سال 99 با 
اعتبار 13 میلیارد ریال خریدارى شده است. زیر بناى 
در نظر گرفته شده براى این پروژه 2500 مترمربع با 
سازه بتنى است و تحت نظارت دفتر فنى دانشگاه علوم 
پزشکى اراك احداث مى شود. اعتبار پیش بینى شده 
براى احداث این مرکز درمانى حدود 180 میلیارد ریال 

در نظر گرفته شده است. 
شروع عملیات اجرایى احداث ســاختمان این مرکز 
درمانى 25 شــهریور 99 با حضور استاندار محترم و 
مســئولین آغاز شده اســت. در حال حاضر پیشرفت 
فیزیکى پروژه احداث این مرکز درمانى باالى 40 درصد 
است و پیش بینى مى شود تا پایان سال 1400 به بهره 
بردارى برسد. مرکز درمانى جامع سالمت شبانه روزى 
خیر ساز زنده یاد حاج على قدبیگى به صورت صفر تا 
صد با هزینه خیرین احداث مى شــود و طراحى آن بر 

حسب نیازهاى حقیقى انجام خواهد شد. 
استفاده از نیروهاى فنى بومى محلى براى ساخت و ساز، 
نظارت عالیه دفتر فنى دانشگاه علوم پزشکى اراك، به 
کارگیرى مدیریت شهرى در راستاى سرعت بخشیدن 
به ساخت و سازها، سرعت پیشرفت کارگاه ها به صورت 
شبانه روزى، تولید بتن در محل با رعایت طرح اختالط، 
پیش خرید مصالح مورد نظر جهت سرعت در پیشرفت 
کار، احداث 6 واحد خانه سازمانى براى کادر پزشکى، 
خدمات تسهیالت زایشگاهى، رادیولوژى از مهمترین 
ویژگى هاى احداث این مرکز درمانى است. همچنین 
تمامى تجهیزات الزم براى ســاختمان این درمانگاه 
از لحاظ تأسیســات، برق، رادیاتور، موتورخانه، درب 
هاى ورودى و ... را به صورت متمرکز توســط خیرین 

خریدارى شده است.

به کوشش خیرین بهداشت و درمان برادران قدبیگى(مدیران محترم شرکتهاى کوشاوران و ماشین کاران اراك): 

نور   ورزشگاه
 عامل سلب میزبانى

 تیم آلومینیوم

صفحه   ٢

صفحه   ٢
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تخلیه مجتمع مسکونى نا ایمن ارغوان، 
واقع در شهرك پردیس 2

مجتمع مسکونى  ارغوان واقع در شهرك پردیس 2- فردوس یک- یاس یک، 
در چهار طبقه و پیلوت و هر طبقه به مساحت 450 مترمربع احداث شده که بنا 
به دالیلى که هنوز مشخص و ثابت نشده، دچار شکستگى شده است، لذا بر 
اساس مصوبه شوراى تامین شهرستان و استان ، شهردارى اراك با همکارى 
مالک و یا سازنده به منظور حفاظت از جان و مال شهروندان، تخلیه ساکنین 
مجتمع مذکور را در دستور کار قرار داده اند. شهردار اراك ضمن بیان مطلب فوق 
گفت: شهردارى اراك با تخصیص اعتبار 1/300/000/000 ریالى طبق مصوبه 
شوراى اسالمى شهر، فراهم نمودن منازل رهنى جهت اسکان هر یک از مالکین 
این مجتمع را در دستور کار قرار داده، در این راستا طى بررسى هاى بهعمل 
آمده مشخص شد که از 16 واحد این مجتمع 10 مالک ساکن هستند و مابقى 
مستاجر،  لذا طى رایزنى و پیگیرى هاى صورت گرفته، تا کنون 7 مالک نسبت 
به تخلیه و اسکان در منازل فراهم شده توسط شهردارى اقدام نموده و پیگیرى 
دارد.همچنین مستاجرین  این ساختمان وجود  مالک دیگر  تخلیه 3  ها جهت 

ساکن در مجتمع تعدادى تخلیه نمودند و مابقى نیز در حال تخلیه هستند.
بیاتیان در پایان گفت: حفظ جان و مال شهروندان یکى از اولویت هاى کارى 
مجموعه شهردارى اراك است و ایمن سازى این مجتمع که به هر دلیلى دچار 

نقص شده، پس از مشخص شدن دالیل فنى، انجام خواهد شد.

با مصوبه شوراى تامین شهرستان و استان، توسط شهردارى 
اراك در حال انجام است:

توقف موقتی واکسیناسیون در استان مرکزي
ایسنا: رئیس دانشــگاه علوم پزشکى اراك با اشــاره به توقف موقتى واکسیناسیون 
کروناویروس در استان مرکزى گفت: محموله جدید واکسن در راه است و اجراى طرح 

واکسیناسیون طبق برنامه انجام خواهد شد.
دکتر سیدمحمد جمالیان اظهار کرد: به دلیل برخى مشکالتى که در حوزه واردات واکسن 
طى روزهاى گذشــته بوجود آمد، اجراى طرح واکسیناسیون در استان مرکزى و دیگر 

استان هاى کشور با وقفه کوتاه مواجه شد.
وى بیان کرد: با پیگیرى هاى صورت گرفته واکسن مورد نیاز کشور تامین شده و در هفته 
جارى طبق برنامه زمانبندى واکسیناسیون افراد باالى 65 سال از سر گرفته خواهد شد.

رئیس علوم پزشکى اراك در خصوص میزان تاثیر واکسن کرونا براى فردى که دوز دوم 
واکسن را تزریق نکند یا با تاخیر تزریق کند، گفت: تزریق دوز دوم واکسن کرونا موجب 
ارتقاى سیستم ایمنى فرد مى شود و این بدین معنى نیست که اگر فردى دوز دوم واکسن 
را تزریق نکرد در مقابل بیمارى ایمن نشــده است، بلکه تزریق دوز دوم موجب ارتقاى 
ایمنى فرد مى شود و توصیه مى کنیم که مردم حتما با مراجعه به مراکز اعالم شده نسبت 
به دریافت دوز دوم واکسن اقدام کنند.وى در ادامه از تزریق دوز یادآور واکسن سینوفارم 
کرونا در روز دوشــنبه 17 خردادماه 1400 خبر داد و افزود: با توجه به اینکه زمان تزریق 
دوز دوم واکسن کروناى بسیارى از گروه ها فرا رسیده است، سالمندانى که باید دوز دوم 
را  دریافت کنند، از روز دوشنبه 17 خرداد 1400 به مرکز واکسیناسیون شماره(1) واقع در 
سالن ورزشى شهید ساکى مرکز بهداشت استان و همچنین مرکز شماره 2 سالن ورزشى 

یادگار امام (ره) واقع در شهرك گردو از ساعت 8 صبح الى 14 ظهر حضور یابند.
جمالیان در ادامه مهمترین راهکار مقابله با ویروس کرونا را تزریق واکسن دانست و افزود: 
در حال حاضر تمامى واکسن هاى موجود در کشور مورد تایید وزارت بهداشت هستند و 
مردم به حواشى سودجویان درخصوص واکسن کرونا در فضاى مجازى اهمیت ندهند.

وى تصریح کرد: البته تا زمانیکه همه مردم واکسینه نشوند این ویروس از بین نمى رود 
اما تا آن زمان رعایت فاصله گذارى فیزیکى، زدن ماسک و شستن دست همچنان اصل 

پیشگیرى است و باید رعایت شود.

عطریاس:مدیر کل راه و شهرســازى استان مرکزى گفت: براساس مصوبات 88 
جلسه شوراى مســکن اســتان، ثبت نام مجدد و پاالیش متقاضیان شهر اراك 
ازساعت 12 چهارشــنبه 19 خرداد ماه سال جارى در ســامانه طرح اقدام ملى 

مسکن آغاز مى شود.
احمــد مرزبان افزود: تمام متقاضیانى که در مرحله قبل ثبت نام در شــهر اراك 
داشته و براى آنها افتتاح حساب انجام شده نیازى به ثبت نام مجدد نداشته و آن 
دسته از همشهریان که ثبت نام داشته و وضعیت آنها در سامانه در مرحله حذف 
میباشد صرفا با شماره هاى 33130060-33131024-33134562 داخلى 

233 و232 تماس حاصل و وضعیت ثبت نام آنها تایید مى شود.
مدیر کل راه و شهرسازى استان مرکزى اظهار داشت: تمام متقاضیان این طرح که 
ثبت نام در شهر اراك نداشته اند مى توانند از تاریخ 1400/3/19 به مدت یک هفته 
در سامانه tem.mrud.ir نسبت به ثبت نام بر اساس ماده (1) آیین نامه اجرایى 
قانون ســاماندهى و حمایت از تولید و عرضه مســکن اقدام نمایند (همشهریان 
بازمانده از ثبت نام مرحله قبل در شهرهاى نوبران -غرق آباد -کمیجان و دلیجان 

نیزمى تواند ثبت نام کنند).

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراك خبر داد:

خبر

با افرادى که در روند راى گیرى اخالل ایجاد کنند 
برخورد مى شود

سرپرست معاونت اجتماعى و پیشگیرى از وقوع جرم دادگسترى 
استان مرکزى:

عطریاس: کارمنــدان دولت اجــازه هیچ گونه 
تبلیغات در ســاعات ادارى بــراى نامزدها را حتى 
در فضاي مجازي ندارند و با هرشــخصى در روند 
راى گیرى اخالل ایجاد کنــد یا خارج از چارچوب 
قانون عمل کند؛ برخورد و براى وى پرونده قضایى 

تشکیل مى شود.
سرپرســت معاونت اجتماعى و پیشگیرى از وقوع 

جرم دادگسترى استان مرکزى در نشست توجیهى 
تببین بایدها و نبایدهاى انتخاباتى به کاندیداهاى 
شــوراى شهر ، اظهار داشت: شــیوع و همه گیرى 
کرونا بســیارى از فعالیت ها و رویدادها را به سمت 

فضاى مجازى سوق داده است.
محســن خیرمند ادامــه داد: حواســتان به فضاى 
مجازى باشد، قطعا شــبکه هاى اجتماعى فرصت 
هاى بســیار خوبى در اختیار نامزدهاى انتخاباتى 
قرارمى دهــد تا بتواننــد برنامه هــا، نگرش ها و 
اقدامات خود را معرفى کننــد؛ اما در عین حال مى 
تواند خطرات بیشترى نیز به همراه داشته باشد و در 
واقع به ابزارى براى ایجاد جو منفى تبلیغاتى تبدیل 
شوند؛ لذا توصیه مى شود تا حدامکان از پیام رسان 

هاى داخلى استفاده شود.
سرپرســت معاونت اجتماعى و پیشــگیرى از وقوع 

جرم دادگسترى تاکید کرد: سالمت انتخابات بسیار 
حائز اهمیت اســت تا آنجاکه مى توانیم اجازه نمى 
دهیم حتى یک راى از مردم باطل شود؛ چرا که حق 

الناس است.
 وى تصریح کرد: در شــرایط بســیار حساسى قرار 
داریم تمام دشمنان تالش مى کنند تا تنور انتخابات 
گرم نشود؛ قطعا وظیفه اول تک تک ما این است که 

براى افزایش مشارکت در انتخابات تالش کنیم.
سرپرســت معاونت اجتماعى دادگسترى استان در 
پایان اظهار داشت: توصیه اى که به همه شما دارم 
این است که منشور اخالق انتخاباتى را در ستادهاى 
انتخاباتى خود نصب کنید و از تمام کســانى که در 
ســتادهاى انتخاباتى شما مسئولیت دارند بخواهید 
قوانین و مقررات رعایت کننــد و تنها در چارچوب 

قانون حرکت کنند.

  عطر یاس دالیل سلب میزبانی تیم آلومینیوم را بررسی می کند :

نور  ورزشگاه عامل سلب میزبانى تیم آلومینیوم
گزارش

مدتى اســت اختالفات میان هیئــت فوتبال 
اســتان مرکزى، مدیرعامل و کادر فنى باشگاه 
آلومینیوم با مدیرکل ورزش و جوانان اســتان 
مرکزى به سوژه اى براى رسانه ها تبدیل شده 
است. تا آنجا که این دعواها و جدل ها روى آنتن 
زنده برنامه هاى تلویزیونى نیز کشــیده شــده 
اســت. یکى از عیان ترین این اختالفات نواقص 
مطرح شده در رابطه با روشنایى و نور استاندارد 
ورزشــگاه امام خمینى اراك است. مسئله اى 
که کار را  به سلب میزبانى از باشگاه آلومینیوم 
در جریان رقابتها ازسوى مسئوالن فدراسیون 
فوتبال و سازمان لیگ کشانده است. قطعاً بروز 
این دست از اتفاقات خدشه  جبران ناپذیرى را 
به فوتبال اســتان وارد مى کند. از سویى دیگر 
هواداران نیز که پس از 18 سال چشم انتظارى، 
منتظر حضور در ورزشگاه و تماشاى دیدارهاى 
آلومینیوم در مقابل تیم هاى بزرگ کشور بودند 
، در یک سال اخیر با قفل کرونا مواجه شده اند. 
در این شــرایط تنها امید هواداران، اســتقبال 
از آلومینیوم ســازان مقابل هتــل محل اقامت 
در بازى هاى خانگى بود. حال با شــنیدن این 
اخبارامید آنها به ناامیدى تبدیل شــده است. 
البته سلب میزبانى از نمایندگان فوتبال استان 
مرکزى اتفاقى تازه به شــمار نمــى رود و گواه 
این ادعا خانه به دوشــى خوشــه طالیى ساوه 
در مســابقات لیگ دســته اول فوتبال بود که 
نیم فصل نخســت را از حریفان خود در تهران 
میزبانى مى کرد. اتفاقى که در صورت عدم رخ 
دادن آن مى توانســت کار صعود ساوجى ها را 
به لیگ برتر تمام کند. بدون شک بازنده اصلى 
این اختالفات هواداران فوتبال هستند که بدون 
هیچ چشمداشــتى در سرما و گرما به ورزشگاه 
مى آیند و با پیروزى هاى تیم خود خوشحال و با 
شکست تیم ناراحت مى شوند. براى بررسى ابعاد 
این موضوعات با مســئولین فوتبال و مدیرکل 
ورزش و جوانان اســتان مرکــزى به گفت وگو 

پرداخته ایم. 

پاى کشمکش و لج و لجبازى در میان 
است 

رئیس هیئت فوتبال اســتان مرکــزى دراین 
رابطه گفت: مالک ورزشــگاه امام خمینى شهر 
اراك، اداره کل ورزش و جوانان استان مرکزى 
است، اما این ورزشــگاه را به هیئت دوومیدانى 
اجاره داده اســت. در صورتى کــه درهیچ یک 
ازاستان هاى دیگر ورزشــگاه سانتر آن استان 
در اختیــار هیئت هاى دیگر ورزشــى نبوده  و 
دراختیارهیئت هاى فوتبال و یا باشــگاه و تیم 
لیگ برترى آن استان قرار مى گیرد، مگر آنکه 
خود باشگاه ورزشگاه استاندارد داشته باشد. اما 
دراستان مرکزى چنین شرایطى وجود ندارد. 

 «محمدرضــا غفارى» افزود: بارهــا براى این 
موضوع که ورزشــگاه امام خمینــى در اختیار 
هیئت فوتبال و باشــگاه آلومینیوم قراربگیرد، 
رایزنى و مکاتبــات الزم را انجام داده ایم، اما به 
دالیل مختلف این اتفاق رخ نداده است. اصًال مى 
گوییم هیئت دوومیدانى براى در اختیار داشتن 
ورزشــگاه امام خمینى قــرارداد دارد. اما این 
مسئله را مى توان حل و فصل کرده و حتى فسخ 
کرد و حتى شاید هیئت دوومیدانى نیز به فسخ 
قرارداد راضى باشد. این موضوع در شهرستان 

اراك مشکالتى را به وجود آورده است. 
وى ادامه داد: باشــگاه آلومینیــوم هیچگونه 
ســندى منوط براینکه با این ورزشگاه قرارداد 
دارد، دراختیار نــدارد. حتى هزینه هاى جارى 
اعم از آب، برق، گاز، تلفن و ...، نگهدارى زمین 
و همچنین هزینه  پرسنل ورزشگاه امام خمینى 
را باشــگاه آلومینیوم مى پردازد. از سوى دیگر 
پیش از آغاز مسابقات، حدود 25 مورد اشکاالت 
ورزشگاه امام خمینى اراك را شناسایى و مراتب 
را بــه مراجع تصمیــم گیرنــده از جمله اداره 
کل ورزش و جوانان ارســال کردیم. در پاســخ 
مى گویند زمانى مى توانیم در ورزشــگاه امام 
خمینى هزینه اى را بپردازیم که باشــگاه با این 

ورزشگاه قرارداد  داشته باشد. 
رئیس هیئت فوتبال اســتان مرکــزى اظهار 
داشــت: از سوى دیگر شرکت شــایان برق که 
مجرى تأمین روشــنایى هاى ورزشــگاه امام 
خمینى بوده است، متأسفانه به دلیل مطالباتى 
که از اداره کل ورزش و جوانان بابت ورزشــگاه 
هاى اراك و ساوه داشــت، 16 عدد از نورافکن 
هاى ورزشــگاه امام خمینــى اراك را باز کرده 
است. صحبت شــرکت شایان برق این است که 
باید 500 میلیون تومان بابت این 16 روشنایى 
به این شرکت پرداخت شــود. اداره کل تربیت 
بدنى بودجه الزم را در اختیار ندارد تا این هزینه 
را پرداخــت کند. بر همین اســاس اقدام به باز 

کردن نورافکن ها کرده است. 
غفارى تصریح کرد: در برهه اى وســاطت کرده 
و ترتیبى دادم شــرکت شــایان برق واداره کل 
ورزش و جوانان یک صورتجلســه اى را امضاء 
کنند تا ضمانتى براى پرداخت هزینه نورافکن 
ها به شایان برق داده شود. براساس این ضمانت 
شرکت شــایان برق 16 نورافکن را در ورزشگاه 
امام خمینى نصب کند و پس از آن ظرف مدت 
2 ماه هزینه ها به این شــرکت پرداخت شــود. 
اما متأســفانه اداره کل ورزش و جوانان زیر بار 
این مســئله نرفت و مى گویــد اعتبارات الزم 
را در اختیــار نداریم که بخواهیــم هزینه ها را 

پرداخت کنم. 
وى بیان داشت: پس از اینکه در این خصوص به 
نتیجه نرســیدیم، با رایزنى هایى که با سازمان 
لیگ و باشگاه آلومینیوم انجام دادیم، اقدامى که 
توانستیم انجام دهیم این بود که بازى ها ساعت 
6 عصر که هوا هنوز روشن است، برگزار شود. اما 
ســازمان لیگ این موضوع را نیزمطرح کرد که 

2 بازى به تفکیک، یک بازى از لیگ برتر و یک 
بازى از جام حذفى را درچنین شرایطى با اراك 
همکارى کردیم. اما بازى هاى دیگر را به دلیل 
اینکه از یک ســوهوا گرم است و از سوى دیگر 
بنرهــاى تبلیغات محیطى به خوبى مشــخص 
نیســت و اسپانســرها در پخش مستقیم ازاین 
موضوع ایراد مى گیرند، نمى توان در ســاعات 

روز برگزار کرد. 
رئیس هیئت فوتبال استان مرکزى تأکید کرد: 
اداره کل ورزش و جوانان باید حسن نیت نشان 
دهد و حتى بگوید ورزشــگاه امام خمینى را به 
باشــگاه آلومینیوم اجاره مى دهم و به ازاى آن 
باشــگاه آلومینیوم نورافکن هاى ورزشــگاه را 
تأمین کند. باشگاه آلومینیوم حاضر است چنین 
اقدامى را انجام دهد، اما صحبت این باشگاه این 
است تا زمانى که اجاره نامه نداشته و یا قرارداد 
منعقد نشده باشــد، هزینه هاى نورافکن ها را 

پرداخت نخواهد کرد. 
غفارى ابراز داشت: اســتاندارد نور براى انجام 
بازى لیگ برتر 1200 لوکس است، اما در چنین 
شرایطى حتى اگر این میزان به 800 لوکس هم 
برسد، سازمان لیگ آن را مى پذیرد. اما در حال 
حاضر میزان نور در ورزشگاه امام خمینى اراك 
450 لوکس اســت. این موضوع باید با تعامل و 
بدون کشــمکش به نتیجه برسد. موضوع بر سر 
کشمکشى اســت که اداره کل ورزش و جوانان 
اســتان مرکزى با باشــگاه آلومینیوم و فوتبال 
دارد و بر روى غلتک لج و لجبازى افتاده است. 
عجله اى بودن این موضوع به دلیل کشمکش بر 
سرانتقال این ورزشگاه به مستأجر جدید یعنى 

باشگاه آلومینیوم است. 
وى اضافه کرد: تــا جایى که امکان داشــته و 
پیگیــرى هاى الزم را انجام داده ام، اســتاندار 
مرکزى با تــالش هایى که انجــام داده حدود 
4 میلیارد تومان اعتبار تأمین کرده اســت که 
از این میزان، 2 میلیارد تومان براى ورزشــگاه 
امام خمینــى اراك و 2 میلیــارد تومان براى 
ورزشگاه  ســاوه هزینه شود. این موضوع را مى 
پذیریم، هنگامــى که بودجه اى اختصاص پیدا 
مى کند، مشــمول قید زمان مى شــود و براى 
تخصیص و دریافت بودجه باید مکاتبات ادارى 

آن پیگیرى شود. 

میزبانى آلومینیوم در گرو برطرف شدن 
مشکالت موجود است

مدیرعامل باشــگاه آلومینیوم اراك با اشاره به 
این مطلب که به دلیل عدم روشــنایى مناسب 
در ورزشــگاه امام خمینى شــهر اراك، باشگاه 
آلومینیوم از میزبانى بازى ها محروم شده است. 
گفت: بر اساس نامه اى که سازمان لیگ دراین 
خصوص ارسال کرده، موضوع منوط به این است 
که اگر در مهلت باقى مانده، مشــکل نورافکن 
هاى ورزشــگاه امام خمینــى برطرف و اصالح 
شود، بازى هایى که به میزبانى آلومینیوم است 

دراین ورزشگاه برگزار مى شود. 
 «سعید عباسى» افزود: در رابطه با این موضوع 
نیز نمى توان از پیــش، اظهارنظر کرد؛ چرا که 
نســبت به این موضوع تحلیل دقیقى نمى توان 
انجام داد. ســازمان لیگ در نهایت کارشناس 
بــه اراك اعزام مى کند و لوکس نور ورزشــگاه 
امــام خمینى را انــدازه گیرى مــى کنند. در 
چنین شــرایطى اگر میزان لوکــس نور طبق 
استانداردهاى الزم نباشــد، بازى ها به یکى از 

استان هاى همجوار منتقل مى شود. 
وى ادامه داد: بارها و به دفعات مکاتبات الزم را 
انجام داده ایم تا بتوانیم از طریق رایزنى ورزشگاه 
امام خمینى را در اختیار باشگاه آلومینیوم اراك 
قرار دهیم، اما هنوزچنین اتفاقى رخ نداده است. 
معموالً تیم هاى لیگ برترى در تمامى اســتان 
هاى کشور ورزشگاهى که مورد تأیید سازمان 
لیگ اســت را به عنوان زمین نخست مسابقات 
تیم لیگ برترى آن اســتان لحاظ مى کنند. اما 
متأسفانه دراســتان مرکزى و شهرستان اراك 

چنین موضوعى وجود ندارد. 
مدیرعامل باشگاه آلومینیوم اراك اظهار داشت: 
موضوع اینجاست که زمین چمن، زمین ورزش 
ســالنى نیســت که هر چقدر بازى درآن انجام 
شود، مشــکلى به وجود نیاید. زمین چمن باید 
مورد رســیدگى قرار بگیرد و باشگاه آلومینیوم 
نیزتا کنــون 450 میلیون تومــان براى زمین 
چمن ورزشگاه امام خمینى هزینه کرده است. 
هــر معضلى که وجــود دارد به پیــش از زمان 
حضور باشــگاه آلومینیوم اراك باز مى گردد، 
اما متأسفانه موضوع در حال حاضر تعمیم پیدا 
کرده است. در نهایت اداره کل ورزش و جوانان 
اســتان مرکزى دراین خصوص همکارى هاى 

الزم را انجام نداده است. 
عباسى در پاســخ به این ســئوال که در زمان 
عضویــت عابد حقــدادى مدیــرکل ورزش و 
جوانان اســتان مرکزى در هیئت مدیره باشگاه 
آلومینیوم اراك،برخى اختالفات بین حقدادى 
و شما وجود داشت. آیا این اختالفات ارتباطى با 
موضوعات پیش آمده دارد یا خیر؟ تصریح کرد: 
اختالفات داخلى هیئت مدیره باشگاه ارتباطى 
با مشکالت باشگاه ندارد. ممکن است درهیئت 
مدیره اختالف نظر وجود داشــته باشد، اما در 
نهایــت رأى هیئت مدیره هر چه باشــد، بنده 
به عنــوان مدیرعامل باشــگاه مجرى مصوبات 

آن هستم.

به جاى پرداختن به حواشى بر شرایط 
آلومینیوم متمرکز شویم 

مدیــرکل ورزش و جوانان اســتان مرکزى در 
پاسخ به مباحث مطرح شده، گفت: برابر با اصل 
44 و ماده 5 قانــون تنظیم مقررات مالى دولت 
که بر مبنــاى آن باید مجموعه هاى ورزشــى 
واگذار شوند، قرار بود ورزشــگاه امام خمینى 
نیز واگذارشــود. با توجه به این شرایط و در آن 
برهه زمانى به باشگاه آلومینیوم و هیئت فوتبال 
اســتان مرکزى بارها و به دفعات تأکید کردیم 
که وارد انعقــاد قرارداد شــوند و مدیریت این 
ورزشگاه را در دســت بگیرند. اما هیئت فوتبال 
استان مرکزى از در اختیار گرفتن این ورزشگاه 
امتناع مى کرد. باشــگاه آلومینیوم نیز سیاست 
دیگرى داشــت مبنى بر اینکه تنها از ورزشگاه 
امام خمینى بهره بردارى کند، اما مدیریت آن 

را در دست نگیرد. 
 «عابد حقدادى» افزود: با این اوصاف مجموعه 
اداره کل ورزش و جوانان استان مرکزى به دلیل 
آنکه باید و قطعاً فرایند واگذارى ورزشگاه امام 
خمینى را انجام دهد، موضوع را از طریق مزایده 
عمومى و برابر با قانون پیگیرى کرده و ورزشگاه 
امــام خمینى را واگــذار کنیم. بــه هر ترتیب 
هیئت دوومیدانى اســتان مرکزى نیز با توجه 
به وجود پیســت تارتان در مجموعه ورزشگاه 
امام خمینى اراك، در این مزایده شــرکت کرد 
و برنــده مزایده شــد. بر این اســاس و به طور 
قانونى ورزشــگاه امام خمینى اراك به هیئت 

دوومیدانى استان مرکزى واگذار شد. همچنین 
با توجه به تصویب نامه هیئت وزیران و همچنین 
به دلیل شرایط کرونا براى مدتى قرارداد هیئت 
دوومیدانى براى دراختیارداشتن ورزشگاه امام 
خمینى تمدید شــد. این موضوع به دلیل اینکه 
تمامى قراردادهایى که در سطح کشور با بخش 
خصوصى اعم از ورزش، گردشــگرى و ... وجود 

داشته است، تمدید شد. 
وى ادامه داد: در نهایت با توجه به متقاضى شدن 
مجدد باشــگاه آلومینیوم، به هیئت دوومیدانى 
اعالم کردیم که از در اختیار داشــتن ورزشگاه 
امام خمینــى انصراف بدهد تــا بتوانیم مزایده 
مجدد برگزار کنیم و باشگاه آلومینیوم با توجه به 
نبود متقاضى دیگرى در فرایند مزایده شرکت و 
ورزشگاه امام خمینى را در اختیار گیرد. اما هیئت 
دوومیدانى مطالباتى از باشگاه آلومینیوم داشت 
که متأســفانه تا این لحظه ریالى ازمطالبات این 
هیئت را باشگاه آلومینیوم پرداخت نکرده است. 
به همین دلیل رئیس هیئت دوومیدانى اســتان 
مرکزى نیز مدعى است با توجه به اینکه مطالبات 
این هیئت پس از گذشت بیش از یک سال هنوز 
پرداخت نشــده اســت، چه تعهدى وجود دارد 
پس از آنکه این واگذارى اتفاق بیفتد، مطالبات 

پرداخت شود. 
مدیرکل ورزش و جوانان اســتان مرکزى اظهار 
داشــت: بارها و به دفعات مکاتبات الزم را انجام 
داده و درخواســت کردیم تا جلســاتى دراین 
خصوص برگزار شــود و از این طریق مشکالت 
موجود را حل و فصل کنیم، اما متأسفانه دوستان 
امتناع کردند و با ایجاد فضاى رسانه اى و برخى 
اقداماتى که در شــأن ورزش استان نیست، مى 
خواهند فضا را به ســمتى ببرند که یک فرایند 
غیرقانونى اتفاق بیفتد. در این راســتا قطعاً نمى 
توانیم براى خشــنودى فرد و یا افرادى، فرایند 
غیرقانونــى انجام دهیم. این توقــع را داریم که 
رئیس هیئت فوتبال استان مرکزى نیز با توجه به 
اینکه سالهاى سال است در این مسئولیت  قرار 
دارد ، حداقل اشرافى به قوانین و مقررات داشته 
و صحبت هایى نکند که این برداشــت استنباط 
شــود که اطالع کامل و جامعى از قانون ندارد . 
قطعاً ایشــان اطالعات کامــل از قانون دارد و به 
نظر مى رسد با رویکرد خاصى چنین مسائلى را 

مطرح مى کنند. 
حقــدادى تصریح کــرد: در رابطه بــا موضوع 
روشنایى و نور مورد نیاز ورزشگاه امام خمینى نیز 
با توجه به محدودیت منابع اعتبارى، از سازمان 
مدیریت و برنامه ریزى استان مرکزى خواستیم 
که اعتبارى را از اســتان در ســطح شهرستان 
اراك جابجا کنیم تا بتوانیم روشنایى و نور مورد 
نیاز باشگاه را تأمین کنیم ؛ اما متأسفانه تاکنون 
موفق به کسب موافقت سازمان مدیریت و برنامه 
ریزى استان نشده ایم. اما استاندارمرکزى در این 
رابطه راهکارى را ارائه دادند که با یارى خداوند 
بتوانیم ظرف مدت هفته آینده مشکالت مربوط 
به روشــنایى و نور ورزشگاه امام خمینى اراك را 
برطرف کنیم. در واقع تالش کردیم تا بتوانیم این 
سازوکار قانونى را فراهم و موضوع را حل و فصل 
کنیم تا مشــکل خاصى در خصوص تامین نور و 
روشنایى و استانداردسازى الزم در ورزشگاه امام 

خمینى اراك نداشته باشیم. 
وى بیان داشــت: هرچند تصور مى کنم که به 
جاى پرداختن به حواشى موجود، بهتراست بر 
شرایط باشــگاه آلومینیوم و اتفاقاتى که باید به 
لحاظ مدیریتى در این باشگاه رخ دهد، متمرکز 
باشــیم. دامن زدن به حواشــى با اهداف خاص 
هیچگونه کمکــى به ورزش اســتان نمى کند 
و قطعاً مشــکل دیگرى بر مشــکالت مجموعه 
ورزش اضافه خواهد کــرد. بنابراین به افرادى 
که به تازگى به چنین مســئولیت هایى رسیده 
اند، توصیه مى کنم که تنها به حیطه مسئولیتى 
خود پرداخته و حاشــیه سازى نکنند. همه باید 
تالش کنند به خاطر مردم و به خاطر عالقمندان 
به ورزش فوتبال خدمت کنند واز برخى مسائل 
که کسرشأن جامعه ورزش است و با اهداف خاص 

مطرح مى شود، بپرهیزند .

 ░ شایسته سالمى ░
گروه ورزش

عطریــاس: مدیــرکل میراث فرهنگــى، گردشــگرى و 
صنایع دســتى اســتان مرکــزى گفــت: در دوران کرونا و 
محدودیت صادرات، فروش مجازى باعث رونق بازارهنرمندان 

صنایع دستى شده است.
«مصطفى مرزبان» در آســتانه روز جهانى صنایع دستى، با 
اشاره به وضعیت کنونى صنایع دستى استان مرکزى، اظهار 
کرد: با توجه به اینکه اغلب کارگاه هاى صنایع دستى استان 
در منزل فعال است، کرونا فشار و ضرر هنگفتى به امر تولید 
وارد نکــرد و تنها در صادرات چمدانــى و فروش محصوالت 

تاثیرمنفى داشت.
مدیرکل میراث فرهنگى، گردشگرى و صنایع دستى استان 
مرکزى با بیان اینکه صنایع دســتى استان مرکزى به نسبت 
صنعت گردشگرى خســارتى کمترى از کرونا متحمل شد، 
گفت: خوشــبختانه در امر آموزش و ترویج صنایع دســتى 
دوره هاى بسیارى در رده حرفه اى و غیرحرفه اى برگزار شده 

است که اثربخشى آن را شاهد هستیم.
مرزبان افزود: در ساخت بازارچه هاى دائمى صنایع دستى طى 
دو ســال اخیر اقدامات مطلوبى به انجام رسیده است و حتى 
جز اســتان هاى صاحب نام هستیم چراکه از 12 شهرستان، 
10 شهرستان داراى بازارچه فعال هستند و  فقط شهرستان 
خنداب و زرندیه باقى مانده اند که امســال با پیگیرى انجام 
شده و سفر وزیر میراث فرهنگى، گردشگرى و صنایع دستى 
به استان مرکزى، مبلغ یک میلیارد تومان براى ساخت این 

دو بازارچه اختصاص داده شد.
او تصریح کــرد: هر یک از بازارچه هاى صنایع دســتى فعال 
دراستان بالغ بر 8 تا 12 غرفه دارد که به صورت کامال رایگان 
تجهیز شده اســت و با امکانات آب و برق و گاز به هنرمندان 

شاخص قرار گرفته اســت تا براى تولید و فروش محصوالت 
صنایع دستى حمایت الزم صورت گیرد.

مدیرکل میراث فرهنگى، گردشگرى و صنایع دستى استان 
مرکزى در خصوص احیاى رشته هاى صنایع دستى منسوخ 
شده، بیان کرد: در این راستا موضوع آموزش و ترویج مدنظر 
اداره کل قرار دارد و حتى تعدادى از رشــته ها با ارائه آموزش 

نیز احیا شده اند.
مرزبان با اشاره به صادرات محصوالت صنایع دستى، گفت: با 
توجه به شرایط کرونا و محدودیت در سفرها و پروازها، عمال 
متوقف است ولى کرونا در کنار همه معایب، فرصت مغتنمى 
براى هنرمندان صنایع دستى به شمار مى رود چراکه کمک 
کرد محصوالت خود از طریق نمایشگاه هاى مجازى به فروش 
برسانند و  در اراك یکى از هنرمندان بیش از 50 میلیون تومان 
محصــوالت چرمى خود را عالوه بر فــروش روتین و خرد، با 
کشور افغانستان و ارمنستان قرارداد دوساله فروش محصوالت 
چرمى منعقد کرده اســت و در واقع این تجربه جدید اگر با 
همت و خالقیت هنرمندان در فروش همراه شود مى تواند به 

درآمدهاى مناسب بى انجامد.

مدیرکل میراث فرهنگى، گردشگرى و صنایع دستى استان مرکزى :

کرونا فروش مجازى صنایع دستى را رونق بخشید

خبر

سامانه ثبت نام طرح اقدام ملى مسکن شهر 
بازگشایى مى شود

مدیر کل راه و شهرسازى استان مرکزى :
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خــبـــر

جبران خسارت سیالب به 
تاسیسات آب 100 میلیارد ریال 

نیاز دارد
ایرنا : مدیرعامل شرکت آب منطقه اى استان مرکزى 
گفت: سیالب بهاره سال 98 خســارات زیادى را به 
تاسیسات آبرسانى در مناطق مختلف استان وارد کرد 
که ترمیم این خسارات و پیش آمادگى براى حوادث 

احتمالى مشابه 100 میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد.
عزت اله آمره اى افزود: ایــن اعتبار به منظور تکمیل 
طرح هاى بازسازى تاسیسات آبرسانى  پل هفت دهنه 
شهرستان ساوه و ترمیم و رفع نواقص ناشى از سرریز 

سد کمال صالح اراك صرف نیاز است.
وى اظهار داشت: 30 میلیارد ریال اعتبار تاکنون براى 
اجراى این طرح  صرف شده که کافى نیست و شرکت 
آب منطقه اى بخشى ازمنابع صرف شده براى اجراى 

این طرح ها را بدهکار است.
 مدیرعامل شرکت آب منطقه اى استان مرکزى گفت: 
پایه وعرشه پل هفت دهنه ساوه که از سیالب آسیب 
جدى دیده آماده نصب است و طرح ترمیم و بازسازى 

بخش سرریز سد کمال انجام شده است.
آمره اى افزود: در نشست اخیر با حضور رئیس سازمان 
مدیریت بحران «اسماعیل نجار»، تامین اعتبار براى 
تکمیل طرح هاى آب منطقه اى استان از محل منابع 

اعتبارى مدیریت بحران کشور تایید شده است.

عطریاس: سرپرست اداره صنعت ، معدن و تجارت 
شهرســتان زرندیه گفت : با پیگیرى هاى صورت 
گرفته بزودى مشکالت شرکت نیرو محرکه مامونیه 

مرتفع خواهدشد.
به گزارش عطریاس به نقل از روابط عمومى سازمان 
صنعت ،معدن وتجارت اســتان مرکــزى ، مهدى 
عزیزآبادى ، با اعالم این خبر گفت: در بازدید نماینده 
مردم شــریف ســاوه و زرندیه در مجلس شوراى 
اسالمى از شــرکت نیرو و محرکه واقع در شهرك 
صنعتى مامونیه بازدید و درنشســتى با مدیران این 
شرکت مسائل و مشکالت بررسى و ارائه راهکار شد.

وى درادامه درخصوص مشکالت این شرکت گفت: 
عدم نقدینگى این شرکت باعث کندشدن عملیات 
اجرایــى و پیشــرفت فیزیکى و درنهایــت قراداد 
واگذارى زمین شرکت در مرحله فسخ قرارداد قرار 
گرفته که با پیگیرى هاى صورت گرفته و با تاکید بر 
فرمایشات مقام معظم رهبرى در اجراى شعار سال 
مهلت 9 ماه اى به شــرکت مذکور براى پیشــرفت 

فیزیکى داده شد .
سرپرست اداره صنعت ، معدن و تجارت شهرستان 
زرندیه افزود: در خصوص نقدینگى و ســرمایه در 
گردش نیز مقرر شد مســئولین شرکت در سامانه 
بهین یاب ثبت نام انجام داده تا پس از بررسى هاى 

الزم به بانک عامل معرفى شود .
عزیزآبــادى درخاتمه با اشــاره بــه رویکرد خوب 
صنعتگران به ســرمایه گذارى دراین شهرســتان 
و احراز رتبه اول ســرمایه گذارى در اردیبهشــت 
در سطح اســتان مرکزى گفت: در اردیبهشت ماه 
سالجارى 12 جواز تاســیس با پیش بینى سرمایه 
گذارى 1072 میلیارد ریال و اشــتغال 655 نفر در 
شهرستان زرندیه صادر شــده که نشان از اشتیاق 
سرمایه گذاران ، آینده اى پر امید و اشتغالى پایدار 

دراین شهرستان است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه اى استان 
مرکزى:

شرکت نیرو محرکه در مدار 
تولید

سرپرست اداره صنعت ، معدن و تجارت 
شهرستان زرندیه :

انتقاد رئیس اتاق بازرگانى اراك از قطعى برق صنایع:

95 درصد برق مازاد مصرفى، ماینرها و برق هاى قاچاق است
گزارش

  

با وجود ارائه برنامه زمانبندى قطعى برق صنایع از سوى 
شــرکت توزیع برق، مدیران عامل واحدهاى صنعتى 
و نیز مدیران پارلمان ها و ســندیکاهاى حوزه صنعت، 
خســارات وارده به این بخش را حتى در قالب برنامه ى 

قطعى، جبران ناپذیر مى دانند.

بخشى از دستگاه ها به واسطه ى قطع برق به 
ضایعات تبدیل مى شوند

مدیرعامل گروه کارخانجات اتحاد واقع در مأمونیه در 
گفت وگو با عطریاس اظهار داشت: چگونه ممکن است 
قطع برق به کارخانه اى با بیش از یکصد میلیارد سرمایه، 
آســیب نرســاند!؟ قطعى برق حتى در قالب برنامه به 
دســتگاه ها و تجهیزات، آســیب جدى وارد مى کند و 
بخشى از دستگاه ها به واسطه ى قطع برق به ضایعات 

تبدیل مى شوند.   
اسدى ادامه داد: طبق برنامه ى قطعى که شرکت توزیع 
اعالم کرده است، اگر در هفته یک یا دو مرتبه برق قطع 
شود، در فاصله ى زمانى 5 یا 6 ساعت قطع برق، 5درصد 

کاهش در فروش شرکت ایجاد مى گردد.
وى تصریح کرد: ظرفیت تولید شــرکت به دلیل قطعى 
برق با کاهش مواجه شده و در تنظیم زمان ورود و خروج 
پرسنل و کارکنان نیز با مشکالت جدى مواجه شده ایم.

بخش تولید تاوان ناهماهنگى دستگاه ها با 
یکدیگر را مى دهد

رئیس کمیســیون صنعت و عضو هیئت رئیســه اتاق 
بازرگانى اراك نیز اظهار داشــت: بخــش تولید تاوان 
ناهماهنگى دســتگاه ها با یکدیگر و بخش خصوصى 

(تولید) را مى دهد.
«ســعید رضوانى» افزود: این درحالى است که عالوه بر 
دستور رهبرى، شعار و خط مشى "تقویت بنیه تولید" 
در جلسات و گفت وگوها از سوى مدیران به کرات شنیده 
مى شود و بر همگان مبرهن است که تقویت و رشد تولید 
ملى در گرو توسعه، تامین و نگهداشت زیرساخت هاست 

که از جمله آنها برق است.

 نتیجه این بى تدبیرى ها، وارد آمدن خسارت 
هاى سنگین به خطوط تولید واحدها است

وى خاموشى هاى بدون اطالع رسانى را از عوامل آسیب 
زننده به صنعت (از اواخر اردیبهشت) عنوان کرد و اظهار 
داشــت: نتیجه این بى تدبیرى ها وارد آمدن خسارت 
هاى ســنگین به خطوط تولید واحدهــاى تولیدى از 
جمله، اختالل و آسیب در عملکرد دستگاه ها، کوره ها و 
ضایعات سنگین مواد اولیه موجود در پروسه هاى درحال 

فعالیت را به همراه داشت.
رضوانى تصریح کــرد: این شــرایط، برخى واحدهاى 
تولیدى را در ایفاى تعهدات مالــى و برخى را در انجام 

به موقع تعهدات به لحاظ زمانى دچار زیان کرده است.

 با نادیده گرفتن متولیان تولید، براى بخش 
صنعت بدون نظرخواهى تصمیم گرفته مى شود

رئیس کمیســیون صنعت اتاق بازرگانى اراك گفت: با 
نادیده گرفتن متولیان تولید، براى بخش صنعت بدون 
نظرخواهى تصمیم گرفته مى شود؛صنایع در هفته دو روز  
و هر روز 4 چهار ساعت به جاى یک روز دچار قطعى برق 

آن هم در پیک تولید مى شوند.
وى تصریح کرد: وقتى وزارت نیرو در قالب قرارداد، متعهد 
تامین انرژي مى شود، همانگونه که در فصل زمستان که 
کاهش مصرف وجــود دارد و این وزارتخانه داراى مازاد 

تولید برق است و برق خود را به همان بها به بخش تولید 
مى فروشد، وظیفه دارد پیش بینى و مدیریت روزهاى 

پر مصرف تابستان را نیز داشته باشد.
عضو هیات رئیســه اتاق بازرگانى اراك در ادامه اظهار 
داشــت: اینکه وزارت نیرو بگوید ما بــرق را ارزان مى 
فروشیم و دچار خسران هستیم، کفایت و توجیه مصرف 
کننــده آن را نمى کند؛ اگر بى تعهدى توســط بخش 
خصوصى صورت گیرد چه بالیى بر سر آن ها مى آورند!؟
رضوانى تصریح کرد: اگر واقعا بخــش عمده اى از برق 
مصرفى و خاموشى ها ریشه در تولید رمز ارزها دارد چرا 
به جاى فشار به بخش هاى تولیدى و اقتصادى از ادامه 

فرآیند فعالیت رمز ارزها ممانعت نمى شود؟

 کشف مزارع تولید رمزارزها و ماینرها از طریق 
مخابرات و همچنین کنترل مصرف اماکن 

صنعتى و تجارى کار پیچیده اى نیست

وى گفت: امروزه شناســایى مزارع تولیــد رمزارزها و 
ماینرها از طریق مخابــرات و همچنین کنترل مصرف 

اماکن صنعتى و تجارى کار پیچیده اى نیست.
رضوانى ادامه داد: همواره گفته مى شود تولیدکنندگان 
باید مشارکت در طرح هاى مدیریت مصرف و توجه به 
اصالح الگوى مصرف را در دستور کار خود قرار دهند؛ آیا 
وزارت نیرو در مدیریت تأمین با اشرافى که از وضعیت 
خود و حداقل فــروش و تعهدى که انجام داده اند؛ دارد 

نباید حداقل، مدیریت تعهدات خود را انجام دهد؟
چرا نباید واحدهاى دولتى در مقابل قرارداد فروش برق 

به تعهدات خود در مقابل مردم عمل کنند؟
عضو هیئت رئیســه اتاق بازرگانــى اراك با بیان اینکه 
واحدهاى تولیدى بخش خصوصى در شــرایط سخت 
تحریم ها فعالیت خود را متوقف نکرده و به تعهدات خود 
در مقابل جامعه، حتى در مقابل زیان خود عمل نمودند؛ 
اظهار داشــت: با توجه به این مهم چرا نباید واحدهاى 

دولتى در مقابل قرارداد فروش برق به تعهدات خود در 
مقابل مردم عمل کنند؟

وى افزود: چرا تاوان و هزینه مشــکالت و سوء مدیریت 
ها را همواره مردم،بخش خصوصى و تولید باید بدهند و 

دود آن فقط به چشم آن ها و مردم برود؟ 

قطعى برق،عالوه بر خسارات مالى که به 
واحدهاى تولیدى وارد مى کند، تعدیل نیرو و 

بحران هاى اجتماعى را نیز به دنبال دارد 

رضوانى گفــت: قطع برق و عدم وجــود برنامه ریزى و 
زمانبندى مشخص و اعالم شــده براى تولید عالوه بر 
خســارات مالى که به واحدهاى تولیدى وارد مى کند، 
تعدیل نیرو و بحران هاى اجتماعى را نیز به دنبال دارد و 
این مساله در روزهایى اتفاق افتاد که تعطیالت طوالنى 
نوروز، شــیوع بیمارى کرونا و تعطیالت ناشــى از موج 
چهارم کرونا و رکود حاصل از پســاتحریم ها و... مزید بر 
علت و به اندازه کافى تازیانه بر بدن نحیف تولید در کشور 
وارد آورده بود؛ وضع اســفبار مدیریت بحران در کشور 

مشهود است.

وظیفه نهادهاى حاکمیتى ا ست که عامالن 
قاچاق را شناسایى کنند

رئیس اتاق بازرگانى اراك نیز در گفت وگو با عطریاس با 
انتقاد از عملکرد دستگاه هاى متولى در حوزه ى تامین 
زیرساخت هاى صنایع و بخش تولید، اظهار داشت: اگر 
وزارت نیرو به وجود قاچاق برق مرتبط با رمز ارزها اعتقاد 
دارد، این وظیفه نهادهاى حاکمیتى ا ســت که عامالن 
قاچاق را شناسایى کنند. باید فرقى بین تولیدکننده و 

افرادى که به دنبال قاچاق هستند باشیم.
وى ادامه داد: این که تصور کنیم ممکن است صنعتگر 
تحت عنوان تامین سوخت موتور ژنراتور مجموعه خود 
براى جبران خاموشى کارخانه، موجب ترویج سوخت 
قاچاق شود، توهین به ساحت پاك تولید و تولیدکننده 

است.
بیکى افزود: با وجود پیگیرى هاى بسیار از طریق ستاد 
اقتصاد مقاومتى و شــوراى گفتگو ، کارشناسان انرژى 
سازمان بازرســى و ســایر حوزه ها براى پیشگیرى از 
خاموشى هاى آزاردهنده براى فعاالن عرصه کار و تولید، 
متأسفانه هنوز در استان هماهنگى الزم میان دستگاه 
هاى متولى اعم از سازمان صمت، شرکت توزیع برق و 
ستاد مبارزه با قاچاق ســوخت حداقل براى تامین نیاز 

ژنراتورهاى کارخانجات صورت نگرفته است.

ماینرها براى وزارت نیرو حکم منبع درآمدى 
درجه یک و براى بخش تولید همچون سیل و 
زلزله، حکم بالیى با خسارات غیرقابل جبران 

دارد

وى ادامه داد: اگر فعالیت ماینرها مجاز است، این ها براى 

وزارت نیرو حکم منبع درآمدى درجه یک را دارد و براى 
بخش تولید همچون سیل و زلزله، حکم بالیى با خسارات 

غیرقابل جبران دارد.

ما هرگز ادعاى مصرف مازاد در بخش تولید را 
قبول نداریم

بیکى تصریح کرد: مصرف برق روزانه استان مرکزى 700 
مگاوات است که شرکت توزیع برق، مصرف را با افزایش 
23 درصدى، فعال 850 مــگاوات اعالم مى کند که ما 
هرگز ادعاى مصرف مازاد در بخش تولید را قبول نداریم.

95 درصد برق مازاد مصرفى استان  ماینر ها و 
برق هاى قاچاق است

رئیس اتاق بازرگانى اراك افزود: در اســتان مرکزى در 
شرایط عادى 580 مگاوات برق نیاز است که در شرایط 
کنونى و گرما 700 مگاوات اســت؛ ما افزایش مصرف را 
ناشى ماینرهاى قانونى و قاچاق مى دانیم؛ ماینرها و برق 
هاى قاچاق، بیش از 95 درصد برق مازاد مصرفى استان 

را شامل مى شوند.

با چه مدرکى مى توان خسارت بخش کشاورزى 
یا صنعت ، ناشى از قطع برق را اثبات کرد؟!

رئیس اتاق بازرگانى اراك اظهار داشــت: ستاد تسهیل 
اعالم داشته که واحدها، برآورد خسارت ناشى از قطع برق 
را با مدرك ارائه نمایند!! کدام ارگان مى پذیرد و خسارات 
را صورتجلسه مى کند؟! مگر واحدها انگشت شمارند!؟ 
چه مدرکى خســارت کشاورزى که ناشى از قطع برق و 

عدم امکان آبرسانى به همراه داشته را اثبات مى کند؟!
وى خطاب به اعضاى ســتاد تسهیل امور صنایع تاکید 
کرد: جمع آورى دالیل و مستندات، کار ساده اى نیست؛ 

اما وجود ضایعات بیش از حد است.
بیکى با اشــاره به ماده 25 قانون بهبود مستمر فضاى 
کسب و کار گفت: بر اســاس این ماده قانونى در مواقع 
قطعى برق بدون اطالع قبلى،شــرکت برق موظف به 
پرداخت خسارت است و بایستى براى جبران خسارت، 
حتى وجه التزام بسپارد اما على رغم تصویب این قانون 
از سال 90، حدود 10 سال است که به این قانون ترتیب 

اثر داده نشده است.

در تمام بزنگاه ها، بخش تولید تنها بوده است

وى ادامه داد: خرید اشــتراك و مصــرف برق یک داد و 
ستد است. ما مشترى وزارت نیرو هستیم و همواره هر 
قانونى تصویب کرده اند،هر مبلغى براى خرید اشتراك و 
ابزار اعالم شده، پرداخت کرده ایم؛ اما در تمام بزنگاه ها، 
بخش تولید تنها بوده اســت؛ این نوع سیاست ها ُمِخلِّ 

شعار رهبرى مبنى بر مانع زدایى است.

 ░ زهره صادقى ░
گروه اقتصاد و صنعت

خبر

302میلیارد ریال به اجراى طرح هاى راهدارى مرکزى اختصاص یافت
معاون راهدارى و حمل و نقل جاده اى استان مرکزى 

ایرنا : معاون راهدارى و حمل و نقل جاده اى استان مرکزى 
گفت: 302 میلیارد ریــال اعتبار بهار امســال براى اجراى 
طرح هاى راهدارى این اســتان شــامل لکه گیرى، روکش 

آسفالت، تعریض و بهسازى جاده ها اختصاص یافت.
«اخترى » افزود: 13 میلیارد ریال این اعتبارات براى اجراى 
عملیات لکه گیرى و روکش آسفالت جاده خمین- گلپایگان 
به طــول چهار کیلومتر و 20 میلیارد ریــال براى اجراى پنج 
کیلومتر ماسه آســفالت و 2 کیلومتر روکش آسفالت در جاده 

خمین - الیگودرز اختصاص یافته  است.
وى، از آغاز عملیات اجرایى طرح لکه گیرى جاده اراك - توره 
خبر داد و ادامــه داد: این طرح شــامل لکه گیرى و روکش 
آسفالت مقطعى جاده هاى شــازند - ازنا، اراك - فرمهین و 

شــازند - خمین در حوزه استحفاظى شهرستان هاى اراك و 
شازند آغاز و با اعتبارى بالغ بر 110 میلیارد ریال در سال جارى 

اجرا و به بهره بردارى مى رسید.
معاون راهدارى و حمل و نقل جاده اى استان مرکزى گفت: 
عملیات لکه گیرى جاده شازند - سه راهى شازند نیز با استقرار 
پیمانکار با اعتبارى بالغ بر 28 میلیارد ریال آغاز و در حال اجرا 
است.اخترى خاطرنشان کرد: عملیات اجرایى طرح لکه گیرى 
و روکش آسفالت جاده اراك - توره ابتداى حوزه استحفاظى 
اراك تا تقاطع روســتاى خانمیران به طول 10 کیلومتر در 2 
مسیر رفت و برگشــت با اعتبارى بالغ بر 80 میلیارد ریال در 
آینده نزدیک آغاز و پیش بینى مى شــود بهره بردارى از این 

طرح تا پایان سال جارى آغاز شود.

وى ادامه طرح تعریض جاده کمیجان - ساروق با اعتبارى بالغ 
بر 51 میلیارد ریال را از دیگر برنامه هاى اداره کل راهدارى و 
حمل و نقل جاده اى استان مرکزى در سال جارى عنوان کرد و 
گفت: عملیات زیرسازى یک کیلومتر این جاده از ابتداى سال 
جارى به صورت امانى با اســتفاده از ماشین آالت و تجهیزات 
سازمانى توسط اداره راهدارى و حمل و نقل جاده اى شهرستان 
کمیجان انجام شده است.معاون راهدارى و حمل و نقل جاده اى 
استان مرکزى اظهار داشــت: با توجه به موقعیت جغرافیایى 
این استان و وجود بیش از 800 کیلومتر راه شریانى با عنوان 
کریدور شمال به جنوب و غرب به شرق در استان، ارتقاى جاده 
در راستاى کاهش حداکثرى تصادفات جاده اى و تلفات جانى 

ناشى از آن در دستور کار این اداره کل قرار دارد.

خبر

ساعات کار ادارات استان مرکزى به دلیل کمبود برق تغییرکرد
استاندار مرکزى :

عطریاس:استاندار مرکزى گفت: کشور امسال با بحران 
خشکسالى و کمبود منابع انرژى الکتریکى مواجه است 
و به همین دلیل ساعات کار دستگاه هاى اجرایى و دوایر 
دولتى با هدف صرفه جویى در مصرف برق از 22 خرداد 

ماه جارى تا اطالع ثانوى تغییر مى کند.
سید « على آقازاده» در نشســت کارگروه گذر از پیک 
مصرف برق 1400 اســتان مرکــزى در اراك، افزود: 
ساعت کارى دستگاه هاى اجرایى این استان از روز شنبه 
22 خردادماه از ساعت 6 و 30 دقیقه بامداد تا 13 و 30 

دقیقه ظهر تعیین شده است.
وى بیان کــرد: بحران  رخ داده در حــوزه تامین انرژى 
الکتریکى در استان مرکزى باید در سایه تدبیر و برنامه 

هدفمند مدیریت شود و براى تمامى دستگاه هاى اجرایى 
این اســتان تکلیف شــده که مصرف برق خود را تا 50 

درصد کاهش دهند.
اســتاندار مرکزى ادامه داد: تولیدانــرژى الکتریکى با 
شرایط کنونى از دغدغه هاى مهم کشور و استان مرکزى 
است و هر دســتگاه اجرایى که محدودیت هاى اعمالى 
شده و راهبردهاى صرفه جویى را رعایت نکند به عنوان 
مشترك پرمصرف از ادامه خدمات حذف شده و برق آن 

قطع مى شود.
آقازاده بیان کرد: استخراج رمز ارزها، مشکالت نیروگاه ها 
در تامین سوخت و قطعات وخشکسالى ها، از مهمترین 

علل ایجاد مشکالت جدى در حوزه برق است.

استاندار مرکزى اضافه کرد: تمامى برنامه ها براى تحقق 
صرفه جویى 30 تا 40 درصدى برق باید با حساســیت 
از ســوى مردم و بخش دولتى و صنعت رعایت شود تا 
خاموشى ها به حداقل ممکن برسد وزندگى مردم دچار 

مشکل نشود.
آقازاده عنوان کرد: نیازاســت با مشــترکان پرمصرف 
برخورد قاطع شود ، خاموشى ها با نظم دهى خاص باشد 

و صنایع استان مرکزى همکارى ویژه داشته باشد.
وى تصریح کرد: بر اساس مصوبه شوراى تامین استان، 
تولید رمز ارزها حتى مجاز به دلیل شرایط بحرانى برق 
ممنوع است و در زمینه شناسایى رمز ارزهاى غیرمجاز 

نیز باید تالش ویژه اى به کار گرفته شود.
استاندار مرکزى افزود: نیروى انتظامى استان مرکزى در 
این راســتا با همه توان وارد کار شده است و با متخلفان 

برخورد قاطع مى شود.
آقازاده بیان کرد: مشکالت برق حداقل تا 2 ماه آتى وجود 

دارد و نیاز است مردم از مصارف غیرضرورى بپرهیزند.
وى عنوان کرد: اصناف در شرایط کمبود انرژى الکتریکى 
حق ندارنــد از چراغ هاى پرمصرف اســتفاده کنند و 
فرمانداران در شهرســتان هاى مختلف استان در این 

راستا باید با جدیت وارد کار شوند.
استاندار مرکزى ادامه داد: همه تالش  بر اعمال نشدن 
خاموشى ها در استان است و انتظار مى رود که در صورت 

اعمال خاموشى، برنامه زمان بندى به بخش هاى مختلف 
اعالم واطالع رسانى شود.

صنایع استان مرکزى که همکارى الزم را نداشته 
باشند، در فهرست قطع اضطرارى قرار مى گیرند

مدیرعامل برق منطقه اى باختر در این نشســت گفت: 
رشد مصرف برق در کشــور و این استان به بیش از 20 
درصد رسیده که این رقم در سال هاى قبل، کمتر از سه 

درصد بوده است.
«فرهاد شــبیهى» افزود: بحث عرضه برق در کشــور 
با محدودیت هاى جدى همراه اســت و شرایط بسیار 

شکننده است.
وى بیان کــرد: نیروگاه ها براى تولید برق بیش از حد از 
ظرفیت هاى آبى اســتفاده مى کنند و اگر نیروگاهى یا 
خطى از نیروگاهى از مدار خارج شود، بحران جدى در 

کشور ایجاد مى شود.
مدیرعامل برق منطقه اى باختــر ادامه داد: رمز ارزها از 
مشکالت اصلى در ایجاد مشکل کمبود برق است وباید 

به هر طریق جمع آورى و متوقف شوند.
شبیهى اظهار داشت: همکارى صنایع نقش موثرى در 
کمک به حل مشکالت ایجاد شده دارد و صنایع استان 
مرکزى که همکارى الزم را نداشته باشند، در فهرست 

قطع اضطرارى قرار مى گیرند که این امر مى تواند آسیب 
جدى براى آن ها ایجاد کند.

وى گفت: برنامه الزم در راستاى خاموشى ها براى صنایع 
و سایر خاموشى ها تهیه شده است.

مدیرعامــل برق منطقــه اى باخترافــزود: با اعمال 
مدیریت مصرف تــا حدودى خاموشــى ها در هفته 
جارى کنترل شده و خاموشى هاى زیادى در شهرها 

و روستاها رخ نداد.

15هزار دستگاه ماینر کشف و در اموال تملیکى 
در حال نگهدارى است

مدیرعامل شــرکت توزیع برق اســتان مرکزى هم در 
ادامه این نشســت گفت: ماینرهــاى غیرمجاز یکى از 
مسایل و مشکالت صنعت برق است که تاکنون حدود 
15هزار دستگاه ماینر کشف و در اموال تملیکى در حال 

نگهدارى است.
«محمد اله داد» افزود: تاکنون و با وجود همه مشکالت، 
برق هیچ بیمارســتانى قطع نشــده و برنامه اى در این 

خصوص نیست.
وى بیان کرد: نیاز اســت بیمارستان ها و مراکز درمانى 
نسبت به آماده سازى سیستم هاى برق اضطرارى خود 

اقدام کنند و به روز رسانى الزم صورت گیرد.
ایرنا : مدیرکل غلــه و خدمات بازرگانى اســتان 
مرکزى گفت: بیش از 15 هزار تن گندم مازاد برنیاز 
کشاورزان در سال زراعى جارى از گندمکاران استان 

خریدارى شده است.
«غالمرضا ملکى» افــزود: 32 مرکز خرید تضمینى 
گندم در شهرســتان هاى استان مرکزى پیش بینى 
شده و از ابتداى فصل برداشت تاکنون خرید در سه 

مرکز این مراکز کلید خورده و همچنان ادامه دارد.
وى ادامــه داد: خریــد تضمینى گندم در اســتان 
مرکزى از ابتداى خرداد ماه آغاز مى شــود و تا پایان 

شهریورماه ادامه دارد.
مدیرکل غلــه و خدمات بازرگانى اســتان مرکزى 
یادآورشد: 300 هزار تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان 
سال گذشته از گندمکاران این استان خریدارى شد و 
پیش بینى مى شود امسال نیز همین میزان محصول 
بهصورت تضمینى خریدارى و در انبارها و سیلوهاى 

این اداره کل ذخیره سازى شود. 
ملکى گفت: قیمت خرید تضمینى گندم مازاد بر نیاز 
کشاورزان در ســال جارى 50 هزار ریال پیش بینى 
شده که قیمت این محصول نسبت به سال گذشته 

100 درصد افزایش یافته است.

15 هزار تن گندم در استان 
مرکزى خریدارى شد

مدیر کل غله و خدمات بازرگانى استان 
مرکزى:



استاندار مرکزى در تشریح عملکرد دولت تدبیر و امید در استان عنوان کرد:

انجام بیش از 3 میلیارد دالر سرمایه گذاري در استان مرکزي
گزارش

گروه اقتصاد و صنعت : اســتاندار مرکزى گفت: در طول 
8 سال گذشته و در زمان دولت تدبیر و امید اقدامات خوبى در 
سطح استان مرکزى شکل گرفته که از جمله این اقدامات مى 
توان به سرمایه گذارى سه میلیارد و سى میلیون دالرى در این 
بازه زمانى اشاره کرد که در تاریخ بعد از انقالب در استان مرکزى 

بى سابقه بوده است.
سیدعلى آقازاده در تشریح عملکرد دولت تدبیر و امید در استان 
اظهار کرد: عملکرد دولت تدبیر و امید در خنثى کردن تحریم ها 
بویژه در دوسال اخیر موفقیت آمیز بوده است، البته تحریم بر 
کشور ما تاثیرات منفى دارد که مسئول این اثرات منفى نیز یک 
قوه یا مسئول نیست و دلیل این تاثیرات منفى فشارهاى ناشى 
از توطئه هاى دشــمنان ایران و اسالم است که طى دو سال 
اخیر مردم با فهم و شعور انقالبى خود این فشار هاى اقتصادى 

را تحمل کردند.
وى افزود: در طول 8 سال گذشته و در زمان فعالیت دولت تدبیر 
و امید اقدامات خوبى در سطح استان مرکزى شکل گرفته که 
از جمله این اقدامات مى توان به سرمایه گذارى سه میلیارد و 
ســى میلیون دالرى در این بازه زمانى اشاره کرد که در تاریخ 
بعد از انقالب در استان مرکزى این رقم بى سابقه بوده است. 
در سال 98 سرمایه گذارى خارجى استان یک و نیم میلیون دالر 
بوده که استان در آن سال رتبه یک سرمایه گذارى را در کشور 
به خود اختصاص داده است. استان در زمینه تولید محصوالت 

کشاورزى نیز یکى از استان هاى بنام کشور است.
استاندار مرکزى با اشاره به صادرات انجام شده در این هشت 
ســال نیز اظهار کرد: صادرات غیرنفتى اســتان در 4 ساله 
ابتدایى دولت تدبیر وامید دو میلیارد و 700 میلیون دالر و در 

4 ساله دوم سه میلیارد و 900 میلیون دالر بوده که شاهد 50 
درصد افزایش در 4 ســاله دوم بوده ایم، این میزان صادرات 
غیر نفتى به رغم فشــارهاى تحریمى نشان دهنده همت و 
عزم جدى براى فعالیت و رشد اقتصادى در تولیدکنندگان، 
مســئولین و... بوده است. تنوع کشــورهاى هدف صادرات 
غیرنفتى نیز بســیار چشــمگیر بوده به طــورى که مقاصد 
صادراتى استان از 70 کشور در دولت یازدهم به 100 کشور 

در پایان سال 99 رسیده است.
آقازاده بیان کرد: صادرات غیرنفتى استان در سال گذشته یک 
میلیون و 600 هزارتن به مقصد کشورهاى مختلف بود که رشد 
خوبى نسبت به سال هاى قبل داشته است، همچنین واردات 
در سال گذشته به حدود 450 میلیون دالر رسیده که یک تراز 
مثبت تجارى را نسبت به صادرات کاالهاى غیرنفتى در استان 

نشان مى دهد.

استان مرکزى، دارنده پایین ترین نرخ تورم 
کشور در سال 99

وى اضافه کرد: اســتان مرکزى در زمینه دیگر شاخص هاى 
اقتصادى از جمله تورم، نرخ بیکارى، فضاى کســب و کار و 
پیشــرفت در پروژه هاى عمرانى از جمله پروژه هاى اقتصاد 
مقاومتى بویژه در 4 سال اخیر جزو استان هاى شاخص در کشور 
بوده است، استان در نرخ تورم نیز در سال گذشته و همچنین 
در ســال هاى اخیر جزو استان هاى برتر بوده به طورى که در 
سال 99 به عنوان سال شاخص، رتبه یک پایین ترین نرخ تورم 
کشــور را داشت، در حالى که در ابتداى دولت تدبیر و امید نرخ 

تورم در استان 10.3 درصد بود.
استاندار مرکزى با بیان اینکه استان در زمستان سال 99 با نرخ 
بیکارى 6.8 درصد پایین ترین نرخ بیکارى کشــور را به خود 
اختصاص داد، گفت: معموال استان در سال هاى اخیر جزو 4 

استان برتر در این زمینه بوده است.
آقازاده بیــان کرد: همچنین در زمینه احیــاى کارخانجات و 
کارخانه هاى غیرفعال در ســال گذشــته 111 واحد تولیدى 
غیرفعال احیا شــده و مجددا به چرخــه تولید و جبهه اقتصاد 
مقاومتى برگشته اند. در زمینه کاهش حقوق معوق کارگران 
استان نیز خوشبختانه در 4 سال اخیر موفقیت هاى خوبى حاصل 
شده اســت. در سال گذشته در ابتداى سال 99 تعداد کارگران 
داراى حقوق معوق(بیش از دوماه حقوق معوق) 1387 نفر بوده 
که این رقم در پایان سال به 535 نفر رسید، این رقم در انتهاى 

سال 97  نیز حدود 5035 بوده است.
وى خاطرنشان کرد: در طول سه سال گذشته در حوزه فعالیت 
شوراى گفت و گوى بخش خصوصى و دولت و تعداد مصوبات 
و اجراى آنها، یکى از شوراهاى موفق استانى در کشور بوده ایم 
و چندین بار از سوى کشور رتبه شایسته تقدیر را در سال هاى 
98 و 99 کسب کرده ایم که اینها عالئمى است که از انسجام 
و همکارى و هماهنگى نزدیک بین بخش خصوصى و دولتى 

حکایت دارد.

ایجاد 89 هزار شغل مستقیم در 8 سال گذشته

استاندار مرکزى اضافه کرد: استان در زمینه برگزارى جلسات 
ســتاد اقتصاد مقاومتى و پیشرفت پروژه هاى تولیدى مربوط 
به حمایت از بخش تولید در کشور در سال 99 رتبه نخست را 
کسب کرده است، از سال 92 تا پایان سال 99 حدود 89 هزار 
شغل ثابت و مستقیم در استان ایجاد شده که به طور میانگین 
هر ســال حدود 11 هزار شغل ایجاد شده اما در سال 99 و اوج 
تحریم ها این رقم به 15 هزار شغل مستقیم رسید و استان یکى 

از سال هاى موفق را پشت سر گذاشت.
آقازاده ادامه داد: از سال 92 و 93 مشکالت صنایع استان هر روز 
افزایش پیدا مى کرد که از جمله هپکو، آلومینیوم، واگن پارس، 
ماشین ســازى، آذرآب و ده ها کارخانه کوچک و بزرگ دیگر 
درگیر این مشکالت و تعطیلى شدند ولى با تالش هاى صورت 
گرفته در پایان سال 99 در اکثر این صنایع با تالش دولتمردان 

و پرسنل و مدیریت این شرکت ها نقطه هاى امید دیده شد.

وى افزود: در شرکت آلومینیوم شاهد رفع مشکالت مربوط به 
تامین مواد اولیه و فروش محصول بودیم و اکنون براى بیش 

از سه ماه مواد اولیه در این کارخانه خریدارى شده، در خصوص 
شرکت هپکو نیز در آخرین لحظات سال 99 با تالش رئیس 
جمهور و سایر اعضاى هیئت دولت و سازمان برنامه و بودجه و 
وزارت کار، تعاون و معاون اول رئیس جمهور و... 1200 میلیارد 
تومان بدهى هپکو با بانک ها تهاتر شــد و امروز هپکو از این 
بار سنگین بدهى رها شــده و مى تواند به تولید محصوالت 

استراتژیک ورود کند.
استاندار مرکزى اضافه کرد: در سال 99 واگن پارس به شرکت 
مپنا واگذار شد و امروز تقریبا مشکل واگن پارس برطرف شده 
که اینها گام ها و قدم هاى بزرگى است که در این مدت برداشته 
شده است، همچنین ماشین ســازى اراك تا چهار سال پیش 
داراى مشکل بود اما امروز به لطف مدیران و کارگران یکى از 
شرکت هاى فعال در سطح کشور است. در صنایع آذرآب هرچند 
همچنان مشکالتى وجود دارد ،اما تالش هاى زیادى صورت 
گرفت و امیدواریم بتوانیم در ادامه این مسیر در سال 1400 با 

رفع سایر مشکالت شاهد موفقیت هاى چشمگیر باشیم.
آقازاده عنوان کرد: استان در زمینه ســایر فعالیت ها از جمله 
پروژه هاى فرهنگى و درمانى اقدامات خوبى انجام داد، در زمینه 
فضاهاى ورزشى نیز در 4 سال اخیر سرانه فضاهاى ورزشى 10 
سانتى مترمربع بهبود پیدا کرده که با توجه به جمعیت استان 
رقم خوبى است هرچند هنوز هم راضى نیستیم. ایجاد فضاهاى 
ورزشى از نظر توجیه اقتصادى قابل قبول است و امیدواریم بعد 
از ریشه کن شدن کرونا شاهد گسترش سرمایه گذارى بخش 

خصوصى در احداث فضاهاى ورزشى باشیم.

ساخت بیش از 6 مجتمع فرهنگى و هنرى در 
استان مرکزى

وى تصریح کرد: در زمینه پروژه هاى فرهنگى در 8 سال گذشته 
عملیات اجرایى بیش از 6 مجتمع فرهنگى و هنرى در استان 
آغاز شــد که از مجموع این پروژه ها تاالر مرکزى اراك با 19 
هزار مترمربع زیربنا با بیش از 95 درصد پیشــرفت فیزیکى و 
کتابخانه مرکزى اراك با حدود 20 هزار مترمربع زیربنا با 60 

درصد پیشرفت فیزیکى در مرکز استان واقع شده اند.
استاندار مرکزى با اشاره به پروژه هاى درمانى اضافه کرد: در 
زمینه پروژه هاى درمانى و پزشکى، بیمارستان جدید ولیعصر 
اراك با حدود 500 تخت با 85 درصد پیشــرفت فیزیکى در 
حال ساخت است که البته اختالفات موجود در این پروژه بین 
کارفرما و پیمانکار مانع شد که این پروژه تا تابستان امسال به 
بهره بردارى برسد، هرچند طى یکسال آینده به بهره بردارى 

خواهد رسید.

آقازاده خاطرنشان کرد: بیمارستان 130 تختخوابه خمین نیز 
در حال حاضر با شــدت در حال پیشروى است و امیدواریم تا 
پایان سال 1400 به بهره بردارى برسد. در شهر ساوه نیز کلنگ 

اولین بیمارستان دولتى به زمین زده شد.
وى با بیان اینکه آلودگى شهر اراك در سال هاى نه چندان دور 
به یک موضوع ملى تبدیل شده بود، گفت: در سال 92 بالغ بر 
115 روز از سال هواى استان آلوده بود که این روزها در سال 99 
به 55 روز کاهش یافت. روزهاى ســالم اراك در سال 92 بالغ 

بر 250 روز بوده که در سال گذشته به 315 روز رسیده است.
اســتاندار مرکزى بیان کرد: مصرف بنزین یورو در سال هاى 
گذشته سبب کاهش آلودگى شد، همچنین دیگ هاى ذوب فلز 
در ایرالکو تعویض و در 5 سال اخیر حدود 700 دیگ تعمیر شد، 
از طرفى با اقدامات صورت گرفته تبدیل سوخت نیروگاه شازند 
از 96 درصد مازوت به 95 درصد گاز طبیعى در سال 99 رسید.

بهره مندى 100 درصدى شبکه شهرى از گاز

آقازاده اضافه کرد: در زمینه گازرســانى نیز، تا سال 92، 671 
روســتاى اســتان از نعمت گاز بهره مند بودند اما در 8 سال 
اخیر 322 روســتا به این آمار اضافه شد به این معنى که االن 
بیش از هزار روستاى اســتان از نعمت گاز برخوردار هستند و 
همچنین دو شهر استان نیز در این سال ها به شبکه سراسرى 
گاز پیوستند که با این تفاسیر 100 درصد شهرها و بیش از 97 
درصد جمعیت روستایى از نعمت گاز طبیعى برخوردار هستند، 
بیش از 50 درصد گازرســانى در سطح استان مربوط به دولت 

تدبیر و امید بوده است.
وى عنوان کرد: در زمینه ارتباطات تلفن ثابت و همراه در طول 
سال هاى اخیر، استان پیشرفت هاى خوبى داشته، از سال 1392 
تا پایان سال 1398 در طول 7 ســال بیش از 131هزار تلفن 
ثابت نصب شده که 24 درصد رشد را نسبت به سال هاى قبل 
نشان مى  دهد، همچنین تعداد مشترکین اینترنت پرسرعت از 
74 هزار نفر در ســال 92 به یک میلیون و  389هزار مورد در 
سال 99 رسیده و تعداد روستاهاى داراى ارتباط از 949 روستا 
به 1089 روستا در پایان سال 99 رسیده که 14 درصد افزایش 

نشان مى دهد.
استاندار مرکزى ادامه داد: روستاهاى داراى اینترنت پرسرعت 
از 54 مورد در سال 92 به 603 مورد تا پایان سال گذشته رسیده 
که افزایش 10 برابرى داشــته و شــهرهاى داراى سرویس 
اینترنت 4G  از صفر در سال 92 به 33 شهر در پایان سال 99 
و دفاتر آى ســى تى در شهر و روستاهاى استان از 80 مورد به 

130 مورد رسیده است.

آقازاده در خصوص توزیع شــبکه هاى آب و لوله کشــى نیز 
افزود: طى سال هاى 92 تا 99 حدود 1552 کیلومتر به شبکه 
توزیع و خطوط انتقال آب در سطح استان اضافه شد و اصالح 
شبکه ابرســانى و خطوط انتقال آب به میزان 1197 کیلومتر 

بهبود پیدا کرد.
وى با بیان اینکه در زمینه برق رسانى در استان اقدامات بزرگى 
انجام شده گفت: در طول 8 سال گذشته در شبکه برق شهرى 
و روستایى و صنایع، مصرف برق استان به شدت رشد کرده و 
در مدت فعالیت دولت تدبیر و امید  در استان مرکزى با افتتاح  و 
بهره بردارى 20 پروژه برق 400 کیلو ولت و همچنین 63 به 20 
کیلو ولت و افزایش طول خطوط انتقال استان، در حدود 1450 
مگاولت آمپر به ظرفیت پست ها و 590 کیلومتر مدار به ظرفیت 
خطوط انتقال و فوق توزیع بــا ارزش حدود هزار و 20 میلیارد 

تومان اضافه شد و 280 کیلومتر شبکه زمینى نیز احداث شد.

خطوط اصلى راه آهن در 8 ساله اخیر 420 
کیلومتر افزایش داشت

اســتاندار مرکزى با اشــاره به اینکه در حوزه توســعه شبکه 
راه هاى استان در بخش آزادراه ها از ابتداى سال 92 تا انتهاى 
ســال 99 افزایش 17 درصدى حاصل شده اضافه کرد: طول 
مجموع آزادراه هاى استان به 233 کیلومتر رسیده و بزرگراه ها 
با افزایش 37 درصدى به 455 کیلومتر رســید، درخصوص 
خطوط اصلى راه آهن در 8 ســاله اخیر 420 کیلومتر افزایش 
داشتیم و تعداد ایســتگاه هاى راه آهن به 21 ایستگاه تا پایان 

سال 99 رسیده است.
آقازاده ادامه داد: در موضوع مســکن و اقدام ملى مســکن، 
بنیاد مسکن در سال 98 و 99 مجموعا 9100 واحد مسکونى 
روستایى را بازسازى و بهسازى کرده که در طول تاریخ 40 ساله 
استان بى سابقه است البته مجموع بارندگى ها و سیالب سال 
98 و اعتبارات جذب شده از بودجه سال 98 ما را بر آن داشت تا 
از این فرصت استفاده کنیم و بنیاد مسکن عالوه بر فعالیت در 
منطقه سیل زده لرستان و منطقه زلزله زده کرمانشاه، در استان 
نیز حدود 10 هزار واحد مســکونى را ساخت و یکى از بهترین 
سال هاى توسعه روستایى در سال هاى اخیر در استان ثبت شد.

وى افزود: در زمینه اقدام ملى نیز در سال 98 اقداماتى آغاز شد 
و در سال 99 ســاخت حدود 11 هزار مسکن در سطح استان 
شروع شد که مابقى سهم استان نیز در ادامه سال 1400 برنامه 
ریزى شده اســت. امیدواریم مردم اراك تا سال هاى آینده با 
این میزان مسکن بتوانند نیازهاى خود را تامین کنند و از قیمت 

کاذب مسکن کاسته شود.

مهرداد جهانى، سکاندار اداره کل راهدارى و حمل و نقل جاده اى 
استان مرکزى شد

با حضور فرامرز مداح، قائم مقام رییس سازمان راهدارى و حمل و نقل جاده اى: 

گروه جامعه: با حضور فرامرز مــداح قائم مقام 
ریاست ســازمان راهدارى و حمل و نقل جاده اى 
کشــور و جمعى از مسئوالن ارشد استان مرکزى، 
مهرداد جهانى به عنوان مدیرکل راهدارى و حمل 

و نقل جاده اى استان مرکزى معرفى شد.
 با حضور فرامرز مداح قائم مقام ریاســت سازمان 
راهــدارى و حمل و نقــل جاده اى کشــور، روز 
یکشــنبه 9 خرداد آیین تکریم و معارفه مدیرکل 
راهدارى و حمل و نقل جاده اى اســتان مرکزى 

برگزار شد.
 گفتنى اســت با صدور حکمى از ســوى داریوش 
امانى معاون محترم وزیر و رئیس سازمان راهدارى 
و حمل و نقل جاده اى کشــور، مهــرداد جهانى به 
عنوان مدیــرکل راهدارى و حمــل و نقل جاده اى 
اســتان مرکزى منصوب و با حضور مهندس مداح 

قائم مقام ریاست ســازمان راهدارى و حمل و نقل 
جاده اى کشور، مهدى زندیه وکیلى معاون محترم 
اســتاندار مرکزى و جمعى از مدیران ارشد استانى 
در محل سالن جلسات اداره کل راهدارى و حمل و 

نقل جاده اى استان مرکزى معرفى شد. 
 قائم مقام رئیس ســازمان راهدارى و حمل و نقل 
جاده اى کشــور تصریح کرد: اســتان مرکزى یکى 
از کم مشــکل ترین و کم دردسرترین استان ها در 

زمینه راهدارى است.
 وى ادامه داد: ســازمان راهدارى حمل و نقل جاده 
اى در ســال 1400 برنامه هاى مختلفى در بخش 
راهدراى و حمل و نقل اجــرا خواهد کرد بطوریکه 
در بخش حمل و نقل امســال نوسازى ناوگان ادامه 

خواهد داشت.
 مداح بیان کــرد: همچنین طرح کلیــد به کلید و 

همینطور واردات ناوگان زیر سه سال  و مشارکت با 
کارخانجات داخلى براى نوسازى ناوگان اتوبوس و 

مینى بوس و کامیون جز برنامه هاى امسال است.
 وى اضافه کرد: امســال در بخش راه هاى روستایى 
اعتبارات به صورت استانى در اختیار استانداران قرار 
دارد که با همکارى ایشان راه هاى روستایى باالى 50 
خانوار تماما داراى راه آســفالته خواهند شد و براى 
راه هاى شریانى و راه هاى دسترسى نیز برنامه هاى 

الزم صورت گرفته است.
 قائم مقام رئیس ســازمان راهدارى و حمل و نقل 
جاده اى کشــور گفت: در بخش حمــل و نقل نیز 
هوشمندسازى جابجایى کاال در دستور کار قرار دارد 
و قراردادى براى دو هزار دوربین کنترل سرعت در 
جاده ها به منظور افزایش ایمنى و کاهش تصادفات 
و کاهش تلفــات جاده اى در برنامه اســت و ایجاد 

مجتمع هاى خدمات رفاهى با کمک سرمایه گذار 
مدنظر قرار دارد.

 على زندى فر مدیرکل سابق راهدارى و حمل و نقل 
جاده اى استان مرکزى نیز گفت: تالش الزم جهت 
افزایــش ضریب ایمنى در اســتان مرکزى صورت 
گرفته که خوشــبختانه این مهم 80 درصد محقق 

شده است.
 وى ادامه داد: تعداد نقاط پرحادثه اســتان از 118 
نقطه به 18 نقطه تقلیل یافته و اســتان مرکزى جز 
استان هاى برتر در میزان روشنایى در کشور است. 
بگونه اى که در سه سال گذشته سه تقاطع به صورت 
مقطعى روشن شده که 40 درصد تلفات را کاهش 

داده است.
 مهرداد جهانى، مدیرکل راهــدارى و حمل و نقل 
جاده اى اســتان مرکزى نیز اضافه کرد: با توجه به 

شاهراه بودن و حمل و نقلى بودن استان مرکزى در 
تالش هستیم بتوانیم اقداماتى شایسته در خصوص 
ایمن سازى جاده ها و هوشمندسازى راهها به انجام 

رسانیم. 
 در پایان این جلســه قائم مقام ریاســت سازمان 
راهدارى و حمــل و نقل جاده اى کشــور به پاس 
قدردانى از خدمــات و تالش هاى على زندى فر در 
زمان تصدى بــر منصب مدیرکل راهدارى و حمل 
و نقل جاده اى اســتان مرکزى، با اهداى لوحى از 
سوى داریوش امانى معاون وزیر و ریاست محترم 
ســازمان راهدارى و حمل و نقــل جاده اى ضمن 
تقدیر از ایشان، مهرداد جهانى را به عنوان مدیرکل 
راهــدارى و حمل و نقل جاده اى اســتان مرکزى 

معرفى کرد.

روزنامه  سیاسى، اقتصادى، فرهنگى 

●  افتتاح بیمارستان ولیعصر ظرف یکسال آینده

��یروز��  �یا�ی، ا��صادی، ��ن�ی  @Atreyasemarkazi@Atreyasmarkazi
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