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انتخابات پر حاشیه

سعید نادری، سخنگوی شورای اسالمی شهر اراک :

هیات عالی نظارت استان مرکزی صحت انتخابات
 شورای شهر اراک را تایید کرد:

رویکرد  کلی شورای  پنجم شفافیت  
بدون سیاسی کاری بوده است   

انتخابات ششــمین دوره شــورای 
اسالمی شــهراراک تایید شد. دبیر 
اجرایی هیات عالی نظارت بر انتخابات 
اســتان مرکزی در حالی این خبر را 
مطرح کرد که انتخابات ششمین دوره 
شورای اسالمی در استان مرکزی و به 
ویژه شــهر اراک با حواشی بسیاری 
همراه بــود. حذف چهره های اصالح 
طلب و تک صدا شــدن این دوره از 
انتخابات را شــاید بتوان مهمترین 
ویژگی فضــای انتخاباتــی 1400 
دانست؛ امری که بی تردید بر کاهش 
ســبد آرای منتخبان تاثیر بسزایی 
داشــت. اصولگرایان که درعرصه بی 
رقیب می تاختند؛ ناگهان با انتقادات 
بســیاری مواجــه شــدند. برخی از 
کاندیداها پس از اعــالم نتایج اقدام 

به شکایت ازلیست شــورای ائتالف 
نیروهــای انقالب اســالمی به دلیل 
تبلیغات پیش از موعد  اقدام کردند. 
والبته مــوارد دیگری همچون خرید 
رای نیــز در شــکایت از منتخبــان 
شورای ششــم به چشم می خورد. از 
سویی دیگر برخی منتخبان از حضور 
نماینده اراک در حوزه های انتخاباتی 
برخــی منتخبان انتقــاد کردند که 
دفتر نماینده اراک هر گونه حمایت 
از کاندیدای خاصی را رد کرد. به هر 
حال شکایت ها تا آنجا باال گرفت که 
هیات عالی نظارت بر انتخابات استان 
وظیفه تایید انتخابات شورای ششم 
در اراک را به هیــات نظارت مرکزی 
در تهران سپرد. اعضای هیات مرکزی 
نظارت برانتخابات در فرمانداری اراک 
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نگاهی به تصویب کلیات طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی در مجلس :

تجربه  شکست خورده
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در این شماره بخوانید

گروه جامعه:رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک 
گفت: تمامی جهش هایی که در ویروس کرونا رخ 
می دهد، همگی بر سرعت انتشار بسیار تأثیرگذار 
اســت. در حال حاضر متأسفانه ســرعت انتشار 
ویروس کرونا با سویه دلتا بسیار باالست و همین 
موضوع در ســطح جامعه به وضوح مشاهده می 
شود. متأســفانه پیک جدید کرونا با چند عامل 
دیگر مواجه شده است. خســتگی مردم است و 
عدم رعایت پروتکل های بهداشــتی از مهمترین 
این عوامل اســت. متأسفانه رعایت پروتکل های 
بهداشتی به شدت کاهش یافته و این عدم رعایت 

تا زیر 50 درصد نیز رسیده است. 
دکتر سید محمد جمالیان در گفت وگو با عطریاس 
افزود: از ســوی دیگر شــرایط خطرناک کرونا با 
اعیاد و جشــن ها عروسی نیز مصادف شده است 
و برگزاری چنین مراســم هایی مخاطرات بسیار 
باالیی را به همراه دارد. تاالرها و باغ های برگزاری 
مراسم ها باید بسته باشند، اما متأسفانه مشاهده 
می کنیم که همچنان باز هســتند و مراسم های 
مختلف دراین فضاها برگزار می شود. همچنین 

برگزاری جشن ها و مراسم های مذهبی نیز مزید 
دیگری بر این اتفاقات است. 

وی ادامه داد: بخشی از این موضوع سیاستگذاری 
های موجود است که متأســفانه قدرت اجرایی 
قوانین کشــور به شــدت کاهش یافته است و به 
خوبی اجرایی نمی شود. ســوی دیگر نیز مردم 
هســتند که در حقیقت پروتکل های بهداشتی 
را به خوبی رعایــت نمی کنند. این موضوع باعث 
می شود تا کادر درمان با بحران های جدی روبرو 
باشند و در نتیجه کیفیت خدمات نیز در این راستا 

کاهش یابد. 
رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک اظهار داشت: 
در حال حاضر بیش از 17 ماه است که کادر درمان 
درگیر بیماری و ویروس کرونا هســتند. دستگاه 
های اجرایی ذیربط شــبانه روز در حال فعالیت 
هستند و واقعاً اگر خدای ناکرده مدافعین سالمت 
توانی که دارند به انتها برسد، قطعاً اتفاقات خوبی 
رخ نمی دهد. در این راســتا می طلبد که مردم و 
آحاد جامعه با تمامی محدودیت ها و خســتگی 
ها و برای حفظ سالمتی خود و خانواده هایشان، 

همکاری خود را با کادر درمان ادامه دهند. 
دکتر جمالیان تصریح کرد:بــا توجه به اتفاقات 
جامعه، پیش بینی ها در این راستا به هیچ عنوان 
خوب و مثبت نیست و نمی توانیم شرایط نرمالی 
را بــرای جامعه متصــور باشــیم. بهترین اتفاق 
پیشگیری است و اینکه نگذاریم به نقاط و مراحل 
بحرانی برسیم. کرونا همچنان در حال افزایش و 
گسترش است و شیب آن نیز به مراتب تندتر می 
شود. مطمئناً اگر بخواهد شرایط به این روال و رویه 
جلو برود با کمبود ظرفیت تخت های بیمارستان 
مواجه خواهیم شد. حتی ایجاد بیمارستان های 
صحرایی نیز کمکی نخواهد کرد، چرا که نیروی 
انسانی مناسب برای پوشش دهی بیمارستان های 
صحرایی وجود ندارد و باعث خواهد شد تا مدیریت 

این شرایط بسیار سخت باشد. 
وی بیان داشــت: به شــخصه معتقد هستم که 
تعطیلی های تهران نه تنهــا مفید نبود، بلکه به 
شــدت مضر بود. اکثر مردم در این تعطیلی ها به 
جای اینکه در خانه بمانند، به مســافرت رفتند و 
ویروس به شدت گسترش یافته و میزان بیماری 

افزایش یافت. تعطیلی ها بــه تنهایی هیچگونه 
تأثیری ندارد و اگر قرار است تعطیلی اتفاق بیفتد 
باید پروتکل های بهداشــتی و محدودیت ها به 
شدت رعایت شود. تعطیلی های سراسری مباحث 
بســیاری را پیرامون خود دارد، اما اگر بخواهیم 
تعطیلی ها موفق باشــد، باید به شــیوه درست و 
اصولی اجرایی شــده و محدودیــت ها و رعایت 
پروتکل های بهداشتی به شدت در این تعطیلی ها 
رعایت شود. ترجیح موضوع تعطیلی ها بر در خانه 
ماندن است. قطعاً تعطیلی های سراسری به کاهش 
روند گسترش و شیوع بیماری کمک خواهد کرد. 
اما باید دید تصمیم سیاستگذاران در این راستا چه 
خواهد بود و در سطح کالن ملی چه تصمیماتی 

اتخاذ می شود. 
رئیس دانشگاه علوم پزشــکی اراک تأکید کرد: 
اعتمادسازی برای واکسیناســیون انجام شده و 
در تمامی دنیا این موضوع اتفاق افتاده اســت. در 
بسیاری از کشــورها برای تزریق واکسن جایزه 
تعیین کرده اند و از روزهای ابتدایی واکسیناسیون 
نیز عوامل تشویقی برای این موضوع در نظر گرفته 
اند. متأسفانه فضای مجازی و اطالعات نادرست 
باعث شــده تا مردم استقبال کافی و الزم را برای 
واکسیناســیون نه تنها در ایران بلکه در تمامی 
کشــورهای دنیا از خود نشــان دهند. شایعات و 
تبلیغات سوء و مخربی که در فضای مجازی وجود 
دارد؛ باعث می شود که بسیاری از مردم باور کرده 
و از واکسیناســیون اجتناب کنند. با اطمینان و 
تأکید ویژه عنوان می کنم که اینگونه شــایعات 
و تبلیغات به شــدت کذب است و در حال حاضر 
فرایند واکسیناسیون تأثیرات خوبی را به همراه 

داشته است. 
دکتر جمالیان ابراز داشــت: البته اســتقبال از 
واکسیناســیون در استان ما بســیار خوب بود و 
بیش از 75 درصد افراد باالی 65 سال را واکسینه 
کرده ایم و در این راستا به نقطه هدف رسیده ایم. 
میزان ابتالی افراد باالی 65 سال با کاهش بسیار 
خوبی همراه بوده است. شاید این میزان کاهش 
چشمگیر نبوده، اما روند قابل قبولی داشته است. 
حتی میزان فوتی ها نیز در این راســتا به صورت 
چشمگیر کاهش یافته است. همچنان مردم برای 
واکسیناسیون مراجعه می کنند، اما توقع ما این 
است که به علت آنکه از زمانبندی واکسیناسیون 

عقب هستیم، با سرعت بیشتری مراجعه کنند.

عطریاس: » ســعید بیاتیان« گفت برای افتتــاح این طرح ها بیش از 
یک هزار میلیارد ریال اعتبار صرف شده است.

وی بیان کرد: اجــرای طرح ملی پالک کوبی منــازل، افتتاح روگذر 
مسیر میدان مقاومت، خرید سه دســتگاه خودروی آتش نشانی و 2 
موتورسیکلت آتش نشانی، بازگشایی الین دوم خیابان تره بار، خرید 
یک دســتگاه خط کش معابر و بازسازی و باز پیرایی پارک های سطح 
شهر، بخشــی از این طرح ها است. شهردار اراک ادامه داد: نورپردازی 
زیرگذر بیمارستان امام خمینی ) ره( و تقاطع شهید کاوه نبیری، حفر 
چاه آب در محل دفن زباله، تکمیل فرآیند تصفیه خانه کشتارگاه، آغاز 
عملیات اجرایی بازارچه میوه و تره بار در شهرک پردیس و جهانگیری، 
افتتاح مسیر سالمت در خیابان دریانوش و بهره برداری از پارک سالمت 

در بلوار غدیر، بخش دیگری از این طرح های عمران شهری است.
بیاتیان اظهار داشت: 2 دستگاه ژنراتور برق برای حل مشکل قطعی های 
احتمالی برق در شورای شهر و آتش نشانی خریداری شده و ساختمان 
مدیریت بحران شــهرداری نیز تکمیل شــده و ناحیــه 3 منطقه 3 
شــهرداری اراک در کوی علی بن ابیطالب )ع( نیز آماده بهره برداری 

است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک: 

تعطیلی ها به تنهایی هیچگونه تأثیری ندارد 
شهردارخبر داد :گزارش

۳۰ پروژه شاخص در اراک 
آماده بهره برداری است

خبر

یک فعال حوزه محیط زیست: 

توسعه ناپایدار علت اصلی تولید ریزگردهاست

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک: 

تعطیلی ها به تنهایی هیچگونه تأثیری ندارد 
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گروه شهری - گیتی فراهانی 
سعید نادری در نشست با  اصحاب رسانه در خصوص 
اقدامات چهارساله شورای پنجم اسالمی شهر اراک 
اظهار کرد: در طول عمر شورای پنجم دو شهردار و سه 

سرپرست برای شهر اراک انتخاب شد.
وی با بیان اینکه از ابتدای امر، شورای پنجم را سیاسی 
خطاب کردند، افزود: اعضای شــورا هــر کدام نگاه 

سیاسی خود را داشتند، اما سیاسی کاری نکردند.
نادری با بیان اینکه شــورا با پروژه های نیمه تمام در 
نقاط مختلف شهر و وضعیت درآمدی نامناسب و بدهی 
کار خود را اغاز کرد، تصریح کرد: شورا تمرکز خود را 
بر اتمام پروژه های نیمــه تمام قرار داد و با اختصاص 
بودجه مناسب، تقاطع های ورزش، شریعتی، شهید 

صیدی، علم الهدی، پارک بانوان و ... به اتمام رسید.
وی ارتقای کیفیت زندگی شهری در اراک را مطالبه 
شهروندان در طول سالیان اخیر دانست و گفت: توجه 
به مطالبات مردم، خود را در ایجاد پیاده راه امیرکبیر 
نشان داد، البته در قســمتی از پروژه پیاده راه سازی 
موفق و در قسمتی با توجه به شرایط ناموفق بوده ایم، 

قسمت هایی نیز نیمه کاره است.
نادری گفت: شــورا در احداث ســالن های ورزشی و 
تخصیص امکانات ورزشــی در پــارک ها بخصوص 
پارک های حاشیه شــهر اقدامات خوبی انجام داده و 
اصرار ویژه ای در ایجاد امکانات تفریحی و ورزشی در 
مناطقی مانند سنجان، فوتبال، داوران و شهرک قائم 
داشته و سالن های ورزشی نیمه کاره در فوتبال و چشم 

موشک کامل شدند.

وی افزود: با اهتمام شــورا 5 تقاطع غیرهمســطح با 
رقم قرارداد 300 میلیارد تومان منعقد شد که پروژه 
مقاومت مصداقــی از این قراردادهاســت که اگر به 
مشــکالت ســیمان بر نمی خوردیم به سرعت تمام 
می شــد، هرچند که با 40 میلیــارد تومان هزینه به 
پیشــرفت ۸0 درصدی رســیده و روگذر آن تا هفته 

آینده افتتاح می شود.
سخنگوی شــورای شــهر اراک بیان کرد: در حوزه 
خدمات شهری، الزم به ذکر اســت که اراک با تایید 
کارشناسان از جمله شهرهای تمیز کشور است و هیچ 
خللی در جمع آوری پسماندها و خدمات شهری وجود 
نداشته است، فضای ســبز شهری نیز کیفیت خوبی 
دارد ولی کم آبی باعث بی کیفیت شدن آن نشده است.

وی افزود: پــروژه احداث پارک های محلی مانند دره 
گردو و باغ ایرانی شروع شــدند و بخش هایی از آنها 
انجام شــده اما تکمیل نشــدند و به پیشرفت باالیی 
نرســیده اند، همچنین طرح بازسازی دیوار ساحلی 
رودخانه اراک بــا 20 میلیارد هزینه تکمیل شــد و 
امالکی در حاشیه رودخانه واقع در کرهرود که مورد 
تهدید آسیب های ناشی از وقوع سیالب بودند نیز مورد 

ساماندهی از سوی شهرداری قرار گرفت.
نادری گفت: تکمیل و استفاده از کناره های رودخانه 
بعنوان رینگ شهری به ســبب مسدود شدن برخی 
مناطق برای ســاخت بزرگراه شــهری از کمربندی 
شــمالی به جنوبی هنوز صورت نگرفته اســت با این 
حال در مناطقــی نظیر انتهای خیابان کشــتارگاه، 

تکمیل شده است.

نادری تاکید کــرد: در طول فعالیت شــورای پنجم 
تمامی صحن علنی از طریق اینســتاگرام پخش زنده 
داشت، سامانه عیان راه اندازی شد و تمامی فعالیت ها 
و اطالعات تصویب شده شورا، در سامانه قرار گرفت. 
همچنین یکی از افتخارات این شورا پذیرش نقد نسبت 
به عملکرد از سوی رسانه ها بود، عالوه بر این یکی از 
فعالیت های چشمگیر شــورای پنجم بخصوص در 
قیاس با شوراهای گذشته، کمیسیون فرهنگی فعال 
و اقدامات مهم آن مانند اجرای طرح روز اراک، سرود 

اراک و حمایت از خانه هنرمندان و نظیر آنهاست.

نادری با بیان اینکه شــورای پنجم کم حاشیه ترین 
شورا در سالهای اخیر بوده است، گفت: مسئله امالک 
قولنامه ای  برای اقشــار کم درآمد که توانایی ساخت 
و ساز نداشتند و نمی توانســتند از امتیاز زمین خود 
اســتفاده کنند به معضلی بزرگ تبدیل شده بود، به 
همین دلیل به ساخت و ساز غیرمجاز روی می آوردند 
که شورا شیوه نامه و مصوبه ای در این راستا اجرا کرد 
که در آن برگه راهنمای ساخت یا مجوز ساخت صادر 
شد که در شهر های دیگر الگو قرار گرفت، همچنین 
شورا شیوه نامه ای برای تملک امالک تدوین کرد و بر 

کار کارشناسی توام با عدالت تاکید کرد.
وی در حوزه ترافیک شهری اظهار کرد: در اراک مشکل 
ترافیکی عمده ای وجود ندارد، هرچند که باید در مرکز 
شهر محدودیت اعمال شود ولی با این حال طرح جامع 
ترافیک شــهر اراک تکمیل و تصویب و به وزارتخانه 
ارسال شــده اســت که در این طرح احداث دو خط 
BRT و احداث مســیر های دوچرخه سواری وجود 
دارد، البته تاکنون 35 کیلومتر طرح دوچرخه سواری 
احداث شده و امید است با تصویب این طرح این میزان 
مسیر افزایش یابد و زیرساخت ها و فرهنگ دوچرخه 
سواری در شــهر نهادینه شود. مسیر یکطرفه خیابان 
امام نیز از جمله مســائلی است که در این طرح به آن 
پرداخته شــده و در صورت عملی شدن آن، مشکل 

ترافیکی این خیابان حل خواهد شد.
وی ادامه داد: حرکت به سمت بودجه محله محور که 
تکمیل آن و مستقل شدن شهرداری مناطق می تواند 
عامل اجرایی شدن خواســته های مردم در مناطق 
مختلف باشد، توسط شورا به انجام رسید، همچنین 
تغییر ساختار دفترچه تعرفه عوارض در سال ۹6 کهوبه 
دالیل عدالت محوری و شفافیت و جلوگیری از فساد، 
کامل ترین دفترچه در کشور است، از جمله مهمترین 

اقدامات شورا بوده است.
نادری با بیان اینکه درآمد شــهرداری در سال ۹۹ به 
هزار میلیارد تومان رسید، گفت: شورا در حوزه درمانی 
تعداد ۸ قطعه زمین در انتهای هپکو، شــهرصنعتی، 
جهانگیری، سردشت، پارک امیرکبیر و ابتدای شهرک 
گردو بطور رایگان برای احداث پایگاه اورژانس واگذار 

کرد، حدود 3 میلیارد جهت خرید تجهیزات پزشکی 
برای درمان کرونا اختصاص داد و در ضد عفونی نقاط 

مختلف شهر نیز اقدامات الزم را انجام داد.
وی درخصوص سرنوشت  امالک تملک و تخریب شده 
جهت اجرای پــروژه 5۸ متری گفت: پس از لغو طرح 
5۸ متری در طرح جامع جدید اراک طرح 24 متری 
در نظر گرفته شــد که با تکمیل مطالعات، شهرداری 
می تواند برای امالک در مســیر پروژه تعیین تکلیف 
کند و دیگر امالک تملک شــده در طرح قبل، امالک 
شهرداری محسوب می شود و شهرداری می تواند برای 

آن تصمیم خاص خود را داشته باشد.
سخنگوی شورای شهر اراک در خصوص تخریب خانه 
حاج باشی توضیح داد: مالکان این ملک خواهان ثبت 
این ملک در آثار ملی و حفظ این اثر نبودند در صورتی 
که میراث فرهنگــی اقداماتی برای ثبت این ملک در 
آثار ملی انجام داده و مصوب شده بود. قسمت هایی از 
این ملک در بارندگی های سال ۹۸ مورد تخریب قرار 
گرفته بود و مالکین به هیچ وجه برای ترمیم همکاری 
نداشــتند و در آخر با اعتراض آنهــا مصوبه ثبت ملی 
شدن خانه باطل و این ملک از فهرست آثار ملی خارج 
شد. البته شورا در بحث میراث فرهنگی پای کار بوده 
اســت و کمک به بازار تاریخی اراک و بازسازی مقبره 
آقاضیاءالدین گواهی بر این مدعاســت، ولی در قبال 
خانه حاج باشــی مالکان تمایلی بر حفظ نداشتند و 
در نهایت با مجوز و حکم قانونی، ملک از فهرست آثار 

خارج و تخریب شد.

گروه شهری: پیمان رشیدی، دبیر کمیسیون نظارت 
شورای اسالمی شــهر اراک در نطق پیش از دستور 
خود در جلسه علنی این شورا بخشی از کارنامه کاری 
شورای شــهر دوره پنجم را به اختصار بیان کرد وی 
گفت:شورای اسالمی دوره پنجم شهر اراک در ابتدای 
فعالیت خود با پنج هزار میلیارد ریال بدهی به تامین 
اجتماعی، دارایی، بازنشستگان و بانک ها کار خورد را 
آغاز کرد که از این مبلغ در پایان دوره فعالیتی خود؛ 

چهار هزار و 2۹5 میلیارد ریال آن را تسویه نمود. 
وی گفت عملیات اجرایی پل علم الهدی در سال ۹1 
در شورای شهر دوره سوم آغاز و طی شورای چهارم 
در سال ۹6 با پیشــرفت فیزیکی کمتر از 20 درصد 
متوقف بود که با شروع به کار شورای شهر دوره پنجم 

عملیات اجرایی این پروژه دوباره از سر گرفته شد و 
در دهم اردیبهشت ماه سال ۹۹ به بهره برداری رسید. 
و همچنین عملیات اجرایی پل شهید صیدی نیز در 
سال ۹1 توسط آغاز شده و در سال۹3  توسط شورای 
چهارم متوقف شــده بود که با شروع فعالیت شورای 
دوره پنجم و با پیگیری های این شورا، پروژه دوباره 
آغاز به کار کرد و نهایتا به بهره برداری رسید.پیمان 
رشیدی در ادامه ســخنان خود گفت : اجرای طرح 
پل شریعتی اواخر ســال ۹4 مورد تصویب شورای 
چهار قرار گرفت در ســال ۹5 عملیــات اجرایی آن 
آغاز شد. این پروژه نیز با پیشرفت فیزیکی 10 تا 20 
درصد تحویل شورای پنجم شد که با پیگیری آن در 
2۹ مرداد ســال ۹۸ به بهره برداری رسید.همچنین 

عملیات اجرایی تقاطع غیر همسطح میدان مقاومت 
در شورای پنجم در یک بازه زمانی 1۸0 روزه آغاز و 
با جدیت در حال پیگیری است که به امید خدا طی 
هفته های آینــده مورد بهره برداری قرار میگیرد که 
این مسأله یک رکورد و افتخار بی نظیر برای مدیریت 

شهری دوره پنجم می باشد. 
وی در ادامه اظهار داشت عملیات اجرایی پروژه آفتاب 
از ســال ۹1 آغاز شده بود و سال ها متوقف مانده بود 
ولی در پی فــراز و فرودهای فراوان در ســال ۹۸ با 
مصوبه شورای پنجم به مناقصه گذاشته شد و تحویل 
شرکت جهاد نصر شد که امروز به پیشرفت فیزیکی 
بســیار قابل مالحظه ای رسیده است و اجرای طرح 
دیوار ساحلی با مصوبه شورای پنجم در سالهای ۹۸ 
و ۹۹ با هزینه ای قریب به 11 میلیارد تومان در پنج 
نقطه شهر از جمله کرهرود با 1.5 میلیارد تومان و 3 
پل عابر پیاده در کرهرود بدون همکاری سازمان های 
دیگر از جمله اداره آب توسط شهرداری اراک انجام 
شد.این عضو شورا از دیگر اقدامات شورا به پروژه بلک 
باکس برای نخستین بار در اراک اشاره نمود و گفت  
این پروژه هدیه شورای پنجم به اهالی هنر بود که در 
مهر ماه سال گذشته عملیات اجرایی آن با اعتباری 
بالغ بر یک میلیارد و ۸00 میلیون تومان پیش بینی 
شد که اکنون اسکلت، سازه و دیوار آغاز شد و امروز 
با پیشــرفت فیزیکی 50 درصدی، وارد فاز دوم خود 
شده است.همچنین ساختمانهای شهرداری منطقه 
2 و سه شهرداری اراک هر کدام با چهار هزار و 500 
مترمربع بنا در پل شهید باقی زاده و شهرک گردو با 
پیشرفت فیزیکی 30 درصدی همراه هستند و یازده 

میلیارد تومان اعتبار نیز برای اجرای این دو پروژه در 
نظر گرفته شده است. وهمچنین اسکلت و سازه پروژه 
زورخانه مرکزی شهر اراک نیز که دو ماه قبل کلنگ 
زنی شد، اجرایی شــده که هم اکنون با اعتبار چهار 
میلیارد تومانی خود، اجرای پــروژه ادامه دارد.وی 
احداث پارک بانوان شهر اراک را نیز یکی دیگر از پروژه 
های مهم شورای شهر دوره پنجم بر شمرد و گفت این 
پروژه با تالش شبانه روزی مورد بهره داری قرار گرفت. 
و این اتفاق در حالی افتاد که شورای پنجم شروع به 
کار کرد ، این پروژه کمتر از هفت درصد پیشــرفت 
فیزیکی داشت و پروژه متوقف شده بود اما با پیگیری 
های نمایندگان مردم در پارلمان شهری ظرف مدت 

یک سال تکمیل و مورد بهره برداری قرار گرفت.
رشــیدی در ادامه نطق پیش از دستور خود راجع به 
پروژه های ورزشی اظهار داشت : سالن ورزشی هزار 
نفری شهید مسلمی در کوی امام علی) ع(، تکمیل و 
بهره برداری از سالن ورزشی شهید حججی در کوی 

ولیعصر،اغاز شده است 
وی در ادامه سخنان خود گفت : تعیین تکلیف پروژه 
5۸ متری، تصویب ۸ میلیارد تومان اعتبار برای مرمت 
بازار اراک و همچنین 35 میلیارد تومان برای تملک 
پروژه فردین پور، عقد قرارداد 32 میلیارد تومانی فاز 
دوم پروژه شهید کاوه نبیری، عقد قرارداد پروژه باغ 
ایرانی و ملل با اعتبــار 7میلیارد تومان، عقد قرارداد 
12 میلیارد تومانی منطقه گردشــگری دره گردو، و 
واگذاری ۸6 هکتار از اراضی آن به شهرداری، عملیات 
تکمیلی پروژه مجمتع آفتاب بــا اعتبار ۸2 میلیارد 
تومان، محوطه ســازی مصلی بیت المقدس شامل 

تسطیح و آماده سازی محوطه ســه هزار مترمربع، 
150 تن پخش و توزیع آســفالت، اجرای کف فرش 
10 هزار مترمربــع و جدول گذاری محوطه به طول 
هزار مترمربع، تملک و تحویل ملک محسنی عراقی 
به عنوان موزه اسناد تاریخی شهر اراک با اعتبار 15 
میلیارد تومان، تکمیل و بهره برداری از هتل اطلس 
کوی صنعتی اراک، تهیه طرح جامع مطالعات ترافیک 
و حمل و نقل شــهری، تجهیز مرکز کنترل ترافیک 
شــهر اراک، تجهیز آرامستان به دستگاه البسه سوز 
و راه اندازی تصفیه خانه فاضالب و تهیه سند چشم 
انداز 20 ســاله در دوره پنجم شورای اسالمی شهر 
اراک تنها بخش کوچک دیگری از خدماتی اســت 
که در طول فعالیت شورای شــهر دوره پنجم انجام 

شده است. 
وی همچنین گفت شورای شهر دوره پنجم عالوه بر 
افتتاح پروژه های مختلف شــهری، با مصوبات خود 
پروژه هــای بزرگی را آغاز کــرد. از جمله آن ها می 
توان به عقــد قرارداد 300 میلیــارد تومانی میدان 
امام خمینــی، تقاطع کمربندی با جــاده فرودگاه، 
میدان امام حســین) ع(، رینگ شــهری ارامستان، 
جاده فراهان با بزرگ را شــهید انجفی، تقاطع غیر 
همســطح میدان مقاومت اشاره کرد و اجرای پروژه 
فیبرنوری شهر هوشمند، خرید 12 دستگاه آمبوالنس 
ارامستان، ایجاد فضای سبز در شهر اراک با مساحت 
هزار و 37۸ هکتار، نورپردازی، تکمیل و تجهیز خط 
2 کشتار دام سنگین کشــتارگاه، تجهیز کشتارگاه 
صنعتی به کوره الشه سوز، بهره برداری از تصفیه خانه 
کشتارگاه صنعتی شهر اراک در اول اسفند ماه ۹۸ با 

اعتبار 13 میلیارد تومان، اجرای 32 کیلومتر مسیر 
دوچرخه سواری، جمع آوری پلهای هوایی و اجرای 
پروژه پیاده راه امیرکبیر در هســته مرکزی شهر در 
پنجمین دوره شورای اسالمی شهر اراک انجام شد.و 
بازگشایی خیابان سیدالشــهدا با اعتبار 17 میلیارد 
تومان، نهضت آسفالت 263 هزار تن که سال گذشته 
۸5 هزار تن و در سال 1400 نیز 1۸0 هزار تن انجام 
 شده و اورهال کارخانه آسفالت نیز با اعتبار 6 میلیارد 
تومان انجام شده است.رشیدی در ادامه عملکرد شورا 
را اینگونه بر شــمرد و گفت بازگشایی مجدد استخر 
شهرداری بعد از پنج سال، شناسنامه دار کردن امالک 
و مستغالت تحت مالکیت شهرداری و ثبت رسمی 
روز اراک مصادف با روز صدارت امیر کبیر و ســرود 
شهر اراک از دیگر اقدامات انجام شده توسط اعضای 
شورای پنجم اسالمی شهر اراک است.و تمام پروژه 
های هدف گذاری سطح شــهر اراک توسط شورای 
پنجم اسالمی شهر انجام شده و این شورا برای اراک 
تا سال 1420 نقشه راه تهیه کرده است به طوری که 
امروز هیچکس نمی تواند بگوید که حتی یک پروژه 
رها شده در سطح شهر وجود دارد چرا که همه پروژه 
ها در دســت اجرا هستند و پروژه رها شده ای وجود 
ندارد. وی در پایان ســخنان خود گفت ما به عنوان 
نمایندگان مردم در شــورای شهر دوره پنجم اراک 
امروز بعد از گذشت چهار سال از فعالیتی که داشتیم 
به صورت شــفاف و عیان از کارنامه کاری خود دفاع 
می کنیم و پاسخگوی مردم هستیم و امیدواریم که 
شورای آینده نیز بعد از پایان عمر فعالیتی خود بتواند 
از کارنامه خود همچون ما به صورت شفاف دفاع کند.

از کارنامه خود به صورت شفاف دفاع می کنیم
پیمان رشیدی، دبیر کمیسیون نظارت شورای اسالمی شهر اراک  در نطق پیش از دستور خود: 

رویکرد  کلی شورای  پنجم شفافیت  بدون سیاسی کاری بوده است  
سعید نادری، سخنگوی شورای اسالمی شهر اراک :

آگهی فقدان سند مالکیت 
خانم ملیحه آقاخانی با ارائه یک برگ استشــهادیه محلی که امضا احد شهود را دفترخانه اسناد رسمی گواهی نموده مدعی است سند مالکیت ششدانگ پالک ۲۰۰ فرعی از ۴۶۵۴ اصلی بخش ۲ اراک به نام خانم ملیحه آقاخانی ذیل صفحه ۱۶۴ دفتر ۲۱۵ ثبت و سند صادر و تسلیم گردیده است . به علت نامعلوم مفقود گردیده 
و با جستجوی کامل پیدا نشده است. لذا به استناد تبصره یک اصالحی به ماده ۱۲۰ آیین نامه قانون ثبت و بخشنامه های صادر، بدین وسیله مراتب آگهی می گردد که هر کسی مدعی انجام معامله ای نسبت به ملک مزبور با وجود سند مالکیت آن نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ۱۰ رو به این اداره مراجعه و اعتراض 

خود را که مدارک صحیح تسلیم نماید در صورت انقضا مدت مزبور و عدم وصول واخواهی یا وصول واخواهی بدون ارائه سند مالکیت با سند معامله در صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات اقدام خواهد شد .
علی اکبر اسماعیلی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه ۲ اراک م/ الف ۲۳۶ 

از طرف جواد گودرزی

آگهی تغییرات شرکت آروین صنعت راهکاران سهامی خاص
آگهی تغییرات شرکت آروین صنعت راهکاران سهامی خاص به شماره ثبت 15313 و شناسه ملی 14008545453 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1400/04/22 تصمیمات ذیل اتخاذ شد 
: 1- علی کریمی به شــماره ملی 0520150066 به سمت بازرس اصلی و مهدی قاسمی به شماره ملی 0074111167 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. -2 ترازنامه و حساب 

سود و زیان شرکت در سال مالی 1399 به تصویب رسید.

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان مرکزی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک )1169972(

آگهی مفقودی کارت دانشــجویی مدرک کارشناسی علی زادمهر  
دانشجویی دانشگاه آزاد اسالمی اراک دررشته معماری  به شماره 
دانشجویی ۹۳۲۲۸۸۶۷۲ مفقودگردیده و خارج از اعتبار می باشد.

آگهی مفقودی

آگهی تغییرات شرکت تعاونی آرمان نگار زرین به شــماره ثبت 471 و شناسه ملی 10980124243 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 
1400/04/29 و به موجب نامه تائیدیه شــماره 1027 مورخ 1400/5/2 اداره تعاون , کار و رفاه اجتماعی شهرستان زرندیه تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
سرمایه شرکت از مبلغ 52,000,000 ریال به مبلغ 6,200,480,000 ریال منقسم به 11,924 سهم 520,000 ریالی افزایش یافت و مبلغ افزایش سرمایه 

طی کواهی بانک به شماره 20-2508 مورخ 1400/4/20 نزد بانک توسعه تعاون شعبه زرندیه پرداخت گردیده است.

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان مرکزی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زرندیه )11722۰7(

آگهی تغییرات شرکت رهانیک کاوه شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 3232 و شناسه ملی 14003466844 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی 
فوق العاده مورخ 1400/04/05 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : حسین عسگری با شماره ملی 0063457326 با واریز مبلغ 1999000000ریال به صندوق 
شــرکت سهم الشرکه خود را از مبلغ 500000 ریال به مبلغ 1999500000 ریال افزایش داد و در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 1000000ریال به مبلغ 
2000000000 ریال افزایش یافت اســامی شرکا و میزان سهم الشرکه ایشان به شرح ذیل می باشد: - حسین عسگری با شماره ملی 0063457326 

دارای 1999500000ریال سهم الشرکه. - مهری ترابی با شماره ملی 0049139304 دارای 500000ریال سهم الشرکه .
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان مرکزی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساوه )11722۰9(

آگهی تغییرات شرکت رهانیک کاوه شرکت با مسئولیت محدود آگهی تغییرات شرکت تعاونی آرمان نگار زرین
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گروه جامعه: اراک از ابتدای ســال 1400 تنها 
7 روز پــاک را تجربه کرده اســت. امری که بی 
تردید به ســالمت روان و جسم شهروندان یکی 
از صنعتی ترین شهرهای کشور لطمات جبران 
ناپذیری را وارد می کند. بســیاری منشا این ریز 
گردها را فرا منطقه ای می دانند. در حالی که عدم 
کار کارشناســی و کم رمق بودن کارگروههایی 
همچون کارگروه کاهــش آلودگی هوای اراک 
را نمی تــوان در افزایش تاثیرات  این امر با دیده 

اغماض نگریست.
یک فعال حوزه محیط زیســت گفــت: یکی از 
آثار برداشــت از منابع آبی بــه لحاظ زیرزمینی 
و ســطحی، فرســایش خاک و سســت شدن 
خاک اســت. نتیجه چنین اتفاقاتــی نیز تولید 
ریزگردهاســت. هنگامی که تاالب ها، رودخانه 
هاواراضی کشاورزی خشک شوند، نتیجه ای در 
پی ندارد جز اینکه اراضی تبدیل به زمین هایی 
می شوند که مستعد تولید ریزگردها هستند. در 
داخل کشورمان بیش از همه ما مقصرهستیم. با 
سدسازی های غیراصولی، خشک کردن رودخانه 
ها با خشک کردن تاالب ها و ...، اراضی و زمین ها 
را برای تولید ریزگردها مستعد کرده و در نهایت 
به نتایجی رســیده ایم، که در حال حاضر شاهد 

آن هستیم.
بخش عظیمی از ریزگردهایی که در حال 
حاضر درگیر آن هســتیم، منشاء داخلی 

دارند
احســان آخانی در گفت وگو با عطریاس گفت: 
بخش عظیمی از ریزگردهایی که در حال حاضر 
درگیر آن هستیم، منشاء داخلی دارند از دشت 
میقان، کویر مرکزی ایران و ســایر مناطقی که 

حاصل فرسایش خاک هستند، برخاسته اند که 
خودمان عامل اصلی ایجاد آنها هســتیم و علت 
اصلی آن توسعه ناپایدار در کشور است. بخشی 
دیگر نیز منشاء خارجی دارند که در غرب و شرق 
کشور اتفاق می افتد. در غرب کشور ترکیه و در 
شرق کشور افغانستان در حال سد سازی هستند. 
این موارد از جمله عوامل متعددی است که غرب 
ایران را با چالش ریزگردهــا روبرو کرده و قطعاً 
اســتان مرکزی متأثر از این قضایا است و تحت 
تأثیر این ریزگردها قرار می گیرد. نتیجه آن نیز 

تولید ریزگردها و اتفاقات این چنینی است. 
وی ادامه داد: موضوع دیگراتفاقاتی است که در 
کشــور ترکیه رخ می دهد. هنگامی که کشوری 
مانند ترکیه پــروژه عظیمی را اجرا می کند و به 
واسطه آن حدود 12 تا 13 سد را بر روی رودهای 
دجله و فرات احداث می کند؛ همچنین کشــور 
عراق نیز در امتداد آن بخش عظیمی از منابع آبی 
را پشت ســدهای خود نگه می دارد. نتیجه این 
اتفاقات خشک شدن هورالعظیم در غرب ایران 
است و در نهایت این منطقه به یکی از کانون های 
ریزگرد تبدیل می شود. اخیراً در کشور افغانستان 
نیز شاهد بهره برداری از سد کمال خان بوده ایم 
که حق آبه هیرمند را که به هامون می رســید، 
کنترل می کند و منطقه شــرق کشور نیز بیش 
از پیش متأثر از ریزگردها می شــود و همچنین 
مناطق مرکزی ایران نیز بیشــتر تحت تأثیر این 

اتفاق قرار می گیرد. 
این فعال حوزه محیط زیست اظهار داشت: آنچه 
که مشخص اســت، این که اگر این رویه توسعه 
ناپایداری را که در کشور پیش گرفته ایم کنترل 
نشود، تعداد روزهای خاصی وجود ریزگردها در 

کشور به روزهای متوالی متعددی تبدیل خواهد 
شــد که شــاهد ریزگردها خواهیم بود. چه بسا 
اینکه پشت ســرهم اتفاق خواهد افتاد و کنترل 
آن نیز بسیار سخت است. بارها گفته شده، تذکر 
داده شــده و حتی فریاد زده شده که باید بساط 
توســعه ناپایدار در تمامی بخش ها در کشور از 
میان برداشته شود، اما متأسفانه گوش شنوایی 

وجود ندارد. 
آخانی تصریح کرد: آخریــن تدبیری را که می 
خواهیــم برای حــل و فصل چنین شــرایطی 
بیندیشیم این است که کمیته اضطرار تشکیل 
دهیم و در این کمیته برخی فرایندها را تعطیل 
کرده و یا برخی دیگر از فرایندها را سروســامان 

دهیم. موضوع این است که تصمیمات کالنی در 
سطح کشور اتخاذ شده که این تصمیمات استان 
ها و شهرهای بسیاری تحت تأثیر قرار داده است 
و حال می خواهیم در کمیتــه اضطرار برای آن 

تصمیم گیری کنیم. 
وی بیان داشــت: اکنون نیز که به واسطه همین 
توسعه ناپایدار مســئله ریزگردها به وجود آمده 
اســت، نمی دانیم چــه باید کنیــم؟ در نهایت 
اینکه کمیته اضطرار را تشــکیل می دهند، اما 
در این کمیتــه اضطرار آیا مــی توانیم آب را به 
هامون برگردانیم، آیا می توانیم آب را به میقان 
برگردانیم، آیا می توانیم منابع آبی بیش از ۸60 
هزار حلقه چاهی را که در کشور حفر شده کنترل 

کنیم تا کار به اینجا نرسد؟ نتیجه نهایی این است 
که خودمان نمی دانیم  چه اقداماتی را انجام می 

دهیم اما باید عواقب آن را نیز باید بپذیریم. 
این فعال حوزه محیط زیست تأکید کرد: هنگامی 
که فعاالن حوزه محیط زیست هشدار می دادند 
که کشور را باید به سمت توسعه پایدار پیش بریم 
و استفاده و برداشت بیش از حد از منابع آثار زیان 
باری را به همراه دارد، باید برای چنین اتفاقاتی 
چاره اندیشی می شد. هنگامی که عنوان می شود 
باید دیپلماسی آب داشته باشیم و با کشورهای 
همسایه فرایند گفت وگو را برقرار کنیم تا دچار 
چالش های محیط زیستی نشــویم، باید چاره 

اندیشی و تصمیمات اساسی اتخاذ می شد.

یک فعال حوزه محیط زیست: 

توسعه ناپایدار علت اصلی تولید ریزگردها ست

گزارش

عطریاس: پیک جدید کرونا در اســتان مرکزی سبب اعمال 
تعطیلی های جدید در استان شده و قرنطینه نیم بند استان با 

تعطیلی اماکن تفریحی و تاالرها و... آغاز شده است. 
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی در جلسه 
ستاد کرونای استان گفت: تاالرهای پذیرایی، رستوران باغ ها و 
باشگاه های ورزشــی در تمامی شهرهای قرمز این استان از روز 
شنبه تا اطالع ثانوی تعطیل است و در صورت فعالیت این واحدها 

با مسئوالن مربوطه برخورد قانونی می شود.
»بهروز اکرمی« در نشست ستاد مدیریت کرونا در استان مرکزی، 
افزود: برگزاری هرگونه تجمع جشن و عزا در تاالرباغ های شخصی 
نیز به دلیل شــیوع بــاالی کرونا ممنوع اســت و  فرمانداران، 
بخشداران و دهیاران استان وظیفه نظارت جدی در اعمال این 

مصوبه را دارند.
وی ادامه داد: ارایه غذا از سوی رســتوران ها نیز تنها به صورت 

بیرون بر  امکان دارد و هرگونه تجمع حتی در  فضای باز مقابل 
رستوران ها تا اطالع ثانوی ممنوع است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی رعایت 
پروتکل های بهداشتی و واکسیناسیون علیه بیماری کووید 1۹ 
را تنها راه مقابله با ویروس کرونا عنوان کرد و گفت:  متاسفانه با 
وجود تذکرها و تاکیدهای ستاد کرونا در سطوح ملی و استانی 
عمل به موازین بهداشتی در حد انتظار نیست و کاهش رعایت 

پروتکل ها افزایش ابتال و مرگ و میر را به همراه دارد.
اکرمی گفت: فرمانداری ها و شــهرداری های مناطق مختلف 
استان های استان مرکزی متولی آرامستان ها  هستند و باید در 
صورت مشــاهده عدم رعایت پروتکل های بهداشتی بر اساس 
مصوبات دانشــگاه علوم پزشکی متخلفان را به دستگاه قضایی 

معرفی کنند.

گروه جامعه: رئیس مرکز پایش آلودگی هوای اداره کل حفاظت 
محیط زیست استان مرکزی گفت: علت اصلی آالیندگی ها در 
هوای اراک ریزگردها و گردوغبار منطقه ای و ذرات معلق کمتر 
از 2.5 میکرون است. ریزگردهای موجود منشاء داخلی دارند و 
اکثراً از کویر مرکزی ایران برخاســته و همچنین وزش بادهای 

داخلی نیز مزید بر علت هستند. 
علیرضا محرابیان در گفت وگو با عطریاس گفت: هشــدارهای 
هواشناســی نیز در این رابطه ســطح زرد را نشــان می دهند. 
همچنین بررسی ها نشان دهنده تداوم وزش بادهای شرق سو در 
بیابان های مرکزی کشور است که موجب تداوم وقوع گردوغبار 

در این نواحی و انتقال به استان طی روزهای آینده خواهد شد.

وی ادامه داد: اراک یکی از ۸ کالنشــهر آلوده کشور است که از 
ابتدای سال جاری تاکنون 52 روز آالینده را در کارنامه خود به 
ثبت رسانده است. تا زمانی که بارندگی نداشته باشیم گردوغبار 
کویرها و بیابان ها وارد شــهرها می شوند و آالیندگی ها تداوم 

خواهد داشت. 
رئیس مرکز پایش آلودگی هوای اداره کل حفاظت محیط زیست 
استان مرکزی اظهار داشت: اطالعات به دست آمده حاکی از آن 
است که به جز استان مرکزی، استانهای دیگر شامل اصفهان، قم 
و همدان نیز با چنین پدیده ای روبرو هستند و بررسی ها نشان 
می دهد که آالیندگی در این استان ها نیز فراتر از استانداردها 

است.

عطریاس: استاندار مرکزی گفت: صادرات استان در تیر ماه سال 
جاری با رشد دو برابري به بیش از 371 میلیون دالر رسید

"سید علي آقازاده" با اشاره به عملکرد 4 ماهه اخیر گمرکات استان 
مرکزی بیان کرد: در حوزه صادرات از ابتداي سال تا پایان تیر ماه ، 
تعداد 11 هزار و 17 فقره اظهارنامه برای صادرات محصوالتی به وزن 

477 هزار تن صادر شده است.
وی افزود : ارزش صادرات انجام شده طی تیر ماه در استان مرکزی 

حدود 371 میلیون دالر مي باشد که نسبت به مدت مشابه سال قبل 
از نظر تعداد 74 درصد ، وزن 7 درصد و ارزش ۹۹ درصد 

افزایش داشته است.
وی با اشــاره به تنوع محصوالت صادراتي اســتان مرکزي گفت: 
اقالمی چــون انــواع هیدروکربورها، شــمش، میلگــرد آجدار، 
شیشــه ، بلورجات،پلي اتیلن سبک و ســنگین، ایزوگام ،شمش 
آلومینیوم،مقاطع فوالدي، مواد غذایي،کاشي، سرامیک و ... از استان 

مرکزی به مقصد ۸0 کشــور دنیا از جمله ترکیه، عراق، افغانستان ، 
امارات متحده، آذربایجان، پاکستان، ازبکســتان ، بلغارستان و ... 

صادر شده است.
استاندار مرکزی اظهار داشت:  ارزش واردات نیز صورت گرفته این 
مدت در استان نیز بیش از 155 میلیون دالر مي باشد که نسبت به 

مدت مشابه سال قبل 67 درصد رشد یافته است.
آقازاده با اشاره به 41 کشور همچون چین، ترکیه، امارات، اکوادور 

، چک، هند، آلمان و ... به عنوان مبداء واردات صورت گرفته، گفت: 
عمده کاالهای وارد شــده به استان شامل ماشین آالت و مواد اولیه 

خطوط تولید می باشد.
وي در خاتمه اظهار داشت : در حال حاضر تراز تجاري استان مرکزي 
مثبت مي باشد و میزان مبادالت تجاري استان در سال جاري رشد 
قابل توجهي را نســبت به سال گذشته داشته و با تداوم این روند در 
سال جاري صادرات استان از مرز یک میلیارد دالر عبور خواهد کرد.

عطریــاس: رئیــس اداره میراث فرهنگی، گردشــگری و 
صنایع دســتی محالت گفت: در شــرایط قرمــز کرونایی 

استخرهای واحد های آب درمانی شهرستان تعطیل هستند.
مهدی  لعل بار بیان کرد: گشت مشــترک شبکه بهداشت و 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان محالت 

از واحد های آبدرمانی روستای آبگرم انجام شد.
رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی محالت 
افزود: در این بازدید 2 مورد اخطار صادر شد که شامل اخطار 

بهداشتی و عدم رعایت ثبت پذیرش مسافر شد.
او با اشاره به اینکه وضعیت رعایت پروتکل های بهداشتی مورد 
بررسی قرار گرفت و تذکرات الزم به واحدها داده شد، گفت: با 
توجه به وضعیت قرمز شهرستان و مطابق گروه بندی ارائه شده 
جهت فعالیت واحد های گردشگری، استخرهای واحد های 
آب درمانی باید غیرفعال باشــند، اما سوئیت ها، اقامتگاه ها و 
حوضچه های داخل اتاق ها و ســوئیت ها مجــاز به فعالیت و 

پذیرش مسافر هستند.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری مرکزی اعالم کرد:
خبر

برگزاری مراسم جشن و عزا ممنوع

رئیس مرکز پایش آلودگی هوای اداره کل حفاظت 

محیط زیست استان مرکزی گفت: 
خبر

ریزگردها و ذرات معلق کمتر از ۲.5 میکرون 
علت اصلی آالیندگی ها در هوای اراک 

سید علی آقازاده ، استاندار مرکزی:  خبر

رشد دو برابري صادرات استان مرکزی 

خشکسالی ۳۵۰ میلیارد ریال 
به بخش کشاورزی کمیجان 

خسارت زد
ایرنا : مدیر جهاد کشــاورزی کمیجان گفت: 
خشکسالی شدید و کاهش بارندگی امسال 350 
میلیارد ریال به بخش کشاورزی این شهرستان 

از توابع استان مرکزی خسارت زد.
»مهدی حاجیلــو« افزود: گندم آبی و دیم، جو 
آبی و دیم و کلزا عمده محصوالت کشاورزی این 
شهرستان هستند که در سال زراعی جاری بر 
اثر خشکسالی خسارات زیادی را متحمل شدند.

وی تاکید کرد: برآورد خســارت به گندم و جو 
دیم 70 درصد و گندم و جو آبی کمیجان بیش 

از 20 درصد است.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کمیجان اظهار 
داشــت: پیش بینی تولید گندم و جو در سال 
زراعی امســال 37 هزار تن بود که تاکنون 24 

هزار تن آن محقق شده است.
حاجیلو، در خصــوص برنامه هــای حمایتی 
از کشــاورزان خســارت دیده نیز گفت: امهال 
تسهیالت، جبران خسارت از محل صندوق بیمه 
محصوالت کشــاورزی، اعطای کشاورز کارت 
بــه مبلغ 200 میلیون ریال بــا نرخ 12 درصد 
به منظور خرید نهاده ها از جمله اقداماتی است 
که در تاکنون از بهره برداران کشاورز این خطه 

صورت گرفته است.
وی بیان کرد: حدود 27 درصد سطح زیرکشت 
گندم آبی و دیم، جو آبی و دیــم و کلزا در این 

شهرستان زیر پوشش بیمه قرار گرفته است.

مدیر جهاد کشاورزی کمیجان :

خــبـــر

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی محالت: خبر

استخرهای واحد های آب درمانی محالت 
در شرایط قرمز کرونایی تعطیلند

فعالیت معدن کلنگ خسروشاه 
در محالت متوقف شد

تعداد کارگران دارای حقوق 
معوق در استان مرکزی
 ۸۴ درصد کاهش یافت

ایرنا: دادســتان محالت گفت: فعالیت معدن 
منطقه کلنگ خسروشــاه در این شهرســتان 
براســاس تصمیم شــورای تامین روز شــنبه 

متوقف شد.
»محمد کاظم خســروی« در جمع معترضان 
فعالیــت معدن منطقــه کلنگ خسروشــاه 
توضیح داد: از ابتدای شــروع دوباره این معدن 
پیگیری های اداری بــرای توقف فعالیت آن از 

سرگرفته شده است.
وی ادامه داد: شــورای تامیــن محالت در روز 
جاری نشست فوری تشکیل داد و تمام اعضای 

شورا با ادامه فعالیت معدن مخالفت کردند.
دادستان شهرســتان محالت با اشاره به اینکه 
شــورای تامین باالترین شورای تصمیم گیری 
شهرستان است، اظهار داشت: براساس مصوبه 
این مرجع و با اســتناد به موارد قضایی، توقف 
کامل فعالیت معدن منطقه کلنگ خسروشاه 

از امروز اجرایی شد.
خســروی تاکید کرد: زمینه حاشیه سازی در 
کشور وجود دارد و از شــهروندان درخواست 
می شود به مغرضانی که قصد کمک به مردم را 

ندارند اجازه ایجاد مشکل ندهند.

ایرنا: مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان 
مرکزی گفت: تعداد کارگــران دارای حقوق معوق 
این اســتان از ابتدای امسال تاکنون نسبت به مدت 

مشابه قبل، ۸4 درصد کاهش یافته است.
» بهزاد ســام دلیری« افزود: تعداد کارگران دارای 
حقوق معوق این استان از 3 هزار و 4۸ نفر در تیرماه 
پارســال به 45۸ نفر در پایان تیرماه امسال رسیده 

است.
وی بیان کرد: تعــداد واحدهای دارای حقوق معوق 
نیز از 35 واحد به 13 واحد کاهش یافته که این مهم 

نیز با کاهش 63 درصدی همراه است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی 
ادامه داد: جمــع ماه های حقوق معوق کارگران این 
استان در تیرماه پارسال به 120 ماه رسید اما تعداد 
این ماه ها در تیرماه امســال به 53 ماه معوق کاهش 

یافته است.
سام دلیری اظهار داشت: کارگران رکن اصلی تولید و 
رونق اقتصادی هستند و توجه به حل مشکالت این 

قشر از اهمیت ویژه برخوردار است.
وی عنــوان کرد: امیــد اســت در کوتاه ترین زمان 
ممکن، کارگران استان مرکزی هیچ حقوق معوقی 

نداشته باشند.

دادستان محالت :

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی
 استان مرکزی :

با ارائه یک برگ فرم استشهادیه محلی  که امضاء شــهود را دفترخانه اسناد رسمی گواهی نموده مدعی است که 
یک برگ سند مالکیت کاداستری به میزان سه دانگ مشاع از شــش دانگ عرصه و اعیان ذیل دفتر الکترونیک 
شماره۱۳۹۷۲۰۳۰5۰۰۱۰۰۰۳۶5 و شماره مسلسل 5۴۶۳۲۷ب/۹۶پالک۴۶۶5 فرعی از ۴۶۲۰ اصلی واقع در بخش 
یک اراک به نام آقای محسن دشمیر صادر و تسلیم گردیده و به علت اسباب کشی مفقود گردیده است با جستجوی 
کامل پیدا نشده است لذا به استناد تبصره ۱ اصالحی به ماده ۱۲۰ آیین نامه قانون ثبت وبخشنامه های صادره بدین 
وسیله مراتب آگهی می گردد که هر کســی مدعی انجام معامله ای نسبت به ملک مزبور با وجود سند مالکیت آن 
نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ۱۰ روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را که مدارک صحیح تسلیم 
نماید در صورت انقضا مدت مزبورو عدم وصول واخواهی یا وصول واخواهی بدون ارائه سند مالکیت با سند معامله 

در صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات اقدام خواهد شد.
 محمد حسین عبدی 

مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه یک اراک
م/ الف ۲۴۶ از طرف اکرم السادات حسینی عراقی

آگهی فقدان سند مالکیت اقای محسن دشمیر

صادرات ۳۷۱ میلیون دالری استان مرکزي به ۸۰ کشور جهان
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خــبــر

آیا کابینه احتمالی رئیسی
 مشخص شده است؟

ایلنا:کمتر یک هفته دیگر وزاری دولت سیزدهم از سوی رئیس این دولت در مجلس 
معرفی خواهند شد، از همین رو نگاهی به گزینه های مطرح شده داشتیم.

پنجشنبه سیزدهم مرداد مراســم تحلیف ریاست جمهوری سید ابراهیم رئیسی به 
عنوان رئیس دولت سیزدهم برگزار خواهد شد.

ابراهیم رئیسی که در رقابت نه چندان سخت با 18 میلیون رأی به عنوان رئیس جمهور 
انتخاب شد، از همان روزهای پس از برگزاری انتخابات بحث تشکیل کابینه اش به 

واسطه اعضای ستادی که با او در ایام انتخابات همراهی کردند داغ بود.
باتوجه به این که اعضای ستاد رئیسی را اغلب جریانی از طیف تندرو تشکیل می دادند 
این نگرانی در جامعه به وجود آمد که شاید تندروها در دولت رئیسی روی کار بیایند، 

آن هم در شرایطی که بیش از هر زمان کشور نیاز به آرامش دارد.
وزارت خارجه:  از همان روزهای بعد از پیروزی رئیسی و داغ بودن مذاکرات وین، این 
سوال بیش از هر سوال دیگری مطرح می شد که سکان دار وزارت خارجه در دولت 

سیزدهم چه کسی خواهد شد؟
گمانه زنی های اولیه از حضور ســعید جلیلی که خود کاندیدای این دوره از انتخابات 
بود اما به نفع رئیسی کنار کشــید خبر می داد، خبری که باتوجه به پیشینه جلیلی و 
مواضع تند وی درباره برخی از مسائل مخصوصاً برجام نگرانی هایی را مطرح کرد اما 
بعدها نام علی باقری کنی به عنوان وزیر امور خارجه دولت رئیســی بیشتر به چشم 
خورد؛ چراکه در دیدارهای وی با تیم مذاکره کننده وین حضور داشت و همین حدس 

و گمان ها را برای حضور وی  در دستگاه دیپلماسی بیشتر کرد.
وزارت کشور: شــنیده می شــود صولت مرتضوی جدی ترین گزینه برای وزارت 
کشوری اســت که در دو سال آینده باید دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای 

اسالمی را برگزار کند.
وزارت کار:  رئیسی بعدها در دیدارهای خودش با اهالی دولت و سایر بخش ها اعالم 
کرد به دنبال دولت فراجناحی است و قصد دارد کابینه ای متشکل از همه دیدگاه ها 
داشته باشــد و از حضور جوانان بهره بگیرد .  از همین رو شنیده ها حاکی از آن است 
که سوابق مهرداد بذرپاش که گزینه جدی وزارت کار است، برای استعالم فرستاده  

شده است. 
وزارت صنعت معدن و تجارت: دو نام رضا فاطمی امین و علی  اکبر محرابیان برای 
وزارت صمت مطرح است.  فاطمی امین قائم مقامی تولیت آستان قدس رضوی را از 
دی ماه 1397 تا خرداد 1398 بر عهده داشته است، محرابیان هم از فروردین 1386  

تا مرداد 1390 عهده دار وزارت صمت در دولت احمدی نژاد بوده است .
وزارت جهاد:این روزها کم نیستند خبرهایی که حکایت از نارضایتی کشاورزان دارند. 
کشاورزانی که یک روز مشکل نهادهای دامی رو روز دیگر ماندن هزار لیتر شیر روی 
دستشان را دارند. برای وزارت جهاد کشاورزی که در سال های اخیر کارکنان آن نیز 
نسبت به حقوق های نقدهای جدی داشتند، نام هایی همچون سید جواد ساداتی نژاد 

و حجت اهلل عبدالملکی یکی نماینده مجلس و دیگری اقتصاددان مطرح هستند.
وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی: نام دیگری که برای نشســتن بر روی صندلی 
هیأت دولت رئیسی مطرح است محمدمهدی اســماعیلی برای وزارت فرهنگ و 
ارشاد اســالمی است. اسماعیلی استاد دانشگاه تهران و »مدیر گروه جامعه شناسی 

سیاسی« است.
وزارت نیرو: در دولت دوازدهم که بحث آب و برق پس از برگزاری انتخابات ریاست 
جمهوری بسیار جدی تر شد، مردم از خاموشی های بسیار و بی آبی رنج می برند تا جایی 
که سازمان بازرسی و رئیس جمهور منتخب هم به این مساله ورود کردند برای همین 
انتظار این اســت که رئیس دولت جدید فردی را در این وزارتخانه بگذارد که بتواند 
از پس مشکالت ریز و درشت کشور در این زمینه بربیاد. در همین راستا شنیده ها از 
معرفی عباس علی آبادی که سابقه معاونت وزارت نیرو از  شهریور 1387 تا 29 دی 

1388 را دارد، خبر می دهند.
وزارت نفت: مهدی دوســتی سخنگوی ســتاد انتخاباتی ابراهیم رئیسی و یکی از 
مجریان پروژه پاالیشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس، سید مسعود میرکاظمی 
وزیر نفت محمود احمدی نژاد از سال های  1391  تا 1395 و رستم قاسمی دیگر وزیر 
نفت دولت احمدی نژاد که از سال 1390 تا 1392 متصدی وزارت نفت بود، جدی ترین 

نفراتی هستند که رئیسی رزومه آنها را مورد بررسی قرار داده است.
وزارت اقتصاد و دارایی:  اقتصاد کشور به قول اهلش دچار یک تومور بدخیم است و 
نیاز به جراحی دارد. اقتصادی که تورم و گرانی عوامل به متاســتاز رفتنش هستند و 
قطعا وزیر اقتصاد و دارایی دولت سیزدهم کار سختی خواهد داشت. از میان نام هایی 
که به گوش می رســد نام علی طیب نیا وزیر اقتصاد و دارایی دولت روحانی گزینه 

جدی است که مطرح می شود.
وزارت بهداشــت و درمان و پزشکی :  برای وزارت بهداشــت و درمان که امروز در 
کشور به واسطه بیماری کرونا و عدم مدیریت درســت؛بیش از هر وزارت خانه ای 
نامش را می شــنویم امیرحسین قاضی زاده هاشــمی رقیب انتخاباتی سیدابراهیم 

رئیسی مطرح است.
وزارت دادگستری: شاید راحت ترین کار برای سیدابراهیم رئیسی که خود روزی رئیس 
دستگاه قضا بوده است، انتخاب وزیر دادگســتری باشد، از طرفی به نظر می آید او 
اهمیت و وسواس بیشتری برای معرفی گزینه های معاونت حقوقی ریاست جمهوری 
و وزارت دادگستری به خرج بدهد، شنیده شده وی برای وزارتخانه دادگستری علی 
بهادری جهرمی را معرفی کرده است البته بعضی از نزدیکان رئیسی از وی به عنوان 

معاونت حقوقی رئیسی هم یاد می کنند.
وزارت راه و شهرســازی :  مســئله مسکن همیشه در کشــور یکی از اولویت های 
نامزدهای ریاست جمهوری بوده است و هر شخصی هم رئیس جمهور شده با نام و 
عنوانی تعدادی مسکن ساخت، یک روز مسکن مهر و روزی دیگر مسکن اجتماعی 
ملی. فردی که برای وزارت راه شهرســازی دولت رئیســی مطرح می شود محمد 
اســالمی وزیر فعلی دولت روحانی است که چندین بار هم از مجلس یازدهم کارت 

زرد گرفته است، 
وزارت ورزش و جوانان :  برای وزارت ورزش و جوانان نام کیومرث هاشمی مطرح 
است، وی از سال 1392  تا سال 1396 ریاست کمیته ملی المپیک را برعهده داشته 

و در معاونت های مختلف وزارت ورزش هم دارای سوابقی است.
 وزارت ارتباطات و فناوری:  وزارت ارتباطات و فناوری یکی از وزارت خانه های مهم 
دولت محسوب می شود که می تواند سیاست های دولت را در مورد فضای مجازی 
و موارد مشــابه اجرایی کند، اهمیت انتخاب این چهره از هفته گذشته و با بررسی 
طرح صیانت از کاربران فضای مجازی در مجلس انقالبی دو چندان شده، طرحی که 
به اعتراف خود اصولگرایان ظلم به دولت رئیسی محسوب می شود؛ گفته می شود 
حسن انتظاری که پیشتر دبیری شورای عالی فضای مجازی را برعهده داشته است، 

مطرح است.
وزارت اطالعات:  شاید سیاسی ترین وزارت خانه هر دولت وزارت اطالعات آن باشد 
که حافظ امنیت ملی کشــور اســت، دونام برای این وزارت خانه مطرح است علی 
عبداللهی رئیس حفاظت اطالعات قوه قضائیه و مصطفی پورمحمدی که پیش از 

این وزیر دادگستری بوده است.
شورای عالی امنیت ملی:  برای دبیری شورای عالی امنیت ملی پس از کناره گیری 
سعید جلیلی به نفع رئیسی نام وی مطرح شد اما امروز شنیده می شود رئیس دولت 
سیزدهم می خواهد همچنان با علی شمخانی که در زمان ریاست جمهوری حسن 

روحانی دبیری این شورا به برعهده داشته و هنوز در این پست است، کار کند.

ایرنا : فرماندار شهرستان شازند گفت: مشکل کمبود آب 36 روستای این شهرستان تا خرداد ماه سال آتی با اتصال به منبع آبی سد کمال صالح حل می شود.
»حسین رجبی« افزود: امسال اعتبار مناسبی در این راستا پیش بینی شده و مقرر شد عالوه بر اعتبارات پیوست قانون بودجه از محل منابع بانکی در قالب فاینانس نیز بقیه منابع مالی مورد نیاز تامین شود.

وی تاکید کرد: تامین آب  شــهر هندودر در قالب مجتمع های آبرســانی روستایی برای گام نخست  در پنج روستا به اتمام رسیده و تجهیزات مورد نیاز خریداری و قرارداد اجرایی 10 کیلومتر شبکه انتقال آن منعقد شده که عملیان اجرایی یک کیلومتر آن آغاز شده و قرار است شهر 
هندودر و 36 روستا از این آب بهره مند شوند.

مشکل کمبود آب ۳۶ روستای شهرستان شازند تا خرداد سال آتی حل می شود
فرماندار شازند:

نگاهی به تصویب کلیات طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی در مجلس :

تجربه شکست خورده

گزارش

طرح فضای مجازی در تیرماه سال گذشته 
در حالی در ســطح جامعه مطرح شد که با 
اعتراض بسیاری از مردم؛ از فعاالن سیاسی 
گرفته تا فعاالن مدنی رو برو شــد. شــاید 
حساســیت بیشــتر از آنجا نشات گرفت 
که این طرح قرار شد طبق ماده ۸5 قانون 
اساسی در کمیسیون فرهنگی بررسی شود؛ 
امری که به نظر می رســد طبق آن مردم 
نامحرم شــمرده شــده و فقط کمیسیون 
فرهنگی باید به آن رســیدگی کند.البته 
سپس این طرح به کمیســیون مشترک 
فرهنگی، امنیت ملی و صنایع سپرده شد. 
انتقادها تا آنجا پیش رفت که وزیر ارتباطات 
و فن آوری اطالعات دولــت دوازدهم  در 
صفحه تلگرام خود به انتقــاد از این طرح 
پرداخــت و گفت: نه تنهــا نظامی را برای 
حکمرانی ســایبری کشور ایجاد نمی کند 
بلکه نظام حکمرانی فضای حقیقی کشور 
را هم تضعیف خواهد کرد. اما عرصه مجازی 
ایران با این طرح ها غریبه نیست . در سال 
13۹6 تلگرام فیلتر شد ؛ به اذعان مسئوالن 
مربوطــه بســیاری از مشــاغل اینترنتی 
با مشــکل جدی روبرو شــد و بسیاری از 
کاربران به اینســتاگرام کــوچ کردند. اما 
اکنون نمایندگان مجلس انقالبی با مطرح 
کردن طرح صیانت از حقوق کاربران فضای 
مجازی به نظر می رســد محدودیت های 
بیشتری برای کاربران را در نظریت گرفته 
اند. امری که بی تردید شغل و کسب و کار 
بسیاری را تحت تاثیر قرار می دهد. بسیاری 
استفاده از اپلیکیشن های داخلی و تقویت 
آنها را از اهداف اصلی این طرح می دانند، اما 
واقعیت این است که اپلیکیشن های داخلی 
نتوانسته اند آنگونه که باید در عرصه فضای 
مجازی نقش خاصی ایفا کنند. خوش بینانه 
ترین حالت در ایــن زمینه، تجربه خودرو 
داخلی اســت که با نرخی گرانتر و کیفیت 
پایین تر به مردم عرضه و تبدیل به یکی از 
پایه های اصلی نارضایتی مردم شده است. 
 اما در ســوی دیگر ایــن بحث محدودیت 
کاربران در اســتفاده از فضــای مجازی و 
کانالیزه شدن این فضا است. در واقع حذف 
شــدن از رقابت جهانی به نظر می رســد 
تاثیرات ناخوشــایندی براین فضا خواهد 
داشت.گران کردن اینترنت جهت استفاده 
از فضای مجــازی و کاهش پهنای باند این 
اپلیکیشن ها از جمله راهکارهایی است که 
مشخص شــده که البته هنوز نمایندگان 
مجلس آن را تصویب نکرده اند.اما در بین 
نمایندگان اســتان محمد حسن آصفری، 
نماینده اراک، خنداب و کمیجان و سلیمی 
نماینده محالت و دلیجان با رســیدگی به 
طرح جنجالی صیانــت از حقوق کاربران 
در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان 
های اجتماعی طبق اصل ۸5 قانون اساسی 
مخالــف بودند و محمــود احمدی بیغش 

موافق رسیدگی طبق اصل ۸5 بود.
در گفت و گــو با محمد حســن آصفری 
نماینــده اراک ، خنــداب و کمیجان در 
مجلس یازدهم و ولی الــه بیاتی نماینده 
تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس یازدهم 

به بررسی این طرح پرداختیم.

کاهش پهنای بانــد و فیلتر اجرایی 
نیست

نماینده اراک، خنداب و کمیجان با اشاره 
به این مطلب که فضای مجازی یک فرصت 
است و اگر خوب اســتفاده نشود به تهدید 
تبدیل می شود، گفت: ما نمی توانیم نسبت 
به فضای مجازی بی تفاوت باشیم؛ با توجه 
به اینکه علم درحال پیشــرفت است؛ باید 
از تکنولوژی روز به نفع پیشــرفت علمی و 
برنامه های کشور،  و ایجاد اشتغال و کسب 
و کار بهره بگیریم کــه درغیر این صورت 
تبدیل به تهدید شــده و مشکالت جدی 

برای مردم می تواند در پی داشته باشد.
آصفری افزود: شورای عالی فضای مجازی 
که وظیفه ایجاد زیرساخت ها و تولید محتوا 
را به عهده دارد؛ بایستی به صورت جدی از 
وزارت ارتباطات بخواهد که اقدامی انجام 
دهد؛ دولت آقای روحانی کمترین رغبتی 
را نسبت به تشکیل جلسات فضای مجازی 
از خود نشــان نداد و اقدامی در این زمینه 
انجام نشد.وی با اشــاره به این مطلب که 
کلیات طرح تصویب شــده است؛ تصریح 
کرد: مخالفت ها به ایــن دلیل بود که چرا 
این قانون باید طبق اصل ۸5 بررسی شود؟ 
باید همه نمایندگان مجلس دراین حوزه 
اعالم نظر کرده و نظرات خود را در مورد این 
موضوع بیان کنند. اینکه بخواهیم طرح را 
به یک کمیسیون خاص بدهیم با توجه به 
اینکــه تخصص هــای الزم در نظر گرفته 
نمی شــود؛ می تواند مطمئناً مشــکالتی 
را برای فضــای مجازی ایجــاد کند. وی 
تصریح کرد: پیشــنهاد ما این بود که این 
طرح به صحن علنی بیاید یا اینکه به چند 
کمیسیون مجلس ارجاع شود تا آنها روی 
طرح کارکنند؛ بنابراین مقرر شد به غیر از 
کمیسیون فرهنگی به کمیسیون صنایع 
وامنیت ملی داده شود تا نسبت به کارهای 
فنی اظهارنظرکند. آصفری خاطر نشــان 
کرد: کلیات این طرح می گوید که بایستی 
شبکه هایی مثل تلگرام، اینستاگرام و... که 
فعال هستند؛ با توجه به درآمدهایی که از 
پهنای باندی که ایران در اختیارشان قرار 
می دهد؛ به دست می آورند، بایستی حقوق 
ملت ایران را به رسمیت بشناسند. حداقل 
کار ممکن این اســت که درایــران دفتر 
نمایندگی داشــته و متعهد شوند به اینکه 
اگر یک نفر از این شبکه ها به دلیل افشای 
اطالعات غیر واقعی یا تهمت زدن به کسی 
شکایت داشته باشــد ،پاسخگوی مسائل 
باشــد. وی افزود: بســیاری دراین حوزه، 
کســب و کار برای خود ایجاد کرده اند و در 
درآمد هایشان هیچگونه تعهدی به دولت 
ندارند .در سال 13۹۹بالغ بر 4 هزار و 200 
میلیارد تومان بعضی از این شبکه ها درآمد 
داشتند؛ چرا نباید مالیات خود را به دولت 
باید بپردازند؟ چطور مــا از مغازه کوچک 
مالیات می گیریم ولی کسی که در فضای 
مجازی فعالیت می کنــد و درآمد باالیی 
دارد، نبایــد مالیات بدهد ؟ لذا قراراســت 
بیشتر در این حوزه تصمیم گیری شود. این 
نماینده مجلس خاطر نشان ساخت:همه 
نمایندگان مجلس بــا هرگونه فیلترینگ 
فضای مجازی مخالف هســتند و به هیچ 
وجه اعتقادی بــه فیلتر کردن نداریم؛ چرا 
که امروز دنیا، دنیای باز اطالعات و فضای 
مجازی و ماهواره است با بستن فضا مشکلی 
حل نمی شــود و سبب می شود کاربران از 
طریق فیلتر شکن اقدام کنند ؛ لذا مجلس 

این طرح را به کمیســیون فرستاده اما این 
اجازه را به کمیســیون نداده که نســبت 
به فیلتر کردن این شــبکه ها اقدام کند و 
گفته شده که بایســتی شبکه هایی مانند 
اینستاگرام و تلگرام و... که در خارج از کشور 
هستند و جمهوری اسالمی پهنای باند را در 
اختیارآنها قرارمی دهد ، ظرف مدتی باید 
دفاتر نمایندگی درایران قرار داده و متعهد 
شوند به درخواست هایی در چارچوب قانون 
جمهوری اسالمی از آنها صورت می گیرد .

این نماینده مجلس خاطر نشــان ساخت: 
پلت فرم هایی وجــود دارد که برخی افراد 
در خانــه نشســته و کســب و کار خود را 
انجام می دهند؛ ولی حقوق ورودی دولت 
را پرداخــت نمی کننــد. اگــر نمایندگی 
اینســتاگرام و... حاضر نشدند به تعهدات 
خود عمل کرده و مالیات خود را بپردازند؛ 
جمهوری اسالمی اگر خواست آنها را قطع 
کند .این شــبکه ها باید پاسخگو باشند اما 
اگر بخواهیم پهنای باند کم شود و یا فیلتر 
شــوند بحثی است که شــدنی نیست. در 
مرحله اول از آنها خواستیم به ایران بیایند؛ 
به آنها چهار ماه فرصت داده شده که به ایران 
آمده و تکلیف خود را روشن کنند اگر محقق 
نشد،آن موقع شورای عالی فضای مجازی 
می تواند تصمیم گیری کند که پهنای باند را 
کم کند یا اقدام قانون دیگری را انجام دهد. 
وی افزود: مجلس قرار نیست پهنای باند را 
کم یا شبکه ها را قطع کند بلکه این اختیار 
را به شورای عالی فضای مجازی می دهد که 

تصمیم بگیرد .
 آصفری پیرامون لــزوم اولویت این طرح 
در فضای کنونی کشــور با وجود مشکالت 
متعدد اقتصــادی گفت: ابتــدا به این که 
این طرح به کمیســیون ارجاع شود انتقاد 
داشــتم اما اینکه امور تقسیم می شود و به 
کمیسیون ارسال می شــود؛ این فرصتی 
است که کمیسیون های دیگر فعال شوند 
ودر حال انجام اســت این نیست که اگر به 
این کمیسیون ها وارد شده به موضوعاتی 
مثل آب و نان مردم در مجلس به فراموشی 
سپرده شده اســت. وی در مورد مخالفت 
های موجود در مورد این طرح گفت: مهم 
این است که این طرح چگونه اطالع رسانی 
شود اما اینگونه که من می گویم اگربه مردم 
گفته شــود، آنها متوجه می شوند؛درعین 
حال که به فضای مجازی پرداخته می شود 
به موضوع اشتغال و برق و غیره هم پرداخته 

وهمه با هم دیده می شود .
 نماینده اراک، خنداب و کمیجان تصریح 

کرد: من اعتقاد دارم که واقعاً شورای عالی 
فضای مجــازی دراین قضیــه باید ورود 
پیدا کند ما با وضع قوانینــی مانند فیلتر 
کردن،بســتن فضا و ... نمی توانیم مشکل 
این مسائل راحل کنیم بلکه الزمه اش این 
است که زیرســاخت های الزم را در کشور 
فراهم و بعد تصمیم بگیریم. وی افزود: اگر 
زیرساختها در اجرای این قانون فراهم نشود؛ 
مشکالت بسیاری به وجود می آید؛ مثال اگر 
به ایران نیامده یا شرط استقرارنمایندگی 
را نپذیرند نمی توانیم اقدامی انجام دهیم؛ 
این شدنی نیســت و دوباره تجربه تلگرام 
تکرار می شود و مردم از طریق فیلترشکن 
ورود می کنند؛ بایستی در اجرای هر قانونی 
اول زیر ساختها فراهم شوند چرا که دراین 
صورت مشکل اصلی حل نمی شود. تاکید 
ما به کمیسیون های مربوطه به این قانون 
این است که زیرساخت فراهم نشده، قانون 
را تصویب نکند و زیرســاخت هایی فراهم 

کنند تا قبح قانون شکسته نشود. 
وی در مورد ســهم خواهی های سیاسی 
اصولگرایــان گفت واقعــاً چنین دیداری 
وجود ندارد و اصال چنین بحث های مطرح 

نشده است.

صیانت به معنای فیلتر نیست

اما نماینده تفرش،آشتیان و فراهان با اشاره 
بــه این مطلب که بیــش از این حد به این 
طرح در فضای مجازی پرداخته شد، گفت: 
برخی نقطه نظرات که خــارج از واقعیت 
بود پیرامون آن مطرح شــد. این طرح در 
جلسه کمیسیون بررسی و به صحن آمده 
و ایرادات کالنی به آن وارد شــد. ازجمله 
مباحث مطرح شده، بحث کسب و کار در 
فضای مجازی بود کــه نیازاکنون جامعه 
است واین که کاربران فضای مجازی مردم 
هستند، قطعاً هر طرحی که همه مردم با آن 
مخالف باشند یا بخواهد به مردم آسیب بزند 
درمجلس تصویب نمی شود.ولی اهلل بیاتی 
با بیــان این مطلب که ایــن طرح هنوزدر 
مجلس تصویب نشــده و با اختالف حدود 
15رای برای بررسی به کمیسیون مشترک 
رفته است؛افزود: درجلسه غیرعلنی همه 
نگرانی ها توسط موافقین و مخالفین مطرح 
شــد، بحث فیلترکردن فضــای مجازی 
خارجی مطرح نیســت.نظر من این است 
که چیزی که مردم آســیب بزند و جلوی 
کســب و کار مردم را بگیــرد؛ باید با دقت 
بیشتری توســط نماینده ها بررسی شود. 

وی افزود:مصوبــات واقدامات مجلس باید 
در راستای تامین منافع مردم باشد، بعید 
به نظر می رسد که فیلتر در جامعه جواب 
دهد باید مردم را آگاه کنیم. وی با اشاره به 
این مطلب که باید از فضای مجازی صیانت 
کرد، گفت: صیانت به معنای فیلتر نیست 
به این معنی است که راهکارهایی پیدا کنید 
که برای مردم مفید باشد؛ البته جای نگرانی 
نیست مجلس در این زمینه هنوز طرح را 
تصویب نکرده است و تصمیماتی که اتخاذ 

می کند در راستای منافع مردم است .
بیاتــی تصریح کــرد: در مورد مــاده ۸5 
شدن این طرح بخشی از جلسه غیرعلنی 
شــد به دلیل این بود که این مطالب گفته 
شــود؛اتفاقی که در مجلس افتاد خارج از 
نظر مردم نیســت که بخواهد موضوعی را 
تصویب کند که مردم آسیب ببینند. حتماً 
خروجی آن به نفع مردم است؛ کسانی که 
نگران هستند صبر کنند تا مصوبه از مجلس 
بیرون بیاید حتماً این مســائل مدنظر قرار 
داده می شود.نمایندگان هم نگرانی هایشان 
را اعالم  کردند حتی آنها که موافق بودند یا 
پاسخگو بودند که این طرح منجر به فیلتر 

فضای مجازی نمی شود .
نماینده تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس 
یازدهم با اشاره به لزوم تقویت اپلیکیشن 
های ایرانی گفت:  البته در این میان به پیام 
رســان های داخلی هم باید تقویت شود. 
پیام رســان ها باید بتوانند با پیام رســان 
های خارجی رقابت کننــد؛ اما اینکه االن 
بخواهیم فیلتر کنیم؛ موافق نیستم، با فیلتر 
کردن تلگرام هم فکر می کنم به هدفی که 
می خواستند نه تنها نرسیدند بلکه افراد با 
نصب فیلتر شــکن معضالت بیشتری هم 
برایشان ایجاد شد.وی تصریح کرد: رسانه ها 
و پیام رســان های داخلی هم باید تقویت 
شــود ضمن اینکه نباید محدودیتی ایجاد 
کرد که موجب تضعیف پیام رســان های 
داخلی شود؛ آنها باید خودشان را به جایی 
برســاند که ما نیاز نباشد از خارج استفاده 
کنیم مانند صنعت خودروسازی این توان 
در جوان های ایرانی وجود دارد که این کار 
را انجام دهند. این نماینده مجلس تصریح 
کرد: با توجه به اتفاقاتی که در فضای مجازی 
افتاد حساسیت نمایندگان بیشتر شد و این 
مطلب را در نظر گرفته و رای می دهند که به 
نفع مردم باشد. نمایندگان از مردم هستند 
و هر تصمیمی مــی گیرند بایــد مطابق 
خواسته مردم باشــد؛ ما به سمت و سویی 

باید برویم که آسیبی به مردم نرسد.

عکس  تزئینی

هیات عالی نظارت استان مرکزی صحت انتخابات شورای شهر اراک را تایید کرد: گزارش

انتخابات پر حاشیه
گروه سیاسی: انتخابات ششمین دوره شورای 
اسالمی شهراراک تایید شد. دبیر اجرایی هیات 
عالی نظارت بر انتخابات استان مرکزی در حالی 
این خبر را مطرح کرد که انتخابات ششمین دوره 
شورای اسالمی در استان مرکزی و به ویژه شهر 
اراک با حواشی بسیاری همراه بود. حذف چهره 
های اصالح طلب و تک صدا شــدن این دوره از 
انتخابات را شاید بتوان مهمترین ویژگی فضای 
انتخاباتی 1400 دانست؛ امری که بی تردید بر 
کاهش سبد آرای منتخبان تاثیر بسزایی داشت. 
اصولگرایان که درعرصه بی رقیب می تاختند؛ 
ناگهان با انتقادات بسیاری مواجه شدند. برخی 

از کاندیداها پس از اعالم نتایج اقدام به شکایت 
ازلیست شورای ائتالف نیروهای انقالب اسالمی 
به دلیل تبلیغات پیش از موعــد  اقدام کردند. 
والبته موارد دیگری همچون خرید رای نیز در 
شکایت از منتخبان شورای ششم به چشم می 
خورد. از سویی دیگر برخی منتخبان از حضور 
نماینده اراک در حوزه هــای انتخاباتی برخی 
منتخبان انتقاد کردند که دفتر نماینده اراک هر 
گونه حمایت از کاندیدای خاصی را رد کرد. به هر 
حال شکایت ها تا آنجا باال گرفت که هیات عالی 
نظارت بر انتخابات استان وظیفه تایید انتخابات 
شورای ششم در اراک را به هیات نظارت مرکزی 

در تهران ســپرد. اعضای هیات مرکزی نظارت 
برانتخابات در فرمانداری اراک مســتقر شده و 
نسبت به رسیدگی به شــکایات اقدام کرد. در 
همین راستا فرماندار اراک از بازشماری برخی 
صندوق هــا خبر داد. بختیــاری اعالم کرد در 
نتیجه انتخابات تغییری حاصل نشــده است. 
پس از همه این کش و قوسها دبیر اجرایی هیات 
عالی نظارت برانتخابات شوراهای اسالمی استان 
مرکزی در بیانیه ای از تایید انتخابات این دوره 
شوراها خبر داد. به گزارش ایرنا ابراهیم بختیاری 
در بیانیه ای اعالم کرد: صحت انتخابات شورای 
شــهر اراک، به منظور صیانت از آرای مردم و با 

استناد به صورتجلسه هیات نظارت شهرستان 
اراک، مــورد تایید هیات عالی نظارت اســتان 

مرکزی قرار گرفت.
وی در این بیانیه عنوان کــرد: با توجه به اتمام 
فرآیند رسیدگی به اعتراضات و شکایات مربوط 
به ششــمین دوره انتخابات شوراهای اسالمی 
شهر و روســتای اســتان مرکزی، در راستای 
بررسی شکایات وارده در مورد انتخابات شورای 
شهر اراک، بررســی های الزم در هیات نظارت 
شهرستان، هیات عالی نظارت استان مرکزی و 

هیات مرکزی نظارت انجام شد.
بختیاری ادامه داد: به اســتحضار مردم شریف 

اراک مــی رســاند باوجود تخلفــات که طی 
2 مرحله بازشــماری آرا با مجــوز هیات عالی 
نظارت استان مرکزی و اعزام تیم بازرسی هیات 
مرکزی نظارت انجام شــد، لیکن محرز شد که 
تخلفات صورت گرفتــه تاثیری در نتایج نهایی 

نداشته است.
در این بیانیه تاکید شده است: به منظور تسریع 
در تعیین تکلیف و اعــالم نتایج انتخابات، و به 
منظور صیانت از آرای مردم شــریف و با استناد 
به صورتجلســه هیات نظارت شهرستان اراک، 
صحت انتخابات شورای شهر اراک مورد تایید 

هیات عالی نظارت استان مرکزی قرار گرفت.

 ░ آزاده بکایی ░
گروه سیاسی


