
��ی

روز��
چهار شنبه   13  مردادماه   1400  ▪ 24  ذى الحجه August    4  ▪   1442  2021  ▪   سال چهارم  ▪    شماره 533  ▪   4 صفحه ▪  3000 تومان

در این شماره بخوانید

مشکل کمبود برق در آینده نیز 
وجود دارد

تکلیف بخش خصوصى را با بخشنامه هاى 
دستگاه ها روشن کنید

دبیرکل اتاق بازرگانی اراك در جلسه رسمی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شوراي اسالمی مطرح کرد : 
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معاون هماهنگى امور اقتصادى استاندارى مرکزى 
گفت: همکارى صنایع این استان به ویژه ایرالکو و 
واحدهاى تولید فوالد و سیمان، در شرایط بحرانى 
کمبود انرژى الکتریکى و مشــارکت در مدیریت 

مصرف برق قابل تقدیر است.
«سعید فرخى» در نشســت کارگروه گذر از پیک 
مصرف استان مرکزى در اراك، افزود: این صنایع 
فشــارها و زیان هاى فراوانى را متحمل شدند و با 
ظرفیت پایین فعالیت دارند؛اما درك آن ها از شرایط 

موجود باال است.
وى بیان کرد: شمار زیادى از دستگاه هاى اجرایى 

نشان دادند مى توانند مصرف خود را تا 50 درصد 
کاهش دهند و به طور قطع مدیریت کمبود انرژى 
الکتریکى با برنامه ریزى و نحوه صحیح مصرف 

قابل کنترل است.
معاون هماهنگى امور اقتصادى استاندارى مرکزى 
ادامه داد: مشــکل کمبود برق در آینده نیز وجود 
دارد و در برخورد با ماینرهاى غیرمجاز نباید هیچ 

اغماضى شود.
مدیرعامل برق منطقه اى باختر نیز در این نشست 
گفت: صنایع ســیمان، فوالد و ایرالکو همکارى 

خوبى در تامین برق داشته اند       ...

صفحه   ٤

دادستان اراك:
اجراي برنامه هاي پیشگیرانه و صیانت 
از اراضی ملی اولویت اصلی دستگاه 

قضایی است
صفحه  ١

رویدادها را با ما در صفحه اینستاگرام 
عطریاس دنبال کنید
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روز�� @Atreyasmarkazi
(م ا�ف1171803 )

دادستان اراك:

اجراى برنامه هاى پیشگیرانه و صیانت از اراضى 
ملى اولویت اصلى دستگاه قضایى است

عطریاس: دادستان عمومى و انقالب استان مرکزى 
در جلسه شوراى سیاســتگذارى حفظ حقوق بیت 
المال و اراضى ملى و منابع طبیعى اســتان مرکزى، 
اظهار داشت: اجراى برنامه هاى پیشگیرانه و صیانت 
از اراضى ملى اولویت اصلى دســتگاه قضایى است و 
بــراى تحقق این مهم با متخلفــان برخورد قاطعانه 

مى شود.
دکتر ربیع اله قربانى افــزود: بهره گیرى از ظرفیت 
مردم و سازمان هاى مردم نهاد در بخش کشف جرم 
و اجراى احکام نســبت به کسانى که در اراضى ملى 
تصرف غیرمجاز دارند، از دیگر برنامه هاى دســتگاه 

قضایى استان مرکزى است.

 

وى تاکید کرد: اجراى قاطع احــکام، خلع ید، قلع 
و قمع نســبت به افرادى که ساخت و ساز غیر مجاز 
در اراضــى مختلف دارند با جدیت دنبال مى شــود 
و در ســال گذشــته و چهارماه نخســت امسال نیز 

موفقیت هاى چشمگیرى بدست آمده است.
 دادســتان عمومى و انقالب اســتان مرکزى بیان 
داشــت: در حوزه جلوگیرى از تصــرف غیرقانونى 
اراضى ملى زمانــى مى توان موفق بــود که نفرت 
عمومى از این مســئله ایجاد شــود که این موضوع 

نیازمند فرهنگ سازى گسترده است.
 قربانى افــزود: موانعى در زمینه برخورد وجود دارد 

و در این زمینه باید احکام صادر شــده جهت اجرا از 
سوى دستگاه متولى دنبال شــود. اگر امروز شاهد 
توســعه جرم تصرف غیرقانونى اراضى ملى هستیم 
به این دلیل اســت که احکام صادر شده و اقدامات 
پیشگیرانه حقوقى و قضایى در این رابطه در جامعه 
نمود پیدا نمى کند و همین امر باعث سوءاســتفاده 
دیگران و در نتیجه افزایش قیمت امالك و توســعه 

ساخت و ساز مى شود.
 دادســتان اراك تصریح کرد: در بسیارى از احکام 
صادر شــده به دســتور دادســتانى، تمام خدمات 
آبرسانى، برق و گاز باید قطع شود، دستگاه مربوطه 

نیز مکلف به همکارى جهت اجراى حکم است.
 وى اضافه کرد: یکى از مســائلى که انتظار مى رود 
منابــع طبیعى تا زمان شــروع بارندگــى پیگیرى 
کند، موضوع آتش ســوزى هاست که در این راستا 
دســتورالعمل جامعى طى 7 بند به استاندار ابالغ و 
تمام سیاست هاى پیشگیرانه مطرح شده که منابع 
طبیعى باید موارد الزم را اجرا کند، اجراى سیاست 
هاى پیشگیرانه دستگاه قضایى در بحث پیشگیرى 
از آتش ســورى جنگلها و مراتــع و برخورد قاطع با 
افراد مسبب آتش ســوزى یکى از مسائلى است که 

باید متناسب با زمان در دستور کار باشد.
 دادســتان اراك در خصوص طرح کاداســتر ادامه 
داد: طرح کاداســتر حد و مرض اراضى ملى را براى 
مردم  مشــخص مى کند و اراضى ملى را در اختیار 
اداره منابــع طبیعى به عنوان دســتگاه متولى قرار 
مى دهد، طرح کاداســتر اراضى دولــت را تثبیت و 
سند مالکیت را صادر مى کند که در استان مرکزى 
خوشــبختانه به طور جدى نسبت به تثبیت اراضى 

ملى اقدام شده است.
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انتقاد مدیران واحدهاي ریخته گري و 

کوره اي استان از قطعی هاي برق :

قطعی ها با 
شعار مانع زدایی 
تولید منافات 

دارد

 
 

 

 )سهامي عام(شركت اپاليش نفت امام خميني)ره( شازند
 

 

« اول نوبت »  

 

 
-----شماره مجوز:   

  تحت عنوان 04/1400يك مرحله اي شماره  ارزيابي كيفي جهت برگزاري مناقصه عموميفراخوان آگهي 
 انجام حجم خدمات مورد نياز واحدهاي عملياتي

 
فراخوان ارزيابي كيفي جهت برگزاري مناقصه عمومي يك مرحله اي صدراالشاره بهه شركت پااليش نفت امام خميني)ره( شازند در نظر دارد 

)ستاد( برگزار نمايد. ضمناً خاطر نشان ميسازد كليهه الکترونيکي دولت را از طريق سامانه تداركات  2000092447000053شماره فراخوان
ز مراحل برگزاري فراخوان ارزيابي كيفي اعم از دريافت و تحويل اسناد استعالم ارزيابي كيفي تا ارسال دعوتنامه و سهاير مراحهل مناقصهه   ا

 .ضمناً تاريخ انتشار فراخوان در سامانه ستاد انجام خواهد شد www.setadiran.irبه آدرس طريق درگاه سامانه تداركات الکترونيکي دولت 
مي باشد. اطالعات و اسناد مناقصه عمومي مورد نظر پس از برگزاري فرآيند ارزيابي كيفي از طريق سامانه ستاد به اطالع 18/05/1400مورخ

 مناقصه گران واجد شرايط خواهد رسيد. 
 قصه :موضوع منا(1

 الف( شرح مختصركار:
 

مبلغ تضمين شركت در  مدت زمان انجام كار  موضوع مناقصه  شماره مناقصه رديف
 فرآيند ارجاع كار)ريال(

1 04/1400 12 003 000 000 يکسال شمسي انجام حجم خدمات مورد نياز واحدهاي عملياتي   
 

 
 ب( شرايط متقاضي:

 شناسه ملي.داشتن شخصيت حقوقي   شماره اقتصادي و  -1
 ات  توانايي مالي  نيروي انساني  تجربه كافي  سوابق كار مفيد و مرتبط بها موضهوع مناقصهه و گهواهي حسهن انجهام كهار از داشتن امکان -2

 كارفرمايان قبلي. 
 ه پيمانکاران.گواهي نامه تائيد صالحيت ايمني ويژهمچنين  اشتن گواهي تاييد صالحيت از وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعي ود -3
 ضمين شركت در فرآيند ارجاع كار و همچنين توان ارائه تضمين انجام تعهدات مطابق آئين نامه تضمين براي معامالت دولتي.تتوان ارائه  -4
اي هکارهآيين نامه را 2داشتن صورتهاي مالي حسابرسي شده توسط سازمان حسابرسي يا اعضاي جامع حسابداران رسمي مطابق با ماده  -5

 ( ادرصورت برنده شدن در مناقصه مربوط به سال قبل از انعقاد قرارداد و به تشخيص كارفرم ) افزايش ضمانت اجرايي و تقويت حسابرسي
 ( ريال مي باشد.چهارصد و بيست ميليارد) 000 000 000 420برآورد هزينه انجام موضوع مناقصه معادل ج( 

م اسهناد اسهتعال دريافهتروز پس از انتشار آگهي نوبهت دوم جههت  5حداكثر تا  ميتوانند « ب »شرايط بند  جدحقوقي واكليه اشخاص  (2
 ابي كيفي   كليهمراجعه نمايند و پس از دريافت اسناد استعالم ارزي)ستاد( الکترونيکي دولت سامانه تداركات ارزيابي كيفي به آدرس اينترنتي 

بصهورت  يانمتقاضهبارگذاري نمايند. ضمناً ارزيابي كيفي  ستاد در سامانهمدارك و مستندات مندرج در آن را مطالعه  تکميل و در مهلت مقرر 
از سهوي بارگذاري اسهناد و مهدارك جههت ارزيهابي كيفهي بديهي است  . صورت خواهد پذيرفت ستادغيرحضوري و صرفاً از طريق سامانه 

 نمي باشد. قدوربعد از مهلت مقرر ممتقاضيان 
  -جهاده بروجهرد 20  كيلهومتر واقهع در اسهتان مركهزي  اراك شهازند )ره(خميني شركت پااليش نفت امام   و نشاني دستگاه مناقصه گزار:( نام 3

            086-33673701و تلفکس  086-33491085تلفن تماس 
 24/05/1400يکشنبه مورخروز19:00ساعت اسناد استعالم ارزيابي كيفي:مهلت دريافت آخرين 

 07/06/1400روزيکشنبه مورخ19:00ساعت  آخرين مهلت ارسال استعالم ارزيابي كيفي:
 اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه:

 021-41934مركز تماس: 
  85193768و  88969737دفتر ثبت نام: 

WWW. IKORC. IR    WWW. SHANA.IR   آدرس اينترنتي :   
      شازند )ره( امام خمينيروابط عمومي شركت پااليش نفت 

معاون هماهنگی امور اقتصادي استانداري مرکزي:
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 1- ساخت سرویس بهداشتى در خیابان شهدا 
2-  صدور 70 فقره مجوز ساخت واحد مسکونى 

3- سنگفرش پیاده روها به مساحت 1000 متر مربع 
4- تعویض عقب نشینى در معابر سطح شهر 4مورد به مساحت 600 متر مربع 

5- تفکیک اراضى به مساحت 25 هزار متر مربع
6- نصب پایه هاى تلسکوپى بلوار دانشگاه به تعداد 27 اصله

7- دریافت تسهیالت مسکن محرومین به تعداد80فقره به  مبلغ 64 میلیارد ریال 
8- مقاوم سازى و باز سازى 65 مورد از بناهاى قدیمى و ناپایدار

 9-  برگزارى جلسات ماده صد به صورت ماهانه
10-  نصب برج نورى در فضاى آرامستان

واحد فنى و 
شهرسازى و 

عمران 

زیرسازى خیابان شهید بهشتىمسکن محرومین

آسفالت خیابان شهید بهشتى

آسفالت خیابان بهزیستى

گزارش عملکرد شهردارى میالجرد
(شش ماهه دوم سال 99)

                                گروه شهرى، آزاده فراهانى: اینک که دوره پنجم شوراي اسالمى شهر و شهرداري با همه فراز و نشیبهاي آن رو به اتمام است و کشتى بزرگ شهرداري میالجرد بسالمت در حال پهلو 
گرفتن است ، تا با نفسى تازه تر و جانى دوباره دوره ششم خود را همزمان با ششمین دوره شوراي اسالمى شهر و سیزدهمین دوره ریاست جمهوري کشور آغاز نماید بر خود الزم میدانم از یکایک بزرگوارانى که هم در 
سطح شهرستان و هم در استان اعم از استاندار گرانقدر و معاونین و مدیران کل استانى ، امام جمعه بزرگوار ، ازتمامى اعضاى محترم  شوراي اسالمى که همیشه در راستاى پیشرفت شهر مان شانه به شانه هم تالش 
کردندومارادراین راه کمک کردند  ، فرماندار مقتدر و بزرگوار ، ریاست محترم و با کفایت دادگستري ، دادستان شجاع و مردم دوست میالجرد و سایر دستگاههاي نظارتى ، امنیتى و اجرایى شهرستان که طى چهار سال 
گذشته بنده و همکارانم را در ثبات مدیریت ، کنترل و توسعه شهر یاري کردند و در کوران مشکالت کنار ما بودند تشکر کنم و از خداوند قادر متعال سالمتى و طول عمر با عزت همراه با موفقیت را برایشان مسئلت نمایم 
، همچنین از لطف و محبت مردم قدرشناس ، گرانقدر و شریف میالجرد به خاطر حمایتها و دعاهاي خیري که همیشه الهام بخش و قوت قلب بنده بوده است نهایت تقدیر و سپاس را ابراز میکنم و احوال همیشه خوب و 
سالمتى و سعادت را در سایه رحمت الهى و عنایات ائمه اطهار (ع) براي همه آنها خواهانم . در آخر هم براي اعضاي منتخب دوره ششم شوراي اسالمى آرزوي موفقیت و سربلندي و عاقبت بخیري دارم و امیدوارم در ادامه 
راه خدمت به مردم گرانقدر میالجرد با حسن نیت و اهتمام بر حکمروایى خوب شهري و اصل عقالنیت و مشارکت شهروندان با اتخاذ تصمیمات صادقانه در مدیریت چالشها و بحرانها و مسائل پیچیده شهري درشرایط 
سخت اقتصادى پیرو منویات مقام معظم رهبري و آرمانهاي متعالى شهداي عزیز به ویژه سردار شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانى بیش از گذشته پر تالش و موفق باشند . در ادامه راه دریاي وجودتان آرام و آسمان دلتان 

آفتابى باشد و همواره با تالش و مشارکت و مطالبه گري، شهري امن تر و زیباتر براي فرزندان عزیز این دیار به ارمغان آوریم.
دکتر ابراهیم غریبى، شهردار
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اصل شورا و مشاوره ،ازمهمترین اصول اجتماعى اسالم است ،که در سیره رسول گرامى اسالم سایر منابع اسالمى جایگاه ویژه اى دارد، نهاد 
شورا درنظام اسالمى شیوه اجتناب ناپذیر مدیریت جامعه اسالمى میباشد ،نهاد شورا از ارکان تصمیم گیرى مدیریت اداره شهرهاو روستاها 
میباشد ،بدین وسیله از حضور پرشور مردم شریف شهید پرور شهر میالجرد در انتخابات شورا وانتخاب افراد شایسته و باسواد ودلسوز تقدیر 
تشکر میکنم و ازخداوند منان  خواهان توفیق خدمت به آنها را خواهانم ،وبه کسانیکه اعتماد مردم را جلب کردند و به عضویت شوراى شهر 
در دوره ششم درآمده اند تبریک میگویم درپایان از زحمات بى شائبه شهردارمحترم وتمامى کارکنان وزحمتکشان  شهردارى در دوره پنجم 

تقدیروتشکرمى کنم.
ولى ا...آقامحمدى، رییس شوراى شهر

 1-  رفت و روب و تنظیف معابر سطح شهر 
2-  جمع آورى و هدایت آبهاى سطحى 

3-  جمع آورى سگهاى ولگرد
4-  جمع آورى پسماند شهر

واحد
 خدمات 

شهرى

1-  کاشت 500 اصله درخت و درختچه 
2- کاشت نهال در بلوار دانشگاه و شهید  

قاسم سلیمانى
3-  لوله کشى و اجراى سیم آبیارى قطره اى 

در بلوارهاى دانشگاه شهید قاسم سلیمانى

فضاى
 سبز

1-  گزارش شش ماهه دوم 99 
2-  تهیه و تنظیم تعرفه عوارض سال 1400 شهردارى 

3-  تنظیم بودجه سال 1400 شهردارى
4-  انجام حسابرسى سال 99

واحد 
مالى

آبیارى و نگهدارى فضاى سبز

عقب نشینى امالك و بناها

نصب برج نورى آرامستان

اجراى فوندانسیون و نصب  پایه روشنایى بلوار دانشگاه
 الیه بیس بلوار دانشگاه

گزارش عملکرد شهردارى میالجرد
(شش ماهه دوم سال 99)



انتقاد مدیران واحدهاى ریخته گرى و کوره اى استان از قطعى هاى برق :

قطعى ها با شعار مانع زدایى تولید منافات دارد
گزارش

بدون شــک، قطعى هــاى برق در مــاه هاى اخیر 
در واحدهاى ریخته گرى و کــوره اى در صنایعى 
همچون فوالد وغیره بیش از سایر حوزه هاى صنعت، 
خســارات مالى تحمیل شده است. اما اینکه وزارت 
نیرو و شــرکت توانیر تا چه میزان بر تعهدات خود 
نسبت به پرداخت خسارات وارده ى ناشى از قطعى 
ها، متعهد باشد وهمچنین تا چه میزان در برنامه ى 
قطعى هاى برق صنایع رعایت وضعیت واحدها مورد 
توجه قرار گیرد، از جمله مواردى است که مدیران 
برخى واحدهاى مستقر در استان صنعتى مرکزى 

بر آن انتقاد دارند.

قطعى هاى مکرر برق و خارج از برنامه در 

سالى که به نام "حمایت از تولید و مانع 
زدایى" نامگذارى شده ، بیشترین ضربه را به 

بخش تولید وارد کرده است

مدیرعامل شــرکت دوده صنعتى پارس در گفت 
وگو با عطریاس اظهار داشت: بیشترین مشکل این 
اســت که قطعى هاى برق نه تنها مطابق با برنامه 
نیســت بلکه قطعى هاى مکرر و خارج از برنامه در 
ســالى که به نام "حمایت از تولید و مانع زدایى" 
نامگذارى شده ، بیشترین ضربه را به بخش تولید 

وارد کرده است.
محمــدى افــزود: دو روز درهفتــه قطعــى برق 
درمجموعه ما درشهرك صنعتى کاوه صورت مى 
گیرد که بــه دلیل فعالیت کــوره دراین مجموعه 
وعدم امکان خاموشى، خسارات بسیارى تحمیل 

مى شود.

به دلیل هر بار قطعى برق، تا زمانى که دوباره 
وصل شود، 16 ساعت زمان نیاز است تا کوره 

به درجه حرارت الزم برسد

وى تصریح کرد: به واســطه ى هر بار قطعى برق، تا 
زمانى که دوباره وصل شــود، 16 ساعت زمان نیاز 
اســت تا کوره به درجه حرارت الزم برسد؛ وهمین 
مسئله بیشترین وقفه و مشکل را در چرخه تولید ما 

ایجاد کرده است.
محمدى درادامه گفت: پیشنهاد ما این است که اگر 
قراراســت در ماه 8 مرتبه برق مجموعه قطع شود، 
آن را یکباره قطع کنند؛ تا حداقل تکلیف ما درمورد 
زمان قطعى ها و نحوه ى کارکرد کوره روشن باشد.

هشت مرتبه قطعى در طول یک ماه یعنى 
هشت دوره 16 ساعته عقب افتادن کوره از 
خط تولید و وارد آمدن چندین میلیون ضرر 

درهرمرحله خاموشى است

وى افزود: شــاید از نظر اداره برق، قطعى ها صرفا 
یک خاموش و روشن ساده باشد ولى هشت مرتبه 
قطعــى در طول یک مــاه یعنى هشــت دوره 16 
ساعته عقب افتادن کوره از خط تولید و وارد آمدن 
چندین میلیون ضرر به واحد صنعتى در هر مرحله 

خاموشى است.
 مدیرعامل شرکت دوده صنعتى پارس تاکید کرد: 
زمانى که ما به واســطه ى قطعى هاى برق، نتوانیم 
ماده اولیه واحدهایى همچون الستیک سازى و غیره 
را به موقع تامیــن کنیم، خط تولید آنها نیزبه دلیل 
وابسته بودن به تولیدات شرکت ما متوقف مى شود 

و این با مانع زدایى منافات دارد.

قطعى ها نوعى خاموشى به کوره هاى تونلى 
تحمیل مى کند که خسارات آن جبران پذیر 

نیست

  مدیرعامل شرکت صنایع ارکان پویا بنا نیز در گفت 
وگو با عطر یاس اظهار داشت: سیستم واحد تولیدى 
ما تمام اتوماتیک است و کوره هاى تونلى داریم که  
وقتى روشن مى شوند دیگرهیچگونه خاموشى نباید 
داشته باشــند، مگر اینکه خدمات سرویس دهى و 
تعمیرات ساالنه داشته باشــد؛ اما قطعى ها نوعى 
خاموشى را به کوره هاى تونلى مجموعه ما تحمیل 

مى کند که خسارات آن جبران پذیر نیست.
مهران فر افــزود: اگرچه شــرکت بــرق، برنامه 
خاموشى به ما دادند ولى طبق برنامه عمل نکردند؛ 
و خاموشى ها در ساعاتى خارج از برنامه هم صورت 

مى گیرد.

حتى دیزل ژنراتور نیز تامین کننده تمام نیاز 
برق نیست

وى تصریح کــرد: حتى دیــزل ژنراتورهم تهیه 
کردیم ولى پاسخگوى بخشــى از برق مورد نیاز 
خط تولید اســت و میزان کسرى برق، خسارات 

بسیارى به خط تولید وارد مى کند.
وى ادامه داد: تونل پخت داراى چندین فن است 
که وقتى فن ها خاموش شــده و نارســایى برق 
ایجاد مى شود، موجب سوختن الکتروموتورهاى 
فن ها مى شود و این جدى ترین بخش خسارات 

وارده است.
مهران فر گفت: ظرفیت بــرق مصرفى مجموعه ما 

حدود 1000 کیلو وات است؛ اما دیزل ژنراتور 700 
کیلووات برق براى ما تامین مى کند و 300 کیلووات 
کســرى برق باعث از کار افتــادن الکتروموتورها 
مى شــود که هر کدام حدود صد میلیــون تومان 

خسارت به شرکت وارد مى کند.

از ابتداى قطعى ها تاکنون حدود سه 
الکتروموتور خسارت دیده از مدار فعالیت 

خارج شده است

 وى اظهار تاســف کرد: ازابتداى قطعى ها تاکنون 
حدود سه الکتروموتور خسارت دیده ازمدارفعالیت 
خارج شده است؛ همچنین با هر مرحله قطعى برق، 
کــوره از دماى نرمال مى افتد؛ بایــد مجدداً انرژى 
بسیارى براى آن هزینه شود تا دوباره به دماى نرمال 

برسد که مصرف گاز و برق باال خواهد رفت.

 بازدید کارشناس اداره برق از مجموعه، صرفا 
بررسى مصرف ماینربود و هیچگونه دغدغه 
و برآوردى از خسارت هاى وارده به شرکت 

نداشتند

مهران فر گفت: مجموعه صنعتى "  ارکان پویا بنا" 
ماهیانه حــدود 20 میلیون تومــان قبض برق مى 
پردازد؛ بازدید کارشــناس اداره بــرق از مجموعه، 
صرفا بررســى مصرف ماینر به واســطه ى مصرف 
باالى این واحد بود و هیچگونه دغدغه و برآوردى از 

خسارت هاى وارده به شرکت نداشتند.
البته که واحدهایى همچون پرلیت آسیا، کاوه فلوت، 
ریخته گرى و سیناکاشى از جمله واحدهایى هستند 
که مدیران آن ها نسبت به وارد آمدن خسارات قطعى 

برق انتقاداتى داشتند.

خــبــر

خشکسالى یک هزار و
 240 میلیارد ریال خسارت به 

کشاورزى شازند وارد کرد
گفت:  شازند  شهرستان  کشاورزى  جهاد  مدیر  ایرنا:   
خشکسالى کم سابقه سال زراعى جارى یک هزار و 240 
میلیارد ریال به بخش کشاورزى این شهرستان خسارت 

وارد کرد.
معادل  هکتار  و 800  هزار  افزود: چهار  «رضا رستمى» 
این  در  کلزا  و  جو  گندم،  زیرکشت  سطح  درصداز   30

شهرستان متحمل خسارت ناشى از خشکسالى شدند.
وى تاکید کرد: در سال زارعى جارى 200 هکتار از مزارع 
از  هکتار  نیم  و  و سه  آبى  گندم  هکتار  دیم، 66  گندم 
زیر  باغات شهرستان شازند  از  هکتار  و  10  مزارع جو 

چتر بیمه قرار گرفتند.
داشت؛  اظهار  شازند  شهرستان  کشاورزى  جهاد  مدیر 
یک هزار و 700 هکتار معادل 63درصد از باغات شامل 
گردو، بادام، زردآلو، شلیل و هلو دچار سرمازدگى شدند 
که برآورد ریالى آن یک هزار و 220 میلیارد ریال برآورد 

شده است.
رستمى تاکید کرد: برآورد برداشت گندم آبى و دیم از 
تا 35 هزار تن است که  بین 30  این شهرستان  مزارع 
تاکنون پنج هزار تن آن محقق و تحویل سیلوهاى گندم 
میزان  آتى  ماه  یک  در  که  مى رود  امید  که  است  شده 

برداشت افزایش یابد.
وى بیان کرد: کشاورزان یک درصد از محصوالت زارعى 
خود و کمتر از یک درصد باغات خود را بیمه کرده اند و 
طیف قابل توجهى از بهره برداران کشاورزى به صندوق 

بیمه محصوالت کشاورزى باور چندانى ندارند.
خصوص  در  شازند  شهرستان  کشاورزى  جهاد  مدیر 
 200 دولت  کرد:   عنوان  کشاورزان  از  دولت  حمایت 
میلیارد ریال اعتبار در راستاى استمهال بدهى کشاورزان 
بازه  در  جامعه هدف  این  تا  است  داده  قرار  بانک ها  در 
دولت  به  را  خود  تسهیالت  اقساط  یک ساله   زمانى 

پرداخت کنند.

مدیرجهاد کشاورزى شهرستان شازند:

░ زهره صادقى  ░
 گروه اقتصاد و صنعت

82 دستگاه اعالم سرقت 
در شرکت توزیع برق استان 

مرکزى نصب شد
عطریاس: مدیر دفتر حراست و امور محرمانه شرکت توزیع 
نیروى برق استان مرکزى گفت: 82 دستگاه اعالم سرقت با 
این شرکت نصب  الکتریکى در  انرژى  بهبود مدیریت  هدف 
چهار  راستا  این  در  افزود:  دهقانى»  است.«مصطفى  شده 
میلیارد و 500 میلیون ریال اعتبار صرف شده و تمام انبارها و 
ساختمان هاى شرکت توزیع نیروى برق و  65 پست زمینى 
برق نیز در استان مرکزى به دستگاه اعالم سرقت مجهز شده 
است.وى بیان کرد: صیانت از بیت المال و حفظ اموال دولتى 
و منابع وتجهیزات صنعت برق ضرورى است و اعالم آژیر، 
ارسال تماس، ارسال پیامک، سنسورهاى لرزشى و حرکتى و 
صدا از قابلیت هاى این دستگاه ها است.مدیر دفتر حراست و 
امور محرمانه شرکت توزیع نیروى برق استان مرکزى ادامه 
داد: این شرکت همه تالش خود را براى جلوگیرى از هرگونه 
برنامه ریزى هاى  این راستا  خطر احتمالى به کار گرفته و در 

پیشگیرانه تدوین کرده است.

مدیر دفتر حراست و امور محرمانه شرکت توزیع نیروى برق:

124 میلیارد تومان حاصل معامالت پتروشیمى شازند
حجم معامالت ٢٠٠ تنى در قیمت میانگین ٢٩٥.٦٧١ هزار ریال در هر تن معامله شد

عطریاس : شرکت پتروشیمى شازند در هفته اى که گذشت 1.480 تن از انواع پلى پروپیلن را در بورس کاال عرضه کرد که با تقاضاى 220 تنى همراه بود. حجم معامالت 200 تنى در قیمت میانگین 295.671 هزار ریال در هر تن معامله شد؛ ارزش معامالت 
این به رقم یک هزار و 243 میلیارد و 360 میلیون ریال رسید.

دیگر محصولى که این پتروشیمى به عرضه گذاشته مربوط به پلى اتیلن سبک خطى بوده که 1280 تن در بورس کاال عرضه شده که از این مقدار 2.800 تن مورد تقاضا واقع شده بود و حجم معامله این محصل برابر با 1.160 تن اعالم شده است.

روزنامه  سیاسى، اقتصادى، فرهنگى 
��ی

@Atreyasemarkazi
@Atreyasmarkazi
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شرکت پتروشیمى شازند :

خبر

رشد 418 درصد سرمایه گذارى در 
استان مرکزى

معاون امور صنایع سازمان صنعت ، معدن وتجارت خبر داد:

عطریاس: معاون امور صنایع صنعت ،معدن و تجارت 
اســتان مرکزى گفت: در چهارماهه ابتدایى سالجارى 
105 پروانه بهره بردارى صادر شده و 32400 میلیارد 
ریال سرمایه گذارى دراســتان مرکزى صورت گرفته 

است.
عادل لهراســبى ، با اعالم این خبر افزود: با صدور این 
تعداد پروانه بهره بردارى 1317 نفر دراستان مشغول 

بکار شده اند .
وى با اشاره به رشد 1100 درصدى سرمایه گذارى در 
تیرماه سالجارى دراستان مرکزى در خصوص وضعیت 
پروانه هاى بهره بردارى صادره دراین ماه نیز گفت: در 
تیر ماه ســال جارى 39 پروانه بهره بردارى صادر شده 
که زمینه اشتغال 385 نفر را با سرمایه گذارى 10438 

میلیارد ریالى فراهم نموده است .
لهراسبى افزود: از لحاظ تعداد واحدهاى صنعتى داراى 

پروانه بهره بردارى بیشــترین به ترتیب در شهرستان 
هاى اراك ، ساوه وزرندیه بوده و بیشترین میزان اشتغال 
و ســرمایه گذارى در بخش صنعت در شهرستان ساوه 

مى باشد.
وى بیان کرد: در میزان طرحهاى با پیشــرفت فیزیکى 
باالى 60 درصد بیشــترین تعداد مربوط به شهرستان 
اراك و بیشترین اشتغال در شهرستان ساوه بوده است.
معاون امور صنایع ســازمان صنعــت ، معدن وتجارت 
استان مرکزى در خاتمه با اشاره به صدوربیشترین پروانه 
بهره بردارى در تیرماه در شهر اراك خاطرنشان کرد: از 
لحاظ وضع موجود تعداد واحدهاى صنعتى داراى پروانه 
بهره بردارى بیشترین به ترتیب در شهرستان هاى اراك 
، ساوه وزرندیه مى باشــد و همچنین بیشترین میزان 
اشتغال در بخش صنعت در شهرستان ساوه و بیشترین 

سرمایه گذارى در شهرستان شازند مى باشد.

خبر

تکلیف بخش خصوصى را با بخشنامه هاى دستگاه ها روشن کنید

عطر یاس : مجلس شوراى اســالمى میزبان مسئوالن 
بلندپایه دولتى و بخش خصوصى استان مرکزى به منظور 
بررسى مسائل و مشکالت واحدهاى تولیدى و صنعتى استان 
بود در این جلسه که رئیس و اعضاء کمیسیون صنایع و معادن 
مجلس ، رئیس مجمع نمایندگان استان ، رئیس کل گمرك 
ایران ، رئیس ســازمان امور مالیاتى کشور ، رئیس سازمان 
تامین اجتماعى کشور معاونین وزرا وبرخى مسئوالن بلند پایه 
کشور به همراه فرخى معاون استاندار مرکزى ، مردانى نائب 
رئیس اتاق بازرگانى ، جعفرى رئیس سازمان صمت استان و  
بیگ زاده معاون امور بین الملل اتاق بازرگانى حضور داشتند 
على جودکى دبیرکل اتاق بازرگانــى اراك به نمایندگى از 
بخش خصوصى به تشریح مســائل و مشکالت واحدهاى 

تولیدى پرداخت وى در بخش اول سخنان خود ضمن تقدیر 
از رئیس و اعضاء کمیســیون صنایع و معادن مجلس براى 
سفر به استان مرکزى و برگزارى این جلسه براى پیگیرى 
مصوبات سفر مذکور به مشکل تامین مواد اولیه واحدهاى 
تولیدى به ویژه در بخش فوالد و پتروشیمى اشاره کردو گفت 
: ضوابط موجود براى تخصیص سهمیه فوالد به واحدهاى 
تولیدى به گونه ایســت که واحدهاى کوچک امکان جذب 
ندارند  و واحدهاى بزرگ نیز در بهترین شــرایط صرفا مى 
توانند 15 درصد ظرفیت واقعى خود سهمیه دریافت نمایند اما 
در بازار آزاد باقیمت باالتر مواد اولیه پیدا مى شود . وى رانت 
موجود در کنار انحصــار تولید را دوعامل اصلى براى تامین 
مواد اولیه فوالد ذکر کرد و افزود : تامین مواد اولیه واحدهاى 

تولیدى چه از طریق تولید داخل و چه از طریق واردات باید 
اولویت وزارت صمت باشد.وى با اشاره به بسته پیشنهادى 
اتاق بازرگانى در این خصوص خواستار همکارى و هماهنگى 

دولت با اتاق بازرگانى در این خصوص شد .
على جودکى در ادامه با اشاره به این که بیش از یکصد واحد 
قطعه ساز خودرو در استان فعال هستند به موضوع مطالبات 
این واحدها از شــرکت هاى خودرو ســاز پرداخت و گفت : 
مطالبات معوق قطعه سازان  استان بالغ بر هزار میلیارد تومان 
است که با این وصف  ادامه حیاط این واحدها با مشکل مواجه 
مى شود در حالیکه  مدیرعامل ایران خودرو پیش از این قول 
مساعد داده بود پرداخت مطالبات قطعه سازان از 4 ماه به 1 

ماه کاهش پیدا کند .
دبیر کل اتاق بازرگانى اراك در ادامه با اشــاره به وضعیت 
معادن استان خواستار بازنگرى در پیش نویس اصالح قانون 
معادن شد و گفت : اصالحیه قانون معادن على رغم داشتن 
نکات مثبت اما اشکاالتى نیز دارد که با اسناد باال دستى در 

این حوزه مغایر است  .
 علــى جودکى در بخش دیگرى از ســخنان خــود با نقد 
سیاست هاى دولت در تجارت خارجى پیمان سپارى ارزى 
را یک سیاست تنبیهى دانست که مانع صادرات مى شود وى 
ضمن دفاع از سیاست بازگشت ارز حاصل از صادرات شیوه 
اجراى آن را اشتباه عنوان نمود و گفت : صادر کنندگان اعم 
از تولید کنندگان وتجار سربازان و افسران جبهه اقتصادى 
کشــورند و نباید با ایشان به مثابه قاچاقچى ارز برخورد کرد 
دبیر کل اتاق در همین راســتا به مشکالت صدور و تمدید 
کارت بازرگانى اشاره کرد و افزود : وزارت صمت در تخلفى 
آشکار و ومخالف صراحت قانون مسئولیت صدور و تمدید 
کارت بازرگانى را راســا به عهده گرفته است که اگر تسریع 
در حل مشکالت باشد اعتراضى نیست اما متاسفانه تقریبا 

تمام واحدهاى تولیدى با ضوابط وزارت صمت براى صدور 
و تمدید کارت بازرگانى به مشکل خورده و امکان صادرات و 

واردات و ترخیص کاال ندارند .
دبیر کل اتاق بازرگانى اراك در بخش دوم ســخنان خود به 
موضــوع ارزش گذارى کاالهاى صادراتى توســط گمرك 
ایران اشاره کرد و گفت : پس از ابالغ سیاست پیمان سپارى 
ارزى گمرك ایران در پایان ســال 97 اقدام به اصالح ارزش 
کاالهاى صادراتى نمود ودر این بین بسیارى از واحدها دچار 
مشکل شدند وبراى برخى ازصادرکنندگان نمونه ملى پرونده 

قضایى تنظیم شد .
وى از کمیسیون درخواست نمود این اصالح ارزش کاالهاى 

صادراتى از ابتداى سال 97 لحاظ شود .
دبیــر کل اتاق بازرگانــى در بخش پایانى ســخنان خود با 
برشمردن مشــکالت واحدهاى تولیدى در سه حوزه بانکى 
، امور مالیاتى و تامین اجتماعى خواســتار برگزارى جلساتى 
مستقل با مسئوالن عالى این دستگاه ها درسطح کشور شد در 
ادامه جلسه مهندس فرخى معاون هماهنگى امور اقتصادى 
استاندارى نریزى نیز ضمن تشکر از رئیس و اعضاء کمیسیون 
صنایع مجلس به موضوع افزایش تعرفه گازبها و برق صنایع 
تولیدى به استناد قانون بودجه سال 1400 پرداخت و گفت : 
برداشت شرکت هاى گاز و برق از مصوبه مجلس افزایش 30 
درصدى نرخ پایه این انرژى ها براى واحدهاى تولیدى است .
وى در پایان خواستار تفسیر روشن این موضوع از سوى مجلس 
و حل مشــکل واحدهاى تولیدى در حوزه فوالد ، آلومنیوم و 

عایق هاى رطوبتى شد .
در پایان جلسه نیز نمایندگان محترم مجلس ضمن وارد دانستن 
موضوعات مطروحه توسط اتاق بازرگانى مصوب نمودند موارد 
توسط اتاق بازرگانى با هماهنگى کمیسیون صنایع و معادن از 

مسئوالن کشورى مرتبط پیگیرى شود.

دبیرکل اتاق بازرگانى اراك در جلسه رسمى کمیسیون صنایع و معادن مجلس شوراى اسالمى 
مطرح کرد :  آگهى  افزایش سرمایه شرکت 

صنعتى ومعدنى مفرغ مس سربند

آگهى دعوت سهامداران صنعتى  و معدنى مفرغ مس سربند 
به شماره ثبت 1073وشناســه ملى 14006965307جهت 

تشکیل مجمع عمومى فوق العاده.
 بدین وسیله از کلیه سهامداران دعوت مى شود تا در جلسه 
مجمع عمومى فوق العاده که در ســاعت 10صبح سه شنبه 
مورخ 1400/05/26در محل قانونى شرکت واقع در شهرستان 
آستانه محله اولیا کوچه محمدى خیابان امام حسین طبقه 
همکف کدپستى 3871743861 تشکیل مى گردد حضور 

به هم رسانید. 
دستور جلسه:

1-تصمیم گیرى در خصوص افزایش سرمایه ازمحل مطالبات حال شده

از�ف ���� ��ه ��� ����ی و �عد�ی ���غ �س ���د.

خبر

مشکل کمبود برق در آینده نیز وجود دارد
معاون هماهنگى امور اقتصادى استاندارى مرکزى:

ایرنا: معــاون هماهنگى امور اقتصادى اســتاندارى 
مرکزى گفت: همکارى صنایع این استان به ویژه ایرالکو 
و واحدهاى تولید فوالد و ســیمان، در شرایط بحرانى 
کمبود انرژى الکتریکى و مشارکت در مدیریت مصرف 

برق قابل تقدیر است.
«سعید فرخى» در نشست کارگروه گذر از پیک مصرف 
اســتان مرکزى در اراك، افزود: این صنایع فشارها و 
زیان هاى فراوانى را متحمل شــدند و با ظرفیت پایین 

فعالیت دارند؛اما درك آن ها از شرایط موجود باال است.
وى بیان کرد: شــمار زیادى از دســتگاه هاى اجرایى 
نشان دادند مى توانند مصرف خود را تا 50 درصد کاهش 
دهند و به طور قطع مدیریت کمبود انرژى الکتریکى با 

برنامه ریزى و نحوه صحیح مصرف قابل کنترل است.
معاون هماهنگى امور اقتصادى اســتاندارى مرکزى 
ادامه داد: مشکل کمبود برق در آینده نیز وجود دارد و در 

برخورد با ماینرهاى غیرمجاز نباید هیچ اغماضى شود.

مدیرعامل برق منطقه اى باختر نیز در این نشست گفت: 
صنایع سیمان، فوالد و ایرالکو همکارى خوبى در تامین 
برق داشــته اند و اگر همکارى آن ها نبود خاموشى ها و 

مشکالت ناشى از آن مضاعف مى شد.
«محمد اهللا داد» افزود: بنا به پیش بینى  اداره هواشناسى 
روزهــاى آتى افزایش دمــا در اســتان رخ مى دهد و 
درخواست از همه مشترکان این است که با حساسیت 
مدیریت مصرف را مدنظر داشــته باشــند تا شوك و 

محدودیت جدى اتفاق نیفتد.
مدیرعامل شــرکت توزیع نیروى برق استان مرکزى 
هم در این نشســت گفت: مصرف بــرق در ادارات و 
دستگاه هاى اجرایى این استان بهتر از هفته هاى قبل 
شده اما در هفته جارى برق 14 دستگاه اجرایى و بانک 

پرمصرف این استان قطع شده است.
«محمد الــه داد» افزود: اگــر تمامى مشــترکان به 
صرفه جویى در مصرف برق توجه ویژه داشــته باشند و  
همکارى  الزم را انجام دهند، مشــکل خاصى تا پایان 

فصل تابستان ایجاد نمى شود.


