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زعفرانیه در مه
بالتکلیفی ساالنه:

در این شماره بخوانید

2

تدوین 2 طرح اجرایی براي کاهش 
آلودگی هواي اراك نهایی شد

تاالر بورس منطقه اي در استان 
مرکزي راه اندازي می شود

رئیس امور آزمایشگاههاي اداره کل حفاظت محیط 
زیست استان مرکزي:

نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي کشور:

اقدامات دولت
 در گرد و غبار 
بگو مگوهاى سیاسى گم شد

صفحه   ٣

صفحه ٤

ایسنا: سامانه شیرین ســازى آب که پسماند اندکى به 
جاى مى گذارد، طرحى اســت که از چند سال قبل در 
دستور کار یکى از شــرکت هاى دانش بنیان قرار گرفته 
و اکنون توانســته این ســامانه را براى تامین آب شرب 

روستاهاى کرمان، خوزستان و مرکزى اجرایى کند. 
سامانه شیرین سازى آب به روش الکترودیالیز معکوس 
طرحى اســت که به منظور حفظ منابع آبى در شرایط 
خشکســالى از سوى یکى از شــرکت هاى دانش بنیان 
اجرایى شــده است. شیرین ســازى آب در روستاهایى 
که دسترسى به آب شــرب ندارند، از اهداف اجراى این 
پروژه  اســت. در این روش آب شــرب از منابع آبى شور 
استحصال مى شود و کاربرد آن در مناطق دور افتاده اى 

مانند معادن است.
در این ســامانه بر خالف سایر سیســتم ها که از روش و 
مواد شیمیایى استفاده مى شود، براى شیرین سازى آب 
از منابع شــور از جریان الکتریسیته استفاده شده است 
و با صرف انرژى به نســبت پایینى، آبى با قابلیت شرب 

تولید مى کند.
بهاره کاویانى، مدیر عامل این شرکت دانش بنیان و مجرى 
با اشاره به طراحى و ساخت سیستم هاى مختلف تصفیه 
آب با بیان اینکه این پروژه ها براى حذف انواع آالینده هاى 
یونى از آب آشامیدنى به ویژه نیترات اجرایى شده است، 
گفت: این طرح براى 3 روستاى استان بوشهر اجرایى شده 
است و با این طرح این مناطق تحت پوشش این طرح براى 

تامین آب شرب قرار گرفته اند.
وى ادامه داد: این ســامانه براى تصفیــه آب چاه هاى 
آبى است که آب آنها قابل اســتفاده براى شرب نبوده و 

بهره بردارى از  آن ها نیازمند فرایند تصفیه بوده است.
مجرى طرح بــا تاکید بر اینکه اولین کاربرد این فناورى 
را براى حذف نیترات در آب تعریف کردیم، خاطر نشان 
کرد: در گام بعدى از این فناورى براى حذف نمک هاى 
NaCl و چاه هاى لب شــور استفاده شد و در طرح اجرا 
شده در استان بوشهر، این سامانه در حذف انواع یون ها 

از آب کاربردى شده است.
کاویانى اظهار کرد: تأمین آب شــرب مناطق روستایى 
"على آباد" ، "عربى" و "حاج نوشــاد" اســتان بوشهر با 
استفاده از دســتگاه نمک زدایى الکترودیالیز معکوس 
(EDR) از جمله پروژه هاى اجرا شــده از ســوى این 
شــرکت دانش بنیان بوده اســت و از طریق آن بیش از 
350 متر مکعب آب شرب در شبانه روز براى ساکنان این 

مناطق تامین شد.
وى با تاکید بر اینکه خروجى این سامانه آب آشامیدنى 
است، یادآور شد: عالوه بر آن چندین پروژه را در استان 
خوزســتان اجرایى کردیم، ضمن آنکه این طرح براى 
برخى از روستاها و شهرهاى استان مرکزى که مشکالت 
وجود نیترات در آب وجــود دارد، به دلیل کمبود آب و 

خشکسالى اجرایى شده است.
به گفته کاویانى، زمانى که به دلیل خشکسالى، شهرها 
با کمبود آب مواجه مى شــوند، از چاه ها اقدام به تامین 

آب مى شود که وجود آالینده ها بیشتر مطرح مى شود.

بازیابى آب هاى آلوده چاه هاى 4  استان
 درگیر با خشکسالى

وزیر نفت: 

ایرنا: وزیر نفت گفت: در مصوبه افزایش قیمت بنزین 
نوشته شده که این مصوبه در اجراى تصمیم سران سه 

قوه است.   
بیژن زنگنه گفت: مصوبه دولت که چاپ شده و در اختیار 
همه است، ما نوشتیم افزایش قیمت بنزین در راستاى 
اجراى تصمیم سران سه قوه است و این تصمیم در دولت 

گرفته نشده است.  
وى همچنین درباره کرســنت نیز گفت: اگر قرار باشد 
صحبت کنیم خیلى صحبت ها است، اما ترجیح کشور 
این اســت که ما وارد نشــویم چون پرونــده زنده (در 

جریان) داریم.
وزیــر نفت افزود: اگر قرار باشــد در این زمینه بگوییم، 

حرف هاى زیادى براى گفتن داریم که خیلى از چیزها 
عکس مى شود.  

 وى به در آینده خیلى کار خواهیم داشــت، گفت: این 
ظرفیت ها راه بیافتد و همزمان توســعه و تولید نفت و 
رشد زنجیره آن همراه با صنایع پایین دستى اتفاق بیافتد 
و ارتقا تکنولوژى را شــاهد باشیم زیرا از الزامات توسعه 

صیانتى صنعت نفت توسعه تکنولوژى است.  
زنگنه در خصوص تجدید ارزیابى شــرکت هاى دانش 
بنیان ادامــه داد: قانون براى شــرکت هایى که در این 
پارك فناورى مستقر خواهند شد مزایاى مهمى مانند 
معافیت مالیاتى درنظر گرفته است بنابراین باید فرآیند 
قانونى طى شــود و اطالعات قبلى که جمع آورى شده 

است این فرآیند را تسریع مى کند زیرا براى اینکه فرد 
یا شرکتى پذیرش شــود فرآیندى دارد تا بتواند از این 

امتیازات استفاده کند.  
وزیر نفت به بودجه 800 میلیارد تومانى براى حمایت از 
استارتاپ ها و شرکت هاى دانش بنیان اشاره کرد و افزود: 
تالش این بوده که از این 800 میلیارد تومان به صورت 
اهرمى استفاده شود به همین دلیل هم در آیین نامه اى 
که دولت اعالم کرده ایــن پرداخت ها از طریق بانک و 
موسســه عامل انجام شــود و پرداختى نیز از سوى آن 

بانک صورت گیرد.  
وى با اشــاره به اینکه اینکار قدم اول است، تاکید کرد: 
در کشور ما براى توســعه فناورى از طریق شرکت هاى 

فناور محدودیت مالى وجود ندارد. آنچه که مهم است 
این است که هر چه که خالقیت داشته باشد و بتواند این 
فناورى را به کسب و کار تبدیل کنند که چرخه اقتصادى 

معقول داشته باشد، تامین مالى مى شود.  
زنگنه افزود: ما در اینجا نمى خواهیم دانش پایه را توسعه دهیم. 
در مرحله استفاده از فناورى در توسعه کسب و کار هستیم که 

جوانه هایى خواهند بود که درخت بارور مى شوند.  
وى در ادامه بــه برخى وعده هاى انتخاباتى از ســوى 
نامزدها مانند پرداخت یارانه 450 هزار تومانى اشــاره 
کرد و گفت: یارانه 450 هزار تومان به من ربطى ندارد. 
حساب کنند ببیند جمع آن چقدر مى شود. اینها اکثرا 

راى نمى آورند و بعد از این هم باید پاسخگو باشند.  

افزایش قیمت بنزین تصمیم سران سه قوه بود 

آذرى جهرمى:

ایرنا: وزیر ارتباطات و فناورى اطالعات گفت: توسعه 
فناورى اطالعات در کشــور طى چهار سال گذشته سه 

برابر شده است. 
محمدجواد آذرى جهرمى افزود: رشد سه برابرى در این 
بخش بــه مفهوم زحمت مضاعف و تــالش فراوان در 

بخش واحدهاى فناور است.

وى با ارزیابى مثبت فعالیت واحدهاى فناور در توسعه و 
پیشرفت فناورى و اطالعات ادامه داد: اگر امروز مى بینیم 
ظرفیت دو برابر شدن واحدهاى فناور را در کشور داریم، 
رشد و توسعه فناورى و اطالعات در کشور امکان جهش 

دو برابرى نسبت به وضع موجود را دارد.
وزیــر ارتباطات و فنــاورى اطالعــات گفت: این 

واحدهاى فناور مســوول توسعه فناورى در کشور 
هســتند که به صورت جدى ما را در توســعه این 

بخش کمک کرده اند.
وى افزود: دولــت تنها اقدام به توانمندســازى و 
پرداخت تســهیالت حمایتى از آنها کرده اما آثار و 

برکات فراوان را شاهد هستیم.

توسعه فناورى اطالعات کشور طى 4 سال 
گذشته سه برابر شده است
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● الزمه مشارکت باال در انتخابات، حضور کاندیداها از هر حزب و تفکر است
● امسال در بازنگرى طرح جامع کاهش آلودگى هواى اراك به نتیجه نهایى خواهیم رسید

● فروش باشگاه آلومینیوم منتفى است
● تا یک ماه آینده هپکو براى دریافت تسهیالت آماده مى شود

● بیمارستان ولیعصر در دولت دوازدهم به بهره بردارى نمى رسد

استاندار مرکزى در نشست مطبوعاتى با اصحاب رسانه:  

وزیر بهداشت در ستاد مدیریت بیماري کرونا در استان مرکزي خبر داد؛

مجوز مصرف واکسن ایرانی
 (کوو  برکت) صادر شد

صفحه   ٣

از روز چهارشنبه 26 خردادماه جاري به مدت سه روز با هدف کمک به 
رفت و آمدهاي انتخاباتی؛

محدودیت تردد شبانه در استان 
مرکزي موقتا لغو شد 

صفحه   ٣

●  ”کوى زعفرانیه“ اراك  در هاله اى از ابهام
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آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13آئین نامه 

قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى و اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى (نوبت 95 )

برابر آراء صادره هیاتهاى موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى شهرستان اراك تصرفات مالکانه 

و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالك مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى 

میشود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت بنام متقاضیان اعتراضى داشته باشند میتوانند ازتاریخ انتشار اولین آگهى به مدت دوماه اعتراض خود 

را به اداره ثبت اسناد و امالك محل تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضائى تقدیم نمایند.

* ردیف 1 راى شماره 6582 - 99/10/30 آقاى غالمعلى احمرى نژاد فرزند على بشماره شناسنامه 74 صادره از اراك بشماره ملى 0532155270 در ششدانگ 

یکباب عمارت و باغ متصل به آن به مســاحت 1329 مترمربع پالك 681 فرعى از 13 اصلى واقع در حومه بخش یک اراك خریدارى برابر مبایعه نامه عادى از 

محل مالکیت صادق نادعلى هزاوه .

* ردیف 2 راى شــماره 6905 - 99/12/12 آقاى رسول ترکمن فرزند اله محمد بشماره شناسنامه 2236 صادره از بشماره ملى 3932144325 در ششدانگ 

یکباب عمارت به مساحت 93/10 مترمربع پالك 4201 اصلى واقع در بخش یک اراك از محل مالکیت مشاعى متقاضى .

* ردیف 3 راى شماره 7074 - 99/12/25 آقاى حجت اله مزرعه فراهانى فرزند مصطفى بشماره شناسنامه 379 صادره از شازند بشماره ملى 0621150606 در 

ششدانگ یکباب عمارت به مساحت 235/25 مترمربع پالك 4150 اصلى واقع در بخش یک اراك خریدارى برابر مبایعه نامه عادى از محل مالکیت جعفر فریدنى .

* ردیف 4 راى شماره 132 - 1400/1/21 آقاى داودعباسى فرزند سیف اله بشماره شناسنامه 33 صادره از اراك بشماره ملى 0621465437 در ششدانگ یکباب 

عمارت به مساحت 123/62 مترمربع پالك 56 فرعى از 4170 اصلى واقع در بخش یک اراك از محل مالکیت مشاعى متقاضى .

* ردیف 5  راى شماره 133 - 1400/1/21 آقاى محمد ابراهیم آبادى فرزند احمد بشماره شناسنامه 93 صادره از اراك بشماره ملى 0532793269 در ششدانگ 

یکباب چهاردیوارى که درآن احداث بنا شده به مساحت 330/40 مترمربع پالك 3952 اصلى واقع در بخش یک اراك از محل مالکیت مشاعى متقاضى .

* ردیف 6 راى شماره 134- 1400/1/21 آقاى محمد عزیزمحمدى فرزند على بشماره شناسنامه 2 صادره از شازند بشماره ملى 0621648353 در ششدانگ 

یکباب عمارت به مساحت 102/50 مترمربع پالك 20 فرعى از 4429 اصلى واقع در بخش یک اراك از محل مالکیت مشاعى متقاضى .

* ردیف 7 راى شماره 135 - 1400/1/21 آقاى مرادحسین مرادى فرزند حیدرعلى بشماره شناسنامه 251 صادره از سربند بشماره ملى 0620971274 در ششدانگ 

یک باب عمارت به مساحت 105/30 مترمربع پالك 4194 اصلى واقع در بخش یک اراك خریدارى برابر مبایعه نامه عادى از محل مالکیت نبى بیگلرى .

* ردیف 8 راى شــماره 223 - 1400/2/4 آقاى مصطفى اسماعیلى فرزند درویشعلى بشماره شناســنامه 256 صادره از اراك بشماره ملى 0533300231 در 

ششدانگ یکباب کارگاه به مساحت 175 مترمربع پالك 3950 اصلى واقع در بخش یک اراك از محل مالکیت مشاعى متقاضى .

* ردیف 9  راى شــماره 225 - 1400/2/4 خانم آذردخت صیادى فرزند رضا بشماره شناسنامه 912 صادره از اراك بشماره ملى 0532093526 در ششدانگ 

یکباب عمارت به مساحت 92/65 مترمربع پالك 63 فرعى از 3851  اصلى واقع در بخش یک اراك از محل مالکیت مشاعى متقاضى .

* ردیف 10 راى شماره 227 - 1400/2/4 آقاى محمد جمشیدى فرزند حیدرعلى بشماره شناسنامه 3 صادره از سربند بشماره ملى 0622241982 در ششدانگ 

یکباب عمارت به مساحت 197/62 مترمربع پالك 4573 اصلى واقع در بخش یک اراك خریدارى برابر مبایعه نامه عادى از محل مالکیت غالمحسین مینائى .

* ردیف 11 راى شماره 228 - 1400/2/4 آقاى وحید غالمى فرزند على اصغر بشماره شناسنامه 35 صادره از بشماره ملى 6179876851 در ششدانگ یکباب 

عمارت به مساحت 82/60 مترمربع پالك 3842 اصلى واقع در بخش یک اراك از محل مالکیت مشاعى متقاضى .

* ردیف 12 راى شماره 229 - 1400/2/4 آقاى حسن نور محمد بیگى هزاوه فرزند اسداله بشماره شناسنامه 526 صادره از اراك بشماره ملى 0532843363 

در ششدانگ یکباب عمارت به مساحت 846/80 مترمربع پالك 4389 اصلى واقع در بخش یک اراك خریدارى برابر مبایعه نامه عادى از محل مالکیت اسداله 

نور محمد بیگى هزاوه .

* ردیف 13 راى شماره 230 - 1400/2/4 آقاى على نور محمد بیگى هزاوه فرزند اسداله بشماره شناسنامه 747 صادره از اراك بشماره ملى 0532864549 در 

ششــدانگ یکباب عمارت به مساحت 370/70 مترمربع پالك 4389 اصلى واقع در بخش یک اراك خریدارى برابر مبایعه نامه عادى از محل مالکیت اسداله 

نور محمد بیگى هزاوه .

* ردیف 14 راى شــماره 315 - 1400/2/8 آقاى محمد تقى مهرى فرزند محمد جواد بشماره شناســنامه 80 صادره از اراك بشماره ملى 0532910680 در 

ششدانگ یکباب عمارت به مساحت 300 مترمربع پالك 4099 اصلى واقع در بخش یک اراك خریدارى برابر مبایعه نامه عادى از محل مالکیت جعفر بنائى .

* ردیف 15 راى شماره 316 - 1400/2/8 آقاى تقى عباسى فرزند محمدنبى بشماره شناسنامه 10181 صادره از بشماره ملى 4170091973 در ششدانگ یکباب 

عمارت به مساحت 803/30 مترمربع پالك 64 فرعى از 40 اصلى  واقع درحومه بخش دو اراك خریدارى برابر مبایعه نامه عادى از محل مالکیت مهدى افتخارى .

* ردیف 16 راى شــماره 330 - 1400/2/11 آقاى على اوسط فراهانى فرزند قنبر على بشماره شناســنامه 50185 صادره از بشماره ملى 0033876347 در 

ششدانگ یک باب عمارت به مساحت 253/95 مترمربع پالك 3923 اصلى واقع در بخش یک اراك خریدارى برابر مبایعه نامه عادى از محل مالکیت محمد 

صادق داودآبادى .

آراى اصالحى

* ردیف 17 راى شــماره 6521 - 99/10/27 و راى اصالحى شــماره 312 - 1400/2/7 آقاى ابراهیم مجیدى فرزند اسمعیل بشماره شناسنامه 21 صادره از 

بشماره ملى 5939845411 در نود و پنج شعیر و سیزده سى ام شعیر مشاع از 96 شعیر ششدانگ یکباب عمارت به مساحت ششدانگ 151/10 مترمربع پالك 

6 فرعى از 1712 اصلى واقع در بخش یک اراك خریدارى برابر مبایعه نامه عادى از محل مالکیت محمد تقى سبزیها .

تاریخ انتشار نوبت اول :  شنبه    1400/3/8
تاریخ انتشار نوبت دوم :   یکشنبه     1400/3/23 

���ت ��� ا�ناد ����ه یک اراک 

���د ���ن ��دی- م/ا�ف ۱۰۸

زمین هاى حد فاصل کوى رضوى (ع) و شهرك 
ولیعصر (عج) با حدود 90 هکتار مســاحت در 
گذشــته به عنوان باغ هاى گردو در شهر اراك 
شناخته شــده بوده اســت که در اثر گذشت 
زمان و پایین رفتن ســطح آب هاى زیر زمینى 
در منطقه، رفته رفته به حاشــیه اى خشــک و 
متروکه تبدیل شــد. نوع مالکیــت این منطقه 
شخصى بوده و بیش از 200 مالک دارد که همه 
آنها از ســاکنان قدیمى شهر اراك و داراى سند 
مالکیت رسمى این اراضى هستند. سال 87 به 
دنبال مصوبه هیات دولت مبنى بر اینکه 450 
هکتار به محدوده شــهرى اراك اضافه شــود، 
دومنطقه سنجان و کرهرود به همراه 90 هکتار 
از اراضى محدوده دره گردو، به اراضى شــهرى 
اراك اضافه شد، البته الحاق منطقه 90 هکتارى 
در شوراى عالى شهرسازى کشور با این شرط بود 
که مالکان این محدوده سهم شهردارى را از تغییر 
کاربرى بپردازند و با گذشت سالها هنوز مالکان 
منطقه90 هکتارى گردو چشــم انتظار اجراى 
طرح مذکور در این منطقه هســتند که همین 
امر موجب نارضایتى آنها شده است؛ نارضایتى 

مالکیــن تنها به توقف اجراى پــروژه زعفرانیه 
ختم نشــد بلکه تعدادى از آن ها با شکایت به 
دیوان عالى کشور خواســتار لغو طرح موجود 
شدند، امرى که با گذشت حدود چهارده سال از 
تصویب الحــاق اراضى 90 هکتارى به محدوده 
شهرى اراك، احداث شهرك زعفرانیه را در هاله 

اى از ابهام فرو برده است.

نیروى ماوراء الطبیعه مانع صادر شدن 
جواز

«على فرهمند» نماینده اهالى مالکین منطقه 
زعفرانیــه درباره وضعیت کنونى وســال هاى 
اخیر زمین هاى این منطقه گفت:8سال است 
که در انتظار گرفتن پروانه ساخت هستیم على 
رغم اینکه مصوبه اى شــوراى عالى شهرسازى 
داشته این چنین است مالکین براى آن که جواز 
کسب کنند بایستى 65 درصد اراضى شان را به 
نام شهردارى صلح کنند  به نام شهردارى و آن 
را انتقال دهند و حدود80خانوار65درصد را به 
نام شــهردارى زده اند ولى متاسفانه شهردارى 
مجوزى بــه آن ها نــداده اســت و بهانه هاى 

گوناگونى را سر مى گرداند.
وى اظهار کرد: درطرح جامع اخیر که تصویب 

شده است منطقه زعفرانیه وارد محدوده  شهرى 
شــده،بنابراین  جزوى از منطقه شــهرى مى 
باشد این موضوع درحالى است که  زمین هاى 
مالکین را به نام خودشــان ثبت کرده اند و در 
طرح جدید که همان داخل محدوده شــهرى 
اســت جوازى را صادر نمى کنند؛ طبق مصوبه 
کمیســیون ماده5این زمین هــا تا14طبقه با 
ســطح اشــغال30درصد به مالکین تعلق پیدا 
مى کند بعد از آن که با شــهردارى65درصد را 
صلح کرده باشند،مشــکل ما فقط با شهردارى 
است که اجازه صدور پروانه را نمى دهند؛جناب 
بیاتیان4ماه است قولى به اهالى زعفرانیه داده 
که منطقه زعفرانیه کار نیمه تمامش تمام شود و 
عمال هیچ اقدامى اتفاقى نیفتاده است متاسفانه 
یک نیروى مــاوراء الطبیعه وجود دارد که نمى 
گذارد این کار به اتمام برسد این نیرو آنقدر قوى 
است که هر شــهردار میاید جرات آن که جواز 
صادر کند را ندارد منطقه زعفرانیه2هزارخانوار 
دارد و از نظر سندى200پالك را شامل مى شود.

مسئولین مارا گمراه کرده اند

«مژگان رضایى» یکى دیگر از نماینده مالکین 
زعفرانیه گفت:مسئولین مارا گمراه کرده اند و 
تاکنون کسى براى ما کارى را انجام نداده است 
ما فقط به قول اقاى بیاتیان اعتماد کرده ایم زیرا 
از مردم این شهر است و معلوم نیست ایشان هم 
این پروژه را انجام خواهند داد یا خیر! ان شااهللا 
سریعا این منطقه هم کارش به پایان برسد و اگر 
پروژه زمین هایمان همچنــان ناقص بماند ما 
مالکین تصمیمى دیگر خواهیم گرفت؛نمیدانیم 
داستان این شهرك چیست میگویند ساخته مى 
شود ولى خبرى از مجوز نیست،روستاها با قیمت 
نجومى درحال افزایش هستند ولى منطقه ما که 
در قلب شهر است نتوانسته اند آن را به سرانجام 
برســانند،قطعا افرادى هســتند که برسر این 
زمین ها ایستاده اند و میخواهند این زمین هارا 

از دست مالکان دربیاورند.

بلوك شهرى ازاد کنید تا پروانه صادر 
شود

«محمدرضــا ســتوده نیا»معــاون معمارى و 
شهرسازى شهردارى درباره موضوع زمین هاى 
زعفرانیه گردو گفت:آن منطقه داراى کمیسیون 
ماده5است و بلوك بندى شده براى صدور پروانه 
ساخت هر یک از مالکین اگر بتوانند یک بلوك 
شــهرى را از مالکیت ازاد کنند ما میتوانیم بعد 
ازانجام این کار با مدارك الزم پروانه ســاخت را 
درکمیسیون5 صادر کنیم ولى در حال حاضر 
گزارشــى پیرامون آن که یک بلوك شهرى به 
صورت کامل توســط یک مالک ازاد شده است 
بــراى ما نیاورده اند،یک راه حل این اســت که 
مالکین باید حداقل یک بلوك شــهرى را ازاد 
کنند تا بشــود پروانه صادر کرد حتى مالکین 
نتوانسته اند یک بلوك شهرى ازاد شده بیاورند 

وما منتظر اقدام مالکین هستیم.

تکلیف کاربرى باید مشخص شود

«حمیدرضــا نوازنــى» مدیــر کل دفترفنى 
اســتاندارى گفت:شــوراى عالى شهرسازى و 
معمارى،منطقه زعفرانیــه را در مرحله اول از 
محدوده شــهرى خارج کرد و در بازدیدهاى به 
عمل اماده ذکــر کردند که زمین هاى زعفرانیه 
زمین هایى کشاورزى اســت و نیازى به داخل 
بــودن آن در محدوده نیســت،با پیگیرى ها و 
کارشناسى هاى انجام شــده مجددا این زمین 
ها به محدوده شهرى بازگشت منتهى با کاربرى 
زراعى،حال اگر تغییر کاربرى انجام شود به زمان 
بیشترى نیاز اســت که کارهاى مربوطه تا این 
مرحله پیــش رفته،باتوجه به اینکه طرح جامع 
در زمان کوتاهى ابالغ شده در تاریخ99/11/1به 
تصویب رســیده اســت بــه همیــن دلیل به 
اراضى90هکتارى گردو پرداخته نشده،تازمانى 
که کاربرى هاى زمین زراعى است نمى توانند 

مالکین مجوزى را براى ساخت بگیرند.

 اجراى پروژه
 تقاطع غیرهمسطح میدان

 امام خمینى (ره) تسریع یابد

 عطریاس:  طوفــان محمدى، رئیس کمیســیون 
ســالمت، محیط زیســت و خدمات شــهرى شوراى 
اسالمى شهر اراك طى جلســه صحن علنى این شورا 
با اشــاره به اینکه ســخت گیرى ها در روند برگزارى 
مناقصات شهردارى مانع از تحویل امور به پیمانکاران 
مى شــود، گفت: ســختگیرى در برگزارى مناقصات 
ســبب شــده تا امروز مناقصه برگزار شــود اما هیچ 
پیمانکارى در آن شرکت نکند. به طور مثال در راستاى 
تجهیز مبلمان شــهرى سه مرتبه مناقصه برگزار شده 

اما متاسفانه هنوز به نتیجه نرسیده است.
محمدى ادامــه داد: عدم شــرکت پیمانــکاران در 
مناقصات شــهردارى نشــان مــى دهد کــه آنقدر 
ســختگیرى در این موضوع وجود دارد که شرکت در 
مناقصات، سودى براى پیمانکاران ندارد لذا مى طلبد 
که براى رفع این مشکل از امور قانونى و تسهیل فرآیند 

مناقصات استفاده کرد.
رئیس کمیسیون خدمات شــهرى در بخش دیگرى 
از صحبت هاى خود به موضوع ســاخت سرویس هاى 
بهداشتى سطح شــهر اشــاره کرد و افزود: متاسفانه 
ساخت سرویس هاى بهداشتى در فرآیند بروکراسى 
ادارى بین سازمان هاى شهردارى گم شده تا جایى که 
تنها بیست درصد از بودجه مصوب، هزینه شده است. 
از همین رو تقاضا دارم تا جناب شــهردار با دستورات 

الزم این موضوع را سریعا تعیین تکلیف نمایند.
این عضو شــوراى اسالمى شهر اراك در پایان صحبت 
هاى خود اظهار کرد: تســریع در شروع به کار اجراى 
پروژه تقاطع غیرهمسطح میدان حضرت امام خمینى 
(ره) امرى ضرورى است چرا که این پروژه در ورودى 
شهر اراك قرار دارد و همچنین اهمیت ترافیکى ویژه 
اى دارد. بنابراین مى طلبــد که این پروژه هم زمان با 

پروژه تقاطع میدان مقاومت اجرا گردد.

طوفان محمدى، رئیس کمیسیون سالمت، 
محیط زیست و خدمات شهرى شوراى 

اسالمى شهر اراك:

خــبـــر

ایمن سازى یا تخریب مجتمع ارغوان اراك 

مصوبه شوراى تامین استان مرکزى است

░ محمدرضا ساسانى       ░
گروه شهرى

خــبــر گزارش

زعفرانیه در مه
بالتکلیفى ساالنه:

●  ”کوى زعفرانیه“ اراك  در هاله اى از ابهام

ایرنا : شــهردار اراك گفت: ایمن سازى، مقاوم ســازى و یا تخریب احتمالى 
کامل مجتمع مسکونى ارغوان اراك مصوبه شوراى تامین استان مرکزى است. 
ســعید بیاتیان افزود: مجتمع مســکونى ارغوان واقع در شهرك پردیس 2، 
فــردوس یک، یاس یک، در چهــار طبقه، 16 واحد بــا و پیلوت و پنج واحد 
تجارى ایجاد شــده است که مســاحت هر طبقه 459 مترمربع است. سازه 
این واحد مســکونى بدون ستون است و هم اکنون 12 سانتى متر خیز منفى 

پیدا کرده است.
شــهردار اراك ادامه داد: خیز منفى این مجتمع مســکونى چندبرابر از حد 
استاندارد بیشتر است و با توجه به ترك هاى فعال افقى، عمودى و مورب در 

این مجتمع، هر لحظه امکان وقوع ریزش و حادثه وجود دارد.
بیاتیان تصریح کرد: ناایمن بودن این مجتمع مســکونى از 2 ســال گذشته 
پیگیرى شــده و اخطارهاى الزم توسط شــهردارى و کمیسیون ماده 100 
داده شــده بود که با پیگیرى و تالش اعضاى شوراى تامین استان مرکزى و 
شهرستان اراك، دادستان اراك مصوبه تخریب و یا ایمن سازى این مجتمع 

صادر شده و این اقدام که در راستاى حفظ جان افراد صورت گرفته است.
وى بیان کرد: اعضاى شوراى شهر اراك نیز همکارى مناسبى در این خصوص 
داشته و به شــهردارى اجازه پرداخت یک میلیارد و 300 میلیون ریال بابت 

رهن ساکنان هر واحد داده است.
شهردار اراك افزود: از 16 واحد مسکونى این مجتمع، 11 واحد تخلیه شدن و 

ساکنان پنج واحد هنوز تخلیه نکرده و همکارى الزم را نداشته اند.
بیاتیان عنوان کرد: از پنج واحد تخلیه نشــده یک واحد مالک و چهار واحد 

مستاجر است.
وى گفت: گزارش همکارى نکردن پنج واحد مذکور فردا ( چهارشنبه) به مقام 
قضایى ارسال مى شود و تخلیه این واحدها بر اساس دستور قضایى و ذیل بند 

14 ماده 55 قانون شهردارى انجام مى شود.
شهردار اراك ادامه داد: پس از تخلیه کامل این مجتمع مسکونى، گروه هاى 
مشاور ذیصالح شــهردارى سازه را مورد بررســى دقیق قرار مى دهند و در 
صورتى که امکان مقاوم ســازى باشــد اقدامات الزم انجام مى شــود در غیر 

اینصورت نسبت به تخریب کامل اقدام مى شود.

 بیاتیان، شهردار اراك:
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خــبـــر

کاهش نسبى فوت شدگان 
کرونایى در خردادماه

عطریاس: معاون بهداشتى دانشگاه علوم پزشکى 
خورد،  را  کرونا  ویروس  گول  نباید  گفت:  اراك 

کوچکترین سهل انگارى استان را غافلگیر مى کند 
دکتر على علیمحمدى در جلسه ستاد مدیریت بیمارى 
کروناى استان بیان کرد: شمار  افراد بسترى در مراکز 
درمانى استان از 143 به 110 و خدمات گیران سرپایى 
کووید 19 این خطه  از 139 مورد به 705 بیمار رسیده 
و در قیاس آمار هفته دوم و سوم خرداد، فوت شدگان 

از 33 نفر به 17 نفر رسیده است.
وى بیان کرد: مبتالیان کووید 19 این استان  از هفته 
سوم خرداد در مقایسه با هفته دوم خردادماه از یک 

هزار و 175 به 815 مورد رسیده است.
وى افزود: متاسفانه برخى صاحبان اصناف در مرکز 
به زدن ماسک کم توجه هستند  اراك نسبت  شهر 
با جدیت  زمینه  این  در  باید  متولى  که دستگاه هاى 

بیشترى نظارت داشته باشند.
دکتر علیمحمدى در پایان از مردم خواست، شیوه نامه 

هاى بهداشتى را با جدیت بیشترى رعایت کنند.

مدیریت  و  بهداشت  اداره  رئیس  عطریاس: 
بیمارى هاى دامى اداره کل دامپزشکى استان مرکزى 
گفت: عملیات واکسیناسیون 350 هزار راس دام این 
استان علیه بیمارى بروسلوز(تب مالت) کلید خورد که 

85 درصد کل دام هاى این خطه را شامل مى شود.
سعید رحیمى افزود: این طرح  تاپایان سال جارى  ادامه 
دارد و 300 هزار راس دام سبک و 50 هزار راس دام 
سنگین استان علیه بیمارى بروسلوز ایمن سازى  مى 
بیمارى هاى  مدیریت  و  بهداشت  اداره  رئیس  شوند. 
اداره کل دامپزشکى استان مرکزى خاطرنشان  دامى 
کرد: پیشگیرى و مبارزه با بیمارى هاى دامى، صیانت 
شیوع  از  جلوگیرى  و  کشور  دامى  سرمایه هاى  از 
بیمارى هاى مشترك جمله مهمترین وظایف این اداره 
کل و اهداف اجراى طرح واکسیناسیون دام هاى استان 
است.رحیمى گفت: عامل بیمارى بروسلوز باکترى است 
و بیمارى تب مالت از مهم ترین بیمارى هاى مشترك 

بین انسان و دام محسوب مى شود.
رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیمارى هاى دامى اداره 
کل دامپزشکى استان مرکزى افزود: بیمارى بروسلوز 
در میان افرادى که با دام سر و کار دارند بیشتر است  و 
این بیمارى مشترك در میان مردم عادى نیز به دلیل 
استفاده از فرآورده هاى خام دامى آلوده و غیر پاستوریزه 

مشاهده مى شود.
نا  زایى،  مرده  یا  جنین  سقط  داشت:  اظهار  رحیمى 
بارورى دایم یا موقت، عفونت هاى رحمى، کاهش شیر 
و وزن از عالیم شایع بیمارى  بروسلوز در دام است که 
دامپرورى،  به صنعت  ساالنه ضمن خسارات سنگین 
به  نیز  جامعه  سالمت  و  عمومى  بهداشت  به  آسیب 

همراه دارد.
وى واکسیناسیون به  موقع را مهم ترین راه جلوگیرى از 
بروز بیمارى تب مالت در بین جمعیت دامى عنوان کرد 
و گفت: انجام ضدعفونى به صورت مرتب، جلوگیرى از 
تردد افراد متفرقه و وسایل نقلیه به دامدارى و آموزش 
از  پیشگیرى  مهم  راهکارهاى  دیگر  از  برداران  بهره 

بیمارى بروسلوز در بین دام ها است.

واکسیناسیون 350 هزار راس 
دام استان مرکزى علیه بیمارى 

بروسلوز کلید خورد

وزیر بهداشت در ستاد مدیریت بیمارى کرونا در استان مرکزى خبر داد؛

 مجوز مصرف واکسن ایرانى (کوو  برکت) صادر شد
گزارش

بیست و نهمین پویش ره سالمت و بهره بردارى از پروژه هاى 
بهداشــتى و درمانى دانشگاه علوم پزشکى اراك و همچنین 
ستاد کرونا استان مرکزى با حضور سعید نمکى وزیر بهداشت، 

درمان و آموزش پزشکى برگزار شد. 

وعده مجوز واکسن ایرانى عملیاتى شد 

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکى گفت: مجوز مصرف 
واکســن ایرانى کووبرکت دیروز یکشنبه 23 خرداد ماه سال 
1400 صادر شده است. امروز ایران اجازه مصرف اضطرارى 
واکسن ایرانى کووبرکت را اخذ کرده و مجوز واکسن پاستور 
نیز هفته آتى صادر مى شــود. وعده داده بودیم تا پایان بهار 
1400 مجوز واکسن ایرانى به شبکه تزریق برسد و این وعده 

عملیاتى شد. 
سعید نمکى در مراسم بیســت و نهمین پویش ره سالمت و 
بهره بردارى از پروژه هاى بهداشتى و درمانى دانشگاه علوم 
پزشکى اراك در محل سالن غدیر استاندارى مرکزى، افزود: 
واکسن پاستور داراى 2 نقص پرونده کتبى بوده که با تکمیل 
آن هفته آتى مجوز مصرف آن صادر مى شود و در آینده نزدیک 
تزریق واکسن رازى و فخرا نیز به جمع واکسن هاى مصرفى 

اضافه خواهد شد. 
وى با بیان اینکه اضافه شــدن واکســن ایرانى به مجموعه 
واکســن هاى تزریقى افتخار بزرگى براى کشور است، ادامه 
داد: زیرســاختهاى تولید واکســن داخلى به گونه اى فراهم 
شده که با بودن و یا نبودن هر فردى، مشکلى در روند تزریق 
واکسن ایجاد نشود. روند واکسیناسیون از هفته جارى و هفته 
هاى آینده در کشور تســریع مى شود و مشکل کندى آن نیز 

برطرف خواهد شد. 
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکى اظهار داشت: تا پایان 
دولت گروه هاى آســیب پذیر که وعده داده شده بود، از جمله 
جمعیت باالى 60 ســال، بیماران صعب العالج و گروه هاى 
پر ریسک واکسینه مى شوند. بر اســاس برنامه ریزى هاى 
انجام شده تا پایان تیرماه سال جارى، 15 میلیون نفر واکسینه 
مى شوند و برنامه هاى پیش بینى شده تا مردادماه پیش مى رود. 
همچنین با ظرفیت ایجاد شده در داخل کشور تمامى جمعیت 

هدف ایران تا پایان پاییز امسال واکسینه مى شوند. 
نمکى تصریح کرد: برخى قضاوت ها جاى تأســف دارد، زیرا 
راهى که در راستاى تولید واکســن داخلى در یک سال اخیر 
طى شد، باید در 20 سال انجام مى شد. با افتخار بیان مى کنم 
که واکسن ایرانى کم عارضه ترین، موثرترین و بى خطرترین 
واکسن دنیا است. توفیق هاى به دست آمده در زمینه افتخارات 
واکسن ایرانى به واسطه لطف خداوند، وفاق و همدلى همگانى 
رخ داده تا امروز این سرباز کوچک گزارش آن را ارائه دهد. ایران 
حتى آمادگى الزم براى صادرات واکسن داخلى را در ماه هاى 
آینده دارد. وى بیان داشت: از زمانى که بحث واکسن در دنیا 
مطرح شد، خرید آن نیز پیگیرى شد و پیش پرداخت هاى الزم 
نیز در دستور کار قرار گرفت. تعهد واکسن کواکس براى ایران 
16 میلیون و 800 هزار دوز بود، اما تعداد اندکى را ارسال کردند. 
واکسن از کشور هند نیز خریدارى شد، اما دادستان این کشور 
دســتور توقف ورود این واکسن به ایران را صادر کرد. ایران با 
روس ها نیز قرارداد 69 میلیون دوز داشت که یک میلیون دوز 
آن بیشتر وارد کشور نشده است. ایران براى خرید واکسن با 
کشــور چین 20 میلیون دوز قرارداد داشته، اما 4 تا 5 میلیون 
دوز وارد شــده است. از سویى دیگر کشور ایران از همان ابتدا 
مذاکرات و مکاتبات را با کشــورهایى که تکنولوژى ساخت 
واکسن را به دست آوردند، انجام داد. اما زمانى که این کشورها 
به فاز تحقیقات رسیدند، خواستند که نمونه هاى آن در ایران 

تست شود، زیر بار چنین شرایطى نرفتیم و اجازه ندادیم مردم 
ایران تحت آزمایش هیچ کشورى قرار گیرند. 

وزیر بهداشــت، درمان و آموزش پزشکى تأکید کرد: تمامى 
وعده هایى را که دادیم بودیــم، عملیاتى کردیم و همچنین 
قول دادیم که در پیک چهارم هیچ بیمار بدون تخت در کشور 
سرگردان نشــود و بیماران براى داروهاى خاص و تجهیزات 
پزشــکى با وجود تمامى تحریم ها دچار مشکل نشوند. اگر 
کشور در زمینه پذیرش بیماران کرونایى و دارو دچار مشکل 
بود، تلویزیون هاى خارجى پوســت ایــران را مى کندند. این 
موضوع نشان دهنده آن است که مشکل خاصى در این راستا 
وجود نداشته است. سال 98 و با مشاهده نخستین مورد ویروس 
کرونا، مباحثى مطرح بود که اعالم این خبر مى تواند در حضور 
مردم در انتخابات مجلس شوراى اسالمى تأثیرگذار باشد، اما 
من اعالم کردم که مسئول انتخابات نیستم و مسئول گفتمان 

درست با مردم هستم. 
نمکى ابراز داشــت: در ابتدا نه ایران و نه کشــور دیگرى در 
دنیا شناختى از رفتار ویروس کرونا نداشت، اما به مرور ایران 
توانمندى شناخت این ویروس را نیز به دست آورد. روزهاى 
ســختى بر ملت بزرگ کشور گذشــت و خداوند را شاکریم 
که نه تنها در باتالق کرونــا نماندیم، بلکه از موج چهارم این 
ویروس در حال عبور هستیم. پیشرفته ترین کشورهاى دنیا 
با مجهزترین زیرساخت ها، خزانه هاى پر از بودجه، دالرهاى 
زیاد و دروازه هاى باز بدون تحریم، بیماران آنها در موج چهارم 
کرونا سرگردان بودند، اما در ایران حتى یک بیمار هم در موج 

چهارم سرگردان نشد.
وى اضافه کرد: پیش از ورود ویروس به کشور، همه تالش ها 
بر رصد گــردش ویروس بود و نگرانى ها در کانون هاى اولیه 
بیمارى در شهرهایى مانند اراك، قم و کاشان زیاد بود. اراك به 
دلیل نزدیکى به قم به واسطه شیوع کرونا در کشور، از همان 
لحظه هاى نخست مورد پیگیرى ســتاد ملى مقابله با کرونا 
بود. در میان استان هاى کشور، استان مرکزى نقش آفرینى 
ممتازى در مقابله با ویروس منحوس کرونا داشته و این استان 

کارنامه قابل قبولى در مقابله با کرونا دارد. 
وزیر بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکى همچنین گفت: 
در کمتر از یک ســال گذشته 460 دســتگاه اکسیژن ساز در 
بیمارستان هاى مختلف کشور راه اندازى شده است و در هیچ 
نقطه اى از کشور مشــکلى به نام اکسیژن ساز وجود ندارد. با 
وجود تحریم هاى ظالمانه اى که در ســال گذشته در بحث 
دارو و تجهیزات درمانى ایجاد شــد، تا مردادماه سال جارى 
14 هزار تخت بیمارستانى راه اندازى مى شود که این اتفاق در 
تاریخ کشور بى سابقه است. 1400 پروژه بهداشتى و درمانى تا 
اواسط تیرماه جارى در کشور به اتمام مى رسد که این رخداد 

نیز در تاریخ کشور بى سابقه است.
نمکى افزود: موافقت شــفاهى ایجاد دانشکده داروسازى در 
استان مرکزى داده مى شــود، اما موافقت نهایى نیازمند کار 
کارشناسى است که در مدت زمان کوتاه این موضوع نیز اعالم 
مى شود. با اختصاص یک دستگاه سى تى اسکن در شهرستان 

آشتیان و ایجاد اتاق عمل و سى تى اسکن در بیمارستان هاى 
خنداب و کمیجان موافقت مى شــود. تأمین یکهزار دستگاه 
آمبوالنس وارداتى در دستور کار وزارت بهداشت است که با 
این امر مشکل کمبود آمبوالنس استان مرکزى مرتفع مى شود. 
اتمام بیمارستان ولیعصر (عج) اراك یکى از آرزوهاى اینجانب 
است و بحث 200 میلیارد تومان اعتبار از سوى سازمان برنامه 
و بودجه براى این تکمیل این بیمارســتان،  پس از این سفر با 

جدیت دنبال مى شود. 

استان مرکزى در خصوص آمار قربانیان کرونا از 
شاخص ارائه شده براى میانگین کشورى کمتر است

استاندار مرکزى نیز در این مراسم گفت: استان مرکزى اکنون 
به لحاظ بســترى بیماران کرونایى رتبه 22 کشور را به خود 
اختصاص داده و به لحاظ آمار فوتى هاى ناشى از این بیمارى 
نیز در جایگاه  16 کشور قرار دارد که از شاخص ارائه شده براى 

میانگین کشورى کمتر است. 
سید على آقازاده افزود: از ابتداى شیوع ویروس کرونا تاکنون 61 
هزار و 779 نفر از شهروندان استان مرکزى درگیر این ویروس 
شده اند و 2139 نفر نیز تاکنون بر اثر ابتال به ویروس کرونا جان 

خود را از دست داده اند. 
وى ادامه داد: پیک چهارم کووید 19 تا حدود زیادى فروکش 
کرده و امید اســت با تداوم واکسیناسیون گروه هاى سنى تا 
پایان تابستان امسال بتوان شرایط ایمن ترى را در قبال ویروس 
کرونا تجربه کرد. ستاد ملى کرونا مصوبات خوبى براى جبران 
خسارت اصناف داشت، اما بانک ها به دلیل قوانین داخلى خود 
در خصوص چک هاى برگشــتى اصناف و مالیات با این قشر 
همکارى الزم را نداشــتند که انتظار این مباحث در این ستاد 

مورد بررسى ویژه قرار گیرد. 
استاندار مرکزى اظهار داشت: دولت تدبیر و امید در 8 سال اخیر 
با وجود شرایط خاص تحریم و مشکالت اقتصادى، خدمات 
بســیار خوبى داشــته و نباید به بهانه تبلیغات انتخاباتى این 
دستاوردهاى صادقانه به ویژه در حوزه سالمت نادیده گرفته 

شود و چنین رفتارى مصداق بى اخالقى است. 
آقازاده تصریح کرد: مناظره نامزدهاى انتخاباتى از رسانه ملى 
براى ارائه برنامه ها و نظرگاه هایى است که بتواند به انتخاب 
اصلح کمک کند و نباید از این تریبون بهره بردارى سیاســى 
کرد و کرونا را دستاویزى براى رسیدن به اهداف خاص قرار 
داد و همچنین تالش هاى شبانه روزى 14 ماهه پرسنل متعهد 

سالمت کشور را زیر سئوال برد. 
وى بیان داشت: برخى از مشکالت موجود ناشى از تحریم هاى 
ظالمانــه و محدودیت در جابه جایى منابع مالى اســت، اما با 
وجود تمامى تنگناها کادر درمان و مجموعه مدیران اجرایى 
توانسته اند با بهره گیرى حداکثرى از امکانات موجود مدیریت 
قابل قبولى در این امر داشته باشند و استان مرکزى نیز در این 

حوزه خوش درخشیده است. 
استاندار مرکزى تأکید کرد: انتظار مى رود که وزیر بهداشت، 

درمان و آموزش پزشکى در سفر به استان مرکزى با تأسیس 
دانشکده داروسازى موافقت کند، زیرا آمادگى الزم براى شروع 
این پروژه بسیار مهم وجود دارد و زیرساختهاى آن مهیا است. 

استان مرکزى از کمبودهاى شدید زیرساختى در 
حوزه بهداشت و درمان رنج مى برد 

رئیس دانشگاه علوم پزشــکى اراك نیز در این مراسم گفت: 
اســتان مرکزى از کمبودهاى شدید زیرســاختى در حوزه 
بهداشــت و درمان رنج مى برد، اما در یک و نیم سال اخیر و 
با شــیوع بیمارى کرونا، به همت وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکى، بســیارى از مشکالتى که به نقطه حساس 

رسیده بود به نتیجه رسید.
ســید محمد جمالیان افزود: از زمان شــیوع ویروس کرونا 
تاکنون 96 نشست ســتادى و برنامه ریزى در استان مرکزى 
تشکیل شــده و مصوبات مختلف این جلسات نیز با جدیت 

پیگیرى شده است.
وى ادامه داد: سهم استان مرکزى از 30 هزار مجوز استخدامى 
نیروى انسانى در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى، 
1250 نفر بوده که اضافه شــدن این افراد به جمع نیروهاى 
خسته شده در این حوزه روح تازه اى در بدنه بهداشت و درمان 
استان خواهد دمید. رئیس دانشگاه علوم پزشکى اراك اظهار 
داشت: بیمارستان سوانح سوختگى استان مرکزى به عنوان 
بهترین مجموعه درمان ســوختگى غرب کشــور به همت 
سازمان انرژى هسته اى به اتمام رسیده و تجهیزات آن توسط 
وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشکى انجام شده است. 
تنها تعدادى از تجهیزات مورد نیاز فوق تخصصى باقى مانده 
که انتظار مى رود هرچه سریعتر این موضوع نیز عملیاتى شود.
جمالیان تصریح کرد: شمار تخت هاى ویژه که یکى از نیازهاى 
اساسى است در استان مرکزى از 65 تخت پیش از شیوع کرونا 
به 125 تخت آى سى یو در زمان کرونا افزایش یافته است. در 
راستاى بیمارى هاى صعب العالج نیز دستگاه شتاب دهنده اى 
که به استان مرکزى اختصاص یافته از بهترین دستگاه هاى 

کشور است و نصب آن تا پایان هفته انجام مى شود.
وى بیان داشــت: تا پیش از شــیوع کرونا در هیــچ کدام از 
بیمارستان هاى استان مرکزى دســتگاه اکسیژن ساز وجود 
نداشت، اما در حال حاضر بیمارستان هاى 9 شهرستان استان 
مرکزى شامل اراك، ساوه، زرندیه، شازند، خمین، محالت، 
دلیجان، فراهان، خنداب، داراى دستگاه اکسیژن ساز هستند 
و تنها در بیمارستان هاى تفرش، آشتیان و کمیجان دستگاه 
اکسیژن ساز وجود ندارد. در صورتى که زیرساخت هاى الزم 
در این مراکز ایجاد شود، مشــکلى براى تامین دستگاه هاى 
اکسیژن ساز در بیمارستان هاى این 3 شهرستان وجود ندارد. 
در این مراســم 26 طرح بهداشتى و درمانى با اعتبارى بالغ بر 
145 میلیارد تومان در قالب «پویش ره ســالمت» با حضور 
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکى در استان مرکزى، به 

صورت وبینار و به طور همزمان به بهره بردارى رسید.

 ░ شایسته سالمى ░
گروه جامعه

خبر

مودیان مالیاتى تا پایان خرداد ماه فرصت دارند تا اظهارنامه مالیاتى خود را به این اداره کل تسلیم کنند
عباس مزیکى، مدیر کل امور مالیاتى استان مرکزى:

در مصاحبه مطبوعاتى که به منظور  ارائه عملکرد اداره کل 
امور مالیاتى استان تشکیل شد عباس مزیکى با بیان اینکه تا 

کنون مصوبه اى براى تمدید زمان تسلیم  اظهارنامه  مودیان 
ارائه نشده است گفت :  پنج هزار و 140 میلیارد تومان درآمد 

وصولى استانى و ملى سال گذشته براى اداره کل امور مالیاتى 
استان مرکزى پیش بینى شده بود که 105 درصد این پیش 

بینى ها محقق شد.
مدیر کل امور مالیاتى اســتان مرکزى خاطرنشــان کرد: 
درآمدهاى این اداره کل از 2 محل مالیات مستقیم و مالیات 
بر ارزش افزوده محقق مى شــود که 2 هزار و 144 میلیارد 
تومان از مجموع درآمدهاى استان از محل مالیات مستقیم 
و 2 هــزار و 996 میلیارد تومان از محــل مالیات بر ارزش 
افزوده وصول شــده  اســت.مزیکى گفت: 99 و چهار دهم 
درصد پیش بینى هاى مالیات بر ارزش افزوده و 116 درصد 
پیش بینى هاى مالیات مستقیم اداره کل امور مالیاتى استان 
مرکزى سال گذشــته محقق و به حساب خزانه واریز شده  
است.وى میزان عوارض وصولى اداره کل امور مالیاتى استان 
مرکزى در سال گذشته را 867 میلیارد تومان عنوان کرد و 
افزود: این درآمدها بر اســاس قانون ماهانه باید توسط این 

اداره کل وصول و تا پانزدهم ماه بعد به حســاب دهیارى ها، 
شهردارى ها و فرماندارى هاى استان مرکزى واریز شد.

 مدیر کل امور مالیاتى اســتان مرکزى خاطرنشان کرد: 81 
میلیارد تومان نیز سال گذشــته از محل 35 درصد وصول 
آالیندگى وصول و به حســابى که مربوط به محیط زیست 
است واریز و به صورت تســهیالت در اختیار سازمان هاى 

محیط زیستى قرار گرفت.
مزیکى گفت: 948 میلیارد تومان سال گذشته در مجموع از 
محل عوارض در استان مرکزى وصول شد که این درآمدها 
نســبت به مدت مشابه ســال قبل از آن 35 درصد افزایش 
یافته  اســت.وى یادآورشد: بر اســاس قانون وصول 182 
میلیارد تومان درآمد سال گذشته براى سازمان امور مالیاتى 
کشور پیش بینى شده بود که 192 هزار و 500 میلیارد تومان 
معــادل 107 درصد پیش بینى هاى انجام شــده براى این 
سازمان وصول شــد. مدیر کل امور مالیاتى استان مرکزى 

گفت: 30 درصد وصولى ها بر اساس برآوردهاى انجام شده 
فرار مالیاتى است که با جلوگیرى از فرار مالیاتى سال گذشته 

55 هزار میلیارد تومان به درآمدهاى کشور افزوده مى شد.
مزیکى اظهارداشت: رصد تراکنش هاى مودیان مالیاتى و بر 
اساس قانون مراجعه برخى اسناد و مدارك مودیان و مقایسه 
آنها با اظهارنامه تســلیمى آنان از جمله راهکارهاى مقابله 

با فرارمالیاتى اداره کل امور مالیاتى استان مرکزى است.
وى افــزود: 380 پرونده از باب تراکنش هاى مودیان و ماده 
181 قانون توســط اداره کل امور مالیاتى اســتان مرکزى 
بررسى شد که این مهم منجر به تشخیص یک هزار و 357 

عملکرد جدید و متمم شده  است.
 مدیر کل امور مالیاتى استان مرکزى خاطرنشان کرد: 457 
میلیارد تومان با ورود به این پرونده ها براى مالیات بر ارزش 
افزوده و جریمه ماده 181 قانون مطالبه شده که 50 میلیارد 

تومان معادل 12 درصد این رقم وصول شده  .

ایرنا: رئیس امور آزمایشگاه هاى اداره کل حفاظت محیط 
زیست استان مرکزى گفت: تدوین 2 طرح تاثیرگذار به 
منظور کاهش آالینده هاى هوا و انجام اقدامات تکلیفى در 
راستاى مهار آلودگى زیستى در کالنشهر اراك نهایى شده 
است. «علیرضا محرابیان افزود: تدوین سیاهه انتشار یکى 
از این طرح ها است که از سوى دانشگاه علم و صنعت ایران 
در راستاى مشخص شدن سهم آلودگى صنایع مختلف 
به تفکیک نوع آالیندگى تا شــعاع 30 کیلومترى اراك 

گردآورى شده و به زودى اجرایى مى شود.
وى بیان کرد: طرح دوم نیز شامل به روز رسانى بندهاى 
تکلیفى طرح جامع کاهش آلودگى هوا بر مبناى اطالعات 
پایه سال 96 اســت که با همراهى پژوهشکده و توسعه 
پایدار سازمان حفاظت محیط زیست تهیه شده و نقشه 
راه براى بخش هاى مختلف در خصوص پیشگیرى و مهار 

آالیندگى هواى اراك است.
رئیس اداره امور آزمایشگاه هاى اداره کل حفاظت محیط 
زیست استان مرکزى ادامه داد: طرح سیاهه انتشار مورد 
تایید سازمان محیط زیست کشور قرار گرفته اما، هنوز 
براى اجرا تحویل محیط زیست استان مرکزى نشده است 
و طرح دوم نیز در حوزه محتواى عملیاتى و راهبردهاى 
تکلیفى به پایان رسیده و در انتظار تایید کارگروه کاهش 

آلودگى هواى این استان است.
محرابیان بیان کرد: پیش بینى شده مراحل اجرایى هر 
2 طرح از نیمه دوم ســال 1400 کلید بخورد و با اجراى 
آن ها شاخص هاى آالیندگى این کالنشهر که در طیف 
قابل مالحظه اى از ســال عامل افت کیفیت هوا مى شود 
کاهش یافته و مردم از هواى بهترى براى زندگى و تنفس 

بهره مند شوند.

تدوین 2 طرح اجرایى براى 
کاهش آلودگى هواى اراك 

نهایى شد
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 محدودیت تردد شبانه در استان مرکزى موقتا لغو شد 
از روز چهارشنبه 26 خردادماه جارى به مدت سه روز با هدف کمک به رفت و آمدهاى انتخاباتى؛

معاون سیاســى، امنیتى و اجتماعى اســتاندارى مرکزى: 
دســتورالعمل ویژه ویروس کرونا به ســتادهاى انتخاباتى 

استان ابالغ شده است 
معاون اجتماعى و پیشگیرى از وقوع جرم دادگسترى استان 
مرکزى: خاموشى روشــنایى پارك ها در هنگام شب زمینه 

ساز بروز خطرات جانى و امنیتى است
 

ایرنا: اســتاندار مرکزى گفت: محدودیت تردد شبانه در این 
استان از روز چهارشنبه 26 خردادماه جارى به مدت سه روز 
با هدف کمک به رفت و آمدهاى انتخاباتى برداشته شده و 
این تصمیم در ستاد مقابله با کرونا استان مصوب شده است. 
سیدعلى آقازاده در نشست ستاد مدیریت کرونا استان مرکزى 

افزود:  تصمیم منع موقت محدودیت تردد شــبانه در استان 
با توجه به  رفت و آمد کاندیداها و عوامل اجرایى ستادهاى 

انتخاباتى  اتخاذ شده است.
وى اظهار داشــت: موج چهارم کرونا در این استان کمرنگ 
شده و معاون سیاســى، امنیتى و اجتماعى استان مرکزى  
مصوبه  منع موقت محدودیت تردد شــبانه را باید  به ستاد 
ملى مدیریت کرونا اعالم کند تا زمینه اجرایى آن در آستانه 

انتخابات 1400مهیا باشد.
استاندار مرکزى گفت: کاهش تدریجى شیوع باالى ویروس 
کرونا به صورت پلکانى 2 هفته اخیر در کشــور اتفاق افتاده 
و استان مرکزى در آمار بسترى بیماران و  شاخص خدمات 
سرپایى به مبتالیان کووید 19 نسبت به میانگین کشورى 

وضعیت بهترى دارد و شاخص هاى آن پایین تر است.
آقازاده  با بیان اینکه  استان مرکزى در شاخص بسترى رتبه 
22 کشور و در تعداد فوت شدگان رتبه 16 را دارد ، بیان کرد: 
وضعیت تثبیت شــده کنونى نتیجه مشــارکت مردم، کادر 
درمان و رعایت جدى پروتکل هاى بهداشتى بوده  و همراهى 

مردم در زدن ماسک قابل تقدیر است.
وى در ادامه افزود: تمهیدات و امکانات الزم براى برگزارى 
انتخابات پرشور و در سایه رعایت دستورالعمل هاى بهداشتى 
براى  اســتان مرکزى فراهم شده و نظارت جدى بر رعایت 
پروتکل هاى بهداشــتى در روند تبلیغــات نامزدها اعمال 

مى شود.
استاندار مرکزى  اظهار داشت: تبلیغات انتخاباتى به صورت 
تجمــع افراد از جمله نگرانى ها  بود کــه به ویژه در تفرش ، 
آشــتیان و فراهان تدابیر خاص براى پیشــگیرى از تجمع 

اتخاذ شده است.
آقازاده گفت: از همه مردم و هواداران کاندیداهاى ریاســت 
جمهورى، مجلس و شــوراهاى اســالمى شــهر و روستا 
درخواســت مى شــود که حفظ ســالمت مردم در اولویت 
برنامه هاى تبلیغى آنان باشــد و  پروتکل هاى انتخاباتى را 

رعایت کنند.
وى  افزود:  با تدابیر خاص ستادهاى انتخابات هیچ نگرانى در 
خصوص کرونا براى شعب اخذ راى وجود ندارد و فرمانداران 

با حساسیت بر این موضوع نظارت مى کنند.

معاون سیاسى، امنیتى و اجتماعى استاندارى مرکزى گفت: 
دســتورالعمل ویژه ویروس کرونا به ســتادهاى انتخاباتى 
استان ابالغ شــده و باید مفاد آن با جدیت رعایت شود  تا با 
نقض دستورالعمل براى راى دهندگان خطرى ابتال به وجود 
نیاید.بهروز اکرمى افزود: چهارده ماه اســت که کشور و دنیا  
با مخاطرات کرونا دســت و پنجه نرم مى کنند و بهترین راه 
پیشگیرى از شیوع بیشــتر این ویروس با سویه هاى جدید 

رعایت شیوه نامه ها است
وى اظهار داشت: میانگین انجام تست سریع کرونا در استان 
مرکزى  از 16 درصد به هشت درصد کاهش یافته که نشان 

دهنده وضعیت مطلوب است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکى اراك گفت: نگرانى مجموعه 
بهداشتى اســتان برگزارى نشست هاى تبلیغاتى نامزدها  و 
تجمع مردم در فضاهاى سربسته است که این مسئله براى 
حوزه انتخابیه  آشــتیان، تفرش و فراهــان باید با نظارت 

بیشترى انجام شود.
محمد جمالیان افزود: محل پخت، بســته بندى و توزیع غذا 
براى ســتادهاى انتخاباتى باید زیرنظر دستگاه هاى ناظر 
بهداشتى استان باشــد و این مهم  به روز انتخابات موکول 

نشده و از هم اینک اقدامات با جدیت دنبال شود.
وى اظهار داشت: فرماندارى ها باید براى هرگونه تجمع که 
عامل انتشار کووید 19 است برخورد کنند زیرا ایناجتماعات 
در اســتان هاى دیگر موجب رقم خوردن تجربه تلخ و اوج 

گیرى دوباره ویروس کرونا و رنجش کادر درمان و نگرانى 
شده است.

معاون اجتماعى و پیشگیرى از وقوع جرم دادگسترى استان 
مرکزى گفت: منع محدودیت تردد شبانه با موضوع انتخابات 
به صورت موقت نیازمند امور کارشناسى است و اگر تاثیرات  
این تصمیم در شیوع دوباره کرونا اثر محدود دارد انجام شود.
محسن خیرمند افزود: متاسفانه برخى صاحبان  اصناف در 
مرکز شهر اراك نسبت به زدن ماسک کم توجه هستند که 
دســتگاه هاى متولى باید در این زمینه با جدیت بیشــترى 

نظارت داشته باشند.
وى در بخش دیگرى از ســخنانش اظهار داشت: خاموشى 
روشنایى پارك ها در هنگام شب موجب بروز خطرات جانى و 
امنیتى است بنابراین باید براى این مهم هم تدابیر الزم اتخاذ 
شــود.رئیس پلیس راهور استان مرکزى نیز گفت: 40 هزار 
و 20 مورد تخلف تردد شــبانه از اول فروردین تا اول تیرماه 
امسال به ثبت رسیده که منجر به جریمه 500 هزار تومانى 
براى خودروهاى غیربومى و همچنین 45 هزار و 783 مورد 

اعمال قانون به میزان 200 هزار تومان جریمه شده است.
سرهنگ سید على حسینى افزود: 20 هزار و 706 مجوز تردد 

نیز امسال توسط فرماندارى هاى استان صادر شده است.
وى اظهار داشت: یک هزار و 762 مورد پرونده رسیدگى به 
واحد اجرایى پلیس راهــور در خصوص اعتراض به جریمه 

امسال توسط پلیس راهور تشکیل شده است.

معاون بهداشتى دانشگاه علوم پزشکى 
اراك خبر داد:

رئیس امور آزمایشگاه هاى اداره کل 
حفاظت محیط زیست استان مرکزى:

●  استان مرکزى در خصوص آمار قربانیان کرونا از شاخص ارائه شده براى میانگین کشورى کمتر است



استاندار مرکزى در نشست مطبوعاتى با اصحاب رسانه:

اقدامات دولت در گردو غبار بگومگوهاى سیاسى گم شد
گزارش

زهره صادقى ، گروه صنعت و اقتصاد : استاندار 
مرکزى در نشســت مطبوعاتى با اصحاب رسانه استان 
بر حفظ فضاى آرامــش در حوزه ى کارگرى و نیز روابط 
سیاسى استان تاکید کرد و گفت: استان مرکزى نسبت 
به چهار سال گذشــته آرام تر و اختالفات سیاسى کمتر 

شده است.

 اقدامات دولت در گرد و غبار بگومگوهاى 
سیاسى گم شد

سید على آقازاده اظهار داشت: در طول چهار سال اخیر 
در دولت دوازدهم از نظر اقتصادى در کشــور و استان 
اقدامات بزرگى انجام شد که این اقدامات در گرد و غبار 
بگومگوهاى سیاسى گم شد.وى با اشاره به اینکه آمار 
فعالیت هاى چهارساله در استان براى ریاست جمهورى 
ارسال شد و این اقدامات مورد تجلیل قرار گرفت، افزود: 
یکى از دستاوردهاى خوب دولت و مسئوالن در استان 
مرکزى مربوط به هپکو بوده اســت.آقازاده ادامه داد: 
اگرچه هپکو هنوز تولید ندارد، اما کار انجام شده را نمى 
توان نادیده گرفت؛ چراکه در زمان حضور بنده در استان 
هپکو هفت ماه حقوق معوق و بدهى 1200 میلیاردى 
داشت؛ صاحب نداشت و پرسنل و کارگران در اعتراض 
بودند؛ اما امروز پس از حدود 43 ماه هپکو داراى صاحب 
است، حقوق معوق ندارد و بدهى 1200 میلیارد تومانى 

آن رفع شده است و مى تواند آزاد تنفس کند.

تا یک ماه آینده هپکو براى دریافت 

تسهیالت آماده  مى شود

استاندار مرکزى افزود: هپکو هنوز یک مشکل دارد؛ امروز 
اسناد هپکو آزاد شده است و آمادگى صدور ضمانتنامه 
دارد و آخریــن گام در هپکو این بود کــه در مالقات با 
مدیرعامل بانک ملى درخواست 280 میلیارد تومان وام 
داشتیم؛ پیرو این موضوع کمیته اى تشکیل شده و مقرر 
است که مدارك الزم جهت آزادسازى وثایق فراهم شود 
که این امور ادارى شاید حدود یک ماه زمان ببرد تا هپکو 

براى دریافت تسهیالت آماده شود.
وى اظهــار امیدوارى کرد: تالش مى شــود در دولت 
دوازدهم این امر رقم بخورد و هپکو به تولید برســد و 
مسلما با این اتفاق براى عقد قرارداد و صدور ضمانتامه 

مشکلى نخواهد داشت.
وى تاکید کرد: دولت کار بزرگ خود را انجام داده است، 
اما مدیرعامل شرکت و هیات مدیره نیز باید پیگیرى الزم 
را داشته باشند. استاندارى در حیطه وظایف و اختیارات 

خود تالش کرده است.

موضوع مهم، ورود هپکو به عرصه تولید است

استاندار مرکزى افزود: سازمان راهدارى سال گذشته 
230 میلیارد تومان براى خریــد محصوالت هپکو از 
ســازمان برنامه و بودجه دریافت کرد، اما هپکو داراى 
مشــکالتى بود و این امر محقق نشد؛ هرچند که سال 
گذشته 150 دستگاه درخواست داشت و امسال به 50 
دستگاه رسیده است؛ اما آنچه مهم است ورود هپکو به 

عرصه تولید است.

85 درصد فضاى کنونى کشور به دلیل 
تحریم ها است

وى در بخش دیگرى از اظهارات خود با بیان اینکه 85 
درصد فضاى کنونى کشور حاصل تحریم ها است، گفت: 
در سال 95 و 96 با امضاى برجام، رشد اقتصادى کشور 

به مثبت 5 رسید، اما با تحریم ها به زیر صفر رسیدیم. 
استاندار مرکزى افزود: در برابر این فشارها دولت و مردم 
در پى یافتن راه هاى گریز از تحریم ها هستند. در همین 
راستا آمار صادرات غیرنفتى استان در سال گذشته که 
نزدیک به یک میلیارد تومان رسید در دو ماهه نخست 
1400 نیز این صادرات نسبت به مدت مشابه سال قبل 

دو تا سه برابر شده است.

آسیب کرونا به استان حدود یک هزار میلیارد 
تومان در بخش خصوصى و دولتى بوده 

است

آقازاده در خصوص خسارت کرونا به استان گفت: استان 
حدود هزار میلیارد تومان در بخش خصوصى و دولتى 

دچار آسیب و خسارت شد.

فروش باشگاه آلومینیوم منتفى است

وى در پاسخ به سوالى در خصوص فروش تیم آلومینیوم 
اظهار داشت: تا این لحظه فروش باشگاه منتفى است و 
دو تن از اعضاى هیات مدیره ایرالکو که به دنبال فروش 
بودنــد، از هیات مدیره رفتند؛ البتــه فروش در مجمع 
شرکت به تصویب رسیده بود و هیات مدیره نیز موظف 
به اجراى مصوبات اســت؛ اما پس از صعود تیم به لیگ 
برتر، فروش باشگاه با دفاع مسئوالن استان منتفى شد 
و خوشبختانه تیم ایرالکو امروز شرایط بسیار خوبى در 
جدول لیگ برتر دارد و با بودجه اى کمتر از 50 میلیارد 
تومان در رده پنجم جدول است؛ که البته بخش اعظمى 
از موفقیت تیم مرهون حمایت جوانان استان است و با 
وجود آنکه سرمربى بدون هیچ دلیلى در پایان نیم فصل 

از باشگاه رفت اجازه بروز مشکل را ندادیم.

 هیچ کس جرات فروش باشگاه ایرالکو را ندارد

وى ادامه داد: فعال نباید نگران فروش باشگاه بود چراکه 
با نتیجه گرفتن تیم هیچ کس جرات فروش باشگاه را 
ندارد و تالش مى کنیم تیم تا پایان فصل، جزو 10 تیم 
اول جدول باشد و حتى مى توان براى جام باشگاه هاى 

آسیا نیز هدفگذارى کرد.

اگر الزم باشد از زیر سنگ براى آماده سازى 
استادیوم، منابع بیرون مى آوریم

استاندار مرکزى با تاکید بر اینکه به شایعات توجه نکنید، 
گفت: براى آماده سازى اســتادیوم امام خمینى(ره) 3 
میلیارد تومان هزینه شده است و با وجود عدم پرداخت 
منابع به پیمانکار، همکارى الزم صورت گرفته اســت. 
اگر الزم باشــد از زیر سنگ منابع بیرون مى آوریم ولى 
اجازه بروز مشــکلى را نمى دهیم. حتى اگر الزم باشد 
تماشاچیان با شمع استادیوم را روشن مى کنند تا مشکلى 

براى بازى با استقالل بروز نکند.

ثبت نام 16 هزار نفر در استان در طرح 
مسکن ملى

وى در خصوص اختصاص مسکن در طرح اقدام ملى به 
خبرنگاران گفت: تا دیروز 16 هزار نفر براى 8100 واحد 
مسکن ثبت نام کرده است و این نشان از استقبال مردم 
از این طرح دارد، تمــام مراحل انتخاب پیمانکار در این 
طرح براساس قانون بوده است و پیمانکار سابقه فعالیت 
در خارج از کشور را داشته و به گفته وزیر راه و شهرسازى 
یکى از بهترین پیمانکاران کشور به شمار مى رود ولى 
برخى به دنبال شایعه پراکنى هستند؛ در حالى که این 

پروژه یکى از بزرگترین پروژه هاى کشور است.

همچنین براى خبرنگاران نیز سهمیه 
مسکن ملى اختصاص مى دهیم

وى افزود: خبرنگاران هم حتما ثبت نام کنند پس از پاالیش 
تعدادى ریزش خواهیم داشــت و براى افرادى که باقى 
مى مانند تصمیم نهایى اتخاذ مى شود.همچنین براى 

خبرنگاران نیز سهمیه مسکن ملى اختصاص مى دهیم.

الزمه مشارکت باال در انتخابات، حضور 
کاندیداها از هر حزب و تفکر است

آقازاده با بیان اینکه یکى از بهترین دوران هاى همکارى 
بین اعضاى هیات اجرایى و هیات نظارت را در این دوره 
از انتخابات شاهد هستیم، گفت: الزمه مشارکت باال در 
انتخابات حضور کاندیداها از هر حزب و تفکرى است؛ در 
این راستا تبلیغات نیز مى تواند تنور انتخابات را گرم کند 
که متاسفانه تبلیغات نسبت به دوران گذشته کمتر شده 
است.وى تاکید کرد: هر چه انتخابات گرم تر باشد قوت 
نظام را به دنبال دارد؛ هرچه رییس جمهورى یا نماینده 
پارلمان ملى و محلى با آراء بیشترى انتخاب شود قطعا 
در تصمیم گیرى موفق تر است و در بیرون از کشور اقتدار 

بیشترى خواهد داشت.
وى با اشاره به برخى اختالفات میان تعدادى از مسئوالن 
ارشد استان، گفت: شرایط امروز استان نسبت به چهار 
سال پیش از نظر میزان اختالفات بسیار بهتر شده است 
و همه براى آرامش و صرف انرژى براى امور مهم استان 
تالش کردند چراکه در سایه وحدت و آرامش و انسجام 

است که اقدامات برزگ شکل مى گیرد.

بیمارستان ولیعصر در دولت دوازدهم به 
بهره بردارى نمى رسد

استاندار مرکزى با اشاره به سفر وزیر بهداشت به استان 
مرکزى، گفت: موضوع بیمارستان ولیعصر اراك در حضور 
وزیر پیگیرى خواهد شد؛ البته این پروژه در دولت دوازدهم 
خاتمه نمى یابد؛ چراکه بعد از اختالفات زیاد بین پیمانکار و 
کارفرما که تمام استان براى رفع آن تالش کردند، قرارداد 
پیمانکار لغو شد؛ و در حال حاضر پیمانکار جدید کار را آغاز 
کرده است.وى ادامه داد: البته بیمارستان خمین با سرعت 
مطلوبى پیشرفت دارد و امیدواریم تا پایان تابستان بهره 

بردارى شود.

معرفى کتاب

عصیانى بر علیه باورهاى سنتى و منسوخ 
زمانه خود

رمان بى نظیر و متفاوت شــازده احتجاب اثر هوشنگ گلشیرى نویسنده نام 
آشناى ایرانیست. بسیارى او را از تاثیر گذار ترین داستان نویسان ایران معاصر 
میدانند. شاخص ترین اثر او رمان شــازده احتجاب است. کتابى کم حجم اما 

بشدت عمیق.
این کتاب براى اولین بار در سال 1348 چاپ شد و انقالبى در سبک نویسندگى 

بعد از خود به وجود آورد.
رمان داســتانى تخیلى اما در عین حال بشــدت واقعى از دوران قاجار است. 
گلشــیرى در این رمان ســعى میکند اوضاع نا بهنجار جامعه دوران قاجار را 

توصیف کند.
مسخ شدن آدم ها شاید مهمترین مسئله اى باشد که گلشیرى به آن میپردازد. 
رمان بشــدت نمادین است و داستان حول یک شاهزاده قاجار است که دوران 

زوال خود را سپرى مى کند.
در مقابل شــاهزاده قجرى فخر النســا ُ قرار دارد که کتاب میخواند و نماینده 
روشنفکران است. شاهزاده از کتاب وحشت دارد و هر روز جلو بخارى مینشیند 
و به فخرى( یکى دیگر از شخصیت هاى رمان) میگوید که کتاب ها را یکى یکى 

در آتش بیندازد...
چه براى آشــنایى با ادبیات معاصر باشد یا  براى شناخت فرهنگ ایران دوران 

قاجار خواندن این کتاب خالى از لطف نیست.

شازده احتجاب

بیکار شدن یک هزار و 200 هنرمند صنایع دستى استان مرکزى با گسترش شیوع کرونا 
ایرنا: معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی استان مرکزي گفت: یک هزار و 200 هنرمند صنایع دستی این استان با شیوع کرونا به طور غیرمستقیم از انجام فعالیت تولیدي بازماندند و بیکار شدند.  قاسم کاظمی افزود: 500 تا 600 هنرمند صنایع دستی نیز به صورت مستقیم 
از ادامه فعالیت در صنایع دستی به خاطر شیوع کرونا در استان مرکزي بیکار شدند. وي اظهار داشت: فعاالن صنایع دستی استان مرکزي در رشتههاي چوب، آثار فلزي، سفال، سرامیک، دست بافت سنتی، کتابت و نگارگري با شیوع کرونا 90 میلیارد ریال خسارت دیدند. معاون صنایع 
دستی اداره کل میراث فرهنگی استان مرکزي گفت:50 میلیارد ریال از این خسارت مربوط به حوزه تولید صنایع دستی و 40 میلیارد ریال نیز در بخش فروش بوده است. کاظمی افزود: یک میلیارد و 500 میلیون ریال کمک بالعوض به هنرمندان صنایع دستی استان در راستاي کمک 
به کاهش خسارت ناشی از کرونا پرداخت شده است. معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی استان مرکزي گفت: اکنون هنرمندان صنایع دستی به علت افزایش قیمت باال مواد اولیه صنایع دستی با مشکل مواجه هستند. کاظمی افزود: برخی هنرمندان با استفاده از بستر فضاي 
مجازي محصوالت تولیدي خود را در معرض فروش قرار میدهند و برخی از این فرصت بهره چندانی نبردهاند. وي اظهار داشت: همزمان با هفته صنایع دستی چند طرح شامل آغاز عملیات اجرایی 2 بازارچه صنایع دستی در زرندیه و خنداب، افتتاح فروشگاه صنایع دستی در سراي کتاب 

فروشان بازار اراك و راه اندازي کارگاه تولید روستایی مشهد میقان در رشته چوب با اشتغال 20 نفر در 2 بخش تولید و بسته بندي بهره برداري میشود 
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تریبون هاى انتخاباتى به محلى براى حمالت به دولت تبدیل نشود

تاالر بورس منطقه اي در استان مرکزي راه اندازي می شود

استاندار مرکزى:

نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي کشور:

ایســنا:  اســتاندار مرکزى گفت: بســیارى از 
تریبون هاى انتخاباتى سیزدهمین دوره انتخابات 
ریاست جمهورى به محلى براى حمالت به دولت 

تبدیل شده که کار درستى نیست. 
ســیدعلى آقازاده در پنجاه وپنجمین نشســت 
شوراى گفت وگوى دولت و بخش خصوصى استان 
مرکزى که در استاندارى این استان، برگزار شد، 
با اشاره به رتبه برتر شــوراى گفت وگوى استان 
در سطح ملى اظهار کرد: استان مرکزى در سال 
گذشته در حوزه ایجاد کسب و کار به عنوان یکى 

از سه استان  برتر کشور شناخته شد.
وى بیان کرد: استان مرکزى در سال 1399 از نظر 
پائین بودن نرخ بیکارى با نرخ 6.8 درصد جزو دو 
استان برتر کشور شناخته شده و نشانگر آن است 
که با وجــود تحریم ها، با تالش همه جانبه بخش 
خصوصى و دولتى شــاهد افزایش میزان اشتغال 

و کاهش نرخ بیکارى هستیم و این روند در سال 
1400 نیز ادامه دارد.

استاندار مرکزى حقوق معوقه کارگران را یکى از 
دغدغه هاى دولت در سال هاى گذشته بیان کرد 
و افزود: با اهتمــام کارفرمایان و مدیران صنایع و 
پیگیرى تیم اقتصادى دولت در اســتان موجب 
شــد که آمار حقوق معوق کارگران که در پایان 
سال 1397 نزدیک به هفت هزار کارگر بود، این 
تعداد در اردیبهشت ماه سال جارى به 572 نفر و 
به بیش از 95 درصد کاهش یابد. در اردیبهشــت 
سال 1399 تعداد 3510 نفر کارگر داراى حقوق 
معوق در استان وجود داشت که در مقایسه با مدت 
مشابه، امسال حدود 84 درصد کاهش داشته که 

بیانگر عملکرد مثبت تیم اقتصادى استان است.
وى با اشــاره به اینکه در بدترین ســال تحریم و 
در ســال 1399 حدود 960 میلیون دالر کاالى 

غیرنفتى از استان مرکزى به نقاط مختلف جهان 
صادر شد، اظهار کرد: در دو ماه نخست سال 99 
حدود 60 میلیون دالر صادرات غیرنفتى از استان 
مرکزى صورت گرفته است و این شاخص در مدت 
مشابه امسال 180 میلیون دالر انواع کاالى غیر 
نفتى  بوده اســت. این رشد آمارى سه برابرى در 
شرایط سخت اقتصادى تصادفى نیست و نشانگر 

آن است که مى توان تحریم ها را دور زد.
اســتاندار مرکزى با اشــاره به اینکه توفیقات 
اســتان در حوزه صنعتى و تولیدى در بدترین 
شــرایط تحریمى رخ داده است، گفت: بیش از 
90 درصد مشــکالت اقتصادى کشور به  دلیل 
اعمال تحریم هاســت و با وجود تورم در کشور، 
دولت تمام تالش خود را براى حل مشــکالت 
و توســعه اقتصادى انجام داده اســت و شاید 
15 درصد مشــکالت به واســطه سوء مدیریت 

باشــد که این موضوع در تمــام دولت ها وجود 
داشته است.

وى با اشاره به برخى ایراداتى که به دولت گرفته 
مى شود، گفت: برخى اظهار نظرها با غرض ورزى 
نسبت به دولت انجام مى شود در حالى که رقابت 
در انتخابات بایــد جوانمردانه و با حفظ اخالق و 
منش اسالمى باشد نه اینکه تریبون هاى انتخاباتى 

به محل حمالت به دولت تبدیل شود.
آقازاده تصریح کرد: بیشترین فشارهاى اقتصادى 
از سوى دشمنان در طول چهار سال اخیر به نظام 
اسالمى وارد شده اســت اما با وجود این فشارها 
نتیجه امیدبخشى در دولت و استان مرکزى بوجود 
آمد و اینکه در شرایطى که عمر دولت رو به پایان 
اســت و تریبونى هم براى دفاع در اختیار ندارد 
تمام زحمات آن را زیر سوال ببرند درست نیست.
آقازاده با اشــاره بــه اینکه ترامپ در ســال 97 

ســخت ترین تحریم ها را علیه کشور وضع کرد، 
افزود: در چنین شرایطى بود که با برنامه ریزى هاى 
کارشناسى و تعامل دولت و بخش خصوصى بیش 
از یک میلیــارد دالر کاالى غیرنفتى از اســتان 
مرکزى بــه نقاط مختلف جهان صادر شــد و در 
سال هاى 98 و 99 نیز این اقدام با کاهش ناچیزى 
ادامه داشت و نباید این خدمات را زیر سوال برد و 

آمار نادرست به مردم داد.
وى تاکید کرد: باید نگاه واقع بینانه و منصفانه به 
مسائل داشــت هر چند که در افزایش نرخ تورم و 
عدم همخوانى آن با درآمد مردم مشــکل داریم، 
ولى در هشــت سال گذشته با همه توان کار شده 
است و آمارهاى عمرانى و خدماتى دولت و میزان 
توســعه متوازن در سطح کشــور را نباید نادیده 
گرفت و امیدواریم دولــت آینده نیز این خدمات 

را  ادامه دهد.

ایســنا: نایب رئیس اتاق بازرگانى، صنایع، معادن و 
کشاورزى کشور از راه اندازى تاالر بورس منطقهاى در 
استان مرکزى در صورت تامین فضاى مناسب از سوى 

شرکت بورس خبر داد. 
حسین سالح ورزى در پنجاه وپنجمین نشست شوراى 
گفت وگوى دولت و بخش خصوصى استان مرکزى که 
در استاندارى مرکزى برگزار شد، اظهار کرد: در صورت 
تامین یک مکان مناسب تاالر بورس منطقه اى به منظور 
استفاده بهینه از بازار سرمایه و در راستاى رشد و توسعه 

اقتصادى در استان مرکزى راه اندازى مى شود.
وى با تاکید بر اینکه اســتان مرکــزى قطب صنعت 
کشور اســت، اظهار کرد: بسترسازى حضور شرکت ها 
و واحدهاى تولیدى در بورس مى تواند بستر توسعه این 
شرکت ها را فراهم کرد و راه اندازى تاالر بورس منطقه اى 

در این راستا تاثیرگذار است.
او در ادامه خواستار برنامه ریزى هدفمند شوراى گفت وگو 

براى شرایط پساتحریم شد و افزود: بسیارى از شرکت 
هاى خارجى تمایل به مبــادالت تجارى و اقتصادى با 
شــرکت هاى ایرانى دارند بنابراین چگونگى استفاده از 
ظرفیت  سرمایه گذارى خارجى در استان باید مورد توجه 
قرار گیرد.سالح ورزى تاکید کرد: براى بازگشت ایران 
به زنجیره اقتصادى بین المللى، رفع تحریم ها الزم است، 
اما کافى نیست و براى حل مسئله FATF به عنوان یک 
موضوع راهبردى براى برگشت ایران به زنجیره اقتصاد 

بین الملل باید تصمیم گیرى شود.
وى تاکید کرد: رتبه ایران در میزان رقابت پذیرى و آزادى 
اقتصاد و فساد رتبه مناسبى نیست و باید با یک نهضت 
مقررات زدایى و جمع کردن مقررات دســت و پاگیر در 
راســتاى اصالح وضعیت موجود بــا اراده جدى قواى 

سه گانه اقدام شود.
نایب رئیس اتاق بازرگانى، صنایع، معادن و کشــاورزى 
کشور در ادامه به عملکرد قابل قبول شوراى گفت وگوى 

استان مرکزى اشاره کرد و افزود: این استان توانسته است 
رتبه برتر را در 6 ماهه دوم سال گذشته در سطح کشور به 
خود اختصاص دهد. در 4 سال گذشته با توجه به شرایط 
تحریمى، مجموعه اقتصادى اســتان در کنار تعامل با 

بخش خصوصى عملکرد قابل قبولى داشته است.
وى ادامه داد: متوســط صــادرات غیرنفتى حدود یک 
میلیارد دالرى و پایین بودن نرخ بیکارى در یک استان 
غیرمرزى و بهبود جایگاه استان در شاخص هاى کسب 
و کار مى تواند نویددهنده یک  بستر خوب براى توسعه 

سرمایه گذارى و افزایش تولید ناخالص در استان باشد.
ســالح ورزى افزود: در صورت رفع تحریم ها و توافق 
مناسب با جامعه بین الملل و در صورتى که دولت منابع 
ارزى را که در اختیار دارد در توســعه واردات قرار ندهد و 
به دنبال تقویت زیرساخت ها و افزایش توان تولید باشد 
براى استان صنعتى نظیر استان مرکزى مى تواند یک 

فرصت باشد.

استان مرکزى در نیمه دوم سال گذشته با 
99.5 امتیاز رتبه دوم شوراهاى گفت وگو را 

در سطح کشور بدست آورد

مسئول دبیرخانه شوراى ملى گفت وگوى دولت و بخش 
خصوصى نیز گفت: اســتان مرکزى در نیمه اول سال 
گذشته با امتیاز 74 در رتبه هفتم و در نیمه دوم با جهش 
فوق العاده با 99.5 امتیاز بین 31 شورا رتبه دوم شوراهاى 

گفت وگو را در سطح کشور بدست آورد.

محسن عامرى افزود: سال گذشته شوراى گفت وگوى 
دولت و بخش خصوص اســتان مرکزى 11 نشســت 
برگزار کرد. تمامى شاخص هاى ابالغى اتاق ایران نیز 
اجرایى شــده و عمده مصوبات نشست هاى این استان 

هم اجرایى شده است.
وى با اشاره به اینکه استان مرکزى قطب صنعت کشور 
در صنایعى همچون حمل و نقل ریلى، آلومینیوم و قطعات 
خودرو محسوب مى شود، اظهار کرد: به دلیل مزیت هاى 
این اســتان در حوزه هاى گوناگون صنعتى، مصوبات 
و خروجى هاى نشست هاى شــوراى گفت وگوى این 
استان در اتاق ایران مورد بررسى قرار مى گیرد.وى بیان 
کرد: اعضاى شوراهاى گفت وگوى استان ها باید توجه 
داشته باشند که دوسوم موضوعات نشست ها باید استانى 
و یک سوم ملى باشد چرا که حل موضوعات استانى به 
مراتب آســان تر از موضوعات ملى است.عامرى افزود: 
خوشبختانه اغلب مصوبات استانى پیگیرى و تبدیل به 
یک دستاورد شده و ظرفیت کارهاى کارشناسى شده در 

استان مرکزى تقویت شده است. 
در گذشته بسیارى از کارها پشتوانه کارشناسى نداشته 
است که این رویه تغییر یافته و همچنین ظرفیت اطالع 

رسانى شوراى گفت وگوى استان توسعه یافته است.
براى توسعه اقتصاد کشــور باید جایگاه ایران به خوبى 
در عرصــه بین الملل تبیین و تعامالت و مناســبات در 
حوزه سیاست خارجى تقویت شود رئیس اتاق بازرگانى، 
صنایع، معادن و کشاورزى اراك نیز گفت: بررسى شرایط 
پساتحریم از جمله محورهاى بحث در این جلسه است 

و باید ســازوکار الزم براى جلوگیــرى از تبعات دوران 
پساتحریم اندیشیده شود.

ناصر بیکى با اشــاره به رنج ملت ایران از تحریم هاى 
ظالمانه اظهار کرد: باید از فرصت هایى که تحریم ها براى 
اقتصاد ایران ایجاد کرده بهره بردارى کرد و در خصوص 
دوران پساتحریم نیز عالمانه و دانش محور فکر کرده و 

تصمیم گیرى درست شود.
وى تاکید کــرد: براى نجات تولید و اقتصاد کشــور از 
مشــکالت پیش رو باید سیاست هاى داخلى و خارجى 
بر اساس برنامه ریزى هاى اقتصادى تنظیم شود. بدون 
برنامــه ریزى صحیح اقتصــادى در عرصه بین الملل 
اســتفاده صحیح از فرصت ها بعید است محقق شود.
بیکى افزود: براى توسعه اقتصاد کشور باید جایگاه 
ایران به خوبى در عرصه بین الملل تبیین و تعامالت 
و مناسبات در حوزه سیاست خارجى تقویت شود 
و با بهره گیرى از مراکز علمى و دانش بنیان کشور 
هم افزایــى فکرى الزم صورت گیرد تا از فرصت ها 
به نحو مطلوب استفاده کنیم.وى بیان کرد: فصل 
اتکاء به اقتصاد مبتنى بر نفت و گاز گذشــته است 
و باید براى پیشگیرى از ایجاد بحران ناشى از اتکا 
به درآمدهاى نفتى به فکر اقتصاد مقاوم مبتنى بر 
درآمدهاى غیرنفتى باشیم تا مشکالت پیش روى 

اقتصاد کشور برطرف شود.
او در خصوص مشــکالت قطعى برق کــه گریبانگیر 
تولیدکنندگان و صنایع شــده است، گفت: خاموشى ها 

آسیب جدى به تولید و صنعت وارد مى کند.
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برق اصناف پرمصرف استان مرکزى 
قطع مى شود

ارایه سرویس خرید و فروش اینترنتى 
در استان مرکزى 180 درصد 

افزایش یافت 

مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع نیروى برق استان مرکزى گفت: 
برق اصناف پرمصرف قطع مى شود .

محمد نظام آبــادى افزود: تیم هاى طرح  بازرســى مدیریت مصرف برق 
اماکن تجارى در شهرســتان اراك  در مرحله اول به تمام کسبه و تجارى 
که در محل کسب و کار خود اقدام به استفاده از المپ هاى پر مصرف کرده 
باشند، تذکر خواهند دادو بازرسان شرکت مجدداً به محل مراجعه کرده و 
در صورت عدم توجه صاحب صنف به توصیه و تذکرها، نسبت به قطع برق 

واحد مزبور اقدام خواهند کرد.
وى بابیان اینکه در اجراى این طرح مجامع امور صنفى در شهرستان ها با 
ادارات برق همکارى و تعامل خواهند داشت،افزود:این طرح در شهرهاى 
بزرگ اســتان نیز در حال اجراســت و در پایان هر هفته رابطین مدیریت 
مصرف برق موظف به جمع آورى گزارش اکیپ هاى بازرسى، جمع بندى 

و ارسال آن به ستاد هستند.
مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع نیروى برق استان مرکزى ،حذف 
تمامى المپ هــاى پرمصرف مدادى و گازى و المپ هاى کم مصرف مازاد 
برنیاز و غیرضرورى ، آموزش صحیح مصرف در بخش تجارى و همچنین 
الگوسازى مصرف صحیح برق را از جمله اهداف این طرح عنوان کرده است.

نظام آبادى خاطرنشان کرد: استفاده از نور طبیعى خورشید، کنار گذاشتن 
المپ هاى پرمصرف التهابى و رشته اى، کاهش یا حذف المپ هاى اضافى 
و نورافکن هاى پرمصرف، جایگزینى المپ هاى فوق کم مصرف (ال اى دى) 
با بازدهى باال و حذف المپ هاى کم مصرف مازاد برنیاز  از راهکار هاى صرفه 

جویى انرژى برق در واحد هاى تجارى هستند.

ایرنا : مدیر کل پســت استان مرکزى گفت:با گذشــت 14 ماه از شیوع 
ویروس کرونا، ارایه سرویس هاى خرید و فروش اینترنتى در این استان از 

سوى مردم نسبت به مدت مشابه قبل 180 درصد رشد دارد. 
محمدرضاعباســى افزود: محصوالت صادره به نسبت اقالم وارده استان 
با رشد 50 درصدى همراه بوده اســت وشمار فروشگاه هاى اینترنتى در 
سال گذشته نیز نسبت به سال 88 رشــد 40درصدى را در 14 ماه اخیر 

تجربه کرده  است.
وى عنوان کرد:شمار مشتریان این دستگاه خدمات رسان به طور متوسط 
روزانه 12 هزار نفر اســت و به علت شیوع کرونا ترافیک تکالیف خدمتى 

پست چند برابر شده است.
مدیر کل پست استان مرکزى اظهار داشت: با توجه به تغییر شیوه ارسال 
محصوالت از پاکت به بســته و امانت از سال گذشته تاکنون در ترافیک 
شمار بســته ها  80 درصد، سرویس پیشتاز 40 درصد و در سرویس ویژه 

170 درصد رشد بوده است.
وى بیان کرد: در آخرین ارزیابى عملکرد  ادارات و مناطق پســتى کشور، 

شبکه پست این استان  رتبه نخست کیفى را  از آن خود کرده است.

مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع نیروي برق
 استان مرکزي گفت: 


