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در این شماره بخوانید

روزنامه عطریاس موضوع سفره خانه سلطان 
شهرصنعتی را پیگیري می کند:

مخروبه اي به نام سفره خانه

صفحه  ٣

 70درصد کاهش گندم دیم داریم
 رئیس سازمان جهاد کشاورزي استان مرکزي:
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خشکسالی شرایط نگران کننده اي را 
در استان رقم زده است 

صفحه   ٤

استاندار مرکزي:

●     سفره خانه سلطان به مکانى براى اراذل و اوباش تبدیل شده است

فاضل میبدى، یک فعال سیاسى اصالح طلب: 

برنا: یک چهره سیاســى اصالح طلب اظهار کرد: اگر 
دولت نتوانسته است در مشــکالت سیاست خارجى 
گامى بــردارد افراطیون تندرو هیاهــو و جنجال مى 

کردند و دولت عقب نشینى کرده است.
«فاضل میبــدى»، یک فعال سیاســى اصالح طلب،  
درابطه با چینش احتمالى کابینه رییســى و توصیه به 
او در این مورد اظهار کــرد: رییس جمهور براى اینکه 
موفق باشد باید بتواند از اختیاراتى که در قانون اساسى 
به او داده شده است اســتفاده کند. یعنى در انتخاب 
وزیران و افرادى کــه باید در منظومه دولت باشــند 
کسانى انتخاب شــوند که به مصالح ملى توجه کنند 
و به جریانات سیاســى و جناحى خاص توجه نکنند از 
این نظر دولت باید دقت زیادى داشــته باشد و مصالح 

ملى را در اولویت قرار بدهد.

او تاکید کرد: اگر مى خواهند برخوردى خطى داشته 
باشند که معموال قالب دولت ها چنین برخوردى دارند 
مملکــت و مصالح ملى فدا مى شــود. باید فراجناحى 
فکر کنند و افرادى کامال ملى انتخاب شوند افرادى با 

تخصص باال و زبده.
میبدى ادامه داد: به نظر من مشــکل کشور ما تا اینجا 
سیاست خارجى بوده اســت. آنچه که من به شما مى 
گویم قبل و بعد از دولــت اصالحات و در دولت آقاى 
روحانى، تاکنون دیده شــده، یکى از مشکالت مساله 
سیاست خارجى است. دولت صددرصد اختیار نداشته 

و منطق هیاهو معموال بر گفتگو حاکم بود. 
چهره اصالح طلب افزود: اگر دولت نتوانســته اســت 
در مشکالت سیاست خارجى گامى بردارد افراطیون 
تندرو هیاهو و جنجال مى کردند و دولت عقب نشینى 

کرده است. دولت آقاى رییســى باید بنشیند و با دنیا 
گفتگو کند و قفلى را که بر سیاســت خارجى خورده 
باز کنــد. همچنین از منطق هیاهو نترســد و از افکار 
تند افراطى پرهیز کند و فقط مصالح کشــور را در نظر 
بگیرد شوخى نیست تحریم هاى کمر شکن جامعه ما 

را طبقاتى کرده است.
او یادآور شــد: فقر و تحریم محرومــان جامعه را زیاد 
کرده اســت امروز فقر در طبقه اى از جامعه ما بیداد 
مى کند. ما تورم هاى 60 درصد و 70 درصد داریم که 
هیچگاه چنین تورمى را تجربه نکرده بودیم. مسئول 
این تورم دولت حسن روحانى نیست بلکه تحریم هایى 
که بخاطر سیاست خارجى بر کشور اعمال شد، مسبب 
این تورم است و ما نتوانســته ایم با دنیا گفتگو کنیم. 
اگر گفتگو مى کردیم مساله ما حل شده بود کشورى 
که روى گنج نشسته و معادن زیادى دارد و ثروت باال و 
استعداد انسانى قدرتمندى دارد نباید در چنین حال 
و روزى باشد دالر به باالى 25 هزار تومان رسید و در 

تابستان با کمبود برق مواجه شدیم.
میبدى گفت: کشورى که نمى تواند نفتش را بفروشد 
و خارجى ها نمى توانند در این کشور سرمایه گذارى 
کنند و احساس امنیت وجود نداشته باشد و اف اى تى 
اف که رابطه ما را با بانک جهانى باز مى کند مملکت را 
قفل کرده است همه اینها باید در دولت آقاى رییسى 
حل شــود اگر موفق شدند دولت مى تواند تا اندازه اى 
به وعده هاى خود برسد اما اگر در مقابل این مشکالت، 
گام محکــم و مثبــت و مهمى برندارد و بــاز عده اى 
هیاهوگر و هوچى گر بخواهند راه گفتگوى ایران با دنیا 
را ببندند، مشکالت حل نخواهد شد و وضعیت بدتر مى 
شود. دولت باید گزارش و جهت بدهد و سیاستگذاران 
کالن کشور تبیین کنند که وضع اقتصاد ما چیست؟

رئیسى قفل سیاست خارجى را باز و با دنیا 
گفت وگو کند

رویدادها را با ما
 در صفحه

 اینستاگرام عطریاس 
دنبال کنید
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●           دولت آینده مصالح ملى را فداى برخوردهاى خطى نکند

روابط عمومى دفتر رییس جمهورى منتخب:

ایرنا: روابط عمومى دفتر رییس جمهورى منتخب اعالم 
کــرد: انتخاب اعضاى کابینه دولت ســیزدهم به مرحله 
ارزیابى هاى تخصصى رسید.انتخاب اعضاى کابینه دولت 
سیزدهم توســط رییس جمهورى منتخب وارد مرحله 

ارزیابى شایستگى توسط کارگروه هاى تخصصى شده است.
براســاس این گزارش در این مرحله افراد معرفى شــده 
که چندبرابر ظرفیت مسوولیت هاى مورد نیاز در کابینه 
هســتند، توســط کارگروه هاى تخصصى متناســب با 

ماموریت هاى هــر وزارت خانه و رویکردهاى کالن دولت 
جدید در هر حوزه، ارزیابى تخصصى مى شوند.

نتایج این ارزیابى ها جهــت طى مراحل بعدى در اختیار 
رییس جمهورى منتخب قرار خواهد گرفت.

انتخاب کابینه سیزدهم به مرحله ارزیابى هاى تخصصى رسید

در جلسه کارگروه کاهش آلودگی هواي اراك عنوان شد: 

آالیندگى ها منشا فرا منطقه اى دارند
●   70 درصدمصوبات طرح اجرایى شده است 
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●   مدیرکل غله استان مرکزى: در تامین گندم جاى هیچگونه نگرانى نیست

رییس دانشگاه علوم پزشکی اراك :

مجوز تاسیس دانشکده داروسازي در 
اراك صادر شد

صفحه  ٢
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گروه جامعه: کارگروه کاهش آلودگى هواى اراك 
با دستور کار ویژه آالیندگى هواى هوا برگزار شد. 

اســتاندار مرکزى در این جلســه گفت: بر اســاس 
مســتندات موجود، در ســال جــارى 80 درصد 
آالیندگى هاى هواى کالنشــهر اراك منشــا خارج 
از اســتان و کشــور و حتى فرامنطقــه اى دارند. از 
ابتداى سال جارى تاکنون 4 روز ناسالم براى تمامى 
گروه هاى ســنى در کالنشهر اراك وجود داشت. در 
صورتى که در تمام سال گذشته تعداد این روزها تنها 
یک روز بود که این موضوع نیز در سال هاى اخیر بى 

سابقه بوده  است. 
ســید على آقازاده افزود: با توجه به اینکه در 4 ماهه 
ابتدایى سال جارى، مدارس و دانشگاه ها و همچنین 
برخى کارخانجات به دلیل کمبود برق و شیوع کرونا، 
تعطیل بوده اند، بنابراین قطعاً حجم ترافیک شهرى 
نیز کاهش یافته اســت. همچنیــن در این 4 ماهه 
سوخت مازوت نیز در نیروگاه شازند استفاده نشده 
اســت. این موارد نشــان دهنده آن است که بیشتر 
آالیندگى هاى کالنشــهر اراك منشا فرامنطقه اى 

داشته  است.
وى ادامه داد: همچنین با توجه به اینکه برخى صنوف 
اســتان مرکزى تعطیل بوده اند و حضور کارمندان 
ادارات نیز به صورت یک ســوم بوده است، تعطیلى 
بیشتر و کاهش تعداد کارمندان ادارات براى کاهش 
آلودگى هوا به صالح اقتصاد استان و فرایندهاى اداره 

امور کشور نیست. 
استاندار مرکزى اظهار داشت: امسال گرمترین و کم 
بارش ترین سال زمین در ســالهاى اخیر بوده و این 
موضوع نشان دهنده آن است که شرایط غیرطبیعى 
تنها مختص کشــور و اســتان نبوده و این موضوع 
مربوط به بیشتر مناطق است. کالنشهر اراك با وجود 
کاهش بارندگى ها و خشکسالى هاى اخیر در مقایسه 

با سایر کالنشــهرهاى کشور از نظر کیفیت هوا رتبه 
سوم را  به خود اختصاص داده  است.

آقازاده تصریــح کرد: در رابطه با تهیه بروزرســانى 
طرح جامع کاهش آلودگى  هواى اراك که توســط 
مشاور در حال انجام اســت، نیاز است این طرح در 
کارگروه فنى با حضور کارشناســان محیط زیست 
بررسى و به عنوان طرح کاربردى و عملیاتى در اختیار 
مسئوالن دستگاه ها قرار گیرد. بازنگرى طرح جامع 
کاهش آلودگى هواى اراك باید به شــکل کاربردى 

تدوین شود. 
وى بیان داشــت: نتایج کار بازنگــرى طرح جامع 
الودگى هواى اراك که توســط مشــاور ارائه شد و 
اطالعات اندکى که داشت چیزى به سواد مخاطبان 
شهر اراك اضافه نکرد. در واقع اطالعاتى کلى است 
که هر شــهروند اراك دارد و باید حتما در کارگروه 
و کمیته فنى مورد تحلیل و بررســى قرار گیرد و از 

ظرفیت تمامى متخصصان نیز استفاده شود.

بازنگرى طرح جامع کاهش آلودگى اراك در 
سال 95 انجام شد 

معاون هماهنگى امور عمرانى استاندار مرکزى نیز 
در این جلسه با اشــاره به روند اجراى طرح کاهش 
آلودگى هــواى اراك گفت: بازنگــرى طرح جامع 
کاهش آلودگى اراك  در سال 95 از محل اعتبارات 

استانى انجام شد.
مهــدى زندیه وکیلى افزود: خوشــبختانه تاکنون 
حدود 70 درصد اقدامات اجرایى شد، اما با توجه به 
گذر زمان نیاز به بازنگرى طرح بود، چرا که 2 دهه از 
زمان مطالعات گذشته بود و به همین دلیل سال 96 
قراردادى براى بازنگرى منعقد شــد.وى ادامه داد: 
همزمان با این مطالعات، ســازمان محیط زیست 

طرحى را به عنوان سیاهه انتشار در دستور کار قرار 
داد. انتظار مى رفت گزارش ارائه شــده در خصوص 
ســیاهه انتشــار، میزان آالیندگى منابع متحرك و 
خودروها را به شکل عددى و کمى بیان مى کرد هر 
چند که این گزارش نشان داد که بیشترین آلودگى 

مربوط به خودروهاى سوارى است.
معاون هماهنگــى امور عمرانى اســتاندار مرکزى 
اظهار داشت: بر اســاس مطالعات انجام شده عمده 
آالینده هاى کالنشــهر اراك در 6 ماه نخست سال 
منشــا فرامنطقه اى دارد. با انجام کار کارشناســى، 
افزایش فضاى سبز و توســعه جنگلکارى در استان 
مرکزى باید زمینه کنترل آالینده هاى فرامنطقه اى 

فراهم شود.

حمایت از محیط  زیست به مثابه حمایت از 
تمام جامعه است

دادســتان عمومى و انقالب اراك نیز در این جلسه 
گفت: دســتگاه قضایى اســتان مرکزى در دفاع از 
محیط زیســت جدى اســت و این مهم در اولویت 
برنامه ها قــرار دارد. اراضى ملــى و منابع طبیعى 
بیش از ســایر اراضى مــورد طمع افراد ســودجو 
اســت و پرونده هاى متعددى در سطح کشور علیه 
متجاوزان تشکیل شده اســت و ضرورت توجه به 
جلوگیــرى از تعارضات در اراضــى تحت مدیریت 
ســازمان محیط زیســت با نگاه ویژه و حساسیت 

خاص دنبال مى شود. 
قربانى با بیان اینکه با تــرك فعل مدیران برخورد 
خواهیم کرد و در امر محیط زیست مماشات صورت 
نمى گیرد، ادامه داد: پرونده هاى محیط زیست به 
صورت فوق العاده رســیدگى مى شــود، در حوزه 
محیط زیست اعمال برخى از مقررات و تصمیمات 
همراه با مماشات است چرا که ممکن است تعطیلى 
یک صنعت عواقــب اجتماعى و بیکارى کارگران را 
به دنبال داشته باشــد. اما اگر یک صنعت در حوزه 
محیط زیســت آالیندگــى ایجاد مى کنــد باید با 
مدیرعامل برخورد شود. تعطیلى کارخانه ها صورت 

نمى گیرد و مباحث کارگرى هم بروز نمى کند.

دستگاه ها هزار بهانه آوردند که کار نکنند

یکى از فعالین زیست محیطى استان مرکزى گفت: 
در بحث اجراى مصوبات طرح جامع کاهش آلودگى 
هواى اراك، دستگاه هاى اجرایى براى اجرا نکردن 
مصوبات هــزار بهانه آوردند. ســیاوش آقاخانى در 
جلســه کارگروه کاهش آلودگى هواى اراك اظهار 
کرد: از ســال 77 موضوع آلودگى هوا، از استانداران 
مختلف همواره پیگیرى شــد و خواستار رسیدگى 

به مســئله آلودگى هواى اراك و تدوین یک برنامه 
اجرایى همراه با افق بودیم.

وى تصریح کرد: از زمان تدویــن طرح با حضور هر 
اســتاندار بارها نقدهاى مختلف اعالم شــده است 
ولى این طرح با وجود گذشــت دو دهه، در گرداب 
عدم تامین اعتبارها باقى مانده است و دستگاه هاى 
اجرایى هزار بهانه آوردند که کار را انجام ندهند و کار 

در این 20 سال عقب افتاده است.
آقاخانى افزود: فعاالن محیط زیست 20 سال به دنبال 
بازنگرى طرح بودند، از دادستان اراك مى خواهیم که 
برخوردى با ترك فعل مدیران داشته باشد تا عبرتى 
براى مدیران دولت آینده باشد.این سوال مطرح است 
که این عوارض کجا رفت؟ شهردارى مى گوید دولت 
اتوبوس نخریده پس عوارض آلودگى از صنایع که در 
اختیار شهردراى اراك و شازند قرار مى گیرد، در کجا 

هزینه شده است؟
انتظار داشتیم که مشــاور در خصوص ضایعاتى ها 
و آلودگى هاى آنهــا و کانون هاى ریزگرد محلى نیز 
گزارشى داشــته باشــد، درخصوص میقان، کانون 
فرسایش باد و شــرکت امالح معدنى ایران، صنایع 
دیگر به غیر از ایرالکو هیچ برنامه اى در سیاهه انتشار 
دیده نشــد فقط در خصوص آالینده هاى عمومى 
صحبت شــد، درخصوص بنزن هیچ بحثى صورت 
نگرفته است، باید در خصوص کالبد شهر اراك، نقش 
مردم در این طرح، آالینده هاى خانگى و ... صحبت 
مى شد و مسلما این نواقص به بازنگرى فنى و دقیق 

نمى انجامد.
احسان آخانى، دیگر فعال زیست محیطى استان نیز 
در این جلسه گفت:آرزو به دل ماندیم که یکبار قوه 
قضاییه و دادگسترى استان مرکزى با صنایع االینده 
برخورد قاطع  داشته باشند؛ که قطعا این امر مى تواند 
به روال کارى صنایع کمک شایانى داشته باشد.  وى 
افزود:نکته مغفول در طرح جامع کاهش آلودگى هوا 
ارزیابى اثر االینده ها بر زیستمندان است، یکبار براى 

همیشه باید این مسئله بررسى شود.

روند روزهاى ناسالم در اراك نزولى بوده 
است

مدیرکل حفاظت محیط زیســت اســتان مرکزى 
نیز در این جلســه با بیان اینکه از سال 95 تا سال 
گذشته روند روزهاى ناســالم در اراك نزولى بوده 
است، گفت: اراك در سال 95 بالغ بر 105 روز، در 
سال 96، تعداد 63 روز، در سال 97، تعداد 47 روز، 
در سال 98، تعداد 53 روز و در سال 99 نیز 55 روز 
ناسالم داشته است. همچنین طرح شناسایى منابع 
ثابت و متحرك آلودگى کننده هواى کالنشهر اراك 
برآالیندگى این شهر اجرایى شده و ارائه راهکارها 

براى کنترل آالینده ها از جمله اهداف اجراى این 
طرح است.

رضا میرزایى افزود: در سال گذشته به دلیل استفاده 
از مازوت در نیروگاه حرارتى شــازند شاهد افزایش 
روزهاى ناسالم در شهر اراك بودیم. در حال حاضر 
پارامتــر و آالینده مســئول در در آالیندگى هواى 
کالنشــهر، ذرات معلق کمتر از 2,5 میکرون است، 
اما در سال گذشــته به دلیل اســتفاده از سوخت 
مازوت شــاهد وجود دى اکسید گودگرد در هواى 

شهر بودیم.
وى ادامه داد: در خصوص قانون هواى پاك، قانون 
تاالب ها و ... نیز در طول ســالهاى اخیر هیچگونه 
استقرار صنعتى در شــعاع 30 کیلومترى شهرها 
انجام نشــده اســت. به گونه اى که از 150 مورد 
پرونده ارجاع شــده به محیط زیست، 11 پرونده از 
دســتور کار خارج شده و 27 پرونده مورد مخالفت 
قرار گرفت. همچنیــن اداره کل تاکنون با موضوع 
توسعه شرکت معدنى امالح ایران در تاالب میقان 
موافقت نکرده اســت و در مســئله توسعه شهرك 
صنعتى خیرآباد موضوع توســعه این شــهرك به 
سمت فرودگاه از دســتور کار خارج شده و مصوب 
شــد که از اراضى پشــت شهرك به ســمت شهر 

امیرکبیر استفاده شود.
مدیرکل حفاظت محیط زیســت اســتان مرکزى 
اظهار داشــت: وضعیت کالنشــهر اراك نسبت به 
کالنشهرهاى دیگر بهتر بوده است. در سال جارى 
34 روز ناســالم براى گروه هاى سنى حساس و 4 
روز ناســالم براى تمامى گروه هاى سنى ثبت شده 
است. در مدت مشابه سال گذشته تنها 9 روز ناسالم 
و آلوده را تجربه کرد که این میزان در ســال جارى 
به 38 روز رسیده است. در سال جارى مسئله گرد 
و غبار باعث درگیرى 16 استان شده است. به دلیل 
خشکسالى وسیع در کشور شاهد وزش باد خیزش 
گرد و غبار و انتقال بر روى شــهرها هستیم. سال 
گذشــته در 16 و 17 تیرماه آالینده ازن را به دلیل 
گرماى بیش از حد هوا در هواى اراك ثبت کردیم.

میرزایى تصریح کرد: در طول 2 ســال اخیر تعداد 
ایســتگاه هاى ســنجش آلودگى هوا به 7 ایستگاه 
افزایش یافته اســت و در  ســال جارى نیز در شهر 
صنعتى کاوه و اداره محیط زیست ساوه، 2 دستگاه 
مســتقر شــده اســت. در حال حاضر 70 آناالیرز 
محیطى در سطح استان فعال است و افزایش 2,5 
برابرى سطح سنجش در استان انجام شده است به 
گونه اى که شهر اراك کامل پوشش داده مى شود 
و اگر 4 دستگاه دیگر تامین شود، تمامى انتظارات 
برآورده مى شود. دیتاهاى سنج آلودگى هوا توسط 
این دستگاه ها نسبت به دستگاه هاى قبلى تا 3 برابر 

افزایش یافته است.

گزارش

آالیندگى ها منشا فرا منطقه اى دارند
در جلسه کارگروه کاهش آلودگى هواى اراك عنوان شد: 

خــبـــر

مجوز تاسیس دانشکده داروسازى در 
اراك صادر شد

گفت:  اراك  پزشکى  علوم  دانشگاه  رییس  عطریاس: 
فعالیت  و  تاسیس  اجازه  بهداشت،  وزارت  باالخره 

دانشکده داروسازى را صادر کرد.
 دکتر سید محمد جمالیان در این باره بیان کرد: پس از 
تالش بسیار و نامه نگارى و دوندگى، اجازه فعالیت این 
دانشکده در اراك و زیر مجموعه دانشگاه علوم پزشکى 

اراك اخذ شد.
به دنبال  استان ها و دانشگاه ها  از  افزود: بسیارى  وى 
دریافت امتیاز و اخذ تاییدیه آن از وزارت بهداشت بودند، 
که خوشبختانه این امکان به دانشگاه علوم پزشکى اراك 

سپرده شد.
تاییدیه  اخذ  و  دانشکده  این  فعالیت  کرد:  تاکید  وى 
فعالیت آن، نقش زیادى در توسعه و پیشرفت دانشگاه 

علوم پزشکى اراك و ارتقاء سطح کیفى آن دارد.
دانشکده  این  کرد:  خاطرنشان  ادامه  در  جمالیان  دکتر 
خواهد  فعالیت  اراك  اسالمى  آزاد  دانشگاه  همکارى  با 
کرد، به طورى که تامین فضا و ساختمان مورد نظر به 
عهده دانشگاه آزاد و هیئت علمى و اساتید آن به عهده 

دانشگاه علوم پزشکى مى باشد.
رییس دانشگاه علوم پزشکى اراك همچنین یادآور شد: 
امکان  دانشکده،  براى  دانشجو  جذب  اول  مرحله  در 
تحصیل براى دانشجوهاى خارجى فراهم شده و قبولى 
از طریق کنکور براى دانشجوهاى ایرانى در حال حاضر 

میسر نیست.
اسانس  باریج  کارخانه  کامل  انتقال  به  همچنین  وى 
استان و نظارت بیشتر بر روى آن اشاره کرد و گفت: با 
تالش هاى معاونت غذا و دارو و شخص دکتر علیمرادیان، 
فعالیت مى  گیاهى  داروهاى  در حوزه  که  کارخانه  این 
کند و پیش از این زیر نظر استان اصفهان بود به استان 

مرکزى ملحق شد.
در  زیادى  پتانسیل  صنعتى  واحد  این  کرد:  تاکید  وى 
تولید داروهاى گیاهى دارد و امیدواریم با ملحق شدن 
داروهاى  کیفى  و  کمى  ظرفیت  مرکزى  استان  به  آن 

گیاهى استان مرکزى نیز ارتقا یابد.
دکتر جمالیان گفت: فعالیت چندین واحد صنعتى تولید 
داروهاى گیاهى در اراك و ساوه، زمینه را براى فعالیت 
دانشگاه  در  داروسازى  تاسیس  تازه  دانشکده  پرقدرت 

علوم پزشکى اراك فراهم خواهد کرد.
وى در پایان گفت: دانشگاه موظف شده تا قبل از پذیرش 
دانشجو، حداقل 2 نفر هیات علمى در هر مرکز از گروه 
هاى آموزشى اصلى داروسازى که شامل فارماسیوتیکس، 
بالینى و سم  شیمى دارویى، فارماگوگنورى، داروسازى 
شناسى جذب کند که امیدواریم به منظور راه اندازى و 
آغاز به کار هر چه سریعتر این دانشکده، تمام موانع و 

چالش هاى پیش رو هر چه سریعتر برطرف شود.

رییس دانشگاه علوم پزشکى اراك :

دومین جلسه شوراي برنامه ریزي و توسعه 
استان مرکزي برگزار شد

دومین جلســه شــوراي برنامه ریزي و توســعه 
اســتان مرکزي با حضور رقیه یــادگاري رییس 
ســازمان مدیریت و برنامه ریزي استان و مدیران 
دســتگاههاي اجرایی عضو به صورت حضوري و 
ویدیو کنفرانس به ریاست استاندار مرکزي برگزار 
شد. استاندار مرکزي در این نشست بیان داشت: 
با توجه به اینکه تنها 10 روز به پایان ســال مالی 
1399 باقی مانده هنر مدیران اســتان این باشد 
که نسبت به جذب تمامی اعتبارات ملی دستگاه 
استانی خود از هیچ کوششی فروگذار نکنند  و یک 
ریال از اعتبارات تخصیصی نباید برگشت بخورد.

وي ادامه داد: جذب اعتبارات ملی توسط مدیران 
دستگاه هاي اجرایی اهمیت زیادي دارد، چرا که 
این اقدام از مالك هاي ســنجش عملکرد مدیران 
محسوب می شــود و در صورت موفق نبودن باید 

پاسخگ مناسب بدهند.
استاندار مرکزي اظهار داشت: مدیران دستگاه هاي 
اجرایی اســتان در چهار ســال گذشته نسبت به 
جذب اعتبارات و منابع ملی بسیار موفق بوده اند 

و امسال هم باید تا پایان تیرماه که به نوعی پایان 
سال مالی سال 99 نیز محسوب می شود، اسناد و 
مدارك خــود را تکمیل و تمامی منابع تخصیصی 

را جذب کنند.

آقازاده بیان کرد: اگر چه ممکن است مهلت جذب 
اعتبارات از سوي مجلس شوراي اسالمی تا پایان 
شهریور ماه تمدید شود اما، مدیران دستگاه هاي 

اجرایی اســتان باید تا پایان تیرمــاه اعتبارات را 
جذب کنند و کار دستگاه خود را به عقب نیندازند.
وي، نسبت به استفاده از ظرفیت بسیج سازندگی 
در طرح هاي عمرانی و محرومیت زدایی تاکید کرد 
و گفت: این نهاد انقالبی بــا بهره گیري از جوانان 
مومن و با انگیزه یک ظرفیت ارزشــمند است که 
می توان در شتاب بخشــی طرح هــاي عمرانی به 

خوبی مورد استفاده قرار گیرد.
نماینــده مــردم اراك، کمیجــان و خنداب در 
مجلس شوراي اسالمی نیز گفت: بسیج سازندگی 
ظرفیت خوبی در خدمت استان است که عالوه بر 
محرومیت زدایی به دستگاه ها در اجراي طرح ها 
نیز کمک می کند و دستگاه ها باید از این ظرفیت 
اســتفاده کنند تا بتوانند هم طرح هاي عمرانی را 
به خوبی پیش ببرند و هم جذب اعتبارات باالیی 

داشته باشند.
کریمی افزود: باتوجه به شــرایط اقتصادي کشور 
و نوســانات قیمت مصالح عمرانی کشور بسیاري 

از پیمانکاران ریســک نمی کنند اماریال بســیج 
ســازندکی می تواند با پذیرش ریسک و جسارت 
بیشتر بدون هیچ چشمداشتی امورات را پیش برد.

░ نیره بیات ░
 گروه اقتصاد و صنعت

فراخوان مناقصه عمومى یک مرحله اى احداث 
پارك روستاى عقیل آباد  ( نوبت اول )

دهیارى عقیل آباد در نظر دارد مناقصه عمومى  احداث پارك به شماره 2000094726000003  را 
از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت برگزار نمایید . کلیه مراحل برگزارى مناقصه از دریافت 
اســناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشــایى پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات 
الکترونیکى دولت(  ستاد ) به آدرس  www.setadiran.ir   انجام  خواهد شد و الزم است مناقصه 
گران درصورت عدم عضویت قبلى  مراحل ثبت نام در ســایت مذکور و دریافت گواهى امضاى 

الکترونیکى را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .
●  مهلت زمان دریافت اسناد :    1400/4/22 تا  1400/4/28

●  زمان انتشار در سامانه:  1400/4/22
●  مهلت زمانى ارائه پیشنهاد : تا ساعت 10 روز شنبه 1400/05/09
●  زمان  بازگشایى پاکت ها: ساعت 10 روز یکشنبه 1400/05/10 

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه
 پاکت هاى الف : آدرس اراك _ بخشدارى مرکزى _ واحد مالى تلفن 08632245660

عطریاس: مدیر پایگاه میراث  فرهنگــى بافت تاریخى 
نراق از آغاز مرمت اضطرارى بام مجموعه کاروانســراهاى 
شمس السلطنه و حاج مهدى این شهر با صرف اعتبار چهار 
میلیارد ریال خبر داد.«پروین سادات طیبى» گفت: مرمت این 
بناى تاریخى به منظور نجات بخشى بام، حفاظت، مرمت طاق 
و تویزه ها و سبک سازى بام انجام مى شود.مدیر پایگاه میراث  
فرهنگى بافت تاریخى شهر نراق تصریح کرد: کاروانسراى 
شمس السطلنه که در 10 سال گذشته در اثر عدم رسیدگى و 

مرمت به موقع متولیان امر از جمله اداره اقاف و امورخیریه با 
تخریب همراه شده، مورد مرمت اضطرارى و رفع خطر قرار 
مى گیرد.طیبى ادامه داد: مرمت این مرحله شامل آواربردارى 
و سبک سازى بام، استحکام بخشى بدنه ها و پایه هاى فضاى 
پیرامونى گنبد، شــیب بندى، عایق بام و بام ســازى نهائى، 
برچیدن اندود کاهگل فرسوده بدنه خارجى، کونال بندى هاى 
فرسوده خشــتى و آجرى، تثبیت و استحکام بخشى مجدد 
کونال بندى ها و اجراى اندود حفاظتى آســتر و رویه دیوارها 

و جرزها است.وى با اشــاره به اینکه جذب گردشگر، در گام 
نخست، به محافظت از آثار و بناهاى تاریخى نیاز  دارد، گفت: 
نراق، تاریخى و دست نخورده با ســاکنان معتقد و مذهبى 

مسافران را به یاد گذشته هاى ایرانى اسالمى مى اندازد.
طیبى خاطر نشان کرد: بافت تاریخى منحصر به فرد نراق از 
نوع شهرهاى ماسوله و یزد با دیوارهاى کاهگلى و با ترکیبى 
از بناهاى تاریخى، معابر ســنگ فرش و آب روان و باغ هاى 

حاشیه است.      

خبر

 مرمت کاروانسراى شمس السلطنه نراق با اعتبار چهار میلیارد ریال 
آغاز شد

مدیر پایگاه میراث  فرهنگى بافت تاریخى نراق :

●           ٧٠ درصدمصوبات طرح اجرایى شده است 
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خــبـــر

سه هزار و 500 بیمار دیابتى 
استان مرکزى در سامانه 
انسولین ثبت  نام کردند

ایرنا : معاون درمان دانشگاه علوم پزشکى اراك 
گفت: سه هزارو 500 بیمار دیابتى براى دریافت 
سهمیه انسولین قلمى در سامانه انسولین(تى تک) 

ثبت نام کردند.
و  هزار   2 افزود:  سده»  صادقى  «بهمن  دکتر 
500 نفر از این بیماران دیابتى به وسیله بیمه ها 

فراخوان و ثبت نام کرده اند.
وى اظهار داشت: میزان دریافت انسولین قلمى 
براى هر بیمار براساس نسخه پزشک معالج است 
و بیشتر از میزان درج شده در نسخه انسولین به 

بیمار تحویل نمى شود.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکى اراك گفت: 
انسولین  به  نیازمند  دیابتى  بیماران  از  ثبت نام 
قلمى از یک ماه گذشته آغاز شده و تا یک ماه 
تا  بینى مى شود 300  ادامه دارد و پیش  آینده 

400 بیمار دیگر ثبت نام کنند.
معاون غذا و داروى دانشگاه علوم پزشکى اراك 
نیز گفت: کمبود انسولین قلمى معضلى سراسرى 
است اما، بیماران با داشتن نسخه پزشک معالج و 
ثبت نام در سامانه تیک تک مى توانند سهمیه خود 

را از داروخانه هاى تعیین شده، دریافت کنند.
دکتر «عباس علیمرادیان» افزود: بیماران ثبت نام 
استان  در  قلمى  انسولین  دریافت  براى  شده 
مشکلى ندارند و مى توانند این قلم دارو را از 80 

داروخانه تحویل بگیرند.
قلمى  انسولین  آزاد  فروش  داشت:  اظهار  وى 
طرح  در  آن  توزیع  گرفتن  قرار  و  است  ممنوع 
ضربتى نظارتى با هدف کنترل بازار صورت گرفته 

است.
معاون غذا و داروى دانشگاه علوم پزشکى اراك 
گفت: دستورالعمل توزیع انسولین هاى قلمى از 
ابتداى اردیبهشت ماه به همه داروخانه هاى سطح 

استان ابالغ شده است.

روزنامه عطریاس موضوع سفره خانه سلطان شهرصنعتى را پیگیرى مى کند:

مخروبه اى به نام سفره خانه

گزارش

در روزگارى نــه چندان دور مکانى براى اســتراحت 
خانواده ها بود . کمتر کسى در اراك بود که نام سفره 
خانه سلطان را نشنیده باشد؛ سفره خانه اى که اکنون 
به مخروبه اى تبدیل شده است.و کمتر روزى است که 
هنگام گذر از این منطقه واقع در شهر صنعتى صداى 
اراذل و اوباش به گوش نرســد. صرف نظر از مباحث 
اجتماعى باید گفت که ســفره خانه ســلطان یکى از 
دهها سرمایه گذارى در شهر اراك است که اکنون به 

مخروبه اى تبدیل شده است.جهت بررسى وضعیت 
این مکان با مسئوالن شهرى گفت و گو کردیم.

 به زودى تکلیف سفره خانه سلطان مشخص 
خواهد شد

شهردار اراك با اشــاره به مخروبه بودن این مکان، از 
انتخاب ســرمایه گذار طى هفته هــاى آتى خبر داد 
و گفت: سفره خانه ســلطان درسنوات قبل براساس 
یک قرارداد مشــارکتى با سازمان فضاى سبزاحداث 
و با جذب سرمایه گذارعملیات اجرایى آن  آغاز شد؛ 

طبق قرارداد تصمیم براین شــد که سرمایه گذار آن 
را به بهره بردارى رســانده و بعد از بهره بردارى آن را 

تحویل شهردارى دهد.
 «سعید بیاتیان» درادامه گفت:پس از به اتمام رسیدن 
قرارداد مشــارکتى با سرمایه گذارمتاسفانه على رغم 
اخطارهــا و پیگیرى هاى به عمل آمــده تحویل این 
پروژه به موقع انجام نشده و با حکم قضایى ملک تخلیه 
شــد؛ درحالى که باید کلیه مراحل پس از اتمام کار 
دراختیار شهردارى قرار مى گرفت؛ اما سرمایه گذار 
با وضعیت نامناسبى آن مکان را تحویل شهردارى داد 
،بنابراین شهردارى  در سازمان سرمایه گذارى خود  

طرح مناسبى جهت برنامه ریزى مجدد تهیه کرد که 
این موضوع به دوره قبل مدیریت باز مى گردد.

وى اظهار کرد:مشــکل اصلى کار این بود که ســند 
مالکیت آن مکان به نام شــهردارى انتقال داده نشده 
اســت و این پروژه در مرحله اجرا متوقف مى ماند، ما 
در حال حل این مشکل هستیم و به محض حل شدن 
آن فراخوان جذب سرمایه گذار را با روشى که مدنظر 
اســت انجام خواهیم داد؛به زودى تکلیف سفره خانه 

سلطان مشخص خواهد شد.

در صورت انتخاب سرمایه گذار از جانب 
شهردارى ما آمادگى صدور پروانه بهره 

بردارى را داریم
 

معــاون گردشــگرى اداره کل میــراث فرهنگــى، 
گردشگرى وصنایع دستى کالنشــهر اراك در مورد 
وضعیت ســفره خانه ســلطان گفت: این سفره خانه 
سلطان در ســال89 توسط شهردارى یه یک سرمایه 
گذار واگذار شده که پروانه بهره بردارى آن را میراث 
فرهنگى در ســال96  صادر کرده است؛ ازآن به بعد 
قرارداد ســرمایه گذار با شــهردارى به اتمام رسیده 
است و شهردارى آن را از سرمایه گذار تحویل گرفته 
است ازسال96 به بعد شهردارى باید آن مکان را جزو 
بسته هاى سرمایه گذارى معرفى کرده و آن را به یک 

سرمایه گذار واگذار مى کرده است.
«سید حسن حسینى» گفت:پس از انتخاب سرمایه 
گذار،شــهردارى مى بایســت آن فرد را به اداره کل 
میــراث فرهنگــى معرفى کنــد؛ اما ایــن اتفاق رخ 
نداده اســت،در صورت انتخاب سرمایه گذار از جانب 
شــهردارى ما آمادگى این را داریم کــه پروانه بهره 
بردارى را صادر کنیم ؛در حال حاضر مالک آن زمین 

و سفره خانه شهردارى اراك است.

تغییر کاربرى براى آن محل انجام خواهد شد

 سرپرست مدیریت ساماندهى مشاغل شهرى اراك 
گفت: یک ســرمایه گذارى را ما معرفى کرده ایم به 
مجموعه حوزه شــهردارى که دراین حوزه سرمایه 
گذارى انجام شــود، بایــد بعد از انتخاب ســرمایه 
گذارمســئولین مربوطه فرایند این ســرمایه گذار 
را تصریح کنند و فرد را به ســازمان سرمایه گذارى 
معرفى کننــد تا تمامى مباحث قانونى انجام شــود 
بــراى انعقاد قرارداد، آن ســفره خانه یــا احیا مى 
شــود یا تغییر کاربرى خاصى براى آن محل انجام 

خواهد شد.
«حمیدرضا قناتى» درادامه گفت:درعین حال باید 
تکلیف سرمایه گذارمشخص شود و بعد از آن تصمیم 

گیرى خواهد شد.

راه اندازى مجدد این سفره خانه سلطان نیاز 
به سند مالکیت دارد

رییس کمیســیون خدمات شهرى شوراى شهراراك 
گفت: سفره خانه سلطان ومناطق دیگر شهرصنعتى 
جزو قسمت هایى از خانه ســازى سکایى بوده است 
که آن مناطق تحویل شــهردارى داده شده است،در 
گذشته فضاى سبزعهده دارسفره خانه بوده است که 
بدون آن که ســند مالکیت قطعى را داشته باشد؛این 
منطقه را به ســفره خانه تبدیل کرده  وبعد واگذارى 

انجام شده است.
«طوفان محمدى» درادامه گفت:هم اکنون سازمان 
سرمایه گذارى مى بایست تکلیف مالکیت آن قسمت 
را مشــخص کند؛ زیرا براى راه انــدازى مجدد این 
مجموعه نیاز به ســند مالکیت است مانند ملکى که 
اجاره داده مى شود و یا قراردادى بسته مى شود باید 
حتما سند مالکیت را در اختیار داشته باشید که تنها 
مشکل سفره خانه سند مالکیت است که اگر آن حل 
شود دیگر دچار مشــکلى نخواهد بود و ما پیگیر این 

موضوع هستیم.

●     سفره خانه سلطان به مکانى براى اراذل و اوباش تبدیل شده است

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکى اراك :

خبر

بخشدار ساوه خواستار تشکیل پلیس ساختمان براى نظارت بر ساخت و سازهاى روستایى شد

روند افزایشى ساخت  و سازهاى غیرمجاز در روستاهاى بخش مرکزى ساوه:

ایرنا : تامین زمین و خانه در ساوه آنقدر پرهزینه است 
که بسیارى از اقشــار کم درآمد، کارگر و روستائیان 
مســتاجر در این شــهر به فکر پناه بردن به روستاها 
و خرید زمیــن هایى که اغلب آنهــا در زمره اراضى 
ملى و کشــاورزى هســتند روى آورند و به ساخت و 
ســازهاى غیرقانونى در روســتاهاى بخش مرکزى 

هم دامن بزنند.
در بخش مرکزى شهرســتان ســاوه 101 روستا با 
جمعیتى افزون بــر 30 هزار نفر وجــود دارد که از 
این تعداد 56 روســتا داراى دهیارى و شورا هستند 
و خدمــات مورد نیاز به 54 روســتاى دیگر که طبق 
سرشمارى ســال 1395 جمعیت الزم براى تشکیل 
دهیارى ندارند از طریق شــوراى بخش مرکزى ارائه 

مى شود.
اما گرانى زمین و مسکن در شهر ساوه که با روند فزاینده 
مهاجرت به دلیل توســعه صنعتى مواجه است، سبب 
شده که شاهد فرایند مهاجرت معکوس روستائیان به 
زادگاه خود باشــیم و همین مساله ساخت سرپناه در 

روستاها را در کانون توجه قرار داده است.
این موضوع به خصوص در روستاهاى منطقه یوالق و 
کوهپایه ســاوه که به نوعى تفریحگاه اهالى محسوب 
مى شود، بسیار ملموس تر اســت و جمعیت مناطق 
روســتایى به تدریج در حال افزایش است اما خانواده 
هایى که از شــهر به روســتا باز مى گردند در صورت 
داشتن منزل مسکونى، مشکلى ندارند ولى آن دسته 
که از این موهبت بى نصیب هستند ناگزیرند اقدام به 
ساخت و ساز کنند که در مواردى مطابق با مقررات و 

شیوه هاى قانونى نیست.

دهیاران مکلف به گزارش ساخت و سازهاى 
غیرقانونى هستند

این مساله بهانه اى شد که پاى صحبت بخشدار مرکزى 
ساوه بنشینیم تا با تبیین درست اوضاع کنونى، بتوان 
سازمان هاى دست اندرکار را براى پیچیدن نسخه اى 
درخور و مناســب با هدف جلوگیرى از تصرف اراضى 
ملى و همچنین ســاخت و ســازهاى اصولى و داراى 
مجوز که از استحکام بناى الزم به خصوص براى مواقع 

حوادثى مانند سیل و زلزله پاى کار آورد.
«کیوان گودرزى راد» گفت: در سال هاى اخیر با توجه 
به افزایش قیمت زمین و مســکن، ساخت وسازهاى 
غیرمجاز در روســتاها با روندى صعودى مواجه شده 

است.
وى افزود: به طور کلى ساخت  و سازهاى روستایى به 
2 دسته شامل طرح هادى و یا خارج از محدوده طرح 
تقسیم بندى مى شوند و هر گونه ساخت  و ساز خارج از 
محدوده طرح هادى غیرمجاز است و با توجه به کاربرى 
زمین، به طور قطع در زمره اراضى ملى و یا کشاورزى 

محسوب مى شود.
بخشدار مرکزى ساوه عنوان کرد: در این رابطه دهیاران 
مکلف  شدند که گزارش تخلف ساخت و ساز غیرمجاز 
را به بخشدار و دستگاه هاى ذیربط اعالم کنند تا نسبت 

به رفع تخلف اقدام شود.
وى اظهار داشت: در تمام روستاهاى بخش مرکزى نیز 
در خصوص لزوم پایبندى به قانون و پرهیز از ساخت 
و سازهاى غیرمجاز با تبیین جرائم اطالع رسانى شده 
است و ســاکنان روستاها باید پیش از اقدام به ساخت 

و ســاز، مراتب را به دهیارى و شــوراى بخش اطالع 
دهنــد و با مراجعه به این مراکــز مجوزهاى قانونى را 

دریافت کنند.
گودرزى راد تاکید کرد: با وجود اطالع رســانى هاى 
گسترده و برگزارى جلسات با دهیاران و اهالى روستاها 
اما باز هم شاهد هستیم که افرادى بدون در نظر گرفتن 

قوانین اقدام به ساختمان سازى مى کنند.
به گفتــه او، در صــورت توجه نکردن بــه مقررات، 
دهیارى روســتا موظف به ابالغ 2 نوبــت اخطاریه 
و مکاتبــات ادارى بــراى تعیین تکلیف ســازه هاى 

غیرمجاز است.

لزوم تشکیل پلیس ساختمان براى نظارت بر 
ساخت و سازهاى روستایى

بخشــدار مرکزى ســاوه بیان کرد: در شــهرها واحد 
اجرائیات و پلیس ســاختمانى فعالیــت دارند اما این 
موضوع در روســتاها پیش بینى نشــده است و برخى 
دســتگاه هاى مربوط همکارى الزم را با بخشــدارى 

ندارند.
وى گفت: نمونه اى از تصرف اراضى کشاورزى در بخش 
مرکزى مربوط به باغات روســتاى «قلعک»  و توسعه 
ساخت  و ســازهاى غیرمجاز در این منطقه است که با 
پیگیرى هاى صورت گرفته، حکم مرجع قضایى براى 

قلع بناها در باغات صادر شده است.
وى ادامــه داد: نقض قانــون، نبــود هماهنگى بین 
دستگاهى، نبود کارشناس و نیروى انسانى متخصص 
در زمینه ســاخت  و ســازهاى غیرمجــاز در مناطق 

روستایى از مشکالت جدى در این حوزه محسوب مى 
شود که نیازمند حمایت جدى مسئوالن ذیربط است.

گودرزى راد در مورد اجراى حکم تخریب در ســاخت  
و ســازهاى غیرمجاز روستایى نیز، گفت: غیر از موارد 
خاصى که منجر به ســد معبر در روســتا شود، حکم 
تخریب اجرا نمى شــود و اکثر ســاخت  و ســازهاى 
غیرمجاز روستایى در کمیســیون ماده 99 بررسى و 

جریمه مى شوند.
وى گفــت: دســتگاه هاى خدمات رســانى در زمینه 
ســازه هاى غیرمجاز حق واگذارى انشعاب ندارند در 
حالى که  از نظر فنى اســتحکام بنا ساختمان نیز باید 

تایید شود.

گودرزى راد گفت: بخشدارى به عنوان نهاد حاکمیتى 
در روســتاها موظف به نظارت است و با اعالم تخلف از 
سوى دهیاران و یا گزارش هاى مردمى، دستگاههاى 
ذیربط پیگیرى الزم را براى رفع تصرف انجام مى دهند 
در غیــر این صورت به دلیل کمبود نیروى انســانى و 
تجهیزات، نظارتى از ســوى این دســتگاه ها صورت 

نمى گیرد.  
وى عنوان کرد: ســاخت  و ســازها در حریم و بســتر 
رودخانه هاى فصلى و دائمى نیز معضلى در روستاهاى 
بخش مرکزى ســاوه به شــمار مى آید که از سالیان 
گذشته آغاز شده و این مورد نیازمند توجه و پیگیرى 

جدى است.

░ محمد رضا ساسانى  ░
 گروه شهرى

حمایت از بخش خصوصى 
در ایجاد مجتمع هاى 
تفریحى و گردشگرى 

ضرورى است 

ایرنا : استاندار مرکزى گفت: ایجاد مجتمع هاى 
که  است  زیرساخت ها  تامین  نیازمند  گردشگرى 
الزم  اقدامات  موجود  موانع  رفع  به  نسبت  باید 

صورت گیرد.
امور  کارگروه  نشست  در   » آقازاده  على  سید   »
افزود:  مرکزى  استان  شهرسازى  و  زیربنایى 
و  گردشگرى  مجتمع هاى  ایجاد  از  هدف 
تفریحى، ایجاد زیرساخت هایى است که مى تواند 
اقتصادى  وضعیت  بهبود  و  اشتغال  ایجاد  در 

استان تاثیرگذار باشد.
خصوصى  بخش  از  حمایت  داشت:  اظهار  وى 
در  گردشگرى  و  تفریحى  مجمتع هاى  ایجاد  در 
این  در  مى طلبد  و  است  ضرورى  استان  سطح 

راستا برنامه ریزى هاى الزم صورت گیرد.
وى در بخش دیگرى از سخنان خود در خصوص 
گفت:  نیز  روستاها  در  هادى  طرح هاى  اجراى 
موثر  اقدامات  جمله  از  روستایى  هادى  طرح 
و  روستاها  زیربنایى  عمران  و  توسعه  در  دولت 

کاهش مهاجرت به شهرهاست.
براى  روستایى  هادى  طرح  داشت:  بیان  آقازاده 
گیرى  بهره  موجود،  بافت  اصالح  و  ساماندهى 
از  مختلف  عملکردهاى  براى  اراضى  از  مناسب 
تجهیزات  و  کشاورزى  تولیدى،  مسکونى،  جمله 

عمومى روستایى اجرا مى شود.
در  فرمانداران  برخى  مخالفت  به  اشاره  با  وى 
نیز  روستاها  در  هادى  طرح  اجراى  خصوص 
اجرایى  براى  فرمانداران  مخالفت  دالیل  گفت: 
کردن طرح هادى باید روشن و واضح باشد چرا 
که اختالفات سلیقه اى نباید مانع توسعه روستاها 
استاندارى  عمرانى  امور  هماهنگى  شود.معاون 
اساس  بر  گفت:  نشست  این  ادامه  در  مرکزى 
مصوبه وزارت راه و شهرسازى کارگروه ویژه اى 
سازهاى  و  ساخت  کنترل  و  مقابله  راستاى  در 
است  شده  ایجاد  شهرستان ها  و  استان  در  مجاز 
که برخى افراد منفعت طلب، سواستفاده مى کنند 
و با اخذ مجوز احداث گلخانه، شروع به ساخت و 

سازهاى غیر مجاز در حریم شهر مى کنند.
گلخانه  ایجاد  افزود:  وکیلى»  زندیه  مهدى   »
یک سازه ساده است و تغییر کاربرى در گلخانه 
معنایى ندارد و تنها اخذ پروانه از سوى سازمان 

نظام مهندسى کشاورزى کفایت مى کند.
وى تاکید کرد: ایجاد گلخانه نیاز به اخذ پروانه از 
سوى شهردارى ندارد و این نهاد باید نظارت کند 
نسبت  گلخانه،  احداث  بهانه  به  افراد  برخى  که 
به ساخت و ساز غیر مجاز در اراضى گلخانه در 

حریم شهرها اقدام نکنند.
مجتمع هاى  ایجاد  خصوص  در  وکیلى  زندیه 
گردشگرى در اراضى نظم آباد نیز گفت: ورودى 
این  در  و  است  دیم  کشاورزى  اراضى  آباد  نظم 
در  حقوقى  و  حقیقى  اشخاص  برخى  خصوص 
فاقد  که  اراضى  این  از  که  هستند  مذاکره  حال 
باشند  داشته  اقتصادى  فعالیت  است،  آبى  منابع 
اما باید اذعان داشت که باید براى تعیین کاربرى 
انجام  کالبدى  و  کارشناسى  اقدامات  اراضى  این 

شود.

استاندار مرکزى:

خبر

راه اندازى دبیرخانه کنترل مجرمین حرفه اى در استان مرکزى

دادستان اراك خبرداد: 

ایسنا: رئیس کل دادگســترى استان مرکزى گفت: 
جرائم خشن عالوه بر از بین بردن امنیت، بى اعتمادى 
مردم نســبت به حاکمیت و نهادهاى مســئول را به 

دنبال دارد.
حجت االســالم عبدالمهدى موســوى در جلســه 
تشــکیل و فعالســازى دبیرخانه کنترل مجرمین 
حرفه اى در اســتان مرکزى بیان کــرد: مبناى این 
جلســه اجراى اصل 156 قانون اساسى است و باید 
به امر کنترل و پیشگیرى با قدرت ورود کرد. جرائم 
خشــن عالوه بر از بین بردن امنیــت، بى اعتمادى 
مردم نســبت به حاکمیت و نهادهاى مسئول را به 

دنبال دارد.
موســوى با تاکید بر لزوم هم افزایــى براى کنترل 
مجرمان حرفه اى و ســابقه دار، گفت: در این راستا 
جدیت قضات الزم اســت و این امر در دادگسترى 
انجام شــده اســت. در بعد تحقیقات نیز هم افزایى 
الزم اســت، مســلما مجازات باید عبــرت آموز و 
پیشگیرانه و ســخت گیرانه باشد، اما هم افزایى در 

این راستا ضرورت دارد.
رییس کل دادگســترى اســتان مرکــزى اضافه 
کرد: براى اعمــال مدیریت، بانــک اطالعاتى به 
روز و دســته بندى شــده و کامل نیاز است و باید 
داده هــاى کاملى از وضعیــت مجرم و محکوم در 

باشد. اختیار 
وى اظهار کــرد: فناورى و فضاى مجــازى به عنوان 
ابزارى براى پیشــبرد اهداف و توانمندتر شدن ستاد 
در رصد و پایش محکومان حرفه اى و خطرناك به کار 
گرفته مى شــود و تمامى این افراد از حیث مرخصى 
تا ارفاقاتى هم چون آزادى مشــروط و حتى در زمان 
آزادى، وفق دستورالعمل ستاد تحت نظارت خواهند 

بود تا مرتکب خطا نشوند.
 در این جلسه دادستان اراك اظهار کرد: سیاست 
کارى در مواجهــه با مجرمان حرفه اى، تشــکیل 
بانک حرفــه اى روزآمد، اطالع از آخرین وضعیت 
حبس مجرمــان حرفه اى و زمان رهایى و آزادى 

آنها از زندان و نظارت بعد از آزادى است.

قربانى گفت: این روند باید به شکلى مدیریت شود 
که اشــراف اطالعاتى کاملى بر مجرمان حرفه اى 
داشته باشــیم تا هر گونه تحرك و اقدام سوء تحت 
کنترل قرار گیرد و اقدامات پیشگیرى از وقوع جرم 
و هزینه ارتکاب جرم را افزایــش دهیم تا مجموع 
این اقدامات به اصالح مجرمان حرفه اى بینجامد.
دادســتان اراك تصریح کرد: به منظور اجراى این 
دســتورالعمل جلســات باید ماهانه تشکیل شود،  
به تمامى دادســتان هاى اســتان فعال شدن این 
ستاد و اجراى این دستورالعمل اعالم شده است و 
امیدواریم فعالیت الزم را در شهرســتان ها شاهد 

باشیم.
وى بیان کرد: در صدد تدوین بانک اطالعات قوى 
در این راستا هســتیم و الزم اســت که دبیرخانه 
تالش داشــته باشــد تا بیشــترین بهره بردارى از 
ظرفیت هاى ســتاد براى تحقق اهداف آن صورت 
گیرد. براى اعمال مدیریت هوشــمند باید ظرفیت 

هاى ممکن آن در دستورالعمل دیده شود.



رئیس سازمان جهاد کشاورزي استان مرکزي:

70درصد کاهش گندم دیم داریم
گزارش

بر  اســاس آمار ثبت شــده در زمینه بارندگى ها، 
شدت خشکسالى ســال جارى در 55 سال گذشته 

بى سابقه است.
این مطلب را رئیس سازمان جهاد کشاورزى استان 

مرکزى در گفت وگو با عطریاس اظهار داشت.
«مجید آنجفى» در تشــریح وضعیت ســطح زیر 
کشت استان با محوریت تأمین نیاز گندم به عنوان 
یک محصول استراتژیک ، گفت: در سال جارى در 
کشور و اســتان مرکزى با کاهش تولید محصوالت 

کشاورزى روبرو بوده ایم.

امسال با کاهش 70 درصدى گندم کشت دیم 
مواجه هستیم

وى افــزود: پایــه تولید گندم در اســتان مرکزى، 
کشت دیم است که امســال با کاهش 70 درصدى 
این محصول مواجه هســتیم؛ همچنین در زمینه 
تولیدات گندم آبى نیــز با کاهش حدود 30 درصد 

مواجه شده ایم.
رئیس سازمان جهاد کشاورزى استان مرکزى ادامه 
داد: سال گذشــته 430 هزار تن تولید گندم آبى و 
دیم در استان داشــته ایم که پیش بینى مى شود 
امســال این میزان با توجه به کاهش ظرفیت منابع 
آبى به دلیل کاهش بارندگى ها به حدود 150 هزار 
تن کاهش یابد؛ چراکه بســیارى از مزارع دیم قابل 
برداشت نیست و بخشى هم که قابل برداشت است 

حدود 70 درصد کاهش عملکرد داشته است.
 وى تصریح کرد: به دلیل تنش هاى آبى و شــوك 
حرارتى در ســال جارى و نیز کاهــش بارندگى در 
حوزه محصوالت کشاورزى با بحران مواجه هستیم.

استمهال و بازپرداخت بدهى هاى بانکى 
کشاورزانى که به واسطه خشکسالى متضرر 
شده اند توسط دولت مورد تایید واقع شده 

است 

آنجفى اظهار داشت: بخشــى از بحران ایجاد شده، 
توان مالى محدود کشاورزان است که امکان پرداخت 
بدهى هاى بانکــى را با توجه بــه وضعیت موجود 
،ندارند؛ از اینرو استمهال و بازپرداخت بدهى هاى 
بانکى کشاورزانى که به واسطه خشکسالى متضرر 

شده اند توسط دولت، تایید شده است.
وى ادامه داد: سهم استان از ابالغیه استمهال بدهى 
کشاورزان توسط دولت حدود 1500 میلیارد تومان 
مى باشد که بصورت مرحله اى در اختیار کشاورزان 

قرار خواهد گرفت.

"کشاورز کارت" با اعتبار 20 میلیون تومان 
در اختیار کشاورزان قرار خواهد گرفت

رئیس ســازمان جهاد کشــاورزى استان در بخش 
دیگرى از اظهارات خود در گفت وگو با عطریاس از 
صدور "کشاورزکارت" توسط دولت خبر داد و گفت: 
براى کشت ســال آینده، دولت "کشاورز کارت" را 
بــا اعتبار 20 میلیــون تومان براى کشــاورزان به 
منظور تهیه بذر، کود و ســم صادر خواهد کرد که 
این کارت یک ســاله با ســود 12 درصد در اختیار 
همه کشاورزانى که کشت پاییزه دارند، قرار خواهد 

گرفت.
آنجفى، سطح زیر کشت گندم آبى استان را 45 هزار 
هکتار و ســطح زیر کشــت گندم دیم را 200 هزار 

هکتار عنوان کرد.
بخش عمده اى از محصوالت باغى استان 
در اوایل بهار امسال به واسطه سرمازدگى 

شدید از بین رفت 

وى همچنین از خسارت شدید محصوالت باغى در 
فروردین امسال خبر داد و گفت: بخش عمده اى از 
محصوالت باغى استان در اوایل بهار امسال به دلیل 
سرمازدگى شــدید از بین رفت که این نیز مزید بر 

مشکالت تولیدات کشاورزى شده است.

قنات هاى بسیارى خشک شده اند

رئیس سازمان جهاد کشــاورزى استان، وضعیت 
قنوات و منابع آبى استان را بحرانى اعالم و بیان کرد: 
منابع آبى و قنوات استان دچار بحران آبى شدید و 
خشکسالى شده وقنات هاى بسیارى خشک شده 
اند و چون بخش قابل توجهى از منابع آبى اســتان 
را قنات ها و چشــمه ها تامین مى کردند، از اینرو با 
بحران جدى در حوزه تولیدات محصوالت زراعى و 

کشاورزى مواجه شده ایم.

 در زنجیره ى تامین و تولید گندم، هیچگونه 
نگرانى وجود ندارد

مدیــر کل غله اســتان مرکزى نیــز در گفت وگو 
با عطریــاس پیرامون ابراز نگرانى شــهروندان در 
خصوص کاهش تولیدات گندم و امکان وقوع بحران 
این محصول در کشور و استان اظهار داشت: خرید 
و تأمین گندم، دو موضوع مهم در زمینه تولید این 
کاالى استراتژیک است؛ خوشــبختانه در زنجیره 
ى تامین، هیچگونــه نگرانى وجود ندارد؛ در زمینه 
تولید نیز اگرچه به دلیل کاهش بارندگى با کاهش 
تولید مواجه شده ایم اما میزان گندم تولیدى امسال 

پاسخگوى نیاز استان است.
ملکى ادامه داد: قاعدتا براى اصالح و بهبود کیفیت 

آرد، واردات گندم به اســتان همواره در حال انجام 
است و استان مرکزى براى این منظور از استان هاى 
خوزستان، گلستان و فارس، گندم وارد و تولیدات 
مازاد خود را نیز به اســتان هاى تهــران، البرز، قم، 
سیستان، مازندران و خراسان رضوى صادر مى کند.
وى تصریح کرد: گندم کاالیى ملى است و هیچگونه 

نگرانى براى تأمین آن وجود ندارد.

پیش بینى مى شود تا پایان مهرماه 150 هزار 
تن گندم خریدارى شود که نیاز ساالنه ى 

استان تقریبا همین اندازه مى باشد

مدیر کل غله اســتان افزود: تاکنون حدود 50 هزار 
تن گندم توسط مراکز خرید، خریدارى شده است و 
پیش بینى مى شود تا پایان مهرماه این رقم به 150 
هزار تن برسد که نیاز ساالنه ى استان تقریبا همین 

اندازه مى باشد. 
ملکى گفت: میزان تولید گندم در اســتان حتى در 
شــرایط بحرانى سر به سر اســت و استان مرکزى 
نسبت به سایر استان هاى کشور در وضعیت متوسط 

باالیى قرار دارد.

 اکنون میزان خرید گندم استان نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته، با50 درصد کاهش 

مواجه بوده است

وى افــزود: اکنــون میزان خرید گندم اســتان  
نسبت به مدت مشابه سال گذشته، با50 درصد 
کاهش مواجه بوده اســت؛ اما با توجه به سرانه 
ظرفیت ســیلویى اســتان که 800 هزار تن مى 
باشد، میزان نیاز اســتان به مراتب کمتر از این 
رقم و هرگــز جاى نگرانى در تامیــن نیاز گندم 

استان وجود ندارد

خــبــر

تشکیل 210 پرونده عدم صدور 
فاکتور و 725 پرونده نداشتن 

برچسب قیمت 
مصرف  حقوق  از  حمایت  و  بازرسى  معاون  عطریاس: 
ماهه  سه  در  گفت:  مرکزى  استان  صمت  سازمان  کنندگان 
و  آمد  بعمل  بازرسى  واحدصنفى   9989 از  سالجارى  نخست 

210 پرونده عدم صدور فاکتور براى متخلفان تشکیل شد .
تجارت  و  معدن   ، سازمان صنعت  عمومى  روابط  گزارش  به 
استان مرکزى ، محمد جواد قربانیان ، با اعالم این خبر گفت: 
رصد بازار و کنترل فاکتورها ، صدور فاکتور ، وضعیت نصب 
و  بازرسان  ورود  بدو  در  که  است  مواردى  از  قیمت  برچسب 
مورد  تولیدى  و  واحدهاى صنفى  به  این سازمان  کارشناسان 
رعایت  را  مذکور  موارد  که  واحدهایى  و  میگیرد  قرار  بررسى 
تعزیرات  به  قانون متخلف شناخته شده و  باشند طبق  نکرده 

حکومتى معرفى مى شوند .
نخست  ماهه  سه  در  اساس  همین  بر  افزود:  درادامه  وى 
سالجارى از 11195 واحد توزیعى و خدماتى در سطح استان 
بازرسى شئ و تعداد715 پرونده در خصوص نداشتن برچسب 

قیمت تشکیل شد.
سازمان  کنندگان  از حقوق مصرف  و حمایت  بازرسى  معاون 
صمت استان مرکزى خاطر نشان کرد: همچنین از 2203 واحد 
تولیدى نیز بازرسى صورت گرفت و مشاهده گردید 140 واحد 
قیمت واقعى را درج کرده بودند و به سایر واحدها جهت درج 

قیمت واقعى محصول تذکر داده شد .
قربانیان با تاکید بر لزوم صدور فاکتور براى مشتریان توسط 
واحدهاى صنفى گفت: تمامى واحدهاى صنفى ملزم به صدور 
فاکتور براى مشتریان خود هستند و عدم صدور فاکتور برابر 
ماهه  سه  در  اساس  براین  لذا  میشود  محسوب  تخلف  قانون 
نخست سالجارى از 9989واحد صنفى بازرسى و210 پرونده 

تخلف عدم صدور فاکتور براى خاطیان تشکیل شد .
وى در خاتمه از همشهریان گرامى در خواست کرد در صورت 
 ، قیمت  برچسب  نصب  عدم  از  اعم  تخلف  هرگونه  مشاهده 
عدم صدور فاکتور و گرانفروشى و .... مراتب را با ستناد خبرى 

سازمان به شماره 124 اطالع دهند .

معاون بازرسى و حمایت از حقوق مصرف کنندگان 
سازمان صمت استان مرکزى خبر داد :

●   مدیرکل غله استان مرکزى: در تامین گندم جاى هیچگونه نگرانى نیست

░ زهره صادقى  ░
 گروه اقتصاد و صنعت

6 دستگاه استخراج
 ارز دیجیتال قاچاق از منزل 
مسکونى در ساوه کشف شد

در  گفت:  ساوه  شهرستان  انتظامى  نیروى  فرمانده   : ایرنا 
دستگاه   6 تعداد  ساوه  شهرستان  انتظامى  ماموران  عملیات 
مسکونى  منزل  یک  از  بازرسى  در  دیجیتال  ارز  استخراج 

کشف شد.  
سرهنگ «على اکبر عیسى آبادى» در تشریح این خبر گفت: 
مأموران پلیس امنیت عمومى شهرستان ساوه، پس از اطالع 
از فعالیت تعدادى  دستگاه  استخراج ارز دیجیتال در یک منزل 

مسکونى، موضوع را در دستور کار خود قرار دادند. 
منزل  این  شناسایى  از  پس  مأموران  داشت:  اظهار  وى   
این  از  بازدید  در  قضائى،  دستگاه  با  هماهنگى  و  مسکونى 
محل، موفق به کشف تعداد 6 دستگاه استخراج ارز دیجیتال 

قاچاق و بدون هر گونه مدارك معتبر قانونى شدند. 
تقریبى  ارزش  به  اشاره  با  انتظامى شهرستان ساوه   فرمانده 
یک میلیارد ریالى دستگاه هاى کشف شده، افزود: فرد دستگیر 
شده در این عملیات پس از تشکیل پرونده مقدماتى براى سیر 

مراحل قانونى به دستگاه قضائى معرفى شد. 
عیسى آبادى با اشاره به اثرات سوء استفاده از دستگاه هاى 
استخراج ارز دیجیتال گفت: شهروندان در صورت اطالع از هر 
گونه فعالیت دستگاه هاى استخراج ارز دیجیتال، مراتب را از 

طریق تلفن 110 به پلیس گزارش کنند.

فرمانده نیروى انتظامى شهرستان ساوه:

خشکسالى یک هزار و 522 میلیارد ریال به کشاورزى خمین خسارت زد
ایرنا: مدیر جهاد کشاورزى خمین گفت: کاهش بارندگى و خشکسالى بى سابقه امسال یک هزار و 522 میلیارد ریال به حوزه کشاورزى این شهرستان خسارت وارد کرد.

«عباس ارشدى» افزود: بیشترین خسارت خشکسالى و کاهش پراکندگى بارندگى  به محصوالت زراعى  گندم و جو در این شهرستان بوده است. وى بیان کرد: تولید گندم آبى و دیم 17 هزار و 900 تن ، جو آبى و دیم 384 تن ، کلزا 84 تن و باغات آبى 11 
هزار تن در خمین کاهش یافته است. مدیر جهاد کشاورزى خمین گفت: تولید عسل در این شهرستان نیز به دلیل کاهش بارش 70 تن کاهش یافته است.ارشدى، سطح زراعت و باغات زیر پوشش بیمه را چهارهزار و 667 هکتار بیان کرد و افزود: این میزان 
شامل 54 و نیم هکتار باغات و چهارهزار و 613 هکتار اراضى زراعى  شهرستان است. وسعت اراضى قابل کشت در شهرستان خمین 72 هزار هکتار است که هر سال یک سوم آن در چرخه تولید محصوالت بهاره و پاییزه قرار مى گیرد.شهرستان خمین داراى 

14 هزار خانوار کشاورز است و مهم ترین محصوالت آن را گندم، جو، سیب زمینى، پیاز و لوبیا شامل مى شود

روزنامه  سیاسى، اقتصادى، فرهنگى 
��ی
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خشکسالى شرایط نگران کننده اى را در استان رقم زده است 
استاندار مرکزى:

عطریاس:  استاندار مرکزى در جلسه شوراى ادارى 
اســتان مرکزى با اشاره به این مطلب که در روزهاى 
پایانــى دولت دوازدهم قــرار داریم،اظهار کرد: باید 
تالش بى وقفه اى را جهت انجام وظایف دنبال کرد، 
تصور نکنیم که با نزدیکى به پایان مسئولیت ها مى 
توانیم کم کارى کنیم، بلکه مهم این است که تا آخرین 

روز مسئولیت کار را با قدرت انجام دهیم.
وى با بیان اینکه روند انتقــال قدرت از دولت فعلى 
به دولت آینده به خوبى در حال انجام اســت، افزود: 
بالفاصله پــس از انتخاب رییس جمهورى منتخب، 
روسا و مســئوالن از جمله رییس جمهورى فعلى به 
دیدار رییس جمهور منتخب رفتند و وزرا یکى پس 
از دیگرى به ارائه گزارش پرداختند و این نشــان از 
انتقال مناسب قدرت در یک کشور مردم ساالر دارد 
که فرهنگ مردم ساالرى و حکومت مردم بر مردم را 

به نمایش مى گذارد
ســید على آقازاده در بخش دیگرى از سخنانش به 
خشکســالى در استان اشــاره کرد و گفت: به دلیل 
کاهش منابع آب و خشکسالى، در تولید محصوالت 
کشاورزى با چالش روبرو شده ایم؛ در سال گذشته 5.7 
میلیون تن خرید گندم در استان انجام شد، اما امسال 

این رقم به 3.7 میلیون تن رسیده است .
اســتاندار مرکزى تصریح کرد: با مشــکالتى چون 
خشکسالى مواجه هستیم که در مصرف و تولید برق 
و آب موثر بوده و شرایط نگران کننده اى را رقم زد، از 
طرفى شاهد رشد مصرف آب و برق هستیم به طورى 
که در سال جارى حدود 20 درصد افزایش مصرف را 

شاهد هستیم که رقم بسیار باالیى است.
وى استفاده از ماینرها، تاسیس واحدهاى تولیدى و 
... را از جمله دالیل افزایش مصرف دانست و افزود: در 
سال هاى اخیر به دلیل تحریم ها و درآمدها و هزینه 
کشــور ، نیاز و مصرف برابر نشده است و دولت نیز با 
سختى کشور را اداره کرد و فرصت نشد بتوانیم نیروگاه 
هاى بزرگ برق را احداث کنیم، هرچند که در دولت 

فعلى 18 هزار مگاوات تولید برق رقم خورده است.
وى تصریح کــرد: دولتى ها باید بــا صرفه جویى و 
مدیریت مصرف در مرسى کنترل شرایط گام بردارند، 
البته صنایع نیز در این راستا همکارى مناسبى داشته 
اند و این مدیریت ها باعث شــد که در روزهاى اخیر 

برق خانگى قطعى نداشته باشد، البته این عدم قطع 
برق به منظور بهبود شرایط نیست، اکنون با 10 هزار 
مگاوات کمبود برق مواجه هســتیم و باید مدیریت 

مصرف را اعمال کرد.
استاندار مرکزى با بیان اینکه مردم در هر زمان که نیاز 
بوده است به کمک نظام و دولت آمده اند، گفت: در این 
برهه سخت کاهش تولید برق و مشکالت آب شرب 
برخى از شهرها و روســتاها، مردم با صرفه جویى و 
مدیریت مصرف به کمک آمدند همانطور که در کرونا 
نیز مساعدت داشــتند و به صورت نسبى شرایط در 

حد کنترل درآمد.
وى تاکید کرد: اگر 15 درصد مصرف برق خانواده 
ها کاهش یابــد در مجموع 2 تا 3 هــزار مگاوات 
صرف جویــى رقم مى خورد، موضــوع آب و برق 
و خشکسالى به این تابســتان خالصه نمى شود، 
امسال تولید گندم در کشــور به شدت افت کرده 
است، تا دیروز آمار خرید گندم در استان 47 هزار 
تن بوده اســت، اما در مدت مشــابه سال قبل به 
105 هزار تن رســیده بودیم. در سال گذشته 5.7 
میلیون تن خرید انجام شد، اما امسال این رقم به 
3.7 میلیون تن رسیده اســت و در واقع در تولید 
محصوالت کشــاورزى با چالش روبرو شــده ایم. 
ســدها نیز در وضعیت مناســبى قرار ندارند و اگر 
بارندگى در پاییز، زود آغاز نشــود ممکن است در 
آبرسانى به شهرهاى بزرگ با چالش روبرو شویم و 
در واقع در یک کلمه نیازمند صرفه جویى هستیم.
وى در خصوص آبرسانى روستاها گفت: آبرسانى 
سیار در روستاها نســبت به سال گذشته افزایش 
یافته است و شاید تا پایان تابستان به 120 تا 130 
روستا برسد که معضل بزرگى شده است، اما مسئله 
امروز عدم مصرف پســاب در استان است. 1500 
لیتر پساب در استان تولید مى شود و این رقم باید 
مورد توجه بخش صنعت و ســرمایه گذاران قرار 
گیرد. باید از این ظرفیت استفاده شود تا منابع ابى 
صنایع تامین شود. فرمانداران باید صنایع و سرمایه 

گذاران را به استفاده از این ظرفیت سوق دهند.

در مورد چشمه ها و قنوات در روستاها نیز 
نگرانى هایى وجود دارد

  مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب استان مرکزى 
در این جلســه در موردوضعیت آبى استان اظهار 
کرد: از مجموع 12 شهرستان استان مرکزى، به جز 
برخى مناطق حاشــیه نشین شهرها، 100 درصد 
جمعیت شهرى تحت پوشش آبرسانى هستند. در 
روستاها این شــاخص به 90 درصد مى رسد و از 
1113 روستا 850 روستا تحت پوشش قرار دارند.

یوســف عرفانى نســب  افزود: 30 روســتا از 250 
روستایى که تحت پوشــش نیستند، براى آبرسانى 
شناسایى شده اند که اگر همکارى مى کردند ظرفیت 

پوشش به 95 درصد مى رسید.
عرفانى نســب با بیان اینکه شــاخص بهره مندى 
از آب ســالم در روستاهاى اســتان به 85 درصد 
مى رســد، گفت: در بحث چشــمه ها و قنوات در 
روســتاها نیز نگرانى هایى وجــود دارد. به دلیل 
شــرایط کنونى وجود مخازن ذخیــره مى تواند 
مشــکالت را تحت کنترل درآورد در حال حاضر 
831 مخزن در مدار اســت، اما کمبودهایى وجود 
دارد که باید در ســال هاى آتى ایجاد این مخازن 
مدنظر قرار گیرد.وى با اشــاره به ایجاد 21 مخزن 
در سال گذشــته، بیان کرد: 1532 لیتر پساب در 
استان تولید مى شود که استفاده از این پساب تنها 
به حدود 120 لیتر بر ثانیه به صورت هدفمند مى 
رسد و باقى آن قابلیت واگذارى دارد ولى متاسفانه 
در حوزه صنعت از این ظرفیت هیچ اســتفاده اى 

نمى شود.
وى با بیان اینکه 12 درصد مشترکین استان مشمول 
طرح آب امید هســتند، افزود: 33 درصد مشترکین 
الگوى مصرف را رعایت مى کنند، 10 درصد بیش از 
دو برابر الگــوى مصرف و 43 درصد تا دو برابر الگوى 

مصرف، آب مصرف مى کنند.
عرفانى نســب گفت: بهاى تمام شده هر متر مکعب 
آب در استان مرکزى 1450 تومان و متوسط قیمت 
فروش حدود 700 تومان است و مجموع بدهى هاى 
شــرکت آب و فاضالب بیــش از 20 میلیارد تومان 
برآورد شده است.وى اضافه کرد: در حال حاضر 125 
روســتا نیازمند آبرسانى سیار هســتند، 18 روستا 
داراى مشــکل کمى و 14 روســتا داراى مشکالت 

کیفى هستند.

قطعى برق در انتظار ادارات پرمصرف 
استان مرکزى

 مدیرعامل شرکت توزیع نیروى برق استان مرکزى 
گفت: ادارات پر مصرف و بى توجه به اقداماتى که باید 
در راستاى کاهش مصرف برق رعایت شود، دو ساعت 
در روز دچار قطعى برق مى شوند و ادارات پرمصرف تر 
نیز ساعات بیشترى را مشمول قطع برق خواهند شد.
محمد اله داد در جلسه شوراى ادارى استان مرکزى با 
ابراز تاسف درخصوص مشکالت ایجاد شده در تامین 
برق در سال جارى، اظهار کرد: دو سد آبى تولید برق 
در کشور وجود دارد که وضعیت مناسبى ندارد و در 
واقع شرایط سخت و شــکننده اى را شاهد هستیم. 
کاهش بارندگى ها، افزایش دما، کاهش 35 درصدى 
ظرفیت تولید برق سدها، ارزان بودن انرژى، مصارف 
روزافزون استخراج غیرمجاز رمز ارزها، رشد چشمگیر 
رونق صنایع موجود، تداوم شرایط کرونایى و حضور 
طوالنى تر مشترکین باعث مشکالتى در صنعت برق 

شده است.
وى خواستار توجه به ســاعات کارى ابالغى ادارات 
از ســوى استاندارى شــد و گفت: از ســاعت 11 تا 
13 بارهاى سرمایشــى باید 50 درصد کاهش یابد 
و اطمینــان از خاموش بودن تمامى سیســتم هاى 
سرمایشى و برقى پس از اتمام ساعت ادارى و روزهاى 

تعطیل ضرورى است، همچنین استفاده از دور کند 
کولرهاى آبى و تنظیم دماى کولــر گازى روى 24 

درجه باید مدنظر ادارات قرار گیرد.
اله داد با بیان اینکه ادارات داراى ژنراتور باید در پیک 
ظهر از ژنراتور استفاده کنند، افزود: استفاده حداکثرى 
از تهویه و نور طبیعــى روز، تعیین و معرفى نماینده 
انرژى، استفاده از پتانسیل نیروهاى خدماتى و نگهبان 
براى کنترل مصارف، حذف یــا کاهش نورپردازى 
و روشنایى مازاد ســاختمان ها، محوطه ها و سردر 
ادارات، مراجعه به سایت شرکت برق یا اپلیکیشن برق 
من براى اطــالع از برنامه قطع برق از دیگر انتظارات 
مجموعه شرکت توزیع نیروى برق استان مرکزى از 

اعضاى شوراى ادارى است.
وى افزود: ادارات پر مصرف و بى توجه به موارد مذکور 
دو ساعت در روز دچار قطعى برق مى شوند و ادارات 
پرمصرف تر نیز ساعات بیشترى را مشمول قطع برق 

خواهند شد.
اله داد تصریح کرد: شرایط تا پایان شهریور باید تحت 
کنترل باشد چراکه وضعیت شکننده است. اگر کنترل 
و همکارى الزم از سوى مدیران انجام نشود مجبور مى 
شویم به بخش خانگى و عمومى نیز خاموشى بدهیم 
که اصال مورد تمایل ما نیست، اما اگر فروپاشى شبکه 
محتمل باشد ناچاریم که قطع برق را به مانند هفته 

گذشته که هفته بسیار سختى بود ادامه دهیم.

ایسنا: سفیر ارمنستان در ایران گفت: استان مرکزى 
و ارمنستان مى توانند تعامل سازنده خوبى در زمینه 
اقتصادى، تجارت، سرمایه گذارى و تولید محصوالت 
مشترك داشته باشند و با همکارى دو جانبه وارد بازار 

ثالث شویم.آرتاشــس تومانیان در نشســت با سفیر 
ارمنســتان که در جریان ســفر یک روزه آرتاشس 
تومانیان به استان مرکزى برگزار شد، با بیان اینکه براى 
سومین بار به استان مرکزى سفر کرده ام و به شرایط 

استان اشراف دارم، بیان کرد: یکى از مهمترین شاخصه 
هاى استان مرکزى، حضور افراد فنى و با پشتکار است 
که امور را به نتیجه مى رسانند.اظهار کرد: در استان 
هاى مختلفى حضور داشــتم اما اقرار مى کنم استان 

مرکزى از نظر فنى و صنعتى در ایران ســرآمد است، 
استان مرکزى و ارمنستان پتانسیل هاى بسیارى در 
اختیار دارند که تاکنون به خوبى استفاده نشده است.

وى با بیان اینکه قبل از سفر، هماهنگى الزم با وزرات 

اقتصاد ارمنســتان به منظور حضور هیات تجارى از 
استان مرکزى در ارمنستان انجام شد، گفت: مى توان 
هماهنگى جهت سفر رسمى از سوى استاندار مرکزى 

به ارمنستان و مالقات با دولت را ترتیب داد.

خبر

 استان مرکزى و ارمنستان مستعد همکارى مشترك

 سفیر ارمنستان در ایران:

30 فقره جواز تاسیس واحد 
صنعتى در ساوه صادر شد

و تجارت ساوه گفت:  اداره صنعت، معدن  : سرپرست  ایرنا 
این  در  صنعتى  واحد  تاسیس  جواز  فقره   30 امسال  بهار  در 

شهرستان صادر شد.
نخست  ماه  سه  در  آمارها  براساس  افزود:  رضایى»  «بهزاد 
امسال 17 فقره پروانه بهره بردارى نیز در بخش صنعت صادر 
شده که شامل طرح توسعه و بهره بردارى از واحدهاى جدید 

صنعتى است.
وى بیان کرد: تعداد جواز تاسیس صنعتى صادر شده در این 
شهرستان در مدت مذکور 30 فقره با پیش بینى یک هزار و 
320  فرصت شغلى است که بیانگر رغبت سرمایه گذاران براى 

فعالیت و حضور در ساوه دارد.
ماهه  سه  در  شده  تاسیس  جوازهاى  ارزش  افزود:  رضایى 
برآورد  ریال  میلیارد   230 و  هزار   9 از  بیش  امسال  نخست 

مى شود.
به گفته سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت ساوه، تسهیل 
سرمایه گذارى از اولویت هاى این سازمان است و در این راستا 
10 فقره پروانه بهره بردارى طرح توسعه به ارزش بیش از 2 

هزار میلیارد ریال در این شهرستان صادر شده است.
بهره بردارى  پروانه  این مدت هفت فقره  وى عنوان کرد: در 
جدید به ارزش بیش از هشت هزار میلیارد ریال و ایجاد 214 

فرصت شغلى صادر شده است.
براى 378  رضایى گفت: طرح هاى توسعه واحدهاى صنعتى 

نفر در ساوه شغل ایجاد خواهد کرد.

سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت ساوه:


