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تشکیل ستادهاي انتخاباتی اصولگرایان، انتظاراصالح طلبان

نگاهی به آرایش نیروهاي سیاسی در استان مرکزي: 

در این شماره بخوانید

4

شرکت دوده صنعتى پارس در نظر دارد اقالم ضایعاتى 
خود را از طریق مزایده عمومى بفروش برساند.
 لذا در صورت تمایل جهت حضور در مزایده،

 از روز چهارشنبه مورخ 1400/02/29 لغایت پایان 
وقت ادارى 1400/03/09 با واحد بازرگانى

 شرکت دوده صنعتى پارس با شماره تلفن هاى
  ( 5-88783062-021 ) ( داخلى 135-104) 

تماس حاصل فرموده و نامه درخواست اسناد مزایده 
را از طریق ایمیل

(niromand@dsp.co.ir)
 و یا شماره فکس(88779222-021) ارسال نمایید.
اسناد مزایده پس از هماهنگى، از طریق ایمیل براى 

متقاضیان ارسال خواهد شد. 

آگهى مناقصه
( نوبت دوم )

روا�ط ��و�ی ��� دوده ����ی �رس

سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزى درنظردارد نسبت به برگزارى مزایده 
عمومى یک مرحله اى تعدادى ازمحدوده هاى معدنى( اکتشافى، بهره بردارى و گواهى 
 www.setadiran.ir کشف) درسامانه تدارکات الکترونیکى دولت(ستاد)به آدرس
اقدام نماید. متقاضیان مى توانند ازساعت 8:30 صبح روز جمعه مورخ 1400/02/31 
لغایت ساعت 14:00 روز پنج شنبه  مورخ 1400/03/13 نسبت به ارائه قیمت در سامانه 
اقدام نمایند. زمان بازگشایى پاکات و اسناد مزایده روز دوشنبه مورخه 1400/03/17 
راس ساعت 10 صبح در محل سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مى باشد. متقاضیان 
محترم مى بایست جهت شرکت درمزایده نسبت به ثبت نام درسامانه مذکور و تهیه 
گواهى امضاء الکترونیکى (توکن) از دفاتر منتخب پیشخوان دولت اقدام و در مزایده 

بصورت الکترونیکى از درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت شرکت نمایند . 
با شماره  توانند  این سامانه مى  بیشتر درخصوص  اطالعات  متقاضیان جهت کسب 
تماس41934 021 پشتیبانى سامانه ستاد تماس حاصل نموده و"صرفاً جهت اطالع 
ومشاهده اطالعات مزایده" از روز جمعه مورخ  1400/02/31 به آدرس الکترونیکى 
mkz.mimt.gov.ir سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزى مراجعه نمایند. 
متقاضیان مى بایست تمامى مدارك مورد نیاز را  با  امضا دیجیتال و از طریق سامانه 
ستاد بارگذارى و ارسال نمایند. ضمناً نقشه محدوده هاى معدنى براساس کد کاداستر 

اعالم شده در مزایده در سامانه کاداستر معادن کشور به نشانى
 www.cadastre.mimt.gov.ir در قسمت نقشه قابل مشاهده مى باشد . 

تذکر : کلیه فرایند برگزارى مزایده به صورت الکترونیکى و از طریق سامانه ستاد 
بوده و هیچگونه مدرك فیزیکى توسط سازمان اخذ نخواهد شد.

روا�ط ��و�ی سازمان ���ت �عدن و �جارت ا�تان ��ی

آگهى مزایده عمومى محدوده هاى معدنى 
سازمان صنعت،معدن و تجارت استان مرکزى

  1138593م الف   آگهى صمت

فرزانه صادق مالواجرد ،معاون وزیر راه و شهرسازي:

طرح جامع اراك اصالح 
نمی شود

  اصالحات در طرح تفصیلی اراك انجام خواهد شد

نگاهی به وضعیت زمین داران رسول آباد:

●     معاون وزیر راه و شهرسازي:
درکاربري و واگذاري هایی که انجام شده ؛ 

موارد قانونی رعایت نشده است

19سال
 بالتکلیفی

صفحه ٢

برگزاري تجمع هاي پیش از موعد 
انتخاباتی در استان مرکزي ممنوع است

استاندار مرکزي:

●   معاون سیاسى استاندارمرکزى: هیچ  مجوزى براى فعالیت هاى 
تبلیغاتى دراستان داده نشده است 

صفحه ٤
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عطریاس: اســتاندار مرکزى گفــت: برگزارى 
تجمع هاى پیش از موعد انتخاباتى در این استان 
ممنوع اســت و فرمانداران بایدمراقبت الزم را در 

این زمینه داشته باشند.
سید«على آقازاده» در نشست ستاد مدیریت کرونا 
استان مرکزى، افزود: فرمانداران شهرستان هاى 
اســتان بایــد نظارت کافــى را بــراى برگزارى 
نشست هاى انتخاباتى در زمان مقرر داشته باشند 
و در صورت برگزارى هرگونــه تجمع انتخاباتى 
غیررسمى و پیش از زمان تعیین شده، متخلفان 

را به مقام قضایى معرفى کنند.
وى ادامه داد: فعالیت تبلیغاتــى براى انتخابات 
ریاســت جمهورى از هفتم خــرداد ماه جارى و 
رقابت هاى تبلیغى شــوراهاى اســالمى شهر و 

روســتا و انتخابات میان دوره اى مجلس شوراى 
اسالمى  نیز 2 هفته پیش از راى گیرى خواهد بود 
و برگزارى هرگونه تجمع  انتخاباتى در مکان  بسته 
براى مقابله با شیوع ویروس کرونا ممنوع است و 
باید برنامه هاى انتخاباتى در محیط هاى ســرباز 

طراحى و اجرا شود.
اســتاندار مرکزى خاطرنشــان کرد: در جریان 
انتخابات پیش رو، براى جلوگیرى از شیوع موج 
بعدى کرونا در این استان، نیروى انتظامى باید در 
کنار فرمانداران شهرستان ها برنامه ریزى مناسبى 
را براى چهار روز تعطیلى هفته آتى داشته باشند.

آقازاده در بخش دیگرى از ســخنانش افزود: 59 
معبر بــراى جلوگیــرى از ورود خودروهاى غیر 
بومى به استان مرکزى همانند سال گذشته و عید 
فطر در تعطیالت هفته آتى در مســیر هاى برون 

شــهرى کنترل جدى دارد و جاده هاى فرعى نیز 
مسدود مى شوند.

وى اظهار داشــت: مبتالیان و مراجعان سرپایى 
کووید 19 به مراکز درمانى استان مرکزى در هفته 
چهارم اردیبهشت ماه نسبت به 2 هفته گذشته 50 
درصد کاهش داشته است و موارد فوت و بسترى 
این بیماران نیز در این مدت به یک ســوم کمتر 

گزارش شده است.
استاندار مرکزى افزود: کاهش تعداد مبتالیان به 
ویروس کرونا، موارد فوت و بســترى این بیماران 
در مراکز درمانى استان مرکزى با همکارى مردم 
و دســتگاه هاى استان محقق شــده و این مهم 
نشــان از عبور از پیک چهارم بیمارى کووید 19 

در استان است.
آقازاده خاطرنشان کرد: استان هاى جنوبى کشور 
از نظر شیوع ویروس کرونا وضعیت مناسبى ندارند 
و احتمال هجوم دوباره کووید 19 با سویه هندى 
در این استان وجود دارد و درصورت عدم رعایت 
پروتکل هاى بهداشتى ممکن است دوباره شرایط 

دشوار بر استان حاکم شود.
وى، با یادآورى آغاز واکسیناســیون افراد باالى 
70 سال در اســتان مرکزى گفت: این استان از 
نظر واکسیناسیون افراد باالى 75 سال از شرایط 
مناســبى برخوردار است  و پیش بینى مى شود از 
پایان خرداد ماه واکسیناسیون افراد باالى 60 سال 

در استان آغاز شود.
استاندار مرکزى افزود: پیشنهاد واکسیناسیون 
عوامــل انتخابــات، نیروى انتظامــى و اعضاى 
صندوق ارایه شــده و امید مــى رود که تا پیش 
از برگزارى انتخابات واکسیناســیون این افراد 

انجام شود.
وى ادامه داد: یک هــزار و 184 صندوق راى در 
استان مرکزى پیش بینى شده و براى جلوگیرى 
از ازدحــام جمعیــت 110 صندوق بــه تعداد 

صندوق هاى راى افزوده شده  است.

هیچ  مجوزى تاکنون براى فعالیت هاى 
تبلیغاتى در استان مرکزى داده نشده 

است

معاون سیاســى، امنیتى و اجتماعى استاندارى 
مرکزى نیز در این نشست گفت: میانگین رعایت 
پروتکل هاى بهداشتى در کشور 67 درصد است 
که این شاخص براى اســتان مرکزى  64 درصد 
بوده و رعایت پروتکل هاى بهداشــتى در استان 

پایین تر از کشور است.
«بهروز اکرمى» افزود: هیچ گونه مجوزى تاکنون 
براى فعالیت هاى تبلیغاتى در استان مرکزى داده 
نشده و برگزارى هرگونه تجمع ها و فعالیت هاى 
انتخاباتى در اســتان ممنوع اســت و با توجه به 
برگزارى انتخابات ریاســت جمهورى، شوراهاى 
اسالمى شــهر و روســتا و میان دوره اى مجلس 
شوراى اسالمى در 28 خرداد ماه امسال، مى طلبد 
که براى جلوگیرى از بروز مشــکالت نظارت ها 
و کنترل ها توســط اتاق اصناف و سازمان صمت 

افزایش یابد.
وى  با یــادآورى تعطیالت چند روزه خرداد ماه، 
گفت: پیش بینى هاى الزم از ســوى ستاد ملى 
کرونا براى محدودیت تردد در این روزها انجام 

مى شود.

تجمعات انتخاباتى با رعایت فاصله گذارى 
اجتماعى در فضاى غیر مسقف برگزار شود

رئیس دانشــگاه علوم پزشــکى اراك نیز در این 
نشســت گفت: واکسیناســیون 80 درصد افراد 
باالى 75 ســال در این اســتان انجام شده و 20 
درصد بقیه افرادى هســتند که تمایلى به تزریق 
این واکسن نداشــته و به مراکز پیش بینى شده 

مراجعه نکرده اند.
دکتر سید«محمد جمالیان» افزود: با توجه به روند 

افزایشى پیک کرونا در برخى استان ها و مراودات 
این استان ها با اســتان مرکزى و تعطیالت نیمه 
خرداد ماه  جارى نگرانى افزایش این بیمارى در 

استان وجود دارد.
وى، برگــزارى تجمع هاى انتخاباتى در اســتان 
مرکزى را از دیگر نگرانى هاى دانشگاه علوم پزشکى 
استان عنوان کرد و گفت: نیاز است این تجمع ها 
با رعایت فاصله گــذارى اجتماعى در فضاى غیر 

مسقف برگزار شود.
رئیس دانشگاه علوم پزشکى اراك خاطرنشان کرد: 
رستوران ها از جمله مکان هاى شیوع ویروس کرونا 
است و مى طلبد که سرویس خدمات غذا به صورت 

بیرون بر در این مکان ها انجام شود.
معاون بهداشتى دانشگاه علوم پزشکى اراك نیز در 
این نشست گفت: یک هزار و 701 مورد مثبت ابتال 
به کرونا در هفته چهارم اردیبهشت ماه امسال در 
استان مشاهده شد در حالى که این آمار در هفته 

سوم اردیبهشت سه هزار و 121 مورد بود.
دکتر «على علیمحمدى» افزود: 337 بیمار کووید 
19 در هفته سوم اردیبهشت ماه امسال در مراکز 
درمانى استان مرکزى بسترى شدند که بر اساس 
گزارش واصله شمار این بیماران در هفته چهارم 

اردیبهشت ماه به 236 نفر کاهش یافته  است.
وى ادامه داد: شمار مبتالیان به ویروس کرونا که 
به صورت ســرپایى خدمات درمانى گرفته و در 
قرنطینه خانگى بودند هفته سوم اردیبهشت ماه 
جارى 2 هزار و 784 نفــر بود درحالیکه این آمار  
در هفته چهارم اردیبهشت ماه به یک هزار و 465 

نفر کاهش یافت.
معاون بهداشتى دانشــگاه علوم پزشکى اراك 
ادامــه داد: 57 بیمار کوویــد 19 هفته چهارم 
اردیبهشت ماه جان خود را بر اثر این بیمارى از 
دســت دادند در حالى که آمار فوت شده ها این 
بیماى در هفته ســوم اردیبهشت در استان 74 

نفر بوده است .

برگزارى تجمع هاى پیش از موعد انتخاباتى در استان مرکزى 
ممنوع است

استاندار مرکزى:
خــبــر

پتانسیل هاى توسعه استان مرکزى آنچنان 
که باید در سند آمایش دیده نشده است

صنایع مادر، مادري نمیکنند

شوراى  درمجلس  خنداب  و  کمیجان  اراك،  نماینده  ایسنا: 
اسالمى گفت: پتانسیل هاى توسعه اقتصادى، فرهنگى و اجتماعى 
استان مرکزى آنچنان که شایسته نام و آوازه این استان است در 

سند آمایش سرزمین لحاظ نشده است.
این  در  اردیبهشت   30 پنجشنبه  روز  آصفرى  حسن  محمد 
خصوص  در جمع خبرنگاران اظهار کرد: پیرو تدوین سند آمایش 

سرزمین در شوراى عالى آمایش کشورى، بررسى آن انجام شد.
وى افزود: سند آمایشى سرزمینى استان مرکزى پس از رونمایى 
توسط کارگروه هاى بیست گانه دفتر اینجانب بررسى و تحلیل 

کارشناسى شد.
آصفرى اظهار کرد: بعد از بررسى سند مذکور مشخص شد که 
آنطور که شایسته نام و آوازه استان مرکزى است پتانسیل هاى 
توسعه اقتصادى، فرهنگى و اجتماعى در سند مذکور لحاظ نشده 

است.
وى با اشاره به اجراى برنامه هفتم توسعه اقتصادى، اجتماعى و 
فرهنگى از سال جارى در کشور ادامه داد: سند آمایش به عنوان 
یک سند باالدستى در برنامه هفتم مورد مطالعه قرار مى گیرد 
و باید مغایرت هاى سند مذکور و نواقص موجود در آن هر چه 

سریعتر به نهاد ریاست جمهورى انعکاس یابد .

ایسنا: رئیس انجمن مدیران صنایع شهرستان ساوه گفت: ریزش قیمت 
دالر براى به ضرر تولید و صادرات بوده و آسیب زاست.

«سعید رضوانى» به تعطیلى بازار مصرف در شرایط کرونایى اشاره کرد 
و افزود: نوســانات ارزى و کاهش قیمت دالر زمینه ســاز رکود در بازار 
مصرف اســت و نگرانى هاى جدى را در صورت افــت قیمت ارز در بازار 

براى صاحبان صنایع ایجاد کرده است.
وى با اشاره به اینکه بیشترین منفعت افزایش قیمت دالر به جیب دولت 
مى رود، افزود: دولت ذى ســهم نهاده هاى تولیدى و صنایع مادر است و 
براین اســاس اجازه افت قیمت دالر را نخواهد داد، چرا که منافع دولت 
آســیب خواهد دید. از طرفى کاهش قیمــت دالر منجر به ایجاد بحران 

شدیدى در صنایعى خواهد شد که صادرات محور هستند.
مسئول نمایندگى اتاق بازرگانى استان مرکزى در ساوه با تاکید براینکه 
بعید اســت دولت اجازه دهد قیمت ارز با افت شدید مواجه شود، گفت: 
شرکت هاى مادر از جمله پتروشیمى و فوالدســازان همواره از شرایط 
موجود در کشور سوء اســتفاده کرده و مواد اولیه را به قیمت هایى باالتر 

از قیمت هاى جهانى عرضه کرده اند.
وى بیان کرد: طرح این موضوع که قیمت دالر به 4700 تومان برمى گردد 
به فضاى رکودى که در بازار مصرف متاثر از تعطیلى در شرایط کرونایى 
ایجاد شــده اســت؛ دامن مى زند و مشــکالت جدیــدى را پیش روى 

تولیدکنندگان قرار داده است.
رضوانى با اشــاره به افزایش 30 درصدى نرخ حمل ونقل کاال در ســال 
جارى گفت: در شرایطى که زمزمه کاهش قیمت دالر شنیده مى شود و 
تا حدودى نیز افت قیمت داشته است، اما نه تنها هزینه هاى تولید کاهش 

پیدا نکرده بلکه روند صعودى به خود گرفته است.
او تصریح کرد: افزایــش هزینه هاى قیمت تمام شــده کاال نظیر حمل 
و نقل، دســتمزد و ... دســت و پاى تولید کننده را بسته است، از طرفى 
کمبود نیروى انســانى براى فعالیت در صنعت چالش جدیدى را پیش 
روى صنعتگران قرار داده اســت که این وضعیت شرایط را سخت تر مى 

کند و دود آن به چشم تولیدکنندگان مى رود.
وى گفت: وقتى صنایع پائین دستى نیاز به مواد اولیه دارند باید با قیمتى 
باالترازقیمت جهانى نسبت به تهیه مواد اولیه اى که در سایه سوء استفاده 
برخى صنایع مادر به قیمتى گزاف در بازار عرضه مى شود، اقدام کنند.

رضوانــى تاکیــد کرد: با وجــود مشــکالت عدیده اى کــه پیش روى 
تولیدکننــدگان قرار گرفته اســت، اما با تالش مضاعــف کارفرمایان و 
کارگران جهش واقعى در تولید شــکل گرفته و شرایط تولید در کشور 

روند مناسبى دارد.

آصفرى، نماینده اراك، کمیجان و خنداب:

رئیس انجمن مدیران صنایع شهرستان ساوه:

خبر

ایرنا : رئیس اداره جهاد کشاورزى شهرستان ساوه 
از کشاورزان درخواســت کرد با توجه به کمبود 
بارندگى ها و عدم تخصیص آب از سد الغدیر، کشت 

تابستانه را متوقف کنند تا متضرر نشوند.
«حســن شــریفى»گفت: امســال با توجه به 
خشکســالى و کاهش بارندگى ها برنامه وزارت 
جهاد کشاورزى کاهش کشت بهاره و پاییزهاست 
و تمام ارقام و محصوالت کشــاورزى محدودیت 

مصرف آب دارند.

وى بیان کرد: براساس آمارها 90 درصد سبزى و 
صیفى جات و همچنین 60 درصد ذرت شهرستان 
با روش تیپ نوارى (نوعى آبیارى قطره اى) آبیارى 

مى شوند.
به گفته رئیس اداره جهاد کشــاورزى شهرستان 
ســاوه، یکى از محصــوالت کشــاورزى عمده 
شهرستان ساوه، طالبى است که امسال سطح زیر 
کشت آن بیش از 2 هزار و 500 هکتار بوده و 90 
درصد آن از طریق پالت هاى پالســتیکى و تیپ 

نوارى آبیارى مى شوند.
شــریفى ادامه داد: مصرف آب در شــیوه آبیارى 
سیستمى کاهش مى یابد به طورى که یک هکتار 
آبیــارى ثقلى معادل 10 هکتــار طالبى با روش 

آبیارى تیپ است.
وى همچنین در خصوص کشت ذرت در اراضى 
کشاورزى ساوه، اظهار داشت: مدت زمان تولید 
این محصول در گذشته 170 روز بود که با استفاده 
از آبیارى تیپ نوارى و ارقام جدید، اکنون به 90 

روز کاهش یافته است.
وى عنوان کرد: با توجه به کمبود ذخیره آبى سد 
الغدیر ساوه، امسال آب سد تنها به باغات اختصاص 

یافته و براى کشت تابستانه آب توزیع نمى شود.
مدیرجهاد کشاورزى شهرســتان ساوه گفت: از 
اول اردیبهشــت به طور رســمى اعالم شده که 
کشاورزان از کشت تابستانه به امید تخصیص آب 
سد خوددارى کنند و در این زمینه قراردادى نیز 

با کشاورزان منعقد نخواهد شد.

شــریفى با اشــاره با سطح زیر کشــت ذرت در 
شهرستان ساوه گفت: ســال گذشته با توجه به 
تخصیــص آب در بیش از 9 هزار هکتار از اراضى، 
ذرت کشت شــد که امسال میزان به چهار هزار و 

500 هکتار کاهش یافت.
وى از ســرمازدگى ســه هزار هکتار از باغات انار 
شهرستان ساوه خبر داد و گفت: این سطوح بر اثر 
سرماى بهاره دچار آسیب شدند اما مابقى باغات 

در شرایط مطلوبى قرار دارند.

رئیس اداره جهاد کشاورزى ساوه:

کشاورزان ساوجى کشت تابستانه را متوقف کنند

خبر

ایسنا: رئیــس انجمن مدیران صنایع شهرستان 
ساوه گفت: ریزش قیمت دالر براى به ضرر تولید و 

صادرات بوده و آسیب زاست.
«سعید رضوانى» به تعطیلى بازار مصرف در شرایط 
کرونایى اشاره کرد و افزود: نوسانات ارزى و کاهش 
قیمت دالر زمینه ساز رکود در بازار مصرف است و 
نگرانى هاى جــدى را در صورت افت قیمت ارز در 

بازار براى صاحبان صنایع ایجاد کرده است.
وى با اشاره به اینکه بیشــترین منفعت افزایش 
قیمت دالر به جیب دولــت مى رود، افزود: دولت 

ذى سهم نهاده هاى تولیدى و صنایع مادر است و 
براین اساس اجازه افت قیمت دالر را نخواهد داد، 
چرا که منافع دولت آســیب خواهد دید. از طرفى 
کاهش قیمت دالر منجر به ایجاد بحران شدیدى 
در صنایعى خواهد شد که صادرات محور هستند.

مســئول نمایندگى اتاق بازرگانى استان مرکزى 
در ســاوه با تاکید براینکه بعید است دولت اجازه 
دهد قیمت ارز با افت شــدید مواجه شود، گفت: 
شرکت هاى مادر از جمله پتروشیمى و فوالدسازان 
همواره از شــرایط موجود در کشور سوء استفاده 

کرده و مــواد اولیه را بــه قیمت هایــى باالتر از 
قیمت هاى جهانى عرضه کرده اند.

وى بیان کرد: طرح این موضوع که قیمت دالر به 
4700 تومان برمى گردد به فضاى رکودى که در 
بازار مصرف متاثر از تعطیلى در شــرایط کرونایى 
ایجاد شده است؛ دامن مى زند و مشکالت جدیدى 

را پیش روى تولیدکنندگان قرار داده است.
رضوانى با اشــاره به افزایــش 30 درصدى نرخ 
حمل ونقل کاال در سال جارى گفت: در شرایطى 
که زمزمه کاهش قیمت دالر شنیده مى شود و تا 

حدودى نیز افت قیمت داشــته است، اما نه تنها 
هزینه هاى تولید کاهش پیدا نکــرده بلکه روند 

صعودى به خود گرفته است.
او تصریح کرد: افزایش هزینه هاى قیمت تمام شده 
کاال نظیر حمل و نقل، دســتمزد و ... دست و پاى 
تولید کننده را بسته است، از طرفى کمبود نیروى 
انســانى براى فعالیت در صنعت چالش جدیدى 
را پیش روى صنعتگران قرار داده اســت که این 
وضعیت شرایط را ســخت تر مى کند و دود آن به 

چشم تولیدکنندگان مى رود.

وى گفت: وقتى صنایع پائین دســتى نیاز به مواد 
اولیه دارند باید با قیمتــى باالترازقیمت جهانى 
نســبت به تهیه مواد اولیه اى که در ســایه سوء 
استفاده برخى صنایع مادر به قیمتى گزاف در بازار 

عرضه مى شود، اقدام کنند.
رضوانى تاکید کرد: با وجود مشکالت عدیده اى که 
پیش روى تولیدکنندگان قرار گرفته است، اما با 
تالش مضاعف کارفرمایان و کارگران جهش واقعى 
در تولید شکل گرفته و شرایط تولید در کشور روند 

مناسبى دارد.

رئیس انجمن مدیران صنایع شهرستان ساوه:

صنایع مادر، مادرى نمى کنند

گزارش

تشکیل 6 پرونده قاچاق سیگار ،
 نهاده هاى دامى و کود شیمیایى به 

ارزش 15 میلیارد ریال 

عطریاس: معاون بازرسى و حمایت حقوق مصرف کنندگان سازمان صمت 
استان مرکزى گفت : در فروردین ماه سالجارى 95 انبار سیگار ، کود شیمیایى 

و نهاده هاى دامى در سطح استان بازرسى و 6 پرونده تخلف تشکیل شد .
به گزارش عطریاس به نقل از روابط عمومى سازمان صنعت ، معدن و تجارت 
استان مرکزى ، محمد جواد قربانیان ، با اعالم این خبر افزود: در راستاى نظارت 
بر انبارها ومراکز نگهدارى کاال و بمنظور جلوگیرى از هرگونه ســو استفاده 
احتمالى منجر به قاچاق و احتکار کاال کارشناســان و بازرسان این معاونت از 
طریق رصد ســامانه جامع انبارها نسبت به بازرسى از انبارهاى کاالیى سطح 

استان اقدام مى کنند.
وى درادامه افزود:در همین راســتا از 95 انبار سیگار ، کود شیمیایى و نهاده 
هاى دامى بازرســى به عمل آمد و یک میلیون و 719 هزار نخ انواع سیگارت 
قاچاق ، 440 تن نهاده هاى دامى ، و 1350 کیلوگرم انواع کود شیمیایى وفق 
تبصره 4 ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز کشف و متخلفان با تشکیل 

پرونده هایى به ارزش 15 میلیارد ریال به تعزیرات حکومتى معرفى شدند.

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

خبر

ایلنا: معاون هماهنگى امور اقتصادى استاندارى 
مرکزى گفــت: تکیه بر تقویت ســرمایه گذارى 
و افزایــش ظرفیت تولید واحدهــاى صنعتى از 
موضوعات مهم و ویژه در دوران پساتحریم براى 
استان مرکزى اســت. همچنین تکیه بر استفاده 
حداکثرى از ظرفیت هاى تولید داخل در دوران 

پساتحریم باید با قوت در استان ادامه یابد.
«سعید فرخى» در جلسه شــوراى گفت وگوى 
دولت و بخش خصوصى اســتان مرکزى، افزود: 
در این راستا باید به کمک کارشناسان اقتصادى 
و استادان دانشــگاه و همچنین کارآفرینان ابعاد 
مختلف این موضوعات واکاوى دقیق شــده و از 
توانمندى ها و داشــته ها در دوران پســاتحریم 

حداکثر استفاده بشود.
وى ادامــه داد: در بحــث توانمندى هــا، صنایع 

دارویــى و لوازم خانگى اســتان مرکزى در کنار 
سایر ظرفیت هاى بالفعل مى توانند فعالیت  خوبى 
داشته باشند و باید نقشه راه براى رشد این بخش 

ترسیم کرد.
معاون هماهنگى امور اقتصادى استاندارى مرکزى 
اظهار داشــت: ارزیابى ظرفیت هــاى صادرات 
محصوالت استان مرکزى و تکیه بر بهبود تولید 
و رقابت پذیــرى محصوالت نیــز از نکات مهمى 
اســت که از اکنون باید براى آن اندیشــه کردو 

برنامه داشت.
فرخى تصریح کرد: همچنین اگر وارداتى صورت 
مى گیرد، باید به شــیوه آگاهانه و در راســتاى 
رونق بخشى به تولید و در زمینه کمک به تأمین 

مواد اولیه صنایع و تولید در استان مرکزى باشد.
تهدیدهــاى جدى اســتان مرکــزى در حوزه 

خشکسالى مدیرکل بحران استاندارى مرکزى نیز 
در این جلسه گفت: استان مرکزى در سال جارى 
با تهدیدهاى جدى در حوزه خشکســالى مواجه 
است که باید با راهبردهاى هدفمند در مدیریت 
کشــاورزى، مصرف آب و انرژى و همراهى مردم 
در مصرف مســئوالنه، مخاطرات این رخداد را به 

حداقل ممکن رساند.
حمیــد غیاثى افزود: خســارات خشکســالى و 
سرمازدگى اســتان مرکزى با همکارى سازمان 
جهادکشــاورزى و فرمانداران شهرســتان هاى 
مختلف مشخص شده و به سازمان مدیریت بحران 

ارسال شده است.
وى ادامه داد: بر اساس پیش بینى هاى انجام شده، 
گمانه زنى مى شود، میزان تولید در استان مرکزى 

بر اثر خشکسالى 400 هزار تن کاهش یابد

در جلسه شوراى گفت وگوى دولت و بخش خصوصى استان مطرح شد؛

کاهش 400 هزار تنى میزان تولید در استان مرکزى بر اثر خشکسالى

● معاون سیاسى استاندارمرکزى: هیچ  مجوزى براى فعالیت هاى تبلیغاتى دراستان داده نشده است 
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گزارش

درچند هفته گذشته شــاهد اعتراضات متعدد زمین 
داران رســول آباد بوده ایم. این امر در حالى است که 
ازابتداى انقالب اسالمى،بنیاد مستضعفان وجانبازان 
اراضى این منطقه را درقطعــات ومتراژهاى مختلف 
از450مترتا1000متر، به4500 قطعه زمین تقسیم 
کرده است. طى سال هاى متمادى این قطعات زمین 
درمزایده قرارگرفت و ســندهاى 6دانگ صادر و این 
اراضى درمزایــده قرارگرفت. طبق مزایده خریدار مى 
بایست یک سوم مبلغ را پرداخت و دوسوم مابقى را طى 
سه سال اقساط متناوب پرداخت کند؛ زمانى که اقساط 
تمام شد ســند به نامش ثبت مى شد. حال حدود20 

سال است که افراد سردرگم هســتند، حدود 2000 
قطعه ازاین قطعات درمالکیت مســکن و شهرسازى 
و حدود1000قطعه همچنان ســند در مالکیت بنیاد 

مستضعفان وجانبازان است. 

19سال است که بالتکیلف هستیم 

یکى ازاهالى رسول آباد درگفت وگو با خبرنگارعطریاس 
گفت: مشکل اصلى ما این اســت که به هیچ عنوان به 
کسانى که داراى زمین هســتند؛ مجوز تغییر کاربرى 
داده نمى شــود و باید زمینمان به همین منوال بماند، 
حدود19سال بیش تمام داراییمان را دادیم تا توانستیم 
یک قطعه زمین خریدارى کنیم. درسال81  ،10میلیون 

تومان براى یک قطعه زمیــن پرداخت کرده ایم، درآن 
موقع با آن پول مى توانستیم یک خانه دریکى ازمناطق 
متوســط اراك خریدارى کنیم. آیا اکنــون با فروش 
زمینمان مى توانیم یک مترازآن مسکن یا آپارتمان را 
خریدارى کنیم؟ دلیل آن این است که به زمینمان مجوز 
تغییرکاربرى ومجوزساخت و سازنمى دهند. درسال77 
طبــق اطالعیه اى، افراد حاضربه خریــد این زمین ها 
شدند که درآن بیان شده است (طرح جامع شهرسازى) 
باتوجه به این متن افــراد حاضر به خریدارى این زمین 
ها شــده اند. رسول آباد جایى است که جانبازان زیادى 
دارد ازقبیل قطع عضو،اعصاب وروان، نابینا و شیمیایى 
درآن زمین خریدارى کرده اند؛که به گفته پزشکان باید 
درمکانى خوش آب و هوا و بدون آلودگى زندگى کنند؛ 

اما درزمین هایى که حق خودمان است؛ اجازه ساخت به 
ما نمى دهند. بنیاد مستضعفان و جانبازان به جانبازانى 
که تمایل داشته اند قطعات زمینى راواگذارکرده است 
که بتواننــد درمنطقه اى دورازهیاهوى شــهرزندگى 
کنند، ما ازمسئولین محترم تقاضا داریم این منطقه به 
کالنشهراراك الحاق شود یا اگراین کارانجام نمى شود، 
مجوزى براى ســاخت به ما بدهند تا ســرپناهى براى 

خانواده هایمان داشته باشیم. 
وى درادامه گفــت: دردیدارى بــا زندوکیلى، معاون 
عمرانى استاندارى، اسناد ومدارك مربوطه را ارائه داده 
وتوضیحات الزم را بیان کردیم. اطالعیه مربوط به سال 
77 فــروش زمین ها را که نــوع کاربرى قطعات زمین 
رســول آباد درآن مســکونى وتجارى درج شده است؛ 
نشان دادیم و به ایشان گفتیم اگراین زمین ها کاربرى 
نداشته؛ چرا به ما فروخته اند؟ اگرداشته چرا پاسخگوى 
ما نیستند؟ایشان درجواب به ما گفتند بروید و شکایت 
کنید!! ما ازچه کسى شکایت کنیم؟ درآخر به ما گفتندکه 

درحیطه کارى ما نیست و نمى توانیم کمکى کنیم. 

احداث بنا به صورت مسکونى امکان پذیر 
نیست 

معاون مسکن شهرسازى درمورد مشکالت زمین داران 
رسول آباد گفت: اراضى رســول آباد خارج ازمحدوده 
شهرى است و احداث بناى مسکونى امکان پذیرنیست؛ 
کسى رافع مالکیت مالکین اصلى نیست، اما اگرکسى 
بخواهد در آن اراضى مسکنى براى سکونت بسازد، قدم 
اول این است که درداخل خط محدوده شهر قرار بگیرد، 
در تهیه طرح هاى جامع شهرى، امکان تغییراتى درآن 
وجود دارد. این موضوعات درحضور اهالى رســول آباد 

بررسى شده و به آنها ارائه کرده ایم. 
عزیــزى در ادامه گفت: شــوراى عالى شهرســازى و 
معمارى،کــه مرجع مشــخص کردن خــط محدوده 
شهرهاســت، درتهیه طرح جامع شهراراك نپذیرفت 

منطقه رسول آباد به منطقه شهرى الحاق شود؛ به همین 
دلیل، امکان ساخت مســکونى و خانه در زمینشان را 
ندارند؛ ولى کشاورزى و فعالیت هاى مقرر در کمیسیون 
تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربرى را مى توانند با 

توجه به در نظرگرفتن آن انجام دهند.

مرجع تصمیم گیرى راه وشهرسازى است 

رییس شوراى اسالمى کالنشهراراك دردیدار با برخى از 
زمین داران رسول آباد گفت: در صحن شوراى اسالمى 
اراك این مورد را بررســى خواهیم کرد. اما در حقیقت 
مرجع تصمیم گیرى راه وشهرســازى است،انشــااهللا 
درجلسه آینده شورا از نمایندگان رسول آباد و مسئولین 
مربوطه دعوت به عمل مى آید تا درباره زمین هاى این 

منطقه تصمیم گیرى شود .

درکاربرى و واگذارى هایى که انجام شده ؛ موارد 
قانونى رعایت نشده است 

معاون وزیرراه وشهرســازى در ســفر یکروزه خود به 
استان مرکزى جهت بررسى طرح جامع شهرهاى اراك 
و آشــتیان درجمع زمین داران رسول آبادحاضر شده 
وگفت: اساسا هیچ یک ازاتفاقاتى که در این منطقه رخ 
داده ، طبق ضوابط قانونى نبوده اســت؛ اما به هرحال 
این اتفاق رخ داده، حتما وقطعا باید با بنیاد مستضعفان 
صحبت شود که حداقل پیشنهاد و راهکارى پیش پاى 
شــما قرار دهند؛ چرا که درمــورد کاربرى و واگذارى 
هایى که انجام شده ؛ متاســفانه موارد قانونى رعایت 
نشــده اســت. «فرزانه صادق مالواجرد»تصریح کرد: 
ما در جلســه اى با بنیاد مستضعفان و اعضاى شوراى 
راه وشهرسازى این مســئله را بررسى خواهیم کرد تا 
مشــخص شــود چگونه مى توانیم راه حلى براى این 
مشــکل قانونى و عدول از قانون در سنواتى که اتفاق 

افتاده است؛ پیدا کنیم.

19سال بالتکلیفى
نگاهى به وضعیت زمین داران رسول آباد:

خــبـــر

400 میلیارد ریال براى تکمیل 
موزه بزرگ اراك اعتبار

 نیاز است
ایرنا: مدیرکل میراث فرهنگى، گردشگرى و صنایع 
دستى استان مرکزى گفت: 400 میلیارد ریال براى 
تکمیل موزه بزرگ اراك به عنوان یکى از طرح هاى 

بزرگ فرهنگى این استان، اعتبار نیاز است.
«مصطفى مرزبان» افزود: در صورتى که این میزان 
اعتبار در 2 سال مالى آتى تأمین شود تا پایان سال 

1404 موزه بزرگ اراك تکمیل خواهد شد.
با 45  اکنون  اراك  بزرگ  موزه  داشت:  اظهار  وى 
نازك کارى،  درمرحله  فیزیکى  پیشرفت  درصد 

تاسیسات مکانیکى و برق قرار دارد.
صنایع  و  گردشگرى  فرهنگى،  میراث  مدیرکل 
ریال  میلیارد   140 گفت:  مرکزى  استان  دستى 
و  فرهنگى  بزرگ  طرح  این  ساخت  براى  تاکنون 

تاریخى، اعتبار هزینه شده است.
بزرگ  موزه  طرح  اجراى  مطالعات  افزود:  مرزبان 
اراك سال 89 آغاز شد و سال 91 عملیات اجرایى 

آن کلید خورد.
ارزش  با  اشیاى  حاضر  درحال  داشت:  اظهار  وى 
یافته  کاربرى  تغییر  در مکان هاى  اراك  قدیمى  و 
بناهاى تاریخى به طور پراکنده نگهدارى مى شود 
که شرایط موجود در این بناها مناسب موزه دارى 

نیست.
صنایع  و  گردشگرى  فرهنگى،  میراث  مدیرکل 
دستى استان مرکزى گفت: با تکمیل و راه اندازى 
موزه بزرگ اراك تمامى اقالم، اشیا و آثار گذشتگان 
به این مکان منتقل و به صورت علمى و اصولى از 

آن ها نگهدارى مى شود.
مرزبان افزود: موزه بزرگ  اراك در بخش هاى مردم 
شناسى، باستان شناسى و فرهنگى پیش بینى شده 

است.
خاستگاه  زمین  ایران  مرکز  در  مرکزى  استان 
دفاع  موزه هاى  از  بهره مندى  با  و  است  مشاهیر 
و  زیستى  تنوع  فصل،  آباد، چهار  مقدس، سلطان 
مفاخر در اراك و چهار سوق ساوه، موزه هاى مردم 
شناسى در شهرستان هاى خمین، محالت، فراهان، 
تفرش، نراق، آشتیان و کمیجان حرف هاى زیادى 
را از سبقه تاریخى ایران زمین و آرایه هاى فرهنگى 

و معنوى این دیار درخود دارد.

مدیرکل میراث فرهنگى، گردشگرى و 
صنایع دستى استان مرکزى :

 ░ محمدرضا ساسانى ░

گروه شهرى

بهداشت  مرکز  خانواده  و  سالمت  گروه  مدیر   : ایرنا 
استان مرکزى گفت: نرخ بارورى در کشور یک و هفت 
است اما ، این شاخص در استان مرکزى به نرخ کمتر از 

یک ونیم رسیده و این زنگ هشدار است.
دکتر «شهال نظرى» به مناسبت روز ملى جمعیت، افزود: 
تا  پنج  بین   1379 تا   1350 سال هاى  در  بارورى  نرخ 
6 بود، یعنى یک زن به طور متوسط صاحب پنج تا 6 
فرزند مى شد اما، اکنون این شاخص در استان مرکزى 

یک ونیم است.
وى اظهارداشت: استان مرکزى سال 98 بعد از گیالن 
و مازندران سومین استان سالمند کشور معرفى شده و 
در سال گذشته با کاهش موالید، جایگاه استان دوم پیر 

کشور را از آن خود کرد.
استان  بهداشت  مرکز  خانواده  و  سالمت  گروه  مدیر 
بین  در  مرکزى گفت: شاخص «سطح جانشینى» هم 
ان  به  اصطالح  واین  یافته  کاهش  ایرانى  خانواده هاى 
اگر هر پدر و مادر صاحب 2 فرزند شوند  معناست که 
یکى از آنان جانشین پدر و دیگر فرزند جانشین مادر شود.

دکتر نظرى اظهار داشت: سطح جانشین در کشور ما باید 
2 و یک دهم باشد که این شاخص هم روند نزولى را 

پیموده  و به یک و نیم رسیده است.
وى گفت: اهمیت ترکیب هرم جمعیت آنقدر مهم است 
که  رهبر معظم انقالب اسالمى سال 93 سیاست کلى 

جمعیت با 14 بند را با هدف افزایش موالید ابالغ کرد.
استان  بهداشت  مرکز  خانواده  و  سالمت  گروه  مدیر 
مرکزى افزود: تسهیل شرایط ازدواج، رفع موانع تشکیل 
خانواده، تامین شغل و مسکن مناسب، کاهش مشکالت 
اقدامات براى  از جمله  اقتصادى و رفع موانع فرهنگى 

افزایش موالید در کشور است.
براى  سالمت  حوزه  در  اقدامات  گفت:  نظرى  دکتر 
افزایش نرخ بارورى به تنهایى کافى نیست بلکه نیاز به 

عزم ملى براى رفع تمامى موانع در جامعه است.
وى توضیح داد: بعد از رفع موانع ازدواج جوانان و تشکیل 
خانواده، زوج هاى جوان باید زودتر صاحب فرزند شوند و 

این مهم را به سال هاى آتى موکول نکنند.
استان  بهداشت  مرکز  خانواده  و  سالمت  گروه  مدیر 
مرکزى افزود: فاصله بین ازدواج و فرزندآورى در کشور 
پنج سال شده است که این فاصله خوشایند نیست و باید 

به کمتر از دو یا سه سال کاهش یابد.
سمت  به  خانواده ها  اغلب  اظهارداشت:  نظرى  دکتر 
تک فرزندى رفته اند که باید زمینه زادآورى هدفمند با 

مشوق هاى دولتى گسترش یابد.

نرخ بارورى در استان مرکزى به 
کمتر از یک و نیم رسیده است

مدیر گروه سالمت و خانواده مرکز بهداشت 
استان مرکزى:

آگهى فقدان سند مالکیت
آگهى فقدان ســند مالکیت خانم اعظم شــاه صنمى با ارائه یک برگ 
استشــهادیه محلى که امضا احد از شــهود را دفترخانه اسناد رسمى 
گواهى نموده مدعى مى باشد که جلد سند مالکیت شش دانگ پالك 6 
فرعى است 3410 اصلى واقع در بخش 1 اراك ذیل صفحه 70 دفتر 19 
به شماره ثبت 3410/10 به نام جعفر هاشمى صادر و تسلیم گردیده 
است سپس برابر سند قطعى 118862-1380/8/20 اراك به خانم 
اعظم شاه صنمى انتقال یافته و نامبرده برابرسند1386/7/4-4640 
دفتر 18 اراك سه دانگ مشاع از شش دانگ را به منوچهر کاظمى انتقال 
نموده و سپس اسناد اولیه به دلیل سهل انگارى مفقود گردیده لذا بدین 
وسیله مراتب آگهى مى گردد که هر کسى مدعى انجام معامله اى نسبت 
به ملک مزبور با وجود سند مالکیت آن نزد خود مى باشد از تاریخ انتشار 
این آگهى تا 10 روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را که با مدارك 
صحیح تسلیم نماید در صورت انقضا مدت مزبور و عدم وصول وخواهى 
یا وصول واخواهى بدون ارائه سند مالکیت با سند معامله در صدور سند 

مالکیت المثنى طبق مقررات اقدام خواهد شد.

���د���ن ��دی- �� وا�د ���ی �وزه ��� ملک ����ه یک اراک                 ۹۸ م/ا�ف 

از�ف ا�م سادات ����ی �ا�ی

● معاون وزیر راه و شهرسازى: درکاربرى و واگذارى هایى که انجام شده ؛ موارد قانونى رعایت نشده است 

آگهى تغییرات شرکت
 تولیدى بازرگانى تجهیز گستر 

آگهى تغییرات شــرکت تولیدى بازرگانى تجهیز گستر 

تامین سالمت ســهامى خاص به شــماره ثبت 264 و 

شناســه ملى 10101984729 به استناد صورتجلسه 

هیئت مدیره مورخ 1399/12/26 تصمیمات ذیل اتخاذ 

شد : محل شعبه ى شرکت از محل قبلى به آدرس : تهران، 

محله شهید قندى، نیلوفر، خیابان شهید محسن عربعلى، 

خیابان شــهید دکتر محمود قندى پالك 128 طبقه 6 کد 

پستى 1554744377 تغییر یافت .

اداره �ل ��� ا�ناد و امالک ا�تان ��ی ��ع ��� ��� � و �و�سات 
��ر�جاری زر�د� (۱۱۳۸۱۰۳)

خبر

ایسنا: مدیرکل حفاظت محیط زیست استان مرکزى گفت: 
تنوع زیستى به عنوان منابع ارزشمند و سرمایه هاى طبیعى هر 
منطقه است که حراست و ارتقاء آن در کیفیت چرخه زیستى و 

حیات نفش مهم و کلیدى دارد.
«رضا میرزائى» به مناسبت روز جهانى تنوع زیستى افزود: 
تنوع زیســتى به مجموعه داشته هاى طبیعى در گونه هاى 
جانورى، آبزى و گیاهى اطالق مى شــود کــه با ضریب 
ســالمت زیســتى و طبیعت پویا ارتباط مستقیم دارد و در 
سال هاى اخیر به دلیل روند توسعه نامتوازن، دخالت هاى 
بشــر در طبیعت و در اکوسیســتم دچار چالش هایى شده 

و بســیارى از گونه هاى با ارزش، روند کاســتى، تهدید یا 
انقراض را تجربه مى کنند.

وى گفت: تنوع زیستى که امروز شاهد آن هستیم، محصول 
میلیاردها سال تکامل موجودات است که به وسیله فرآیندهاى 
طبیعى و البته به طور فزاینده اى تحت تأثیر انسان به وجود آمده 
است، بنابراین ما بخش جدایى ناپذیرى از این تنوع زیستى و به 

طور کامل وابسته به آن هستیم.
میرزائى اظهار کرد: در قرن حاضر، کاهش تنوع زیستى به طور 
عمده، نتیجه  بازخورد فعالیت هاى انسانى و تهدیدى جدى براى 
ادامه حیات بشر در کره  زمین است. به رغم تالش هاى انجام 

شده در طول 20 سال گذشته، با ویرانى زیستگاه ها، برداشت 
بیــش از حد از زمین هاى کشــاورزى و آب هاى زیرزمینى و 
آلودگى آنها در اثر افزایش بى رویه  جمعیت، تغییر اقلیم و سایر 
مشکالت بوجود آمده در اثر بى توجهى ها، روند نابودى تنوع 

زیستى جهان همچنان ادامه دارد.
وى با اشاره به شعار امســال روز جهانى تنوع زیستى که "ما 
نیز بخشى از راه حل هستیم" است، گفت: تنوع زیستى منابع 
ارزشمند و ســرمایه هاى طبیعى هر منطقه است که حراست 
و ارتقــاء آن در کیفیت چرخه زیســتى و حیات نفش مهم و 

کلیدى دارد.

میرزائى  در ادامه با اشاره به اینکه راهبردهاى متعددى جهت 
حفظ تنوع زیستى وجود دارد، بیان کرد: یکى از قدیمى ترین و 
شناخته  شده ترین این راهبردها ایجاد مناطق تحت حفاظت 
است که تمام اجزاى تنوع زیستى اعم از اجزاى شناخته شده و 

ناشناخته را به صورت یکپارچه حفظ مى کند.
وى افزود: درحال حاضر 25/12درصد از مســاحت اســتان 
مرکزى در قالب یازده منطقه تحت مدیریت زیست محیطى به 
ثبت رسیده که این مناطق از بهترین زیستگاه ها و پناهگاه هاى 

حیات وحش کشور محسوب مى شوند.
میرزایى اظهار کرد: استان مرکزى در خاستگاه سوم کشور در 

حوزه تنوع زیستى قرار دارد و تاکنون 363 گونه جانورى شامل 
65 گونه پســتاندار، 222 گونه پرنده، 55 گونه خزنده، 4 گونه 
دوزیست، 17 گونه ماهى بومى  و یکهزار و 336 گونه گیاهى 

در آن شناسایى شده است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان مرکزى حفظ محیط 
زیست و تنوع زیستى را امرى همگانى و مستلزم هم افزایى 
بیشــتر مردم و مسئوالن دانســت و تاکید کرد: براى حفظ 
تنوع زیستى در کشور مشــارکت و همدلى مردم ضرورى 
است و بهترین حافظان تنوع زیستى در واقع ساکنان همان 

مناطق هستند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان مرکزى:

شلیک به تنوع زیستى جهان همچنان ادامه دارد

ایرنا : مدیرکل راهدارى و حمل و نقل جاده اى استان مرکزى 
گفت: رفع مشکالت کمپرسى داران شهرستان اراك در دستور 

کار این اداره کل قرار دارد.
«على زنــدى فر» با یادآورى خواســته صنفــى واعتراض 
برخى از کمپرسى داران شهرســتان اراك افزود: تعدادى از 
کمپرسى داران در یکى از سیلوهاى اراك در اعتراض نسبت 
بحث نوبت دهى از بارگیرى سایر کمپرسى داران جلوگیرى به 
عمل آورده اند که از جمله علل این اعتراض  از سوى برخى از 
کمپرسى داران عدم ساماندهى نوبت بار و نبود مکان مشخص 

براى اعالم بار و همچنین عدم همکارى راهدارى در این امور 
مطرح  شد.

مدیرکل راهدارى و حمل و نقل جاده اى استان مرکزى ادامه 
داد:عامل این اعتراضات اختالف نظر بین برخى رانندگان در 
رابطه با اعالم بار با انجمن صنفى کمپرسى داران اراك است 
که چند روزى است تعدادى از کمپرسى داران با تجمع در محل 
یکى از سیلوها از بارگیرى سایرین جلوگیرى مى کنند و اعالم 
کرده اند با نوبت دهى تلفنى انجمن صنفى خود مخالف هستند.
وى افزود: با توجه به اینکه رانندگان کمپرسى در سال هاى قبل 

فاقد انجمن صنفى بوده اند، ظرف دوسال گذشته با حمایت و 
تشویق اداره کل راهدارى و حمل و نقل جاده اى استان موفق 
به تاسیس این انجمن با حدود 300 عضو گردیده اند که هدف 
از تشکیل انجمن پیگیرى مطالبات صنفى و رفاهى کمپرسى 

داران بوده است.
زندى فــر افزود: البته براى اعالم بار اکنون یک ســامانه 
مجازى درحال طراحى اســت که مى تواند مشکل عدالت 
بار را براى کمپرسى داران به طور کامل حل کند و این اداره 
کل به جد پیگیر مطالبات فعاالن در بخش کمپرسى است 

که از مهمترین آنها به ایجاد شــهرك حمل و نقل میتوان 
اشاره کرد.

وى بیان کــرد: با توجه به کاهش تقاضــا براى جابه جایى 
گوگرد، سنگ معدن و جو در این شهرستان برخى از کمپرسى 
داران شهرســتان خواستار ایجاد ســامانه اعالم بار و نوبت 
دهى بودند که رفع برخى از خواسته هاى به حق این افراد در 
دســتور کار اداره کل راهدارى و حمل و نقل جاده اى استان 

مرکزى قرار گرفت.
وى ادامه داد: با توجه به باال بــودن تقاضا براى جابه جایى 

گوگرد، برخى از کمپرسى داران شهرستان اراك روزانه بار 
براى جابه جایى داشتند که اکنون به دلیل کاهش صادرات 
این محصول، ایــن افراد روزانه بار براى جابه جایى ندارند و 

به این مهم معترض هستند.
مدیــرکل راهدارى و حمل و نقل جاده اى اســتان مرکزى 
خاطرنشان کرد: همچنین عده اى از کامیون داران شهرستان 
اراك نیز خواســتار ایجاد سامانه نوبت دهى و جابه جایى بار 
بر اســاس نوبت هســتند که پیگیرى مطالبه این افراد در 

دستور کار است.

مدیرکل راهدارى و حمل و نقل جاده اى استان مرکزى :

رفع مشکل کمپرسى داران اراك در دستور کار راهدارى قرار دارد
خبر

ایرنا : فرماندار خمین گفت: ســازمان هاى مردم نهاد 
اجتماعــى در زادگاه امام راحل ظرفیت ارزشــمندى 
هستند که باید از توان فکرى و اجرایى آن ها در سامان 
آســیب هاى اجتماعى به ویژه اعتیاد نهایت بهره برده 

شود.
«احمد طهرانى» در نشست شوراى هماهنگى مبارزه 
با مواد مخدر شهرستان خمین، افزود: اعتیاد آسیبى 
چند علتى است که همه ظرفیت هاى اجتماعى در حوزه 
دولتى و خصوصى باید آگاهانه و برنامه مهور در راستاى 

مهار آن استفاده شوند.
وى با اشــاره به اینکه حوزه اعتیاد شامل کمیته هاى 
پیشگیرى، مقابله و درمان است، اظهار داشت: آموزش 
و فرهنگ سازى در کمیته پیشگیرى مهم است و این 
آموزش باید در خانواده، نظام تعلیم و تربیت و آموزش 

عالى محقق شود.
فرمانــدار خمین با انتقاد از غفلت نســبت به تربیت و 
پرورش در نظام آموزشــى گفت: سبک زندگى سالم 

و مهارت هاى زندگى باید در این نظام به نســل آینده 
آموزش داده شود.

طهرانى ادامه داد: اقدامــات مقابله اى خوبى در قالب 
اجــراى طرح ظفر و کنترل مبــادى ورودى خمین از 
سوى نیروى انتظامى شهرستان براى مقابله با اعتیاد 

انجام شده است.
وى افزود: حمایت هاى مادى و معنوى از معتادان بهبود 
یافته و افرادى که اراده ترك اعتیاد دارند وظیفه تمام 
دستگاه هاى متولى است تا از بازگشت این افراد به سوء 

مصرف مواد مخدر جلوگیرى شود.
فرماندار خمین تاکید کرد: فقر مالى تنها علت مصرف 
مواد مخدر نیســت و تمام عوامل این آسیب به عنوان 
سرچشــمه معضالت اجتماعى درجامعه، به بررسى 

دقیق نیاز دارد.
طهرانى گفت: تهیه برنامه مــدون و عملیاتى براى 
جلوگیــرى از افزایش شــمار معتــادان درخمین 

ضرورى است.

طهرانى،فرماندار خمین:

سهم سمن هاى خمین در مبارزه با 
اعتیاد پررنگ شود

خبر



جلوگیرى از تضییع بیت المال و دفاع از حقوق عامه وظیفه دادگسترى است
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نگاهى به آرایش نیروهاى سیاسى در استان مرکزى: 

تشکیل ستادهاى انتخاباتى اصولگرایان، انتظاراصالح طلبان

گزارش

28 خــرداد 1400 در حالى انتخابات ریاســت 
جمهورى برگزارمى شود که هنوز فضاى روشنى 
از تایید صالحیت ها و کاندیداهاى احتمالى وجود 
ندارد .هنوز گروه هاى سیاســى برنامه مشخصى 

براى حمایت ازکاندیداها ندارند. 
از سوى دیگر کرونا و تاکید وزارت بهداشت مبنى 
برعدم برگزارى مراســم انتخاباتى توسط نامزدها 
و هوادارانشــان این دوره را به دوره اى ویژه تبدیل 

کرده است.

تعدد کاندیداها

 اما شــاید مهم ترین نکته انتخابات خرداد 1400 
تعدد کاندیداهایى است که همگى در کارنامه خود 
روزگارى مدیر این کشور بوده اند؛ از معاون اول تا 
رئیــس قوه قضاییه و فرمانده ســپاه همگى براى 

محک خود در این عرصه حاضر شده اند. 
در استان مرکزى نیز به مثابه سراسر نقاط کشور 
هر چند هنوز موج انتخاباتى خاصى پدید نیامده اما 
چهره هاى سیاسى سخت درگیر انتخابات شده اند. 
اصالح طلبان همچنان در فضاى غبارآلود سیاسى، 
در حالى که احتمــاالً به دلیل رد صالحیت چهره 
هاى اصلى نمى توانند درانتخابات ششمین دوره 
شوراها لیست ارائه دهند در انتظار تصمیم جبهه 

اصالح طلبان کشور هستند. 
اما گمانه زنى پیرامون ستادهاى کاندیداهاى رئیس 

جمهورى 1400 در استان مطرح است.

اصالح طلبان و انتخابات در استان مرکزى

 برخى شــنیده ها از تشــکیل ســتاد پزشکیان 
و جهانگیــرى دراســتان و رایزنى بــا چهره هاى 
اصالح طلب حکایت دارد؛ اما هنوز نام مشــخصى 

براى ریاست این ستادها مطرح نشده است. 
برخى سیاســیون ازمطرح شدن نام برخى اصالح 
طلبان با ســابقه براى ریاست ستاد شریعتمدارى 

خبر مى دهند که البته هنوز قطعى نشده است. 

در این میان خبرهاى دیگرى نیز حکایت ازآن دارد 
که نمایندگان سابق مجلس وارد عرصه انتخابات 
ریاست جمهورى شده اند اما تاکنون نامى به صورت 
رسمى اعالم نشده است. البته دراین میان ظاهراً 
یکى از نمایندگان ادوارمجلس با نیروهاى سیاسى 
استان براى ریاست ستاد الریجانى در حال رایزنى 
است. خبرها حکایت ازآن دارد که اعتدال و توسعه 
هنوز به نتیجه نرسیده و سیاست گذارى هاى این 

حزب هنوز مسیر خاصى را ندارد.

اصولگرایان و شکاف شوراى وحدت و 
شوراى ائتالف نیروهاى انقالب

 در سوى دیگر این انتخابات، اصولگرایان با تشکیل 
سازمان هاى راى در حال آماده شدن براى حضور 

در انتخابات هستند. 
 در حالى که شوراى وحدت اصولگرایان به ریاست 
خجســته پور در حال برنامه ریزى براى انتخابات 
شــوراها و رئیس جمهورى در استان است، ظاهراً 
شوراى ائتالف نیروهاى انقالب در استان مرکزى 
سعى در حضورى پررنگ در انتخابات شوراها گرفته 
و این امر در اولویت آنها قرار دارد. شنیده ها حکایت 
از آن دارد که این ائتالف تعهد نامه اى را به برخى 
داوطلبان حضور در انتخابات شوراها ارائه داده است 
با این عنوان که کسانى که قصد حضور در انتخابات 
را دارند اگرائتالف صالح دید باید انصراف دهند؛که 
برخى از داوطلبان بــا این امر مخالفت کرده و این 

تعهد را نپذیرفته اند. 
اما اعضاى شــوراى وحدت با ساماندهى اعضاى 
شــوراى مرکزى ســتاد انتخابــات 1400، به 
عنوان ســتاد 110 شــوراى وحدت اصولگرایان 
وارد عرصه شــده اند که عالوه بر 313 نفر ستاد 
مرکزى، 20 گروه 110 نفرى ستادهاى مجازى 
در سطح شــهر را پیش بینى کرده اند. ابوالفضل 
فخراالسالم، سخنگوى شــوراى وحدت استان 
مرکزى در گفت وگو با فارس ضمن اعالم مسائل 
فوق اعالم کرد، اولویت دوم این شــورا شوراهاى 
ششــم اســت و کاندیداى مورد حمایت شوراى 
وحدت درانتخابات ریاست جمهورى را ابراهیم 

رئیسى اعالم کرد.

تشکیل ستاد کاندیداهاى اصولگرا در 
انتخابات رئیس جمهورى

فخراالســالم همچنین از ریاســت خود بر ستاد 
رئیسى در استان خبر داده است.

حمید گودرزى ریاســت ستاد رستم قاسمى را بر 
عهده گرفته و ائتالف وحــدت ملى به نمایندگى 
جودکى در اســتان ریاست ســتاد مهمانپرست 

رابرعهده گرفته اند. 
جبهه پایدارى هنوز در این میان هیچ فعالیتى را 
انجام نداده اســت. در این بین احمدى نژادى ها 

هم در استان به کارشــده و بوالحسنى  و عطایى 
فعالیت هایى داشته اند. 

ستاد مرکزى سعید محمد، رایزنى هایى با برخى 
اصولگرایان داشــته که هنوز نتیجه آن مشخص 

نیست. 
ستاد ضرغامى دراســتان نیز به همین سرنوشت 
دچاراست و هنوزهیچ کس به عنوان رئیس ستاد 

معرفى نشده است.

تعلل ستاد انتخابات استان 

 این همه در حالى اســت که هنوز جلســه اى با 
چهره هاى سیاسى استان از سوى معاونت سیاسى 

برگزارنشــده و ظاهراً هنوز مسئولین استان نیز 
چندان وضعیت اســتان را انتخاباتى نمى دانند. 
به هرحال به نظر مى رســد مســئوالن برگزارى 
انتخابات دراستان باید هر چه زودتر برنامه هاى 
انتخاباتى را اعالم کنند تا نیروهاى سیاسى نیز با 
در جریان قرار گرفتن مباحث و مســائل امنیتى 
هر چه زودتر فعالیت هاى خــود را رنگ و بویى 

تازه بخشند. 
با این همه باید منتظر ماند و دید شوراى نگهبان 
چه افــرادى را تایید مى کند و از این همه وکیل ، 
وزیر و رئیس قوه و سازمان چه کسى مى تواند براى 
راهیابى به پاستور برنامه هایش را عرضه کند؟ باید 

تا 6 خرداد منتظر ماند..

 ░ آزاده بکایی ░
گروه سیاسى

گروه صنعت و انرژى:  طى تقدیرنامه اى " سید على آقا زاده " 

شرکت  عمومى  مدیرروابط   " رضایى  "على  از   مرکزى  استاندار 

توزیع برق استان مرکزى تقدیر کرد.

در این تقدیر نامه آمده است: روابط عمومى هنر ایجاد ،استمرار 

و  ارتباطات است  زندگى در عصر  و علم  انسانى  روابط  ارتقاى  و 

آگاهى بخشى جامعه  قراوالن  روابط عمومى پیش  فعاالن عرصه 

هستند که نقش مهمى در تنویر افکار عمومى برعهده دارند.

مجدانه  هاى  تالش  و  زحمات  از  تشکر  ضمن  بدینوسیله 

جنابعالى ،کسب عنوان روابط عمومى برتر آن دستگاه در 

عرض  تبریک  همکارانتان  سایر  و  شما  به  را  کشور  سطح 

نموده و از درگاه ایزدمنان براى همگان سالمتى ،بهرورزى 

و تداوم توفیق مسئلت مى نمایم .

روابط عمومى توزیع برق استان مرکزى 
در کشور برتر شد

خــبــر

ثبت تخلفات انتخاباتى، به معنى ضعف 
عملکرد فرماندارى ها نیست

رییس هیات بازررسى انتخابات استان مرکزى :

ایسنا: رییس هیات بازررسى انتخابات استان مرکزى گفت: 
ضعیف  عملکرد  معنى  به  انتخاباتى  تخلفات  ثبت  و  انعکاس 

فرماندارى نیست.
مهدى زندیه وکیلى در جلسه هیات بازرسى انتخابات استان 
مرکزى اظهار کرد: موضوع بازرسین شعب اخذ راى انتخابات 
یک  شعبه  هر  در  اساس  این  بر  است.  شده  نهایى   1400
بازرس تعیین شده  بازرس خواهیم داشت و در واقع 1182 

است.
استان 76 سربازرس معین شده  براى  اینکه  به  اشاره  با  وى 
و 19 بازرس ویژه نیز خواهیم داشت، گفت: تاکنون بازرسان 
شهرستان هاى اراك، ساوه، شازند و فراهان در سامانه ثبت 
نشده اند و عمده بازرسان، بالغ بر بیش از 300 بازرس مربوط 

به  شهرستان اراك است.
زندیه وکیلى با بیان اینکه 1182 شعبه اخذ راى براى استان 
بیان  است،  فعال شده  تاکنون 1180 شعبه  و  تایید  مرکزى 
به  اى  کتابچه  سربازرسان،  و  بازرس  آموزش  بحث  در  کرد: 
امکان  آنها،  تحویل  با  که  است  شده  تهیه  بازرس  هر  تعداد 
ها،  شهرستان  از  برخى  در  البته  شود،  مى  فراهم  آموزش 
و  ظرفیت  از  باید  که  ندارد  وجود  بازرسان  آموزش  توانایى 

توانمندى دیگر شهرستان ها استفاده شود.
وى در خصوص ضعف در ثبت تخلفات انتخاباتى در استان، 
گفت: تخلفات در عرصه انتخابات و هیات هاى بازرسى باید 
حتما ثبت شود، انعکاس و ثبت این تخلفات به معنى عملکرد 
بزرگى  به هر حال در یک کار  نیست،  فرماندارى ها  ضعیف 
و  شود  ثبت  حتما  باید  و  دارد  وجود  تخلف  انتخابات  مانند 
این به معنى زیر سوال بردن دیگر اقدامات مثبت انجام شده 

نیست.
بر  تاکید  با  مرکزى  استان  انتخابات  بازرسى  هیات  رییس 
اینکه کار بازرسان هیات بازرسى با کار بازرسان هیات نظارت 
انجام  در  بازرسان  اطالعات  و  آگاهى  افزود:  است،  متفاوت 
امور بسیار مهم است و مى تواند به رسیدگى و تصمیم گیرى 
درست بینجامد. باید بازرسان را در این عرصه بسیار توانمند 

و قوى کنیم.

خبر

مهر: معاون وزیر راه و شهرســازى با بیان اینکه طرح 
جامع اراك اصالح نمى شــود، گفت: تدوین طرح ویژه 
براى حفظ باغ هاى شهر اراك ذیل طرح جامع صورت 

خواهد گرفت.
«فرزانه صادق مالواجــرد» اظهار کرد: در بازدیدى که 
از شهر اراك انجام شــد؛ نواقصى در طرح جامع اراك 
مشــاهده نکردم، زیرا طرح جامع شهراراك که مصوبه 
شوراى عالى برنامه ریزى استان را داشته که به شوراى 
عالى شهرســازى و معمارى کشورارسال شده است و 
بر خالف انتقادهایى که به آن مى شــود، طرح جامع و 

همه نگرى است.

اصالحاتى وجود دارد که باید در ضوابط و 
مقررات ویژه پیرامون شهر اراك لحاظ شود

وى ادامه داد: در طرح جامع کالنشهر اراك توجه ویژه 
اى به بافت شهرى، بافت تاریخى، باغ هاى قنات ناصرى 
شده است؛ اما بازدید امروز مشــخص شد اصالحاتى 
وجود دارد که بایــد در ضوابط و مقررات ویژه پیرامون 

شهر اراك لحاظ شود.
معاون معمارى و شهرســازى وزیر راه و شهرســازى 
تصریح کرد: کالنشهر اراك، شهر صنعتى است و وجود 

درختان و سرانه فضاى سبز براى آن بسیار مهم و حیاتى 
است؛ به همین خاطر باید نسبت به توسعه این سرانه در 

دراز مدت تدبیرى اندیشید.

تدوین طرح ویژه براى حفظ باغ هاى شهر اراك 
ذیل طرح جامع

صادق مالواجرد ادامه داد: یکى از نتایج سفر یک روزه به 
شهر اراك که به قطعیت روى آن اقدامات بعدى انجام 
مى شــود، تدوین طرح ویژه اى بــراى کمک به حفظ 
باغ هاى شــهر اراك اســت که این کار در اولویت قرار 
مى گیرد و در دراز مدت شــهروندان اراك شاهد نتایج 

مطلوب آن خواهند بود.
دبیر شوراى عالى معمارى و شهرسازى کشور اظهار 
کرد: در طرح جامع شــهر اراك، پیش بینى هاى الزم 
براى محدوده و حریم شــهر اراك انجام شــده است 
ضمن اینکه اگر طرح جامعى مصوب و ابالغ مى شــود 
بنا بر جمعیت پذیرى، تأمین ســطوح و خدمات است 
و همه این موارد با یکدیگر در طرح جامع اراك لحاظ 

شده است.

اینکه تمام نیازهاى شهر اراك در خود این شهر 

تأمین شود، انتظار به جایى نیست
 

معاون معمارى و شهرســازى وزیر راه و شهرســازى 
گفت: اینکه تمام نیازهاى شهر اراك در خود این شهر 
تأمین شــود، انتظار به جایى نیســت زیرا شهر اراك 
محدودیت هایى دارد و اساساً مکان یابى 2 شهر جدید 
مهاجران و امیرکبیر بدین خاطر بود که میزان بارگذارى 

روى شهر اراك کاهش یابد.

اصالحات در طرح تفصیلى اراك انجام خواهد شد

صادق مالواجرد ادامه داد: خوشبختانه کارى که براى 
طرح جامع شهر اراك شده است، کار تخصصى و قابل 
قبولى است، هر چند این طرح داراى اصالحاتى است 
ولى اصالحات در خود طرح جامع صورت نخواهد گرفت 

و اصالحات در طرح تفصیلى اراك انجام خواهد شد.
دبیر شــوراى عالى معمارى و شهرسازى کشور با بیان 
اینکه منطقه قنات ناصرى به محدوده شــهرى طرح 
جامع اراك اضافه نمى شــود، گفت: بحث اضافه شدن 
به محدوده شهرى نیســت؛ بلکه بحث بر سراین است 
که تدبیرى اتخاذ شــود تا به حفظ باغات قنات ناصرى 

بیانجامد.

فرزانه صادق مالواجرد ،معاون وزیر راه و شهرسازى:

طرح جامع اراك اصالح نمى شود
●  اصالحات در طرح تفصیلى اراك انجام خواهد شد


