
بازدید سفیرارمنستان از خطوط تولید شرکت شیر پاستوریزه پگاه اراک 
  گروه اقتصاد وصنعت، نیره بیات:

»آرتاشــس تومانیان«، سفیر ارمنســتان به همراه رئیس اتاق 
بازرگانی و مدیران دستگاه های اجرایی در بازدید از شرکت شیر 
پاستوریزه پگاه اراک؛ با »حامد امینی« مدیرعامل شرکت و جمعي 

از مدیران دیدار و گفت وگو کرد. 
همچنین جلسه ای نیزدراستانداری استان مرکزی با حضور سفیر 
ارمنستان و استاندار و حامد امینی مدیرعامل پگاه اراک، برگزار شد 
در این جلسه حامد امینی، به میزان تولیدات ، تنوع محصوالت و 

محصوالت صادراتی شرکت اشاره کرد..
در این جلســه مدیر عامل صــا در خصوص بازار مــواد لبنی 
درارمنستان و چگونگی توســعه بازار محصوالت ، بحث و تبادل 

نظر کرد.
مدیرعامل شرکت صنایع لبنی اراک ) صا( با اشاره به تاریخچه 
این شرکت گفت:صا در سال 1355 با هدف ایجاد  کارخانه شیر 
پاســتوریزه و تولید انواع فرآورده هاي لبني و فروش تاســیس 

گردید.
مدیرعامل شرکت شیر پاستوریزه پگاه اراک در ادامه به معرفی 
محصوالت شــرکت پرداخت وگفت:محصوالت ملی شــرکت 
شامل پنیر باف پاکتی و انواع نوشیدنی طعم داراست وهمچنین 
محصوالت منطقه ای با برند پگاه شامل انواع شیرپاستوریزه ،خامه 
،پنیر، ماســت ، دوغ و کشک است؛البته محصوالتی نیز همچنان 
با نشــان صا تولید می کند که شامل انواع شیرهای ساده ،طعم 
دار،انواع خامه ،انواع پنیر،انواع ماست، انواع نوشیدنی طعم دار 

است. 
مهندس امینی در ادامه به اهداف پیش روی شرکت شیر پاستوریزه 
پگاه اراک اشــاره کرد و گفت : تولید پایدار ، ساماندهی ساختار 
تولید ، فروش و نیروی انسانی،  تنوع بخشی محصوالت،  افزایش 
ظرفیت اسمی ، بازسازی زیر ساخت های فضای تولید وافزایش 
صادرات به کشــورهای منطقه از برنامه های این شرکت برای 
دست یابی به اهداف خود است و تکمیل سبد تولید و تنوع بخشی 
به محصوالت جدید،  دریافت مجــوز تولید محصوالت جدید با 
برند پگاه و صا ، تاش برای افزایش صادرات به کشــورهای 
منطقه،افزایش بهره وری و افزایش فروش مویرگی محصوالت 
صا در شهرها و اســتانهای همجوار از دیگر اهداف این شرکت 

است.  
در ادامه مهندس امینی با بیان اینکه شــرکت صا در سال 99 به 
عنوان صادر کننده برتر برگزیده شد و  همچنین سال 98 به عنوان 
واحد نمونه صنعتی از طرف خانه صنعت ، معدن و تجارت استان 
برگزیده شده است؛ گفت: این شرکت تا کنون با تاش و کوشش 
کارکنان سخت کوش و دلسوز موفق به دریافت لوح صادر کننده 
نمونه استان از طرف سازمان توسعه وتجارت ایران در سال 97 و 
همچنین دریافت لوح نمونه صنعتی استان مرکزی درسال 1394 
و همچنین دریافت لوح واحد برتــر صنایع غذایی همایش ملی 
غذای سالم از مزرعه تا سفره در بهمن ماه سال 1391 شده است.  
وی همچنین به گواهینامه های اخذ شده توسط شرکت اشاره کرد 

و گفت : شرکت شیر پاستوریزه پگاه اراک، دارای
ISO 9001  ،دارای سیستم مدیریت کیفیت

، دارای گواهی سیســتم مدیریت ایمنی و بهداشــت شــغلی،  
18001  OHSAS

، دارای گواهی سیســتم مدیریت ایمنی فــرآورده های غذایی 
HACCP

،دارای گواهی سیســتم مدیریت کیفیت  ISO 22000 و نشان 
حال برای شیر پاستوریزه از اداره استاندارد   است. 

وی همچنین به طرح اخذ لوح ســپاس از رئیس دانشگاه علوم 
پزشــکی و خدمات بهداشتی درمانی اســتان مرکزی در سال  

1399اشاره کرد که برای این شرکت بسیار حائزاهمیت است.
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عطریاس موضوع احیاء مجدد خانه سازمان های غیردولتی را بررسی می کند: 

حرکت استان به سمت پیک 
پنجم کرونا 

معاون استاندار مرکزی:

استاندار مرکزی با اشاره به افزایش تعداد بستری ها خبر داد :

ایجاد دهکده لجستیک در اراک 
ضروری است

صفحه 4

در این شماره بخوانید

صفحه 4
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تنهامرکزترک اعتیاد زنان قادر به ادامه حیات نیست
مسئول کمپ ترک اعتیاد نوید سالمت بانوان استان مرکزی :

اعتیاد در زنان به ویژه در گروه های سنی زیر ۱۸ سال به شدت افزایش یافته است

 معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مرکزی گفت: ایجاد دهکده لجستیک با هدف فراهم 
سازی زمینه بارگیری، واردات و صادرات کاال به این استان در اراک ضروری است.

»سعید فرخی« در نشست شــورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی، افزود: 
مطالعــات مکان یابی برای ایجاد دهکده لجســتیک در اراک انجام شــده و ایجــاد این امکان 
زیرساختی،امر صادرات و واردات کاال تسهیل شده و می تواند چهره اقتصادی اراک را متحول کند.

مدیرکل راه آهن اراک نیز در این نشست گفت:۲ میلیارد ریال اعتبار برای انجام مطالعه مکان یابی 
ایجاد دهکده لجستیک در اراک سال گذشته به استان اختصاص یافت.

»حمید گوگوچانی« افزود: ۲۰۰ مقاله در سطح بین المللی برای...

انتقال دام آبستن به کشتارگاه،  زنگ خطر است
دامداران استان از وقوع فاجعه ای جبران ناپذیر در صنعت دامداری خبر می دهند:
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ایسنا:سرمربی سابق تیم فوتبال آلومینیوم اراک به پرداخت غرامت به باشگاه آلومینیوم اراک محکوم شد.
رسول خطیبی در ابتدای فصل کارش را به عنوان سرمربی تیم فوتبال آلومینیوم اراک آغاز کرد اما پس از نیم فصل اول او قراردادش را به صورت یک طرفه و بدون رضایت باشگاه آلومینیوم، فسخ و به باشگاه تراکتور تبریز پیوست. پس از این اتفاق باشگاه آلومینیوم 

اراک از رسول خطیبی شکایت کرد و حاال او در این پرونده محکوم به پرداخت خسارت به باشگاه آلومینیوم شده است.
بدین ترتیب رسول خطیبی به پرداخت یک میلیارد تومان خسارت به باشگاه آلومینیوم اراک و ۲۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بابت هزینه دادرسی شده است. البته این حکم به مدت هفت روز قابل اعتراض و تجدید نظر است.

حمیدرضا عبداللهی به پرداخت مبلغ چهار میلیارد ۵۰۰  میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت ۹۸ میلیون و ۱۰۰ هزار ریال  بابت هزینه دادرسی در حق خواهان )باشگاه آلومینیوم ( محکوم می گردد. 
حمیدرضا جودکی به پرداخت پنج میلیارد ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ ۱۰۹ میلیون ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان )باشگاه آلومینیوم ( محکوم می گردد. 

بهزاد بشتایم به پرداخت مبلغ سه میلیارد ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ ۶۵ میلیون و ۴۰۰ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان )باشگاه آلومینیوم ( محکوم می گردد.

محکومیت میلیاردی رسول خطیبی در پرونده شکایت آلومینیوم اراک

a t r e y a s 8 3 @ y a h o o . c o m

توقیف چهار تن مرغ قاچاق 
در شازند

۲۰ جواز تاسیس واحد صنعتی در 
شهرستان تفرش صادر شد

خشکسالی ۱۹ هزار و ۲۶۰ میلیارد 
ریال به کشاورزی استان مرکزی 

خسارت زد 

شازند  شهرستان  انتظامی  فرمانده  عطریاس: 
تن  چهار  حامل  کامیون  دستگاه  یک  توقیف  از 
مرغ گوشتی قاچاق در عملیات پلیس در یکی از 

محورهای مواصالتی این شهرستان خبر داد.
سرهنگ  پلیس،  از  نقل  به  عطریاس،  گزارش  به 
بیان  خبر  این  تشریح  در  جودکی«  »عبدالرضا 
کرد: در اجرای طرح های مبارزه با قاچاق کاالهای 
اساسی، تیمی از ماموران انتظامی شهرستان شازند 
در تحقیقاتی، از تردد یک دستگاه کامیون حامل 
این  مواصالتی  محورهای  از  قاچاق  گوشتی  مرغ 

شهرستان با خبر شدند.
گرفته  عملیاتی صورت  ریزی  برنامه  با  افزود:  وی 
در  و  متوقف  عملیاتی  در  پلیس،  خودرو  از سوی 

بازرسی از آن چهار تن مرغ گوشتی کشف شد.
 فرمانده انتظامی شهرستان شازند خاطر نشان کرد:  
طی این عملیات دو نفر دستگیر شده و با تشکیل 

پرونده به مرجع قضائی معرفی شدند.

واحد  تاسیس  جواز   ۲۰ گفت:  تفرش  فرماندار   : ایرنا 
صنعتی امسال با برآورد اعتبار ۲ هزار ۶۰۹ میلیارد ریال در 

این شهرستان صادر شد.
شدن  عملیاتی  با  افزود:    » حاج علی بیگی  »عبدالرضا 
در  جدید  شغلی  فرصت   ۳۸۲ طرح ها  این  راه اندازی  و 

شهرستان تفرش ایجاد می شود. 
وی ادامه داد: ۲۷ پروانه بهره برداری تولیدی و صنعتی با 
اعتبار ۸۰۵ میلیارد ریال امسال در شهرستان تفرش صادر 
شد که در صورت بهره برداری ۷۱۱ فرصت شغلی جدید 

ایجاد می شود.
فرماندار شهرستان تفرش اظهار داشت: ۹ طرح اقتصادی 
با اعتباری  ۲۹۴ میلیارد ریال اکنون در این شهرستان 
 ۱۳۹ آن ها  تکمیل  با  که  می گذراند  را  اجرایی  مراحل 

فرصت شغلی پایدار ایجاد خواهد شد.
حاج علی بیگی بیان کرد: پنج طرح صنعتی درحال اجرای 
تفرش پیشرفت فیزیکی باالی ۶۰ درصد دارند که بیش 
از ۲۶۳ میلیارد ریال در آن ها سرمایه گذاری شده و ۶۵ 

فرصت شغلی جدید نیز به دنبال دارند.

ایرنا:معاون بهبود تولیدات گیاهی جهادکشاورزی استان 
مرکزی گفت: بروز خشکسالی شدید در سال زراعی جاری، 
۱۹ هزار و ۲۶۰ میلیارد ریال به کشاورزی این استان در حوزه 

زراعت و باغبانی خسارت وارد کرد.
»محمد زاهدی« افزود: بیشــترین خسارت خشکسالی در 
بخش زراعت استان مرکزی به محصوالت گندم و جو آبی 
در شهرستان های آشتیان، فراهان، اراک، ساوه و خمین و در 
بخش باغبانی به محصول پسته در شهرستان  زرندیه، انار در 

ساوه و انگور در شهرستان خنداب بوده است.
وی ادامه داد: اعطای تسهیالت بالعوض برای اجرای سامانه 
های آبیاری نوین، استمهال بدهی بانکی بهره برداران، کمک 
به تهیه و تامین بذور و نهال یارانــه دار ارقام مقاوم از جمله 
اقدامات سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی برای جبران 

خسارت کشاورزان استان است.
معاون بهبود تولیدات گیاهی جهادکشاورزی استان مرکزی 
خاطرنشــان کرد: توسعه کشــت های گلخانه ای، افزایش 
اعتبارات اجرای ســامانه آبیاری قطره ای، توسعه سایبان  
در باغات، توسعه کشت گیاهان دارویی به عنوان جایگزین 
گیاهان آب بر و اجرای کشاورزی حفاظتی از دیگر اقدامات 
این سازمان برای کاهش خسارت خشکسالی به محصوالت 

کشاورزی است.
زاهدی گفت: بســتن چاه های غیر مجاز، نصب کنتورهای 
حجمی هوشــمند بر روی چاه های آب کشاورزی، اصالح 
الگوی اقتصادی کشــور در درآمدزایی و  اشــتغال  با سویه 
صنعت و خدمات و برداشــتن بار داز بخش کشــاورزی و 
فرهنگ سازی و اصالح الگوی مصرف غذا در جامعه از جمله 

راهکارهای مصرف بهینه آب در بخش کشاورزی است.
وی افزود: اصالح الگوی تولید در بخش کشاورزی)جایگزینی 
فعالیت های پرآب بر مانند زراعت علوفه و حبوبات و غالت 
آب بر با تولید عسل، قارچ، گیاهان دارویی(، اصالح الگوی 
کشت در محصوالت زراعی و جایگزینی محصوالت پر آب 
بر زراعی، توسعه روش های نوین آبیاری و بکار گیری روش 
کم آبیاری در تمامی محصوالت بــا هدف افزایش کارایی 
مصرف آب و  به کار گیری روش های کشاورزی حفاظتی در 
زراعت و باغبانــی از دیگر راهکارهای مصرف بهینه آب در 

بخش کشاورزی است.
معاون بهبود تولیدات گیاهی جهادکشاورزی استان مرکزی 
اظهار داشت: تامین تســهیالت کم بهره بانکی، استمهال 
بدهی تسهیالتی کشاورزان، پیگیری برای تامین کمک های 
بالعوض ریالی، تامین اعتبار یارانه برای توسعه سامانه های 
آبیاری نوین، ترویج و آموزش روش های افزایش بهره وری 
آب در کشــاورزی برای بهره بــرداران بخش و کمک فنی 
اعتباری برای به کارگیری آبیــاری قطره ای و نواری)تیپ( 
در زراعت های بهاره و باغــات از جمله  برنامه های حمایتی 

سازمان جهاد کشاورزی از کشاورزان است.

فرمانده انتظامی شهرستان شازند 
 خبر داد:

فرماندارتفرش:

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهادکشاورزی 
استان مرکزی :

خــبـــر

خــبــر

بودجه امسال خمین ۴۱۸ میلیارد ریال است

دلیجان با کمبود هشت فضای آموزشی 
مواجه است

رشد ۱۳ درصدی ذخیره سازی خون بند ناف 
در جهاددانشگاهی 

ایرنا :  فرماندار خمین گفت: بودجه این شهرستان امسال از محل اعتبارات 
تملک دارایی های سرمایه ای اســتانی، ردیف های قانون استفاده متوازن 
از امکانات کشــور و 2 درصد نفت و گاز، 418میلیارد ریال است که باید با 

طرح های کارآمد بیشترین بهره وری از آن حاصل آید.
»احمد طهرانی« در نشســت کمیته برنامه ریزی و توزیع اعتبارات تملک 
دارایی  خمین، افزود: 295 میلیارد ریال از این اعتبار از محل منابع 2 درصد 
نفت و گاز  تخصیص یافته و اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی  

نیز 74 میلیارد ریال است. 
وی اظهارداشــت: 51 میلیارد و ۶00 میلیون ریال از بودجه امسال خمین  

مربوط به اعتبارات متوازن است. 
فرماندار خمین گفت: اعتبارات تملک دارایی شهرســتان در ســه فصل 

متوازن، نفت و گاز و استانی 49 درصد افزایش یافته است.
وی اظهار داشت: پیش بینی می شود اعتبارات کلی شهرستان در سال جاری 

۶0 درصد نسبت به پارسال افزایش پیدا کند.
طهرانی با بیان اینکه تنها 20 درصد از اعتبارات کشور در اختیار استان ها 
است، تاکید کرد: دستگاه های اجرایی شهرستان برای کسب اعتبارات ملی 

با وزارتخانه مربوطه خود تعامل بیشتری داشته باشند. 
فرماندار خمین با اشــاره به پیشــرفت 40 درصدی کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان در خمین، گفت: تکمیل این طرح نیمه تمام تخصیص 
کمی داشته است و امسال باید اعتبارات الزم را جذب کند. طهرانی ادامه 
داد: ساختمان انتقال خون در خمین نیز از مطالبات جدی شهروندان است 
و نیاز به اعتبارات ویژه دارد. وی با اشاره به تخصیص 150 میلیارد ریال به 
نماینده مردم خمین در خانه ملت، گفت: این منابع مالی از سوی نماینده 
شهرستان به سه طرح ملی بیمارستان در حال ساخت، تکمیل کمربندی 

و محور خمین – الیگودرز تخصیص پیدا می کند.
فرماندار خمین با اشاره به توزیع اعتبارات شهرستان ها براساس فصل بندی 
افزود: این اقدام نقش فرمانداران را کاهش داده و قابل پذیرش نیست و انتظار 
می رود با پیگیری نمایندگان مجلس شــورای اسالمی جایگاه فرمانداران 

به عنوان مقام عالی دولت در شهرستان ها مشخص و پررنگ شود.

ایرنا: فرماندار دلیجان گفت: این شهرســتان با کمبود هشت فضای 
آموزشی در بدو سال تحصیلی جدید مواجه است که به منظور کیفیت 
بخشی به روند آموزشی باید در این خصوص به فوریت چاره اندیشی 

شود.
»وحید براتی زاده« در شــورای آموزش و پــرورش دلیجان، افزود: 
براساس گزارش نوسازی مدارس،2 مرکز آموزشی در سال تحصیلی 

جدید بهره برداری می شوند.
وی با اشــاره به فعالیت 1۶ مدرســه 2 نوبته در دلیجان، بیان کرد: 
به منظور بهبود فضای آموزشــی در این شهرســتان باید از ظرفیت 

ساختمان های مازاد اداری و مدارس خصوصی استفاده شود.
فرماندار دلیجان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره ساماندهی 
اوقات فراغــت دانش آموزان شهرســتان گفت: نهادهای مســئول 
می تواننــد در دوران کرونا از ظرفیت فضای مجازی برای پیشــبرد 

برنامه های خود استفاده کنند.
براتی زاده اظهار داشت: دســتگاه های متولی باید به وظایف خود در 
اجرای برنامه های مربوط به اوقات فراغت تابســتان با در نظر گرفتن 

پروتکل های بهداشتی و فاصله  گذاری اجتماعی عمل کنند.
وی گفت: شناسایی ظرفیت ها و استعدایابی در دوران مدرسه و جوانی 

می تواند در کاهش سایر آسیب های اجتماعی تاثیرگذار باشد.
فرماندار دلیجان تاکید کرد: تعطیلی مراکز آموزشــی از زمان شیوع 
ویروس کرونا ســبب افت تحصیلی شده و اوقات فراغت بستر خوبی 

برای جبران این افت است.

ایسنا: مدیر مرکز فوق تخصصی درمــان ناباروری جهاددانشگاهی 
استان مرکزی از رشد 13 درصدی ذخیره سازی خون بند ناف در سه 

ماهه ابتدای سال جاری خبر داد.
محمد طالبی با اعالم این خبر، افزود: در سه ماهه ابتدای سال جاری، 
ذخیره ســازی خون بند ناف نسبت به مدت مشابه سال گذشته ، 13 
درصد رشــد داشــته و بهترین عملکرد آن در اردیبهشت ماه جاری 

بوده است.
وی تصریح کرد: خون بند ناف به عنوان منبع سلول های بنیادی در 
درمان بیماری های صعب العالج همچون سرطان خون، فلج مغزی، 

اوتیسم، آسیب های نخاعی و جسمی، دیابت و ... موثر است.
طالبی اضافه کرد: خانواده هایی که تصمیم به ذخیره سازی خون بند 
ناف دارند، می توانند از هفته ســی و ششم بارداری با مراجعه به این 

مرکز درمانی نسبت به ذخیره سازی اقدام کنند.
وی خاطرنشــان کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از 34 نمونه 
سلول بنیادی خون بند ناف به همت جهاددانشگاهی استان مرکزی 

ذخیره شده است.

فرماندارخمین:

براتی زاده، فرماندار: 

مدیر مرکز فوق تخصصی درمان ناباروری جهاددانشگاهی
 استان مرکزی خبر داد :

ایرنا: اعتیاد به عنوان آسیبی چند وجهی زندگی افراد را 
در ابعاد مختلف مشکل دار می کند اما گرفتاری زنان در 
چنگال مواد مخدر به مراتب بیشتر از طیف های دیگر و 
دامنه آسیب های آن در خانواده و جامعه گسترده تر است.

زنان نیمی از جمعیت جامعه هستند که ماهیت عاطفی، 
جایگاه اجتماعی و تکالیفشان در نهاد خانواده به گونه ای 
است که اگر در دام اعتیاد بیفتند آسیب های پیچیده ای 
برای خود و سایرین ایجاد می کنند بنابراین پیشگیری 
و درمان اعتیاد برای این قشــر به مراتب حساســتر و 

مهمتر است.
بر اساس مســتندات آماری، اعتیاد به مواد مخدر بین 
مردان بیش از زنان است، اما پیامدهای اجتماعی اعتیاد 
در قشر زنان برجســته تر از مردان است و اعتیاد زنانه با 
خود دامنه ای از مخاطرات بهداشتی، تربیتی، فرهنگی 

و عاطفی را دارد که هزینه بر و چالش برانگیز است.

اعتیاد در دختران جــوان پایین آمده و ذائقه 
مصرف مخدرها از ســنتی به ســمت مواد 

شیمیایی خطرناک تغییر سویه داده

به گواه اخبار رسمی سن اعتیاد در دختران جوان پایین 
آمده و ذائقه مصرف مخدرها از ســنتی به سمت مواد 
شیمیایی خطرناک تغییر سویه داده که این زنگ خطر 
محسوب می شود و باید با راهبردهای فرهنگی سطح 

آگاهی و مهارت نه به اعتیاد در بین زنان تقویت شود.
حدود ۱۰ درصد از جمعیت معتادان اســتان مرکزی را 
زنان تشــکیل می دهند و این موضوع با توجه به ابعاد 
خطر گسترده اعتیاد زنان باید در کانون توجه مسئوالن 
و برنامه ریزان اجتماعی و فرهنگی بوده و تا دیر نشده با 
راهبردهای حمایتی، پیشگیرانه و مقابله ای از افزایش 

شمار زنان معتاد جلوگیری کرد.

اعتیاد در زنان به ویژه در گروه های سنی زیر 
18 سال به شدت افزایش یافته است

مســئول کمپ ترک اعتیاد نوید سالمت بانوان استان 
مرکزی گفت: اعتیاد در زنان به ویژه در گروه های سنی 
زیر ۱۸ سال به شدت افزایش یافته و مصرف مواد مخدر 
در این قشر به مواد پرخطر صنعتی از جمله گل، شیشه، 
کرمیکال، نخ، قارچ ســمی، ال اس دی و ماری جوانا 

رسیده که تداوم این رویه معضالت جدی در پی دارد.
»معصومه امیرآبادی« افزود: بیشتر مصرف مواد مخدر 
در زنان و دختران جوان از نوع محرک های روانی است 

که آثار سوء روانی و جسمی دارد.
وی بیان کرد: هر روز اخبار افزایش شــمار بیشتری از 
زنان و دختران جوان به اعتیاد به گوش می رسد که برای 
مقابله با این معضل باید چندین کمپ ترک جدید ایجاد 
شود اما مسئله اینجاست که تنها مرکز ترک اعتیاد زنان 
استان مرکزی نیز حمایتی نمی شود و این مرکز در آستانه 

ورشکستگی قرار گرفته است.
مســئول کمپ ترک اعتیاد نوید سالمت بانوان استان 
مرکزی ادامــه داد: ظرفیت این مرکــز ۳۰ نفر در روز 
است؛ اما قبل از شیوع کرونا تا ۷۰ زن معتاد در روز را نیز 
نگهداری می کرد، ولی با رعایت پروتکل های بهداشتی 
فقط ۱۵ معتاد در روز باید پذیرش شود و این مسأله از نظر 
مالی به صرفه نیست ضمن آنکه با این ظرفیت نمی توان 

پاسخگوی شمار معتادان برای درمان بود.
امیرآبادی اظهار داشت: بیشــتر مراجعان این مرکز در 
شرایط فعلی افراد خود معرف هستند که قبل از پذیرش 
تست کرونا را انجام می دهند و برای افراد دستگیر شده 

نیز قرنطینه رعایت می شود.

شمار زنان معتاد در شهر اراک
 روند افزایشی دارد

وی گفت: شمار زنان معتاد در شهر اراک روند افزایشی 
دارد که ایــن افراد به راحتی و در معرض عموم اقدام به 

مصرف مواد می کنند.
مســئول کمپ ترک اعتیاد نوید سالمت بانوان استان 
مرکزی افزود: پیگیری مســایل پس از ترک اعتیاد از 
اهمیت ویژه ای برخوردار اســت اما، زنان پاک شده از 
اعتیــاد نیاز به حمایت دارند و همیــن امر عاملی برای 

بازگشت مجدد این قشر به مصرف مواد مخدر است.

بهزیستی بر اساس اعام نرخ سال گذشته، 
به ازای هر نفر نگهداری روزانه در این مرکزی 
270 هزار ریال تعیین کرده است که این مبلغ 

را نیز پرداخت نمی کند

امیرآبادی عنوان کرد: این مرکز از حمایت بهزیســتی 
کمتر بهره می گیرد و نیاز است سیطره حمایت از زنان 

معتاد استان در مرکز ترک اعتیاد بیشتر شود.
وی تصریح کرد: بهزیســتی بر اساس اعالم نرخ سال 
گذشته، به ازای هر نفر نگهداری روزانه در این مرکزی 
۲۷۰ هزار ریال تعیین کرده اســت کــه این مبلغ را نیز 
پرداخت نمی کند و هنوز مبالغ مانده از زمستان پارسال 

هم پرداخت نشده است.

مســئول کمپ ترک اعتیاد نوید سالمت بانوان استان 
مرکــزی ادامه داد: با توجــه به افزایش نــرخ تورم و 
گرانی های سرسام آور،  پرداخت کمک هزینه ۲۷۰ هزار 
ریالی روزانه برای تهیه ســه وعده غذایی، میان وعده، 
پرداخت پول آب، برق، گاز، پزشک، و روانشناس دشوار 

و کمرشکن است.
امیرآبادی اظهار داشــت: هزینه آب چهار ماه گذشته 
این مرکز ۷۰ میلیون ریال محاسبه شده و به واقع توان 
پرداخــت آن وجود ندارد و نیاز اســت حداقل در قالب 
کوچکترین حمایــت از زنان معتــاد، هزینه های آب، 
برق و گاز این مرکز به صورت آموزشی یا رایگان شود.

وی تاکید کرد: کرایه مکان اسقرار کمپ ترک اعتیاد زنان 
افزایش یافته و پزشک با قیمت های فعلی در مرکز حضور 
پیدا نمی کند و با این شرایط تنها مرکز ترک اعتیاد زنان 

استان مرکزی نیز توان ادامه حیات ندارد.
مســئول کمپ ترک اعتیاد نوید سالمت بانوان استان 
مرکزی اضافه کرد: مشــکالت در حــوزه اعتیاد زنان 
گســترده تر از آن چیزی اســت که تصور می شود و در 
حوزه اعتیاد زنان شعارهای خوب و بدون عمل زیادی 

وجود دارد.

ترک اعتیاد در زنان دیرتر از مردان
 رخ می دهد

مسئول کیلینیک تخصصی مشاروه شاداب اراک گفت: 
ترک اعتیاد در زنان دیرتر از مردان رخ می دهد و از لحاظ 
روانی نیز در زنان تاثیرات بیشتری نسبت به مردان دارد.

»شهرزاد حسنی« افزود: زنان معتاد در جامعه زودتر از 
مردان معتاد از خانواده طرد می شوند و پذیرش جامعه از 

این قشر نیز کمتر از مردان معتاد است.
وی بیان کرد: برخی اعتیاد را به واسطه فقر و مشکالت 
مالی عنوان می کنند اما بیشتر مراجعه کنندگان و زنان 

معتاد از افراد با وضعیت مالی خوب هستند.

مصرف ماده مخدر گل به شدت در زنان و به  
ویژه دختران جوان افزایش یافته و تهیه این 

مواد راحتر از خرید یک بسته آدامس است

این روانشــناس ادامه داد: مصرف مــاده مخدر گل به 
شــدت در زنان و به  ویژه دختران جوان افزایش یافته و 
تهیه این مواد راحتر از خرید یک بســته آدامس است و 
شرایط مصرف سختی نیز ندارد که این موضوع نگران 

کننده است.
حسنی اظهار داشت: اعتیاد در زنان چه در طبقه باال و چه 

در طبقه پایین آسیب های جدی در زمینه های مختلف 
پدید می آورد که به دنبال آن به پیامدهای مختلفی در 

جامعه دامن زده می شود.

مصرف هیچ مخــدر و محرکی خالی از خطر 
نیست

روانشــناس مراکز ترک اعتیاد اســتان مرکزی گفت: 
مصرف هیچ مخدر و محرکی حتی برای یک بار، خالی 
از خطر نیست و ممکن اســت آثار آن در برخی افراد به 
دلیل ژنتیک در دفعات کمتر مشخص نشود و با مصرف 

بیشتر خودنمایی کند.
»مینا مظاهری« افزود: مصرف برخی مواد مخدر صنعتی 
جدید حس های کاذب در افراد ایجاد می کند که این امر 
آنان را ترغیب به مصرف بیشتر کرده و پس از مدتی در 

منجالب های بزرگ گرفتار می شوند.
مظاهری اظهار داشت: با وجود افزایش اعتیاد در زنان، 
هنوز این تابو در جامعه در خصوص یک زن معتاد وجود 
دارد و شــاید همین امر باعث شــده که بسیاری از این 
قشــر نتوانند به راحتی از دیگران کمــک بگیرند و به 
جای رهایی از اعتیاد خــود در منجالب های دیگر نیز 

گرفتار می شوند.
روانشــناس مراکز ترک اعتیاد اســتان مرکزی تاکید 
کرد: نیاز اســت حمایت های جدی از زنان آسیب دیده 
به واســطه اعتیاد صورت گیرد و این افــراد به راحتی 

رها نشوند.

 شیشــه باالترین آمار مصرف در بین زنان 
معتاد استان مرکزی

جانشین دبیر شــورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر 
استان مرکزی گفت: ۱۰ تا ۱۲ درصد از جمعیت ۷۰ هزار 
نفری معتاد این استان را زنان تشکیل می دهند و  البته 
این آمار مربوط به آخرین شیوع شناسی است که در سال 

۹۴ انجام شده است.
» ابراهیم عباســی« افزود: نرخ اعتیاد در دانش آموزان 
کشور ۲ و یک دهم درصد است اما، این شاخص برای 
استان مرکزی نیم درصد است و نرخ اعتیاد دانشجویی 
کشور و این استان در پسران ۶ درصد و در دختران چهار 
درصد است و ۳۴ درصد از دانشجویان مصرف دخانیات 

از جمله سیگار و قلیان دارند.

وی بیان کرد: نخستین ماده مصرفی در بین نوجوانان 
دختر و پســر اســتان مرکزی مخدر گل است که این 
وضعیت نگران کننده اســت چراکه افرادی که مصرف 
مخدر گل دارند مســتعد مصرف مخدرهای کتامین، 

شیشه و هروئین می شوند.

گزینه ای برای حمایت پس از قطع اعتیاد در 
زنان وجود ندارد

نماینده مراکــز درمانی ترک اعتیاد اســتان مرکزی 
گفت: گزینه ای برای قطع اعتیاد در زنان وجود ندارد و 
مشــکالت زنان معتاد ماورای مردان معتاد است و نیاز 
اســت که نگاه ویژه به زنان گرفتار و رها شده از اعتیاد 

صورت گیرد.
»علی جعفری« افزود: اعتیاد در زنان قابل مقایســه با 
مردان نیســت و آســیب های اجتماعی اعتیاد در زنان 
چندین برابر مردان است و هنوز برنامه مدون و حمایتی 

ویژه ای از زنان پاک شده از اعتیاد وجود ندارد.
وی بیان کرد: یکی از برنامه های مهم پس از قطع اعتیاد 
برگزاری نشست های ان ای )۱۲ قدمی( است که زنان 
پاک شــده از اعتیاد در این برنامه هــا نیز جایگاه کمی 
دارند و همکاری خوبی برای برگزاری نشست های آنها 

صورت نمی گیرد.
نماینده مراکز درمانی ترک اعتیاد استان مرکزی ادامه 
داد: در مجموع برنامه خاصی برای پس از درمان اعتیاد 
زنان وجود ندارد و نیاز است برای جلوگیری از بازگشت 
مجدد این قشر به اعتیاد نگاه و حمایت جدی از مسایل 
پس از قطع اعتیاد از جمله پذیرش اجتماعی، اشــتغال 

اقداماتی صورت گیرد.
جعفری اظهار داشــت: نرخ اعتیــاد در زنان به ویژه در 
ســال های اخیر به شــدت افزایش یافته اما، در استان 
مرکزی تنها یک مرکز درمانی و نگهداری زنان معتاد 

وجود دارد.

مسئول کمپ ترک اعتیاد نوید سالمت بانوان استان مرکزی : گزارش

تنهامرکزترک اعتیاد زنان قادر به ادامه حیات نیست

ایرنا :  دبیر هیات اجرایی خانه کارگر ســاوه و زرندیه گفت: 
تامین امنیت شــغلی و امکانات رفاهی ســبب ایجاد تعهد و 
مانــدگاری کارگران این شهرســتان در واحدهای تولیدی 
می شــود.   »داود میرزایی« ، گفت: امروز قراردادهای موقت 
صنایع با کارگران همچون شمشــیر دو لبه بــه کارگران و 

کارفرمایان آسیب وارد می کند.
وی بیان کرد: کارگران به دلیل عدم تشکیل تعاونی مسکن، 
مشــکالت اقتصادی و امنیت شغلی نسبت به محل کار خود 
تعهد کمتری دارند و جذب کارخانه ای که مبلغ بیشــتری 
پیشنهاد دهد، خواهند شــد که همین امر توازن اشتغال در 

شهر صنعتی ساوه را دچار اختالل کرده است.
دبیر هیات اجرایی خانه کارگر ســاوه و زرندیه ادامه داد: در 
صورتی که امنیت شغلی کارگران، خدمات رفاهی، طبقه بندی 

شغلی و معضل مســکن برطرف شود عالوه بر بهره وری باال، 
ماندگاری کارگران در صنایع نیز تضمین می شود.

میرزایی عنوان کرد: در زمینه حل مشــکل مسکن کارگری 
تاکنون اقدامی انجام نشده و یکی از بزرگترین معضالت قشر 

کارگری مسکن، خدمات رفاهی و معیشت است.
وی تصریح کرد: طرح مسکن کارگران تاکنون اجرایی نشده 
است در حالی که براساس ارزیابی ها کارگرانی که در هشت 

سال اخیر جذب بازار کار شدند، قطعا فاقد مسکن هستند.
دبیــر هیات اجرایی خانه کارگر ســاوه و زرندیه عنوان کرد: 
کارگران ساختمانی ضعیف ترین قشر هستند و تعداد زیادی 
از آنها مشــکل بیمه دارند و با توجه به بخش نامه های جدید 
ســازمان تامین اجتماعی در صورتی که نتوانند حق بیمه را 

واریز کنند بیمه آنها قطع خواهد شد.

میرزایی افزود: مصالح ســاختمانی به شــدت گران و میزان 
ســاخت و ســازها کاهش یافته و همین امــر در بیکاری و 

مشکالت مالی کارگران ساختمانی موثر است.
وی گفت: از مسئوالن مربوط انتظار می رود در چند نقطه از 
شهر محلی با سایه بان برای استقرار کارگران ساختمانی در 
نظر بگیرند تا حداقل امکانات رفاهی برای آنها تامین شود و 

در زمینه حل مشکالت این قشر تالش کنند.
دبیر هیات اجرایی خانه کارگر ســاوه و زرندیه در خصوص 
وضعیت کنونی کارگران شــاغل در کارخانه لوله و پروفیل 
صفا، بیان کرد: خوشبختانه وضعیت کارخانه صفا در زمینه 
پرداخت معوقات کارگری مطلوب اســت و در راستای ایجاد 
انگیزه، طرح های حمایتی ویژه ای از جمله مشارکت کارگران 

در سهام کارخانه مدنظر قرار دارد.

میرزایی،دبیر هیات اجرایی خانه کارگر ساوه و زرندیه :

تامین امنیت شغلی راهکار ماندگاری کارگران  در صنایع ساوه است

گزارش

اعتیاد در زنان به ویژه در گروه های سنی زیر ۱۸ سال به شدت افزایش یافته است



 گروه جامعه: ســازمان هــای غیردولتی به 
تشکلهایی اطالق می شــود که توسط گروهی از 
اشخاص حقیقی یا حقوقی غیرحکومتی به صورت 
داوطلبانه با رعایت مقررات مربوطه تأسیس شده 
و دارای اهداف غیرانتفاعی و غیرسیاسی می باشد. 
این سازمان ها درکشــورمان و بالتبع آن دراستان 
مرکزی نیز فعالیت خود را آغاز کرده اند. چند سالی 
است که یک سازمان مردم نهاد ثبت شده که خود 
باید فعالیت مستقلی داشته باشد، به نام خانه سازمان 
های غیردولتی فعالیت خود را در استان مرکزی آغاز 
کرده است. این تشکل داعیه صنفی بودن را برای 
راهبری تمامی سازمان های غیردولتی در استان 
مرکزی به خود اختصاص داده و مدعی بود که به 
عنوان نهاد باالدستی بر فعالیت سایر NGO ها 

باید نظارت داشته باشد
در صورتی که چنین ساختاری قانونی نیست. خانه 
سازمان های غیردولتی حدود ۲ سال پیش غیرفعال 
شــد، اما زمزمه هایی از گوشه و کنار به گوش می 
رســد که عده ای به دنبال احیــاء مجدد این نهاد 

غیراصولی هستند. 

در هیچ یک از اســتان های کشور چنین 
ســاختاری که خانه نامیده می شــود، 

نداشتیم

مدیرعامل مؤسســه محیط زیستی سبزاندیشان 
اراک و فعال مدنی در این رابطه گفت: یک تجربه 
ناموفق تحت عنوان خانه تشکل های غیردولتی 
در استان مرکزی داشتیم که در این راستا ضروری 
است چه مســئوالن سطح استانی و چه مسئوالن 
سطح ملی به این تجریه توجه کرده و آسیب هایی 
که این ساختار به دنبال داشت را مطالعه و از تکرار آن 
پرهیز کنند. در هیچ یک از استان های کشور چنین 
ســاختاری که خانه نامیده می شود، نداشتیم ؛ اگر 
مسئولین ملی قرار است که به چنین ساختارهایی 
فکر کنند، ابتدا آسیب شناسی دراین حیطه انجام 
دهند وامیدواریم مسئولین استان مرکزی نیز این 

تجربه شکست خورده را تکرار نکنند. 
»حمید اخوان« افزود: ســاختار خانه تشکل های 
غیردولتی اســتان مرکزی از چنــد منظر دارای 
اشکالتی بود. نخســتین موضوع این است که در 
قوانین و مقررات حوزه ســازمان های مردم نهاد، 
چیزی تحت عنوان ساختار باالدستی برای سمن 
ها و یک نهاد صنفی و یا یک اتحادیه برای سازمان 
های مردم نهاد اصاًل تعریف نشــده و قانوناً چنین 
ساختاری امکان پذیر نیست. خانه هر چند که خود 
را به عنوان یک تشکل ثبت کرده بود، اما نوع ثبت 
خانه و نوع ثبت سازمان های مردم نهاد هیچ تفاوتی 
با یکدیگر ندارد. به این معنا که همانطور که سایر 
سازمان های یک NGO هستند، خانه نیز یک 

NGO محسوب می شود. 
وی ادامه داد: متأسفانه شرایط به گونه ای بود که 
 NGO خانه تشکل های غیردولتی به عنوان یک
برای خود تصوری ایجاد کرده بود که تصور می کرد، 
می تواند نهاد صنفی و باالدستی NGO ها باشد 
و برای آنها در برخی از مــوارد تعیین تکلیف کند، 
فرمانروایی کرده و یا اینکه باید و نباید تعریف کند. 
حتی اینکه از همه NGO نمایندگی کند. چنین 
ساختاری در قوانین ما تعریف نشده و یک ادعای 
من درآوردی بود که چنین ســاختاری با قوانین و 
مقررات ما نیز ســازگار نبود. این تناقض هیچگاه 
برطرف نشد و در این راستا مسئولین خانه نتوانستند 
پاسخگو باشند که با چه استناد قانونی، این هیبت 
را برای خود می تراشند. همچنین مقامات استانی 
که در آن برهه چنین ســاختاری را تشکیل دادند، 
هیچگاه دفاع قانونی از این موضوع نداشــتند. از 
یک سو به عنوان NGO خود را قبول نداشتند، 
در حالی که NGO ثبت شده بودند و از سوی دیگر 
نهاد صنفی نیز نبودند، چرا که قانون چنین اجازه ای 
را به آنها نمی داد و همواره می خواستند رفتارهای 
نهاد صنفی را از خود بروز دهند. چنین فرایندی با 

قوانین و مقررات این حوزه سازگار نیست. 
مدیرعامل مؤسســه محیط زیستی سبزاندیشان 
اراک و فعال مدنی اظهار داشــت: موضوع بعدی 
ورود مقامات دولتی به ســاختار NGO ها بود. 
هنگامی که از دولت سخن به میان می آید و از آن 
به معنای عام کلمه صحبت می شود. مقصود تنها 
قوه مجریه نیست و تمامیت دولت مطرح است که 

متشکل از تمامی قوا اســت و به معنای حاکمیت 
است. هنگامی که صحبت از NGO می شود به 
معنای سازمان غیرحکومتی و یا غیردولتی است. 
بنابراین هیچ یــک از مقامات دولتی و یا حکومتی 
حق ورود به این ساختارها را ندارند. در حالی که در 
این ساختار نماینده مجلس به عنوان بخشی از قوای 
حاکمیتی و یا نمایندگان شــوراهای شهر که نهاد 
عمومی محسوب می شود و از نظر قوانین و مقررات 
زیرمجموعه وزارت کشور هستند، در ساختار خانه 
تشکل های غیردولتی عضو هستند و تحت عناوینی 
همچون رئیس هیئت امنا و نایب رئیس هیئت امنا 
در این ساختار حضور دارند. این موضوع نیز با قوانین 
و مقررات NGO کشور سازگار نیست. در قوانین 
و مقررات به صراحت عنوان شــده که هیچ یک از 
مقامات دولتی با عنوان و سمت خود نمی تواند عضو 

ساختارهای NGO ها شود. 
اخوان تصریح کرد: موضوع بعدی این اســت که 
ذات فعالیت های NGO ها از یک سو مبتنی بر 
تکثر و تنوع آراء و افکار و اعمال و از ســوی دیگر 
بر اســاس خالقیت و نوآوری است. ساختار خانه 
تشکل های غیردولتی نابود کننده هر دو موضوع 
عنوان شده بود. در این راستا باید چرایی آن بررسی 
شــود. از نظر تکثر و تنوع آراء و افکار و اعمال اگر 
بخواهیم بررسی کنیم ســاختار خانه برای بخش 
های مختلــف NGO هایی کــه خود موضوع 
فعالیت هستند و تشــکل هایی در این حوزه دارند 
و ایده پردازی می کنند، ساختارهای موازی ایجاد 
می کرد. ایجاد ساختارهای موازی باعث می شد تا 
تشــکل ها به حاشیه رانده شوند. در حالی که حتی 
یک نهاد صنفی نیز با اعضاء خود رقابت نمی کند، 
اما خانه با تشکل های موضوعی خود رقابت کرد 
و همین امر باعث می شد تکثرگرایی از بین برود. 
از نظر خالقیت و نوآوری نیز اگر بخواهیم بررسی 
کنیم، موضوع این بود که کمیسیون های متفاوتی 
را ایجاد کرد و عنوان کردنــد که هر فرد و نهادی 
که می خواهد بودجه ای به NGO ها اختصاص 
دهد، باید آن را در اختیار خانه قرار دهد و این بودجه 
به NGO هایی که خانه تشخیص می داد، تعلق 
می گرفت. چنین فرایندهایی انحصار ایجاد می کند 

و انحصار نیز موجب فساد می شود. 
وی بیان داشت: آفت بسیار مهمی که ساختار خانه 
تشکل های غیردولتی داشت، این بود که در امور 
NGO ها و حتی امور ارتباطی بین NGO ها 
دخالت می کرد. خانه متأســفانه برای خود شأن 
نظارتی و بازرســی تعریف کرد. حتی زیرمجموعه 
هایی برای خــود تحت این عناوین شــکل داد. 
بر این اســاس که یک ســاختار نظارت و بازرسی 
تعریف کرده ایم و حتی برای مثال اختالفات بین 
NGO ها را باید ساختار نظارت و بازرسی برای 
آن حکم صــادر کند و تحقیق و تفحص انجام می 
دهیم. این موضوع آنقدر فراتر رفت که کار به اعمال 
سلیقه رسید. نخست اینکه هیچگونه شأن قانونی 
برای این نظارت و بازرسی تعریف نشده است و در 
مقطع خود بیانیه ها و نامه های آنها را زیر ســئوال 
بردیم. حتی استانداری نیز احکامی را برای اعضای 
اینچنین ساختاری تحت عنوان نظارت و بازرسی 
به صورت سلیقه ای صادر کرده بود. این افراد عضو 
نیز ذیل این احکام برای NGO ها تعیین تکلیف 
می کردند و عنوان می کردند باید به مسائل مختلف 
ورود پیدا کنیم. در حالی که تنها یک ساختار برای 
مسائل اینچنین NGO ها داریم که در گذشته نام 
آن هیئت نظارت بود و در حال حاضر تحت عنوان 
شورای توسعه از آن یاد می شــود. در این شورا ۲ 
نماینده NGO ها نیز وجود دارد که با رأی تمامی 

NGO ها انتخاب می شود. 
مدیرعامل مؤسســه محیط زیستی سبزاندیشان 
اراک و فعال مدنی تأکید کرد: از سویی دیگر حلقه 
های قدرت متعددی در خانه تشــکیل شــده بود. 
حلقه های قدرت متعدد ارتباطی، اقتصادی و حتی 
در برخــی موارد اطالعاتی ایجاد شــده بود. برای 
اینکه ایــن حلقه های قدرت بر هم نخورد به کار و 
فعالیت NGO ها و شبکه ها ورود پیدا می کردند 
و افــراد تحت نظارت خــود را حمایت می کردند. 
متأسفانه حمایت های سابق دولت باعث می شد 
که ساختار خانه تشکل های غیردولتی اینچنین در 
حوزه NGO ها اختالف افکنــی کند. با فقدان 
خانه نه تنها اتفاق بعدی نیفتاد، بلکه NGO ها با 
قدرت بیشتری فعالیت های خود را ادامه می دهند 

و صداهای مختلفی در این حوزه شنیده می شود. 
NGO هایی که توانمند هستند با توانایی های 
خود فعالیت می کنند و خود را معرفی می کنند. در 
رسانه ها حاضر هستند و مطالبه گری خود را انجام 
می دهند و صفحــات مجازی خود را دارند. جامعه 
NGO های متعدد را بســته به نوع و گستردگی 
فعالیت آنها و همچنین به فراخــورد توانمندی و 
اســتعدادی که دارند، می بیند. در صورتی که در 
گذشته تنها حلقه محدودی از مدیرانی که در خانه 
بودند، در تمامی رســانه ها، جلســات و مناسبات 
شرکت می کردند. چنین فرایندی نشان می داد که 
ساختار خانه تشــکل های غیردولتی، یک ساختار 

پویایی نیست. 
اخوان ابراز داشــت: حال اگر فردی تصور می کند 
که به دلیل فقدان خانه خالئــی وجود دارد و باید 
ســاختار جدیدی را به وجود بیاورد، باید در مرحله 
نخست خالء را اثبات کند. بگوید که ساختار را برای 
کدام نیاز بــه وجود می آورد. چه فقدانی وجود دارد 
که بخواهد آن را معرفی کند. اصاًل آن ساختاری که 
می خواهد به وجود بیاورد، مورد مشابه آن در دنیا، 
کجا مشاهده شده است. یک مثال آن را عنوان کند 
و پس از اثبات خالء و فقدان موجود، مدعی باشد که 
می خواهد ساختاری را ایجاد کند. باید اثبات کند که 
به چه دالیل حقوقی و چه نوع از تجربه های تاریخی 
کشــور ایران و سایر کشورها و همچنین بر اساس 
چه نیازهای اجتماعی، می خواهد این ساختار را به 
وجود بیاورد. هر فردی که بخواهد چنین ساختاری 
را به وجود بیاورد و بدون بررســی آسیب هایی که 
خانه تشکل های غیردولتی داشته، اقدامی انجام 
دهد، باید به نیت خیرخواهانه آن شک کرد. در چنین 
شرایطی انگیزه های هسته قدرتی که در خانه شکل 

گرفته بود، وسوسه ایجاد می کند. 

چرا برای ساختار وارداتی نسخه اشتباه 
دولتی می پیچیم؟

رئیس هیئت مدیره مؤسســه حقوق شــهروندی 
شــهروندیار نیز در این خصوص گفــت: در مورد 
تشــکیالت خانه ســازمانهای غیردولتی استان 
مرکزی ۲ طیف، هســتند. طیف اول متشــکل از 
تعدادی از ســازمان های مردم نهــاد، تعدادی از 
چهره های سیاسی و دولت اســت، طیف دوم که 
جزء مخالفین این نهاد هســتند از تشــکل های 
اجتماعی اســتان هستند، برای اینکه به یک جمع 
بندی کارشناســی در مورد وجــود و یا عدم وجود 
این خانه برسیم باید نظرات و دالیل طیف موافق 
و مخالف را بدانیم. در طیف موافق گروه اول تعداد 
محدودی ســازمان های مردم نهاد بوده که علت 
موافقتشان با وجود خانه اواًل کسب قدرت نمایندگی 
تشکیالت اجتماعی اســتان است. ثانیاً ایجاد یک 
صدایی در تشــکیالت اجتماعی استان و ثالثاً اخذ 
تمام پروژه های دولتی برای برخی از مؤسســات 
و افراد خاص، یعنی عماًل بدل کردن سازمان های 
غیر دولتی استان به پیمانکار دولت و هویت خود را 

در گرو بودن خانه می دانند. 
»عادل حکمت« افزود: همچنین در طیف موافق 
گروه دوم چهره های سیاسی هستند که این افراد 
به دنبال ایجاد نقش پدرخواندگی در تشــکیالت 

اجتماعی استان هستند تا از این طریق برای خود 
جایگاه اجتماعی کسب کنند. تا جایی که حاضرند 
برای احیای خانه حتی از جیب هزینه کرده و یک 
پایگاه سیاسی اجتماعی قوی برای خود بسازند. در 
این طیف گروه سوم دولت و دولت مردان هستند.

آنها با توجه به اینکه دولت با کمبود نیروی انسانی 
در بعضی حوزه ها مواجه شــده است؛ قصد دارند 
با استفاده از ظرفیت تشــکیالت اجتماعی استان 
با مستندســازی، برای خود رزومه ســازی کنند. 
همچنین فرمــان این حوزه را به دســت گرفته و 
آن چنان که می خواهند مســیر را هدایت کرده و 
راه ارتباطی خود با ســازمان های مردم نهاد را به 
یک موسسه و کانالی دیگر انتقال دهند و از طرفی 
قدرت نمایندگی به آن نهاد بخشند. آن را به سمت 
تک صدایی هدایت کنند و همچنین مدیریت امور 
مالی پروژه های واگذار شده را نیز به دست بگیرند. 
وی ادامه داد: مخالفان چنین نهادی ،سازمان های 
مردم نهادی هســتند که معتقدند ذات تشکیالت 
اجتماعی بر چندبعدی و مشــارکت استوار است و 
تمرکز، نمایندگی، تک صدایی و تک بعدی آسیب 
های جدی این حوزه هســتند. بــه نظر آنها وجود 
چنین ســاختاری از آنجایی که با هدف نمایندگی 
و تک  صدایی هدایت می شود عماًل شکل رقابت 
را در این حوزه تغییر داده و به جای هم افزایی بین 
مؤسسات به رقابت تقریبا با تمام تشکل ها پرداخته 
و درصدد حذف آنها بر می آید. این امر منجر به عدم 
شفافیت و ایجاد فســاد خواهد شد و اعتماد مردم 
به آنها را خدشــه دار می کند و مؤلفه های مهمی را 
هدف تخریب قرار می دهد که اساس واصول کار 

مشارکتی و مشارکت گیری می باشند. 
رئیس هیئت مدیره مؤسســه حقوق شــهروندی 
شهروندیار اظهار داشت: سازمان های غیردولتی 
از کشورهای توسعه یافته وارد کشور ایران شده و 
درهیچ کدام ازاین کشورها، نهادی را مشابه خانه 
سازمان های مردم نهاد اســتان مرکزی مشاهده 
نمی کنیم، مراکــزی جهت توان افزایی و آموزش 
ســازمان های غیردولتی وجود دارد که هدف آن 
صرفاً توانمندسازی اســت.اما هیچکدام به دنبال 
نمایندگی و تک صدایی نیستند، سوال اینجاست 
که چرا برای ســاختار وارداتی نسخه اشتباه دولتی 
و رئیس مرئوســی و باال پایینی داخلی می پیچیم. 
اگر این نسخه جواب می داد قطعاً کشورهای توسعه 
یافته سیستم دولتی سازی سازمان های مردم نهاد 

را در دستور کار قرار می دادند.
حکمت تصریح کرد: توجه به این نکته و یادآوری 
این موضوع خالی از لطف نیســت. زمانی که خانه 
سازمانهای غیردولتی استان مرکزی فعال بود، از 
سایر ســازمان های مردم نهاد کمتر صدایی می 
شنیدیم و کمتر فعالیتی را شــاهد بودیم. افرادی 
در رأس خانه سازمانهای غیردولتی استان حضور 
داشتند و خودشان را نماینده تشکیالت استان می 
دانســتند که عماًل در زمانی که خانه از بین رفت 
و فعالیتی نداشت هیچ اســم و رسمی از این افراد 
ندیدیم. این موضوع حاکی از آن است که آن افراد 
صرفاً بلندگو و راهگشایی بودند برای اهدافی خاص 
و هیچگونه حمایتی از فعالین مدنی و یا نماینده یک 

گروه اجتماعی نداشتند. 
وی بیان داشــت: در پایان باید از اندک موافقین 

وجود خانه این سئوال را پرسید، خانه قرار است چه 
ارزش افزوده ای برای تشکیالت اجتماعی استان 
به ارمغان بیاورد و علت پافشــاری آنها بر وجودی 
ساختاری که فســاد آن بر همگان روشن است و 
مسائل مالی آن همچنان حل نشــده باقی مانده 
است، چیست؟ قطعاً فعالین مدنی و سازمان های 
مردم نهادی که اصل را بر شفافیت می دانند، مخالف 
احیای چنین ساختاری هستند و با جدیت و قدرت 
مقابل آن خواهند ایســتاد و اجازه بی اعتمادی به 
سازمان های مردم نهاد را به هیچ گروه و شخصی 

نخواهند داد.

خانه سازمانهای غیردولتی از ابتدا عما 
بر اســاس اتکا به دولت یا حکومت پایه 

گذاری شد

مدیرعامل موسسه محیط زیســتی بوم فناوران 
مرکزی نیــز گفت: خانه ســازمانهای غیردولتی 
از ابتدا عمال بر اســاس اتکا بــه دولت یا حکومت 
پایه گذاری شــد و به جای حمایت و نظارت بر آن 
توسط ســازمان های مردم نهاد، به صورت هرمی 
شکل گرفت و خانه در رأس آن به بازوی نظارتی و 
برخورد کننده با سازمان های مردم نهاد تبدیل شد. 
در نتیجه با خفه کردن صدای مطالبات و اعتراضات 
این ســازمانها به کم کاری های مسئولین و احیانًا 
تخلفات آنها در زمینه های مختلف، یک سیستم 
تک صدایی را ایجاد کرد. در این میان تنها جمالتی 
را بیان می کرد که مورد دلخواه یا حتی به دســتور 
مسئولین دولتی بود، بدون اینکه سخنگوی واقعی 

سازمان های مردم نهاد استان باشد.
»حمیدرضا مهاجرانی« افزود: مشــکل اساســی 
دیگر، تبدیل شــدن خانه به یک سازمان قدرتمند 
شده توســط دولت و بدون پشتوانه مردمی بود به 
طوری که درعمل، تبدیل به رقیب ســازمان های 
مردم نهاد واقعی اســتان شــد وبا جذب حمایت 
های کالن مادی ومعنــوی دولتی نقش برخی از 
سازمانهای مردمی را دراختیار خود گرفت ؛ نهایتا 
باعث تضعیف این سازمان ها شد و خود را به عنوان 
یک ســازمان مردم نهاد نشــان داد، در حالیکه با 
ماهیت وابسته ای که داشت نه از لحاظ عملکردی و 
نه از منظر جایگاه قانونی ویژگی مردمی ومردم نهاد 
نداشت. این تجربه تلخ متاسفانه در برخی استانهای 
دیگر هم تکرار شد و نه تنها پیامدهای منفی کوتاه 
و بلند مدت آن گریبان سازمان های مردمی استان 
را گرفت، بلکه به عنوان الگویی غلط برای بعضی از 
استان های دیگر، موجب اختالف افکنی و تداخل 

عملکرد تشکل های مردم نهاد آنهاهم شد.
وی ادامه داد: این در حالی اســت که ماهیت این 
سازمانها اســتقالل ازدولت ونیرو گرفتن از بطن 
جامعه واقشارمختلف مردم است واگرهم قرار باشد 
تشکلی با تشکل های دیگر شبکه تشکیل دهند؛ 
باید براساس هدف هم افزایی باشد.آن هم فقط  در 
مواردی که نیاز مبرمی به تشکیل شبکه احساس 
شــود و هرگاه نیاز برطرف شد شبکه نیز می تواند 
از هم گسسته شود، نه اینکه سازمانی غیرمردمی 
و وابسته به بهانه شبکه سازی شکل گیرد که خود 
عامل سرکوب تشکلهای به ظاهر تشکیل دهنده 

آن شود.

عکس  تزئینی

عطریاس موضوع احیاء مجدد خانه سازمان های غیردولتی را بررسی می کند: 

پدرخوانده
گزارش
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علیرغم اقدامات صورت گرفته 
جاده های ساوه همچنان بوی 

مرگ می دهند

در  زرندیه  و  ساوه  مردم  نماینده  ایسنا: 
احداث  به  اشاره  با  اسالمی  مجلس شورای 
مواصالتی  مسیر  دو  در  آزادراه  و  اتوبان 
تهران  به  ساوه  و  همدان  به  ساوه  پرتردد 
در  اتوبان  و  آزادراه  احداث  وجود  با  گفت: 
موازات محورهای قدیم، اما آمار باالی سوانح 
رانندگی و ترافیکی به ویژه در محور ساوه 
همدان، این جاده ها را به جاده های مرگ 

تبدیل کرده است.
درمراسم  سبزی  محمد  حجت االسالم 
غرب  به  شمال  کنارگذر  از  بهره برداری 
ویدئوکنفرانسی  دستور  با  که  ساوه  شهر 
کرد:  اظهار  گرفت،  صورت  جمهور  رئیس 
بهره برداری از کنار گذر شهر ساوه به طول 
افزون بر 20 کیلومتر موجب روان شدن بار 
ترافیکی شهر شده و منجر به کاهش آمار 

سوانح ترافیکی و تصادفات خواهد شد.
پیگیری های صورت گرفته  به  اشاره  با  وی 
گفت:  شهرسازی  و  راه  وزارت  مقامات  با 
با  این پروژه  به دلیل طوالنی شدن اجرای 
به  خطاب  گذشته  سال  در  نامه ای  ارسال 
مدیرعامل  و  شهرسازی  و  راه  وزیر  معاون 
و  حمل  زیربناهای  توسعه  ساخت  شرکت 
نقل کشور تقاضای تخصیص اعتبار از محل 
منابع ملی برای تکمیل این پروژه شد، که 
و  پرداخت  پیمانکار  مطالبات  آن  بدنبال 
عملیات  اتمام  برای  میلیاردی  اعتباری 17 
بهره  به  امروز  و  یافت  تخصیص  اجرایی 

برداری رسید.
این نماینده مردم در خانه ملت با اشاره به 
قرار گرفتن ساوه و زرندیه در مسیر ترانزیتی 
نقلیه سبک  وسایط  پرحجم  تردد  و  کشور 
دو  این  مواصالتی  محورهای  از  سنگین  و 
از  تردد  باالی  کرد: حجم  اظهار  شهرستان 
این شاهراه مواصالتی کشور توجه دولت را 
تقویت  و  بزرگراهی  توسعه مسیرهای  برای 

راه ها می طلبد.
وی با اشاره به احداث اتوبان ساوه همدان و 
ساوه تهران در کنار محور قدیم این دو مسیر 
با  و شاهراه مواصالتی کشور گفت:  پرتردد 
دو  این  در  آزادراه  و  اتوبان  احداث  وجود 
مسیر پرتردد همچنان شاهد تردد پرحجم 
وسایط نقلیه در محورهای قدیم هستیم و 
آمار باالی سوانح رانندگی و ترافیکی بویژه 
در محور ساوه همدان این جاده ها را به جاده 

مرگ تبدیل کرده است.
حجت االسالم سبزی از تکمیل چهار بانده 
و  نوبران  به  آباد  غرق  قدیم  محور  شدن 
نوبران  بخش  در  واقع  بیات  جاده  بهسازی 
همراه  به  محور  دو  این  افزود:  و  داد  خبر 
ورودی شهر مامونیه مرکز شهرستان زرندیه 
از سمت اتوبان ساوه به همدان بزودی افتتاح 
همچنین  رفت.  خواهند  ترافیک  بار  زیر  و 
زاویه  به  مامونیه  محور  دوم  باند  احداث 
در  پیمانکار  انتخاب  با  نیز  خرقان  جاده  و 

دستور کار است.
از  مناسب  اعتبار  به تخصیص  اشاره  با  وی 
گفت:  مرکزی  استان  برای  مجلس  سوی 
مجلس  سوی  از  اعتبار  تومان  میلیارد   53
راههای روستایی و  بهسازی  و  برای مرمت 
200 میلیارد برای حوزه آب استان مرکزی 
در نظر گرفته شده است و سهم این استان 
از محرومیت زدایی در بخش های مختلف 
 97 حدود  که  است  تومان  میلیارد   340
میلیارد تومان آن برای ساوه و زرندیه است.

اعتبار  میزان  این  تزریق  با  کرد:  تصریح  او 
های  راه  به  مربوط  مشکالت  از  بخشی 
استان مرکزی به ویژه محورهای مواصالتی 
روستایی برطرف خواهد شد که نتیجه آن 
ترافیکی  سوانح  کاهش  و  تردد  در  سهولت 

خواهد بود.
با  همچنین  زرندیه  و  ساوه  مردم  نماینده 
اشاره به حجم باالی تردد در ساعات ابتدایی 
ساوه  شهر  از  کارگران  جابجایی  برای  روز 
به شهر صنعتی کاوه گفت: به دلیل حجم 
باالی تردد و ترافیک باالی این مسیر قرار 
است یک مسیر دسترسی جدیدی از شمال 
صنعتی  شهر  به  چمران  شهید  بیمارستان 
کاوه متصل و بار ترافیکی این محور از بین 

برود.

سبزی، نماینده ساوه وزرندیه در مجلس:

خــبـــر

عطریاس: معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی اســتان مرکزی گفت: »بازدید کارشناسی از تورهای 
گردشگری در حال حرکت انجام شد. حسن حسینی اظهار کرد: با توجه 
به فعال بودن تورهای گردشگری و ادامه دار بودن شرایط کرونایی در 
کشور و اســتان مرکزی، معاونت گردشگری همواره بر روند برگزاری 
تورها اعمال نظارت دارد و میزان رعایت پروتکل های بهداشتی را رصد 

و ارزیابی می کند.

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
استان مرکزی افزود: شب گذشته کارشناسان نظارت بر تاسیسات و دفاتر 
خدمات مسافرتی از تورهای گردشگری در حال حرکت بازدید کردند و 
ضمن بررسی بیمه مسافر و قرارداد دفتر با گردشگران، رعایت موازین 
بهداشتی موجود در سفر  نیز بازدید و بررسی شد و تذکرات شفاهی برای 
رعایت قوانین و مقررات داده شد و همچنین تذکرات الزم برای رعایت 
آیین نامه های تورهای گردشــگری به راهنمایان تور و مدیران دفتر 

خدمات مسافرتی داده شد.
او با اشــاره به اینکه برخی موارد جزئی در جهت رعایت بیشتر مسائل 
به دفتر مذکور تذکر داده شــد، گفت: در این بازدید مواردی همچون 
عقد قرارداد با مســافر، انجام بیمه مســافر، فاصله گذاری اجتماعی و 
پروتکل های بهداشــتی رعایت شده بود و سفر گردشگری بدون هیچ 

مشکلی انجام گرفت.
حسینی تصریح کرد: با رعایت پروتکل های بهداشتی، تورهای داخلی 

طبیعت گردی به دلیل اینکه در فضای باز برگزار می شود، در حال انجام 
است و تمامی موارد و الزامات تحت رصد و ارزیابی است.

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
استان مرکزی گفت: تورها ی طبیعت گردی با ۵۰ درصد ظرفیت برگزار 
می شود به شکلی که خانواده ها در کنار یکدیگر هستند و مابقی مسافران 

با یک صندلی فاصله سفر می کنند.

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان مرکزی خبر داد : گزارش

بازدید شبانه از تورهای گردشگری در حال حرکت
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ایرنا : معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی گفت: ذخیره  سازی و کنترل روان آب  پشت سدها و بندهای اراضی طبیعی این استان در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۷۰ درصد کاهش یافت.
»رضا عظیمی« افزود: ۱۵ میلیون متر مکعب روان آب از پاییز سال گذشته تا بهار امسال در حوزه های آبخیز استان مرکزی کنترل و پشت سدها و بندها ذخیره سازی شد که این میزان در مدت مشابه سال گذشته، ۸۵ میلیون متر مکعب بوده  است.

وی ادامه داد: آب پشت بندها و سدهای منابع طبیعی استان مرکزی در تمامی شهرستان ها به جز برخی بندهای اراضی طبیعی شهرستان های شازند و بیوران شهرستان ساوه خشک شده  است.
معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی با یادآوری پیش بینی ۴۴۰ میلیارد ریال اعتبار برای اجرای طرح های آبخیزداری در ۱۲ شهرستان این استان گفت: ۳۵ میلیارد ریال این اعتبارات تاکنون به استان ابالغ شده  است.

عظیمی خاطرنشان کرد: اجرای عملیات بیولوژیکی، مکانیکی و بیومکانیکی در ۲۲ حوزه آبخیز استان مرکزی با تخصیص این اعتبارات در دستور کار اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قرار دارد.

ذخیره آبی بندهای منابع طبیعی ۷۰ درصد کاهش یافت

دامداران استان از وقوع فاجعه ای جبران ناپذیر در صنعت دامداری خبر می دهند:

انتقال دام آبستن به کشتارگاه، زنگ خطر است
گزارش

بــه جرأت می تــوان گفت مشــکالت این 
روزهای دامــداران و صنعــت دامداری در 
کشــور، بیش از هر مقطــع زمانی دیگری 
موجبــات ناآرامی صاحبــان و فعاالن این 
واحدهــا، ناامیدی از حمایــت حاکمیت و 
نیز رکود بی ســابقه ی این بخش درآمدزا و 

حیاتی کشور شده است.
در استان مرکزی نیز با وجود ده ها اتحادیه و 
تعاونی دامداری که هر یک چندین مجموعه 
دادمداری در نقاط مختلف اســتان را تحت 
پوشــش خود دارند، صنعــت دامداری به 
طوربی سابقه ای با مشکل مواجه شده است.

اگرچه در استان مرکزی همچون سایراستان 
ها، شیر تولیدی از دامداری ها را به نشانه ی 
اعتراض در محوطه ی اســتانداری استان 
مربوطه رها نکردند؛ اما ورود دام های آبستن 
یا مولد به کشتارگاه ها زنگ خطری است که 
نه تنها جبران پذیر نیست که حتی عوارض 
مخاطرات این اقدام چند ده سال در کشور 

خواهد ماند.
برخی دامداران استان مرکزی، عامل اصلی 
بروز مشــکالت امروز در حوزه ی اقتصادی 
اعم از صنعت دامداری را مشکالت سیاسی 

می دانند.

۹۹درصد مشکالت اقتصادی کشور از 
جمله دامداری ها، سیاسی است

مدیرعامل شرکت تعاونی تامین کننده نیاز 
تولیدکننــدگان گاوداران صنعتــی  ضمن 
بیان مطلب فوق تاکید داشــت: 99درصد 
مشکالت اقتصادی کشور از جمله دامداری 

ها، سیاسی است.
»مرتضی مرادی« که ســابقه ای 40 ساله 
در صنعــت دامــداری دارد؛ در گفت وگو با 

عطریاس اظهار داشــت: مشکالت سیاسی 
کشور به پای اقتصاد پیچیده و آن را رها نمی 
کند؛ چراکه برای انجام هر اقدامی در استان، 
ما را به کشــور هدایت می کنند و در سطح 
کشــور نیز به بهانه تحریم، مســائل را بین 

المللی عنوان می دارند.

اقتصاد  آقایان سیاستمدار، وضعیت 
کشور را اصالح کنید

وی خطاب به سیاســتمداران کشور گفت: 
آقایان سیاستمدار، وضعیت اقتصاد کشور را 
اصالح کنید؛ مشکالتی که در حوزه اقتصادی 
ایجاد شده اســت، داخلی و سیاسی است. 
سالها بودجه کشــور صرف ایجاد واحدهای 
دامداری شده اســت؛ اکنون با ندانم کاری 
در حال نابودی هستند؛اگر دوباره بخواهیم 
همین واحدها را ایجاد کنیم، سال ها به طول 

می انجامد.

ما باید توســعه سیاسی داشته باشیم 
تا بتوانیم در ســایر بخش ها توسعه 

داشته باشیم

مرادی تصریح کرد: ما باید توســعه سیاسی 
داشته باشیم تا بتوانیم در سایر حوزه ها اعم 

از اقتصادی و .. توسعه داشته باشیم.
وی ادامــه داد: ما در صنعــت دامداری در 
کشــور، ســال ها اصالح نژاد انجام دادیم؛ 
ســال ها بر روی انتخاب اســپرم مناسب با 
جغرافیای سرزمین و شرایط محیطی کشور، 
مطالعاتی صــورت گرفت؛ حتی  برای ایجاد 
تولیداتی با ژنتیک بهتر بــا هدف تولیدات 
مطلوب تراقداماتی انجام گرفت؛ اما اکنون 
اگر بخواهیم به دلیل نبــود پول یا فرآورده 
های دامی، نــژاد دام ها را با یکدیگر ترکیب 
و اختالل ایجاد کنیم، از نظر باروری قطعا با 

مشــکالتی مواجه خواهیم بود و از تولید و 
پیشرفت عقب می مانیم.

اینگونه نیست که با کاهش بارش ها در 
ایران قحطی بیاید؛ باید برایجاد و حفظ 
روابط با دنیا به منظور تبادالت اقتصادی 

کامال تاکید داشته باشیم

این دامدارمجّرب استان مرکزی گفت: اینکه 
بگوییــم تولیدکننده ی نهــاده های دامی 
مقصر است یا خشکسالی عامل ایجاد مشکل 
است، قابل پذیرش نیست؛ علم از این مراحل 
عبور کرده اســت. در برخی کشورها، نهاده 
ها به قدری اضافه اســت که یا برای ترکیب 
در ساخت انواع ســوخت،روغن گیری می 
شــوند و یا به دریا ریخته می شوند.بنابراین 
اینگونه نیست که با کاهش بارش ها در ایران 
قحطی بیایــد؛ باید بر ایجاد و حفظ روابط با 
دنیا به منظور تبادالت اقتصادی کامال تاکید 
داشته باشیم. سیاســتمداران ما باید با دنیا 

در ارتباط باشند.

 مشــکالت صنعت دام، ملی اســت؛ 
نظارتی بر بنادر بخصوص بندرامام برای 

حمل نهاده ها به مقصد نیست

مدیرعامل تعاونی گاوداران صنعتی استان 
مرکــزی نیز کــه از پیشکســوتان صنعت 
دامداری اســت؛درگفت وگو بــا عطریاس 
اظهار داشت: مشــکالت صنعت دام، ملی 
است و باید در سطح ملی حل شود؛ اگرچه 
مباحثی همچون خشکسالی، نبود نهاده ها 
و .. وجود دارد، اما مسئله مهم این است که 
نظارتی بربنادر گمرکی کشور به ویژه بندر 
امام خمینی که اصلی ترین مرز ورود نهاده 

ها به کشور است وجود ندارد.

یارانه ای که دولت بــه دامداران می 
دهد ۲۰ درصد هزینه های دامداری و 

تولیدات آن است

حســینی افزود: یارانــه ای کــه دولت به 
دامداران می دهــد 20 درصد هزینه های 
دامداری و تولیدات آن است؛ هزینه دامداری 
ها 70 درصد تغذیه ای و حدود 30 درصد غیر 
تغذیه ای است، که شــامل حقوق و بیمه و 
مالیات و دامپزشکی و لوازم و تجهیزات می 
شود که اینها روز به روز با تورم صددرصدی و 
200درصدی با افزایش قیمت همراه هستند 
که دولت هیچ یارانه ای بابت هزینه های غیر 

تغذیه ای نمی پردازد.

 هر راننده در بندر امام، طبق محاسبات 
شخصی و مطالبات خود، گاها بار را با سه 

برابر تعرفه به دست دامدار می رساند

وی با انتقاد شدید ازعدم نظارت بر حمل بار 
نهاده ها از بندر به نقاط مختلف کشور گفت: 
درانتقال بار به دامــداری ها نه تنها رعایت 
اعمــال تعرفه مصوب نمی شــود؛ بلکه هر 
راننده طبق محاسبات شخصی و مطالبات 
خود، گاها بار را با ســه برابر تعرفه به دست 
دامدار می رســاند و اگر انتقاد و یا اعتراضی 
صورت گیرد، نام صاحبان واحدها در لیست 
ســیاه قرار گرفته و هرگز پذیرش حمل بار 

صورت نخواهد گرفت.
 وی ادامــه داد: کرایه نهاده هــا به ازای هر 
کیلو نهاده 220 تومان مطابق با تعرفه سال 
گذشته بوده که امسال به 330 تومان افزایش 
یافته است؛ اما پشت بارنامه رقم 550 تومان 
ثبت می شود؛ بنابراین در حمل یک بار 25 
تنی با تریلی حدود 5 میلیون تومان هزینه 
اضافه و غیرقانونی از دامدار دریافت می شود؛ 
که حتی با وجود چنین شرایطی بار با تاخیر 

دو یا سه ماهه به مقصد می رسد.

دستگاه قضایی با جدیت به مسئله ی 
انتقال و حمل نهاده ها از بندر تا محل 
تعاونی ها و اتحادیه ها نظارت داشته 

باشد

مدیرعامل تعاونی گاوداران صنعتی استان 
مرکزی تاکید کرد: به نمایندگی از بخشــی 
از فعاالن صنعت دامداری کشور درخواست 
می شود دستگاه قضایی با جدیت به مسئله 
ی انتقال و حمل نهاده هــا از بندر تا محل 
تعاونی ها و اتحادیه ها نظارت داشته باشد و 
دست دالالن را از این حوزه ی بسیار حساس 
و حیاتی در اقتصاد کشور کوتاه کند تا بیش 
از این شــاهد آســیب به صنعت دامداری 

کشور نباشیم.

تاخیر دو سه ماهه در تحویل بار نهاده 
به دامداری ها و تاخیر دوسه ماهه در 
وصول مطالبات از شرکت های دریافت 
کننده ی تولیدات بیشترین اختالل را 

ایجاد می کند

وی در بخش دیگری از اظهارات خود گفت: 
تاخیر دو ســه ماهه در تحویــل بار نهاده به 
دامداری ها از یکسو و تاخیر دوسه ماهه در 
وصول مطالبات از شرکت هایی که تولیدات 
دامداری ها را می گیرند از سوی دیگر سبب 
اختــالل در چرخه ی فعالیــت و تولیدات 
دامداری ها می شود. در واقع دامداری ها به 

مردم یارانه می پردازند.

باید رهبری به مقولــه ی صنعت دام 

کشور که بخش حیاتی در اقتصاد کشور 
است ورود کند

حســینی به نمایندگــی از جامعه فعال در 
حوزه دامداری گفت: باید رهبری به مقوله ی 
صنعت دام کشور که بخش حیاتی در اقتصاد 
کشور اســت ورود کند و دستوری قاطع بر 
اصالح و حل مشکالت بدهد.؛ چراکه فاجعه 
ای در صنعت دام در حال وقوع است که جمع 

کردن آن سالیان سال طول می کشد.
وی تصریــح کــرد: دامی که آبســتن وارد 
کشتارگاه می شود با بخشنامه های دستوری 
مانع می توان مانع کشــتار آن شد؟؟ کدام 
دامدار حاضــر به چنین فاجعــه و اقدامی 
است؟؟ اما اکنون دامداران از روی بدبختی و 
ناچاری دست به چنین فاجعه ای می زنند و 

این زنگ خطر است.

عکس  تزئینی

 ░ زهره صادقی ░
گروه اقتصادی

 بدینوسیله از کلیه اعضا محترم انجمن پیشگامان صنعت استان مرکزی دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی 
سالیانه این انجمن که راس ســاعت 17 الی 19 روز پنجشنبه مورخ ۱4۰۰/۵/۱4 به نشانی : اراک، انتهای بلوار جهان پناه، نظم 

آباد، دشت بهشت برگزار می گردد؛ حضور بهم رسانند
این جلســه در فضای سرباز و با حفظ فاصله اجتماعی و همچنین رعایت تمامی پروتکل های بهداشتی مدنظر ستاد ملی مبارزه 

با کرونا برگزار می گردد

دستور جلسه:
۱- استماع گزارش عملکرد هیئت مدیره و بازرس

۲- تصویب گزارش عملکرد هیئت مدیره و تراز مالی منتهی به ۹۹/۱۲/3۰
3- تعیین و تصویب روزنامه کثیراالنتشار آگهی

4- تعیین و تصویب مبلغ ورودی و حق عضویت سالیانه
۵- انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره و بازرس

هیئت مدیره انجمن پیشگامان صنعت استان مرکزی

دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 

انجمن پیشگامان صنعت استان مرکزی
ایرنا : معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مرکزی گفت: 
ایجاد دهکده لجســتیک با هدف فراهم سازی زمینه بارگیری، 

واردات و صادرات کاال به این استان در اراک ضروری است.
»سعید فرخی« در نشست شــورای گفت و گوی دولت و بخش 
خصوصی اســتان مرکزی، افزود: مطالعــات مکان یابی برای 
ایجاد دهکده لجســتیک در اراک انجام شده و ایجاد این امکان 
زیرســاختی،امر صادرات و واردات کاال تسهیل شده و می تواند 

چهره اقتصادی اراک را متحول کند.
مدیرکل راه آهن اراک نیز در این نشســت گفت:۲ میلیارد ریال 
اعتبار برای انجام مطالعه مکان یابی ایجاد دهکده لجستیک در 

اراک سال گذشته به استان اختصاص یافت.
»حمید گوگوچانی« افزود: ۲۰۰ مقاله در سطح بین المللی برای 
ایجاد دهکده لجســتیک در اراک بررسی شــده و ۱۶۰ مقاله از 
مجموع ایــن منابع در حال ترجمه اســت. وی ادامه داد: مکانی 
با موقعیت مناســب و دسترسی آســان به فرودگاه اراک و جاده 
برای ایجاد دهکده لجســتیک در این شهرستان در نظر گرفته 
شده است. مدیرکل راه آهن اراک گفت: با ایجاد دهکده لجستیک 
عالوه بر بحث بارانداز زمینه بســته بندی و صادرات محصوالت 
نیز در استان مرکزی فراهم می شود. گوگوچانی خاطرنشان کرد: 
دهکده لجستیک اراک را می توان در آینده به بندر خشک تبدیل 
کرد و با اســتقرار گمرک در این دهکده زمینه صادرات و واردات 

را نیز در آن فراهم کرد. وی، وصل معدن پالس اســتان مرکزی 
ظرف  ســه هفته آینده به راه آهن و اجرای خط دوم سریع السیر 
اراک- قم ظرف چهار ســال آتی را از جمله برنامه های اداره کل 
راه آهن اراک عنوان کــرد و گفت: محورغرب به جنوب با هدف 
کاهش بار ایستگاه سمنگان این شهرستان به تازگی وصل شد. 
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان مرکزی 
نیز در این نشســت گفت: پایش کسب و کار در کشور به صورت 

فصلی انجام و تا کنون ۱۹ پایش دراین حوزه انجام شده است.
ناصر بیکی افزود: این پایش ها بر اســاس ۲۸ شاخص مرکز آمار 
ایران انجام شــده ورتبه فضای کســب و کار استان مرکزی در 
تابستان، پاییز و زمستان به ترتیب پنج و۶ دهم، پنج و پنج دهم و 
پنج و چهار صدم بود که وضعیت استان نسبت به کشور مطلوب تر 
بوده است. وی ادامه داد: استان مرکزی در زمینه فضای کسب و 
کار در پاییز سال گذشته رتبه ۶ و زمستان رتبه نخست را در بین 

استان های کشور به خود اختصاص داده است.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان مرکزی 
یاد آور شد: آماده سازی شرایط اقتصاد کشوربدون بهبود شرایط 
اقتصاد بین الملــل ورفع مناقشــات بین المللــی اقتصادی و 
ریل گذاری در مسیر پیشرفت اقتصادی ممکن نبوده و در صورت 
عدم حل موضوع fatf شــاید نتوان مسائل پولی و بانکی داخل 

کشور را نیز حل کرد.

بیکی افزود: تنها راه نجات تجارت کشــور اعتماد و توجه سه قوه 
به بخش خصوصی است.

مدیرعامل شرکت فرج قطعه و عضو انجمن قطعه سازان استان 
مرکزی نیز در این نشست گفت: در ســند ۲۰ ساله کشوربا  ۳۰ 
درصد حمل بار و ۱۸ درصد حمل مسافر باید توسط راه آهن انجام 
شود که نبود راه های ریلی کافی و کم توجهی به زیرساخت الزم 
برای عبور کاال و مسافر، استفاده نشدن از این فرصت ژئوپولوتیک 

را به همراه داشته است.
عباس صادقی افزود: استان مرکزی با قرار گرفتن در مسیر کریدور 
غرب به شرق و شمال به جنوب ریلی کشور، استقرار بیشتر بین 
خطوط و شاخص ریلی کشور، ترانزیت پر حجم جاده ای و وجود 
بزرگتریــن مراکز تولید واگن کشــوراز ظرفیت های مناســبی 

برخوردار است.
وی ادامه داد: بر اساس آمارهای اداره کل راهداری و حمل و نقل 
جاده ای اســتان مرکزی ۲۱ میلیون تن بار سال گذشته توسط 
ناوگان حمل و نقل جاده ای استان به سایر نقاط کشور حمل شده 

که حدود یک درصد این کاالی غیرنفتی بوده است.
عضو انجمن قطعه ســازان استان مرکزی خاطرنشان کرد: نبود 
پایانه لجستیک قوی و تقویت پایانه های لجستیک موجود موجب 
شد حجم بار قابل مالحظه ای از بار استان به مناطق مجاور و مرزی 

رفته و درآمد صادراتی استان کاهش یابد.

معاون استاندار مرکزی:

ایجاد دهکده لجستیک در اراک ضروری است

گزارش

معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی :

عطریاس: اســتاندار مرکزی گفت: برخی شهرســتان ها در 
زمینه صدور مجوز تردد شــبانه عملکرد خوبی داشته اند، اما در 
برخی شهرســتان ها از جمله محالت و زرندیه آمار صدور مجوز 

باال بوده است.
سیدعلی آقازاده در ستاد مدیریت کرونا استان مرکزی اظهار کرد: 
این روزها در سطح کشــور صحنه هایی از حضور مردم در مراکز 
تزریق واکســن منتشر می شــود که چندان مطلوب نیست؛ اما 
تاکنون با توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته مشکل خاصی 
در سطح استان مرکزی مشاهده نشده است، این در حالی است که 
این استان در زمینه واکسیناسیون از میانگین کشوری باالتر است.

آقــازاده با بیان اینکــه گزارش عجیبی از برخی شهرســتان ها 
درخصوص صدور مجوز تردد شــبانه دریافت شده؛ اضافه کرد: 
برخی شهرســتان ها در زمینه صدور مجوز تردد شبانه عملکرد 
خوبی داشــته اند؛ اما در برخی، از جمله محــالت و زرندیه آمار 

صدور مجوز باال بوده است.
وی اضافه کــرد: توان و تحمل تعطیلی بیش از حد صنوف وجود 
ندارد و فشار زیاد به تجهیزات و نیروهای درمانی به صالح نیست. 

این افراد دیگر توان تحمل پیک پنجم را ندارند و نمی توانیم بیش 
از این هم به آنها فشار وارد کنیم.

استاندار مرکزی اضافه کرد: افزایش میزان بستری و ابتال نشان 
دهنده حرکت به ســمت پیک پنجم اســت و صدمه قرمز شدن 
شرایط به صنوف وارد می شــود، در نتیجه صنوف باید پروتکل 
های بهداشــتی را رعایت کنند تا مجدد شاهد تعطیلی و اعمال 

محدودیت ها نباشیم.
وی با اشاره به اعیاد پیش رو گفت: با توجه به اینکه در آستانه دو 
عید بزرگ قربان و غدیر هستیم، مراسمات ویژه این ایام باید در 
شــهرهای نارنجی و زرد در فضای باز و با رعایت پروتکل های 
بهداشتی و در شــهرهای قرمز هم طبق مصوبات برگزار شود و 
تبلیغات اسالمی نیز باید نظارت کافی داشته باشد، نباید اجازه داد 

این مراسمات سبب اشاعه ویروس کرونا شود.
ظرفیت همه مراکز درمانی اراک پر شده است

 رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک نیز در این جلسه گفت: پیش 
بینی ما بر این است که در هفته جاری و هفته آینده تعداد بیماران 

بدحال افزایش می یابد.

سید محمد جمالیان اظهار کرد: در حال حاضر متأسفانه ظرفیت 
همه مراکــز درمانی اراک پر شــده به طوری که بیمارســتان 
ولیعصر)عج( اراک ســه شب بحرانی، بیمارســتان طالقانی دو 
شب بحرانی داشته اند و باقی مراکز نیز در شرایط تقریبا نزدیک 
به تکمیل ظرفیــت فعالیت کرده اند. مراکــز تأمین اجتماعی و 
خصوصی نیز چنین وضعیتی دارند و در صورت آغاز پیک پنجم، 

شرایط سختی پیش رو خواهیم داشت.
وی با تاکید بر اینکه رعایت پروتکل های بهداشــتی در شرایط 
فعلی بسیار اهمیت دارد و ضروری است، افزود: در دو روز گذشته 
تعداد بیماران بستری در بخش ۲۵۳ و در آی سی یو ۳۹ نفر، روز 
گذشته ۲۸۶ بستری بخش و ۳۹ بستری آی سی یو و امروز ۳۰۸ 
بستری بخش و ۴۶ بستری آی سی یو در مراکز اراک وجود داشته 

و تعداد همچنان رو به افزایش است.
رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی اراک اضافه کرد: هفته گذشته 
شاهد عرضه قلیان در سطح شهر و پارک ها بودیم. فروشندگان 
دوره گرد نیز به هیچ عنوان موارد بهداشتی را رعایت نمی کنند. 
ســکونتگاهها و مراکز جوار رودخانه ها نیز نیاز به ســاماندهی و 

نوبت دهی پزشکان دارند و تاکسی های سطح شهر نیازمند روند 
اصالحی هستند.

اراک رها شده است
معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی اســتاندار مرکزی با بیان این 
مطلب که دســتگاه های نظارتی، دادستانی و بازرسی باید ورود 
کرده و با عوامل متخلف در حوزه پروتکل های بهداشتی برخورد 
الزم را انجام دهند؛ گفت: بــه دنبال بازدید صورت گرفته در روز 
گذشته متاســفانه دریافتیم که اراک رها شده چراکه بیش از ۹۰ 
درصد میوه فروشان، ۸۰ درصد واحدهای صنفی و برخی واحدهای 
دیگر به هیچ وجه از ماسک استفاده نکرده بودند که نشان می دهد 

بازرسی ها مؤثر نیست.
بهروز اکرمی افــزود: درزمینه مدیریت بیمــاری کرونا نیازمند 
مدیریت معطوف به نتیجه هســتیم و نتیجه اقدامات باید به طور 

ملموس قابل مشاهده باشد، آمار به تنهایی اهمیت ندارد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی تصریح کرد: 
وانت بارهای ســطح شــهر اراک روزانه حداقل با ۲۰ نفر به طور 
مســتقیم در ارتباط هســتند که باید این افراد فعال در این حوزه 
کنترل شوند. صنوف نیز باید مکلف به استفاده از ماسک شوند که 
در این زمینه اتاق اصناف باید ورود جدی داشته باشد، همچنین 
تاکسی ها باید سوار کردن ســه مسافر را رعایت کنند درغیراین 

صورت برخورد الزم با آنها صورت خواهد گرفت.
برای مسجد حصارپرونده الزم در دادستانی تشکیل 

شد
فرماندار اراک، حسین بختیاری نیز که در این نشست به صورت 
ویدئو کنفرانسی حضور داشــت، درخصوص مراسم در مسجد 
کرهرود اراک، اظهار کرد: پس از اعالم اخطارهای الزم حدود سه 

هفته است که برگزاری مراسم در این مسجد تعطیل شده و برای 
مسجد حصار نیز پرونده الزم در دادستانی تشکیل و موارد الزم در 
حال پیگیری است. وی ادامه داد: شهربازی الله تا پیش از قرمز 
شدن وضعیت شهر، منعی برای فعالیت ندارد، اما فعالیت منوط به 
رعایت پروتکل ها اســت که مرکز بهداشت باید در صورت عدم 

رعایت پروتکل ها اقدامات قانونی الزم را انجام دهد.
رانندگان اتوبوس یارانه نقدی دریافت کردند

شهردار اراک نیز در این جلسه تصریح کرد: افزایش نرخ تاکسی 
اعمال شده در سال جاری رقم قابل مالحظه ای نبوده و رانندگان 

مشکالتی از جمله افزایش هزینه ها و کاهش مسافر دارند، اما با 
وجود تمام این مشکالت مقرر شده که رانندگان در ردیف عقب 
ماشین تنها دو مسافر را ســوار کنند و در صورت مشاهده تخلف 

برخورد الزم نیز صورت بگیرد.
سعید بیاتیان خاطر نشان کرد: ۲۵۰۰ راننده تاکسی در سطح شهر 
اراک پراکنده هستند که کنترل همه آنها کار سختی است و گاها 
برخی رانندگان نافرمانی می کنند؛ اما در مجموع کنترل الزم در 
حال انجام است. با توجه به وضعیت معیشتی نامناسب رانندگان 
اتوبوس، سال جاری رانندگان اتوبوس یارانه نقدی دریافت کردند.

استاندار مرکزی با اشاره به افزایش تعداد بستری ها خبر داد :

حرکت استان به سمت پیک پنجم کرونا 
گزارش


