
��ی

روز��
سه شنبه29  تیرماه   1400  ▪ 9  ذى الحجه July    20  ▪   1442  2021  ▪   سال چهارم  ▪    شماره 530  ▪   4 صفحه ▪  3000 تومان

در این شماره بخوانید

انتقاد فرهنگیان از بالتکلیفی پروژه مسکن فرهنگیان:

شاید با تغییر مسئوالن، پروسه کاغذ 
بازى تکرار شود

صفحه    ٤

شهرى که معلوالن را نمى بیند
انتقاد معلوالن از عدم اجراى قوانین مصوب:

1

حیات وحش براي جلوگیري از 
بیماري هاي احتمالی  رصد می شود

صفحه   ٤

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان مرکزي: 

استاندارمرکزي دردر شوراي راهبري توسعه مدیریت  : 

استان مرکزي در جذب نیروي کار 
موفق عمل کرده است

صفحه  ٤

انتقاد معلوالن از عدم اجراى قوانین مصوب:

شهرى که معلوالن را نمى بیند

گروه جامعه: افــراد معلول جامعه با بیشــترین 
مشکالت درمسیر زندگى مواجه هستند و هر آنچه 
که در قالب قوانین و آیین نامه ها براى آنها تدوین 
و تصویب شــده، نتوانسته آن طور که باید از حجم 
مشکالت معلوالن بکاهد. جامعه معلولین کشور که 
تعداد آنها نیز کم نیست، همواره براى برخوردارى 
از یک زندگى حداقلى، با مشــکالت و محدودیت 
هاى زیادى مواجه هســتند. هر چند که در طول 
ســال هاى گذشــته، قوانین زیادى جهت تسهیل 
در امور مربوط به معلوالن تصویب شــده است، اما 
همچنان این قشر جامعه از اینکه کمترمورد توجه 
قرار مى گیرند، از مســئوالن و متولیان و تصمیم 

گیران کشور، دلخور و گالیه مند هستند. 

قانون معافیت معلولین از پرداخت مالیات 
حقوق اجرایى نمى شود 

یکى از اعضــاى جامعه معلولین اســتان مرکزى 
کــه در مجموعه شــرکت ایرالکو نیزمشــغول به 
کاراســت، گفت: 28 آذر ماه ســال 1391 قانونى 
مبنى برمعافیت معلولین از پرداخت مالیات حقوق 
به تصویب رســید و این قانون طبق دستورمعاونت 
ســازمان توانبخشــى کشــورى نیزاعالم شد. اما 
متأســفانه علیرغم اینکه حدود 9 سال از تصویب 
قانون مذکور مى گذرد، این قانــون هنوزاجرایى 

نشده است. 

«روح اله داودى» افزود: سئوال اینجاست قانونى 
که 9 ســال از تصویــب آن مى گذرد، چــرا نباید 
اجرایى شــود و در اصل چرا با اجرایى شــدن آن 
مخالفت مى کنند؟ موضوع اینجاســت ســازمان 
امور مالیاتى کشورى زیر بار اجراى این قانون نمى 
رود. نمایندگان مجلس شــوراى اســالمى و سایر 
مســئولین اســتانى بارها براى اجراى این قانون 
رایزنى کــرده اند، اما متأســفانه موفق به اجرایى 

شدن این قانون نشده اند. 

معابر شهرى براى تردد معلولین 
مناسب سازى نمى شود 

دیگر عضو جامعه معلولین استان مرکزى که عنوان 
مى کند شاغل نیست، در رابطه با وضعیت مناسب 
ســازى معابر شــهرى براى تردد معلولین، گفت: 
دستگاه هاى عابربانک براى معلولینى که از ویلچر 
اســتفاده مى کنند و یا به دلیل مســائل جسمانى 
مشــکالت دیگرى دارند، اصًال مناســب نیستند. 
همواره باید ازعابرین پیــاده اى که در حال تردد 
هســتند خواهش کنیم تا براى انجام فرایند بانکى 
از طریق عابربانک به معلولیــن کمک کنند. براى 
استفاده بهتر معلولین از دســتگاه هاى عابربانک 
باید این دســتگاه ها را به گونه اى طراحى کنند و 
یا ابزارهاى مناسب سازى را براى آنها تعبیه کنند 
تا معلولین براى اســتفاده از دســتگاه عابربانک با 

مشکل خاصى مواجه نباشند. 
«میتــرا ابوالمعصومــى» افزود: متأســفانه معابر 
شــهرى براى تردد معلولین اســتاندارد نیستند و 
اتفاق خاصى براى مناســب سازى معابر شهرى از 
ســوى مســئولین نمى افتد. جوى هاى آب، براى 
تردد معلولین نامناســب اســت و حتى معلولین 
ویلچرى نیز در هنگام عبــور از این جوى ها چرخ 
ویلچر آنها داخل جوى آب مى افتد. پل مناســب 
براى تردد معلولین بر روى جوى هاى آب ساخته 
نمى شود و همواره باید براى تردد با مشکل مواجه 
باشیم. از ســوى دیگر اکثر معابرى که براى تردد 
معلولین مناسب سازى شده و پل تعبیه کرده اند، 
وسایل نقلیه شخصى را جلوى آنها پارك مى کنند 

و نمى توان از این پل ها استفاده کرد. 
وى ادامه داد: وســایل نقلیه عمومى شهرى مانند 
اتوبوس ها شرایط مناسبى براى استفاده معلولین 
ندارند. تنها تعداد اندکى اتوبوس مناســب سازى 
براى استفاده معلولین در سطح شهر وجود دارد که 
در اکثر مواقع معلولین نمى توانند از این اتوبوس ها 
استفاده کنند. گاهى اوقات رانندگان اتوبوس هاى 
مناسب سازى شده براى استفاده معلولین به میزان 
کافــى صبر نمى کنند تا معلولین ســوار و یا پیاده 
شــوند. در برخى موارد راننده هاى این اتوبوس ها 
مى گویند به علت آنکه مسافرســواراتوبوس است، 
نمى توانیم اتوبوس را بخوابانیم و با این بهانه اجازه 
اســتفاده به معلولین را نمى دهند. گاهى نیز این 
اتوبوس ها آنقدر شــلوغ هســتند که نمى توان از 

آنها استفاده کرد. 
این عضو جامعــه معلولین اســتان مرکزى اظهار 
داشت: معلولین حتى براى تردد در عرض خیابان 
ها نیز با مشکالتى مواجه هستند، رانندگان وسایل 
نقلیه شهرى اعم از شخصى و غیرشخصى به تابلوها 
و عالئم ویژه تــردد معلولین در خیابان ها اعتنایى 
نمى کنند. در این راســتا همــواره معلولین باید 
براى عبور از عرض خیابان با سختى روبرو باشند و 
حتى در پاره اى مواقع با جان آنها بازى مى شــود. 
معلولین نمى توانند با سرعت یک انسان عادى که 
از سالمت جسمى مناسب برخوردار است ازعرض 
خیابان عبور کننــد و در این رابطه قطعاً رانندگان 
وسایل نقلیه باید وضعیت جسمانى این افراد را در 

نظر داشته باشند. 

تنها  استخرى که به نام جانبازان و معلولین 
ایجاد شد، در اختیار بخش خصوصى قرار 

گرفته است

مدیرعامل جامعه معلولین اســتان مرکزى نیز در 

گفت وگو با عطریاس گفت: متأســفانه به شــأن و 
منزلت معلولین کوچکترین توجهى نمى شــود و 
ارجحیتى بــراى این افراد قائل نیســتند. موضوع 
اینجاست که  به این موضوع نمى اندیشند که یک 
معلول نیز مانند انســان هاى عادى است. صرفاً به 
خاطر اینکه یک فرد داراى معلولیت اســت نباید 
از کمترین امکانات بهره مند باشــد و برعکس باید 
اقداماتــى صورت گیــرد تا امکانات بیشــترى در 

اختیار این افراد قرار بگیرد.  
«ملیحه دریابیگى» افزود: متأسفانه با شیوع کرونا 
فعالیت هاى روزمره و جمعــى جامعه معلولین با 
کاهش بسیار زیادى روبرو شــد. یکى از برنامه ها 
و فعالیت هاى مهم جامعه معلولین این اســت که 
نشست هاى هم اندیشى برگزار کنند و در راستاى 
اهدافــى که دارند فعالیت هــاى مربوط به خود را 
انجام دهند. شــیوع بیمارى و ویروس کرونا باعث 
شــد تا اینگونه فعالیت هاى جامعــه معلولین به 
عنوان یکى از مهمتریــن برنامه هاى این مجموعه 
با تعطیلى مواجه شــود و معلولین را با مشــکالت 

بسیارى مواجه کند. 
وى ادامه داد: در ابتداى شیوع کرونا مرکز جامعه 
معلولین به طور کامل تعطیل شد و در حال حاضر 
نیز که  بازگشایى شده است تنها با حضور یک سوم 
اعضاء فعالیــت مى کند. معلولینى کــه از فعالین 
اصلى جامعه معلولین هستند به علت آنکه سیستم 
ایمنى بدن آنها ضعیف است، به دلیل ویروس کرونا 
نمى توانند در برنامه هاى جامعه معلولین شرکت 
کنند و همین امر باعث شــده تا فعالیت هاى این 
مجموعه کاهش یابد. تمامى اقدامات اعم از مشاوره 
ها، راهنمایى ها، خدمات، فعالیت ها و برنامه هاى 
جامعه معلولین به دلیل شیبوع کرونا غیرحضورى 

شده است. 
مدیرعامــل جامعه معلولین اســتان مرکزى اظهار 
داشت: در خصوص فعالیت هاى ورزشى نیز معلولین 
از امکانات مناســبى برخوردار نیستند. یکى از این 
موارد نبود استخر ویژه معلولین است.سالهاست این 
موضوع را عنوان کرده ام کــه معلولین نمى توانند 
مانند سایرانسان هاى عادى از استخرهاى عمومى 
استفاده کنند. ایجاد یک استخر ویژه معلولین بسیار 
مهم و ضرورى است. تنها یک استخر به نام جانبازان 
و معلولین ایجاد شد، اما متأسفانه در حال حاضر در 
اختیار بخش خصوصى قرار گرفته است. با توجه به 
اینکه معلولین بــراى برخى از فعالیت هاى درمانى 
خود نیاز به استفاده از استخر و آب درمانى دارند و 
باید از استخر استفاده کنند. متأسفانه این موضوع 
نیز به نام جامعه معلولین اســت و بــه کام دیگران 

تمامى مى شود.

رویدادها 
را با ما

 در صفحه
 اینستاگرام 
عطریاس 
دنبال کنید

��ی
روز��

@Atreyasmarkazi

انتقاد  رئیس اتاق اصناف از 
واگذارى واحدهاى شهرك 

خودرو:

شهردارى 
دیدگاهش را 
از خدماتى به 

سرمایه گذارى 
تغییر دهد
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« آگهى مزایده ، فروش  امالك»

فروش فوق العاده  امالك و مستغالت
 (مزایده شماره 29 امداد استانهاى مرکزى و لرستان)

دفتر فروش امالك مجتمع اقتصادى منطقه مرکزى  در نظر دارد تعدادى از امالك مسکونى و زمین آماده فروش خود  را شامل  تعداد 76 فقره از 
امالك واقع در اراك و ازنا (( ردیفهاى 1 الى 76 لیست ))  از طریق برگزارى مزایده عمومى با شرایط نقد و اقساط ، و بدون دریافت کارمزد به 
فروش برساند. لذا متقاضیان خرید مى توانند براى بازدید از امالك مورد نظر و کسب اطالعات بیشتر از نحوه برگزارى مزایده و اخذ برگ شرایط 
شرکت در مزایده از روز دو شنبه مورخ 1400/04/28 لغایت 9 صبح  روز یک شنبه مورخ 1400/05/10 روزهاى ادارى به دفتر فروش امالك 
امداد مراجعه فرمایند و یا مدارك و فرمهاى مربوطه را از سایت معرفى شده یا روزنامه هاى محلى عطر یاس روز سه شنبه  مورخ 1400/04/29 و 

نوید روز چهار شنبه مورخ 1400/05/06  اخذ نمایند .

مالحظات :
1) متقاضیان براى شرکت در مزایده مى بایست سپرده اى به میزان %5 قیمت پایه مزایده ملک مورد نظر خود را طى چک تضمین 

شده بانکى در وجه مجتمع اقتصادى کمیته امداد تهیه و تحویل اداره فروش امالك منطقه نموده و رسید دریافت نمایند .
به همراه فرم تکمیل شده پیشنهاد قیمت و فرم امضاءشده   را   ( بایست رسید سپرده مأخوذه (قرمز رنگ  2) متقاضیان  مى 
شرکت در مزایده را داخل پاکت مخصوص پیشنهادات قرارداده و پس از درج فقط نام و نام خانوادگى بر روى آن داخل صندوق 

پیشنهادات انداخته شود .
3) فروشنده در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات واصله و همچنین تمدید مهلت مزایده به هر شکل مجاز و مختار است .

4) پیشنهادات فاقد سپرده و یا مخدوش و مبهم و مشروط از درجه اعتبار ساقط و تکمیل و رعایت مفاد فرمهاى شرکت در 
مزایده که از طریق دفتر فروش ارائه مى گردد الزامى است. 

5) متقاضیان داراى شخصیت حقوقى مى بایست ذیل فرم شرایط شرکت در مزایده را به مهر و امضاء (مسئولین قانونى) برسانند .
6) حضور کلیه شرکت کنندگان یا نماینده آنان در جلسه مزایده آزاد است و عدم حضور هریک یا کلیه شرکت کنندگان موجب 

هیچ ادعائى از طرف آنان نخواهد بود 
7) مذکوراً توصیه مى شود متقاضیان محترم به اطالعات مندرج در ستون توضیحات هرملک توجه و ضمن رعایت مفاد مندرج 

در برگ شرایط شرکت در مزایده از ملک مورد نظر حتمًا بازدید بعمل آورند .
8) دریافت اقساط طى چکهاى صادره از سوى بانک ها (بجز صندوق قرض الحسنه )قابل دریافت بوده ضمنًا  از دریافت سفته  

معذور مى باشیم .
9) درصورت پرداخت نقدى الباقى ثمن معامله مشمول %17 تخفیف به مأخذ سال خواهد شد .

10) در صورت برنده نشدن در مزایده سپرده متقاضى حداکثر ظرف مدت 5 روز کارى عودت داده خواهد شد.
11) کلیه اسناد مربوط به مزایده در اختیار متقاضیان قرار میگیرد و متقاضیان با علم و آگاهى کامل از شرایط شرکت در مزایده 

نسبت به ارائه پیشنهاد قیمت اقدام نموده ، لذا هیچ دلیلى براى  انصراف شرکت کنندگان در مزایده  مسموع نمى باشد .
مهم : 

دفاتر فروش امالك به نشانى : 
1-  دفتر فروش اراك : اراك - بلوار مصطفى خمینى - مجتمع آسمان - بلوك 1 - طبقه 1 - واحد 1 تلفن تماس :  086-33676044

2 - دفتر ازنا  : واقع در بلوار ولیعصر(عج)- خیابان هشتم  ( شهید فریدونى نژاد)   تلفن تماس : 43422377 - 066 

http://www.emdadimam .ir : آدرس اینترنتى
محل اخذ پاکات پیشنهادات مربوط به امالك مجتمع اقتصادى ، دفاتر فروش واقع در اراك و ازنا به نشانى هاى فوق الذکر ( ردیفهاى 1و2 )  و 

تاریخ باز گشائى پاکتها روز یکشنبه مورخ 1400/05/10  ساعت 10 صبح  در محل دفتر فروش اراك به آدرس فوق مى باشد.
*فروشنده در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار است *                            

                                          «د��ر �وش امالک ����ه ��ی »
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انتقاد  رئیس اتاق اصناف از واگذاري واحدهاي شهرك خودرو:

شهردارى دیدگاهش را از خدماتى به سرمایه گذارى تغییر دهد

گزارش

در شــهریورماه سال 1397شــهرك خودرو اراك 
با380واحد و با حضور مســئوالن استان مرکزى به 
بهره بردارى رسید،سرمایه گذارى تخمین زده  شده 
براى کل این پروژه در حدود 200 میلیارد تومان بود 
که فاز نخست آن با 50 میلیارد تومان با مشارکت 70 
درصدى بخش خصوصى و 30 درصدى شهردارى 
افتتاح شده اســت؛ اما همزمان با افتتاح فاز نخست 
این مجموعه حرف و حدیث هاى بســیارى توسط 
برخى اعضاى شوراى شــهرمبنى بر ضرورت انجام 

تحقیق و تفحص از روال کار مطرح شد.
تأکیدات شوراى شهر مبنى بر تحقیق و تفحص از 
روال کار ادامه داشت تا اینکه استاندارمرکزى در 
جلسه کارگروه طرح جامع کاهش آلودگى هواى 
اراك نسبت به عدم انتقال صنوف به شهرك انتقاد 
کرد و گفت: درمراســم افتتاح این شهرك تأکید 
شــد که راه اندازى این مجموعه نمایشى نباشد و 
تمامى واحدهاى خودرویــى، تعمیراتى و آالینده 
باید به این شــهرك منتقل شــوند، ولى علیرغم 
تاکیدات صورت گرفته، روند این انتقال به شــدت 

کند بوده است.
حال 4 سال از افتتاح اولین فاز شهرك خودرو واقع 
در کمربندى شــمالى مى گذرد؛اما هیچ تغییرى 
اتفاق نیفتاده؛ نه اصناف خودرویى به آنجا منتقل 
شده  و نه کسبه تمایلى به آن جا دارند. در خیابان 
هاى30مترى میقان و شریعتى اراك شاهد استقرار 

شغل هاى مرتبط با تعمیرات خودروهستیم؛شغل 
هاى صافکارى و تعمیرگاه ها و...از شغل هاى پرسر 
وصدا محسوب مى شوند که وجود آن ها در سطح 
شهر باعث ایجاد مزاحمت براى همسایگان محالت 

مختلف اراك شده است.

به هیچ عنوان به خواست کسبه در طول 
ساخت توجه نشد

«على اکبرى» یکى از تعمیرکاران خودرو در اراك 
به عطریاس گفت: اســتقبالى که باید از شــهرك 
خودرو صورت مى گرفت، تاکنــون صورت نگرفته 
اســت؛ چراکه به هیچ عنوان به خواست کسبه در 
طول ساخت توجه نشــد و حتى نیازسنجى انجام 
نشد،مســیر شــهرك خودرو نه اتوبوس دارد و نه 
تاکسى،کسى که ماشین ندارد در گرماى تابستان 
و چه در ســرماى  زمستان باید به سختى خود را به 

آنجا برساند.
وى گفت: واحدهــاى کوچک و به هم چســبیده 
ساخته شــده در این شــهرك، فضاى محدودى 
ایجــاد کرده اســت، در حالى که صنفــى مانند 
تعمیرکاران خودرو نیازمند فضاى زیادى هستند؛ 
ولى در ساخت این شهرك، فضاى مناسب کار این 
صنف در نظر گرفته نشــده است،بیشترشاغالن 
فعال درعرصه خودروى شهراراك از زمان اعالم 
قیمت پیــش فروش واحدهاى تجارى شــهرك 
خودرو، نگــران آینده کارى و سرنوشــت مبهم 

درآمد زایى خود هستند.

شهرك خودرو را مکانى براى درآمد زایى در 
نظر گرفتیم 

رییس کمیســیون اقتصادى و امالك شوراى شهر 
اراك در مورد اســتقرار مشــاغل آالینده و شهرك 
خودرو گفت: به دلیل زندگى ماشینى و آپارتمانى 
نیازمبرم به شــغل هاى آالینده داریم؛ البته دیگر 
مردم حوصله سروصدا را ندارند،به همین دلیل در 
کل کشور به این فکرافتادند که شهرك هایى براى 
این شــغل ها در نظر گرفته شــود که از خانه هاى 
مسکونى فاصله داشته باشد،عالوه بر شوراى چهارم 
زمین هایى به وسعت 90هکتار براى مشاغلى مانند 
آهن فروشــى،آهنگرى،صافکارى و نقاشى را پیش 
بینى کرده اند،متأسفانه کارشکنى هایى که انجام 
شد وعدم پیگیرى شهردارى باعث شد این پروژه به 

فراموشى سپرده شود.
وى بیان کرد: در شهرك خودرو مکان هایى ساخته 
شد اما به دلیل عدم برنامه ریزى درست و منفعت 
طلبى در شــهردارى دوره قبل از آن هدف اصلى 
فاصله گرفتیم،ما آن مــکان را جایى براى درآمد 
زایى در نظر گرفتیم ،کســى که به عنوان مستاجر 
بخواهد آن جا کار کند باید تمامى زیرســاخت ها 
انجام شود؛ زیرا هزینه بسیار باالست؛کسبه واقعى 
اگر درآمدى نداشــته باشــند نمى توانند از این 

مغازه ها استفاده کنند.
«على جعفر محصولى» در ادامه گفت:در حال حاضر این 
شهرك به انبارى تبدیل شــده است که کمتر صافکار و 
تعمیرکارى درآنجا دیده مى شود،به همین دلیل اتوبوس 

و تاکسى براى آن پیش بینى نشده است.

درسال گذشته براى انتقال مشاغل آالینده  
اختصاص 90 هکتار زمین برنامه ریزى

 شده است

مدیر دفتر فنى استاندارى گفت:جابه جایى مشاغل 
مزاحم از وظایف قانونى شــهردارى اســت؛ طیف 
مشاغل آالینده نیز بسیارگسترده است که یک بخش 
آن خدمات خودرویى اســت وبخش دیگرمصالح 
فروشان و... که در رده مشاغل آالینده قرار گرفته اند، 
در سنوات اخیر20هکتار براى احداث شهرك خودرو 
واگذارشده اســت،این زمین را دراختیارشهردارى 
قرار داده اند؛ فاز اول آماده و بخشى از این مغازه ها به 
شهردارى اختصاص یافته است،متأسفانه شهردارى 
ســهم خود را بابت بدهى به پیمانکاران پروژه هاى 

بزرگ واگذار کرده است.
«حمیدرضــا نوازانــى» درادامــه اظهــار کــرد: 
بخشــى از شــهرك خودرو ساخته شــده و بخش 
دیگرهنوز به طورکامل تکمیل نشــده اســت که 
فقط مربوط به خودرواست،براى مشاغل دیگر یک 
زمین90هکتارى در مقابل میدان تره بار در ســال 
گذشــته برنامه ریزى انجام شده است که طرح آن 
نیز به تصویب رسید،شهردارى آن زمان بسیار تعلل 
کرده و پول آن زمین را به حســاب راه وشهرسازى 
واریز نکرده است که زمین را تحویل بگیرد،آن قدر 
تعلل شــهردارى طوالنى شد که فردى مدعى شده 
است که زمین جزو دارایى هاى فرد است و شکایت 
خود را به ثبت رساند و حکمى را در دست گرفت که 
آن زمین دولتى نیست وآن مکان در حال حاضر به 

مشکل مالکیت برخورد کرده است.
نوازانى بیان کرد:آهن فروشان خودشان 20هکتار 
زمین را درحاشــیه میدان تره بار جــاده فرودگاه 
خریدارى کرده اند که بابت تغییر کاربرى باید مبلغى 
را تحویل جهاد دهند.آنها این پول را نتوانســته اند 
پرداخت کنند؛ اگر پول را به حساب جهاد واریز کنند 
آن زمین هم قابل تبدیل شــدن به مجموعه آهن 
فروشان است.جدا از آن مصالح فروشان هم به دنبال 
زمین هایى هستند که گزینه هایى به آن ها پیشنهاد 
شــده ودر حال پیگیرى براى خرید زمین هستند؛ 

بنابراین تنها فاز یک شهرك خودرو آماده است.

شهر و سکونت گاههاى رسمى وغیر رسمى 
مزاحم صنوف شده است

 رییس اتاق اصناف اســتان مرکــزى دراین مورد 
گفت:مشــاغل صافکارى،نقاشى و..مشاغل مزاحم 
یا آالینده نیســتند؛ این مشــاغل قبــل از احداث 
واحدهاى شهرى و مســکونى فعالیت خود را آغاز 
کرده اند؛ در واقع به نوعى شهر و سکونتگاه ها رسمى 
وغیر رسمى مزاحم آنها شده اند؛ اما در عین حال این 
مشاغل در وسط شهرهستند. ما آمادگى این را داریم 
که از محله هاى وسط شهرمنتقل شوند؛ واحد هاى 
صنفى ما، هم بخشى از این شهرهستند و خودشان 
هم دچارعذاب هستند،متأسفانه دولت تا به امروز 

به تعهدات خودش عمل نکرده است.
شهرك خودرو دست افرادى افتاده که 

کاسب نیستند

وى در ادامه گفت:شــهرك خودرو باید براي صنوف 

خودرویی، انگیزشی  باشد  که تا به حال اینگونه نبوده 
است؛ باید شرایطى را براى این افراد مهیا کنیم تا این 
صنف که واقعا درآمد کمى دارند، بتوانند آن واحدها را 
به خود اختصاص دهند،شهرك خودرو دست افرادى 
افتاده که کاسب نیستند  وامیدواریم فاز دوم و سوم را 
به گونه اى واگذار کنند که براى اصناف مطلوب باشد 
، درحالى که یک بارهم به اصناف واگذار نشده است 

تا تمامى مشکالت را بر طرف کنند.

شهرك خودرو باید براى صنوف خودرویى، 
انگیزشى  باشد

«جمشــید زند» اظهار کرد: شهرك خودرو باید در 
فاز دوم به افرادى اختصاص یابد که کاســب باشند 
و زیرســاخت هارا مهیا کنند تا تمامى کسبه به آنجا 
بروند. شهردارى و شوراى شهر دست به دست هم دهند 
و این مکان را به عنوان ســرمایه گــذارى نگاه نکرده و 

دیدگاهشان را به خدماتى تغییر دهند.

عدم انتقال صنوف خودرویى به دلیل نحوه 
واگذارى و نحوه فروش این واحدهاست 

«سعید نادرى » عضو شــوراى شهراراك گفت:شهرك 
خودرو با اســتراتژى انتقال مشاغل خودرویى مزاحم در 
سطح شهر،افتتاح شد؛این پروژه در کل فاز بندى نیست  
و در واقــع پروژه اى کامل و کلى اســت . در حال حاضر 
350مغازه را آماده کرده اند و قابلیت بهره بردارى دارد؛ این 
که چرا صنوف خودرویى به آنجا منتقل نمى شوند به دلیل 
نحوه واگذارى و نحوه فروش این واحد هاست. اعالم شده 
است که شهرك خودرو یک پروژه سرمایه گذارى است 
وهرکس که بخواهد مى تواند آن را به عنوان یک سرمایه 
خریدارى کند ، درحالى که بیشتر کسانى که داراى صنوف 
خودرویى هســتند در خیابان هاى شــریعتى و طالقانى 

مستقر بوده  و بیشترآنها مستأجر هستند.
وى درادامه گفت:طى سال هاى گذشته عزم جدى براى 
انتقال صنوف به شــهرك خودرو نبوده است؛ ازجلسات 
متعددى که ما در شــوراى راهبردى برگزار کرده ایم نیز 
نتیجه اى حاصل نشد،شــهردارى دو بار اخطارهایى را 
براى افراد مشغول به کار در خیابان طالقانى صادر کرده 
است ؛اما اینکه آن ها را مجاب به انتقال به شهرك خودرو 
کنند، میسر نشده است،مشکل دیگر این است که آن ها 
باید بروند و مغازه هارا اجاره کنند،باید همکارى بین افراد 
صورت بگیرد تا به قیمت مناسب بتوانند در آن مکان 

مشغول به کار شوند.

خــبــر

░ محمدرضا ساسانى  ░
 گروه شهرى

170 میلیارد ریال  به احیاى 
قنوات اختصاص یافت

ایرنا : مدیر آب و خاك سازمان جهاد کشاورزى استان 
مرکزى گفت: 170 میلیارد ریال از محل اعتبارات ملى 
امسال براى احیا و الیروبى قنوات این استان اختصاص 

یافت.
«فرزاد کوهدانى» افزود: با توجه به بروز خشکسالى شدید 
و کاهش بارندگى ها  در مرحله نخست تخصیص اعتبارات 
امسال این منابع مالى براى احیا و مرمت قنوات استان 
مراحل  در  مى شود  پیش بینى  و  شده  عملیاتى  مرکزى 
بعدى نیز رقم مناسبى براى این حوزه در نظر گرفته شود.

وى با بیان اینکه آب مورد نیاز 14 درصد اراضى زیر کشت 
داد:  ادامه  شود،  مى  تامین  قنوات   طریق  از  استان  آبى 
حدود سه هزار رشته قنات در استان مرکزى وجود دارد 
که 2 هزار و 380 رشته آن ها فعال و بقیه  دلیل تداوم 

خشکسالى  در سال هاى اخیر بازدهى مناسب را ندارند.
مدیر آب و خاك سازمان جهاد کشاورزى استان مرکزى 
خاطرنشان کرد: 20 کیلومتر این قنوات این استان سال 
گذشته احیا و الیروبى شد و با توجه به اعتبارات اختصاص 
یافته به استان پیش بینى مى شود امسال 120 کیلومتر 

این سازه ها الیروبى و مرمت شود.
اعتبارات  که   شده  برآورد  کرد:  خاطرنشان  کوهدانى 
آب  بهره ورى   افزایش  راستاى  در  امسال  مناسبى 
کشاورزى و مقابله با خشکسالى به بخش کشاورزى استان 

مرکزى اختصاص یابد.

مدیر آب و خاك سازمان جهاد کشاورزى استان مرکزى:

 57 پرونده تخلف براى نانوایان دراراك تشکیل شد
عطریاس: معاون بازرسى و حمایت از حقوق مصرف کنندگان سازمان صمت استان مرکزى گفت : ازابتداى سال جارى تاکنون از 485 واحد نانوایى در اراك بازرسى به عمل آمده و 57 پرونده تخلف تشکیل شده است .

 محمد جواد قربانیان ، با اشاره به نظارت بر واحدهاى نانوایى سطح استان و شهرستان اراك گفت: عرضه نان باکیفیت به مردم مهم ترین مطالبه اى است که از سوى اقشار مختلف جامعه پیگیرى مى شود لذا با توجه به حساسیت هاى بهداشتى و نیز نظارت بر 
عملکرد نانوایان از ابتداى سالجارى تا کنون از 485 واحد خبازى در اراك بازرسى به عمل آمد که 57 واحد به دلیل تخلفات گرانفروشى ، کم فروشى ، عدم در ج قیمت ، عرضه خارج از شبکه آرد یارانه اى و عدم رعایت دستورالعمل هاى بهداشتى به تعزیرات 
حکومتى معرفى شدند . وى در خصوص ارزش ریالى پرونده هاى متشکله گفت: ارزش ریالى پرونده هاى متشکله در مجموع 548 میلیون ریال بوده و با هماهنگى صورت گرفته مقرر شد عالوه بر اعمال قانون از سوى تعزیرات حکومتى جهت جلوگیرى از 

بروز تخلفات نسبت به کاهش سهمیه آرد متخلفین اقدام الزم صورت پذیرد.

روزنامه  سیاسى، اقتصادى، فرهنگى 
��ی

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

شاید با تغییر مسئوالن، پروسه کاغذ 
بازي تکرار شود

سرنوشت  از  مرکزى  استان  فرهنگیان  برخى  ایسنا: 
پروژه «مسکن فرهنگیان» ابراز نگرانى کرده و خواهان 

تعیین تکلیف شان هستند.
آنها مى گویند: به دنبال اطالعیه ثبت نام مسکن ملى 
این  در  نفر  هزار   3 از  بیش   99 تابستان  در  فرهنگیان 
تایید  نفر   607 تعداد  این  از  که  کردند  نام  ثبت  طرح 
شدند که 331 نفر از آنها متقاضى مسکن در اراك بودند، 
شهر  آنها  به  زمین  اختصاص  محل  اینکه  علیرغم  ولى 
اراك عنوان شده بود در نهایت شهر جدید امیرکبیر با 
تخمین هزینه تمام شده بیش از 600 میلیون تومان به 

عنوان محل ساخت مسکن فرهنگیان اراك تعیین شد.
پیگیرى هاى  و  فرهنگیان  اعتراض  ماه ها  از  بعد  باالخره 
عنوان  به  اراك  نهایتا شهر  پرورش  و  آموزش  اداره کل 
پروژه  قالب  در  فرهنگیان  براى  زمین  تخصیص  محل 
اینکه  وجود  با  شد  تعریف  ملى  مسکن  واحدى   8100
ثبت نام فرهنگیان متقاضى مسکن در آستانه یک سالگى 
شده  تعیین  مبلغ   99 اسفند  در  آنها  از  برخى  و  است 
40 میلیون تومانى را واریز کرده اند هنوز هم به پروژه 
سردرگمى  دچار  همچنان  و  نشده  متصل  ملى  مسکن 
هستند، این در حالى است که پروژه هاى مسکن ملى 
نام  ثبت  فرهنگیان  با  همزمان  که  مردم)  عموم  (ویژه 

انجام داده اند؛ پیشرفت هاى خوبى داشته است .
چه  نیست  مشخص  هنوزهم  گویند  مى  و  نگرانند  آنها 
زمانى به پروژه متصل مى شوند، چه مقدار آورده مالى 
باید داشته باشند و زمان تحویل واحدها چه زمانى است، 
در  بدانیم  که  زمانى دوچندان مى شود  ها  نگرانى  این 
و  بریم  مى  سر  به  دوازدهم  دولت  کار  پایانى  روزهاى 
احتمال مى رود با تغییر مسئوالن استان مجددا پروسه 

کاغذبازى تکرار شود.
دسته  مراجعات  از  اخبارى  شده  باعث  نگرانى ها  این 
جمعى فرهنگیان متقاضى مسکن به اداره کل آموزش و 
پرورش را شاهد باشیم که هر بار با قول مساعد مسئوالن 

از جمله مدیرکل به پایان مى رسد.
معاون مسکن و ساختمان راه و شهرسازى استان مرکزى 
مسکن  تأمین  درخصوص  کرد:  اظهار   ، رابطه  این  در 
نامه  بین وزارت آموزش و  فرهنگیان در کشور، تفاهم 
پرورش و وزارت راه و شهرسازى جهت احداث 170 هزار 

واحد مسکونى منعقد شد.
«حمید انعامى» با اشاره به تعهدات هر دو وزارتخانه افزود: 
ارسال فهرست متقاضیان واجد شرایط و  این راستا  در 
تعیین اولویت بندى، احصا و شناسایى و معرفى اراضى 
این  تعهدات  از  پرورش  و  آموزش  وزارت  مالکیت  تحت 
وزارت خانه و کنترل واجد شرایط بودن لیست ارسالى 
تغییر  تعیین و  آموزش و پرورش، تسهیل و تسریع در 
اراضى معرفى شده توسط آموزش و پرورش و  کاربرى 
فاقد  پرورش  و  آموزش  که  شهرهایى  در  اراضى  تأمین 
زمین است از تعهدات وزارت راه و شهرسازى بوده است. 
در  شده  نام  ثبت  عادى  متقاضیان  با  واگذارى  اولویت 
طرح اقدام ملى است و در صورت وجود زمین مازاد، در 

اختیار طرف تفاهم نامه گذاشته مى شود.
سرریز  بود  شده  مقرر  مجموع،  در  کرد:  تصریح  وى 
جدید(امیرکبیر  شهرهاى  توسط  اراك  شهر  جمعیتى 
اتفاقات  به  توجه  با  که  شود  زمین  تامین  مهاجران)  و 
پرورش  و  آموزش  اینکه  به  عنایت  با  و  اخیر  یکسال 
با  نهایتا  بوده  اراك  شهر  در  دولتى  زمین  فاقد  استان 
و مسئولین  و شهرسازى  راه  پیگیرى مدیرکل  و  تالش 
ارشد استان، موفق به عقد تفاهم نامه با سازمان اوقاف 
در خصوص زمین واقع در کمربندى شمالى با استعداد 
بتوانیم  امیدواریم  و  شدیم  واحد   8100 حدود  ساخت 
مسکن  شوراى  از  مجوز  اخذ  و  قطعى  طراحى  از  پس 
در  نامى  ثبت  متقاضیان  براى  بندى  سهمیه  به  نسبت 
تفاهم  متقاضیان  همچنین  و  مسکن  ملى  اقدام  سامانه 

نامه اى همچون آموزش و پرورش اقدام کنیم.

انتقاد فرهنگیان از بالتکلیفی پروژه 
مسکن فرهنگیان:

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

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

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

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

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

ایرنا : استاندار مرکزى گفت: این استان در تحقق شعار 
دولت با عنوان انضباط امور ادارى و اســتخدامى و جذب 

نیروى کار در زمره استان هاى موفق کشور است.
سید«على آقازاده» در شــوراى راهبرى توسعه مدیریت 
اســتان مرکزى، افزود: همچنین این استان در شاخص 
برنامه ریزى براى بهبود کیفى بهره ورى در دستگاه هاى 

دولتى هم نمره قبولى گرفته است.
وى اظهار داشــت: دولت تدبیر و امید هشت سال اخیر در 
شاخص تراز نیروى انسانى عملکرد خوبى داشته و در ابتداى 
فعالیت دولت یازدهم ورودى نیروى انسانى به دستگاه هاى 
اجرایى و خروج آنان متناســب نبود اما اکنون سطحى از 

توازن حاصل شده است.
استاندار مرکزى گفت: هدفگذارى جذب یک نفر به ازاى 
خروجى هر سه نفر نیروى کار در دولت یازدهم با تحقق 2 و 
هفت دهم درصدى همراه است که  نشان ازعملیاتى شدن 

شعار دولت در این زمینه بوده است.
آقازاده افزود: ســهم مدیریتى زنــان در دولت یازدهم و 
دوازدهــم به لحاظ کمى و کیفى افزایــش یافته و دولت 
کوشــید اختالف در این راســتا را به حداقل برساند و این 

موفقیت ماندگار خواهد شد.
وى اظهار داشت: افراد با ســابقه کار کمتر از پنج سال در 
دســتگاه هاى اجرایى کشور در آغاز کار دولت یازدهم 20 

درصد بوده که این شــاخص اکنون بــه 9 درصد کاهش 
یافته است.استاندار مرکزى گفت: توجه بیشتر به آموزش 
کارکنان دستگاه هاى ادارى کلید افزایش بهره ورى در کار 
است و باید در استان سرمایه گذارى بیشترى در این بخش 
صورت بگیرد.آقازاده افزود: تالش شود در جشنواره شهید 
رجایى همه دستگاه هاى اجرایى مشارکت داشته باشند و 
از انحصار قرار گرفتن برخى نهادها جلوگیرى شود هرچند 
این مهم براساس امتیازبندى فعالیت دستگاه ها سنجیده 
مى شود. رئیس ســازمان مدیریت و برنامه ریزى استان 
مرکزى گفت: 57 درصد نیروهاى شاغل در دستگاه هاى 
اجرایى استان رســمى، 13 درصد پیمانى، 18 درصد کار 

معین و 10 درصد کارگرى هستند.
«رقیه یادگارى» افــزود: 64 و پنج دهم درصد نیروهاى 
دستگاه هاى اجرایى استان مرد و 35 و پنج دهم درصد را 

زنان شامل مى شوند.
وى اظهار داشــت: 40 درصد افراد شاغل در استان 10 تا 
20 سال سابقه خدمت دارند که نشــانگر تجربه و جوان 
گرایى است و شمار کارکنان با سابقه هشت سال در استان 
کمتر است.رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزى استان 
مرکزى گفت: 40 درصد کارکنان دولت در استان با مدرك 
تحصیلى لیسانس و 71 درصد با مدرك باالتر از لیسانس 
به کار اشتغال دارند.یادگارى افزود: 40 درصد پست هاى 

ادارى استان مرکزى متصدى دارند و پنج و پنج دهم درصد 
پست هاى استان متصدى ندارند.

وى اظهار  داشت: شمار قراردادهاى کارگرى با فراخوان 
جذب نیرو توســط دولت در اســتان مرکــزى هفت و 
هشت دهم درصد رشــد کرده و سال گذشته نیز از میزان 
قراردادهاى کارمعین این استان، پنج درصد کم شده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزى استان مرکزى گفت: 
طبق قانون 24 مدیریت خدمات کشورى باید به ازاى هر 
سه فرد خروجى از دستگاه هاى اجرایى یک نفر جذب شود 
که الزم است دستگاه هاى اجرایى به دنبال مجوز استخدام 

براى نیروهاى جدید باشند.

خبر

استان مرکزى در جذب نیروى کار موفق عمل کرده است
استاندارمرکزى دردر شوراى راهبرى توسعه مدیریت  : 

زیست  محیط  حفاظت  مدیرکل  عطریاس: 
اقدامات کنترلى  به تشدید  اشاره  با  استان مرکزى 
جهت پیشگیرى از شیوع بیمارى هاى احتمالى از 
رصد و پایش مستمر حیات وحش خبر داد.  «رضا 
میرزائى»گفت : در چند سال اخیر و به ویژه امسال 
شاهد میزانى از خشکسالى هستیم که بدون شک بر 
حیات هاى زیستگاهى موثر است و در صورت غفلت 
 ، رفتن  بین  زاز  باعث  این خصوص  در  و کوتاهى 

ذخایر ژنتیکى حیات وحش مى شود.
میرزائى افزود: خشکسالى امسال موجب کمبود آب 
اراك شده  قله  برخى مناطق حفاظت شده 70  در 
اما از طریق آبرسانى روزانه این مشکل رفع شده و 
خوشبختانه مشکلى در آبرسانى به 34 آبشخور حیات 
اراك وجود  قله  وحش منطقه حفاظت شده هفتاد 
اینکه رصد و پایش مستمر  به  اشاره  با  ندارد. وى 
حیات وحش در مناطق تحت مدیریت استان انجام 

میشود درتشریح  اقدامات انجام شده براى کنترل  و 
جلوگیرى از شیوع بیمارى احتمالى بیان کرد: شستشو 
و ضد عفونى آبشخورها با پرسیدین ، ایجاد حوضچه 
هاى آهک در ورددى مناطق به منظور ضد عفونى 
خودروهاى سازمانى ،خروج دام هاى اهلى از اطراف 
منطقه  و مناطقى که آبشخور مشترك بین دام اهلى 
دادستان  مستقیم  دستور  با  دارد  وجود  وحوش  و 
محترم مرکز استان  از جمله اقدامات کنترلى است که 
در این خصوص انجام شده است .مدیرکل حفاظت 
محیط زیست استان مرکزى اضافه کرد: : 12 و 25 
صدم درصد از مساحت استان مرکزى در قالب 11 
منطقه تحت مدیریت زیست محیطى به ثبت رسیده 
که این مناطق از بهترین زیستگاه ها و پناهگاه هاى 
حیات وحش کشور محسوب مى شوند و این اداره کل 
تمامى تالش خود را براى حفاظت از این زیستگاه ها 

انجام مى دهد.

خبر

حیات وحش  براي جلوگیري از 
بیماریهاي احتمالی  رصد می شود

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان مرکزي: 


