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احیا یا  احصاء ؟

آمارتعداد واحدهاي صنعتی و معدنی احیاشده ي استان مرکزي در حوزه معاونت اقتصادي استانداري، 
سازمان صمت و اداره کار، متفاوت و متناقض است

در این شماره بخوانید
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ادامه صفحه 2

عطریاس موضوع پهنه 300 هزارهکتاري ایجاد معادن دراستان مرکزي 
را بررسی می کند: 

معدن یا منابع طبیعی، 
مسئله این است

صفحه ٣

سرمقاله

    فرزین وفائى نژاد 

کنشگر فرهنگى و اجتماعى
رئیس حزب نداى ایرانیان استان مرکزى

در تب و تاب انتخابات همواره بازار نقدها و پا منبرى ها بسیار داغ 
و بحث هاى طلبگى بسیار جذاب است.

مشــوق هاى پوپولیســتى و عوام فریبانه همچنین نقدهاى یک 
طرفه و بدون ســند فرصت را به افراد ظاهرسازمى دهد تا با جعل، 
سفســطه و مغلطه هر راســت و دروغى را بهم ببافند و سرافراز از 

آزمونى سراسر توهم، پیروزمندانه بیرون آیند.
بارهاجمالتى شبیه اینها را شنیده ایم که؛

«همه اش تقصیر فالنیه»
«باید بهمانى مسئول بشه تا مشکالت برطرف بشه»

«باید به فکر کســى باشیم که بتونه شرایط را مدیریت کنه»
و فراتر از آن ...

متأسفانه بسیارى از افراد هنگامى که صحبت از اصالح و یا بهبود 
در سیستم هاى انسانى مى شــود، نخستین چیزى که به ذهنشان 
خطور مى کند این اســت که اگر کســانى بجاى افراد فعلى بودند 

شرایط متفاوت مى شد!
دوران کرونا درســهاى ارزنده اى را به همــه جوامع داد، خصوصا 

بــا جوامعى که درتوهم دانایى غرق بودند ، به مقابله پرداخت.
کرونا نشــان داد که ارزش پزشــک متخصص و سیســتم سالم و 
پویا، در کجاســت و فهماند افرادى که بیمارى زمینه اى دارند و 
دســتورالعمل هاى بهداشــتى را رعایت نمى کنند یا اینکه براى 
توانایى، تجربه ودارایى خود ارزش بیشترى قائل هستند؛ احتمال 

مرگشان در صورت ابتال به کرونا بسیار باالتر است.
بجاســت بدانیم نــوع روابــط (مکانیــزم) بین عناصرسیســتم 

بسیارارزشمند است...

نگاهى متفاوت به وعده هاى انتخاباتى 

مطالبه گرى هوشمند، عالج مقابله با 
توهم دانایى و توانایى 

محمدى، مدیرعامل دوده صنعتى پارس در همایش بزرگداشت آزادسازى خرمشهر:

گروه اقتصاد و صنعت : همایش بزرگداشــت سوم 
خرداد، سالروز آزادســازى خرمشهر در شرکت دوده 
صنعتى پارس از شــرکت هاي زیر مجموعه سازمان 

سرمایه گذاري تامین اجتماعی (شستا) برگزار شد.
این همایش با حضور فرماندار ساوه، امام جمعه ساوه، 
فرمانده سپاه ساوه، سرپرست صنعت، معدن و تجارت 
ساوه، رئیس کار، تعاون و امور اجتماعى ساوه و جمعى 
از مســئوالن محلى در شرکت دوده صنعتى پارس در 

شهر صنعتى کاوه برگزار شد.
 امام جمعه ســاوه در این مراسم گفت: فعاالن عرصه ى 
تولید و صنعت، مجاهدان خط مقدم و ســربازان جنگ 
اقتصادى در برابر تحریم هاى ظالمانه دشمنان محسوب 

مى شوند.

تولید، کارسازترین اسلحه براى خنثى سازى 
توطئه هاى دشمنان در جنگ نابرابر اقتصادى 

است

حجت االسالم ابراهیم حسینى تولید را کارسازترین 
اســلحه براى خنثى ســازى توطئه هاى دشمنان در 
جنگ نابرابر اقتصادى دانست و افزود: جوامع وابسته 
نمى توانند نه تنها مســتقل باشند بلکه نمى توانند از 
شــرف و عزت خود دفاع کنند حتــى اگر در باالترین 

حد نظامى باشد.
وى بر انقالبى گــرى در عرصه صنعت و تولید ، انتقال 
ارزش هاى ملى و دینى در ســالروز فتح خرمشهر به 

نســل جدید و حضور پر شــور در انتخابات پیش رو و 
انتخاب فردى اصلح براى خنثى ســازى دسیسه هاى 

شوم دشمنان تاکید کرد.
در ادامه، مشــاور فرمانده کل سپاه پاسداران و معاون 
علمى دانشگاه امام حسین (ع) و از فرماندهان دوران 
دفاع مقدس نیز با اشاره به این که انسان باید از دارائى، 
علم و قدرت بــراى تکامل و تعالى بهــره ببرد، اظهار 
داشت: گاهى برخى از این عوامل براى فساد استفاده 

مى کنند که این امر باعث هالکت مى شود.
"سردار سبحانى" با اشاره به این که عزت و اقتدار ایران 
اسالمى مدیون جانفشانى شهدا است، افزود: این مهم 
با رهبرى رهبر و جانفشانى شهداى واالمقام حاصل و 

به سراسر جهان صادر شده است.
وى اظهار داشت: دشمنان 42 سال علیه نظام مقدس 
جمهورى اســالمى توطئه کردند اما دسیسه هایشان 
با هوشــمندى رهبر انقالب، ایثار و فداکارى شهداى 

واالمقام و ملت فهیم ایران خنثى شده است.

فعاالن عرصه ى صنعت نیز در جنگ اقتصادى 
به نوعى راه شهدا را ادامه مى دهند 

سردار سبحانى تاکید کرد: فعاالن عرصه ى صنعت نیز 
در جنگ اقتصادى به نوعى راه شهدا را ادامه مى دهند 
و با این تالش از انقــالب صیانت کرده و فعالیت ان ها 

تیرى به سمت دشمنان مى باشد.
وى ادامه داد: امروز باید با حضور پرشور در صحنه ى 

سیاسى انتخابات و انتخاب فرد اصلح بار دیگر توطئه 
دشمنان را خنثى نمابیم.

فتح خرمشهر، نشأت گرفته از پایدارى و 
مقاومت رزمندگان و پایبندى آنان بر اصول و 
ارزش هاى اسالمى در دوران دفاع مقدس بود

مدیرعامل شــرکت دوده صنعتى پــارس نیز در این 
همایش اظهار داشــت: فتــح خرمشــهر، پیروزى و 
ســربلندى ملتى بود که به خاطر اسالم از جان و مال 
خود گذشــتند و این پیروزى نشأت گرفته از پایدارى 
و مقاومــت رزمنــدگان و پایبندى آنان بــر اصول و 

ارزش هاى اسالمى در دوران دفاع مقدس بود.

سوم خردادماه یادآور حماسه آفرینى  و 
دالورى هاى مردان پاکى است که با ایستادگى 

تمام در نبردى تاریخ ساز با توکل بر خدا، 
بلندترین فرازها را غیورانه فتح کردند 

"مجید محمدى" با اشــاره به این که فتح خرمشــهر 
دو احســاس غم انگیز و شــادى را همزمان به همراه 
داشت، گفت: سوم خردادماه یادآور حماسه آفرینى ها، 
رشــادت ها و دالورى هاى مردان خالص و پاکى است 
که با ایســتادگى تمام در نبردى تاریخ ساز با توکل بر 
خدا، بلندترین فرازهــا را غیورانه فتح کردند و در راه 
دفاع از شرف و ارزش هاى این مرز و بوم به سرافرازى 

ماندگار پیوند خوردند.
وى اظهار داشــت: زمانى که خبر آزادسازى خرمشهر 
در سطح کشــور به گوش همگان رسید، شور و حال و 

هواى دیگرى به مردم دست داد.

اثبات اقتدار ایران اسالمى مهمترین هدف فتح 
و پیروزى این روز ارزشمند است ؛ باید اهمیت 
این روز براى نسل هاى آینده و جوانان امروز 

تشریح و بازخوانى شود
وى با بیان این که دالورمردان، رزمندگان و ایثارگران 
در آن روزهاى حســاس و بحرانى بــدون هیچگونه 
هراســى و در دفــاع از آرمان هاى انقالب اســالمى، 

حماسه پیروزى را خلق کردند ادامه داد: اثبات اقتدار 
ایران اســالمى مهمترین هدف فتح و پیروزى این روز 
ارزشمند است؛ بنابراین باید اهمیت این روز براى نسل 

هاى آینده و جوانان امروز تشریح و بازخوانى شود.

با توجه به این که سازمان تامین اجتماعى، 
سرمایه بازنشستگان و چشم امیدشان به آن 
براى استفاده در دوران بازنشستگى است و 
باید شاهد پرداخت به موقع حقوق باشند، 
تالش در این مجموعه بسیار حساس است

مدیرعامــل شــرکت دوده صنعتى پــارس در بخش 

دیگرى از اظهارات خود با اشاره به این که شرکت دوده 
صنعتى پارس یکى از زیر مجموعه هاى شستا وابسته 
به سازمان تامین اجتماعى است، گفت: با توجه به این 
که ســازمان تامین اجتماعى، ســرمایه بازنشستگان 
و چشــم امیدشــان به آن براى اســتفاده در دوران 
بازنشستگى است و باید شاهد پرداخت به موقع حقوق 

باشند، تالش در این مجموعه بسیار حساس است.

 اپیدمى ویروس کرونا و حاشیه هاى آن 
سال سختى را رقم زد اما با همدلى پرسنل 

توانستیم التهابات را پیروزمندانه پشت سر 
گذاشته و با سود خالص 92 درصد به موفقیت 

برسیم

وى سال گذشته را براى شرکت دوده صنعتى پارس 
یک ســال پر مشقت دانست و افزود: اپیدمى ویروس 
کرونا و حاشیه هاى آن ســال سختى را رقم زد اما با 
همدلى پرســنل این مجموعه در بخش هاى مختلف 
توانســتیم آن التهابات را پیروزمندانه پشــت ســر 
گذاشته و با سود خالص 92 درصد به موفقیت برسیم.
محمدى ضمن قدردانى از همدلى پرسنل شاغل در 
شــرکت تاکید کرد: این شــرکت هم اکنون بیش از 
ظرفیت فعالیت دارد؛ به طورى که ماه گذشته 3150 

تن تولید داشتیم که خارج از تصور بود.

اقتصاد وابسته به تولید است و پشتیبانى از 
بخش تولید و رفع موانع موجود در این مسیر، 
منجر به رونق اقتصادى در حوزه هاى مختلف 

خواهد شد

مدیرعامل شــرکت دوده صنعتى پارس در بخشــى 
دیگر از ســخنانش با اشاره به نامگذارى امسال به نام 
"تولید، پشــتیبانى ها، مانع  زدایى ها" گفت: اقتصاد 
وابسته به تولید است و پشتیبانى از بخش تولید و رفع 
موانع موجود در این مســیر، منجر به رونق اقتصادى 
در حوزه هاى مختلف خواهد شد و این رونق نیازمند 

پیشتیبانى همه جانبه است.

قطع برق این روزها، ضربه شدیدى به تجهیزات، 
ماشین آالت و تولید وارد مى کند بطورى که 

نیازمند چاره جوئى براى رفع آن هستیم

مهندس محمدى با اشاره به قطعى برق، در روزهاى 
اخیر افــزود: این مهم ضربه شــدیدى به تجهیزات، 
ماشین آالت و تولید وارد مى کند بطورى که نیازمند 

چاره جوئى براى رفع آن هستیم.
شایان ذکر است در بخش پایانى این همایش، 
از کارگران نمونه شــرکت دوده صنعتى پارس 

تقدیر شد.

● قطع برق، ضربه شدیدى به تجهیزات، ماشین آالت و تولید وارد مى کند؛ نیازمند چاره جوئى براى رفع آن هستیم

دالورمردان در نبردى تاریخ ساز، بلندترین فرازها را غیورانه فتح کردند 

حق انتخاب!
عدم احرازصالحیت نامزدهاي جبهه اصالحات براي حضور در انتخابات 1400  

صفحه ٤

کمیسیون اصل 90 انجام تعهدات در 
قبال هپکو را از تامین اجتماعی

 مطالبه کرد

آصفري، نماینده مردم اراك، خنداب و کمیجان:
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... کرونا نشان داد که ارزش پزشک متخصص و سیستم سالم و 
پویا، در کجاست و فهماند افرادى که بیمارى زمینه اى دارند و 
براى  اینکه  یا  دستورالعمل هاى بهداشتى را رعایت نمى کنند 
توانایى، تجربه ودارایى خود ارزش بیشترى قائل هستند؛ احتمال 

مرگشان در صورت ابتال به کرونا بسیار باالتر است.
عناصرسیستم  بین  (مکانیزم)  روابط  نوع  بدانیم  بجاست 
سیستم  یک  در  افراد  جایگاه  همچنین  است؛  بسیارارزشمند 
دراصل  باشد.  اندازآن  چشم  و  رسالت  کننده  تبیین  تواند  مى 
شناخت همه ابعاد یک سیستم و سیستم باورى به عنوان یک 
عنوان  به  قراربگیرد.  باید  پذیرش  مورد  ابزاراثبات شده، همواره 
مثال اگرترکیب جمعیتى درایران کامال با اروپاییان عوض شود، 
اما این جابجائى باید با سرعت به اندازه کافى پائین باشد به طورى 
که افرادى که ازاروپا به ایران مى آیند مناسبات اجتماعى ایرانى را 
به خوبى فرابگیرند و در جامعه هضم شوند، حتى بعد ازاینکه همه 
ترکیب جمعیتى اروپائى شد، سیستم قالب همان سیستم ایرانى 

االصل باقى خواهد ماند! 
در نظریه سیستم ها دو مفهوم را داریم:

1- مدیریت سیستم
2- طراحى سیستم

با یک ماشین است،  رانندگى کردن  مثابه  به  مدیریت سیستم 
اما طراحى سیستم به مثابه طراحى و ساخت ماشین. اینکه به 
موقع گاز بدهید و ترمز بگیرید، اینکه به موقع بنزین بزنید و یا 
آب و روغن ماشین و باد تایرها را تنظیم کنید؛ همه جزء مدیریت 
سیستم هستند. اما اگر موتورِ آن را دستکارى کنید و یا ظرفیت 
باك آن را تغییر بدهید در طراحى سیستم تغییر ایجاد کرده اید. 
 اگر ماشین مستهلک باشد و یا اشکاالتى بنیادى داشته باشد 
شما بهترین راننده(مدیر) را هم براى آن به کار بگیرید؛ نهایتا 
به  و  کند  عمل  دارد، خوب  که خودش حضور  زمانى  تا  بتواند 
محض اینکه راننده(مدیر) دیگرى روى کار بیاید دوباره عیب هاى 

سیستم نمایان مى شود.
ممکن است کسى بگوید این اشخاص هستند که باید طراحى 
سیستم را اصالح کنند، اما مسئله این است تا زمانى که مطالبه ما 
از آن اشخاص بازطراحى و اصالح سیستم نباشد او چنین کارى 

را نمى کند و یا انگیزه اى براى این بازطراحى ندارد. 
پس باید بدانیم مطالبه گرى هوشمندانه و داشتن دانش عمیق تنها 
راه اصالح یک سیستم معیوب است و باز به جمله قبلى برگردیم: 
«در سیستم هاى خوب، آدم هاى بدهم خوب عمل مى کنند و در 

سیستم هاى بد آدم هاى خوب هم بد عمل مى کنند.» 
وقتى سیستم درست طراحى شده باشد حتى اگر کسى بخواهد 

هم «نمى تواند» بد عمل کند!
گرى  مطالبه  و  خود  دانش  افزایش  با  شهروندان  امیدوارم 
هوشمندانه اجازه سوء استفاده از اطمینان و میزان صداقت خود 

را به هیچ کس ندهند.

خــبــر

کمک 500 میلیون تومانى وزارت میراث 
فرهنگى براى مرمت بازار تاریخى اراك

ایسنا: نماینده مردم اراك، خنداب و کمیجان در مجلس شوراى اسالمى از 
اختصاص 500 میلیون تومان اعتبار جهت مرمت بازار تاریخى اراك از سوى 

وزارت میراث فرهنگى خبر داد.
«محمد حسن آصفرى» با اشاره به دیدار خود با دکتر مونسان وزیر میراث 
میراث  وزیر  با  در جلسه  اظهار کرد:  و صنایع دستى،  فرهنگى، گردشگرى 
فرهنگى گالیه مندى ها نسبت به بى توجهى به بازار تاریخى اراك صورت 

گرفت و وى قول مساعدت داد.
وى افزود: براساس قول مساعد وزیر، مبلغ 500 میلیون تومان جهت مرمت 

بازار تاریخى از محل اعتبارات گلوبال اختصاص یافت.
آصفرى اضافه کرد: پس از ثبت جهانى بازار تاریخى اراك، به صورت جدى 
و  نامه نگارى ها  تاکنون  گیرد،  مى  قرار  کار  دستور  در  تاریخى  بازار  مرمت 
اقدامات الزم جهت ثبت جهانى بازار انجام شده است و امیدواریم به زودى 

این اتفاق مبارك براى شهر اراك رقم بخورد.

آصفرى خبر داد:

عملیات اجرایى شهرك 200 هکتارى در 
دلیجان آغاز شد

ایرنا : استاندار مرکزى گفت: عملیات اجرایى شهرك مسکونى 200 هکتارى 
در روستاى بهار از توابع شهرستان دلیجان آغاز شد.

اقتصادى  بررسى مشکالت حوزه  در حاشیه نشست  آقازاده «  سید « على 
دلیجان در جمع خبرنگاران افزود: این شهرك که مشرف به امامزاده مشهد 

اردهال است توسط بنیاد مسکن در دلیجان احداث مى شود.
وى بیان کرد: 50 هکتار از شهرك مسکونى در مرحله نخست ساخته مى 
شود و متقاضیان واحد مسکونى در این شهرك مى توانند از ماه آتى ثبت نام 

خود را آغاز کنند.
بردارى  بهره   داشت: شهرك 200 هکتارى ظرفیت  اظهار  مرکزى  استاندار 

گردشگرى، تفریحى و زیارتى را دارد.
آقازاده با اشاره به بازدید از بزرگترین مزرعه گل محمدى و واحد تولید گالب 
کشور در دلیجان گفت: این مزرعه داراى 120 هکتار است که 85 هکتار از آن 

زیر کشت گل محمدى است.
وى افزود: در نشست با شمارى از شهروندان دلیجان مشکالت طرح احداث 

مسکن در این شهر بررسى شد.
استاندار مرکزى اضافه کرد: همزمان با سال مانع زدایى ها، به مشکالت برخى 
از واحدهاى تولیدى، اقتصادى و بخش خصوصى دلیجان با حضور مدیران کل 

به شکل رو در رو رسیدگى شد.
آقازاده گفت: مصوبات این نشست توسط دستگاه هاى اجرایى پیگیرى مى شود 

و استاندارى و فرماندارى دلیجان بر اجراى آنها نظارت مى کند.

استاندار مرکزى: 

خبر

 عطریاس: معاون شهردارى اراك با بیان اینکه تعیین 
اعتبار جدید دلیل اصلى توقف طرح گردشگرى دره گردو 
در اراك است، گفت: قرار داد جدید براى این پروژه نیاز به 

مصوبه شوراى شهر دارد
محمدرضا خســروى در مــورد دره گردوعنوان کرد: 
همانطور که قبًال عنوان شد بحث طرح جامع گردشگرى 
دره گردو مطرح است که بر اساس این طرح، یک رینگ 

تله کابین در باالى کوه راه اندازى و پایین دره مکان هاى 
تفریحى و گردشگرى ایجاد مى شود به دلیل اینکه منابع 
مالى پــروژه و قراردادى پروژه دره گــردو جوابگو نبود 
فعًال پروژه گردشگرى دره گردو را متوقف کرده ایم که 
موافقت الزم از سوى شوراى شهر براى قرار داد جدید 
و تعیین اعتبار جدید براى قرارگاه خاتم (ص) مشخص 
شود.معاون امور زیربنایى و حمل و نقل شهردارى اراك 

گفت: برآوردى که قرارگاه خاتم براى طرح گردشگرى 
دره گردو ارائه داده اند، احداث رینگ باال دست مجموعه 
بصورت آسفالت، روشــنایى و غیره چیزى حدود 200 
میلیارد تومان اســت که این برآورد اولیه است و قطعى 
نست و نیاز به کار و برآورد کارشناسى داردخسروى در 
جریان بازدید رسانه هاى استان مرکزى از پروژه میدان 
مقاومت اراك با عنوان «روایت جهاد» با بیان اینکه پروژه 

میدان مقاومت با پیشرفت 28 درصد درحال ادامه است، 
اظهار کرد: خوشــبختانه در پروژه میدان مقاومت تمام 
معارضین برطرف شده و پیش بینى مى شود این پروژه 
در زمان مقرر یعنى پایان مردادماه به بهره بردارى برسد

وى ادامه داد: پروژه میدان امام حســین (ع) قراراست 
تا چند روزدیگرهنگامى که دستگاه هاى حفاراز پروژه 
میدان مقاومت انتقال پیدا مى کنند، حفارى آن صورت 

گیرد و عالوه بر آن درصدد هســتیم پروژه میدان امام 
(ره) شروع شود.

معاون امــور زیربنایى و حمل و نقل شــهردارى اراك 
تصریح کرد: برنامه اى که بر اساس طرح جامع ترافیک 
شهر تدوین شده این است که تردد خودرو و ازدحام خودرو 
در مرکز شهر کاهش پیدا کند به همین خاطر شهردارى 
اراك باید یک سرى رینگ ها در حاشیه شهر ایجاد کند.

معاون امور زیربنایى و حمل و نقل شهرى شهردارى اراك:

توقف طرح گردشگرى دره گردو براى تعیین اعتبار جدید

به  شهر  مرکزى  زورخانه  فراهانى:   گیتى   - شهرى  گروه 
مساحت 486 مترمربع، با حضور استاندار مرکزى، معاون عمرانى 
اعضاى  شهردار،  استان،  جوانان  و  ورزش  کل  مدیر  استاندار، 
شوراى اسالمى شهر و سایر مدیران شهرى، اعضاى هیات رئیسه 
ورزش زورخانه اى و پهلوانى استان مرکزى و اصحاب رسانه در 
محل اجراى پروژه واقع در خیابان دانشگاه، روبروى درب اصلى 

ورزشگاه شهداى پنجم مرداد اراك، کلنگ زنى  شد.

زورخانه مرکزى شهر اراك، در مدت زمان 9 ماه تکمیل و 
به بهره بردارى میرسد  

مهندس بیاتیان شهردار اراك، در این آیین اظهار کرد: قریب به 
40 سال است که هیچ زورخانه اى در اراك ساخته نشده و تنها 
زورخانه موجود نیز براى تعریض میدان شورا تخریب شد و در 

واقع این ورزش مغفول مانده است.
اراك  به احداث یک زورخانه در  بیاتیان گفت: همواره  مهندس 
عملیات  شهر  شوراى  موافقت  با  خوشبختانه  و  داشتم  تمایل 
طراحى آن در سال گذشته آغاز و مناقصه آن برگزار شد و مقرر 
است که ظرف 9 ماه آینده این زورخانه احداث شده و به بهره 

بردارى برسد.
مربع  متر   486 وسعت  به  فضایى  در  زورخانه  این  افزود:  وى 
احداث مى شود و شهردارى تالش دارد در مسیر توسعه ورزش 

هاى همگانى گام بردارد.
وى خاطر نشان کرد:طبقه همکف  با زیربنایى حدود 140 متر 
قالب   در  مربع  متر   206 متراژ  به  زورخانه  صحن  شامل  مربع 
و  رختکن  تاسیسات،  اتاق  انبار،  نگهبانى،  ادارى،  هاى  قسمت 
مهمانسرا   و  دفتر  شامل  دوم  طبقه  و  بهداشتى  هاى  سرویس 

براى اسکان ورزشکاران میهمان خواهد بود.
 39 بر  بالغ  اعتبارى  با  پروژه  کرد:این  تصریح  بیاتیان  مهندس 

میلیارد ریا ل احداث خواهد شد.
شهردار اراك ضمن قدردانی از همراهی و حمایت هاى اعضاي 
گرامی  مناسبت  به  پروژه  این  اراك گفت:  اسالمی شهر  شوراى 
ورزش  ترویج  راستاى  در  و  خرشهر  آزادسازى  سالروز  داشت 
عمومی و قهرمانی کلنگ زنی و عملیات اجرایى آن آغاز خواهد 

شد.
سید علی آقازاده، استاندار مرکزى نیز با قدردانی از تالش هاى 
ارزنده شهردار و اعضاى شوراى اسالمی شهر اراك افزود: رضایت 
عمومی شهروندان در ماههاى پایانی فعالیت شوراى پنجم شهر 

اراك نشان از تالش ،جدیت و مدیریت خوب شهرى دارد.
تبلور  و  شهردارى  موفق  هاى  دوره  از  امروزیکی  افزود:  آقازاده 
یک  شاهد  اگرچه  است  اراك  شهردارى  خوب  هاى  فعالیت 
هاى  مجموعه  و  کارکنان  مدیران،  بین  خوب  بسیار  هماهنگی 
بسیار  تعامل  که  حالیست  در  این  و  هستیم  شهردارى  مختلف 
سالهاى  طی  اجرایی  دستگاههاى  با  شهرداري  سازنده  و  خوب 

اخیر  را شاهد هستیم.
وى یادآور شد: باز نمودن معابر شهرى و آسفالت نمودن گسترده 
معابر و خیابان هاى سطح شهر اراك نشان از فعالیت هاى شبانه 

روزى مهندس بیاتیان شهردار پرتالش و همکاران زحمت کش 
ایشان در شهردارى اراك و زیرمجموعه هاى آن دارد.

مراسم کلنگ زنى زورخانه مرکزى شهر اراك 

با حضور استاندار مرکزى، شهردار و اعضاى شوراى اسالمى شهر اراك برگزار شد:

خــبــر

آتش سوزى مراتع استان مرکزى 50 درصد 

کاهش یافت

ایرنا : مدیرکل منابع طبیعى و آبخیزدارى استان مرکزى گفت: آتش سوزى 
از آن 50 درصد  این استان سال گذشته نسبت به مدت مشابه قبل  مراتع 

کاهش یافت.
«عبدالحسین محمدى» در نشست هماهنگى اطفاى حریق جنگل ها ومراتع 
مراتع  آتش سوزى  درصدى  کاهش 50  براى  افزود: تالش  مرکزى  استان 
این استان در سال جارى نسبت به سال گذشته با انجام اقدامات ترویجى، 
پیشگیرانه، تهیه نقشه نقاط بحرانى مراتع استان در دستور کار این اداره کل 
قرار دارد. وى ادامه داد: 95 درصد آتش سوزى مراتع استان مرکزى عمدى 
و بر اثر بى احتیاطى مردم بوده وامید است با افزایش همکارى شهروندان با 
این اداره کل زمینه کاهش آتش سوزى و جلوگیرى از تخریب مراتع استان 
فراهم شود.مدیرکل منابع طبیعى و آبخیزدارى استان مرکزى گفت: با توجه به 
برگزارى انتخابات ریاست جمهورى، شوراهاى اسالمى شهر و روستا و میان 
دوره اى مجلس شوراى اسالمى، دستگاه هاى دولتى استان درگیر برگزارى 
انتخابات بوده و نیاز است بهره گیرى از ظرفیت مردمى و این اداره کل براى 
مقابله با آتش سوزى مراتع در دستور کار ادارات شهرستانى قرار گیرد.محمدى، 
از تهیه نقشه کاداستر تمامى اراضى طبیعى استان مرکزى تا پایان خرداد ماه 
امسال خبرداد و گفت: بهره بردارى از طرح هاى کاداستر اراضى ملى استان هاى 
کشور به صورت برخط توسط ریاست جمهورى انجام مى شود و نیاز است 

تسریع در اخذ سند تک برگى اراضى ملى در دستور کار قرار گیرد.
مراتع  آتش سوزى  با  مقابله  براى  دمنده  یادآورى خرید 15 دستگاه  با  وى 
و عرصه هاى طبیعى استان مرکزى با اعتبارى بالغ بر چهار میلیارد و 500 
میلیون ریال افزود: ادارات شهرستانى استان مرکزى باید در حفظ و نگهدارى 

تجهیزات و ماشین آالت کوشا باشند.
مدیرکل منابع طبیعى و آبخیزدارى استان مرکزى از تهیه نقشه نقاط بحرانى 
عرصه هاى طبیعى استان براى مقابله با آتش سوزى مراتع خبرداد و گفت: 
نقشه نقاط بحرانى مراتع پس از اتمام اخذ نقشه کاداستر اراضى ملى براى 
مى شود.معاون  رسانى  روز  به  و  تهیه  عرصه ها  این  سوزى  آتش  با  مقابله 
این  در  نیز  استان مرکزى  آبخیزدارى  و  منابع طبیعى  اداره کل  آبخیزدارى 
نشست گفت: اعتبارات مناسبى امسال براى اجراى طرح هاى آبخیزدارى به 

این استان اختصاص یافته  است.
در  روان آب ها  کنترل  راستاى  در  بسیارى  افزود: طرح هاى  عظیمى»  «رضا 
حوزه هاى آبخیز استان مرکزى پیش بینى شده که با اختصاص این اعتبارات به 

استان عملیات اجرایى آنها آغاز مى شود.

مدیرکل منابع طبیعى و آبخیزدارى استان مرکزى :

 

باالخره پس ازحواشــى فــراوان نتایــج احراز 
صالحیت کاندیداهاى حضوردرانتخابات ریاست 
جمهورى ســیزدهم مشخص شــد. این امر در 
حالى اتفــاق افتاد که همــه کاندیداهاى جبهه 
اصالحات ایران حذف شدند واین امر سبب شوك 
سیاسى به فضاى رسانه اى و سیاسى کشور شد. 
کمترشخصیت سیاسى اصالح طلب انتظار چنین 
حذفى را داشت و به همین دلیل جبهه اصالحات 
ایران با امید به احترام نهادهاى مسئول به حضور 

همه سالیق درانتخابات، کوشیده وهمواره براین 
امر تاکید داشتند که حضور در پاى صندوق راى 
تنها راه دست یابى به دموکراسى است. اما دراین 
دوره ازانتخابات بــه دلیل حذف کاندیداها عمال 
اصالح طلبان ایران نمى توانند مشــارکت فعال 
درانتخابات داشته باشــند وحق انتخاب بین بد 
وبدترنیزازآنها گرفته شــد. امــا این تنها اصالح 
طلبــان نبودند که از نتایج احــراز صالحیت ها 
حیران شدند،اصولگرایان میانه رو نیز که دل به 
حضورالریجانى درعرصه انتخابات بسته بودند، 

عمال در انتخابات 1400 نماینده اى ندارند. 
اعالم اسامى کاندیداها که موجبى از انتقاد را بین 

اصولگرایان نیز به همراه داشــت، نشان مى دهد 
که تقریبا جامعه به سمت یک صدایى پیش رفته 
وعرصه انتخابات براى اصولگرایان فراهم شــده 
است. آش عدم احراز صالحیت ها آنقدر شور شد 
که سبب شد آیت اله رئیسى درصفحه شخصى 
خود اعالم کــرد: ازدیروزعصر که از نتایج تعیین 
صالحیت ها مطلع شــدم، شــاید شماها وخود 
آقایان هم خبرنداشتند،من تماس هایى گرفتم 
و در حال انجام رایزنى هایى هستم که که صحنه 

انتخابات ، رقابتى تر و مشارکتى شود.
جهانگیرى، پزشــکیان وعلى الریجانى نیزاعالم 
کردند که براى تایید صالحیت هیچ گونه رایزنى 
واقدامى جهت صدورحکــم حکومتى نخواهند 

داشت.
از ســوى دیگر به گزارش ایرنا سخنگوى دولت 
با اشاره به انتخابات 1400، گفت:  دولت نه فقط 
به عنوان یــک وظیفه بلکه به عنوان یک درك از 
وضعیت ایــران و نیازمندى هاى فرداى ایرانیان 
در جهان پر آشوب امروز، معتقد است مشارکت 
حداکثرى در این دوره بیش از هر زمان دیگرى، 
کارکردهاى متعدد براى ایران و ایرانیان خواهد 
داشت. مشارکت حداقلى به نفع هیچ کس نیست 
و اولین زیان کننده در نتیجه مشارکت حداقلى، 
مردم هستند و هیچ گروه سیاسى برنده مشارکت 

حداقلى نخواهد بود.  
وى افزود:  عمیقا باورداریم که وحدت درحضور، 

معنا مى یابد ونه درعدم مشارکت؛ دولت عمیقا 
باور دارد که اســالمى بودن نظام سیاسى اقتضا 
مى کند که از جمهوریت آن پاســدارى شــود؛ 
دولت عمیقا باور دارد که فراهم ساختن شرایط 
مشارکت سیاســى، حق شهروندان و تکلیفى بر 
حاکمان است و در مردمساالرى دینى، بیش از 
آنکه شهروندان در مشارکت، مکلف باشند، این 

ها هستند که مکلف اند و موظف
آذرمنصورى، ســخنگوى جبهه اصالحات نیز با 
اشــاره به این مطلب که جبهــه اصالحات هنوز 
موضعى در رد صالحیت هــا اتخاذ نکرده اعالم 
کرد احتمــاال در این اتخابات مشــارکت فعال 
نخواهیم داشــت والبته تاکید داشت این موضع 

شخصى خود اوست.
پس از همــه این اظهارنظرها، ســتاد انتخابات 
کشــوردراطالعیه شــماره 15خود، اســامى 
نامزدهاى انتخابات ســیزدهمین دوره ریاست 
جمهــورى اســالمى ایران کــه صالحیت آنان 
مورد تایید شــوراى نگهبان قرار گرفته است را 

اعالم کرد.
متن کامل این اطالعیه به این شرح است:

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
اطالعیه شماره 15 ستاد انتخابات کشور

در اجــراى مــاده 60 قانون انتخابات ریاســت 

جمهورى به آگاهى مردم شریف ایران اسالمى مى 
رساند، اســامى نامزدهاى انتخابات سیزدهمین 
دوره ریاســت جمهورى اســالمى ایــران که 
صالحیت آنان مورد تأیید شــوراى نگهبان قرار 
گرفته اســت به ترتیب حروف الفبا به شرح زیر 

مى باشد:
 

1. آقاى سعید جلیلى - فرزند محمدحسن- کد 
نامزد 22

2. آقاى محسن رضایى میرقائد- فرزند نجف- کد 
نامزد 44

3. آقاى ســیدابراهیم رئیس  الساداتى مشهور به 
رئیسى- فرزند سیدحاجى- کد نامزد 33

4. آقاى علیرضــا زاکانى- فرزند حســین- کد 
نامزد 55

5. آقاى سیدامیرحســین قاضى  زاده هاشمى-
فرزند سیدحسن- کد نامزد 66

6. آقاى محسن مهرعلى زاده-فرزند رحیم- کد 
نامزد 77

7. آقاى عبدالناصر همتى- فرزند احمدعلى- کد 
نامزد 88

بر اســاس مــاده 66 قانون، فعالیــت انتخاباتى 
نامزدهاى ریاست جمهورى رسماً از تاریخ اعالم 
اسامى آنان به وســیله وزارت کشور آغاز و تا 24 

ساعت قبل از شروع اخذ راى خاتمه مى  پذیرد.

حق انتخاب!
عدم احرازصالحیت نامزدهاى جبهه اصالحات براى حضور در انتخابات 1400   گزارش

 ░ آزاده بکایى ░

گروه سیاسى
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گزارش

باوجود تحریم ها و محدودیت اقتصادى درکشور، انجام 
فعالیت هاى معدنى دراولویــت تصمیمات اقتصادى 
کشور قرار گرفته، اما وجود برخى گونه هاى گیاهى و 
جانورى در گستره برخى مناطق معدنى، فعالیت هاى 
معدنى را محدود واکتشــاف این معادن با اخطارهاى 
منابع طبیعى مواجه مى شــود.اگرچه دراجراى طرح 
هاى مشــارکتى مى بایست دســتگاه هاى متولى هر 
یک مدافع حقوق مربوط به مجموعه خود باشــند، اما 
ضرورت تعامل با دیگر دســتگاه ها به منظور پیشبرد 
اهداف امرى ضرورى اســت. مسئله اى که درموضوع 
پهنه 300 هزار هکتارى در محدوده شهرســتان هاى 

اراك، خمین و شازند مطرح شده است. 

مناطق 300 هزار هکتارى جزء بهترین اراضى 
منابع طبیعى هستند

مدیرکل منابع طبیعى و آبخیزدارى اســتان مرکزى 
گفت: مناطق 300 هزار هکتارى که قرار بود محدوده 
هاى معدنى درآنها ایجاد شــود، در شهرســتان هاى 
اراك، شازند و خمین قراردارند. شرکتى تحت عنوان 
شــرکت «زرین معدن خاورمیانه» این محدوده ها را 
مورد مطالعه قرار داده واعالم کرده بود که 10 درصد از 
مجموع محدوده به این شــرکت واگذار شود. بنابراین 
ازمجموع 300 هزار هکتار، حدود 30 هزارهکتار باید 
به این شــرکت واگذار مى شد. شــرکت زرین معدن 
خاورمیانه از 30 هزار هکتار، براى حدود 24 هزار هکتار 
آن از مجموعه منابع طبیعى درخواست استعالم کرد. 
بنابراستعالم انجام شده در مجموعه منابع طبیعى به 

طور کامل با موضوع مخالفت کردیم. 
«عبدالحســین محمدى»افزود: دلیــل این مخالفت 
این است از یک ســواین محدوده ها درمناطق محیط 
زیستى قرارگرفته اند وازسوى دیگردراین محدوده ها 
گونه هاى گیاهى ممنوع القطع ازجمله گون و بادامچه 
وجود دارد. تمامى اراضى 300 هزارهکتارى که براى 
ایجاد معدن در نظر گرفته شــده، جزء بهترین اراضى 
منابع طبیعى و مناطق پوشش گیاهى استان مرکزى 
هستند و باید از تخریب آنها به شدت جلوگیرى شود. 
دراین راستا با تمام توان با موضوع ایجاد معادن دراین 
مناطق مخالفت و به شدت ازچنین اقدامى جلوگیرى 

مى کنیم. 
وى ادامه داد: به صراحت قانون تبصره یک قانون حفظ 
و حمایت از ذخایر جنگلى کشــورى، قطع کردن این 
نوع گونه هاى گیاهى ممنوع اســت. درجلسه کمیته 
ماده 24مکرر ، عنوان شد بر روى 24 هزارهکتار مذکور 

اظهارنظر انجام شود و پس از بررسى هاى انجام شده 
این میزان به 4800 هکتار کاهش پیدا کرده اســت. 
همچنین پس از بررسى هاى انجام شده بر روى 4800 
هکتار نهایى مشخص شد که تنها با 28 هکتار آن براى 
انجام فعالیت هاى معدنى مى توان موافقت کرد؛ چرا که 
اکثر این محدوده درعرصه هاى منابع طبیعى و مناطق 

چهارگانه محیط زیست واقع شده است. 
مدیرکل منابع طبیعى و آبخیزدارى اســتان مرکزى 
اظهار داشــت: پس ازاعالم مخالفت نهایى درجلســه 
کمیته ماده 24 مکرر مجموعه هــاى منابع طبیعى، 
محیط زیست و دادگسترى در خصوص ایجاد معادن 
در تمامى این محدوده ها به شــدت مخالفت خود را 
اعالم کردند، اما از ســوى دیگر مجموعه هاى سازمان 
صمت، سازمان نظام مهندســى معدن، خانه معدن و 
استاندارى با ایجاد این معدن موافق بودند. پس از اعالم 
مخالفت نهایى، سریعاً دستور توقف ایجاد معدن صادر 
شد. مجموعه دادگسترى نیز دستورتوقف این مسئله 
را صادر کرده اســت و بر این اســاس هیچگونه پروانه 
اکتشــاف معدن درتمامى محدوده هاى عنوان شده 
نباید صادر شود و تا از تخریب اراضى منابطع طبیعى 

و اراضى بکر طبیعت جلوگیرى شود. 

صدور مجوز جدید اکتشاف معدنى موکول به 
موافقت شوراى عالى محیط زیست مى باشد 

مدیرکل حفاظت محیط زیست اســتان مرکزى نیز 
دراین خصوص گفت: به استناد ماده 3 قانون حفاظت 
و بهسازى محیط زیســت و همچنین ماده 3 ضوابط 
زیســت محیطى فعالیت هاى معدنى، هرگونه صدور 
مجوز جدید اکتشاف معدنى، موکول به موافقت شوراى 
عالى محیط زیست است. بنابراین دراستان مرکزى در 
هیچکدام از مناطق تحت مدیریت، مجوز بهره بردارى 

و یا اکتشاف ماده معدنى ارائه نشده است. 
«رضا میرزایى» افزود: به خصوص اینکه معادن مسبوق 
به ســابقه پیش از آنکه مناطق تحت مدیریت محیط 
زیست اعالم شوند، مشمول موضوع محدودیت مناطق 
نمى شــوند. به این معنا که اگرمجوز یک معدن پیش 
ازآنکه منطقــه آن در محدوده هــاى تحت مدیریت 
محیط زیســت قرار بگیرد، صادر شود، مشمول قانون 
مذکورنمى شود.همچنین هیچگونه مجوزجدید تحت 
هیچ شرایطى در مناطق تحت مدیریت محیط زیست 

صادر نمى شود. 

تا اعالم نتیجه نهایى ایجاد معادن متوقف شده 
است 

یک مقام آگاه در دادگسترى استان مرکزى نیز دراین 

مورد گفت: در حــال حاضر با موضوع ایجاد معادن در 
محدوده 300 هزار هکتارى مشترك بین شهرستان 
هاى اراك، شــازند و خمین مخالفت شــده است تا 
مطالعات دقیق و بررسى هاى الزم دراین راستا صورت 
گرفته تا آثار سوء این موضوع برمنابع طبیعى و محیط 
زیست مشخص شود. اگر ایجاد این معادن براى منابع 
طبیعى و محیط زیســت آثار زیان بارى داشته باشد، 
قطعاً وظیفه دادگسترى و مردم است که با ایجاد معادن 
دراین محدوده ها مخالفت کننــد و ازمناطق محیط 
زیستى، گونه هاى گیاهى، منابع طبیعى و اراضى ملى 

محافظت کند. 
این مقــام آگاه افزود: مجموعه هــاى منابع طبیعى، 
محیط زیست و دادگسترى به عنوان مخالفان موضوع 
ایجاد معادن و مجموعه هاى سازمان صمت، سازمان 
نظام مهندســى معدن، خانه معدن و اســتاندارى به 
عنوان موافقان این موضوع مواضع خود را عنوان کرده 
اند، اما براساس وظیفه مجموعه دادگسترى ، تا زمانى 
که مطالعات دقیق و بررسى هاى الزم دراین خصوص 
انجام نشده و نتیجه نهایى اعالم نشود، موضوع ایجاد 

این معادن به طور قطع متوقف خواهد شد. 

ابتدا به ساکن مجوز فعالیت و یا پروانه اکتشاف 
صادر نمى کنیم

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزى 
گفت: همواره موافق ایجاد معدن و هعمچنین فعالیت 
هاى اقتصادى و ســرمایه گذارى هســتیم و مباحث 
مربوط به ســایر موضوعات دیگر را نهادهاى دیگرى 
بایــد اظهارنظر کنند. به همین علت اســت که بر هر 
گونه معــدن موجود، ابتدا به ســاکن مجوز فعالیت و 
یا پروانه اکتشــاف صادر نمى کنیم. بــراى ایجاد هر 
معدن استعالمات الزم انجام مى شود و تمامى نهادها 
نظر نهایى خود را اعالم مى کننــد. زمانى که تمامى 
اظهارنظرهاى الزم تجمیع شــد، پروانه صادر خواهد 
شد. در مجموعه صمت تنها بر روى موضوعات تخصصى 
این حوزه اظهارنظر مى شود که در مورد ایجاد معدن 
نیز مواردى همچون امکان برداشت ازمواد معدنى و یا 
اکتشــاف و بهره بردارى از آن توجیه اقتصادى دارد یا 

خیر نیز مورد بررسى قرار مى گیرد. 
«ســعید جعفرى کرهرودى» افزود: تمامى پهنه اى 
که بــراى ایجاد معــادن مذکور در نظر گرفته شــده 
حدود 300 هزار هکتار است که از این میزان متقاضى 
اکتشــاف معدن، حدود 40 کیلومتر مربع آن را براى 
فعالیت هاى اکتشــافى خود معرفى کرده است که در 
حدود یک صــدم میزان تمامى پهنه موجود اســت. 
فعالیت هاى اکتشــافى هنگامى که آغاز مى شود، به 
طور معمول ممکن اســت تنها براى یک دهم میزان 
معرفى شــده براى اکتشاف، پروانه بهره بردارى صادر 
شود. همچنین هنگامى که پروانه بهره بردارى صادر 
مى شــود، از تمامى ناحیه اعالم شــده برداشت هاى 
معدنى انجام نمى شود، بلکه از ناحیه مشخصى این امر 
انجام مى شود. با این احتساب تنها در حدود یک هزارم 
ناحیه اعالم شده برداشت هاى معدنى انجام مى شود. 

نباید تنها به صرف اینکه تعدادى گونه هاى 
گیاهى ممنوع القطع وجود دارد، صورت مسئله 

را پاك کنیم

رئیس خانه معدن اســتان مرکزى گفت: در مجموعه 
خانه معدن همواره پشــتیبان منابع طبیعى و محیط 
زیست هســتیم و به این موضوع اعتقاد داریم. اما این 
موضوع دلیل بر این امر نیســت که ماده هاى معدنى 
بســیارغنى که به برکت خداوند دریک منطقه وجود 
دارد، را اســتخراج نکرده و مورد استفاده قرار ندهیم 
وازاین مسیرزمینه ساز ســرمایه گذارى، اشتغالزایى 

و ارزآورى نباشیم. 
«محمدحســین حیدرى» افزود: نباید تنها به صرف 
اینکــه درچنین مناطقى تعــدادى گونه هاى گیاهى 
ممنوع القطع وجود دارد، صورت مسئله را پاك کنیم. 
در این میان ارزش افراد فــارغ التحصیلى که در حال 
حاضر بیکار هستند، بسیار باالتر از گونه هاى گیاهى 
موجود است. رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنى 
اتاق بازرگانى، صنایع، معادن و کشــاورزى اســتان 
مرکزى تاکید کرد: البته نمى گویم تمامى گونه هاى 
گیاهى باید از بین بــرود، بلکه باید معدن دار و یا بهره 
بردار را متعهد کنیم در مناطقى که پوشــش گیاهى 
ضعیف ترى دارد، فعالیت هاى اکتشاف معدن را آغاز 
کند و بهره بردارى را انجام دهد. ترجیحاً شــرایط به 
گونه اى محیا شود که از تونل و روش هاى زیرزمینى 
استفاده شــود تا حتى االمکان سطح زمین و پوشش 

هاى گیاهى آسیب نبیند. 

در واگذارى محدوده،سازمان صمت استان 
مرکزى نقشى نداشته و تنها مجرى دستورات 

وزارت صمت بوده است

رئیس سازمان نظام مهندســى معدن استان مرکزى 
نیز در خصوص پهنه شرکت زرین معدن خاورمیانه که 
بخش هایى از شهرستان هاى اراك و خمین و شازند را 
در بر مى گیرد، گفت: مطابق قوانین و دستورالعمل هاى 
مربوطه وزارت صنعت، معدن و تجارت به تشــخیص 
خود مى تواند براى اکتشاف مواد معدنى، افرادى را به 
صورت حقیقى یا حقوقى در نظر بگیرد و محدوده هایى 
را دراختیار آنها قرار دهد. به همین جهت وزارت صمت 
تصمیم گرفته است تا با توجه به پیشینه شرکت زرین 
معدن خاورمیانه درصنعت ســرب و روى کشور، براى 
اکتشاف مواد معدنى فلزى با اولویت سرب و روى، پهنه 

اى دراختیاراین شرکت قرار گیرد.
«على احمدونــد» افزود: از آنجایى کــه محدوده اى 
که به شــرکت زرین معدن خاورمیانه واگذار شده در 
زون ســرب و روى ایران قرار دارد، وزارت صمت بنابر 
تشخیص خود اعالم کرده است به دلیل اینکه شرکت 
مذکور تخصصــص الزم را دارد مى تواند دراین حوزه 
فعالیت خــود را آغاز کند. در واگذارى این محدوده به 
شرکت زرین معدن خاورمیانه، سازمان صمت استان 
مرکزى نقشى نداشته و تنها مجرى دستورات وزارت 

صنعت، معدن و تجارت بوده است. 
وى ادامه داد: پس از آنکه قراردادهاى الزم دراین رابطه 
انجام شــد و تمامى موارد قانونى الزم به پایان رسید، 
شــرکت زرین معدن خاورمیانه در منطقه مستقر مى 
شود و فعالیت هاى اکتشافى خود را مطابق قراردادى 
که معاهده اکتشــافى اولیه بوده است، انجام مى دهد. 
براین اساس این شرکت فعالیت هاى تخریبى نداشته 
و تنها یک فرایند مطالعاتى مقدماتى را انجام داده است. 
پس از انجام مطالعات مقدماتى، نمونه بردارى هاى الزم 
ازمنطقه انجام مى شود و پس از آنکه نمونه بردارى هاى 
الزم به نتایج اولیه رسید، محدوده بزرگى ، حدود 300 
هزار هکتار مورد فعالیت معدنى قرار مى گیرد. البته این 
محدوده تنها به عنوان محدوده مطالعاتى در نظر گرفته 
شده و موضوع واگذارى در مورد آن مطرح نبوده است. 
رئیس سازمان نظام مهندســى معدن استان مرکزى 
اظهار داشت: پس از آنکه شرکت زرین معدن خاورمیانه 
مطالعات الزم در خصوص این محدوده را انجام داد و در 
نهایت به یک گزارش پایان عملیات منتج شد، تمامى 
رونــد کار خود را در قالب گزارش مذکور به ســازمان 
صمت ارائه داد. این گزارش مورد بررسى قرار گرفته و 
در مجموعه وزارت صمت نیز در راستاى این گزارش 
چندین جلسه برگزار شــده و مباحث کارشناسى در 
این خصوص ارائه شــده است. در نهایت به این نتیجه 
رسیدیم که شرکت زرین معدن خاورمیانه تعداد 11 

و یا 13 محدوده را براى فعالیت هاى معدنى مشخص 
کند. براین اســاس 300 هزارهکتار محدوده هاى در 
نظر گرفته شده در نهایت به 500 کیلومترمربع محدود 
شد که از این میزان 250 کیلومترمربع را شرکت زرین 
معدن خاورمیانه براى خود مشخص کرد و حدود کمتر 
از 250 کیلومترمربع را نیز براى سازمان صمت استان 
مرکزى مشخص کرد تا سازمان صمت نیز این میزان 

را به مزایده بگذارد. 
احمدوند تصریح کرد: پــس از تمامى این اقدامات، 
ســازمان صمت موظف اســت که محــدوده هاى 
مشخص شــده را از منابع طبیعى استعالم بگیرد. بر 
همین اســاس و مطابق دستورالعمل واگذارى پهنه، 
استعالم هاى الزم انجام شــد و در این مرحله منابع 
طبیعى با تمامى محدوده هایى که مورد استعالم بود، 
مخالفت کرد. پس از این مخالفت، شرکت زرین معدن 
خاورمیانه مراجعات بسیارى را به مجموعه هاى منابع 
طبیعى، محیط زیســت، سازمان صمت و استاندارى 
انجام واعالم کرد که اعتبارات بسیارى براى فعالیت 
هاى انجام شده هزینه شده است. بر این اساس اجازه 
این را مــى خواهیم محدوده اى را نــه در حد 250 
کیلومترمربع، بلکه در ابعــاد محدودتر و حداقلى به 
عنوان محدوده اکتشافاتى دراختیاراین شرکت قرار 
بگیرد تا اکتشــافات نیمه تکمیلى و تکمیلى در این 

منطقه انجام شود.

رأى مراجع قضائى مالك عمل خواهد بود

وى بیان داشــت: مجموعه منابــع طبیعى همچنان 
بر مخالفــت خود اصرار کــرد و موضوع به شــوراى 
معادن استان ارجاع شــد ودراین شورا پس از استماع 
اظهارنظرهاى موافقین و مخالفین، با دستور شخص 
استاندار موضوع به کمیته ماده 24 مکررمنتقل شد. در 
این راستا جلسه کمیته ماده 24 مکرر برگزار شد و پس 
از این جلسه نیز منابع طبیعى مجدداً مخالفت خود را 
با موضوع اعالم مى کند. البته کمیته ماده 24 مکرر این 
اختیار را دارد که حتى فراتراز منابع طبیعى اقدام کند 
و حتى اگر مجموعه منابع طبیعى همچنان مخالفت 
کرد، این کمیته مى تواند با میزان حداقلى از محدوده 
موافقت کند و فرایند کار را پیش برد. اما در حال حاضر 
نیز براساس دستورى که از ســوى دادگسترى صادر 
شده است، روند فعالیت دراین حوزه متوقف شده است 
تا بررسى هاى دقیق بر روى موضوع انجام شود. مسلماً 
رأى و اظهارنظر مراجع قضائى بر تمام این موارد اولویت 
دارد و مســلماً آن را مدنظر قرار خواهیم داد و مالك 

عمل نیز همان خواهد بود. 
رئیس ســازمان نظام مهندسى معدن استان مرکزى 
تأکید کرد: در جایگاه سازمان نظام مهندسى معدن و 
تمامى مجموعه اى که در این حوزه قرار دارد به دنبال 
این موضوع هســتیم یک محــدوده معدنى فعالیت 
کند و تمامى محــدوده هاى معدنى فعال باشــند، 
اشــتغالزایى انجام شــود، تولید جریان داشته باشد 
ودر راســتاى فعالیت هاى شغلى حوزه معدن تالش 
وتکاپو صورت گیرد. ســازمان نظام مهندسى معدن، 
متولى حوزه معادن اســت ؛اگرموافق فعالیت معادن 
نباشد، چه مجموعه اى مى خواهد فعالیت هاى این 
حوزه را پیش برد. این موضــوع یکى از وظایف ذاتى 
سازمان صمت و سازمان نظام مهندسى معدن است 
که از فعالیت هاى معدنى حمایت تمام قد داشــته و 
بتوانیم بــا تولید مواد معدنى که مــواد اولیه صنایع 
باالدستى هستند، خدمتى را ارائه داده باشیم. مطابق 
قانون معادن، دولت وظیفه فعال سازى محدوده هاى 
معدنى و تولید مواد معدنى را به وزارت صنعت، معدن 
و تجارت محول کرده اســت و بر اساس همان وظیفه 
ذاتى که عنوان شد موظف هستیم که از فعالیت هاى 

معدنى حمایت کنیم.

معدن یا منابع طبیعى، مسئله این است 

عطریاس موضوع پهنه 300 هزارهکتارى ایجاد معادن دراستان مرکزى را بررسى مى کند: 
خــبـــر

10 درصد نسخ پزشکى استان 
مرکزى الکترونیکى است

ایرنا : معاون درمان دانشگاه علوم پزشکى استان 
مرکزى گفت: 10 درصد نسخ بیمه شدگان تامین 
اجتماعى استان به شکل الکترونیک انجام مى شود.

دکتر «بهمن صادقى سده» افزود: 2 تا سه درصد 
بیمه شدگان سالمت استان نیز نسخه درمانى خود 

را الکترونیکى دریافت مى کنند.
شهریورماه  مى شود  پیش بینى  داشت:  اظهار  وى 
بیمه  همه  زیرساخت ها  تامین  شرط  به  امسال 
استان،  سالمت  بیمه  و  اجتماعى  تامین  شدگان 

نسخه خود را الکترونیکى دریافت کنند.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکى استان مرکزى 
گفت: 55 درصد بیمه شدگان استان تحت پوشش 
سازمان تامین اجتماعى و 40 درصد نیز از خدمات 
بیمه سالمت بهره مند هستند و شمارى کمى نیز 
تحت پوشش بیمه خدمات نیروهاى مسلح هستند.

گذشته  سال  اسفندماه  اوایل  افزود:  صادقى  دکتر 
بیمه تامین اجتماعى اقدام به حذف دفترچه هاى 
با کد ملى در سامانه  بیمار  افراد  کاغذى کرد که 
«استحقاق سنجى» ثبت و به داروخانه، آزمایشگاه 

و یا  رادیولوژى معرفى مى شوند.
علوم  دانشگاه  زیرساخت هاى  داشت:  اظهار  وى 
پزشکى براى اجراى این طرح آماده نیست و باید 
تجهیزات، پهناى باند اینترنت براى این مهم تدارك 
استان  پزشکى  علوم  دانشگاه  درمان  شود.معاون 
مرکزى گفت: بیمه سالمت از ابتداى سال جارى 
اقدام به حذف دفترچه هاى بیمه کاغذى کرده است 
و اکنون در مرحله آموزش و ثبت پزشکان در مراکز 
دفترچه  حذف  افزود:  صادقى  دکتر  است.  دولتى 
کاغذى، نظام آمارى شفاف، صرفه جویى اقتصادى، 
مدیریت مصرف دارو، جلوگیرى از گم شدن نسخه 
از  نسخه  قرائت  اشتباه  تجویز  احتمال  پزشکى، 

مزایاى طرح الکترونیکى شدن نسخ پزشکى است.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکى استان مرکزى:

 ░ شایسته سالمى ░

گروه جامعه

اراك  پزشکى  علوم  دانشگاه  دارو  و  غذا  معاون  وبدا: 
گفت: ادویه هایى که به صورت فله اى و باز به فروش 

مى رسند، ممکن است آلوده باشند.
وبدا: دکترعباس علیمرادیان بیان کرد: ادویه هاى فله اى، 
سرب موجود در هوا را به راحتى جذب کرده و عوارض 
زیادى براى فرد مصرف کننده دارد و با توجه به اینکه 
ادویه، معموال در اواخر طبخ به غذا اضافه مى شود، اگر 
به  افزود:  فاسد مى کند. وى  را  باشد، غذا  اسپور  حاوى 
دلیل آن که اکثر ادویه ها منشاء خاکى دارند و به انواع 
میکروب هاى خاك آلوده هستند توصیه مى شود از انواع 
استریل شده آن ها در بسته    بندى هاى بهداشتى استفاده 
کنید.وى تاکید کرد: برخى باکترى ها در شرایط نامناسب 
به اسپور تبدیل مى شوند که نوع مقاوم باکترى ها است 
و با توجه به اینکه ادویه فله اى حاوى مقادیر باالیى از 

اسپور است، منجر به مسمومیت مى شود.
ادویه هاى  کرد:  ادامه خاطرنشان  در  علیمرادیان  دکتر 
آلودگى  میکروبى هستند که  نمونه بردارى شده داراى 
این آلودگى از استفاده رنگ هاى مصنوعى و غیرقابل 

مصرف انسانى در مواد اولیه آن نشات مى گیرد.
وى، مردم را به مصرف ادویه هاى بسته بندى شده و 

داراى برچسب غذا و دارو توصیه کرد.
پایان  در  اراك  پزشکى  علوم  دانشگاه  دارو  و  غذا  معاون 
تصریح کرد: الزم است که شهروندان در هنگام خرید، تاریخ 
تولید و انقضاى ادویه جات خریدارى شده را مدنظر قرار داده 

و به سالمت خود و خانواده هایشان بیشتر دقت کنند.

فله اى ادویه نخرید

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکى اراك:

و  آتش نشانى  سازمان  عمومى  روابط  مدیر   : ایرنا 
و  برق  قطعى  گفت:  اراك  ایمنى شهردارى  خدمات 
اعمال خاموشى هاى روز گذشته موجب برقرارى یک 
آتش نشانى  با  اشتباه شهروندان  تماس  و 200  هزار 

شد. 
سید« سیف الدین اجاقى» گفت: این تماس ها در پى 
برق  اتفاقات  تلفن هاى  شماره  با  مردم  نبودن  آشنا 
صورت گرفت و مشکالت زیادى را براى آتش نشانى 
ایجاد کرد.وى بیان کرد: انتظار است مردم در زمان 
با  و  نکنند  برقرار  تماس  شماره 125  با  برق  قطعى 
مشغول کردن این خطوط مانع امدادرسانى به حوادث 

مختلف و ضرورى نشوند.
ایمنى  خدمات  و  آتش نشانى  عمومى  روابط  مدیر 
قطعى  صورت  در  مردم  داد:  ادامه  اراك  شهردارى 
بگیرند.وى گفت: سامانه  با شماره 121 تماس  برق 
125 سازمان آتش نشانى اراك با ظرفیت پنج خط به 
طور همزمان آماده دریافت اخبار حوادث و امدادرسانى 

است.

قطعى برق در اراك موجب 
برقرارى یک هزار و 200 تماس با 

آتش نشانى شد 

مدیر روابط عمومى سازمان آتش نشانى و 
خدمات ایمنى شهردارى اراك :

ایســنا: نماینده مــردم اراك، خنداب و 
کمیجان در مجلس شــوراى اسالمى گفت: 
پرداخت به موقع حقوق و معوقات کارگران 
یکــى از مهمتریــن خواســته هاى اعضاى 
کمیسیون اصل 90 مجلس شوراى اسالمى 
از رئیس ســازمان تامیــن اجتماعى بود که 
مقرر شــد این مهم در اسرع وقت انجام شود 
و همچنین مقرر شد سهام شرکت هپکو در 

مدت زمانى مشخص افزایش یابد.
محمدحســن آصفرى اظهار کرد: کارخانه 
هپکو یکــى از کارخانه هاى بزرگ و توانمند 
کشور است که در عرصه  هاى مختلف تولید 
ماشین آالت راهسازى داراى برند است. این 
شــرکت در زمان دفاع مقدس نیز با همین 
ماشین آالت راهسازى اقدام به ایجاد سنگر و 

خاکریز براى رزمندگان کرد.
وى افزود: در دوران ســازندگى نیز بواسطه 
همین ظرفیت اقدامات بزرگى در راســتاى 

عمران و آبادانى کشــور صورت گرفت ولى 
علیرغم این اقدامات و ظرفیت ها متاسفانه در 
زمان خصوصى سازى، کارخانه به اهل واگذار 
نشده و به کسانى که توانمند نبوده و به دنبال 

سوءاستفاده بودند واگذار شد.
نماینده مــردم اراك، خنداب و کمیجان در 
مجلس شوراى اسالمى تصریح کرد: همین 
امر سبب شــد که کارخانه اى با بیش از دو 
هزار کارگر روز به روز به ســبب تعدیل نیرو 
ضعیف شــود و امروز نیروهاى آن به کمتر از 
هزار کارگر برسد در حالى است که براى تولید 
ماشین آالت راهدارى در کشور نیاز جدى به 

این کارخانه وجود دارد.
آصفرى بیان کرد: در این شرایط اقداماتى 
که بایــد از ســوى دولــت در راســتاى 
توانمندســازى ایــن کارخانــه صــورت 
مى گرفت، انجام نشــد و همیــن موضوع 
سبب شد شــرایط کارخانه روز به روز بدتر 

شــود بطوریکه امروز با مشکل جدى نیمه 
تعطیلى کارخانه مواجه هستیم.

وى اضافه کرد: مقرر بود ســازمان خصوصى 
ســازى کارخانه را به مجموعــه نیازمند به 
تولید ماشین آالت راهسازى واگذار کند، اما 
کارخانه به سازمان تامین اجتماعى واگذار شد 
که البته مخالفتى در این خصوص وجود ندارد 
اما قرار بود تامین اجتماعى وضعیت کارخانه 
را بهتر کند که متاسفانه علیرغم کمک هاى 
زیاد دولت به تامین اجتماعى از جمله موافقت 
وزارت اقتصاد، بانک مرکزى و بانک هاى عامل 
بــراى تهاتر بدهى هاى کارخانــه هپکو، اما 
متاسفانه به دلیل بى توجهى سازمان تامین 
اجتماعى هنوز شاهدیم که کارخانه نتوانسته 

به تولید دست پیدا کند.
نماینده مــردم اراك، خنداب و کمیجان در 
مجلس شوراى اسالمى اضافه کرد: در حال 
حاضر کارخانه تنها مشکل حقوق ندارد و نبود 

تولید و عدم چرخش چرخ تولید از مشکالت 
اصلى کارخانه است به همین جهت از رئیس 
سازمان تامین اجتماعى به کمیسیون اصل 
90 شــکایت شــد و پس از طرح شــکایت، 
مسئوالن این سازمان در کمیسیون اصل 90 
مجلس شوراى اسالمى حاضر شدند و نسبت 
بــه برنامه هاى خود براى بالندگى شــرکت 

هپکو توضیحاتى ارائه کردند.  
آصفرى ادامــه داد: پرداخت به موقع حقوق 
و معوقــات کارگــران یکــى از مهمتریــن 
خواسته هاى اعضاى کمیســیون اصل 90 
مجلس شــوراى اســالمى از رئیس سازمان 
تامین اجتماعى بود که مقرر شــد این مهم 
در اسرع وقت انجام شــود و همچنین مقرر 
شد شــرکت هپکو در مدت زمانى مشخص 
افزایش یابد تا بتوان از این طریق، تسهیالت 
الزم براى راه اندازى توسعه این واحد تولیدى 

را دریافت کرد.

کمیسیون اصل 90 انجام تعهدات در قبال هپکو را از تامین 
اجتماعى مطالبه کرد

آصفرى، نماینده مردم اراك، خنداب و کمیجان: گزارش



خشکسالى عامل کاهش 80 درصدى تولید گندم خمین شد
ایرنا : مدیر جهاد کشاورزى خمین گفت: 80 درصد از اراضى گندم دیم این شهرستان به دلیل خشکسالى و کاهش نزوالت جوى از انتفاع خارج شد و از این اراضى گندم برداشت نمى شود.« عباس ارشدى» افزود: 34 هزار تن گندم در سال گذشته از گندم کاران خمین خریدارى 
شد و پیش بینى مى شود امسال 18 هزار تن گندم خریدارى شود. وى ادامه داد: خشکسالى در سال زراعى جارى به محصوالت پاییزه  گندم دیم و آبى خسارت وارد کرد و بر محصوالت بهاره نظیر لوبیا نیز تاثیر گذاشته است. مدیر جهاد کشاورزى خمین اظهار داشت: سطح زیرکشت 
لوبیا پارسال در این شهرستان چهار هزار و 500 هکتار بود و پیش بینى مى شود این میزان امسال به سه هزار و 500 هکتار کاهش پیدا کند.ارشدى، کاهش منابع آبى قنوات و چشمه ها را دلیل کاهش محصوالت بهاره بیان کرد و گفت: باررندگى ها 45 تا 50 درصد کاهش یافته و 

کشاورزان به سمت محصوالت علوفه اى روى آوردند.وى تصریح کرد: به منظور مقابله با خشکسالى بذر محصوالتى که کم آب بر هستند و نسبت به خشکسالى مقاوم ترند، بین کشاورزان توزیع مى شود.

روزنامه  سیاسى، اقتصادى، فرهنگى 
��ی
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آمار تعداد واحدهاى صنعتى و معدنى احیاشده ى استان مرکزى در حوزه معاونت اقتصادى استاندارى، 
سازمان صمت و اداره کار، متفاوت و متناقض است

احیا یا  احصاء

گزارش

مدت هاســت آمار تعداد واحدهــاى صنعتى و 
معدنى احیاشــده ى اســتان مرکزى از دستگاه 
هاى متولى رصد مى گردد؛ اما برخى دســتگاه 
هــا از ارائه اطالعات الزم شــانه خالى کرده و در 
ارائه اطالعــات صراحت ندارند. و برخى دیگر نیز 
که اطالعاتى دارند با دیگر دســتگاه هاى متولى، 
تناقض بســیاردارد ودر پاره اى موارد، اختالف 

آمارى فاحشى مشهود است.
 حوزه ى معاونت اقتصادى اســتاندارى مرکزى، 
ســازمان صمت و اداره کار از جمله دستگاه هایى 
هستند که مى بایســت اطالعاتى یکپارچه مبنى 
بر تعداد واحدهاى احیاشــده، میزان اعتبار صرف 
شده و میزان اشتغال ایجاد شده را بدون اختالف 
آمارى داشته باشــند؛ اما نه تنها آمارى یکپارچه 
دراختیارندارند که حتى شبهاتى درآمارارایه شده 

از سوى دستگاه هاى متولى وجود دارد.

10واحد با 190 فرصت شغلى در استان 
مرکزى احیا شده است 

 معاون اقتصادى استاندارى مرکزى در گفت وگو 
با عطریاس، تعداد واحدهاى احیاشده ى استان را 
10 واحد با حدود 190 فرصت شغلى اعالم کرد و 
هیچ اطالعات دیگرى به تفکیک شهرســتان یا از 
تعداد واحدهاى منحل وغیرفعال و اینکه چه تعداد 

در رهن یا مصادره ى بانک ها بوده اند، ارائه نشد.

اطالعات مربوط به اشتغال ایجاد شده 
دراختیارسازمان صمت است

مدیرکل تعاون کارو رفاه اجتماعى اســتان نیزدر 
گفت وگو با عطریاس اظهار داشت: کلیه اطالعات 
مربوط به واحدهاى احیا شده و اشتغال ایجاد شده 
به واسطه ى بازگشــت دوباره ى آن ها به چرخه 
ى تولید، دراختیار ســازمان صمت اســت واداره 
تعاون،کار و رفــاه اجتماعى هیچ اطالعاتى دراین 

زمینه دراختیارندارد.

این درحالى اســت که بارها ازطریق رسانه هاى 
مختلف از زبان مدیر کل تعاون اعالم شــده است 
که احیا و رسیدگى به مشکالت واحدهاى تولیدى 
صنعتى در دســتور کار است و تالش مى شود در 
فضاى کار و تولید، کارگر و کارفرما، مکمل یکدیگر 

باشند.
111 واحد صنعتى و 75 واحد معنى احیا شده اند

اما رئیس ســازمان صمت استان مرکزى در گفت 
وگو با عطریاس تعداد واحدهاى صنعتى غیرفعال 
را که درسال گذشــته به چرخه فعالیت بازگشته 
اند، 111 واحد اعالم کرد و گفت: همچنین تعداد 
75 واحد معدنى غیرفعال دراســتان مرکزى احیا 

شده اند.

به واسطه ى این میزان احیا، اشتغال قابل 
توجهى نیزایجاد شده است

جعفرى کرهرودى تصریح کرد: طبیعتا به واسطه 
ى این میزان احیا، اشتغال قابل توجهى نیز ایجاد 

شده است. 
اینکه در 38 شهرك و ناحیه صنعتى استان مرکزى، 
تعــدادى از واحدهاى فعال به واســطه ى رکود 
اقتصادى سال هاى گذشته و فشار تحمیلى تحریم 
ها که مزید برمشکالت قبل بوده، غیرفعال شده اند 
و یا از چرخه ى فعالیت خارج شــده اند موضوعى 
است که بارها و بارها از سوى مسئوالن و مدیران به 

آن اشاره و تاکید شده است.

هیچ واحدى غیرفعال اعالم نشده که براى 
آن اقدامات احیا صورت گیرد

 اما مدیرعامل شــهرك صنعتى شماره یک اراك 
در گفــت وگو با عطریاس تاکید کــرد: با توجه به 
اســتقرار 175 واحد صنعتى در شــهرك، هیچ 
واحدى غیرفعال اعالم نشده که براى آن، اقدامات 

احیا صورت گیرد.
بســیارى از واحدها همچنان فعال بوده و گاها به 
دلیل فشاراقتصادى ناشى از مالیات و .. بدون تابلو 

فعالیت مى کنند.

اسدى نیا افزود: اگرچه پروژه هاى بزرگ به دلیل 
عدم سرمایه گذارى دولت به واسطه ى تحریم ها 
در طول سال هاى گذشته با رکود مواجه شده اند؛ 
اما درحال حاضر بسیارى از واحدها همچنان فعال 
بوده و گاها به دلیل فشار اقتصادى ناشى از مالیات 

و .. بدون تابلو فعالیت دارند.
وى که از پیشکسوتان حوزه صنعت استان است؛ 
تصریح کرد: با توجه به آمار موجود، حداقل طى پنج 
سال اخیر، هیچ واحد غیرفعالى درشهرك نبوده که 

احیا شده باشد. 

 اگر حوزه ى اقتصادى استاندارى اطالعات 
دقیق ترى دارد در قالب آمار شفاف ارائه کند

مدیرعامل شهرك صنعتى شماره یک اراك ادامه 
داد: اگر حوزه ى اقتصادى اســتاندارى اطالعات 

دقیق ترى درایــن رابطه دارد؛ در قالب آمار دقیق 
و شــفاف ارائه کند؛ ما معتقدیــم برخى واحدها 
ســرمایه خود را از حوزه صنعت به حوزه ساخت و 
ســاز و امالك برده اند؛ و برخى از ظرفیت کامل و 
سه شیفت به دو یا یک شیفت با ظرفیت کمتر به 
واســطه ى رکود اقتصادى رسیده اند که با همین 
وضعیت ادامــه فعالیت داده انــد؛ وگرنه احیایى 

صورت نگرفته است.

بانک ها طى سال هاى گذشته هیچگونه 
سرمایه ثابتى در اختیار واحدهاى صنعتى 

نگذاشته اند که احیا صورت گرفته باشد

 اسدى نیا اظهار داشــت: وقتى بانک ها طى سال 
هاى گذشته هیچگونه ســرمایه ثابتى دراختیار 
واحدهاى صنعتى نگذاشــته اند؛ چگونه ممکن 

اســت واحدى به دلیل انحالل فعالیت و ظرفیت، 
دوباره احیا شده باشد!

از سال 1400 کلیه ى فعالیتهاى استان 
وسازمان صمت که مرتبط با احیاى 

واحدهاى صنعتى است برعهده ى شرکت 
شهرك هاى صنعتى استان خواهد بود

 به گفته ى رئیس سازمان صمت استان، مقررشده 
است از سال 1400 ارائه کلیه ى اطالعات فعالیت 
اســتان وســازمان صمت که مرتبط بــا احیاى 
واحدهاى صنعتى است، برعهده ى شرکت شهرك 
هاى صنعتى استان باشد. حال باید منتظر ماند تا 
شاید در پایان ســال 1400،  اطالعات یکپارچه 
اى از تعــداد واحدهاى منحل و یا احیا شــده در 

اختیاررسانه ها قرارگیرد.

 ░ زهره صادقى ░
گروه اقتصاد و صنعت

خــبــر

صادرات آبزیان زینتى از استان مرکزى
 30 برابر افزایش یافت

صادرات  گفت:  مرکزى  استان  دامپزشکى  مدیرکل   : ایرنا 
آبزیان زینتى از این استان امسال نسبت به مدت مشابه سال 

گذشته 30 برابر افزایش یافته  است.
دکتر«محسن شانقى» افزود: 93 هزار و 152 قطعه انواع ماهیان 
از  قالب 10 محموله  در  تاکنون  جارى  ابتداى سال  از  زینتى 
این  که صادرات  از کشور صادر شد  خارج  به  مرکزى  استان 
محصوالت نسبت به مدت مشابه سال گذشته روند افزایشى 

داشته  است.
وى ادامه داد: سه هزار و 25 قطعه انواع ماهیان زینتى در 2 
کشور  از  خارج  به  مرکزى  استان  از  گذشته  سال  ابتداى  ماه 
صادر شد.مدیرکل دامپزشکى استان مرکزى خاطرنشان کرد: 
150 هزار کیلوگرم خوراك و مکمل آبزیان نیز امسال با نظارت 
اداره کل دامپزشکى این استان به خارج از کشور صادر شد که 
به مدت مشابه سال گذشته  نسبت  این محصوالت  صادرات 

100 درصد افزایش یافته  است.
شانقى گفت: پنج میلیون و 230 هزار و 124 قطعه جوجه ریزى 
که  شد  انجام  مرکزى  استان  مرغدارى  واحدهاى  در  امسال 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته هفت درصد افزایش یافته 
 است.وى ادامه داد: چهار میلیون و 900 هزار قطعه جوجه ریزى 
استان  مرغدارى  واحدهاى  در  گذشته  سال  ابتداى  ماه   2 در 

مرکزى انجام شد.
استان مرکزى گفت: 32 میلیون و 562  مدیرکل دامپزشکى 
هزار و 152 دوز واکسن امسال در راستاى مقابله با بیمارى هاى 

طیور در مرغدارى هاى استان استفاده شد.

مرکزى  استان  برق  توزیع  شرکت  مدیرعامل   : انرژى  و  صنعت  گروه 
گفت: گذر موفق از پیک سال 1400با همراهى مشترکان میسر است.

"محمد اله داد" در نشست خبرى گذر از پیک تابستان 1400با بیان 
این مطلب افزود: فعالیت هاى مدیریت مصرف در حوزه برق تشویق محور 
است چرا که نرخ برق به گونه اى نیست که مشترکان برق براى کاهش 

مصرف برق انگیزه الزم را داشته باشند.
وى بااشاره به اینکه  امسال 10هزار مگاوات کمبودتولید انرژى  داریم 
،افزود: اهمیت تامین برق پایدار و مطمئن به دلیل شرایط ناشى از کرونا  
به ویژه ضرورت بسیار باالى تامین برق مراکز درمانى و همچنین کم 
آبى سدها، افزایش گرماى هوا و قرار داشتن در ایام انتخابات، نسبت به 

سالهاى گذشته بسیار بیشتر است.

استخراج غیر مجاز رمز ارز ها تهدیدى جدى براى افزایش 
مصرف برق در تابستان پیشرو

استفاده  با  ارزها  رمز  غیرمجاز  استخراج  تهدید جدى  و  به چالش  وى 
از کنتورهاى  استفاده  با  افزود:  و  اشاره کرد  برق  یارانه اى  تعرفه هاى  از 
هوشمند و داده کاوى رفتار و رصد بار مصرفى 15هزار ماینر  غیرمجاز در 

استان شناسایى شده است.
اله داد اظهار داشت: شناسایى مراکز غیرمجاز استخراج رمزارز در استان 
مرکزى با جدیت ادامه دارد و انتظار است شهروندان در صورت اطالع، 
مراتب را  با شماره گیرى سامانه 121 اتفاقات شرکت توزیع نیروى برق 

اطالع دهند.
وى تصریح کرد: جمع آورى مراکز غیرمجاز استخراج رمزارز، از مهمترین 
کاهش  به  کمک  و  برق  مصرف  کاهش  براى  شده  تعیین  محورهاى 

خاموشى در پیک تابستان امسال است.

پرداخت یک میلیارد ریال پاداش به گزارش کنندگان مزارع 
غیرمجاز رمز ارز در استان مرکزى تاکنون

مدیرعامل شرکت توزیع نیروى برق استان مرکزى از پرداخت بیش از 
یک میلیارد ریال پاداش به گزارش کنندگان مزارع غیرمجاز رمز ارز  در 

استان تاکنون خبر داد.
وى افزود: مزارع غیرمجاز ارز دیجیتال از طریق اطالع رسانى مردمى، 
نظارت مراکز پایش صنعت برق، کنتورهاى هوشمند و همچنین رصد 

دستگاه قضایى و انتظامى شناسایى مى شوند.

ضرورت مشارکت  جدى صنایع استان مرکزى در طرح هاى 
مدیریت مصرف برق

و  همکارى  گفت:  مرکزى  استان  برق  نیروى  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
مشارکت  صنایع در طرح هاى مدیریت مصرف برق ضرورى است.

کاهش  براى  هفتگى صنایع  کارى  برنامه  تنظیم  داشت:  اظهار  داد  اله 
مصرف برق به صورت یک روز در هفته براى تابستان پیش رو الزم است.

کمبود 160 مگاواتى برق در استان مرکزى

مدیرعامل  شرکت توزیع برق استان مرکزى  بر لزوم کاهش مصرف 160 
مگاواتى در استان مرکزى براساس ابالغ توانیر به منظور گذر از تابستان 

بدون خاموشى تاکید کرد.
اله داد با اشاره به اینکه سقف سهمیه تعیین شده مصرف براى استان 
مرکزى  692 مگاوات از سوى توانیر اعالم شده است،که میزان مصرف 
است،افزود:امسال  رسیده  مگاوات  از  850  بیش  به  مرکزى  استان  در 
160 مگاوات باید در استان مدیریت بار صورت پذیرداین  مدیریت بار از 

حساسیت باالیى برخوردار است و کار بیشترى را مى طلبد.
وى با توجه به رشد 20 درصدى مصرف برق در استان افزود: اگر موضوع 
مدیریت مصرف برق جدى گرفته نشود این امکان وجود دارد که با گرم 
شدن هوا و افزایش دما در بحث موازنه تولید و مصرف انرژى برق مشکل 

ایجاد شود و مجبور به اعمال خاموشى هاى گسترده شویم.

پرداخت 101 میلیارد ریال پاداش به مشترکان همکار  در طرح 
هاى پیک سایى توزیع  برق استان مرکزى

 مدیردفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق استان مرکزى از پرداخت 
101 میلیارد ریال پاداش به مشترکان همکاردر طرح هاى پیک سایى 
توزیع  برق استان مرکزى در برنامه پاسخگویى بار سال 99 مشارکت 

داشتند،خبرداد. 
محمد نظام آبادى افزود: 8551 مشترك صنعتى ،کشاورزى و سایر در 
طرح هاى پیک سایى شرکت توزیع برق در سال 99 ثبت نام کرده اند 
اما 5512 مشترك در این طرح ها به تعهدات شرکت توزیع برق در طرح 

هاى پیک سایى عمل کرده اند.
وى بیان کرد:همسوسازى و تعامل متقابل صنایع و این شرکت، شناسایى 
فرآیندهاى موثر در حفظ منابع انرژى و برنامه ریزى براى استفاده بهتر از 

این منابع از فرصت هاى مهم براى توسعه صنعت برق است.
اینکه ساعات پیک در استان مرکزى 13 تا 18 در  بابیان  نظام آبادى 
استان مرکزى است ،بر تغییر مدل رفتار مصرفى مشترکان براى تعدیل 
مصرف برق تاکید کرد و گفت: مدیریت سمت تقاضا راه حلى قابل اعتماد 

براى پاسخ دهى به رشد تقاضاى انرژى در آینده است.

مدیرعامل توزیع برق استان مرکزى در جمع خبرنگاران تاکید کرد:

گذر از پیک تابستان 1400  مستلزم مدیریت مصرف برق
             استخدام 300 بازرس براى پیگیرى امور 

کارگران کشور در حال انجام است
معــاون روابط کار وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعى 
در سفرى یکروزه با اســتان مرکزى در جمع مدیران 
شهرستان ساوه گفت: طبق استانداردهاى جهانى براى 
هر 10 هزار کارگر یک بازرس الزم اســت و در همین 
راستا 300 بازرس کار در کشور کمبود داریم که سازوکار 

جذب آنها در حال انجام است.
«حاتم شاکرمى» در جریان بازدید از چند واحد صنعتى 
شهرستان ساوه در جمع خبرنگاران، گفت: ارتقاى کمى 
و کیفى تشکل هاى کارگرى نیز که در راستاى صیانت 
از حقــوق کارگران نقش بســزایى دارد، از برنامه هاى 

وزارتخانه محسوب مى شود. 
وى در مورد بررسى سخت و زیان آور بودن برخى مشاغل 
کارگرى از جمله در شهرســتان ســاوه، اظهار داشت: 
راهکارهایى در ایــن خصوص پیش بینى و تصمیمات 

الزم نیز اتخاذ شد.

شــاکرمى افزود: مقرر شــد تا یک ماه آینده جلسه اى 
تشکیل براى رسیدگى به خواسته هاى کارگران شاغل 
در واحدهاى تولیدى ســاوه برگزار. شود و روند اجراى 
مصوبات امروز هم مورد ارزیابى قرار گیرد تا مشکالت و 

نواقص احتمالى برطرف شود.
وى در ادامه با اشاره به جایگاه شوراى اسالمى کار گفت: 
سه مورد تشکل کارگرى از قبیل شوراى اسالمى کار، 
انجمن صنفى و نماینده کارگران در سطح کشور فعال 
است اما در سال هاى اخیر تشکل شوراى اسالمى کار در 
سطح شهرستان ساوه کمتر تشکیل شده است و در حال 

حاضر تنها 9 شوراى اسالمى کار در ساوه فعال دارند.
معــاون روابط کار وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعى 
ادامه داد: در بازه زمانى سه ماهه علت فعالیت کمرنگ 
تشــکل هاى کارگرى مجددا بررســى خواهند شد و 
امیدواریم با تصمیمات اتخاذ شده، شاهد ارتقاى کمى 

و کیفى شوراهاى اسالمى کار باشیم.
شاکرمى گفت: ساوه یکى از قطب هاى کارگرى کشور 
اســت و بیش از 50 هزار کارگر مشــمول قوانین کار، 
تامین اجتماعى، مشــاغل ســخت و زیان آور و بیمه 

بیکارى هستند.
 وى عنوان کرد: در حوزه صیانت و بازرسى نیز جایگاه 
ایران نسبت به سایر کشورها مطلوب نیست زیرا نسبت 
به هر 10 هزار کارگر باید یک بازرس کار وجود داشته 
باشد اما در سطح کشور این نسبت براساس هر 15 هزار 

کارگر است.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعى گفت: 
امروز در کشور 20 هزار کمیته حفاظت فنى و بهداشت 
کار در راستاى صیانت از نیروى کار تشکیل شده است 
که با افزایش بازرسان کار، حلقه نظارتى بر اجراى قوانین 

ایمنى و بهداشت کار تکمیل خواهد شد.

خبر

مدیر کل دامپزشکى:

بدین وسیله از اعضاى محترم کانون کارآفرینى استان مرکزى دعوت به عمل مى آید تا در 
جلسه مجمع عمومى عادى سالیانه کانون کارافرینى استان مرکزى که در ساعت 16 لغایت 
18 روز یکشــنبه مورخ 1400/04/06 در سالن جلسات ساختمان اتاق بازرگانى صنایع 
معادن و کشاورزى اراك واقع در  کمربندى شمالى جنب جایگاه CNG تاکسیرانى برگزار 

مى گردد شرکت نمایید.
دستور جلسه:

1) استماع گزارش عملکرد هیئت مدیره و بازرس
2) تصویب گزارش عملکرد هیئت مدیره و تراز مالى منتهى به 99/12/30

3) تعیین و تصویب روزنامه کثیراالنتشار 
4) تعیین و تصویب مبلغ ورودى و حق عضویت سالیانه

کا�ــون کارآ���ــی ا�ــتان ��ی5) انتخاب اعضاى اصلى و على البدل هیئت مدیره و بازرس

آگهى فراخوان دعوت به مجمع عادى سالیانه 
کانون کارآفرینى استان مرکزى


