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دولت مربوط به یک جناح خاص نخواهد بود
حجت االسالم رئیسى؛رئیس جمهور منتخب با تاکید بر حفظ اتحاد و استقالل :

در این شماره بخوانید

4

صدور قرار نهایی متهم نفتی استان 
مرکزي در دستور کار است

رئیس کل دادگستري:

صفحه   ٣

3

● مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان مرکزي: 
     به ٢٥   روستا با تانکر سیار آبرسانی می شود

کمبود آب در روستاهاي اطراف اراك:

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگري و صنایع دستی 
استان مرکزي با اشاره به لزوم ثبت جهانی بازار اراك :

پل خیبر همچنان بالتکلیف است 

صفحه   ٤

 شرکت سرمایه گذاری عمران و توسعه پایدار ایرانیان در نظر دارد، امالک و مستغالت ذیل را در استان مرکزی بصورت ششدانگ تخلیه شده با شرایط پرداخت نقد/نقد
و اقساط از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.

شرایط و نحوه شرکت در مزایده:

گــهی می باشد که  می بایست توسط متقاضی به حســـــــــــاب ج در آ  م  مبلغ سپرده شرکت در مزایده معادل 5 % مبلغ پایه مزایده مندر
  مورد اشاره در برگ شرایط مزایده واریز و اصل رسید آن را با قید ردیف و مشخصات ملک انتخابی تحویل نمایند.

نحوه دریافت بهای مورد معامله:

  الف( 50 % بهــــای مورد معـــــــامله همزمـــــان با انعقــــــاد قرارداد،  45 % همزمــــان با تحویــل مورد معــــــامله )حداکثر یک مـــاه بعد از
انعقـــاد قرارداد( و 5 % همزمان با تنظیم سند رسمی دریافت میگردد.

 ج( حداقل مبلغ نقدی 50 % بهـــای مورد معامله همزمان با انعقاد قرارداد، الـباقی به صورت اقساط در مدت زمان حداکثر 48 ماه با
خ 18 % دریافت میگردد. نر

تت       

وه ها دارای اولویت میباشد.                                  تقاضای نقدی در کلیه گر

گهـی در ساعات ی و دریافت اسناد شرکت در مزایده میتوانند از تاریخ نشر آ              متقاضیان جهت کسب اطالع از وضعیت مورد واگذار

زیل شرقی، انتهـای  )8 الی 16( با شماره تلفن های 42607777 و یا 42607220  تماس و یا به آدرس تهران، میدان ونک، خیابان بر

 بن بسـت الله، پـالک3، طبقه دوم و یا  در شهرستانها،  به شعب منتخب بانک اقتصادنوین مراجعه و پيشنهاد خود را حداکثر تا تاریخ

1400/04/05 به شرکت تحویل و رسید دریافت نمایند.

  ســایر اطالعــــات و جزئیــــات بیشتر اســنـــاد مزایـده و اصالحــــات احتمالی انـجـــام  شده  در مزایـده در ســـایـت اینترنـتی شرکــــــــــــت  

www.paidariranian.com به نشانــی                       د                             قابل دسترسی و مالک عمل میباشد.
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وه ها دارای اولو م       تقاضای نقدی در کلیه گر

گروه قیمت پایه مزایده
(ریال)

 مساحت
اعیان

 مساحت
عرصه

کاربری نوع ملک پالک ثبتی نشانی ملک کد ملک

ف
ردی

ج 29,000,000,000 108.07 0 تجاری
 واحد

تجاری 5/6697
 ساوه، ضلع شمال غربی میدان آزادی، جنب بانک

ملت قطعه 1 ، طبقه همکف C111-1 1 *
ج 10,000,000,000 50.56 0 تجاری

 واحد
تجاری 5/6702

 ساوه، ضلع شمال غربی میدان آزادی، جنب بانک
ملت قطعه 6 ، طبقه اول C111-2 2

ج 10,470,000,000 41.89 0 تجاری
 واحد

تجاری 5/6707
 ساوه، ضلع شمال غربی میدان آزادی، جنب بانک

ملت قطعه 11 ، طبقه اول C111-3 3

ج 7,350,000,000 29.41 0 تجاری
 واحد

تجاری 5/6708
 ساوه، ضلع شمال غربی میدان آزادی، جنب بانک

ملت قطعه 12 ، طبقه اول C111-4 4

ج 8,800,000,000 38.41 0 تجاری
 واحد

تجاری 5/6709
 ساوه، ضلع شمال غربی میدان آزادی، جنب بانک

ملت قطعه 13 ، طبقه اول C111-5 5

گروه قیمت پایه مزایده
(ریال)

 مساحت
اعیان

 مساحت
عرصه

کاربری نوع ملک پالک ثبتی نشانی ملک کد ملک

ف
ردی

ج 9,300,000,000 40.81 0 تجاری  واحد
تجاری 5/6710  ساوه، ضلع شمال غربی میدان آزادی، جنب بانک

ملت قطعه 14 ، طبقه دوم C111-6 6

ج 7,000,000,000 28.28 0 تجاری  واحد
تجاری 5/6714  ساوه، ضلع شمال غربی میدان آزادی، جنب بانک

ملت قطعه 18 ، طبقه دوم C111-7 7

ج 7,000,000,000 28 0 تجاری  واحد
تجاری 5/6715  ساوه، ضلع شمال غربی میدان آزادی، جنب بانک

ملت قطعه 19 ، طبقه دوم C111-8 8

ج 10,000,000,000 41.89 0 تجاری  واحد
تجاری 5/6717  ساوه، ضلع شمال غربی میدان آزادی، جنب بانک

ملت قطعه 21 ، طبقه دوم C111-9 9

*  دارای مستاجر                                    راهنمای وضعیت امالک :                      تخلیه شده      

استخدام مدیر مالى آقا در معدن سرب و روى رباط
 (مابین اراك و خمین)

داراى حداقل 3 سال سابقه مدیریتى و مسلط به فرآیندهاى مالى
فارغ التحصیل رشته حسابدارى ساکن اراك یا خمین

iranmine.hr@gmail.com :ارسال رزومه

فراخوان همکارى
رویدادها را با ما در صفحه اینستاگرام

 عطریاس دنبال کنید
��ی

روز�� @Atreyasmarkazi

20 لیترآب 
سهم  هر خانوار 

روستایی

تفرش، آشتیان و فراهان از نبود 
زیرساخت رنج می برند

بیاتی، منتخب مردم تفرش، آشتیان و فراهان در 
مجلس شوراي اسالمی:

صفحه   ٤
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 مدیرکل میراث فرهنگى استان مرکزى گفت: «با روى کار 
آمدن دولت تدبیر و امید، احــداث 12 بازارچه دائمى صنایع 
دستى در استان هدف گذارى شد که با احداث این بازارچه و 
بازارچه شهرستان زرندیه تمامى شهرستانهاى استان داراى 

بازارچه صنایع دستى خواهند بود.»
مدیــر کل میراث فرهنگى، گردشــگرى و صنایع دســتى 
استان مرکزى ادامه داد: حوزه صنایع دستى در زمینه ساخت 
بازارچه هاى دائمى صنایع دســتى ســال خوبى را پشت سر 
گذاشــته اســت، بازارچه هاى شهرســتان هاى کمیجان و 
نیمور محالت آماده افتتاح هســتند که هــر بازارچه داراى 
هشــت کارگاه بوده و اشــتغالى بالغ بر 32 فرصت شغلى را 

سبب مى شود.

 کلنگ احداث بازارچه صنایع دستى خنداب به 
زمین زده شد 

مدیرکل میراث فرهنگى، گردشگرى و صنایع دستى استان 
مرکزى گفت: « همزمان با گرامیداشــت روز جهانى صنایع 
دســتى کلنگ بازارچه صنایع دســتى شهرستان خنداب به 

زمین زده شد.» 
 مرزبان افزود: «این بازارچه در زمینى به مســاحت 126 متر 
مشتمل بر دو طبقه است که طبقه اول 8 غرفه صنایع دستى 
و طبقه دوم آن  ســاختمان ادارى میــراث فرهنگى در نظر 

گرفته شده است.» 
او با اشاره به این که با احداث این بازارچه  50 فرصت شغلى 
مستقیم و غیر مســتقیم پیش بینى شده است افزود: «در هر 
غرفه 2 فرصت شــغلى مســتقیم و 5 فرصت غیر مستقیم 

خواهیم داشت.» 
 مرزبان با  اشــاره به اینکه 5 میلیارد ریــال براى احداث این 
بازارچه تامین اعتبار شــده است گفت: «تاکنون بازارچه اى 
براى شهرستان خنداب وجود نداشت و  اعتبار این بازارچه در 
سفر دکتر مونسان وزیر میراث فرهنگى، گردشگرى و صنایع 
دستى به استان از محل اعتبارات ملى اختصاص یافت که به 

زودى کار ساخت آن آغاز خواهد شد»

ثبت روستاى سمقاور از توابع شهرستان 
کمیجان به عنوان روستاى ملى منبت

روستاى سمقاور در شهرســتان کمیجان داراى 80 کارگاه 
و 350 هنرمند فعال در رشــته منبت چوب است و 90 درصد 
مردم این روستا به غیر از کشاورزى به تولید آثار صنایع دستى 

مشغول هستند. 
ثبت ملى این روســتا، فرصتى براى توجه بیشــتر به توسعه 
صنایع دستى است و این اقدام گام بلندى در راستاى افزایش 
تولید صنایع دستى در استان و کشور محسوب مى شود. 

بعد از ثبت ملى شدن این روستا تالش براى ثبت جهانى 
شدن آن ادامه دارد چرا که با نگاه ملى و جهانى به هنر 
منبت در کنار ایجاد فرصت هاى شغلى مى توان ارزآورى 

فراوانى را براى کشور به ارمغان آورد. 

صدور بیش از 535 مجوز صنایع دستى درسال 
99

صدور و تمدید مجوزهاى ســه گانه صنایع دســتى که 
شــامل پروانه تولید انفرادى، پروانه تولید کارگاهى و 
کارت شناسایى اســت که از دیگر فعالیت هاى معاونت 
صنایع دســتى و هنرهاى ســنتى اســت که در سال 
گذشته تعداد 535 فقره پروانه تولید انفرادى، دو پروانه 
تولید کارگاهى، 3 فقره جواز تأسیس و 56 فقره کارت 

شناسایى صادر شده است. 

صدور 78 فقره مجوز مشاغل خانگى

مجوز مشاغل خانگى از مجوزهاى دیگرى است که در 
این ســال به تعداد 78 فقره صادر شــده که صدور این 
مجوز منجر به پرداخت تسهیالت بانکى به هنرمندان 

فعال در زمینه صنایع دستى مى شود. 

راهیابى 12 اثر از استان مرکزى به مسابقه ملى 
صنایع دستى منسوخ شده

بیش از 12 اثر در اولین مســابقه ملى طراحى و اجراى 
صنایع دستى با محوریت رشته هاى احیاشده و درحال 
فراموشــى راه یافتند و همچنین 20 اثر از هنرمندان 
برجسته استان در پنجمین جشنواره فجر صنایع دستى 
و 17 نفــر از هنرمندان در نمایشــگاه ملــى مجازى 

صنایع دستى 99 شرکت کردند. 

انتقال هنرهاى سنتى و صنایع دستى به نسل 
جوان از طریق آموزش 900 هنرجو

از دیگــر فعالیت هاى معاونت در ســال 99 مى توان 
به آموزش بیش از 600 نفر در حوزه صنایع دســتى 
در رشــته هاى منبت چوب، معرق چوب، گلیم بافى، 
تراش ســنگ هاى قیمتى و نیمه قیمتى، ســراجى 
سنتى، حصیربافى، قالب بافى و رودوزى هاى سنتى 
در اداره کل زندان هــا و آموزش بیش از 300 نفر در 
رشــته هاى طراحى سنتى، ســفالگرى، میناکارى، 
ســراجى ســنتى، قلمزنى و چلنگــرى تحت عنوان 
آموزش هاى عمومى کوتاه مدت در شهرســتان هاى 
مختلف استان. ایجاد 9 کارگاه صنایع دستى در خانه 
قنبــرى اراك، تجهیز کارگاه هاى صنایع دســتى در 
شهرستان اراك و ساوه در رشــته چلنگرى، تکمیل 
یک پرونــده درجه هنرى، باز زنده ســازى رشــته 
چلنگرى در شهرســتان اراك، بهره مندى 76 نفر از 
هنرمندان صنایع دستى از بیمه روستاییان و عشایر 

و... اشاره کرد. 
کمــک بالعوض بــه مبلــغ 300 میلیــون ریال به 
هنرمندان صنایع دســتى خســارت دیــده از کرونا 
عملکــرد دیگرى از این معاونت در ســال گذشــته 

بوده است. 

میزان صادرات سال گذشــته انواع صنایع دستى در 
استان مرکزى بالغ بر 55هزار دالر برآورد شد.

اگرچه تحریم ها محدودیتى در روند صادراتى کشــور 
ایجاد کرده اســت، اما هنرمندان صنایع دســتى این 
استان با ایجاد فروشــگاه هاى دیجیتالى ارز آورى 10 
هزار دالرى محصوالت صنایع دستى را براى استان به 

ارمغان آورده اند. 
صادرات صنایع دستى استان مرکزى به کمک فضاهاى 
مجازى منجر به قرارداد 10 هزار دالرى با کشــورهاى 
همسایه ازبکستان و پاکستان براى فروش محصوالت 
چرمى و آثار چوبى با هنرمندان صنایع دســتى استان 

شد. 
میزان صادرات صورت گرفته در حوزه صنایع دستى در 
ســال99 مبلغى بالغ بر 55هزار دالر بود که به صورت 
چمدانى انجام شده اســت. همچنین در سال گذشته 
40 نمایشــگاه موقت صنایع دســتى در طول سال از 

فعالیت هاى صورت گرفته برگزار شد. 

هنرمند استان مرکزى برگزیده جشنواره فجر 
صنایع دستى کشور

در پنجمین دوره جشــنواره صنایع دستى فجر با 2 اثر 
برگزیده برترین رتبه در جشنواره را به خود اختصاص 

داد.
عباس جاللى کیا هنرمند اســتان مرکزى با ارائه 2 اثر 
خود؛ که یکى از آن آثار کنده کارى ســوره مبارکه نور 
روى چــوب و همچنین بخش میانــى آن کنده کارى 
روى اســتخوان شــتر و اثر دیگر او منبت یک حدیث 
پیامبر روى چوب جز برترین آثار هنرى در جشــنواره 

صنایع دستى فجر برگزیده شدند. 

پرداخت حدود 8میلیارد ریال به هنرمندان 
صنایع دستى آسیب دیده کرونا در

 استان مرکزى

در ســال 99 بیش از 8 میلیارد ریال به آسیب دیدگان 
کرونا تســهیالت ارائه شد. این تسهیالت به 97 کارگاه 
صنایع دستى در استان پرداخت شــده است.با افتتاح 
دو بازارچه صنایع دســتى تمامى شهرستانهاى استان 

بازارچه دائمى صنایع دستى خواهند داشت.

گزارش

استان مرکزى پیشرو در ساخت و راه  اندازى بازارچه هاى دائمى صنایع دستى 
مدیر کل میراث فرهنگى استان مرکزى اعالم کرد:

کاهش بارندگی ، گرماي هوا و افزایش مصرف آب ، 
تاب آوري تاسیسات آب را کاهش میدهد

 گروه شهري- گیتی فراهانی: مهندس یوسف 
عرفانی نسب مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان 
مرکزي در آستانه هفته صرفه جویی در مصرف آب 
در نشست خبري با اصحاب رسانه در فضاي مجازي 
، به تشریح وضعیت تنش آبی  استان در سال 1400 
پرداخت وي در این نشست خبري اعالم نمود کاهش 
48 درصدي  بارندگی نسبت به سال قبل ، افزایش 
گرما و همچنیــن  افزایش 4,6 درصدي مصرف آب 
به صورت میانگین در ســطح اســتان ، تاب آوري 

تاسیسات آب را کاهش می دهد.
وي افزود : همکاران بنده در شــرکت آب و فاضالب 
اســتان مرکزي  با همه ظرفیت در حال تامین آب 
هستند اما اگر همکاري مردم در صرفه جویی مصرف 

آب نباشد ، با مشکل مواجه می شویم.
مهندس عرفانی نســب به افزایــش4,6 درصدي  
مصرف آب به صورت میانگین در ســطح اســتان 
مرکزي نســبت به سال گذشته اشاره نمود و گفت : 
در شهر مامونیه این افزایش مصرف به 13 درصد و 
در شهر آشتیان به 12 درصد میرسد  و به نسبت در 
شهرهاي خنداب  ، تفرش و ساوه  این افزایش مصرف 

نسبت به میانگین استان باالتر می باشد.
وي افزود : طبق آمار هاي موجود در ســال گذشته 

فقط 50درصد مشترکین  الگوي مصرف آب را رعایت 
میکنند و این مساله در باغ ویالها در سطح روستاها 
به علت مصرف بی رویه آب در آبیاري فضاي سبز به 

وفور مشاهده میگردد.
وي ادامه داد: در برخی از روستاها خصوصا در اواخر 
هفته با افزایــش جمعیت مواجه هســتیم که این 
افزایش گاهاً به 3 یا 4 برابر جمعیت ســاکن روستا 
می رسد و این مساله فشار زیادي بر روي تاسیسات 
آب روســتا مواجه می نمایند  چرا که تاسیسات آب 
روستا متناســب با جمعیت اصلی ساکن در روستا 
طراحی شده است  و این مســاله مردم را با کم آبی 

مواجه می نماید.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب اســتان مرکزي 
بیان داشــت : طبق پیش بینی هاي صورت گرفته 
در ســال جاري احتماال در 125 روستا با تنش آبی 

مواجه شویم.
مهندس عرفانی نســب گفت : در حال حاضر به 25 
روستا که 13 روستا به علت کمبود آب و 12 روستا 
به علت کیفیت آب با تانکر ســیار آبرسانی میشوند 
و تا کنون 600 ســرویس تانکر آب به این روستاها 

اعزام شده است.
وي افزود : بیشتر نگرانی هاي ما در سطح روستاها به 

ویژه روستاهایی که در مناطق کوهستانی قرار دارند 
وجود دارد چرا که منابع آبی این روســتاها  ارتباط 

مستقیمی با کاهش بارندگی ها دارند.
وي تصریح نمود : البته در شــهر ها هم ممکن است 
با مشکل مواجه شــویم همانطور که طی دو هفته 
گذشته در شهر مامونیه با قطع برق و کاهش حجم 
مخــزن ذخیره به علت مصرف بــاالي آب ، مردم با 

مشکل کمبود آب مواجه شدند.
وي در بخش دیگر این نشســت خبري در پاسخ به 
سواالت خبرنگاران در خصوص وضعیت آب شهرك 
هاي شمالی اراك اظهار کرد : آب سد کمال صالح 
به شهرك هاي شمالی شهر اراك وصل شده است 
اما بــا توجه به افزایش مصــرف آب در فصل گرما 
،ناچاریم چاه هاي آب شرب موجود را هم وارد مدار 
بهره برداري نماییم و به همین دلیل ساکنین  این 
شــهرك ها ،گاهی اوقات از طعم آب اظهار گالیه 

می نمایند.
وي تاکید داشــت : طعم آب با کیفیت آب متفاوت 
است و مردم مطمئن باشــند آبی که به دست آنها 
میرسد از استاندارد هاي الزم کیفی برخوردار است.
وي حجم آب مصرفی مردم شــهر اراك را 2هزار و 
300 لیتــر برثانیه عنوان کرد و گفت  این در حالی 
اســت که حجم آب دریافتی از سد کمال صالح به 

1200 لیتر در ثانیه می رسد.
وي همچنین به اجراي پروژه رینگ جنوبی انتقال 
آب سد کمال صالح به شهر اراك اشاره نمود و گفت : 
مجري این طرح شرکت آب منطقه اي استان مرکزي 
می باشــد و هم اکنون در حال انجام هماهنگی ها 
براي بهره برداري از فاز اول این رینگ هســتیم که 
آب  کوي رضوي ( شهرك گردو) را تامین می نماید 
و امیدواریم 2 فاز دیگر این رینگ هم تا پایان ســال 

به بهره برداري برسد.
وي در پاسخ به ســوال دیگر از سوي خبرنگاران در 
خصوص نرخ آب بهاء گفت : نرخ تمام شــده تولید 
آب براي هر متر مکعب در شهر حدود 1150 تومان 
و در روســتا حدود 2500 تومان است این در حالی 
است که متوسط نرخ فروش آب خانگی در شهر 450 

تومان و در روستاها 400 تومان است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان مرکزي در نشست 
خبرى اعالم کرد:

 ░ آزاده فراهانى  ░

گروه جامعه

خبر

خسارت هشت هزار و 400 میلیارد ریالى خشکسالى به 
کشاورزى استان

رئیس اداره مدیریت بحران سازمان جهادکشاورزى استان مرکزى اعالم کرد :

ایرنــا: رئیــس اداره مدیریــت بحران ســازمان 
جهادکشــاورزى اســتان مرکزى گفــت: کاهش 
بارندگى و حاکمیت خشکسالى در این استان امسال 
هشــت هزار و 400 میلیارد ریال خسارت به حوزه 

کشاورزى وارد کرده است.
ســید «رضا آل طاها» افزود: بیشــترى خســارت 
خشکســالى و کاهــش پراکندگــى بارندگــى  به 
محصــوالت زراعى  گندم و جو در این اســتان بوده 

است.

وى ادامه داد: سرمازدگى نیز در بهار امسال به چهار 
هزار و 350 میلیارد ریال از محصوالت باغى اســتان 

مرکزى خسارت وارد کرد.
رئیس اداره مدیریت بحران سازمان جهادکشاورزى 
استان مرکزى خاطرنشان کرد: حجم خسارت وارده 
به حوزه کشاورزى استان در سال زراعى جارى بر اثر 
خشکسالى و ســرمازدگى بیش از  12 هزار میلیارد 

ریال  برآورد شده است.
آل طاها گفت: 2 هزار میلیارد ریال منابع مالى از محل 

اعتبارات بند(ز) تبصره 2 قانون بودجه براى جبران 
خسارت سرمازدگى و خشکسالى به بخش کشاورزى 

کشور اختصاص یافته  است.
وى ادامه داد: در این بنــد قانونى،بانک هاى دولتى 
مکلف هستند  نسبت به بخشودگى جرایم تسهیالت 
(تاریخ تسهیالت از ابتداى سال 94) کشاورزانى که 
بر اثر خشکسالى دچار خسارت شده اند، اقدام کنند.

رئیس اداره مدیریت بحران سازمان جهادکشاورزى 
استان مرکزى افزود: 40 میلیارد ریال منابع مالى از 
محل اعتبارات بند(ز) تبصــره 2 قانون بودجه براى 
جبران خسارت کشــاورزان به این استان اختصاص 
یافته که امید مى رود  با افزایش این اعتبارات در دولت 
آتى، افراد بیشترى از این منابع مالى بهره مند شوند.

آل طاها خاطرنشان کرد: هماهنگى الزم  با استاندارى 
مرکزى براى اختصاص ســهم بانک ها  انجام شــده 
و با اختصاص سهم هر بانک، کشــاورزانى که بر اثر 
خشکسالى دچار ضرر و زیان شده اند مى توانند براى 

بخشودگى جرایم تسهیالت خود اقدام کنند.

خبر

واردات کشور هشت میلیارد دالر کاهش یافته است 
معاون وزیر صمت در دلیجان:

عطریاس:معــاون وزیر صنعت، معــدن و تجارت و 
رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرك هاى صنعتى 
ایران از کاهش هشــت میلیــارد دالرى واردات به 
کشور خبر داد و گفت: صنعتگران و فعاالن توانستند 
نیازهاى کشور در حوزه صنایع و معادن را تولید کنند
 ،على رسولیان در حاشیه نشست با مسئوالن استان 
مرکزى و صنعتگران دلیجــان در جمع خبرنگاران 
افزود: بیش از 15 اســتان کشــور پاى کار آمدند و 
تســهیل گران نیز برنامه را با هدف محورى توانمند 
سازى روستاییان به صورت مستمر پیگیرى مى کنند.
وى تاکید کرد: از ظرفیت بنگاه هاى اقتصادى براى 
کمک به توسعه صنعتى روســتاها و مناطق محروم 
استفاده خواهد شد تا سیاست هاى اقتصاد مقاومتى 
مورد تاکید مقام معظم رهبرى مدل اجرایى پیدا کند.
رسولى توضیح داد: احیاى مسئولیت هاى اجتماعى 
بنگاه هاى اقتصادى از برنامه هایى اســت که وزارت 
صمت آن را دنبال مى کند و بنگاه هاى اقتصادى که 

با محوریت وزارت صنعت فعالیت دارند براى اجراى 
سیاست هاى اقتصاد مقاومتى در مسیر توانمندسازى 

مردم وارد کار خواهند شد.
معــاون وزیر صنعت، معدن و تجــارت و مدیر عامل 
سازمان صنایع کوچک و شهرك هاى صنعتى با اشاره 
به اینکه این الگو در در خراسان رضوى با 171 معین 
اقتصاد مقاومتى اجرایى شده است، گفت: این راهبرد 

امروز در شهرستان دلیجان نیز آغاز شد.
رسولیان خاطر نشــان کرد: اجرایى شدن این شیوه 
اقتصــاد مقاومتى به مشــارکت تمام مســئوالن و 

دستگاه هاى اجرایى نیاز دارد.
وى، دلیجان را یکى از شهرستان هاى صنعتى کشور 
بیان کرد و افزود: با اقدامات مسئوالن استان مرکزى 
واحدهاى صنعتى مناسبى در این شهرستان ایجاد 

شده است.
معــاون وزیر صنعت، معدن و تجــارت و مدیر عامل 
سازمان صنایع کوچک و شهرك هاى صنعتى اظهار 

داشت: تامین زیرساخت هاى الزم براى این واحدهاى 
تولیدى وظیفه ماست و انتظار مى رود آب مورد نیاز 
شهرك صنعتى دلیجان تا 10 روز آتى تامین شود و 
بهره بردارى از تصفیه خانه دوم این شهرك مى تواند 

کمبود آب را جبران کند.
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خــبـــر

خودروهاى حامل چوب 
درختان جنگلى در زرندیه 

توقیف شدند
عطریاس: فرمانده انتظامى زرندیه گفت: ماموران 
دستگاه  سه  توقیف  و  شناسایى  به  موفق  پلیس 
خودروى وانت حامل هشت تن چوب درختان جنگلى 

در یکى از محورهاى این شهرستان شدند.
به گزارش عطریاس به نقل از پایگاه خبرى پلیس، 
سرهنگ روح الدین یوسفوند در این خصوص اظهار 
از  یکى  همواره  قاچاق  با  جانبه  همه  مبارزه  داشت: 
هاى  ریزى  طرح  در  پلیس  اصلى  هاى  اولویت 
حامل  خودروهاى  راستا،  همین  در  و  بوده  عملیاتى 
کاالهاى مختلف در محورهاى مواصالتى شهرستان 
و  پایش  مورد  پلیس،  عملیاتى  هاى  تیم  سوى  از 

کنترل قرار مى گیرند. 
در  زرندیه  شهرستان  پلیس  مأموران  داد:  ادامه  وى 
تحقیقاتى از تردد 2 دستگاه خودروى وانت نیسان و 
یک دستگاه وانت پیکان حامل بار قاچاق در یکى از 
محورهاى مواصالتى این شهرستان با خبر شدند و 
بالفاصله برنامه ریزى الزم را براى شناسایى و توقیف 

آنها آغاز کردند. 
مأموران  سرانجام  گفت:  زرندیه  انتظامى  فرمانده 
خودروهاى  شناسایى  به  موفق  شهرستان  انتظامى 

مورد نظر شدند و در عملیاتى آنها را توقیف کردند.
  به گفته او، ماموران در بازرسى از خودروهاى توقیف 
شده، هشت تن چوب قاچاق کشف کردند و در این 
مراحل  سیر  براى  و  تشکیل  اى  پرونده  خصوص 

قانونى به مرجع قضائى ارسال شد.

ایرنا : سخنگوى دانشکده علوم پزشکى ساوه از 
به  کرونا  واکسن  ُدز   500 و  هزار  سه  تخصیص 
این شهرستان خبر داد و گفت: تزریق نوبت دوم 

واکسن براى افراد باالى 70 سال آغاز مى شود.
پایان  با  کرد:  کریمى»اظهار  «محمود  دکتر 
واکسیناسیون گروه سنى بیشتر از 70 سال، دیگر 

گروه هاى سنى نیز واکسینه مى شوند.
شهرستان  پزشکى  علوم  دانشکده  سخنگوى 
واکسیناسیون  ویژه  اول  مرکز  داد:  ادامه  ساوه 
فعال خواهد شد  واکسن  نوبت دوم  تزریق  براى 
افرادى که زمان نوبت دوم واکسن آنها فرا  و به 
رسیده باشد از طریق  پیامک و یا تماس تلفنى 

اطالع رسانى مى شود.

سه هزار و 500 ُدز واکسن 
کرونا به ساوه تخصیص یافت

کمبود آب در روستاهاى اطراف اراك:

20 لیترآب سهم هر خانوار روستایى
گزارش

در تاریخ بشر دسترســى مطمئن به آب، شرطى اولیه 
و اساسى براي توســعه اجتماعى، اقتصادي و پایداري 
فرهنگ و تمدن بوده اســت. منابــع آب به عنوان یک 
موضوع با اهمیت در صحنه سیاست داخلى کشورها به 
ویژه در مناطق خشــک و کم آب جهان از دیرباز مطرح 

بوده و هم اکنون نیز اهمیت خود را حفظ کرده است.
با افزایش جمعیت کشور درسال هاى اخیر، متوسط آب 
تجدیدشونده به شدت کاهش یافته که این روند همچنان 
ادامه دارد. از ســوي دیگر عواملى چــون تغییر الگوي 
مصرف، تغییر در الگوهاي بارندگى و گرم شدن تدریجى 
کره زمین ،منابع آب شیرین را با چند مشکل اساسى رو 
به رو کرده است .از سوى دیگر آلودگى بخش قابل توجهى 
از منابع آب موجود موجب پدیدار شدن خشکسالى دوره 

اي شــده است.روستاى «حســین آباد» از روستاهاى 
نزدیک شهراراك در کنار روستاى«بغدادى»قرار دارد 
که این منطقه به «حسین آباد بغدادى» معروف است و 
در4کیلومترى شهر اراك قرار دارد.  مردمان این منطقه 
این روزها با بى آبى دست و پنجه نرم مى کنند و اهالى 
این روســتاها به ســختى مى توانند آب مصرفیشان را 

تهیه کنند.

روزى20 لیترآب سهم هر خانوار است 

رئیس شوراى اسالمى روستاى حسین آباد درباره کمبود 
و قطعى آب در این روستا گفت:18سال است که به دنبال 
رفع مشکل آب این روستا هستیم. در دوره هاى گذشته 
،مســئوالن مربوطه با اهالى روستا صحبت هایى  براى 
رفع مشکالت آب داشتند ،ولى این دوره به پایان رسید و 

نتیجه اى از رسیدگى آنها عاید مردم نشد.

«على اصغرحســین آبادى» افزود: اهالى روســتا به 
صورت خودجوش 1میلیارد و600 میلیون تومان براى 
خرید لوله هزینه کرده اند که مســئوالن تامین آب 
استان مرکزى فقط لوله گذارى کرده و یک ایستگاه 
پمپاژ براى روستا قرار دادند،در دى ماه سال گذشته 
قرار بود آب در لوله کشــى هاى منازل اهالى جریان 
یابد ولى کسى به این مورد توجه اى نکرد و مسئوالن 

مجددا وعده دادند.
وى در ادامه گفت:در اردیبهشت ماه1400 پروژه آب 
رسانى روســتا به دلیل بودجه ناکافى کنار گذاشته 
شــد و به همین دلیل اهالى روســتا به صورت خود 
جوش جلوى استاندارى شــهر اراك  تجمع کردند؛ 
طى صحبت هاى انجام شده مجدد وعده وعیدهایى 
داده شد که مشکل را به زودى حل خواهند کرد. وى 
افزود:60 خانوار در روســتا زندگــى مى کنند  و آب 

رسانى به روستا با تانکرانجام مى شود.
حسین آبادى تصریح کرد:روزى یک تانکر تبدیل به دو 
تانکر شده تا شاید در مانى بر این درد باشد.20لیتر سهم 
هر خانوارى مى شود که نمى توان زندگى را با20لیتر آب 
گذراند.مسئولین گفته اند500میلیون تومان دیگر هزینه 
کنید!ما دیگر توانى براى پرداخت هزینه نداریم ؛اگر قرار 
باشد تمام هزینه ها بر دوش اهالى باشد که دیگر نیازى 

به ارگان هاى مربوطه نداریم.

تمام امید اهالى به یک چشمه است
 

رئیس شوراى روســتاى بغدادى نیز گفت: حسین آباد 
و بغدادى دو روستا هســتند که بیشتر مردم آن را یک 
روستا مى دانند،روستاى حســین آباد دیگر آبى براى 
مصرف ندارد و مشکالتشان بسیار سخت تر از روستاى 
بغدادى اســت،در بغدادى یک چشــمه وجود دارد که 

مختص کشاورزان است و از آب آن چشمه براى زمین 
هاى خود اســتفاده مى کردند. با وجود کم آبى در این 
روستا تعدادى از این کشاورزان زمین هاى خود را دیگر 
آبیارى نکرده و آب زمین هارا به منبع خودگران انداخته 
اند تا اهالى بتوانند از آن استفاده کنند. آب لوله کشى از 
اراك به این دوروستا نمى رسد و شامل روستاى حسین 

آباد و بغدادى نمى شود.
«مریم بغدادى» بیان کرد: روســتاى بغدادى نسبت به 
حسین آباد آب دارد ولى بســیار کم است؛ صبح ها در 
یک محله آبرسانى مى شود و ظهر در محله اى دیگر،با 
وجود مکان گردشگرى در این منطقه روستاى ما دیگر 
توان تامیــن آب را ندارد. وى تصریح کرد: چندســال 
اســت میگویند اعتبارى براى آبرســانى نیست؛ چرا 
درفاصله4کیلومترى شــهر نباید اعتبارى خرج شود؟ 
650متر لوله کم اســت براى 500میلیون تومان پروژه 
را کنار گذاشته اند. اهالى روستا طاقتشان به سر آمده و 
دیگر نمى توانند این وضعیت را تحمل کنند. مسئوالن 
مربوطه وعده داده اند پایان تابســتان آب در لوله هاى 

منازل اهالى مى باشد.

الویت اول آب آشامیدنى است

«رضا بغدادى» دهیار روستاى بغدادى گفت:در روستاى 
بغدادى که یک منطقه گردشگرى است شرایط آنطور که 
باید مهیا نیست و با کمبود آب مواجه هستیم. نمایندگان 
ما جلســاتى با سازمان آب استان داشــته اند تا هرچه 
سریعتر این مشکل آب حل شود، وعده داده اند تا پایان 
تابستان آب در منازل اهالى باشد و ما پیگیر این کاره نیمه 
تمام هستیم،کشاورزان روستا خسارت و ضررهایى داده 
اند؛ اما الویت اول و مهم ترین چیز تامین آب آشامیدنى 

براى اهالى است.

افزایش جمعیت در روستاها باعث بروز کم آبى 
در این مناطق مى شود

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان مرکزي در مورد 
تنش آبى و مشکالت آب در روستاهاى استان مرکزى 
گفت: کاهش 48 درصدي  بارندگی نسبت به سال قبل ، 
افزایش گرما و همچنین  افزایش 4/6درصدي مصرف آب 
به صورت میانگین در سطح استان ، تاب آوري تأسیسات 
آب را کاهش می دهد،طبق آمار هاي موجود در ســال 
گذشته فقط 50درصد مشــترکین، الگوي مصرف آب 
را رعایت میکنند و این مســأله در باغ ویالها در سطح 
روســتاها به علت مصرف بی رویه آب در آبیاري فضاي 

سبز به وفور مشاهده می شود.
«یوسف عرفانی نســب»در ادامه گفت: در برخی از روستاها 
مانند حسین آباد و بغدادى خصوصا در اواخر هفته با افزایش 
جمعیت مواجه هســتیم که این افزایش گاهاً به 3 یا 4 برابر 
جمعیت ساکن روستا می رسد و این مســاله فشار زیادي بر 
تاسیسات آب روستا وارد مى کند ؛چرا که تاسیسات آب روستا 
متناسب با جمعیت اصلی ساکن در روستا طراحی شده است  و 
این مسئله مردم را با کم آبی مواجه می کند. وى افزود: طبق 
پیش بینی هاي صورت گرفته در سال جاري احتماال در 125 
روســتا با تنش آبی مواجه شویم، در حال حاضر به 25 روستا ؛ 
13 روستا به علت کمبود آب و 12 روستا به علت کیفیت آب با 
تانکر سیار آبرسانی می شود و تا کنون 600 سرویس تانکر آب 

به این روستاها اعزام شده است.
«عرفانى نسب» بیان کرد: طعم آب با کیفیت آب متفاوت 
است و شهروندان مطمئن باشند آبی که به دست آنها مى 
رسد از استاندارد هاي الزم کیفی برخوردار است؛شایان 
ذکر اســت 99/9 درصد جمعیت شــهري و 90 درصد 
جمعیت روســتایی در اســتان مرکزي از آب شرب 

بهره مند هستند.

 ░ محمدرضا ساسانى ░
گروه شهرى

●  مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان مرکزى:      به ٢٥   روستا با تانکر سیار آبرسانی می شود

آیین قرعه کشی جوایز جشنواره مشتریان خوش حساب همراه اول در منطقه مرکزى برگزارشد

با حضور مهندس علیرضا لطفى، سر پرست مخا برات منطقه 
مرکزى، مدیر تجارى،رئوساى ادارات حراست ،بازرسى وروابط 
عمومى مخابرات وجمعى از اصحاب رسانه استان، آیین قرعه 
کشــى جوایز مشتریان خوش حســاب همراه اول در منطقه 

مرکزى برگزار شد.
در ابتداى مهندس لطفى سر پرست مخابرات منطقه مرکزى 
ضمن تشکر از مشتریان خوش حساب همراه اول اظهار کرد: 
همراه اول با خوش قولى ودر موعد مقررکلیه جوایز جشنواره 
هاى برگزار شده را به برندگان اهدا کرده است و این قرعه کشى 

مربوط به وصول مطالبات نیمه دوم ســال 99 استان مرکزى 
است که شامل مشترکین خوش حساب و مشترکین قطع مى 
باشدکه پس برگزارى این مراســم جوایز این جشنواره نیز به 

برندگان اهدا خواهد شد .
در ادامه مراسم مهندس علیرضا فرهادى مدیر تجارى مخابرات 
مرکزى در این باره افــزود: همراه اول به تمام تعهدات خود در 
رابطه با تمام کمپین ها و قرعه کشى هایى که در سطح کشور 
و یا در سطح اســتان وعده مى دهد عمل کرده و جوایز را اهدا 

مى نماید.
وى تصریح کرد: همراه اول به عنوان اپراتور برتر خاورمیانه در 
میان کشورهایى که خدمات سیار ارائه مى دهند مطرح مى باشد 
و درحال حاضر میانگین کشورى سهم بازار همراه اول بیش از 
52 درصد اســت و در استان مرکزى بیش از 11 درصد، باالتر 
از میانگین کشــورى بوده و با حدود 63 درصد بیشترین سهم 
بازار را در میان مشــتریانى که از خدمات تلفن همراه استفاده 

مى کنند، دارد.
فرهادى افزود: در استان مرکزى اســتقبال مشتریان از برند 

همراه اول بخاطر خدمات فنى خوبى است که ارائه شده و گواه 
این مسئله رتبه هاى برترى است که در ده سال اخیر در زمینه 
هاى فنى، نگهدارى، بهینه ســازى، تجارى و بازاریابى شاهد 

آن بوده ایم. 
مدیر تجارى مخابرات مرکزى اظهار کرد: همانطور که گفتیم 63  
درصد از سهم بازار استان مرکزى مربوط به برند همراه اول مى 
باشد که تشکیل شده از 2 میلیون و 51 هزار مشترك که حدود 
350 هزار نفر از مشتریان دائمى این مجموعه بوده و در قرعه 
کشى همراه اول قرار دارند و حدود 1 میلیون و 700 هزار مشترى 

هم در دسته مشتریان اعتبارى قرار گرفته اند. 
وى تصریح کرد: قرعه کشى شامل مشتریان خوش حساب 
همراه اول مى شود که دســته هاى مختلفى دارد، مشتریان 
دسته اول کسانى هستند که قبل از موعد سررسید قبوض خود 
را پرداخت مى کنند و چون این دسته تعداد زیادى را شامل مى شد 
مجموعه ما آن دسته از مشتریان خوش حسابى که قبوض خود 
را بیش از سه دوره، قبل از موعد سررسید پرداخت کرده اند قرعه 
کشى مى نماید.فرهادى بیان کرد: مشترکین خوش حساب به 

سه گروه تقسیم مى شوند، گروه اول مشترکین با بدهى 30 تا 
100 هزار تومان که تعداد آنها 336 هزار و 856 مشترك است 
و از این تعداد افرادى که بیش از سه دوره قبوض خود را قبل از 
موعد سررسید پرداخت کرده اند 17 هزار و 409 مشترك هستند 
که به قید قرعه مودم هاى اینترنت پرسرعت و سیم کارت هاى 

دیتا همراه اول هدیه دریافت خواهند کرد.
گروه دوم مشترکین با بدهى 100 تا 200 هزارتومان که تعداد 
آنها 66 هزار و 614 هزار مشترك است و از این تعداد افرادى که 
بیش از سه دوره قبوض خود را قبل از موعد سررسید پرداخت 
کرده اند هزارو 67 مشترك هســتند که  به قید قرعه گوشى 
هوشــمند هدیه دریافت خواهند کرد.گروه سوم مشترکین 
باالى 200 هزار تومان تعداد آنها 18 هزار و 466 مشترك است 
و مقدارى که قرعه کشى مى شوند 106 مشترك هستند که به 

قید قرعه دو دستگاه تبلت دریافت خواهند کرد.
وى بیان کرد: دسته دوم مشتریانى هستند که تلفن آنها قطع 
بوده و همکاران ما به سختى به آنها دسترسى پیدا کرده و ترقیب 
کرده اند که بدهى را پرداخت نمایند و به زمره خوش حســاب 

هاى مجموعه ما بپیوندند.
فرهادى گفت: مشترکین قطع با بدهى 30 تا 200 هزارتومان 
که تعداد آنها 827 مشــترك است که به قید قرعه مودم هاى 
اینترنت پرسرعت و ســیم کارت هاى دیتا همراه اول هدیه 
دریافت خواهند کرد و مشترکین قطع با بدهى باالى 200 هزار 
تومان که تعداد آنها 154 نفر مى باشد که به قید قرعه گوشى 

هوشمند هدیه خواهیم داد.
فرهادى در حاشــیه مراســم در خطاب به خبرنگاران گفت: 
میانگین کشورى بازار مخابرات حدود 60 درصد بوده و استان 
مرکزى 23 درصد باالتر از میانگین کشــورى سهم بازار را در 
دســت دارد و همچنین در زمینه اینترنت خانگى استان ما به 
همراه خراسان جنوبى 83 درصد سهم بازار را که باالترین سهم 

بازار را تشکیل مى دهد.
وى اظهار کرد: در زمینه تلفن ثابت در اکثر نقاط استان واگذارى 
هاى بروز داریــم و ارائه خدمات خوب در گرو این اســت که 
مجموعه مخابرات نقدینگى در اختیار داشته باشد و نقدینگى 

این مجموعه هم از طریق جذب مطالبات صورت مى پذیرد.

وى افزود: خدمات مخابراتى نیازهاى اولیه جامعه هستند، اگر 
مجموعه ما نتواند نیازهاى ارتباطى را بخصوص در دوران کرونا 
به خوبى ارائه دهد مشــترى دچار مشکل مى شود، متاسفانه 
مشتریان غیرخانگى که شرکت ها و سازمان ها و ادارات دولتى 
هستند در پرداخت بدهى ها تعلل دارند و این باعث شده که در 
زمینه تامین نقدینگى، تهیه تجهیزات و ارائه امکانات با مشکل 

روبرو شویم. 
مدیر تجارى مخابرات مرکزى در پایان با اشاره به کمپین فاطر 
که براى اولین بار مناسبت عید فطر در استان مرکزى راه اندازى 
شده اســت گفت: این کمپین براى اولین بار و فقط در استان 
مرکزى راه اندازس شده و شامل تمامى مشتریانى مى شود که 
سرویس اینترنت خود را ارتقاء دهند که عالوه بر استفازه از مزایاى 
سرویس جدید، 10 گیگ اینترنت بین الملل هم مجموعه ما 
به مشترك اهدا مى کند، درحال حاضر این طرح مورد استقبال 
2هزار نفر از مشتریان همراه اول قرار گرفته و مشتریان عالوه 
بر اینکه از مزایاى این طرح استفاده مى کنند باعث افزایش درآمد 

مجموعه مخابرات هم مى شوند.

اسامى برندگان مشتریان خوش حساب همراه اول در منطقه مرکزى

 جایزه نام پدر نام و نام خانوادگی شماره تلفن ردیف  جایزه نام پدر نام و نام خانوادگی شماره تلفن ردیف
 مودم و سیمکارت دیتا غالمعباس محمود دهقان 918***7573 16  تبلت همایون کیوان سیرتی 912***6885 1
 مودم و سیمکارت دیتا خانشی عبدی گوارمیالد  912***3494 17  تبلت روح اهلل سعید بابائی 912***0655 2
 مودم و سیمکارت دیتا ابراهیم فرزانه شهسواری 912***8100 18  گوشی تلفن همراه  آب و فاضالب استان مرکزی 918***1775 3
 دیتا مودم و سیمکارت علی محمد زهرا رحیمی 918***9150 19  گوشی تلفن همراه سلیمان ملک سلیمانی مهرنجانی 918***7098 4
 مودم و سیمکارت دیتا حسین محمد رضا هدایتی 912***6192 20  گوشی تلفن همراه ابوالفضل مه فراهانیفاط 918***9199 5
 مودم و سیمکارت دیتا محمد محسن زیدی 918***0829 21  گوشی تلفن همراه حسینعلی رضا حیدری 918***0928 6
 مودم و سیمکارت دیتا محمود محبوبه فارسیجانی 918***9664 22  همراهگوشی تلفن  غالم حمیدرضا محمدی 918***0246 7
 مودم و سیمکارت دیتا جمشید مصطفی جمالو 918***1160 23  گوشی تلفن همراه روح اله حجت اله نعیمی خندابی 918***9803 8
 مودم و سیمکارت دیتا امید محمد وران 912***3500 24  گوشی تلفن همراه غالمرضا شیما آفرین 918***8564 9

 مودم و سیمکارت دیتا حجت اله محمد رضا زارعی 918***2366 25  گوشی تلفن همراه غالمحسین عباس گل کار قلعه 918***5844 10
 مودم و سیمکارت دیتا اسمعیل محمود نعیمی 918***8513 26  مودم و سیمکارت دیتا محمود حمیدلطیفی 918***5596 11
 مودم و سیمکارت دیتا صفرعلی محمدرضا شاهینی 912***1636 27  مودم و سیمکارت دیتا سلیم حمید نادری قزلبالغ 912***0269 12
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خبر

صدور قرار نهایى متهم نفتى استان مرکزى در دستور کار است
رئیس کل دادگسترى:

ایرنا: رئیس کل دادگســترى اســتان مرکزى گفت: قرار 
نهایى پرونده متهم بزرگ نفتى این اســتان به عنوان یکى 
از پرونده هاى بزرگ فســاد اقتصادى در دستور کار دستگاه 

قضایى قرار دارد.
حجت االسالم سیدعبدالمهدى موسوى در نشست خبرى به 
مناسبت آغاز هفته قوه قضاییه در جمع خبرنگاران افزود: چند 
پرونده فساد بزرگ در استان مرکزى موجود است که یک مورد 
مرتبط به تحریم نفتى و مربوط به چند استان مختلف و دپوى 

مخزن مواد نفتى بوده است.
وى اظهار داشت: با هوشیارى سربازان گمنام امام زمام (عج) 
این اقالم دپو شده کشف شد و اسناد متعلق به شرکت مربوطه 
با عنوان اخالل در نظام اقتصادى توقیف شده و متهمان احضار 

و برخى هم بازداشت شده اند.
رئیس کل دادگسترى استان مرکزى گفت: قرار نهایى براى 
متهم پرونده صادر شده و در مرحله آخر دادرسى است ولى هنوز 
به محکمه نرسیده و تا به محکمه نرسد کسى محکوم نیست.

حجت االســالم موســوى در بخش دیگرى از سخنان خود 
افزود: سند تحول به عنوان نقشه راه دستگاه قضایى، برگرفته 

از تجربه و تالش 40 ساله نظام قضایى است
وى اظهار داشت: مقابله با فساد در سند قضایى استان مرکزى 
در اولویت است و هفت ماموریت بزرگ در بستر این سند براى 

دستگاه قضایى پیش بینى شده است.
رئیس کل دادگسترى استان مرکزى گفت: براى رسیدن به 
هفت ماموریت موانع و چالش هایى پیش روى دستگاه قضا 

است که 14 چرخش تحول آفرین در سند دستگاه قضایى در 
بازه زمانى بلند، میان و کوتاه مدت مورد توجه قرار گرفته است.
وى اظهار داشت: سرقت در استان مرکزى در صدر تخلفات 

قرار دارد که ریشه در فقر و تورم موجود دارد.
رئیس کل دادگسترى استان مرکزى گفت: سرقت، توهین، 
ضرب و جرح و تهدید به ضرب و جرح به ترتیب جرایم نخست 

ثبت شده استان مرکزى در سال گذشته است.
رئیس کل دادگسترى استان مرکزى گفت: سال جارى کاهش 

ورودى به زندان هاى استان در مقایسه با سال گذشته به ثبت 
رسیده است.

حجت االسالم موســوى افزود: آالیندگى هوا ناشى از 
فعالیت صنایع، یکى از مشکالت استان مرکزى است که 
متاسفانه خیر و منفعت صنایع استان شامل مردم این 
منطقه نمى شود و سالمتى آنان در معرض خطر قرار دارد 
که با توجه به درآمد باالى صنایع باید بخشى از آن براى 

استان هزینه شود.

سخنگوى دانشکده علوم پزشکى ساوه :



حجت االسالم رئیسى؛رئیس جمهور منتخب با تاکید بر حفظ اتحاد و استقالل :

دولت مربوط به یک جناح خاص نخواهد بود

گزارش

ایرنا:  رییس جمهورى منتخب گفت: پیام حضور 
مردم در انتخابات 28 خرداد، پیام وحدت و انسجام 
ملى و ضرورت تغییر در وضعیت و شرایط اقتصادى 

و زندگى آنها بود.
حجت االسالم والمسلمین «سید ابراهیم رییسى» 
در نشست خبرى با خبرنگاران گفت: حماسه بزرگ 
28 خرداد امسال جلوه اى از حضور با اراده مردم شکل 

گرفت که پیام مهمى براى همه جهانیان داشت. 
وى در این نشســت اظهار داشت: حضور گسترده 
مردم علیرغم جنگ روانى دشــمنان انجام شــد. 
مردم ســاعت ها پاى صندوق راى حضور داشتند 
و علیرغم برخى گله مندى ها و شــرایط اقتصادى 

حضور داشتند. 
رییس جمهور منتخب در تشریح پیام حضور مردم در 
انتخابات تصریح کرد: این حضور پیام هاى مختلفى 
داشــت. یک پیام وحدت و انســجام ملى بود. پیام 
ملت ایران پیام ضرورت تغییر در وضعیت و شرایط 
اقتصادى و زندگى آنها بود. پیام ملت ایران پیام مبارزه 
با فساد، فقر، تبعیض و در یک کلمه اجراى عدالت در 

تمام شئون زندگى مردم بود.

رییسى با بیان اینکه پیام حضور مردم، پافشارى بر 
ارزش هاى انقالب اسالمى بود، خاطرنشان کرد: این 
پیام براى دولت مردمى و همه مدیران و مسئوالنى 
که به نام دولت خدمتگذار مردم خواهند بود، باید 

شنیده شود.
وى با تاکید بر اینکه به این عهدى که با مردم بستیم، 
باید وفادار ماند، ابراز داشــت: وفادارى به این عهد، 
آن است که با همه وجود، تالش براى خدمتگذارى 
مردم و رفع مشکالت پیشرو و باز کردن گره ها باشد. 
اطمینان داریم با توکل بر خدا، اعتماد به داشته هاى 
ملت ایران و نیروهاى انسانى متراکم به ویژه جوانان و 
با ذخایر ارزشمندى که کشور از آن برخوردار است، 
ان شااهللا شرایط به نفع مردم و گشایش در زندگى 

مردم تغییر مى کند.
رییس جمهــور منتخب در تشــریح اولویت هاى 
سیاســت داخلى خود بیان کرد: اولویت هاى ما در 
این دولت بهبود وضعیت کسب و کار و بهبود شرایط 
و وضعیت معیشت مردم خواهد بود. بهبود شرایط در 
دولت در نظام ادارى کارامد رقم زده خواهد شد و باید 
از بروکراسى که بعضا مانع بسیارى از اقدامات تحولى 

در کشور مى شود، پایان داد.
رییسى با بیان اینکه یک نظام ادارى کارامد، سالم 
و قانونمدارى توســط نیروهــاى کارامد انقالبى و 
فسادستیز در کشور شــکل مى گیرد، یادآور شد: 
در این چهل ساله شــاهد زحمات بسیار، تالش ها 
و اقداماتى براى توســعه یافتگى در کشور بودیم. با 
زحمات وتالش هاى انجام شده در برخى از حوزه ها 

به جایگاه بسیار عالى و قله ها دست یافتیم. 

بسترهاى فسادزا را اصالح مى کنم

وى افــزود: در برخــى از حوزه هــا بــه خاطــر 
ســوءمدیریت ها، کم توجهــى و عــدم توجه به 
داشــته هاى داخلى و نیروى کارامــد جوان که 
مى تواند منشــاء تحوالت شود، از جمله در جهت 

اجراى عدالت مشکالتى داریم.
رییس جمهــورى منتخب همچنین در خصوص 
مشکالت معیشتى و اصلى ترین برنامه دولت در این 
زمینه گفــت: در روز آغاز کار دولت اعالم خواهیم 
کرد باید به تمام بسترهاى فسادزا و بسترهایى که 
ایجاد رانت مى کند، خاتمه داده و این سازوکارها 
توسط دولت اصالح شود اولین اقدام توجه به مساله 
اشتغال و مســکن مردم است که دست اندرکاران 
باید حضورى فعال با مشارکت مردم داشته باشند.

وى در پاســخ به سوالى درباره رفع فشارهاى تولید 
گفت: ما در دولت، محور کارمان مدیریت تولید است. 
نقدینگى در کشور باید مدیریت شده و به سمت تولید 
برود، ما تولید را پرجاذبه و اقدامات اقتصادى غیر مولد 

را بى جاذبه خواهیم کرد .
رییس جمهورى ادامه داد: در این دوره مدیریت دولت 
ایجاد تحول است و محور تحول هم اجراى عدالت 
است. در این زمینه در بستر گام دوم انقالب اسالمى 
و حتما به همه اسناد باالدستى یعنى قانون اساسى 
جمهورى اســالمى، سیاســت هاى مصوب نظام، 
برنامه هاى توسعه توجه خواهد شد.رییسى افزود: ما 
در آستانه تشکیل دولت جدید بوده و اجراى برنامه 
توسعه هفتم را با همکارى مجمع تشخیص مصلحت 

نظام و مجلس دنبال خواهیم کرد.
رییس جمهورى منتخب گفت: امیدواریم اقدامات ما 

در جهت بهبود شرایط، گره گشایى جدى از زندگى 
مردم کند و امید را به مردم بازگرداند و اعتمادى که 
به دالیلى مخدوش شده، به مردم و جوانان عزیزمان 
برگردد، به نحوى که احساس همگان این باشد که 

دولت، دولت امیدآفرین و اعتمادساز است.

 دولت مربوط به یک جریان و جناح خاص 
نخواهد بود

رییسى خاطرنشان کرد: دولت مربوط به یک جریان 
خاص و جناح خــاص نخواهد بود، دولت و مدیران 
همکار با دولت در سراسر کشور کسانى هستند که 
وطن دوست هستند و دغدغه مردم و انقالب را دارند 
و دغدغه آنها رفع مشکالت و معیشت مردم است. 
آنها در سراسر کشور و جاى جاى کشور همکاران ما 
خواهند بود. هر کسى دلش براى مردم و انقالب بتپد 

او همکار ما در جاى جاى کشور خواهد بود.
وى در پاسخ به ســوالى درباره آمارهاى مربوط به 
وضعیت کشور گفت: وضعیت و آمار در کشور روشن 
است ، مردم باید بدانند در چه شرایطى دولت جدید 
شروع به کار مى کند ما هم وضع مطلوب و موجود 
را ترســیم کرده و تالش مى کنیم وضع موجود را 
به مطلــوب نزدیک تر کنیم؛ آنچه مــردم از دولت 
مى خواهند این است که عمل به وعده ها را در دستور 

کار قرار دهند.

در کسوت دادستان هر جا بودم از حقوق 
مردم دفاع کردم

وى در پاسخ به سوالى درباره تحریم  و اتهامات برخى 
سازمان هاى حقوق بشــرى علیه وى گفت: من از 
ابتداى مســوولیت به عنوان یک حقوقدان همواره 
مدافع حقوق مردم بودم به حقوق بشر تعهد داشتم. 
ما امروز در جایگاه مدعى هستیم. تمام اقداماتى که 
انجام دادم مقابله با کسانى بوده که دست به اقدامات 
داعشــى و ضدامنیت زدند. امروز کسانى که نقض 
حقوق بشر مى کنند باید در دنیا پاسخگو باشند اگر 
یک قاضى و حقوقدان از مردم جامعه حمایت کرده 
باید تشویق شود زیرا امنیت مردم را حفظ کرده است 

و من افتخارم این است.
رییس جمهور منتخب در پاسخ به سوالى درباره 
گالیه هاى مردم از مسووالن کشــور افزود: من 
به عنــوان رییس جمهور خــود را خادم جمهور 
مى دانم ، من خــودم را خادم همــه ملت ایران 
مى دانم و خــود را موظف مى دانم از حقوق مردم 
پاسدارى و صیانت کنم. هر امرى که بتواند سرمایه 
اجتماعى را افزون و هزینه  ها بکاهد در دســتور 

کارما خواهد بود.
 رییســى در پاســخ به ســوالى مبنى بر مالك 
انتخاب اعضاى کابینه، گفت: من از همه گروهها، 
تشــکل ها، احزاب و شخصیت ها صمیمانه تشکر 
مى کنم اما براى تشــکیل دولت خود را در مقابل 
خداوند مسوول مى دانم و فقط وامدار ملت هستم.
وى ادامه داد: در تشکیل دولت شاخص هاى مالك 
انتخاب اعضاى کابینه انقالبى بودن، کارآمد بودن، 

فسادستیزى و مردم دار بودن است.
رییسى به رســانه توصیه کرد که گمانه زنى نکنند 
و در ادامه افزود: ســامانه اى ایجاد خواهیم کرد که 
نخبگان و مردم، افرادى که مدنظر دارند از هر کوى 
و برزن که فکر مى کنند به عنوان یک مدیر در دولت 
آتى مى تواند حضور داشته باشد، معرفى کنند و در 

این قضیه از نگاه مردم و نخبگان استقبال مى کنم.
وى تصریح کرد: محور برنامه دولت مردمى، شایسته 

ساالرى خواهد بود.
رییسى در پاسخ به سوالى درباره کاالهاى اساسى، 
گفت: موضوع کاالهاى اساسى اولویت دولت است 
و نظارت بر زنجیره تامین و تولید کاالهاى اساسى 
مردم تا مصرف، جزو اولویت هاى دولت خواهد بود 
ولى اساس قضیه آن است که ارتباط سفره مردم با 
دالر و به نحوى با خارج از کشور در یک کار میان مدت 

و طوالنى مدت قطع کنیم. 
وى اظهارداشت: حتما از ابتداى دولت خودکفایى 
کشور نسبت به تامین کاالهاى اساسى را جزو برنامه 

هاى اصلى قرار مى دهیم.
وى اضافه کرد: ســامانه اى براى ایده ها راه اندازى 
خواهد شد و از همه صاحبان اندیشه و خرد دعوت 
مى شود در بانک ایده ها نظرات خود را ثبت کنند و ما 

از نظرات و دیدگاه ها استقبال مى کنیم.

خــبـــر

تفرش، آشتیان و فراهان از نبود 
زیرساخت  رنج مى برند

ایسنا: منتخب مردم تفرش، آشــتیان و فراهان در مجلس شوراى اسالمى 
گفت: شهرستان هاى تفرش، آشتیان و فراهان از نبود زیرساخت هاى الزم در 

حوزه هاى گوناگون رنج مى برند.
ولى اله بیاتى با اشاره به اینکه شهرســتان هاى تفرش، آشتیان و فراهان یک 
نماینده در مجلس شوراى اسالمى دارند، گفت: این سه شهرستان در گذشته 
از اختالفات رنج مى بردند و براین اســاس همان طور که در دوران تبلیغات 
انتخابى شعار وحدت ســر دادم، تالش خواهم کرد محور اتحاد و انسجام در 

حوزه انتخابیه باشم.
منتخب مردم تفرش، آشــتیان و فراهان در ادامه با اشاره به مشکالت تولید، 
اشتغال، کشــاورزى و زیرساخت ها در این ســه شهرستان گفت: کشاورزى 
سنتى، عدم عرضه تولیدات دامى، نبود نقدینگى مناسب در بین تولیدکنندگان 
کشــاورزى و دامى و عدم حمایت کافى سیســتم بانکى از فعاالن اقتصادى، 
مشکالت زیرساختى نظیر راه بویژه راه هاى روستایى از مهمترین مشکالت 
این منطقه است و با توجه به گستردگى این حوزه انتخابیه تالش خواهم کرد 

تا مطالبات بحق مردم را برآورده کنم.
وى نخستین اولویت کارى خود در کسوت نمایندگى مردم تفرش، آشتیان 
و فراهان در مجلس شــوراى اسالمى را پیگیرى مشــکل اشتغال دانست و 
افزود: آسیبى که عدم تولید شغل به جامعه وارد مى کند بسیار فراوان است. 
وقتى شغل نباشد معیشت مردم ســخت مى شود و زندگى شکل نمى گیرد 
و مهمترین آسیب نبود اشتغال، شــکل گیرى فساد در جامعه بویژه در بین 

جوانان خواهد بود.
بیاتى با اشاره به ظرفیت هاى مهم شهرستان هاى تفرش، آشتیان و فراهان 
گفت: برخوردارى از اقلیم مناســب، اراضى و مراتع بکر و نیز زیرساخت هاى 
الزم، فضا را براى ایجاد اشــتغال پایدار و رونق تولید در عرصه هاى گوناگون 
نظیر کشاورزى و دامدارى فراهم کرده است و باید به گونه اى برنامه ریزى کرد 
تا با ایجــاد کارگاه هاى تولیدى و گلخانه هاى تولید انواع محصوالت از طریق 
جذب سرمایه گذار و کمک دولت، فضا براى تولید و اشتغال بیشتر فراهم شود.

بیاتى، منتخب مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس 
شوراى اسالمى:

مسئول پیش بینى اداره کل هواشناسى استان مرکزى: 

گرد و خاك در استان مرکزى تداوم دارد
عطریاس: مسئول پیش بینى اداره کل هواشناسى استان مرکزى گفت: انتقال گرد و خاك در این استان تداوم دارد و دماى هوا نیز تا پایان هفته جارى با تغییر محسوسى همراه نخواهد بود.

« رضا مرادى» افزود: بررسى ها نشان مى دهد هر چندالگوى جریانات شرقى بر روى کویر مرکزى که در روزهاى گذشته موجب انتقال گرد و خاك به استان مرکزى شده بود تا حدى تضعیف شده اما کماکان طى 24 ساعت آینده احتمال انتقال غلظت 
کمترى از گرد و خاك به مناطقى از استان دور از انتظار نیست.

وى بیان کرد: در روزهاى آتى تا پایان هفته جارى آسمانى صاف تا کمى ابرى و در ساعات بعدازظهر در برخى از نقاط همراه با وزش باد براى استان مرکزى پیش بینى مى شود.  مسئول پیش بینى اداره کل هواشناسى استان مرکزى ادامه داد: دماى هوا 
تا پایان هفته تغییرات محسوسى ندارد. 

روزنامه  سیاسى، اقتصادى، فرهنگى 
��ی
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آگهى فراخوان مناقصه عمومى
 5/م/1400

 مدیریت مخابرات منطقه مرکزى در نظر دارد کابل کشى فیبر نورى مسیر وسقونقان - دلیجان را به اشخاص 
حقوقى واجد شرایط واگذار نماید لذا از کلیه فعاالن در این زمینه دعوت مى شود جهت دریافت اسناد مناقصه 
به سایت مخابرات منطقه مرکزى براى دانلود مراجعه و یا با در دست داشتن فیش واریزى به مبلغ 500،000 
با کد  بنام مخابرات منطقه مرکزى  اراك  بانک ملت شعبه  نزد  به شماره حساب جام 1660860892  ریال 
شناسه 3100080660127 به نشانى ذیل مراجعه و پس از تکمیل اسناد مذکور پاکت هاى پیشنهادى خود 

را حداکثر تا ساعت 12 مورخ 1400/04/14 به واحد قراردادها تحویل نمایند.                     

 (شرکت  کنندگانى که اسناد را از طریق سایت دانلود مى نمایند نیازى به پرداخت فیش ندارد)

 نوع تضمین شرکت در مناقصه :  ضمانتنامه بانکى قابل تمدید داراى حداقل سه  ماه اعتبار در وجه شرکت 
مخابرات ایران - مدیریت منطقه مرکزى چک تضمینى بانکى.

 مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : 497،000،000  ریال 
تاریخ بازگشائى پاکات قیمت : پس از ارزیابى فنى و مالى

 مکان دریافت اسناد مناقصه و ارائه پیشنهادات ( پاکتهاى مناقصه ) : اراك خیابان دانشگاه سه راه  
خانه سازى قنات انتهاى خیابان شقایق ساختمان شماره 1 مخابرات طبقه همکف واحد قراردادها . 

 توجه : به  پیشنهادهاى فاقد امضاء ،  مخدوش ،  مشروط و پیشنهادهایى که بعد از انقضاء مدت مقرر در 
فراخوان واصل شود  مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 شرکت مخابرات در قبول و یا رد هر یک یا تمام پیشنهادات مختار مى باشد.
 سایر اطالعات و جزئیات مربوط ، در اسناد مناقصه مندرج است .

 به دلیل زمان بر بودن تشریفات قانونى مناقصه ، واگذارنده مناقصه مجاز به تغییر تاریخ شروع و پایان قرارداد 
خواهد بود .

 داشتن گواهى صالحیت پیمانکار از نهادهاى قانونى مرتبط (وزارت کار ، تعاون و رفاه اجتماعى و سازمان 
مدیریت و برنامه ریزى و ... ) جهت شرکت در مناقصه الزامى است . 

 هزینه چاپ آگهى بر عهده برنده مناقصه مى باشد. 
 تلفن تماس  32261003 واحد قراردادها

جهت دانلود اسناد مناقصه به نشانىwww. Markazi.tci.ir مراجعه گردد 

���� �خا�ات ����ه ��ی
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معدن داران مکلفند با نظارت راهدارى خرابى راهها را 
ترمیم کنند

استاندار مرکزى در دیدار با معاون وزیر راه و شهرسازى: 

عطریاس : اســتاندار مرکزى در دیدار با معاون وزیر راه 
و شهرســازى از عملکرد ســازمان راهدارى و حمل و نقل 
جاده اى در استان مرکزى درخصوص اقدامات مطلوب بعمل 

آمده و نتایج تأثیر گذار حاصل از آن تقدیر کرد.
 معاون وزیر راه و شهرســازى و رئیس ســازمان راهدارى 
و حمــل ونقل جاده اى که براى بازدیــد از پروژه هاى این 
سازمان به استان مرکزى ســفر کرده بود، در دیدار با سید 
على آقازاده اســتاندار اســتان مرکزى گفت: تالش هاى 
بسیارى در ســال جارى براى ارتقاى ایمنى تردد کاربران 
جاده ها در تمام بخش هاى راهدارى و حمل ونقل اســتان 

مرکزى انجام شده است.
داریوش امانى با اشاره به مشکالت کشوردرزمینه محدودیت 
منابع و تحریم ها ، تصریح کرد: با همت و تالش همکاران 
و همچنین مشــارکت بخش خصوصى، روند اجراى پروژه 

ها در بخش راهدارى و حمل و نقل رضایت بخش است.
اســتاندار مرکزى نیز دراین دیدار ضمــن تقدیرازعملکرد 
ســازمان راهدارى و حمل و نقل جاده اى دراستان مرکزى 
در خصوص اقدامات مطلوب به عمل آمده  و نتایج تأثیر گذار 
حاصل شــده، افزود: مى طلبد راهدارى استان مرکزى در 
راســتاى اتمام برخى پروژه ها که داراى پیشرفت فیزیکى 
باالیى هستند اهتمام بیشترى داشته باشد که دراین راستا 
مقرر شد با حمایت سازمان راهدارى و حمل و نقل جاده اى 
چهار تقاطع غیرهمسطح در شهرستانهاى زرندیه و آشتیان 
که داراى پیشرفت فیزیکى باالى 90 درصد هستند در اسرع 

وقت به بهره بردارى رسد.
وى ادامه داد: مجموعه راهدارى استان مرکزى در حوزه هاى 
مختلف عملکرد خوبى داشته و از تعامل خوبى با مجموعه 

استان برخوردار بوده است که امید است این تعامل همواره 
استمرار داشته باشد.

اســتاندار مرکزى اضافه کرد: در مورد تخصیص 15 درصد 
از درآمد معادن به جاده ها نیــز پیگیرى هاى الزم انجام و 
موارد الزم در شوراى معادن مصوب شده است که بر اساس 
آن معدن داران مکلفنــد با نظارت راهدارى خرابى راهها را 

ترمیم کنند.
 رییس ســازمان راهدارى و حمل و نقل جاده اى استان در 
مورد اصالح بخشى از محور خمین- محالت در محدوده 
روســتاى رباط مراد، گفت:این پروژه مدتهاســت از محل 
اعتبارات استانى در حال ســاخت است، اما به دلیل ضعیف 
بودن میزان اعتبارات اســتانى، هنوز به اتمام نرسیده است 
لذا با هدف افزایش ســطح خدمات راهدارى و تامین راهى 
ایمن براى کاربران راهها با بهره گیــرى از اعتبارات ملى 
براى تکمیل آن و اجراى واریانــت میان رودان، همکارى 
الزم از سوى ســازمان راهدارى و حمل و نقل جاده اى به 

عمل خواهد آمد.

●   استاندار مرکزى ازعملکرد سازمان راهدارى و حمل و نقل جاده اى دراستان تقدیر کرد
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پل خیبر همچنان بالتکلیف است 
مدیرکل میراث فرهنگى، گردشگرى و صنایع دستى استان مرکزى با اشاره به لزوم ثبت جهانى بازار اراك :

ایسنا : مدیرکل میراث فرهنگى، گردشگرى و صنایع دستى 
استان مرکزى از تشــکیل پرونده ثبت جهانى مجموعه بازار 

تاریخى اراك خبر داد.
مصطفى مرزبان اظهار کرد: هر کشورى براى ثبت آثار و ابنیه  
تاریخى خود در فهرست میراث جهانى داراى سهمیه است و 
ایران هم ساالنه یک یا دو مورد را مى تواند به ثبت برساند و با 
توجه به همین محدودیت، استان مرکزى ثبت بازار تاریخى 

اراك را در اولویت قرار داده است.
وى افزود: براســاس این تصمیم، تمامى مجموعه بناى بازار 
با کاروانسراها، سراها، راسته هاى اصلى و فرعى، تیمچه ها و 

الحاقات براى ثبت پیشنهاد داده شده است.
مرزبان با بیان اینکه طى یکى دو ســال گذشته قرارداد تهیه 
پرونده ثبت جهانى امضا شده است، گفت: این پرونده توسط 
مشاور در حال تهیه و آماده سازى است و حداکثر تا پایان سال 

آماده و براى وزارت میراث فرهنگى ارسال خواهد شد.
وى اظهار کرد: ثبت جهانى یک بنا به عوامل مختلفى از جمله 
معمارى منحصر به فرد، حذف دخل و تصرف هایى که اصالت 
بنا را تحت تاثیر قرار داده و مواردى از این دست مشروط است. 
با توجــه به لزوم حذف دخل و تصرفــات، حذف پل خیبر در 
محدوده بازار که منظر این بناى تاریخى را تحت الشعاع قرار 

داده در دستور کار است.
مدیرکل میراث فرهنگى، گردشگرى و صنایع دستى استان 
مرکزى در خصوص موانع ثبت جهانى بازار، گفت: پل خیبر 
در نزدیکى بازار اراك یکى از موانع ثبت جهانى این مجموعه 
است،   میراث فرهنگى و شــهردارى موافق جمع آورى این 
پل هســتند. مقرر بود این پل جمع آورى شود و شوراى شهر 
هم موافقت کرده بود، اما به نظر مى رســد با توجه به مسائل 
ترافیکى شــهر، این موضوع تاخیر داشته و هنوز تکلیف آن 

روشن نشده است.
مرزبان به مرمت بازار اراك در سال هاى گذشته اشاره کرد و 
افزود: مهم ترین بازوى میراث فرهنگى براى مرمت، اعتبار و 
بودجه است، در سال هاى گذشته به دلیل کمبود اعتبار، فقط 

موفق به مرمت اضطرارى بنا براى رفع خطر شدیم.
وى رقم مورد نیاز براى مرمت بازار را حدود 50 میلیارد تومان 
دانست و گفت: در یکى دو سال گذشته نظر شهردارى براى 
مشارکت در امر مرمت بنا جلب شــد و تا امروز شهردارى از 
محل اعتبار بازآفرینى شهرى، سراى نبى زاده را مرمت کرده 
است، البته بازاریان نیز در مرمت مشارکت داشتند به طورى 
که سراى کاشانى با 150 میلیون تومان اعتبار و مشارکت حدود 
30 میلیون تومانى بازاریان و سراى نبى زاده نیز با 30 میلیون 
تومان اعتبار و 8 میلیون تومان کمک براساس الگوى سنتى 
مرمت شد و مرمت سراى صندوق سازها به زودى آغاز مى شود.


