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هرگونه دخالت دولت در امور اقتصادي به زیان کشور است
صنعتگران استان در گفت وگو با عطریاس:
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در این شماره بخوانید

ادامه صفحه 3

استاندار مرکزي:

اعتبارات تملک دارایی 
استان مرکزي رشد دو 

برابري دارد
صفحه  ٤

سرمقاله

      حمیدرضا مهاجرانى

    عضو هیئت علمى دانشگاه 

طرح جامــع کاهش آلودگى هــواى اراك به عنــوان طرحى که 
محورهاى مهمى از جمله آموزش و مشارکت مردم و بهبود حمل 
و نقل و ترافیک شهرى وگسترش فضاى سبز را در نظر گرفته، در 
مجموع طرح ارزشــمندى است، اما ایراداتى هم به آن وارد است. 
براى مثال نگاه شعارى به گســترش فضاى سبز: عدد هزار هکتار 
فضاى سبز بر اســاس چه شاخصى در این طرح لحاظ شده است؟ 

چرا کیفیت این فضاى سبز مورد توجه واقع نشده است؟ 
ایراد اساســى تر عدم رعایت ضمانت هاى اجرایى براى پیشگیرى 
از کوتاهى در انجام این طرح مى باشد که متاسفانه در عمل نتیجه 
منفى خود را نشــان داد. نوع نگاه و رویکــرد اجرایى به این طرح، 
ایرادات بیشترى از خود طرح داشت. متأسفانه اجراى تقاطع هاى 
غیرهمسطح و امور عمرانى مشــابه که بیشتر دلچسب مسئولین 
شهرى و پیمانکارانشان بود، در عمل به اولویت اصلى تبدیل شد. 
موضوع دیگر عدم توجه الزم به منابع مالى پشــتوانه این طرح مى 
باشــد. حتى در زمانى که مشــکالت بودجه تا این حد زیاد نبود 
یعنى در 5 ســال اول  طرح، تنها 10 درصد آن تخصیص داده شد. 
از طرفى با وجود تصویب این طرح در هیئت وزیران، تخصیص هاى 
الزم به آن از محل بودجه هاى ملى صــورت نگرفت و نمایندگان 
شهر اراك در مجلس شوراى اســالمى نیز بیشتر از نتیجه گیرى 
در این زمینه در ســخنرانى صحن علنى مجلس در این باره موفق 
بودند. در حال حاضر ســازمان و اداره کل حفاظت محیط زیست 
محورهایى از این طرح را مســتقیم یا غیرمســتقیم پیگیرى مى 
کنند که قابل تحسین است، اما کافى نیست. از جمله تهیه سیاهه 

انتشار آالینده ها ...

طرح جامع کاهش آلودگى هواى اراك 
ضمانت اجرایى ندارد

هواي پاکم آرزوست 

عطریاس موضوع بازنگري و بروزرسانی طرح جامع کاهش آلودگی 

هواي اراك را بررسی می کند: 

صفحه ٢

 کرونا افزایشى شد
رئیس دانشگاه علوم پزشکى اراك هشدار داد:

3

بیانیه ى جبهه ى  اصالحات ایران درباره ى نتایج انتخابات 1400:

گروه سیاســى: پس از انتخابات 1400 و عدم احراز 
صالحیت چهره هاى اصالح طلب شناسنامه دار دراین 
دوره از انتخابــات، جبهه اصالحات اعــالم کرد که در 
انتخابات مشارکت فعال دارد؛ اما کاندیدایى ندارد. حال 
پس از گذشت یک هفته از این انتخابات جبهه اصالحات 
ایران طر بیانیه اى با تاکید بر آســیب شناسى خود از 
رئیس دولت منتخب خواســته بر مواضع خود استوار 

مانده و فراجناحى عمل کند. در این بیانیه آمده است:
28خــرداد 1400 مهندسى شــده ترین انتخابــات 
ریاســت جمهورى ایران با کمترین میزان مشــارکت 
در تاریخ جمهورى اســالمى ایران به ســرانجام رسید 
و اصالح طلبــان، اعتدال گرایان و حتــى اصولگرایان 
معتدل و دیگر جریان هاى منتقد وضع موجود، نامزدى 

در صحنه نداشتند.
تا چنــد روز قبــل از روز راى گیرى معلــوم نبود چه 
کسانى قرار اســت رقابت کنند و جریان هاى سیاسى 
شناخته شده از چه کسانى حمایت مى کنند. مهندسان 
انتخابات، صحنه را به شکلى سامان دادند که مشارکت 
حداکثرى شــکل نگیرد و در هر شــرایطى نامزد مورد 
نظر آنان به پیروزى برســد. قدرت طلبان با تفسیرهاى 
اقتدارگرایانه از قانون اساســى و با ســلطه بر نهادهاى 
حاکمیتى و با ردصالحیت گسترده ى نامزدهاى رقبا، 
صحنه اى ساختند که منجر به تحقق خواستشان و قهر 

اکثر شهروندان با انتخابات شد.
بخش بزرگــى از شــهروندان ایران بــه صحنه آرایى 
خطرناکى که در این انتخابات شده بود به حق معترض 
بودند. گروهى به دلیل عدم حضور نامزد مطلوب خود، 
در یک حرکت اعتراضى و براى رســمیت ندادن به این 

صحنه آرایى، در انتخابات شــرکت نکردند و گروهى با 
حفظ ماهیت اعتراضى راى شان و به امید تغییر صحنه، 
در چند روز آخر، از تنها نامزد متفاوت موجود حمایت 
کردند. على رغم تفاوت تحلیــل و تصمیم، هر دو گروه 
هدفى ایران دوســتانه داشــتند. «جبهه ى اصالحات 
ایران» که بعد از حذف همه ى  نامزدهاى پیشــنهادى 
توســط بخشــى از اعضاى مجمع عمومى اش توسط 
شوراى نگهبان، در این انتخابات نامزدى نداشت، ضمن 
احترام بــه تصمیم هر دو گــروه و تقدیر از تالش هاى 
مسئوالنه شــان، با توجه به تصمیم بیش از 50 درصد 
مردمى که راى ندادنــد و نیز ماهیــت راى اعتراضى 
میلیون ها شــهروندى که به تنها نامزد متفاوت عرصه 
ى رقابت راى دادند یا راى باطله در صندوق انداختند، 
به حاکمان کشــور هشــدار مى دهد و از آنان مصرانه 
مى خواهد به ریشــه ى نارضایتى ها و اعتراض هر سه 

گروه اخیر توجه کنند و خود را به تغافل نزنند.
نتیجــه ى انتخابات نشــان داد که بخــش بزرگى از 
جامعه ى ایــران امیدش را به اثربخشــى راهبردهاى 
اصالح طلبانه ى حداقلى از دست داده است. تحریم هاى 
شدید اقتصادى و پاره اى از سوء حکمرانى ها که منجر 
به نارضایتى گسترده ى شــهروندان ایران شده است 
و موانعى کــه مخالفان اصالحــات در برابر اصالحات 
خشونت پرهیز و قانونى و حاکمیت اراده ى ملت ایجاد 
کرده اند، سهم بزرگى در ایجاد این ناامیدى داشته است، 
اما  پــاره اى از ضعف ها و اشــتباهات در میان نیروها و 
نهادهاى اصالح طلبان هم از عوامل این کاهش و ریزش 

پایگاه اجتماعى بوده است.
 «جبهه ى اصالحات ایران» وظیفــه ى خود مى داند 

ضمــن نقــد رفتارهــاى اقتدارگرایانه ى بخشــى از 
حکمرانان، بازاندیشــى و زمینه سازى براى اصالحات 
ریشه اى تشکیالتى و گفتمانى در جبهه ى اصالح طلبان 
را در دســتور کار خود قرار دهد. ما نارضایتى بخشى از 
شــهروندان از عملکرد اصالح طلبان را درك مى کنیم 
و براى آسیب شناسى و بازســازى و نوسازى اندیشه و 
ســاختار جریان اصالحات خود را آماده  خواهیم کرد و 
نتایج بررسى ها و جمع بندى خود را به اطالع شهروندان 
ایران خواهیم رســاند. همچنیــن   امیدواریم مجموعه 
ى  نهادهــاى حکمرانى هم صداى ایــن میزان عظیم 
نارضایتى از شــرایط عمومى کشــور را بشنوند و براى 
کاهش آن، اصالحات رویکردى، سیاستى، ساختارى و 
نهادى ضرورى را در اولویت قرار دهند. ما ضمن تاکید 
بر لزوم اجراى بدون تنازل قانون اساســى و لغو نظارت 
اســتصوابى (که مانع شــکل گیرى انتخابات رقابتى و 
عادالنه شده است)، فکر مى کنیم کشور نیازمند تحول 
و تغییرى اساســى در سطح رویکردهاى کالن در اداره 

ى کشور است.
ما ضمــن اداى احترام بــه راى، نظر و رفتــار همه ى 
شــهروندان در این انتخابات، از جمله راى بخش قابل 
توجهــى از ایرانیان به جناب آقاى رئیســى، از رییس 
جمهور منتخب مى خواهیم بکوشد فراتر از قول، عمًال 
رئیس جمهور همه ى ایرانیان باشــد. همچنین توجه 
کند که کاهش چشمگیر مشارکت در انتخابات، افزایش 
آراى باطله و افزایش نارضایتى عمومى، نشــانه هایى 
هشــداردهنده  اند که اصالحات فورى و ریشــه اى را 
ضــرورى مى ســازند؛ اصالحاتى براى احیــا و تقویت 
جمهوریت، کاهش شکاف دولت و مردم، اتخاذ سیاست 
خارجى معطوف بــه رفع تحریم ها و بهبود معیشــت 
مردم، تغییر رویه ى حکمرانى اقتصادى، احیاى توسعه 
و کاهش انواع نابرابرى و تبعیــض، صیانت از حقوق و 
آزادى هاى اساسى همه ى شــهروندان و پاسخ گویى 
جریانى کــه اکنون همــه ى نهادهــاى حاکمیتى را 

یکپارچه در دست دارند.

«جبهه ى اصالحات ایران» براى رئیس جمهور منتخب 
در تامین رضایت شــهروندان و انجــام اصالحات فوق 
آرزوى توفیق مى کند. این جبهه در برنامه هایش براى 
دولت سیزدهم که منتشــر کرده است اهداف اصلى و 
187 برنامه ى دقیق و ســنجش پذیرى که براى کشور 
ضرورى مى داند را ذکر کرده است. این سند مبناى نقد 

و مطالبه گرى ما از دولت سیزدهم خواهد بود.

رییس جمهور منتخب بکوشد فراتر از قول، عمًال 
رئیس جمهور همه ى ایرانیان باشد

رویدادها را با ما
 در صفحه

 اینستاگرام عطریاس 
دنبال کنید
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●   قطع ارتباط سفره هاى مردم با دالر، زمانى شدنى است که تورم کنترل شود

●   در مورد برگزارى مراسم در فضاى مسقف در حسینیه 
کرهرود بارها تذکر داده ایم

●   طرح جامع کاهش آلودگى هواى اراك دیگر پاسخگوى رفع معضل آلودگى نیست
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عطر یاس : روند ابتال به کرونا در استان افزایشی شده 
است و نیازمند کمک همه ارگان ها هستیم.

رییس دانشــگاه علوم پزشــکى اراك با تاکید بر اینکه با 
هفته حساسى روبرو هستیم، گفت: در حال حاضر شرایط 
ظرفیتى تاالرها و رســتوران به شــکلى است که اصال 
پروتکل ها رعایت نمى شود، پس اگر این مراکز در همان 
لحظه برگزارى مراسم و پذیرش مردم، پلمب شوند؛ عمال 
اتفاقى که نباید افتاده اســت و اثرى نخواهد داشــت، اما 

توقع این اســت که اتاق اصناف و مســئوالن امر نظارت 
داشته باشند و به دانشگاه کمک کنند، شرایط اقتصادى را 
درك مى کنیم،اما اگر طى 48 ساعت تغییر در روال کارى 
تاالرها و رستوران ها ایجاد نشود با کمک نیروى انتظامى 
اقدام مى کنیم و حتى ممکن است مراسم تاالرها را کنسل 

و پلمب شود.
سید محمدجمالیان افزود: در کنار رستوران ها و تاالرها، 
رانندگان تاکســى هاى تلفنى و اینترنتى ماسک استفاده 

نمى کنند و توقع مى رود که نظارت الزم در این حوزه نیز 
اعمال شود، هرچند که در سطح شهر هم ناظرهستیم که 

راننده ها از زدن ماسک خوددارى مى کنند.
رییس دانشگاه علوم پزشکى اراك با اشاره به نارنجى 
بودن اراك و نارنجى شدن خمین و ساوه ، گفت: در 
شرایط نارنجى مســلما باید برخى مشاغل تعطیل 
باشند، اما اگر با ادامه فعالیت آنها همراهى مى شود 
به دلیل مشکالت اقتصادى است هرچند که متاسفانه 
اصناف همکارى ندارند، در حال حاضر آموزشگاه  هاى 
موسیقى و زبان و گیم نت ها باید تعطیل باشند، اما 
همه با عدم رعایت پروتکل ها فعالند و اگر این روال 
ادامــه یابد با توجه به اینکــه در آغاز راه پیک پنجم 
هســتیم، اگر این مراکز تعطیل شدند، جاى گالیه 

نمى ماند.
وى تصریح کرد: در خصوص حسینیه کرهرود بارها 
تذکر داده شده است، اما هر هفته در فضاى مسقف 
این حسینیه مراسم برگزار مى شود، باشگاه و سالن 
هاى ورزشــى بدون رعایت پروتکل هاى بهداشتى 
بدون تهویه مناســب تا پاسى از شــب فعالند و باید 
اداره کل ورزش و جوانان بر آنها نظارت داشته باشد، 
همچنین تراکم مســابقات باالست و مى تواند نقطه 

تهدیدى براى سالمت باشد.
جمالیان اظهار کرد: زمانى که درخواست برگزارى 
یک مراســم و مجمع واصل مى شود، کارشناسان 
به صورت علمى مســئله را بررســى مى کنند که 
متاســفانه برخوردهاى خوبى با کارشناسان نمى 
شــود و به محض دریافت پاســخ منفى هتاکى و 
برخورد فیزیکى رخ مى دهد. الزم است فرمانداران 
به مدیران اعــالم کنند که حضور کارشناســان و 
بازرســان براى حفظ ســالمت جامعه است و باید 

شان و حرمت آنها حفظ شود.
وى در خصوص واکسیناســیون گفت: متاســفانه 
شــایعاتى در این حوزه وجود دارد، در همه دانشگاه 
هاى کشور کمیته عوارض واکسیناسیون وجود دارد، 
در شهرستان هاى تابعه دانشگاه علوم پزشکى اراك 
تاکنون، 71 هزار نفر دوز اول و 26 هزار نفر دوز دوم 
را دریافت کرده اند، تا این لحظه 6 مورد فوتى گزارش 
شده است که مى تواند به واکســن مرتبط باشد، با 
بررســى صورت گرفته از این 6 مورد تنها نسبت به 
یک مورد مشکوك هستیم که مرگ ناشى از تزریق 

واکسن بوده باشد.
جمالیان با تاکید بر اینکه تمامى تزریق ها رصد مى 

شود، افزود: تا کنون 13 مورد عارضه ناشى از واکسن 
شناسایى شده که منجر به بسترى شده و پس از 24 
تا 48 ساعت مرخص شــده اند، در مجموع تا امروز 
هیچ عارضه جدى نداشته ایم. طى هفته جارى تمام 
افرادى که واکسن مرحله اول را دریافت کرده اند دوز 
دوم را دریافت مى کنند و خوشبختانه دوز مورد نیاز 
وارد استان شده است و نگرانى وجود ندارد و نیازى 
نیست قبل از تماس با افراد در مراکز واکسیناسیون 

حاضر شوند.
رییس دانشگاه علوم پزشــکى اراك در جلسه ستاد 
مدیریت بیمارى کرونا در استان مرکزى گفت: قبل 
از انتخابات، جلسات و میتینگ هایى برگزار شد که 
رعایت پروتکل هــا در آنها صورت نگرفت و تذکرات 
الزم ارائه شد، اما روز انتخابات میزان رعایت پروتکل 

ها مطلوب بود.
 جمالیان با اشــاره به برگزارى کنکور سراسرى در 
هفته آتى تصریح کرد: با آموزش و پرورش مذاکرات 
الزم انجام شده است تا امسال هم مانند سال گذشته 
آزمونى بدون مشکل داشته باشیم، در سال گذشته 
هیچ یک از داوطلبین ابتال به کرونا نداشتند که نشان 

از برگزارى مطلوب آزمون دارد.

گزارش

 کرونا افزایشى شد

رئیس دانشگاه علوم پزشکى اراك هشدار داد:

آگهى تغییرات شرکت الیاف شاهکار نرمینه سهامى خاص ( شماره ثبت 1685 )
آگهى تغییرات شرکت الیاف شاهکار نرمینه سهامى خاص به شماره ثبت 1685 و شناسه ملى 14008124555 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1399/12/04 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : رضا صفرى به 
شماره ملى 0579670775 حسین صفرى به شماره ملى 0579951634 حسن صفرى به شماره ملى 0579396487 

به سمت اعضاء هیئت مدیره براى مدت دو سال انتخاب گردیدند.

اداره �ل ��� ا�ناد و امالک ا�تان ��ی ��ع ��� ��� � و �و�سات ��ر�جاری د��جان (۱۱۵۲۸۱۱)

آگهى تغییرات شرکت الیاف شاهکار نرمینه سهامى خاص ( شماره ثبت 1685  )
آگهى تغییرات شرکت الیاف شاهکار نرمینه سهامى خاص به شماره ثبت 1685 و شناسه ملى 14008124555 به 
استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ 1399/12/04 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1- حسین صفرى به شماره ملى 
0579951634 به ســمت رئیس هیئت مدیره- رضا صفرى به شــماره ملى 0579670775به سمت نایب رئیس 
هیئت مدیره- حسن صفرى به شماره ملى0579396487 به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره براى مدت دو سال 
انتخاب گردیدند. -2 کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقوداسالمى 
با امضاء رئیس هیئت مدیره ومدیرعامل همراه با مهر شــرکت و اوراق عادى باامضاء مدیر عامل همراه با مهر شرکت 

معتبر مى باشد.

اداره �ل ��� ا�ناد و امالک ا�تان ��ی ��ع ��� ��� � و �و�سات ��ر�جاری د��جان (۱۱۵۲۸۱۲)

آگهى تغییرات شرکت نیک تابان صبا شرکت با مسئولیت محدود  ( شماره ثبت 11912   )
آگهى تغییرات شرکت نیک تابان صبا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 11912 و شناسه ملى 10780155362 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1400/03/23 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مرکز اصلى شرکت 
از نشــانى قبلى به استان مرکزى ، شهرستان اراك ، بخش مرکزى ، دهســتان مشهد میقان ، روستا شهرك صنعتى 
ایبک آباد، محله شهرك صنعتى ایبک آباد ، بلوار امیرکبیر ، خیابان اطلسى 6 ، پالك 0 ، ساختمان قطعه سى 6/1 ، طبقه 

همکف-کدپستى 3833151533 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید.

اداره �ل ��� ا�ناد و امالک ا�تان ��ی اداره ��� ��� � و �و�سات ��ر�جاری اراک (۱۱۵۳۱۰۸)

خبر

با توزیع کنندگان قرص هاى گلوریا 
در استان مرکزى برخورد مى شود

گفت:  اراك  پزشکى  علوم  دانشگاه  دارو  و  غذا  معاون  ایسنا: 
برخورد  مرکزى  استان  در  گلوریا  قرص هاى  توزیع کنندگان  با 
مى شود به گزارش ایسنادکتر عباس علیمرادیان گفت: فروش 
هرگونه مکمل و دارو در فضاى مجازى غیرمجاز بوده و سازمان 

غذا و دارو در این خصوص رسیدگى خواهد کرد.
وى افزود: براساس گزارش هاى واصله مردمى و بازرسى هاى 
میدانى و به دنبال محرز شدن وجود روانگردان آمفتامین(شیشه) 
در قرص هاى تقلبى گلوریا، مراتب از طریق دادستانى و بازرسان 

این معاونت پیگیرى و با متخلفان برخورد خواهد شد.
وى تاکید کرد: با توجه به اهمیت و حساسیت موضوع، جلسات 
متعددى با مراجع قضایى برگزار و با پیگیرى پلیس امنیت و واجا، 
دستگیرى عاملین تولید و فروش این دارو در دستور کار مراجع 

ذیربط قرار گرفته است.
برچسب  به  توجه  لزوم  بر  تاکید  با  ادامه  در  علیمرادیان  دکتر 
اصالت روى فراورده هاى سالمت محور از قبیل دارو، مکمل، 
تجهیزات پزشکى و محصوالت غذایى وارداتى خاطرنشان کرد: 
براى اطمینان از اصالت این فرآورده ها حتما باید شناسه ردیابى 
و رهگیرى روى محصوالت از طریق سامانه مورد تایید سازمان 
غذا و دارو در سامانه www.ttac.ir و پیامک 20008822 

استعالم شود.

خبر

هرهشت هزار هکتارتنها یک محیط بان
مدیر کل حفاظت محیط زیست استان مرکزى اعالم کرد:

عطریاس: مدیرکل  حفاظت محیط زیســت استان 
مرکزى  به مناسبت روز ملى محیط بان گفت: دلیرمردان 
محیط بان بعضًا در شــرایط ناگوار اقلیمى و طاقت فرسا، 
از عرصه هاى طبیعى ایران زمین پاسدارى مى نمایند و 
بى شک تالش این دالورمردان، در حفظ تنوع زیستى و 

منابع طبیعى و ملى ستودنى است .
" رضا میرزائى "  همچنین با گرامیداشت نام و یاد 145 
محیط بان شهید، و جانبازى 377 محیط بان در سالهاى 

گذشــته خاطرنشــان کرد: محیط بانان با وجود کمبود 
امکانات و تجهیزات و در شــرایط کارى بسیار سخت، 
در برابر متخلفان و متجاوزان به طبیعت و محیط زیست، 
قاطعانه ایســتاده اندو حفاظت و حراســت از گونه هاى 

ارزشمند گیاهى و جانورى را بر عهده دارند.
مدیرکل حفاظت محیط زیست اســتان با بیان اینکه بر 
اساس استاندارد جهانى، هر 1000 هکتار عرصه یک نفر 
محیط بان نیاز دارد،اظهار داشت: در استان مرکزى درهر 

8  هزار هکتار یک محیط بــان انجام وظیفه مى کند که 
تناسب مطلوبى بین این میزان عرصه و تعداد محیط بانان 
وجود ندارد و کمبودها محرز اســت، البته در کنار تالش 
جهت جذب محیط بان، سعى مى شود از تکنولوژى مانند 
دوربین هاى نظارتى و سیســتم پهپاد جهت مدیریت و 

پایش عرصه هاى طبیعى استان استفاده شود.
میرزائى در ادامه قانون حمایت از محیط بانان رادر تقویت 
حفاظت طبیعت مؤثر دانســت و افزود : تصویب نهایى 

قانون حمایت از محیط بانان نقطه عطفى در اشــاعه و 
اختیارات حوزه حفاظت محیط زیست است ومحیط بانان 
تا پیــش از تصویب این قانون براى بکارگیرى ســالح 
مشکالتى داشتند و کاســتى وجود داشت اما با حمایت 
نمایندگان مجلس این قانون پس از سال ها تصویب شد 

که امیدواریم نتایج آن را شاهد باشیم.
مدیرکل حفاظت محیط زیســت با اشــاره به اصل 50 
قانون اساســى و فرمایش مقام معظم رهبرى(مدظله 

العالى) در رابطــه با اهمیت و جایگاه محیط زیســت، 
خاطرنشان کرد: سیاســت راهبردى سازمان حفاظت 
محیط زیست  در این حوزه تحقق 80 میلیون محیط بان 
و نیازمند دغدغه مندى، تعهد و مشــارکت تمام مردم 
و مسئوالن اســتکه خوشبختانه در اســتان مرکزى با 
همراهى جوامع بومى اطــراف مناطق تحت مدیریت 
و سمن هاى زیســت محیطى و مسئولین این مهم در 

حال تحقق مى باشد.

فراخوان مناقصه عمومى یک مرحله اى زیرسازى و 
آسفالت معابر روستاى عقیل آباد

دهیارى عقیل آباد در نظر دارد مناقصه عمومى زیرسازى و آسفالت معابر به شماره 

2000094726000002 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکى دولت برگزار نمایید . 

کلیه مراحل برگزارى مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایى پاکت ها 

از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکى دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد 

شد و الزم است مناقصه گران درصورت عدم عضویت قبلى  مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت 

گواهى امضاى الکترونیکى را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .

 تاریخ انتشار مناقصه در سامانه 1400/04/05 میباشد .

مهلت زمانى دریافت اسناد مناقصه از سایت : 

ساعت 10 روز شنبه مورخ 1400/04/05 تا ساعت 10 روز پنجشنبه 1400/04/10  

مهلت زمانى ارائه پیشنهاد : تا ساعت 10 روز یکشنبه 1400/04/20 

زمان  بازگشایى پاکت ها : ساعت 10 روز دوشنبه 1400/04/21 

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و 

ارائه پاکت هاى الف : آدرس اراك - بخشدارى مرکزى - واحد مالى تلفن 08632245660

خبر

مستمرى بازنشستگان تامین اجتماعى بر چه اساس افزایش یافت؟

قریب، معاون بیمه اى سازمان تأمین اجتماعى تشریح کرد؛

ایلنا: معاون بیمه اى ســازمان تأمین اجتماعى 
الزامات قانونى افزایش مســتمرى بازنشســتگان 

تامین اجتماعى را تشریح کرد.
معاون بیمه اى ســازمان تأمیــن اجتماعى گفت: 
زمانى که متناسب سازى مرحله اول در مرداد 99 

عملیاتى شــد یک رضایتمندى خوبى در جامعه 
هدف شــکل گرفت و در ادامــه دو عامل تورم و 
متناسب ســازى در صندوق بازنشستگى کشورى 
و لشــکرى و فاصله ایجاد شــده بــود که موجب 
نارضایتى مســتمرى بگیران تأمین اجتماعى شد 

و در ادامه قرار شد، متناسب سازى مرحله دوم از 
ابتداى سال 1400 اجرا شود. 

مهرداد قریب افزود: در بودجه 1400 براى مرحله 
دوم متناسب ســازى 89 هزار میلیارد تومان بابت 
دیــون معوقه دولت به تأمیــن اجتماعى تصویب 

شــد و مهمترین آیتم متناسب سازى مرحله دوم 
این بود که براى جبــران افت 75 درصدى زمان 
برقرارى مستمرى به یک فرمول مشترك رسیدیم 
و آیتــم دوم افزایش مزایاى جنبــى مانند کمک 
هزینه عائله مندى، هزینه مســکن و کمک هزینه 

اوالد بود. آیتم سوم تفاوت تطبیق متناسب سازى 
بود و با اعمال تطبیق به عنوان مثال حقوق افرادى 
که با 20 سال ســابقه بازنشسته شده بودند با حق 
اوالد و همســر کمتر از ســه میلیون و 900 هزار 

تومان نشد.

دوخطه شدن راه آهن اراك در 
اسرع وقت انجام شود

ایسنا: نماینده مردم اراك، خنداب و کمیجان درمجلس شوراى 
 500 بیمارستان  قم،   - اراك  خطه   2 راه آهن  گفت:  اسالمى 
تخت خوابى اراك، پل سنجان با حجم تردد روزانه بیش از 50 هزار 
خودرو، مسیر درمن دایر از مسیر خار پهلو، مسیر وفس آقچه قلعه 
و چندین سالن ورزشى روستایى از جمله مهمترین طرح هاى نیمه 

تمام در استان مرکزى است که باید هرچه زودتر به اتمام برسد.
حسن آصفرى در شوراى برنامه ریزى و توسعه استان مرکزى 
اظهار کرد: امروز سفر از اراك تا قم از طریق راه آهن اراك حدود 
4 ساعت زمان مى برد اما از تهران تا قم 45 دقیقه طول مى کشد 
که نیاز است، بر این اساس راه آهن اراك قم در اسرع وقت باید 
دوخطه شود.وى افزود: در خصوص انتخاب پیمانکار انتظار مى رود 
دستگاه ها تا حد امکان از پیمانکاران داخلى استفاده کنند .نماینده 
مردم اراك، خنداب و کمیجان در مجلس شوراى اسالمى گفت: 
اگر استان مرکزى در بحث بودجه به سهم قائل شده در قانون و 
مبلغ 927 میلیارد تومانى اکتفا کند اتفاقات خوبى در این استان 
رخ نمى دهد. زمانى یک مدیر در مجموعه کارى خود موفق است 
که بتواند سهم بیشترى از اعتبارات را جذب و پروژه هاى بیشترى 
را اجرا کند.آصفرى عنوان کرد:  تکمیل طرح هاى نیمه تمام در 
از  برنامه ها قرار گیرد زیرا برخى  اولویت  باید در  استان مرکزى 
طرح ها در حال تبدیل شدن به ابنیه  تاریخى و یا ثبت تاریخى 
هستند.نماینده مردم اراك، کمیجان وخنداب  افزود: راه آهن دو 
خطه اراك - قم، بیمارستان 500 تخت خوابى اراك، پل سنجان 
با حجم تردد روزانه بیش از 50 هزار خودرو، مسیر درمن دائن از 
مسیر خار پهلو، مسیر وفس -آقچه قلعه و چندین سالن ورزشى 
روستایى از جمله مهمترین طرح هاى نیمه تمام در استان مرکزى 
است که باید هرچه زودتر به اتمام برسد.آصفرى اضافه کرد: در 
بحث محرومیت زدایى اعتبارات خوبى لحاظ شده که نیاز است 
تالش ویژه اى در این خصوص صورت گیرد و از این محل مشکل 
آب 46 روستاى شمال اراك، خنداب و کمیجان رفع شود. کار 
مطالعاتى فاضالب کمیجان - میالجرد به اتمام رسیده و براى 
اجرا نیازمند تامین اعتبار است. مطالعه فاضالب خنداب و الیروبى 
قنوات و تامین اعتبار الزم براى آنتن دهى روستاهاى باقى مانده  

نیز از دیگر ضروریات است.

آصفرى، نماینده اراك:

●   در مورد برگزارى مراسم در فضاى مسقف در حسینیه کرهرود بارها تذکر داده ایم

معاون غذا و داروى دانشگاه علوم پزشکى اراك:
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عطریاس موضوع بازنگرى و بروزرسانى طرح جامع کاهش آلودگى هواى اراك را بررسى مى کند: 

هواى پاکم آرزوست 
گزارش

یازدهم شهریور ماه سال 1386 هیئت وزیران به 
استناد اصل یکصد و ســی و هشتم قانون اساسی 
، طرح جامع کاهش آلودگی هواي شــهر اراك را 
در 19 ماده تصویب کرد و دســتگاه هاي اجرایی 
مختلفــی از جمله وزارتخانه هاي کشــور، نفت، 
نیــرو، راه و ترابــري، صنعت، معــدن و تجارت، 
مسکن و شهرسازي، جهاد کشــاورزي،    معاونت 
برنامه ریزي و نظارت راهبــردي رییس  جمهور و 
سازمان حفاظت محیط زیســت را مأمور اجراي 
مصوبات این طــرح ملی کرد. گره کــور اجرایی 
نشــدن طرح جامع کاهش آلودگی هواي اراك را 
باید در چند محور اساســی جســت و جو کرد که 
شــاید مهمترین آن تخصیص کم رنگ اعتبارات 
است. اما بازنگرى و بروز رســانى این طرح امرى 
اســت که از ســوى یازمان هاى زیست محیطى 
مطرح شده اســت و دولتمردان نیز در پى اجراى 

این امر هستند. 

فرصت سوزى در اجراى طرح جامعه 
کاهش آلودگى هواى اراك 

رئیس هیئت مدیره شــبکه محیط زیست و منابع 
طبیعى استان مرکزى گفت: ساماندهى وضعیت 
محیط زیســت اراك و از جمله بهبــود وضعیت 
آلودگى هــواى کالنشــهر اراك بــه عنوان یک 
مطالبه جدى مردمى،  از 3دهه پیش مطرح شده 
و با پیگیرى هاى فعاالن محیط زیســت و مدیران 
وقت استانى با مطالعات مختصر میدانى در انتهاى 
دهه 70 و ابتداى دهه 80 ، طرح در سال 84 تهیه 
و بعد از سفر استانى رئیس جمهور وقت در جلسه 
هیئت وزیــران مورخ 13 شــهریورماه 1386 به 

تصویب رسید. 

طرح دیگر جوابگوى حل معضل آلودگى 
هواى اراك نیست

ســیاوش آقاخانــى افــزود: این طــرح درزمان 
خود اولین برنامه منســجم بین بخشــى بود که 
راهکارهایى اجرایى، با اعتبارات مصوب و متولى 
سازمانى مشــخص براى بهبود وضعیت آلودگى 
هواى اراك در دهــه 80 ارائه مى داد که قرار بود 
طى 4 سال مشکل آلودگى هواى اراك را حل کند. 
وعده 4 ســاله اى که پس از گذشــت 16 سال نه 
تنها بســیارى از وعده هاى مصوب خود را پس از 
4 دولت اجرایى نکرده، بلکه حتى دیگر جوابگوى 
حل معضل آلودگى هواى اراك نیست. وعده هاى 
عمل نشده اى از احداث هزار هکتار فضاى سبز تا 
بهبود سیســتم حمل و نقل عمومى شهر و اصالح 
ترافیکى معابر تا گازســوزکردن سیســتم حمل 
و نقل عمومى و مباحث مشــارکت شــهروندى و 
بسیارى موارد دیگر، هیچ یک به درستى عملیاتى 

نشده اند. 
وى ادامه داد: ضعف عملکرد مدیران ارشد استان 
در 16 سال گذشته سبب شــده که نه تنها طرح 
مذکور اجرایى نگردد، بلکه اثر بخشــى خود را نیز 
از دســت بدهد. به گونه اى که امروز نه تنها منشا 
آلودگى، بلکه الگوى انتشــار و اثربخشــى آن نیز 
متفاوت شده و اســتانداران پیشــین و استاندار 
فعلى، چه در جذب منابع، چه در بسیج دستگاهها 
و حتى در برگزارى مداوم جلسات کارگروه آن نیز 

ناتوان بوده اند. 
آقاخانى اظهار داشــت: متأسفانه کارگروه کاهش 
آلودگى هوا و ریاســت آن در بحث آلودگى هواى 
اراك فرصت سوزى کرده و نه تنها فرصت اجراى 
کامل طرح از بین رفــت، بلکه هیچ طرح به روز و 
جایگزینى نیز براى آن تهیه نشد و در حال حاضر 
هیــچ اعتبار مصوب یــا برنامه مدونــى نیز براى 
دســتگاهها وجود ندارد. وضعیــت نابه هنجارى 
که وضعیت هواى اراك را در شرایط بغرنجى قرار 
داده و مردم را از تدبیر مدیران ناامید کرده است. 

تأخیردر اجراى طرح ضربه هاى بسیار 
بزرگى را به شهر وارد کرد

مدیرعامل مؤسســه محیط زیستى سبزاندیشان 
اراك با اشاره به این مطلب که بازنگرى طرح جامع 
کاهش آلودگى هواى اراك را باید از دو منظر نگاه 
به  گذشــته و آینده بررســى کرد، گفت: در نگاه 
به گذشــته باید به تفکیک مشخص شود که چه 
بخش هایى از این طرح با موفقیت اجرا و به اهداف 
خود رســیده و چه قســمت هایى مغفول مانده و 
دالیل این کاستى ها چه بوده است. موضوعى که 
مشخص است اینکه بخش هاى عمده اى انجام با 
تأخیر چندین ســاله اجرایى شده است. این طرح 
چندین ســال بالتکلیف مانده بــود و در نهایت با 
اقداماتى که در چند ســال اخیر انجام شد، بخش 

هایى از این طرح اجرایى شده است. 
حمید اخوان افزود: اما این تأخیر چند ساله به هر 
ترتیب بسیار مهم است. سال 1386 طرح مصوب 
شده، برخى اقدامات زیبا را بر روى کاغذ تصویب 
، چندین ســال در تخصیص بودجــه و امکانات و 
اولویت هاى آن تعلل مى کنیم و در نهایت پس از 
چند ســال با وجود اقدامات انجام شده، مشاهده 
مى کنیم از شــرایط عقب افتاده ایم. تأخیرى که 
در اجراى این طرح انجام شــد، بسیارى از مسائل 
را تغییر و ضربه هاى بسیار بزرگى را به شهر وارد 
کرد. این موضوع باید مورد بررســى قرار گرفته و 
مشخص شــود چند درصد از طرح اجرایى شده و 

چه اقداماتى در چه سالهایى انجام شده است. 
وى ادامــه داد: مدیران ســال هایى که کاســتى 
داشــته اند باید پاسخگو باشــند و از مدیرانى که 
به شایســتگى پیگیرى کرده انــد و در زمان آنها 
اقداماتى خوبى انجام شــده، باید قدردانى شوند. 
این زمانبندى بســیار مهم اســت که در چه سال 
هایى چه اقداماتى انجام شــده است. این تأخیر 
کلى در کاهش آلودگى هواى شــهر اراك بسیار 
ضربه زننده است و شــرایط را تغییر داده و حتى 

ممکن است از موضوعیت خارج کند. 
مدیرعامل مؤسســه سبزاندیشــان اراك اظهار 
داشــت: طرح جامع کاهش آلودگى هواى اراك 
شامل 2 ســرى اقدامات اســت. برخى اقدامات 
عمومى مانند توسعه حمل و نقل عمومى، ارتقاى 
اســتانداردهاى صنایع، مراکز معاینه فنى خودرو 
است که همیشه و همه جا به درستى جایگاه دارد. 
برخى اقدامات بــه علت آنکه مبتنى بر شــرایط 
خاص اراك اســت، بسیار مهم جلوه مى کند؛ چرا 
که اقدامات اقتضایى این طرح براى اراك بســیار 
مهم است و باید مشخص شود شامل چه مواردى 
بوده است. این نوع اقدامات ویژگى بارز این طرح 
براى شهر اراك است که باید به صورت ویژه مورد 
بررســى قرار گیرد و اینکه آیا بــر روى آن تمرکز 
شــده اســت؟ بودجه کافى به آن اختصاص داده 
شده اســت؟ اولویت تصمیم گیران میانى و کالن 

کشورى بوده است؟. 
اخوان تصریح کرد: یکى از ایــن موارد که خاص 
اراك اســت، ماده 9 این طرح بوده کــه الزام به 
تأمین گاز براى نیروگاه حرارتى شــازند از طریق 
وزارتخانه هــاى نفت و نیرو بوده اســت که باید 
اقدامات اساسى بر روى آن انجام مى شد.  از سال 
تصویب این طرح، این مورد در برنامه هاى دولت 
هاى متعدد بوده اســت، اما متأسفانه شاهدیم که 
حتى در سال گذشته و اکنون که در سال 1400 
قرار داریم هنوز هم در اراك و شــازند پیوســته 
دچار مشکالتى هســتیم. همین اقدام به تنهایى 
تمامى زحمــات مثبتى که در حوزه هاى دیگر در 
راســتاى کاهش آلودگى هواى اراك انجام شده 
بود را تحت الشــعاع  داده و تعداد روزهاى آلوده 
هواى اراك را به شدت افزایش داد. متأسفانه این 
موضوع در هیــچ دوره اى به عنوان اولویت دولت 
نبوده و مدیران استانى نیز در چنین مورد خاصى 

تابع تصمیم کالن کشورى بوده اند. 
وى بیان داشــت: یکى دیگر از موارد خاص اراك 
ماده 10 این طرح است. این طرح مى گوید توسعه 
و افزایش ظرفیــت صنایع موجــود در محدوده 
شهر اراك ممنوع اســت. البته به استثناى صنایع 
خاص که مى گوید تنها صنایع پاك و پیشــرفته 
مى تواند در محدوده شــهر اراك مســتقر شود، 
توســعه یابد و یا اینکه افزایش ظرفیت پیدا کند. 
این ماده به صراحت مى گوید که ســایر صنایع به 

خصوص صنایع آالینده نمــى توانند در محدوده 
شهر اراك ایجاد و یا توسعه و افزایش ظرفیت پیدا 
کند، چرا که ظرفیت آن تکمیل شــده و در نهایت 
ممنوع است. اما متأســفانه تصمیماتى که در این 
مدت گرفته شده نشان مى دهدکه در عمل چنین 
اتفاقى رخ نداده است. بایدمدت زمان اجراى این 
طرح را مورد بررســى قرار داده و بررســى کنیم 
تصمیم گیران حوزه صنعت آیا پایبند به این ماده 
بوده اند ؟ نمونه بارز آن ایجاد و احداث پتروشیمى 
الوند اســت که هیئت دولت مصوب کرده اســت. 
در این خصوص محدودیت را برداشــته و آن را از 
استثناء خارج و در محدوده اراك قرارمى دهیم. در 
خصوص صنایع دیگر نیز باید بررســى شود که در 
مدت این سالها آیا صنایع پاك و پیشرفته افزایش 
پیدا کرده انــد و یا اینکه ایجاد و توســعه صنایع 

آالینده همچنان ادامه داشته است.

 براى دولتها پارامترهاى دیگرى بر کاهش 
آلودگى هوا اولویت داشته است 

وى تأکید کرد: درمواردى که بر اســاس شرایط 
خاص اراك پیش بینى شــده ، متأسفانه مشاهده 
شده که دولت ها به آن پایبند نبوده و پارامترهاى 
دیگرى بر کاهــش آلودگى هوا اولویت داشــته 
است. تصور مى شــود مهمتر از اینکه طرح هاى 
اینچنینى بخواهد به ما کمــک کند، پایبندى به 
اصول و مواردى اســت که باید به آنها عمل شود. 
حتى قوانین باالدســتى بسیارى نیز داریم که چه 
در حوزه نیــروگاه و مصرف مازوت و چه در حوزه 
هاى دیگــرى مانند قانون هواى پاك، اگر اجرایى 
شوند، بســیارى از مشــکالت این حوزه برطرف 
خواهد شــد. مشــکل و معضل اساســى اولویت 
ندادن به موضوع و عدم پایبندى به شرایط است. 
با توجه بــه تصویب قانون هواى پاك پس از طرح 
جامع گذشــته و توجه به ظرفیت هاى جدید در 
این قانــون از جمله آلودگى صوتــى و نیز امواج 
رادیویى و الکترومغناطیس و پرتوهاى یون ساز و 
غیریون ساز، لزوم توجه به این امواج و ایجاد شبکه 
پایش و نظارت بر این نوع آلودگى ها نیز در طرح 

جامع به شدت احساس مى شود.
اخوان با اشــاره به آینده اجراى ایــن طرح ابراز 
داشت در حوزه بروزرسانى طرح بر اساس شرایط 
موجود و چه در حوزه تهیه سیاهه انتشارکه منابع 
آلودگى و آالیندگى را مشخص کند، تالش هایى 
انجام شده اســت. براى آینده باید چند موضوع را 
در رئوس کار خــود قرار دهیم. اول اینکه هر چند 
بعضاً در حوزه کاهش آلودگى برخى منابع آالینده 
، صنایع و مشکالت ترافیکى توفیقاتى حاصل شده 
است، اما 2 عامل نیز وجود دارد که شاید در آینده 
تشدید شود. یکى از این عوامل تحریم ها و عامل 
دیگر کروناســت که تولیدات صنایع را در ســال 
هاى مختلف کاهش داده اســت، چرا که به دلیل 
تحریم ها با حداکثر ظرفیت خود کار نمى کردند. 
اگر بخواهیم در این خصوص آینده را ترسیم کنیم 
باید شــرایطى را در نظر بگیریم که تمامى صنایع 
قرار اســت با تمامى توان خود کار کنند و ببینیم 
در چنین شرایطى چه معضالتى براى اراك ایجاد 

خواهد شد. 
وى اضافه کرد: از ســوى دیگر باید الگوى توسعه 
آینده اراك را در نظر بگیریم که به چه شــیوه اى 
اســت؛ چه نوع صنایع و یا خدماتى قرار است در 
این شهر توسعه پیدا کرده و چه نوع الگوى توسعه 
شــهرى اتفاق بیفتد؛بر اســاس آن الگوى توسعه 
آینده بخواهیم طرحى را بنویســیم. این موضوع 
بســیار مهم اســت که طرح هاى محیط زیستى 
با الگوهاى توســعه عجین باشــد. در این راســتا 
نباید بــه صورت جزیره اى تصمیم گیرى شــود. 
همچنین ضمانت اجــراى تخصیص بودجه هاى 
الزم را نیز باید در نظر داشــته باشــیم. مصوبات 
مختلف بــار مالى و اعتبارى دارد و باید ببینیم که 
آیا دولت بار مالى و اعتبــارى موجود را تقبل مى 
کند و طرح هاى محیط زیستى را در اولویت خود 

قرار مى دهد ؟ 

30 درصد مصوبات طرح جامع کاهش 
آلودگى هواى اراك تحقق پیدا نکرده است

معاون هماهنگى امور عمرانى استاندارى مرکزى 
در مورد بروزرســانى طرح جامع کاهش آلودگى 
هواى اراك گفت: برخى مطالعات توسط دانشگاه 
صنعتــى اصفهان انجام شــده و در کارگروه هاى 
اســتانى و شــوراى برنامه ریزى و توسعه استان 
بررسى و در نهایت منجر به مصوبه هیئت وزیران 
شــد. نتایج بررســى طرح جامع کاهش آلودگى 
هواى پیشــین براى برطرف شدن آلودگى هواى 
شهر اراك راهکارهایى را ارائه داد که این راهکارها 

تبدیل به مصوبه هیئت وزیران شد. 
مهدى زندیه وکیلى افــزود: در حال حاضر بیش 
از 70 درصد اقداماتى که بایــد در جهت کاهش 
آلودگى هواى اراك انجام شــود، اجرایى شده و 
30 درصد ایــن مصوبات نیز تحقــق پیدا نکرده 
اســت. برخى از این حجم 30 درصد در حال اجرا 
و تعدادى نیز اساســاً انجام نشده اســت. تقریباً 
حدود 2 سال پیش در جلسات طرح جامع کاهش 
آلودگى هواى اراك به این نتیجه رسیدیم با توجه 
به اینکه اطالعاتى که منجــر به تهیه طرح جامع 
کاهش آلودگى هواى اراك شــده است، اطالعات 
قدیمى هستند و استاندار نیز دستور دادند که این 
اطالعات باید بروزرسانى شوند. بروزرسانى طرح 
مذکور باید به این نتیجه ختم شــود که از این به 

بعد چه اقداماتى باید انجام شود؟! 
وى ادامه داد: ممکن است بازنگرى ها و بروزرسانى 
هایى که انجام مى شود، تأیید کند که اگرکارهاى 
باقــى مانده را انجام دهیم، فرایند به اتمام رســد 
و یا اینکه بایــد اقدامات مضاعــف دیگرى را نیز 
انجام دهیم. به همین منظور توسط یک کارگروه 
و به کارفرمایى اداره کل محیط زیســت اســتان 
مرکزى، مشاور الزم انتخاب و هم اکنون در حال 
انجام بازنگرى و بروزرســانى این طرح هســتند. 
اعتبــار الزم براى این فرایند، در ســال هاى 98 
و 99 تأمیــن وبراى 1400 نیز پیش بینى شــده 
اســت. این اطالعات در سال جارى جمع بندى و 
به عنوان اصالحیه طــرح مذکور باید گردش کار 

خود را سپرى کند. 
او با اشــاره به دلیل طوالنى شدن طرح بازنگرى و 
بروزرسانى طرح جامع کاهش آلودگى هواى اراك 
گفت: همزمان سازمان محیط زیست کشور طرح 
سیاهه انتشار را در دســت تدوین داردکه توسط 
مشــاور دیگرى انجام مى شود. این سیاهه انتشار 
در ســطح کشــور جمع بندى و موضوع اراك نیز 
در آن بررســى مى شود. در طرح ســیاهه انتشار 
مشــخص مى شــود که منابع آلودگى کجاست و 
هر یک از این منابع آلودگى چه ســهمى دارند؟ 
مطالعاتى که پیش از ایــن در طرح جامع کاهش 
آلودگــى هواى اراك انجام شــده بود و یا طرحى 
که مشاور در حال بروزرسانى است، دسترسى به 
چنین اطالعات مفیدى نداشــت. چرا که سیاهه 
انتشار نیاز به تجهیزات پیشرفته اى دارد وبرخى 
مطالعــات فضایى در رابطه با آن انجام و اطالعات 
بهینه اى را به دســت مى آورد. سیاهه انتشار مى 
تواند در راستاى نتایج بازنگرى و بروزرسانى طرح 
جامع کاهش آلودگى هواى اراك تأثیرگذار باشد. 
بــه همین دلیل مقرر شــد اطالعاتى که از طریق 
سیاهه انتشار استخراج مى شود در اختیار مشاور 
طرح جامع کاهش آلودگى هواى اراك قرار گیرد 
تا بر اســاس اطالعات متغن تــرى این بازنگرى و 

بروزرسانى انجام شود. 

به نظر نمى رسد بروز رسانى  با طرح جامع 
پیشین کاهش آلودگى هواى اراك اختالف 

چندانى داشته باشد

زندیه وکیلى تصریح کــرد: در حال حاضر تقریباً 
نتایج ســیاهه انتشار به دســت آمده و در اختیار 
مجموعه حفاظت محیط زیست قرار گرفته است. 
با این اوصاف تصور مى شود در سال جارى بتوانیم 
به جمع بندى برســیم. اما به نظر نمى رسد که با 
طرح جامع پیشــین کاهش آلودگى هواى اراك 
اختالف چندانى داشــته باشــیم. براى مثال بر 
ایجاد و توســعه فضاى سبز و حمل و نقل عمومى 
باز هم تأکید خواهد شد. بخش زیادى از موضوع 
آلودگى هوا به موضــوع ترافیک باز مى گردد. در 
طرح پیشین عنوان شــده بود که 2000 تاکسى 
باید گازسوز شود، که انجام شــده است. یا اینکه 
اتوبوس ها باید گازسوز شوند، که این موضوع نیز 
انجام شــده اســت. تعدادى از اقدامات ترافیکى 
باید اجرایى شــود، که این فرایند نیز انجام شده 
اســت. برخى از اقدامات نیز ماننــد تقاطع هاى 
غیرهمسطح بود که بخشى از آنها انجام شده است 
که در مقوله ترافیــک و بالتبع درکاهش آلودگى 

هواى اراك تأثیرگذار است. 
وى بیان داشت: در نتیجه این موضوع که بازنگرى و 
بروزرسانى کامل انجام نشده است، مشکل چندانى 
را ایجاد نمى کند. علت این است که اکثر مصوباتى 
که در طرح جدید وجود دارد، همان مصوبات طرح 
پیشــین بوده و در حال انجام است. البته موضوع 
بروزرســانى و بازنگرى ابتکار بســیار خوبى بود و 
تصور مــى کنم که پس از طى این فرایند براى یک 
افق 10 ساله بتوانیم اقدامات خوبى را انجام دهیم. 
درکارگروه کاهش آلودگى هواى کالنشــهرها که 
اراك نیز عضو آن کارگروه اســت و چندین مرتبه 
در این کارگروه شــرکت کرده ایم، به نظر مى رسد 
موفق ترین تجربه را در موضوع کاهش آلودگى هوا، 
در میان تمامى کالنشهرهاى کشور و حتى تهران، 
شهر اراك داشته است. این موضوع نشان مى دهد 

که هیچ یک از کالنشــهرهاى کشــور در موضوع 
کاهش آلودگى هواى اراك روند کاهشى نداشته 
اند و تنها شهر اراك در این خصوص روند کاهشى 
داشته است. به این معنا که روزهاى آالینده شهر 
اراك از آغــاز طرح جامع کاهــش آلودگى هوا تا 
پایان این طرح بــه 50 درصد میزان خود کاهش 
یافته اســت و این موضوع یک تجربه موفق است. 
در صورتى که در سایر کالنشهرها روزهاى آالینده 
آنها افزایش یافته است و حتى تعدادى شهر نیز در 
سطح کشور به شهرهاى آالینده اضافه شده است. 
ضمن اینکه در شهر اراك و حتى در سایر شهرها 
و اقصى نقاط اســتان تعداد دســتگاه هاى پایش 
آلودگى هوا را افزایش داده ایم. تصور مى شــود 
که در این رابطه در مسیر درستى قرار گرفته ایم 
و یکى از دســتاوردهاى مهم این دولت در استان 
مرکزى بحث کنترل آلودگــى هوا و کاهش روند 

آن بوده است.

عمده آلودگى هاى نیمه نخست سال 
مباحث برون مرزى دارد 

 
او بااشــاره به آلودگى هاى نیمه نخست سال در 
اراك تأکید کرد: عمده آلودگى هاى نیمه نخست 
ســال مباحث برون مرزى دارد و ناشــى از ذرات 
معلق و گرد و غبارهایى اســت که از خارج کشور 
وارد مى شــود. این موضوع تنها مختص اســتان 
مرکزى نیست و در اســتان هاى دیگرى همچون 
خوزستان، ایالم و استان هاى غربى کشور، بسیار 
است. منشــاء اصلى این آالیندگى ها برون مرزى 
است و آلودگى هاى آن نیز از انواع آالیندگى هاى 
 PPM 2,5 سمى نیســت. این آلودگى ها ذرات
و PPM 10 هســتند، اما آلودگى هاى سمى که 
ناشى از فعالیت هاى صنعتى و گازهاى خطرناك 
باشد، نیستند. براى این موضوع در سطح استان و 
شاید در سطح کشور نیز نتوان اقدام چندانى انجام 
داد؛ چــرا که براى این اتفاق بایــد اقدامات برون 
مرزى انجام شود. آن آلودگى هایى که مربوط به 
صنعت، مباحث گرمایشــى و مقوله هاى ترافیکى 
است، رخدادى اســت که در نیمه دوم سال اتفاق 
مى افتد و پدیده اینورژن به آن مضاعف مى شود 
؛به نظر مى رســد که باید بر روى این موضوع باید 
اقدام کنیم و تصور مــى کنم در جهت صحیح در 

حال حرکت هستیم. 

اقدامات مطالعاتى و مشاوره اى طرح انجام 
شده است 

معاون نظارت و پایــش اداره کل حفاظت محیط 
زیست استان مرکزى نیز در خصوص روند اجراى 
بازنگرى ایــن طرح گفت: بازنگرى و بروزرســانى 
طرح جامع کاهش آلودگى هواى کالنشــهر اراك 
توسط مشاور این پروژه، پژوهشکده محیط زیست 
و توسعه پایدار و با همکارى دانشگاه علم و صنعت 
تهران انجام شده است. سیاهه انتشار براى آالینده 
ها مشــخص شــده و تمامى اقدامات مطالعاتى و 
مشاوره اى به اتمام رسیده است. همچنین گزارش 
نهایى این پروژه آماده شده و در ستور کار کارگروه 
کاهش آلودگى هواى شهر اراك قرار گرفته است. 
در واقع به لحاظ اجرایى و مطالعاتى، اقدامات الزم 

انجام شده است. 
مهدى مصطفوى افزود: فاز مطالعاتى این موضوع 
انجام شــده و نیاز به اخذ مصوبه کارگروه کاهش 
آلودگى هواى اراك دارد. ســیاهه انتشــار و سهم 
آالینده ها مشخص شده است، سناریوهاى کاهش 
نیز در آن پیش بینى شــده و به هــر حال منتظر 
ارائه و تصویب در کارگــروه کاهش آلودگى هواى 

استان هستیم. 
وى ادامــه داد: تــا زمانــى که طرح بــه تصویب 
نرســد عمًال صحبت کردن در مــورد منابع مالى 
شــاید جایگاهى نداشته باشــد. هنگامى که طرح 
تعیین،تصویب و ســپس وارد فاز اجرایى شــود، 
منابع مالى نیز مشخص خواهد شد. تصور مى شود 
کلیات طرح جدید در جلسه آینده کارگروه کاهش 

آلودگى هواى اراك تصویب شود. 

بروزرسانى طرح جامع کاهش آلودگى 
هواى اراك را با جدیت پیگیرى خواهیم 

کرد

رئیس کل دادگســترى اســتان مرکزى نیز در 
این رابطه گفت: دســتگاه قضایى محیط زیست 
و ســالمت مردم را مقدم برهــر اقدام دیگرى 
از جمله صنعــت مى داند. صنعت قرار اســت 
آرامش و آسایش را با خود به ارمغان بیاورد تا 
افــراد جامعه و مردم در رفاه باشــند. اما نباید 
به خاطر آن جســم افراد جامعه و مردم فداى 

شود.  صنعت 
حجت االسالم ســید عبدالمهدى موسوى افزود: 
موضوع کاهش آلودگى هواى اراك را بر اســاس 
اصول مسلم قانونى، اصول مسلم فقهى و شرعى و 
عقلى پیگیرى خواهیم کرد تا صنعت در استان به 
صنعت ســبز تبدیل شود و متولیان نیز به وظایف 

خود عمل کنند. 
وى ادامه داد: مصوبات بازنگرى و بروزرسانى طرح 
جامع کاهــش آلودگى هــواى اراك را با جدیت 
پیگیــرى خواهیم کرد و آن در دســتور کار ویژه 
قــرار خواهیم داد تا کمتر شــاهد آلودگى هوا در 

شهر اراك باشیم.

░ شایسته سالمى ░
گروه جامعه

ادامه سر مقاله

طرح جامع کاهش آلودگى هواى اراك به عنوان طرحى 
که محورهاى مهمى از جمله آموزش و مشارکت مردم 
و بهبود حمل و نقل و ترافیک شهرى وگسترش فضاى 
سبز را در نظر گرفته، در مجموع طرح ارزشمندى است، 
اما ایراداتى هم به آن وارد است. براى مثال نگاه شعارى 
به گسترش فضاى سبز: عدد هزار هکتار فضاى سبز بر 
اساس چه شاخصى در این طرح لحاظ شده است؟ چرا 

کیفیت این فضاى سبز مورد توجه واقع نشده است؟ 
ایراد اساسى تر عدم رعایت ضمانت هاى اجرایى براى 
انجام این طرح مى باشد که  پیشگیرى از کوتاهى در 
متاسفانه در عمل نتیجه منفى خود را نشان داد. نوع نگاه 
و رویکرد اجرایى به این طرح، ایرادات بیشترى از خود 
طرح داشت. متأسفانه اجراى تقاطع هاى غیرهمسطح و 
امور عمرانى مشابه که بیشتر دلچسب مسئولین شهرى 
تبدیل  اولویت اصلى  به  بود، در عمل  پیمانکارانشان  و 

شد. 
موضوع دیگر عدم توجه الزم به منابع مالى پشتوانه این 
طرح مى باشد. حتى در زمانى که مشکالت بودجه تا 
این حد زیاد نبود یعنى در 5 سال اول  طرح، تنها 10 
درصد آن تخصیص داده شد. از طرفى با وجود تصویب 
این طرح در هیئت وزیران، تخصیص هاى الزم به آن 
نمایندگان  و  نگرفت  بودجه هاى ملى صورت  از محل 
شهر اراك در مجلس شوراى اسالمى نیز بیشتر از نتیجه 
گیرى در این زمینه در سخنرانى صحن علنى مجلس در 

این باره موفق بودند. 
در حال حاضر سازمان و اداره کل حفاظت محیط زیست 
محورهایى از این طرح را مستقیم یا غیرمستقیم پیگیرى 
از  نیست.  کافى  اما  است،  تحسین  قابل  که  کنند  مى 
جمله تهیه سیاهه انتشار آالینده ها و تعیین سهم صنایع 
تکالیف  بروزرسانى  نیز  و  هوا  آلودگى  در  اراك  اطراف 
سازمان هاى ذى ربط در این طرح. در حال حاضر باید 
اصالح مواد این طرح، بر اساس قوانین اخیر در دستور 
و مشکالت  پاك  هواى  قانون  از جمله  گیرد.  قرار  کار 
مربوط به امواج یونیزان، همچون بررسى میزان آلودگى 
الکترومغناطیسى به ویژه  رادیواکتیو و همچنین امواج 
آلودگى ناشى از پارازیتها که متأسفانه در مورد آن غفلت 

زیادى صورت گرفته است.
در مورد آموزش و مشارکت هاى مردمى و سایر بندها 
تدوین  زمان  از  نهاد  مردم  سازمانهاى  جایگاه  باید  نیز 
این طرح به درستى تعریف شود تا بعداً برخى مقامات 
اجرایى استاندارى بهانه نیاورند که اعتراضات نسبت به 
راه اندازى صنایع آالینده با تأخیر همراه بوده وکار از کار 
گذشته است. به طور کلى بدنه این سازمانها از نیروهاى 
ها  دانشگاه  علمى  هیئت  اعضاى  و  مجرب  تخصصى، 
تشکیل شده است. بنابراین هم تدوین و هم اجراى این 
طرح وابسته به همکارى سازمانهاى مردم نهاد محیط 

زیستى است.

طرح جامع کاهش آلودگى هواى اراك 
ضمانت اجرایى ندارد

خبر

اجراى طرح پنجگانه براى کودکان 
کار و خیابان

سازمان  اجتماعى  آسیب دیدگان  امور  دفتر  سرپرست  ایرنا: 
بهزیستى کشور از اجراى طرحى پنجگانه  براى کودکان کار در 
جهت حمایت اجتماعى از کودکان کار و خیابان خبر داد و گفت: 

این طرح در 12 استان کشور اجرا مى شود.
جمع آورى  کودك،  خانواده  توانمندسازى  افزود:  علیگو   محمود 
کودك،  دوستدار  طرح  اجراى  کودکان،  بیومتریک  مشخصات 
و رصد مستمر  رسانه اى  و  ترویجى  تبلیغى،  نظام  از  بهره گیرى 
وضعیت کودك کار از طریق سامانه ویژه اى از سطوح پنجگانه 

این طرح به شمار مى روند.
علیگو با بیان اینکه در این طرح ما چند کار اساسى انجام دادیم؛ 
بلکه  با کودك نیست  این طرح  اضافه کرد: محوریت پروژه در 
خانواده و توانمندسازى آن مساله اساسى است. اجراى طرح کار 
مشکلى است چون تامین منابع موجود براى ساماندهى کودکان 
سطح  به  باید  خانواده  نظام  چراکه  است  سخت  خیابان  و  کار 

متوسطى از رفاه و تامین اجتماعى برسد.
علیگو افزود: برخى از کودکان کار و خیابان، مدارك هویتى ندارند 
تشکل هاى  از  تکرارى  خدمات  مى شود  موجب  مساله  این  که 
مردم نهاد دریافت کنند اما با بهره گیرى از فناورى بیومتریک، این 

کودکان دوباره شمارش نمى شوند.
سازمان  اجتماعى  آسیب دیدگان  امور  دفتر  سرپرست 
ساماندهى  جامع  طرح  اجراى  در  گفت:  کشور  بهزیستى 
کودکان کار و خیابان، کارزار تبلیغى، ترویجى و رسانه اى 

در حال اجرا است.
علیگو با بیان اینکه درآمد کودکان کار و خیابان از کمک هاى 
مردم در بستر خیابان تامین مى شود، افزود: ضرورى است 
که کمک هاى مردم به کودکان کار و خیابان سازماندهى 

شود.
وى ادامه داد: پیشنهاد ما این است به جاى اینکه مردم به 
کودکان کمک مالى پرداخت کنند و این کمک هاى مالى 
وارد چرخه آسیب هاى اجتماعى مانند رشد حاشیه نشینى 
و خرید و فروش موادمخدر شود به تشکل هاى مردم نهاد 
کمک کنند و این نهادها کار کمک به کودکان کار و خیابان 

را سازماندهى شده پیش ببرند.
آسیب  موجب  خیابان  و  کار  کودك  با  ناشایست  برخورد 
روانى به کودك مى شود که این آسیب تا سالها مى تواند 

باقى بماند.
رصد مستمر وضعیت 14 هزار کودك کار و خیابان از طریق 
سامانه سرپرست دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعى سازمان 
بهزیستى کشور خاطرنشان کرد: 14 هزار پرونده کودك کار 
و خیابان در بهزیستى وجود دارد که الزم است پیگیرى و 

وضعیت کودك به صورت مستمر رصد شود.
وى ادامه داد: مجموعه خدمات تالش شده باعث شده تا 
کودکان درخیابان کمتر حضور داشته باشند و تالش مى شود 
شرایط به گونه اى باشد تا برگشت کودکان ساماندهى شده 

به خیابان اتفاق نیفتد.

سرپرست دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعى سازمان 
بهزیستى خبر داد:

●   طرح جامع کاهش آلودگى هواى اراك دیگر پاسخگوى رفع معضل آلودگى نیست
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صنعتگران استان در گفت وگو با عطریاس:

هرگونه دخالت دولت در امور اقتصادى به زیان کشور است
گزارش

اگرچه رئیس جمهور سیزدهم ایران در اولین کنفرانس 
خبرى خود بر حل مسائل اقتصادى کشور تاکید داشت؛ 
اما عنوان کردن این جمله که " ارتباط سفره هاى مردم با 
دالر قطع خواهد شد" مسئله اى است که شاید به جرات 
بتوان گفت تعجب جامعه ى فعاالن اقتصادى کشور و 

همچنین استان صنعتى مرکزى را برانگیخته است.
 در شرایطى که حتى سبد روزانه ى خانوار اعم از نان و 
لبنیات و گوشت و ... به واسطه ى ارتباط مستقیم نرخ 
نهاده ها بــا دالر، مدام در حال نوســان و تغییر قیمت 
اســت، چگونه ممکن است ارتباط ســفره ى مردم با 

دالر قطع شود..
شاید این یک تاکتیک اساسى از سوى رئیس جمهور 
جدید باشد براى کنترل بازار و ایحاد رفاه اجتماعى مردم؛ 

اما قطعا تکنیک ها و زیرساخت هاى الزم را مى طلبد.

قطع ارتباط سفره هاى مردم با دالر، 
شعارى بیش نیست

یکى از پیشکسوتان و فعاالن حوزه ى اقتصادى استان 
مرکزى که سال ها در عرصه ى تولید و صادرات، نقش 
بسزایى داشته است، پیرامون این اظهار نظر معتقد است: 
قطع ارتباط سفره هاى مردم با دالر، شعارى بیش نیست.
حسینعلى اسالمى زاده در گفتگو با عطریاس ادامه داد: 
هر اَبجدخوانى مى داند که بخش مهمى از درآمد فروش 
نفت در کشــور باید صرف زیرساخت ها شود؛ بنابراین 
با وجود صنعتى تحلیل رفته و ماشین آالت خسته که 
نیازمند نوسازى و بهسازى هستند، قطع ارتباط سفره 

هاى مردم با دالر شعارگونه است و ممکن نیست.
 وى گفت: اظهارات هیجانى بعد از انتخابات نمى تواند 
بدون درنظر گرفتن زیرساخت هاى الزم، ساختار اصلى 

اقتصاد در کشور را تغییر دهد.

باید هرچه زودتر ارتباطمان با دنیا را 
ایجاد کنیم

مدیرعامل شرکت گیجین تاکید کرد: ما باید هرچه زودتر 
ارتباطمان بــا دنیا را ایجاد کنیم؛ هر روز که بگذرد، هم 
دیرتر مى شود و هم مطالبات مردم را به دور انداخته ایم.
وى تصریح کرد: با اطمینان مى گویم مطالبات مردم 
محقق خواهد شــد و معضالت جامعه حل خواهد شد؛ 
منوط بر اینکه رئیس جمهــور جدید از درون مکتب و 
مســائل دینى به دنبال راه حل بحران هاى اقتصادى 
کشور نباشد؛ باید از نخبگان اقتصادى کمک بگیرد تا 

چراغى در این راه روشن شود.
اسالمى زاده ادامه داد: چشــم انداز ایران را روشن مى 
بینم؛ مشــروط بر آنکه نّیت، توسعه کشور باشد؛ یعنى 
مصداق "چراغى که به خانه فرض اســت" باشد ؛ باید 

براى ایران زحمت بسیار بکشند و پاسخگو نیز باشند.

قطع ارتباط سفره هاى مردم با دالر، زمانى 
میّسر است که تورم کنترل شود 

یکى دیگر از پیشکســوتان عرصه صنعت استان 
نیز در واکنش بــه اظهارنظر رئیس دولت جدید 
مبنى بر قطع ارتباط سفره هاى مردم با دالر گفت: 
منظور رئیس جمهور جدید، قطع ارتباط سفره 
هاى مردم با"  نوســانات " نرخ دالر است نه خود 
دالر ،چون دالر یک ارز اســت مثل سایر ارزهاى 
قوى و حذف آن از اقتصاد فاقد معنا است؛ اما تاثیر 
مخرب افزایش قیمت دالر بر سفره مردم زمانى 

میسر است که تورم کنترل شود.
وى افزود: وقتى در کشور ،کسرى بودجه وجود 
دارد، تورم ایجاد مى شــود؛ زیرا دولت ایران که 
بزرگترین صادر کننده منابع معدنى و مشتقات 
آن اســت مجبور مى شــود براى تامین کسرى 

بودجه، قیمت دالر را باالببرد.
شــاه محمدى تصریح کرد: افزایش قیمت دالر 
یکى از راه هاى جبران کســر بودجه است. بدین 
ترتیب پیوند سفره مردم با نرخ دالر پدید مى آید؛ 
بنابراین اگر در مبادالت خارجى بتوانیم به میزان 
کافى دالر وارد کشور کنیم ، از نوسان قیمت دالر 

کاسته مى شود.

 یکى از راه هاى دسترسى به ارز بیشتر ، 
جذب سرمایه گذار خارجى توسط 

دولت جدید است

مدیرعامل شرکت برین ســاز اظهار داشت: راه هایى 
وجود دارد تا دولت جدید بتواند کسر بودجه و به تبع آن 
میزان تورم را کاهش دهد؛ اول اینکه مســئولیت هاى 
پولى خود را کاهش دهد،  یارانه  وسیع برق، گاز و آب را 
بر عهده مصرف کنندگان قرار دهد؛ دوم اینکه سرمایه 
گذار خارجى جذب کند تا با ارزى که به داخل کشور مى 
آورد ، فشــار روى بودجه را کاهش دهد؛ و دیگر اینکه 
تولید ملى را تقویت نماید؛ چراکه با سهولت در تولید و 

سپس صادرات،ارزآورى بیشتر خواهد شد.
وى تصریح کرد: یک برنامه بزرگ و اساسى الزم است 
تا دالِر اندکى که از طریق نفت و صادرات معدنى وارد 
کشور مى شود به صورت قابل توجهى  از روشهاى فوق 

افزایش یابد. 

اگر در نظام مبادالت ، دالر یک کاال فرض 
شود، قیمت دالر تابع قانون عرضه و تقاضا 

است 

شاه محمدى افزود: اگر در نظام مبادالت ، دالر یک کاال 
محسوب شــود، با فراوانى دالر در بازار عرضه و تقاضا 
از قیمت آن کاسته مى شود ،اما از آنجایى که صادرات 
ایران عمدتا وابسته و متکى به نفت است ، مقدار دالرى 
که وارد کشور مى شود، کم است و قیمت آن باال مى رود. 
این تولیدکننده پیشکسوت تاکید کرد: دولت بزرگ ترین 
صاحب دالر است؛ چراکه بزرگ ترین صادرکننده نفت 
و فرآورده هاى آن اســت،  دولت در موقع کسر بودجه 
ناچار به افزایش نرخ دالر است تا آن را با قیمت باالترى 
به ریال تبدیل کنــد و حقوق کارکنان دولت و تعهدات 

معیشتى خود به مردم را ایفاء کند.
وى ادامه داد: شاید یکى از امیدهاى رئیس دولت جدید 
این باشد که تحریم ها برداشته شود و ایران ساالنه 60 

میلیارد دالر نفت بفروشد.

 هرگونه دخالت دولت در امور اقتصادى، 
حتى خیرخواهانه، به دلیل سیالیت بازار به 

زیان کشور است

مدیرعامل شــرکت برین ســاز در بخش دیگرى از 
اظهارات خود گفت: هرگونه دخالــت دولت در امور 
اقتصادى، حتــى خیرخواهانه، به دلیل گســتردگى 

مبادالت و سیالیت بازار به زیان کشور است. 
وى افزود: بــا دخالت دولت در امور اقتصادى، عناصر 
سود و زیان که از شــاخص هاى ارزیابى سالمت یا 
بیمارى بازار اســت از بین مى رود؛ و تا دولت بخواهد 
باز خوردهاى تصمیمات مداخله گرانهء خود  را بررسى 

کند، مشــکالت بســیار جدى دامنگیــر بنگاه هاى 
اقتصادى و متعاقبا اقتصاد کشور شده است.

دولت باید در عرصه اقتصاد، جایگاه خود را 
از مقام  بنگاه دارى به مقام سیاست گذارى 

ارتقاء دهد

شــاه محمدى ادامه داد: دولت باید به مــرور زمان با 
کاهش دخالت در عرصه اقتصاد جایگاه خود را از مقام  
بنگاه دارى به مقام سیاست گذارى ارتقاء دهد؛ مقررات 
زدایى از فضاى کســب و کار، آموزش مدیران مستقر 
درحاکمیت براى آشنایى با اقتصاد بازار ، حذف  کلیهء 
رانتهاى مخرب و کاهش تدریجــى رانت هاى مولد، 
پرهیز از حمایت هاى غیر اصولى در حوزه بنگاه دارى و 
بهبودهایى از این قبیل، راه را براى افزایش کمى و کیفى 
تولیدات صادراتى هموار نماید؛نتیجه چنین رویکردى به 
افزایش صادرات کاالهاى ایرانى ، به جایگزینى وارادت 
کاالهاى خارجى و نهایتا به فراوانى ارز منجر میشود ، 
در این فرآیند به مرور سفره هاى مردم رنگین تر میشود 
و میتوان به استعاره گفت که رابطه دالر و سفره را قطع 

کرده ایم. 

قطع ارتباط سفره هاى مردم با دالر 
غیرممکن است

رئیس کمیســیون صنایــع اتاق بازرگانــى ایران نیز 
آطهارات رئیس دولت جدید مبنى بر قطع ارتباط سفره 

هاى مردم با دالر را غیرممکن دانست.
ابوالفضل روغنى گلپایگانى گفــت: اگرچه براى نقد 
اظهارات رئیس جمهور جدید زود اســت و نباید به این 
ســرعت اظهارات مقدماتى وى را نقد کــرد؛ اما دالر 
مهم ترین متغّیِر اثرگذار بر روى موئلفه هاى اقتصادى 

کشور است.

 مهمترین اثر افزایش یا کاهش نرخ دالر  
در زندگى مردم عادى، به ترتیب افزایش و 

کاهش تورم است

رئیس اتــاق بازرگانــى اراك نیز کــه از فعاالن 
پیشکسوت در عرصه اقتصادى است در گفتگو با 
عطریاس اظهار داشت: در ایران همیشه حساسیت 
بسیارى نسبت به نوسان قیمت ارز وجود داشته و 
تالطم نرخ ارز همیشــه اثرات روانى مستقیم در 
اقتصاد و به تبع آن بر زندگى و سفره مردم داشته 
و دارد؛ از اینرو مهمترین اثر افزایش یا کاهش نرخ 
دالر  در زندگى مــردم عادى، به ترتیب افزایش و 

کاهش تورم است. 
بیکى افزود: تغییر تورم طبعا بر سفره ملت موثر است. 
باالرفتن نرخ ارز، قیمت کاالهاى وارداتى از گندم و برنج 

گرفته تا گوشى موبایل و خودرو را باال مى برد.

دولت هنوز براى واردات برخى کاالهاى 
اساسى، ارزهاى خاص و ارزان اختصاص 

مى دهد و همزمان قیمت برخى کاالها 
همچون نان را دستورى تنظیم مى کند

 رئیس اتــاق بازرگانى اراك گفــت: دولت هنوز براى 
واردات برخى کاالهاى اساسى، ارزهاى خاص و ارزان 
اختصــاص مى دهد و همزمان قیمــت برخى کاالها 
همچون نان را دستورى تنظیم مى کند؛ اما با افزایش و 
کاهش قیمت ارز در بازار آزاد، بانک مرکزى هم مجبور 
است قیمت ارزهاى خاص خویش را باال و پایین بیاورد.
 وى تصریح کرد: تجربه نشــان داده بــا وجود آن که 
کاالهاى اساســى از یارانه دولتى منتفع مى شوند، در 
میان مدت و بــا افزایش نرخ تــورم، دولت هم قیمت 
کاالهاى اساسى را باال مى برد، و بر سفره مردم تاثیر مى 
گذارد؛ هرچند این اتفاق کمى دیرتر از موج اولیه اثرات 

تورمى ارز مى افتد.

افزایش تورم حاصل از باالرفتن قیمت ارز، 
سفره مردم را کمرنگ و معیشت ملت را 

تحت تاثیر قرار مى دهد

بیکى تصریح کرد: افزایش نرخ ارز به غیر از اثر مستقیم 
در هزینه واردات، قیمت کاالهاى واســطه اى را هم 
زیاد مى کند؛ کاالهایى که مــورد احتیاج کارخانجات 
براى تولید نهایى محصول مى باشــند؛ که  با افزایش 
قیمت این کاالها، هزینه تولیــد باال مى رود، تولیدات 
داخلى قدرت رقابتشــان را از دست مى دهند، و نهایتا 
افزایش تورم حاصــل از باالرفتن قیمت ارز، مى تواند 
به رکود کارخانجات و ایجاد یا حداقل ، افزایش بیکارى 
منجر و سفره مردم را کمرنگ و معیشت ملت را تحت 

تاثیر قرار دهد.

اگر قرار است سفره مردم رنگین و زندگى 
ملت رونق بیابد، باید کال در سیاست 

پولى بانکى و تولیدى کشور، برنامه ریزى 
صادرات و واردات کشور، نظم و انضباط 
ادارى و بروکراسى رایج و ... بازنگرى شود

رئیس اتــاق بازرگانــى اراك اثــر منفى دیگر 
نوســان هاى بــزرگ قیمــت ارز را دلســردى 
ســرمایه گذاران خارجى عنوان کرد و گفت:   به 
دلیل آنکه پیش بینى پذیرى اقتصاد را زیر سوال 
مى برد و از این طریــق نیز بر زندگى مردم ایران 
اثر ســوء میگذارد؛ بنابراین اگر قرار است سفره 
مردم رنگین و زندگى ملت رونق بیابد، باید کال در 
سیاست پولى بانکى و تولیدى کشور، برنامه ریزى 
صادرات و واردات کشور، نظم و انضباط ادارى و 

بروکراسى رایج و ... بازنگرى شود.

░ زهره صادقى ░
گروه اقتصاد و صنعت

خــبــر

برق 20 مشترك ادارى پرمصرف در استان 
مرکزى قطع شد

●   قطع ارتباط سفره هاى مردم با دالر، زمانى شدنى است که تورم کنترل شود

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان مرکزى:

برق  گفت:  مرکزى  استان  برق  نیروى  توزیع  مدیرعامل   : عطریاس 
20 مشترك ادارى پرمصرف این استان به دلیل رعایت نکردن الگوى 
گزارش  شد.به  قطع  الکتریکى  انرژى  کمبود  شرایط  در  صرفه جویى 
روابط عمومى شرکت توزیع برق استان مرکزى، «محمد اهللا داد» افزود: 
بر اساس مصوبه شرکت توانیر و وزارت نیرو در ایام پیک بار مصرف، 
ادارات و نهادهاى عمومى باید در ساعات موظفى کار نسبت به کاهش 
مصرف انرژى الکتریکى به میزان 50 درصد مدت مشابه سال گذشته 
اقدام کنند و نهادها و اداراتى که همکارى الزم را نداشته باشند در زمره 

مشترکان پرمصرف قرار گرفته و برق آن ها قطع مى شود.
وى بیان کرد: ادارات و دستگاه هاى مختلف ادارى باید در ساعات غیر 
ادارى نیز میزان مصرف برق خود را به 90 درصد نسبت به مدت مشابه 

در دوره اوج مصرف سال گذشته کاهش دهند.
مدیرعامل توزیع نیروى برق استان مرکزى ادامه داد: با توجه به مصوبه 
خصوص  در  گسترده  رسانى  اطالع  و  تابستان  پیک  از  گذر  کارگروه 
مصارف  ادارى،  بخش  در  به ویژه  برق  مدیریت مصرف  و  کاهش  لزوم 

برق دستگاه هاى اجرایى توسط کارشناسان توزیع برق رصد مى شود.
اخطارهاى  و  وجود هشدارها  با  ادارات  از  برخى  داشت:  اظهار  اهللا داد 
به   و  ندادند  تعیین شده کاهش  میزان  به  را  برق خود  مکرر، مصرف 
استان  در  گسترده  خاموشى  بروز  از  جلوگیرى  براى  دلیل  همین 
مرکزى، برق آن ها طبق دستورالعمل  ابالغى قطع شده است. وى تاکید 
از وضعیت بحران برق کشور و استان  براى عبور  انتظار مى رود  کرد: 
را  استان همکارى الزم  و صنایع  اجرایى  تمامى دستگاه هاى  مرکزى 

رعایت الگوى صرفه جویى داشته باشند.

سرمایه گذار محالتى نگارنده امضاى تفاهم 
نامه با ایران خودرو

عطریاس : تفتفاهم نامه احداث کارخانه تولید محصوالت ایران خودرو 
بین شرکت ایران خودرو و سرمایه گذار محالتى در شهرستان محالت 

به امضا رسید. 
از مسئولین  ایران خودرو و هیات همراه و جمعى  مدیرعامل شرکت 
استانى و شهرستانى در نشستى در فرماندارى شهرستان محالت پس 
از بحث و تبادل نظر پیرامون ارزیابى توانمندیهاى تولیدى و صنعتى 
منطقه و هماهنگى الزم براى تولید قطعات تولیدى مورد نیاز شرکت 
نامه  تفاهم  منطقه،  و صنعتگران  توسط سرمایه گذاران  ایران خودرو 
احداث کارخانه تولید شیشه سوالر خودرو را با سرمایه گذار محالتى 

امضا کردند.
در  نامه  تفاهم  امضا  حاشیه  در  نیز  خودرو  ایران  شرکت  مدیرعامل 
ایران  صنعتى  گروه  تولید  زنجیره  از  بخشى  گفت:  خبرنگاران  جمع 
زمینه  دارد،  دراین شهرستان وجود  تولید،  موجود  در شرایط  خودرو 
هاى توسعه اى آنرا سعى کردیم با عزیزان دنبال کنیم. مقیمى اضافه 
کرد: سیاست هاى کلى که در مجموعه وزارت صنعت هم هست ممنوع 
است و اجازه واردات را نخواهیم داد. او با اشاره به اینکه شیشه هاى 
سوالر مى تواند در کاهش مصرف سوخت تاثیر باالیى داشته باشد و هم 
مى تواند جلوگیرى از واردات و خروج ارز از کشور را کاهش دهد گفت 
: امیدواریم در یک بازه زمانى خیلى کوتاه محصولى که مواد اولیه اش 
نیازمندى به خارج از کشور ندارد و تمام مواد اولیه آن در داخل کشور 
موجود است را تامین کنیم حاال نه تنها نیازمندى هاى صنعت خودرو 
کشور را بتوانیم تامین کنیم بلکه شیشه هایى که در صنایع مختلف 
کاربردهاى بسیار جدى پیدا کرده و حتى زمینه صادرات آن هم مى 
تواند نه تنها از خروج ارز جلوگیرى کند بلکه ارزآورى نیز براى کشور 

به ارمغان بیاورد.
این  به  را  تضمین  این  نیز  ما  ایران خودرو گفت:  عامل شرکت  مدیر 
عزیزان دادیم که مشروط به اینکه محصوالت را با استاندارد هاى مورد 
نیاز در سطح استاندارد هاى خودرویى در گروه صنعتى ایران خودرو 
باشد تضمین خرید آن را به سرمایه گذار محترم مى دهیم این خرید 
را انجام دهیم البته در حین سرمایه گذارى کمک هاى الزم را هم انجام 

خواهیم داد.

خبر

در منطقه چپقلی اراك با تنگناهاي آبی مواجه هستیم

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداري استان مرکزي:

ایســنا: مدیرکل منابع طبیعــی و آبخیزداري 
استان مرکزي گفت: ذخیرهگاه جنگلی بلوط در 
شهرستان شازند و 500 هکتار منطقه توسعه یافته 

آن، نیازمند کمک جهت آبیاري است.

عبدالحســین محمدي در خصــوص وضعیت 
ذخیرهگاه جنگلی بلوط در شهرســتان شازند، 
اظهار کرد: استان مرکزي سه ذخیرگاه حساس 
بلوط، سماق و پســته وحشی(بنه) دارد که براي 

مجموعه منابع طبیعی استان بسیار مهم هستند.
وي وسعت ذخیره گاه جنگلی بلوط در شهرستان 
شــازند را 210 هکتار دانست و افزود: این منطقه 
تحت نظارت و رصد است و یک قرقبان نیز مامور 
کنترل ذخیره گاه است که در صورت وقوع حادثه 

یا حریق به سرعت اقدامات الزم به انجام برسد.
محمدي با اشــاره به اینکه اطالع رســانی الزم 
درخصوص اهمیت این منطقه به روستاهاي اطراف 
نیز اعالم شده است تا در صورت بروز حادثه کمک 
منابع طبیعی باشند، افزود: خوشبختانه در حال 
حاضر ذخیره گاه مشکلی ندارد، اما چالش فعلی 

مسئله توسعه این ذخیره گاه است.
وي تصریح کرد: منابع طبیعی استان مرکزي این منطقه 
را به میزان حدود 500 هکتار توسعه داده است و مسلما 
نیاز حفظ این توسعه، تامین منابع آبی است و سازمان 

مدیریت و برنامه ریزي استان در شرایط کنونی آبی که 
متاسفانه با خشکسالی روبرو هستیم باید اعتبار آبیاري 

این منطقه توسعه یافته را تامین کند.
مدیرکل منابع طبیعــی و آبخیزداري با تاکید بر 
اینکه رســیدگی به این منطقه در سال نخست 
بســیار اهمیت دارد چراکه از ســال دوم رویش 
طبیعی اتفاق خواهد افتاد، گفت: در سال نخست 
1,5 میلیارد تومان اعتبار جهت حفظ و نگهداري 
منطقه الزم است، اعتبار مورد نیاز منابع طبیعی به 
صورت کلی نسبت به اعتبارات دیگر دستگاه ها، 
در واقع رقم چشــمگیري نیست و امیدواریم که 
سازمان مدیریت اســتان این رقم را براي حفظ و 

نگهداري و آبیاري منطقه تخصیص دهد.
وي تاکید کرد: مســلما اثر و اهمیت این رقم 1,5 
میلیارد تومانی بسیار بیشتر از این رقم است، گرد 

و غباري که این روزها در شهر اراك شاهدیم مردم 
را آزار می دهد، اما با تخصیص ارقام کمی می توان 

کیفیت هوا را باال برد.
محمدي اضافه کــرد: در منطقه چپقلی اراك 
نیز بــا تنگناهاي آبی مواجه هســتیم، در این 
منطقه درختــکاري صورت گرفته اســت، اما 
تاکنون هیچ یک از صنایع بــزرگ اطراف این 
منطقه مانند نیروگاه، پتروشــیمی و پاالیشگاه 
جهت حفــظ منطقه قدمی برنداشــته اند و از 
محل اعتبارات اســتانی هم براي نگهداري این 
درختکاري رقمی اختصاص نیافته است و عمال 
این منطقه بــه دغدغه و نگرانی مجموعه منابع 
طبیعی تبدیل شده اســت چراکه با اعتبارات 
اندك نمی توان احیا و نگهداري پوشــش هاي 

گیاهی را به انجام رساند.

پیش بینى احتمال کمبود و گرانى گوشت قرمز در 6 ماهه دوم سالخبر
ایلنا:چنــد روز پیــش کارگروه تنظیــم بازار 
در مصوبه خــود اعالم کرد با توجــه به افزایش 
هزینه هاى تولیــد، گرانى و کمبــود نهاده ها و 
مشــکالت توزیع ممکن است در 6 ماه دوم سال 
با کمبود و گرانى گوشــت قرمــز در بازار مواجه 
شویم. در این مصوبه مقرر شده است که شرکت 
پشتیبانى امور دام براى تنظیم بازار گوشت قرمز 
براى نیمه دوم سال اقدام به ذخیره سازى گوشت 

قرمز کند.
در بخشى دیگر از مصوبه تنظیم بازار آمده است: 
به منظور حمایت از تولیدکنندگان و جلوگیرى 
از کشتار دام هاى مولد و حفظ آن و برنامه ریزى 
براى تامین نهاده و علوفه مورد نیاز در ایام ســال 
و خرید و ذخیره ســازى گوشــت قرمز جلسه 

تخصصى با مسئولیت وزارت جهاد کشاورزى و 
دستگاه هاى مربوطه تشکیل و نتیجه به صورت 
هفتگى در جلســات آتى کارگــروه تنظیم بازار 

ارائه شود.
آنچه در صورتجلسه مصوبه ســتاد تنظیم بازار آماده 
اســت، نشــان مى دهد پس از هشــدارهاى بسیار 
کارشناسان  درباره کمبود و گرانى نهاده ها و کشتار دام 
هاى مولد، باالخره مسئوالن تصمیم به اقدام گرفته 
تا ضمن حمایت از دامــداران از تکرار التهاب در بازار 

گوشت قرمز جلوگیرى شود.
اما کارشناســان معتقدند؛ در صورتى اقدام مسئوالن 
به نتیجه خواهد رسید که مصوبات به سرعت اجرایى 
و مانند گذشته دچار روند کند بروکراسى هاى ادارى 
و ناهماهنگى نشــود، همچنین قیمت تعیین شده نیز 

در سطحى باشد که مشوق دامدارن براى فروش دام 
به دولت باشد. .

منصور پوریان، رئیس شــوراى تامین کنندگان 
دام کشور، با تاکید بر اینکه طرح خرید حمایتى 
توسط شرکت پشــتیبانى امور دام قبال هم اجرا 
شــده بود، اظهار کرد: این طرح که سال گذشته 
نیز اجرا شد به دو دلیل نتوانست موفق شود و به 
اهداف خود کــه حمایت از تولیدکننده و تنظیم 

بازار بود برسد.
وى ادامه داد: یکى از این دالیل کندى در اجراى 
طرح و دیگرى قیمت خرید نامتناسب بود که آن 
را به نتیجه نرساند. پوریان با اشاره به خشکسالى 
در سالجارى سرعت عمل در اجراى طرح را بسیار 
ضرورى دانست و افزود: اکنون شرایط براى بخش 

تولید بحرانى تر از سال گذشته است و دامداران با 
کمبود و نبود نهاده با خشک شدن مراتع مواجه 
هستند، در نتیجه امکان نگهدارى ظوالنى مدت 
دام خود را ندارند تا مســئوالن با فرصت به سراغ 

آن ها براى خرید دام شان بیایند.
به گفته پوریان؛ افزایش عرضه دام هاى مولد براى 
کشتار از نشانه هاى شــرایط نامناسب دامداران 

براى نگهدارى از دام ها است.
وى افزود: با افزایش عرضه دام و فروش دام هاى 
مولد، قیمت خرید دام از دامداران در بازار کاهش 
چمشگیرى داشــته و این موضوع بیشتر از قبل 
وضعیت اقتصادى آن ها را بدتر کرده است، در این 
شرایط تعیین قیمت خرید مناسب در طرح مهم 
است تا همراه با حمایت مالى، دامداران مشتاق 

به همکارى کند. 
پوریان درباره احتمال موافقت دولت با صادرات 
دام زنده براى کاهش زیان مالى دامداران، اظهار 
کرد: تصمیم به صادرات دام زنده اشتباه راهبرى 
است چراکه بیش از آنکه منافع ما را تامین کند، 

مى تواند زیان به دنبال داشته باشد.
وى تصریح کرد: صادرات دام زنده به معنى خام 
فروشى بوده که شکل درست آن صادرات گوشت 
قرمز اســت تا ضمن ایجاد ارزش افزوده، اشتغال 

زایى در این حوزه نیز از دست نرود.
پوریان یادآور شد: با صادرات گوشت قرمز به جاى 
دام زنده آالیش دام ها در کشور مى ماند و اشتغال 
زایى در کشــتارگاه ها و سایر بخش هاى زنجیره 

ایجاد مى شود.

تصمیم به تخصیص ارز ترجیحى براى 
واردات تبلت

دبیر انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبى خبر داد: 

تصمیم  از  جانبى  لوازم  و  تبلت  موبایل،  واردکنندگان  انجمن  دبیر  ایلنا: 
ریجسترى  گفت:  و  داد  خبر  تبلت  واردات  براى  ترجیحى  ارز  تخصیص  به 
ساعت هاى هوشمند از دوازدهم، بارکد اسکنر و مبدل تلفن ثابت از نوزدهم و 

تبلت از بیست و پنجم تیرماه جارى آغاز مى شود.
امیر اسحاقى با تاکید بر اینکه فاز دوم طرح ریجسترى در شرف اجرا است، 
با هدف  مهرماه 96  از  تلفن همراه  رجیسترى  اول طرح  مرحله  کرد:  اظهار 
جلوگیرى از قاچاق، اصالت دستگاه و حفظ حقوق مشترکان اجرا شد و نتایجى 
خوبى به همراه داشت. وى ادامه داد: یکى از نتایج مثبت اجراى فاز اول طرح 

جلوگیرى از قاچاق 98 درصدى تلفن همراه بود.
اسحاقى با بیان اینکه در فاز دوم رجیسترى دستگاه هاى سیم کارت خور مانند 
تبلت، ساعت هوشمند و... اجرا مى شود، افزود: قرار است فاز دوم این طرح 
با رجیستر کردن موبایل واره ها شامل؛ دستگاه هاى داراى سیم کارت شامل: 
به سیار  ثابت  ارتباطات  بارکدخوان ها و مبدل  تبلت ها، ساعت هاى هوشمند، 
وارداتى و تولید داخل هم اجرایى شود و بر اساس آنچه اعالم شده ریجسترى 
ساعت هاى هوشمند از دوازدهم، بارکد اسکنر و مبدل تلفن ثابت از نوزدهم و 

تبلت از بیست و پنجم ماه جارى آغاز مى شود.
وى یادآور شد: در حال حاضر 90 درصد واردات تبلت و دستگاه هاى عنوان 
شده به کشور قاچاق  است و اجراى فاز دوم رجیسترى مى تواند جلوى آن 
از  جانبى همچنین  لوازم  و  تبلت  موبایل،  واردکنندگان  انجمن  بگیرد.دبیر  را 
تصمیم به تخصیص ارز ترجیحى براى واردات تبلت خبر داد و گفت: عالوه بر 
تخصیص ارز ترجیحى، اولویت ارزى واردات تبلت از گروه 24 به 23 منتقل 
بر خالف  نیز وجود دارد که  مى شود. اسحاقى تصریح کرد: مصوبه جدیدى 
گذشته اجازه ثبت سفارش واردات تبلت را به شرکت هاى مى دهد که  نیاز به 

سابقه قبلى براى واردت این دستگاه را ندارند.
ابالغ مصوبه جدید مى تواند موجب  و  این تصمیمات  اجرا  است،  معتقد  وى 

تامین نیاز بازار به تبلت با اصالت با قیمت مناسب شود.


