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در این شماره بخوانید

ثبت بزرگترین رکورد در بتن ریزي 
پروژه هاي عمرانی شهر اراك

جشن بزرگ میالد امام رضا    با حضور 
خادمین رضوى برگزار شد

صفحه   ٤
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عطر یاس دالیل افزایش مرگ شهروندان 

در کوکبیه را بررسى مى کند :

استاندار مرکزي:

در شوراي تامین استان مصوبه اي 
که مخالف داشته باشد، وجود 

نداشته است

صفحه ٣

کوکبیه 
دریاچه نیست 
گودالى عمیق 

است!
صفحه   ٤

بازدید مدیران اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعى و اداره کل راه آهن اراك و اداره کل گمرك استان مرکزى از 

پایانه لجستیک بار ریلى و جاده اى شرکت تعاونى برفره
                                شرکت تعاونى برفره به عنوان یکى از بزرگترین واحدهاى بازسازى و نوسازى ناوگان ریلى کشور در راستاى راه اندازى پایانه 
لجستیک بار بصورت ریلى و جاده اى در ادامه طرح انبارهاى عمومى تحت نظارت گمرك اقدام به ساخت پایانه لجستیک بار نموده است که در جلسه اى 
با حضور مدیرکل اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعى جناب آقاى مهندس سام دلیرى ، مدیر کل راه آهن اراك جناب آقاى مهندس گوگوجانى و مدیر کل 
گمرك استان مرکزى جناب آقاى مهندس حسینى از امکانات تجهیزات و قابلیتهاى شرکت تعاونى برفره در خصوص بارگیرى ترکیبى ( ریلى و جاده اى ) 

بازدید به عمل آمد.
شرکت برفره با داشتن خطوط ریلى اختصاصى و رمپ ها و  سکوهاى بارگیرى ریلى و جاده اى یکى از منحصر

 به فردترین شرکتهاى منطقه مرکز و غرب کشور در خصوص ترانشیپ کاال در منطقه استان مرکزى مى باشد. امکاناتى از قبیل :

                                      * بارگیرى مواد نفتى 
                                 * بارگیرى مواد پتروشیمى و پاالیشگاهى 

                                 * بارگیرى مواد معدنى
                                 * بارگیرى انواع جامبو و پالت و بشکه

با تجهیزات کامل در فضاى به وسعت 10 هکتار در حال حاضر و آمادگى توسعه  به میزان 30 هکتار در فاز بعدى را دارا مى باشد.
 این شرکت داراى مجوز انبارهاى عمومى از گمرك جمهورى اسالمى ایران بوده و قابلیت ایجاد فضاى مناسب جهت اظهار و یا

 ترخیص کلیه کاالها را با موافقت گمرك استان مرکزى دارا مى باشد.
شرکت برفره در سال 1399 موفق به حمل بیش از 150000 تن مازوت کم سولفور سوخت اختصاصى ناوگان دریایى 

کشور  به مقصد بندرعباس گردید و همچنین بیش از 8000 تن در ماه بارگیرى گوگرد 
را به مقصد بنادر جنوبى کشور انجام داده است .

این شرکت توانایى حمل ترکیبى (جاده اى و ریلى ) مواد معدنى را به مقاصد کارخانجات کشور را داراست  و امکان بارگیرى و انتقال 
روزانه بیش از 2000 تن مواد معدنى را دارا مى باشد.

بعنوان انبار عمومى تحت نظارت گمرك آمادگى اظهار ویا ترخیص کاال را در سایت ریلى اختصاصى خود را دارا مى باشد . 
قرارگرفتن شرکت در مسیر مواصالتى شمال وجنوب و کریدور غرب به شرق و همچنین کوتاهترین مسیر ریلى با ایستگاه سمنگان به فاصله

 300 متر و تا اراك به میزان 5 کیلو متر وداشتن سکوهاى بارگیرى ریلى و جاده اى و ظرفیت پارکینگ واگن به تعداد 90 دستگاه و 
همچنین کامیون به میزان بیش از 200 دستگاه از دیگر امکانات این شرکت مى باشد . 

مجاورت با پاالیشگاه و پتروشیمى و نزدیکترین فاصله ریلى با معادن شمس آباد و همچنین معدن سرمک از دیگران مزایاى این شرکت 
مى باشد .

مجاورت با پاالیشگاه و پتروشیمى و نزدیکترین فاصله ریلى با معادن شمس آباد و همچنین معدن سرمک از دیگران مزایاى این شرکت 

 ░ گیتى فراهانى ░
گروه اقتصاد و صنعت
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توزیع نابرابر درآمد در «صنعت نفت»
 چگونه بحران آفرید؟

نگاهى به اعتراضات صنفى کارگران صنعت نفت :

2

دعوت به همکارى در بنیاد مسکن 
استان مرکزى

صفحه   ٣

●   بهره بردارى شرکت هاى شن و ماسه 
از بستر رودخانه قره چاى منجر به ایجاد 

گودال هاى عمیق شده است
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20هزار دوز سهمیه واکسن کرونا وارد 
استان مرکزى شد

سرپرست مرکز بهداشت اراك:

ایلنا: مطالبات کارگران به قفلى تبدیل شــده که 
هیچ کلیدى در آن نمى چرخد؛ حتى اگر دسته کلید 
هم حاضر باشد، این قفل به راحتى باز نمى شود. در 
سال   هاى اخیر، تدابیر سطحى و غیراستراتژیکى که 
به عنوان کلید حل مشــکل معرفى شده اند، نه تنها 
قفل گشا نبودند بلکه به پیچیدگى موضوع افزودند. 
در این میان عده اى که مسئله را نمى شناختند و حتى 
از پس آسیب شناسى هم برنمى آمدند، هر زمان که 
موجى از اعتراضات کارگرى برمى آمد، بر آن ســوار 

مى شدند و تنها یک مقصر پیدا مى کردند: دولت!
قاعدتا دولت ها در برانگیختن اعتراضات سهم دارند 
اما ســایرین از قبیل قوه مقننه، کارفرمایان و حتى 
پیمانکاران بســیار مقصر هســتند؛ این آخرى در 
سال هاى گذشته به بسیارى از محیط هاى کار قفل 
زده اســت؛ بى  آنکه منتقدان دولت به مفهوم نهادى 
آن، بخواهند آنها را به عنوان "عارضه" شناســایى 
کنند؛ به ویژه اینکه پیمانکاران مانند یوغى به گردن 
پاالیشــگاه ها و زیرساخت هاى صنعتى شرکت هاى 
عمومى افتاده اند و منابع عمومى را براى فربه کردن 

خود سر مى کشند. 
قشــرى از پیمانکاران حاضــر در پاالیشــگاه ها و 
مجتمع هــاى بزرگ صنعتى مانند پتروشــیمى ها، 
پروژه هــا را در قالب مناقصات تشــریفاتى تحویل 
مى گیرند و با پرداخت نکردن دســتمزد کارگران یا 
عدم تســویه حســاب کامل، آنها  را روانه ى خیابان 
مى  کنند. موج سواران هم از این فرصت براى چنگ 

زدن به موج احساسات عمومى استفاده مى کنند.

 "هل من مبارز" سر دادن به جاى کار 

 در ســال هاى اخیر، کارخانه هــاى خالى از کارگر و 
فعالیت تولیدى که عنکبوت ها بر روى تجهیزات آنها 
تار زده اند و باال و پایین مى پرند، بهترین محل براى 
موج ســوارى و همراه کردن افکار عمومى هســتند 

اما کم نیســتند افراد تصمیم گیرى که مى توانستند 
شــرکت ها را براى پاسخگو ساختن نسبت به اعمال 
پیمانــکاران تحت فشــار بگذارنــد و پرونده   هاى 
قضایى براى تخلفات آنها، شــرکت ها و سازمان ها و 
دستگاه هاى ناظر بر شرکت ها ایجاد کنند اما به جاى 

کار زیربنایى "هل من مبارز" سر دادند.
سال گذشــته که "عمران روشــنى مقدم" کارگر 
پیمانکارى میدان نفتى یادآوران خود را از تاسیسات 
پاالیشــگاهى حلق آویز کرد، بسیارى از درد تحمل 
نابرابرى زیردست "پیمانکاران زورگو" ناله کردند و 
او را قربانى حاکم شــدن نابرابرى و توسعه نامتوزان 
بــر روى مناطق نفتى معرفى کردنــد اما هیچ کس 
اعالم نکرد که آیا پرونده اى براى پیگیرى ریشه هاى 
اقتصادى و اجتماعى این مرگ خود خواسته باز شده 

یا اینکه کسى استعفا داده است؟

نادیده گرفتن توزیع نابرابر درآمد در 
صنعت نفت

 
واقعیت این است که بحران نابرابرى در میان کارکنان 
رسمى، پیمانى، مدت موقت، پیمانکارى، روزمزد و... 
، که امروز بــه اصلى ترین دلیل برانگیختن کارگران 
در ده ها شهرســتان صاحب نیروگاه، پاالیشــگاه، 
پتروشیمى و... تبدیل شده، ریشه در نادیده گرفتن 
توزیع نابرابر درآمد در ســطح ملى و نابرابر ثروت در 
سطح ملى دارد. حتى مدیران و حتى کارکنان رسمى 
نفت که امروز به اختالف سطح دستمزدهاى باالى 
خود با کارگران و مدیران شــاغل در میادین نفت و 
گاز کشورهاى حاشــیه خلیج فارس اعتراض دارند، 
مى دانند که تبعیض درآمدى که کارگران پیمانکارى، 
روزمــزد و حتى مدت موقت بــه آن اعتراض دارند، 
چگونه از دهه ها پیش در سیاست گذارى هاى حوزه 
انرژى نهادینه شد؛ به نحوى که شاغالن رسمى 3 تا 
4 برابر شــرکتى ها حقوق دریافت کردند و در کنار 

آن از مزایاى رفاهى گســترده مانند "نفت کارت" و 
"خدمات رفاهى نفت" بهره  مند شدند.

در این ســال ها مدیران غیرنفتى زیــادى وارد بدنه 
اجرایى حوزه نفت و شرکت هاى تابعه شدند؛ مدیرانى 
که به تمام جناح هاى سیاسى و دسته جات اقتصادى 
وابســته بودند. تعداد زیادى از آنها نماینده مجلس، 
مدیران بخش خصوصى، دالل نفتى، مدیران سابق 
دســتگاه هاى انقالبى، فعال حزبــى و... بودند که با 
هوس دریافت حقوق نجومى وارد شــدند و مقررات 
دســتگاه هاى تابعه را به نفع خود حداکثرســازى 

کردند.
همان زمان که اینها به اســم "برون ســپارى" پاى 
پیمانکاران تامین نیروى انسانى را به زیرساخت هاى 
مملکتى باز کردند و چند ســطح حقوق و دستمزد 
تعریف کرده اند، حــوزه ى نفت از ابزارى براى توزیع 
نابرابر ثروت به ابزارى بــراى توزیع نابرابرى درآمد، 
تبدیل شــد اما امروز همه ایــن مقصران یک مقصر 
مى شناســند و خود به منتقد وضــع موجود تبدیل 

شده اند!

هاج و واج ماندن مقصران از بحران کارگرى

البته سایر دســتگاه ها هم به همین وضعیت دچار 
شده اند و در حوزه نیرو هم شاهد شکل  گیرى بدترین 
اشکال تبعیض میان نیروهاى رسمى (قرارداد دائم) 
و غیررسمى (شــرکتى-حجمى) هستیم. به همین 
دلیــل همزمان بــا کارگراِن پیمانــکارى و روزمزد 
نفت، کارگران شــرکتى و پروژه   اى نیروگاه ها هم به 
صفوف معترضان پیوسته اند. بدین ترتیب،  شکلى از 
اعتراض بــه نابرابرى در توزیع درآمد، به وجود آمده 
که بســیارى را که تاکنون هم هیــچ راه حلى براى 
بحران نداشتند اما به ترتیبى در ساخت تصمیم گیرى 
مشارکت داشتند یا از آن منتفع مى شدند، هاج و واج 

گذاشته است.
در این شرایط نمایندگان مجلس یازدهم که تاکنون 
در تبدیل وضعیت استخدامى کارکنان جز اقدام هاى 
غیرزیربنایى و به بیان دقیق تر، نمایشى، کارى انجام 
نداده بودند به یکباره یادشان افتاده که "بیژن نامدار 
زنگنه" وزیر نفت را در ارتباط با «مشکالت کارکنان 
صنعت نفت»  به مجلس بکشــند؛ حتى قرار اســت 
که پاى نمایندگانى از ســازمان بازرسى کل کشور، 
سازمان اطالعات ســپاه، وزارت اطالعات، سازمان 
برنامه و بودجه، دیوان محاســبات کشــور و مرکز 

پژوهش ها به این جلسه باز شود.

لزوم برخوردارى از یک بسته سیاستى 

اینکه چنین جلســاتى خروجى هم داشــته باشد و 

به تغییر سیاســت هاى مرتبط با منابع انسانى منجر 
شوند تا حد زیادى باتوجه به سابقه ى برگزارى چنین 
جلساتى، بعید به نظر مى رسد؛ مگر اینکه تصمیم هاى 
این جلسه الزاما به تشــکیل یک کمیته  ى مشترك 
فرادســتگاهى سیاسى-پژوهشى، منتهى و محدود 
نشود؛ بلکه در سطوح مختلف تصمیم گیرى اراده اى 
براى تغییر وضعیت موجود بر اســاس یک "بســته 
سیاســتى" که به صورت گام به گام منتج به نتیجه 
و ارائه گزارش به مردم و معرفى متخلفان به دادگاه 

شود، شکل گیرد.
اگر خروجى این هم اندیشى هاِى سیاسى به بسته ى 
سیاستى مشــخص و مجهز به برنامه منتهى نشود، 
کارگران همچنان همین وضعیت را خواهند داشت؛ 
یعنى عالوه بر اینکه پیمانکاران در نبود خط دفاعى 
موثر در برابر کارگران، بى محاباتر از همیشه به حقوق 
آنها حمله مى برند، بلکه عده اى خصوصا خارج نشینان 
به ماهى گیرى از آِب گل آلود مى پردازند و وضعیت 
کارگران را تابلوى نشــانگر ناکارآمدِى سیستمى، 
معرفى مى کنند. این عــده که هم در دورن و هم در 
فراى مرزها، به انتظار برافروختن کارگران نشسته اند، 
از "کارگر" به مثابه ابزار "فشــار سیاسى" استفاده 
مى کنند؛ بى آنکــه الفباى بحران هــاى کارگرى را 

بدانند.
    

نباید از رسیدگى به مطالبات کارگران
 عقب بنشینم

اینکه مطالبات کارگران باید به درســتى و به موقع 
پاســخ داده شــود، آنچنان داراى اهمیت اســت 
که نایب رئیس "کمیســیون امور داخلى کشــور و 
شــوراها" تاکید دارد که مطالبات قانونى کارگران، 
باید پاسخ داده شوند تا اعتراض ها مورد بهره برداى 
قرار نگیرند. "محمدرضا صباغیــان بافقى"گفت: 
«اوال باید به اینکه نکته توجه داشــته باشــیم که 
کارگران مطالباتى دارنــد و انتظار دارند که به آنها 
پاسخ داده شود؛ اینکه حاال چون این اعتراضات از 
خارج از کشور مورد بهره برداى قرار مى گیرد، باید 
از کارگر بخواهیم که مطالبات خود را مطرح نکند 
چون ممکن اســت این بهره بردارى شکل مى گیرد 
و از اعتراض کارگر، سوءاســتفاده شــود، عقالنى 
نیســت و ما نباید از رسیدگى به مطالبات کارگران 

عقب بنشینم.»
نایب رئیس کمیسیون امور داخلى کشور و شوراها، 
افزود: «نباید بگوییم که کارگر حرف نزند. ما مکلف 
هســتیم که این مطالبــات را در چارچــوب قواعد 
و وظایــف خود پیگیــرى کنیم. اگــر خیلى نگران 
بهره بردارى  از اعتراضات هستیم، حق و حقوق کارگر 
را بدهیم در این صورت اعتراضى هم شکل نمى گیرد 

تا از بیرون از مرز از آن سوءاستفاده کنند.»

در مجلس بحث خاصى مطرح نیست

وى در پاسخ به این پرســش که آیا مجلس طرحى 
براى پیگیرى مطالبات کارگران پیمانکارى و روزمزد 
دارد، گفت: «در مجلس بحث خاصى مطرح نیست 
یا حداقل من چیزى نشــنیده ام امــا حقوق کارگر 
باید دیده شود؛ البته با یکسرى مشکالت اقتصادى 
مواجه هستیم اما به هر صورت باید توجه ها بر مسائل 
کارگران متمرکز شوند تا در چارچوب قانون به آنها 
رسیدگى شــود. در این میان وزارت کار باید نسبت 
به اجــراى قوانین و نظارت بر اجراى آنها، حســاس 
باشــد؛ چراکه قوانین بر دفاع از حقوق کارگر تاکید 

کرده اند.»
صباغیان بافقى، افزود: «وزارت کار به عنوان متولى 
امــر باید حقــوق کارگران را پیش از شــکل گیرى 
اعتراضات پیگیرى کند و حاال هم باید قوانین صیانت 
از حقوق کارگران را اجرا کند. قوانینى که در دست 
داریم، براى حل مشکالت کارگران پاسخگو هستند 
و وزارت کار باید از ایــن طریق مطالبات کارگران را 
پیگیرى کند. در نتیجه همچنان راه هایى داریم که 
نگذاریم از این اعتراضات بهره بردارى و سوءاستفاده 

صورت گیرد.»
نایب رئیس کمیســیون امور داخلى کشور و شوراها 
با اشــاره به مهم ترین خواسته ى کارگران معترض، 
یعنى حذف پیمانکاران از پروژه ها، گفت: «هدف از 
برون سپارى، چابک سازى بدنه ى دولت و میدان دادن  
به بخش خصوصى بود اما چون روى شــرکت هاى 
خصوصى و پیمانــکاران نظارت وجود ندارد، کم کم 

حضور آنها باعث ایجاد نارضایتى شد.»
وى افزود: «همین عاملى شده تا امروز کارگران ناراضى 
باشند و دیگران هم سوءاستفاده کنند. کارگران هم خواهان 
طرف  قرارداد شدن با دولت به جاى پیمانکاران هستند. این 
اتفاق ها، نتیجه  و ماحصل عدم نظارت بر روى شرکت هاى 
پیمانکار است؛ موضوعى که حق و حقوق کارگر را از بین 

بردن است.»

سیاسى جلوه دادن اعتراض صنفى 

بدین ترتیب بهره بردارى هاى نمایشــى با "پوشش 
خبرى" سیاســى درهم مى آمیزند، تا یک اعتراض 
صنفى به حق را، سیاســى و بر ضــد این و آن، جلوه 
دهند؛ در حالى که تنها خواســته ى کارگران تحقق 
مطالباتشان است؛ مطالباتى چون حذف پیمانکاران، 
افزایش موثر دســتمزد، افزایش مدت مرخصى ها، 
مقابله با امنیتى ســازى حق تشــکل یابى، توســط 

پیمانکاران و شرکت ها و... .

گزارش

توزیع نابرابر درآمد در «صنعت نفت» چگونه بحران آفرید؟

نگاهى به اعتراضات صنفى کارگران صنعت نفت :
خــبـــر

تخصیص اعتبار براى خرید و نوسازى 
ماشین آالت آواربردارى ابالغ شد

ایلنا : هیئت وزیران با اختصاص مبلغ 6 هزار میلیارد ریال اعتبار 
اسالمى  انقالب  مسکن  بنیاد  به  سرمایه اى  دارایى هاى  تملک 
آواربردارى  ماشین آالت تخصصى  نوسازى  و  منظور خرید  به 
خدمات  ارائه  براى  دنیا  روز  فناورى  به  مجهز  و  بازسازى  و 
آواربردارى و بازسازى مناطق مسکونى آسیب دیده، موافقت کرد.

همچنین بنیاد مسکن انقالب اسالمى موظف شد ضمن تأمین 
ماشین آالت تخصصى آواربردارى و نظارت فنى و اجرایى بر 
روند انجام عملیات مذکور، گزارش عملکرد اعتبارات فوق را هر 
سه ماه به سازمان هاى برنامه و بودجه کشور و مدیریت بحران 

کشور ارسال نماید.

تشکیل 16پرونده تخلف جهت نانوایان 
در خرداد ماه

ترمیم نشت مایع مغزى نخاعى براى 
نخستین بار در استان مرکزى انجام شد

عطریاس: معاون بازرسى و حمایت از حقوق مصرف کنندگان 
سازمان صمت استان مرکزى گفت : درخردادماه سالجارى از 331 
پرونده  و 16  آمده  بعمل  بازرسى  استان  در سطح  نانوایى  واحد 
تخلف تشکیل شده است .محمد جواد قربانیان ، با اشاره به نظارت 
بر واحدهاى نانوایى سطح استان گفت: عرضه نان باکیفیت به 
مردم مهم ترین مطالبه اى است که از سوى اقشار مختلف جامعه 
نیز  با توجه به حساسیت هاى بهداشتى و  لذا  پیگیرى مى شود 
از 331  ماه سالجارى  اردیبهشت  در  نانوایى  بر عملکرد  نظارت 
واحد خبازى در سطح استان بازرسى به عمل آمد که 16 واحد 
به دلیل تخلفات گرانفروشى ، کم فروشى و عدم در ج قیمت به 
تعزیرات حکومتى معرفى شدند .وى گفت: از مجموع واحدهاى 
متخلف 3 واحد نانوایى سنگک ، 7 واحد لواشى ، 2 واحد تافتون 
و 4 واحد بربرى بوده که ارزش ریالى پرونده هادر مجموع 43 
میلیون ریال بوده است.قربانیان افزود: با برنامه ریزى هاى صورت 
استان  واحدهاى خبازى  از  بازرسى  گرفته گشت هاى مشترك 
با همکارى دانشگاه علوم پزشکى و اداره اماکن نیروى انتظامى 
بصورت روزانه در حال انجام بوده و موارد بهداشتى و تخلفات 
احتمالى اعم از گرانفروشى ، کم فروشى و عدم درج قیمت توسط 

کارشناسان به متصدیان واحد ها تذکر داده میشود.

ترمیم نشت مایع مغزى نخاعى به روش تمام اندوسکوپیک از 
در  موفقیت  با  استان مرکزى  در  بار  نخستین  براى  بینى  داخل 
به  ضربه  اثر  بر  سال  میان  شد.بانویى  انجام  سینا  بیمارستان 
بود و تحت  سر دچار مشکل و نشت مایع مغزى نخاعى شده 
تمام  روش  به  نخاعى  مغزى  مایع  نشت  ترمیم  جراحى  عمل 
از 2  بینى قرار گرفت و این عمل بیش  از داخل  آندوسکوپیک 
ساعت به طول انجامید.نشت مایع مغزى نخاعى از محیط استریل 
اطراف مغز و نخاع به محیط آلوده داخلى بینى راه پیدا مى کند و 
باعث مننژیت و عفونت پرده هاى مغز مى شود. در صورتى که این 
احتمال  و  باال  عفونت  ریسک  نشوند  جراحى  یا  درمان  بیماران 

مننژیت که احتمال مرگ و میر به همراه افزایش مى یابد

معاون بازرسى و حمایت از حقوق مصرف 
کنندگان سازمان صمت استان مرکزى 

خبر داد :

●   مجلس هنوز هیچ طرحى را کلید نزده است!

از سوى جهانگیرى، معاون اول رئیس جمهور:

ایرنا: سرپرست مرکز بهداشــت اراك گفت: 20 هزار دوز 
سهمیه واکسن کرونا روز یکشنبه وارد استان مرکزى شد و 
گروه هاى هدف که مرحله اول واکسن خود را زده اند، مرحله 

یادآورى واکسن را دریافت مى کنند.
شــهریار حســینى افزود: با توجه به دریافت محموله جدید 
واکسن سینوفارم تا روز سه شنبه هفته جارى این واکسن در 
سه مرکز شهید ساکى ( خیابان دانشگاه)، یادگار امام(کوى 
رضوى) و ســالن شــهیدان ثامنى( خ قائم مقام) براى افراد 
باالى 70 ســال که دوز اول واکســن را دریافت کرده اند، 

تزریق مى شود.
وى بیان کرد: افراد مشــمول مى توانند با مراجعه به سایت  
salamat.gov.ir  و ثبت نام در آن، طبق پیامک رسیده 

براى دریافت واکسن خود مراجعه کنند.
سرپرســت مرکز بهداشت شهرســتان اراك اظهار داشت: 
روزهاى چهارشنبه و پنجشنبه هفته جارى، تزریق دوز اول 

واکسن براى گروه هاى سنى باالى 70 سال که بر هر دلیلى 
موفق به دریافت واکســن نشــده اند و همچنین لکه گیرى 
جاماندگان واکسن کادر بهداشت و درمانى نیز انجام مى شود.

حسینى تصریح کرد:  امید است محموله دیگر واکسن کرونا 
به منظور شــروع واکسیناسیون گروه سنى 65 سال به باال از 
هفته آتى در اختیار استان قرار گیرد که در صورت تحقق این 
مهم از طریق اخبار و کانال روابط عمومى دانشگاه به عموم 

مردم اطالع رسانى مى شود.
وى بیــان کرد: با آغاز تزریق واکســن ایرانــى کوبرکت و 
همچنین واکسن هاى وارداتى، امید مى رود که واکسیناسیون 

جامعه هدف با سرعت بیشترى انجام شود.
سرپرست مرکز بهداشــت شهرستان اراك خاطرنشان کرد: 
با افزایش ظرفیت و دریافت محموله واکسن کرونا، دانشگاه 
علوم پزشــکى اراك آمادگى دارد روزانه حدود 6 هزار نفر را 

علیه بیمارى کووید19 واکسینه کند.

خبر

44درصد مشترکان خانگى آبفاى شهرى مرکزى پرمصرف هستند

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان مرکزى :

گفت: 44 درصد از مشترکان خانگى این شرکت بهار امسال ایرنا :مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب اســتان مرکزى 

از طریق طرح آب امید ارزیابى شده اند و مطابق نتیجه حاصل 
در گروه پرمصرف آب قرار گرفته اند.

«یوســف عرفانى نسب» افزود: مشــترکانى که حجم آب 
مصرفى آنان مطابق الگوى آب امید تا 2 برابر باشد در زمره 

گروه پرمصرف محسوب مى شوند.
وى اظهار داشــت: طرح آب امید، بر اساس الگوى مصرف 
کســانى که بین پنج تا 15 مترمکعب مصرف داشته باشند، 
به عنوان گروه خوش مصرف،2 برابر حجم این رقم یعنى بین 
15 تا 30 متر مکعب پرمصرف و بیش از آن به عنوان گروه بد 

مصرف دسته بندى کرده است.  
وى افزود: با توجه به بروز خشکسالى و محدودیت منابع آبى، 
در طرح آب امید همه مشترکان به  ویژه پرمصرف و بدمصرف 
که در دوره هاى گذشــته مصارف باالیى داشتند، شناسایى 

شده و به این مشترکان اطالع رسانى مى شود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان مرکزى گفت: 45 
درصد از مشترکان خانگى شــهرى و 37 درصد مشترکان 
خانگى روستایى شــرکت آب و فاضالب استان بهار امسال 
در زمره گروه پرمصرف شناســایى شدند و ارشاد الزم براى 

آن ها صورت گرفته است.
عرفانى نســب افزود: بر اســاس طرح آب امید 37 درصد از 
مشــترکان خانگى شــهرى و 22 درصد مشترکان خانگى 
روستایى اســتان نیز بهار امســال در گروه خوش  مصرف 
بوده اند.وى اظهار داشــت: 12 درصد جمعیت شــهرى و 
روستایى استان مرکزى مشــمول طرح آب امید از ابتداى 
سال تاکنون شده اند.مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان 
مرکزى گفت: 22 درصد جمعیت روســتایى و هشت درصد 
جمعیت شهر اســتان در سال جارى بد مصرف هستند که 2 

برابر الگو مصرف آب استفاده کرده اند.

خبر

شمار واحدهاي داراي حقوق معوق در استان مرکزي 50 درصد کاهش یافت
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزي :

اجتماعى  رفاه  و  کار  تعاون،  مدیرکل  ایرنا: 
داراى  واحدهاى  تعداد  گفت:  مرکزى  استان 
حقوق معوق این استان در خردادماه امسال 
نسبت به مدت مشابه قبل، 50 درصد کاهش 

است. یافته 
« بهزاد سام دلیرى» افزود: تعداد شرکت هاى 
در  مرکزى  استان  معوق  حقوق  داراى 
که  رسید  شرکت   30 به  پارسال  خردادماه 
واحد   15 به  امسال  خردادماه  در  مهم  این 

یافته است. کاهش 
تعداد کارگران داراى حقوق  بیان کرد:   وى 
معوق استان مرکزى نیز در این مدت از سه 

هزار و 218 نفر به 737 نفر رسیده است که 
همراه  درصدى   23 کاهش  با  نیز  بخش  این 

شده است.
استان  اجتماعى  رفاه  و  کار  تعاون،  مدیرکل 
حقوق  ماه هاى  تعداد  داد:  ادامه  مرکزى 
خردادماه  در  استان  این  کارگران  معوق 
و  شده  همراه  درصدى   54 کاهش  با  امسال 

از 107 ماه به 58 ماه رسیده است.
شهرستان   6 در  داشت:  اظهار  دلیرى  سام 
کمیجان  فراهان،  دلیجان،  خنداب،  آشتیان، 
معوق  حقوق  داراى  کارگر  هیچ  محالت  و 
نزدیک  آینده  در  است  امید  و  ندارد  وجود 

حقوق معوق کارگران استان مرکزى در سایر 
به صفر برسد. نیز  شهرستان ها 

جشنواره  چهاردهمین  ثبت نام  گفت:  وى 
تیرماه  اول  از  برتر  کارآفرینان  انتخاب 
امسال  مردادماه   10 تا  و  شده  آغاز  جارى 
متقاضیان  است  انتظار  و  دارد  ادامه  نیز 
تعیین  مهلت  تا  جشنواره  این  در  شرکت 
اینترنتى  آدرس  به  ثبت نام  براى  شده 
یا  و   karafarinanebartar.ir
karafar inanebartar.mcsls.
مدارك  تکمیل  به  نسبت  و  مراجعه   gov.ir

خود اقدام کنند.

براى رونق تولید انتظار مى کشیم

لیفتراك  به ورود و توقف  اخبار مربوط  از  ایلنا:کارگران هپکو 
قاچاق انتقاد کردند. هپکو ماه هاست که در انتظار رونق است؛ 
 1200 بدهى هاى  تهاتر  از  بعد  قفل ها  تمام  بازشدن  انتظار  در 
ماشین  تولید  براى  ساخت  سفارشات  گرفتن  و  تومانى  میلیارد 
آالت سنگین.در این انتظار طوالنى، اخبارى منتشر مى شود که 
بر آتش انتقادات کارگران مى دمد: روز گذشته، جانشین فرمانده 
انتظامى استان مرکزى از کشف یک دستگاه لیفتراك قاچاق به 
ارزش 10 میلیارد ریال در اراك خبر داد.کارگران با انتقاد از این 
اخبار مى گویند: یکى نیست بپرسد این دستگاه که هپکو سابقه و 
توانایى تولیدش را دارد، مگر کوچک است که از مرزهاى کشور 
رد شده و تا اینجا رسیده؟! احتماًال این دستگاه را در جیب شان 
گذاشته و از مرزهاى کشور و ایستگاه هاى بازرسى عبور داده اند، 
آورده اند داخل ایران و سپس در استان مرکزى متوقف کرده اند!

ماشین االت  ورود  مجارى  همه  لطفًا  مى گویند:  کارگران  این 
که  هرچه  قاچاق؛  چه  و  قانونى  واردات  چه  ببندید؛  را  سنگین 

هپکو مى تواند بسازد.

کارگران هپکو: 



atryeas.ir٣ دوشنبه   7  تیر  1400 aشهرى t r e y a s 8 3 @ y a h o o . c o m

خــبـــر

افزایش 103 درصدى بودجه 

عمرانى استان مرکزى در سال 1400

ایسنا: رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزى 
سال  عمرانى  بودجه  گفت:  مرکزى  استان 
بودجه  قانون  در  که  مرکزى  استان   1400
به نام این استان آمده 927 میلیارد تومان 
است که نسبت به مدت مشابه قبل حدود 

103 درصد افزایش داشته است.
و  ریزى  برنامه  شوراى  در  یادگارى  رقیه 
بودجه  کرد:  اظهار  مرکزى  استان  توسعه 
هزینه اى استان مرکزى  حدود 452 میلیارد 
تومان است که این بخش رشد 56 درصدى 

داشته است.
از  مرکزى  استان  سهم  اینکه  بیان  با  وى 
درصد   12.02 کشور  هزینه اى  اعتبارات 
اعتبار  تومان  میلیارد   164 افزود:  است، 
گرفته  نظر  در  مرکزى  استان  براى  استانى 
شده که 6 درصد نسبت به سال قبل افزایش 

دارد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزى استان 
مرکزى ادامه داد: 80 میلیارد تومان اعتبار 
درصد  سه  محل  از  محروم  مناطق  براى 
نفت و گاز اختصاص یافته است. دو ردیف 
تکمیل  شامل  مرکزى  استان  بودجه اى 
راه هاى روستایى و آب روستایى و عشایر نیاز 
به شیوه نامه دارد و هنوز امکان توزیع ندارد.

یادگارى اضافه کرد: اعتبارات جرایم استان 
هشت میلیارد و 800 میلیون ریال است که 
2.3 درصد افزایش داشته است. سهم ورزش 
از ارزش افزوده با افزایش 21 و هفت دهم 
درصدى به 382 میلیارد تومان رسیده است.

ریال  میلیارد   1200 کرد:  تصریح  وى 
پروژه هاى استان مرکزى با سایر استان ها و 
7400 میلیارد تومان پروژه هاى مشترك در 

داخل استان مرکزى است.
یاذگارى خاطرنشان کرد: 13 پروژه ملى در 
اند  استان مرکزى ردیف استانى اخذ کرده 
میلیارد   77 امسال  طرح ها  این  اعتبار  که 

تومان است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزى استان 
و  منابع  بودجه  کلیات  داد:  ادامه  مرکزى 
مصارف دولت در قانون بودجه 1400 کشور، 
2 میلیون و 800 هزار میلیارد تومان است که 
نسبت به مدت مشابه قبل 42 درصد افزایش 
داشته است، همچنین  بودجه عمومى دولت 
نیز یک میلیون و 300 هزار میلیارد تومان 
قبل 111  مشابه  به مدت  نسبت  که  است 
درصد و منابع عمومى دولت یک میلیون و 
200 هزار میلیارد تومان است که نسبت به 

مدت قبل، 123 درصد افزایش دارد.

حمل  و  راهدارى  اداره  رئیس  عطریاس: 
و نقل جاده اى شهرستان ساوه، از شروع 
محور  در  ایمنى  ارتقاى  اجرایى  عملیات 

قدیم ساوه- سلفچگان خبر داد.
طرح  اجراى  خصوص  در  مردانى  ابراهیم 
این  در  محورى»  «راهدارى  سراسرى 
پیشبرد  راستاى  در  گفت:  شهرستان 
اهداف سازمانى، یکى از محورهاى پایلوت 
ساوه  قدیم  محور  طرح  این  اجراى  براى 
است که   نظر گرفته شده  - سلفچگان در 
عملیات اجرایى آن آغاز و تا پایان تیر ماه 

سال جارى ادامه خواهد داشت.
وى افزود: حدود 12 کیلومتر از این محور 
قرار  محورى  راهدارى  طرح  پوشش  تحت 
طبق  آن،  اجراى  براى  که  است  گرفته 
دستگاه   6 آمده،  بعمل  ریزى  برنامه 
نظر  در  راهدارى  و  راهسازى  ماشین آالت 
گرفته شده که با همت 7 نفر از راهداران 
بهره بردارى  به  بزودى  شهرستان  این 

خواهد رسید. 
ارتقاى  بمنظور  کرد:  خاطرنشان  مردانى 
شهرستان  مواصالتى  محورهاى  در  ایمنى 
شیروانى  شیب  احداث  و  اصالح  ساوه، 
 10 بطول  ساوه-همدان  قدیم  محور  در 
بطول  ساوه-تهران  راه  آزاد  در  و  کیلومتر 
انجام  جارى  سال  ابتداى  از  کیلومتر   14

شده است.
راهدارى  طرح  اهداف  کرد:  تصریح  وى 
ارتقاى  شامل  ساوه  در شهرستان  محورى 
اى،  جاده  کاربران  براى  محورها  ایمنى 
حمل  هاى  ساخت  زیر  نگهدارى  و  حفظ 
بردارى  بهره  عمر  افزایش  جهت  نقلى  و 
راه،  حاشیه  تجهیزات  و  عالیم  ابنیه،  از 
بهره  و  هزینه  کم  راهکارهاى  از  استفاده 
نتیجه  در  و  سازمانى  تجهیزات  از  بردارى 
راحتى سفر براى کاربران جاده اى مى باشد.

ارتقاى ایمنى راه هاى در قالب 
اجراى طرح راهدارى محورى

عطر یاس دالیل افزایش مرگ شهروندان در کوکبیه را بررسى مى کند :

کوکبیه دریاچه نیست، گودالى عمیق است!
گزارش

تعداد غرق شــدگان در دریاچه کوکبیه شــازند در حالى 
نســبت به ســال قبل افزایش یافته که مردم این منطقه 
خواهان رســیدگى به وضعیت این منطقه گردشــگرى 
هستند. این امر در حالى اســت که به عقیده کارشناسان 
آب کوکبیه نه تنها دریاچه نیست بلکه زاییده گودال هاى 
عمیقى اســت که این روزها باخبار ناخوشایندى مبنى بر 

غرق شدن افراد از آن منتشر مى شود.

افزایش تعداد غرق شدگان در دریاچه 
کوکبیه شازند

دریاچه کوکبیه شازند یکى ازمناطق دیدنى اطراف شازند 
است. این مکان زیبا در شــمال شرقى اراك و در دشت 
شازند قرار دارد و پهنه آبى آن حد فاصل کوه هاى راسوند 
در جنوب شازند و سفیدخانى در جنوب اراك است؛در سال 
هاى اخیر بهره بردارى شرکت هاى شن و ماسه از بستر 
رودخانه ازنا(قره چــاى) باعث ایجاد گودال هاى بزرگى 

در5کیلومترى شمال شــازند شد ؛ این گودال ها از اواخر 
ســال94به دلیل بارش هاى مناســب پیکره آب شیرین 
عمیقى با عمق متوســط17متر و مساحت 120هکتار به 
وجود آورد، در ماه هاى گرم ســال و زمان مناسب براى 
شنا کردن شــاهد خبرهاى تلخ و ناگوارى از غرق شدن 
گردشــگران در این دریاچه بوده ایم، علت غرق شــدن 
را نیز مى توان ســاختار پیچیده،بســتر شنى و روان کف 
دریاچه و گیاهان روئیده شده دانست.دریاچه کوکبیه در 
واقع حاصل معدن کاوى در بســتر و حریم رودخانه قره 
چاى و برداشت شــن و ماسه از این منطقه است و به این 
دلیــل ویژگى هاى یک دریاچه طبیعــى را ندارد و براى 
شنا بسیار خطرناك شــناخته شده است،عمق دریاچه نه 
به تدریــج بلکه به یکباره و با شــیب تقریبا عمودى زیاد 
شده و فرد به محض ورود به آب با عمق زیادى مواجه مى 
شود،ساماندهى این مجموعه و سالم سازى بستر کوکبیه 
شازند عالوه بر جذب گردشگر و رونق اقتصادى در منطقه 
و استان از غرق شدن همشــهریان نیز جلوگیرى خواهد 
کرد به گفته فعاالن محیط زیست و حامیان حیوانات این 
دریاچه مانند تاالب میقان مــى تواند نقش موثرى براى 
زیســت پرندگان کنار آبزى داشته باشــد بر این اساس 

بایــد کوکبیه را به عنوان حلقه دیگــر زنجیره میزبانى از 
پرندگان مهاجر در استان مرکزى به رسمیت شناخت.

ایجاد دریاچه یک اشتباه استراتژیک و بزرگ 
بوده است

«احســان اخانى» فعال محیط زیست گفت:کلمه دریاچه 
بــراى آن چاله هاى آب یک واژه غلط اســت در یک بازه 
زمانى در آن مکان برداشــت شــن و ماســه انجام شده 
است،شایعات مطرح شده این اســت که قبل از پر کردن 
چاله ها با آب داخل چاله هاى ناشى از برداشت شن و ماسه 
زباله هایى دفع و انباشته شــده است که این موضوع باید 
بررسى شود،در ادامه آبراهه اى را ایجاد کرده اند و بخشى 
از حقابه رودخانه قره چاى را به سمت کوکبیه هدایت کرده 
و منجر به ایجاد حوضچه تبخیر شده است و اسم آن را هم 

دریاچه قرار داده اند.

گودال حاصل از حفارى را تبدیل به دریاچه 
کرده اند!

وى در ادامــه گفت:در حال حاضر این ادعا وجود دارد که 
این منطقه داراى امنیت  نیســت و باید بودجه اى را براى 
امنیت یا توســعه این منطقه در نظر گرفت،آیا با توجه به 
این مباحث ذکر شده توسط مســئولین شاهد توسعه این 
مکان خواهیم بــود؟ درهر کجاى دنیا چنین موردى را به 
متخصصیــن حوزه آب ومحیط زیســت بگویید که چاله 
هایى را بــه دریاچه تبدیل کردید به شــما حتى نگاه هم 
نخواهند کرد، بر اساس ماده 25 قانون معادن،15درصد 
از سود و درآمد آن معدن به دولت عودت داده مى شود تا 
بتواند آن قسمت که برداشت شده است را اصالح کند که 
این یک قانون اســت،چرا پس معدن هایى که برداشت 
شده اســت جاى آن را اصالح نکرده اند؟ اعتقاد بنده به 
عنوان یک کارشــناس و فعال محیط زیســت این است 
ایجاد یک دریاچــه مصنوعى با حقابه قره چاى در مرحله 
اول یک اشــتباه اســتراتژیک و بزرگ بوده است؛ بدون 
اینکه سهم پایین دســت را در نظر بگیریم اجازه نداریم 
خارج از قانون توزیع عادالنه آب از رودخانه برداشت غیر 

قانونى داشته باشیم.

دریاچه کوکبیه داراى حقابه نمى باشد

آخانى تصریح کرد: درماه گذشــته کلمه اى مطرح شد به 
نام «حقابه کوکبیه!»چه کســى گفته است کوکبیه داراى 
حقابه اســت؟حقابه یک کلمه حقوقى است یعنى مالکیت 
آب،کوکبیــه فقط داراى چاله هاى گوناگون اســت،ما به 
جاى آن که  به دنبال علت مرگ شهروندان در آن منطقه 
باشــیم باید به دنبال چگونگى ایجاد این دریاچه باشیم که 
اکنون منجر به یک معضل شده است ، چرا اسم آن را باید 
دریاچه بگذاریم؟دریاچه شــامل تعریف است این اتفاقاتى 
که رخ داده یک اتفاق ناخوشایند است،طى 5 سال گذشته 
ما به این مســئله اعتراض داشته ایم که چرا و به چه دلیل 
این مکان به وجود آمده اســت؛ اما متاسفانه کسى جواب 
گوى این مسئله نبود،آن مدیرى یا فردى که این آب ها را 
به چاله ها انتقال داده است و حقابه پایین دست قره چاى را 
وارد آن  حوضچه هاى تبخیر کرده باید پاسخگو باشد،هیچ 
یک از این سوال ها را  جواب نمى دهند و بعد مى گویند چرا 

انسان ها در آب غرق مى شوند.
وى بیان کرد: با فنس کشــى و مسدود کردن جاده 
نمى شود امنیت را فراهم کرد،براى جلوگیرى از این 
حوادث باید طبق قانون عمل شود سوال این است آیا 
طبق قانون عمل کرده اند؟ اگــر عمل کرده اند پس 
چرا اصالحى انجام نشده!چرا باید آب قره چاى وارد 
این منطقه شود و آن را وارد کوکبیه کنند،از کسى که 
مجوز این کار را صادر کرده تا مدیرى که مى توانست 
کارى را انجام دهد اما سکوت کرد باید پاسخگوى این 
حوادث باشند و امیدواریم دســتگاه هاى نظارتى و 

قضایى به این موضوع ورود پیدا کنند.

شهردارى شازند از تحویل اراضى خوددارى 
کرده است

مدیر کل راه و شهرسازى استان مرکزى گفت: اراضى ملى 
منطقه کوکبیه شهرســتان شــازند به دلیل وقوع درحریم  
قانونى شهر در اسفند ماه سال 1397  از سوى منابع طبیعى 

شهرستان شازند،تحویل اداره کل شد و سند مالکیت دولت 
از منابع طبیعى به این اداره کل تغییر نمایندگى یافت.

«احمد مرزبان»بیــان کرد:اراضى موصــوف قبل از 
تصدى این اداره کل،از سوى منابع طبیعى در اختیار 
شهردارى شــازند قرار گرفته بود که شهردارى شازند 
علیر غم عــدم وجود ایمنى و فقــدان امکانات اراضى 
موصوف و حفره هاى آبى ناشــى از برداشــت مصالح 
توسط شــرکت هاى شــن وماســه به عنوان منطقه 
گردشــگرى معرفى کرد،درحالى که پــس از  تغییر 
نمایندگى دولت در اراضى به ایــن اداره کل،علیرغم 
برگزارى جلســات متعدد و تعیین کاربرى هاى مورد 
نیاز در شوراى توسعه و برنامه ریزى استان  وتاکیدات 
مدیران استان وشهرستان،شهردارى شازند از تحویل 

اراضى خوددارى کرد.

با وجود تذکرات شاهد بروز حوادثى هستیم

 وى در ادامه گفت:این اداره کل پس از تحویل زمین 
با اخذ مجوز جذب نیروى حفاظت از ســازمان ملى 
زمین و مسکن و تأمین اعتبار الزم نسبت به کارگیرى 
چهار نفر نیروى حفاظت از موسسات زیر نظر نیروى 
انتظامى استان اقدام کرده و عالوه بر این نیروها،سایر 
نیروهاى یگان حفاظت اداره کل نیز در ماه هاى گرم 
ســال هاى 98و99 در محل مســتقر بوده وبا نصب 
تابلوهاى شــنا ممنوع و تذکر بــه مراجعه کنندگان 
تــالش خود را جهــت جلوگیرى از شــناى افراد در 
دریاچه موصوف به عمل آورده اســت که متاســفانه 
عدم توجه شــهروندان به تذکرات ماموران حفاظت 
اداره کل راه و شهرسازى مستقر در محل،باعث بروز 

حوادثى نیز شده است.
مرزبان تصریح کرد: مراقبت هاى این اداره کل سبب 
شــد در ســال 1399 مورد فوتى در منطقه کوکبیه 
نداشته باشــیم این اداره کل در روزهاى اخیر نسبت 
به تشــدید مراقبت و حفاظت اقــدام نموده و به نظر 
مى رسد همکارى و مساعدت بیشتر کلیه دستگاه هاى 
اجرایى مرتبط و همچنین افزایش همکارى نهادهاى 
قضایى و انتظامى در مراقبت از منطقه مورد نیاز باشد.

░ محمدرضا ساسانى  ░
گروه جامعه

خبر

ایرانى ها 1000 میلیارد تومان در فضاى مجازى 
معامله کردند

رئیس کل دادگسترى:

ایســنا:رئیس مرکز توســعه تجارت الکترونیک اعالم کرد که در سال 
1399 میــزان معامالت الکترونیک در فضاى مجــازى به 1097 میلیارد 

تومان رسیده است.
 على رهبرى در نشست خبرى اظهار کرد: براوردهاى ما نشان مى دهد که 
در بحث تجارت الکترونیک در ســال گذشته رشدى 160 درصدى به ثبت 
رسیده است. هرچند مى توان به تورم و کرونا نیز سهمى داد اما در مجموع 

رشد قابل توجهى در این حوزه به ثبت رسیده است.
وى با بیان اینکه تعداد نمادهاى الکترونیک صادر شده از سوى این سازمان 
دو برابر شــده، بیان کرد: در کنار رشد 100 درصدى در این حوزه، گواهى 

امضاى الکترونیک نیز رشدى 220 درصدى را ثبت کرده است.
رئیس مرکز تجارت الکترونیک ادامه داد: در کنار کرونا، در طول سال هاى 
گذشته بسیارى از دستگاه هاى اجرایى و حاکمیتى تالش کردند فضا براى 
افزایش تبادالت الکترونیک گســترده تر شود. بررسى ها نشان مى دهد که 
بخش مهمى از گروه میانســال و بزرگســال به گروه خریداران اینترنتى 
پیوســته اند و تنوع کاالهایى که در این فضا عرضه مى شــود نیز به شدت 

گسترش یافته است.
او اضافه کرد: تعداد اینمادهاى اعطا شــده در ســال 1399 نسبت به سال 
قبل با رسیدن به بیش از 31 هزار اینماد، 110 درصد رشد را نشان مى دهد 

و 78 درصد از واحدهــاى تجارت الکترونیکى داراى نماد اعتماد، عالوه بر 
وب سایت از شبکه هاى اجتماعى اســتفاده مى  کنند. همچنین حدود 93 
درصد از واحدهاى تجارت الکترونیکى، از سرمایه  گذار شخصى به منظور 
توســعه خود و حدود 77 درصد از واحدهاى تجارت الکترونیکى از پســت 
جمهورى اسالمى ایران به منظور ارسال و تحویل کاال استفاده مى  کنند. 46 
درصد از صاحبان واحدهاى تجارت الکترونیکى داراى نماد اعتماد، بین 30 
تا 40 سال سن داشته و 76 درصد از اینمادهاى اعطا شده در سال 1399نیز 

مربوط به واحدهاى تجارت الکترونیکى با ماهیت حقیقى بوده است.
رهبرى با اشــاره به طرح هاى توســعه اى این مرکز در سال جارى، 
توضیح داد: در ســال جارى و ســال آینده تالش مى کنیم با کمک 
شرکت پست، وزارت راه و شهرســازى و شهردارى ها گزارش ها در 
این زمینه گسترش یابد. هر چند تجارت الکترونیکى در ایران به طور 
کلى در مسیر رشــد قرار دارد اما همچنان با موانعى از قبیل شرایط 
اقتصادى پرنوسان، ایجاد محدودیت  هاى متعدد، سیاستگذارى  هاى 
نادرست و عدم آموزش و اطالع رســانى کافى به عموم در خصوص 
تجارت الکترونیکى روبروســت که مى بایســت جهت رفع آنها به 
بهبود عملکرد در حوزه سیاســتگذارى، فرهنگ  ســازى و آموزش 

پرداخته شود.

رئیس اداره راهدارى و حمل و نقل
 جاده اى ساوه :

●   بهره بردارى شرکت هاى شن و ماسه از بستر رودخانه قره چاى منجر به ایجاد گودال هاى عمیق شده است

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزى 
استان مرکزى خبر داد:

خبر

در شوراى تامین استان مصوبه اى که مخالف داشته باشد، وجود نداشته است
استاندار مرکزى:

ایسنا:  اســتاندار مرکزى گفت: قوه قضاییه نقش مهمى 
در توسعه امنیت ملى و ایجاد امنیت پایدار در کشور دارد.

ســیدعلى آقازاده در همایش فصلى ویــژه هفته قوه 
قضاییه اظهار کرد: قوه قضاییــه عالوه بر وظایفى که 
بر عهده دارد یک نقش مهمى در توســعه امنیت ملى 
و امنیت پایدار براى کشــور دارد، امروز اگر شاهد یک 
امنیت مطلوب در کشور هستیم تنها به دستگاه هاى 
امنیتى و نظامى مربوط نیست بلکه اگر تدبیر دستگاه 
قضا و چشم و گوش باز این دستگاه بر اساس گزارش ها 
نبود، نمى توانستیم بگوییم که یک امنیت پایدار را تنها 

با زحمت باقى دستگاه ها داریم، قوه قضاییه در راستاى 
ایجاد امنیت پایدار موثر بوده و هست.

استاندار مرکزى گفت: امروز در قوه قضاییه شاهدیم که 
فعالیت هاى بسیار مثبت ترى عالوه بر وظایف ذاتى، از 
جمله ورود به رونق اقتصاد و اقتصاد مقاومتى و حفظ 
و حراست و صیانت از انفال عمومى صورت مى گیرد، 
علیرغم اینکه هر سال 20 درصد به پرونده هاى وارده 
به این دســتگاه اضافه مى شود اما این قوه در کنار قوه 
مجریه در راســتاى حمایت از سرمایه گذار و اشتغال 
و تولیــد نیز گام هاى مثبتى برمــى دارد و این یکى از 

موفقیت هایى اســت که قوه قضاییه در نقش آفرینى 
براى افزایش اعتماد عمومى دنبال مى کند.

آقازاده با اشاره به سند تحول بنیادین قوه قضاییه بیان 
کرد: در سند تحول قضایى شاهد تحوالت بسیار خوبى 
در دســتگاه قضایى و تحول قوانین و ضوابط و بررسى 
پرونده ها هســتیم و اینها همه توفیقــات خوب قوه 
قضاییه است، یکى از سرمایه هاى دستگاه قضا تایید 
همیشگى و پیوسته مقام معظم رهبرى از این قوه است.
وى با اشــاره به انتخابات 28 خرداد ادامه داد: حضور 
حدود نیمى از واجدین شــرایط در پاى صندوق هاى 

راى خود یک موفقیت بزرگ است.
اســتاندار مرکزى با تاکید بــر هماهنگى بین اعضاى 
شوراى تامین استان افزود: در شوراى تامین استان تا 
به امروز مصوبه اى که مخالف داشته باشد وجود نداشته 
و تمام مصوبات با هماهنگى بین اعضا تصویب مى شود 
که این هماهنگى سبب توفیقات خوب و امنیت پایدار ... 
شده است. ارتباط دستگاه قضایى با مجموعه استان نیز 
ارتباطى خوب است و تاکنون ضعفى در این خصوص 
مشاهده نشده اســت و قطعا این مســیر همکارى  و 

هماهنگى ادامه خواهد داشت.

بنیاد مسکن استان مرکزى، در نظر دارد
 نسبت به جذب یک نفر راننده با شرایط ذیل جهت 

فعالیت در امور اجرایى و ماشین آالت عمرانى اقدام نماید؛ 
لذا متقاضیان مى توانند از تاریخ درج آگهى به مدت پنج 

روز نسبت به مراجعه و ارائه درخواست همکارى به
 آدرس: اراك- میدان حافظ- اداره کل بنیاد 

مسکن استان مرکزى - امور ادارى 
و یا به شماره تلفن 086-33663035-6 

تماس حاصل فرمایند.

روا�ط ��و�ی ��یاد �س�ن ا�تان ��ی

دعوت به همکارى



روزنامه  سیاسى، اقتصادى، فرهنگى 

خبر

 ��ن �رگ �یالد امام رضا    با ��ور خاد��ن ر�وی ��ار �د

جشن بزرگ میالد ثامن الحجج،حضرت على بن موسى الرضا (ع) 
روز سه شنبه در بیت حضرت امام خمینى (ره) با حضور مسئولین 
شهرستان و اقشــار مردم برگزار شد. این مراسم با حضور مجرى 
توانمند رسانه ملى؛سید رضا نواب، مداح اهل بیت؛ سید جواد میرى، 
خواننده آیینى رسانه ملى؛ امید معنوى و خادمین حرم مطهر رضوى 

اجرا شد و با جوایز متعددى همراه بود.

(ع)

ثبت بزرگترین رکورد در بتن ریزي پروژه هاي عمرانی شهر اراك 
گروه شهري ، گیتی فراهانی :

 با حضور استاندار مرکزى، فرمانده سپاه روح اهللا استان 
مرکزى، شــهردار و اعضاى شوراى اسالمى شهر، عوامل 
مدیریتى و اجرایى قرارگاه سازندگى خاتم االنبیا و سایر 
مسئولین استانى و شــهرى، و اصحاب رسانه بتن ریزى 
ســه هزارمتر مکعبى تقاطع غیر هم ســطح مقاومت در 

یک روز انجام پذیرفت .

حجم بتن ریزى سه هزار مترمکعبى عرشه 
پروژه مقاومت در یک روز، در اجراى طرح هاى 

مدیریت شهرى اراك بى سابقه است

شــهردار اراك در آیین بتن ریزى ســه هزار مترمکعبى 
تقاطــع مقاومت گفــت: میدان مقاومت بــه دلیل واقع 
شــدن در مســیر خیابان قائم مقام فراهانى که یکى از 
پرترددترین معابر کالنشــهر اراك اســت به عنوان یک 
گره ترافیکى بود و نیاز به اجراى پروژه و غیرهمســطح 

سازى معبر داشت.
مهندس بیاتیان، افزود: با توجه به اجراى پل هاى شهید 
بختیــارى، تقاطع میدان ورزش (آزادگان)، روگذر بلوار 
قدس و خاتم االنبیاء در مســیر شــرق نسبت به میدان 
مقاومت و تکمیل و گشایش تقاطع غیرهمسطح صیدى 
در مهرماه سال گذشــته در ناحیه غربى میدان، نیاز به 
اجراى پروژه میدان مقاومت به عنــوان قطعه میانى در 

این محدوده از رینگ شهرى ضرورى بود.
وى بیان کرد: تقاطع غیرهمســطح مقاومت اراك مقرر 
شــده بود که در 840 روز توسط قرارگاه خاتم اجرا شود 
اما در اقدامى شجاعانه روزشمار اجراى این طرح به 180 

روز تغییر کرد.
شــهردار اراك ادامه داد: بسیارى از زیر ساخت هاى این 
طرح که هر کدام یک پروژه بود در سایه تعامل و همکارى 
بین دســتگاهى اجرا شــده و حجم بتن ریزى سه هزار 
مترمکعبى در یک روز براى این طرح در اجراى طرح هاى 

مدیریت شهرى اراك بى سابقه است.
مهندس بیاتیان عنوان کرد: ایجاد نخســتین خطوط بى 
آر تى در اراك در مناطق شهرك هجرت، شهرك بعثت، 
شهرك جوادیه و الغدیر به سمت میدان شورا در دستور 

کار ویژه قرار دارد.

حجم بتن ریزى سه هزار متر مکعبى در یک روز، 
رکورد بى سابقه در اراك است و استمرار این 

حرکات و اجراى طرح هاى دیگر، توسعه در این 
شهر را بیش از پیش مى کند

مهندس آقازاده، استاندار استان مرکزى نیز در آیین بتن 

ریزى سه هزار متر مکعبى تقاطع غیرهمسطح مقاومت 
اراك افزود: مردم همیشــه در صحنه کشــور و اســتان 
مرکزى از ساعات نخست راى گیرى تا ساعاتى از بامداد 
روز شنبه در پاى صندوق هاى راى حضور داشتند و بار 

دیگر حماسه بزرگى را خلق کردند.
وى بیان کرد: مردم ثابت کردند با وجود شرایط اقتصادى 
ســخت که به خاطر تحریم هاى ظالمانه دشمنان ایجاد 
شــده، پاى آرمان هــاى انقالب، امــام و رهبرى معظم 

ایستاده اند.
اســتاندار مرکزى ادامــه داد: مــردم در انتخابات 28 
خردادمــاه کار بزرگى انجام دادنــد و منتخب مردم در 
ریاست جمهورى و شوراهاى اسالمى شهر و روستا باید 
همه تالش خود را بــراى بهبود وضعیت زندگى مردم به 

کار گیرند.
مهندس آقازاده اظهار داشــت: انتخابات 28 خرداد در 
اســتان مرکزى به بهترین شــکل برگزار شد و 30 هزار 
نفر در امر برگزارى این آزمون سیاســى دخیل بودند و 

کوچکترین تنش در استان ایجاد نشد.
وى گفت: پنجمین دوره شوراى اسالمى کالنشهر اراك 
روزهاى پایانى خود را مى گذراند و منتخبان دوره جدید 
باید از تجارب این دوره نیز بهره گیرى کنند و طرح هاى 

نیمه تمام را به اتمام رسانند.
حجم بتن ریزى ســه هــزار متر مکعبــى در یک روز، 
رکورد بى سابقه در اراك است و اســتمرار این حرکات 
و اجراى طرح هاى دیگر، توســعه در این شهر را بیش از 

پیش مى کند.

اعضاى شوراى اسالمى کالنشهر اراك در 
دوره ششم باید حمایت ویژه در راستاى توسعه 
این شهر و رساندن آن به موقیعت کالنشهرى در 

حد واقعى داشته باشند

نماینده ولى فقیه در استان مرکزى اظهار داشت: 
دولت منتخب مردم باید همه تالش خود را براى
 تحقق وعده ها، خدمت صادقانه، دلسوزانه و متعهدانه

 به کار گیرد و توجه ویژ به قشــر نیازمند
 و مناطق حاشیه اى داشته باشد.

حضرت آیت اهللا درى نجف آبادى اضافه
 کرد: آمایش ســرزمین و حرکت در مسیر

 برنامه ریزى شــده از جمله نیازهاى اساسى در
 استان مرکزى است و نبود آمایش سرزمین موجب 

هدرفت سرمایه گذارى مى شود.
وى تصریح کرد: اســتان مرکزى ظرفیــت زیادى براى 
برداشــتن گام هاى بلند در بخش هاى مختلف دارد که 

مى تواند در کشور اثرگذار باشد.

حضرت آیت اهللا درى نجف آبــادى عنوان کرد: اعضاى 
شوراى اسالمى کالنشهر اراك در دوره ششم باید حمایت 
ویژه در راستاى توسعه این شهر و رساندن آن به موقیعت 

کالنشهرى در حد واقعى داشته باشند.

3 هزار متر مکعب بتن ریزى در یک روز، نمونه 
یک کار بسیار بزرگ و حاصل هماهنگى و برنامه 
ریزى بسیار مناسب، مدیریت شهرى اراك است

سردار کریمى فرمانده ســپاه روح اله بیان کرد: به سهم 
یک شــهروند و نه به عنوان فرمانده ســپاه از شــهردار 
کالنشــهر اراك و عزیزان شوراى شــهر و قرارگاه خاتم 
النبیا که در اســتان ما ابتدا مظلوم واقع شــدند، تشکر 
مى کنم که شهردارى اراك کارى کرد که این عزیزان از 

مظلومیت خارج شوند.
فرمانده ســپاه روح اهللا اســتان مرکــزى تصریح کرد: 
قرارگاه خاتم االنبیا ظرفیت بســیار خوبى دارد و بسیار 
توانمند است و در گوشه به گوشه کشور صادقانه خدمت 
مى کند و انشــاءاهللا در آینده نیز  این توجه شــورا شهر، 
شهردار و استاندار مرکزى ادامه دار باشد و از این ظرفیت 

استفاده کنند.
فرمانده سپاه روح اهللا استان مرکزى گفت: این پروژه واقعا در 
کمتر از 150 روز از صفر تا صد آن آغاز شده و حجم آن عظیم 
اســت و در کمتر از 24 ســاعت 3 هزار متر مکعب بتن ریزى 
کردند که یک نمونه کار بســیار بزرگى که حاصل هماهنگى 
و برنامه ریزى بســیار مناسبى در راســتاى مدیریت شهرى 
اراك است و بى شک قرارگاه خاتم یک پیمانکارى با کارنامه 
درخشان است که نه تنها در استان مرکزى و شهر اراك بلکه 

در کل کشور یادگارهاى بسیارى به جا گذاشته اند.

��یروز��  �یا�ی، ا��صادی، ��ن�ی 
@Atreyasemarkazi@Atreyasmarkazi
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