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نماینده اراک :رفع مشکالت کارگری شرکتهای آذرآب و هپکو نیازمند تصمیمات انقالبی و کارساز است
منابع آب زیرزمینی
 ۴شهر استان
با کمبود جدی
مواجه است
مدیرعامــل
شــرکت آب
منطقهای اســتان گفت :ســفره
منابع آب زیرزمینی اراک ،ساوه،
کمیجان و زرندیه به ســبب افت
شدید ســطح آب با مشکل جدی
مواجه شد.
ضرورت مدیریت برای حفظ مراتع استان /عکس :همشهری -امیر قادری

 100واحد صنعتی
در شهرکهای
صنعتی استان پروانه
بهرهبرداری گرفتند
مدیرعامل
شــر کت
شهرکهای اســتان گفت :حدود
 100واحد صنعتی در نیمه نخست
امسال در شهرکهای صنعتی این
استان پروانه بهره برداری گرفتند.
«مصطفی آمره » در حاشیه بررسی
مشــکالت زیرســاختی نواحی و
شهرک صنعتی خمین اظهارکرد:
با بهره برداری از ایــن طرحها در
زمینههای مختلف 800فرصت…

7

سهم  800میلیارد
تومانی استان
از تسهیالت رونق
تولید

صفحه 7را
بخوانيد

همین صفحه
را بخوانيد

مرکزی با مشکل بهرهبرداری بیرویه از مراتع روبهرو است
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 100واحد صنعتی در شهرکهای صنعتی استان پروانه بهره برداری گرفتند
مدیرعامل شرکت شهرکهای استان گفت:
پنجره حدود  100واحد صنعتی در نیمه نخست
امسال در شهرکهای صنعتی این استان
پروانه بهره برداری گرفتند.
«مصطفی آمره » در حاشیه بررسی مشکالت زیرساختی
نواحی و شــهرک صنعتی خمین در گفت و گــو با ایرنا
اظهارکرد :بــا بهره برداری از این طرحهــا در زمینههای
مختلف  800فرصت شغلی جدید ایجاد شده است.
وی اظهــار کرد:با تکمیل ظرفیتهــای تولیدی و ایجاد
واحدهای صنعتی جدید تا پایان امســال بیش از 3هزار
فرصت شغلی جدید هدفگذاری شــده است.وی با بیان
اینکه تاکنون  45قرارداد واگذاری زمین بسته شده است،
گفت 28 :هکتار زمین برای ایجــاد واحدهای صنعتی و
تولیدی در شهرکهای صنعتی این استان در سال جاری
واگذار شده است.
آمره افزود :استقبال برای سرمایه گذاری در شهرکهای
صنعتی استان روبه افزایش است و پیشبینی میشود با
این حجم متقاضی ،واگذاری زمین در شهرکهای صنعتی
استان تا پایان سال بیش از  100هکتار دیگر افزایش یابد.

وی ادامه داد :مرکزی در سال گذشته در شاخص واگذاری
زمین در شــهرکهای صنعتی رتبه اول کشور را کسب
کرده اســت.وی اظهارکرد 230 :هکتار زمین پارســال
در  211قــرارداد زمیــن در شــهرک و نواحی صنعتی
این استان واگذار شد که بیشــترین میزان واگذاری در
سطح کشــور بود.آمره افزود :این اراضی در  24شهرک
و ناحیه صنعتی در اســتان واگذار شده که سهم خمین
 42هکتار بوده اســت.مدیرعامل شــرکت شهرکهای
استان گفت :زیرســاختهای الزم برای افزایش سرمایه
گذاری در شهرکها و نواحی صنعتی فراهم است و تالش
میشود برخی کمبودها نیز رفع شود تا سرمایه گذاران با
اطمینان در این مناطق مستقر شوند.وی در خصوص زیر
ساختهای شهرک و نواحی صنعتی خمین ،گفت :برق،
گاز و آب در شهرک صنعتی خمین در حال تامین است.وی
مهمترین مشکل صنایع خمین را در حال حاضر برق بیان
کرد و افزود :برای هر هکتــار زمین نیاز به  250کیلوولت
برق است که برای هر شهرک  50هکتاری  12/5مگاوات
برق نیاز است.وی ادامه داد :این میزان در شهرک صنعتی
خمین وجود ندارد ،اما در صورتی که  3مگاوات نیز تامین

شود مشکل برق صنایع خمین رفع میشود.
آمره ادامه داد :با عنایت دولــت ،زمین با کمترین نرخ در
کشور به ســرمایه گذاران در شهرکهای صنعتی واگذار
میشــود و هر متر زمین در این مناطق  200هزار ریال
و در نواحی صنعتی نصف این قیمت واگذار میشــود که
پایینترین نرخ کشور است.
وی گفت :ناحیه صنعتی شهید سعیدی در شهابیه خمین
مشکل تامین آب دارد که از خط انتقال کوچری به خمین
تامین میشــود .آمره بیان کرد :بــرای تامین آب ناحیه
صنعتی شهید ســعیدی شــهابیه طراحی اولیه و خرید
انشعابات انجام شده و به زودی این مشکل حل میشود.
وی نیاز آب این ناحیه صنعتــی را  10لیتر در ثانیه بیان
کرد و افزود :برای تامین این میزان آب نیاز به  20میلیارد
ریال اعتبار است که بخشی از آن از محل اعتبارات استانی
تامین و بقیه نیز از منابع داخلی شرکت شهرکهای استان
اختصاص داده میشود .آمره گفت :برای تامین برق ناحیه
صنعتی شــهید سعیدی خمین ،پســت  63کیلوواتی با
قول مســاعد مســئوالن مرتبط تا پایان امسال احداث
میشود.

پرداخت بخشی ازحقوق کارگران پروفیل ساوه
فرماندار ساوه گفت :بخشی از حقوق کارگران شرکت نورود و پروفیل
خبر
این شهرستان پرداخت و مواد اولیه نیز برای رونق کار در خطوط تولید
تامین شده است.
«محمد بهاروند » در گفت و گو با ایرنا اظهارکرد :کارگران شرکت نورد و پروفیل ساوه
 6ماه حقوق معوق دارند که این امر مشــکالتی برای این قشر به وجود آماده و باعث
تجمعهای اعتراض آمیز آرام در این شهرســتان شده بود که بخشی از این معضالت
با رایزنی و پیگیری مسئوالن گره گشایی شد.وی بیان کرد :همه تالشها برای حل
مشکالت کارگران این واحد به کار گرفته شــد و با پیگیریهای شبانه روزی ضمن
پرداخت بخشی از حقوق معوقه کارگران این شرکت ،مقرر شد یک ماه حقوق و مزایا
نیز تا  15مهرماه امســال به حساب کارگران واریز شــود .بهاروند اظهار کرد :حقوق

کارگران این شرکت در پایان هر ماه پرداخت میشود و معوقات این قشر نیز از دی ماه
در کنار پرداختی هر ماه حقوق به تدریج جبران خواهد شد .وی گفت :یکی از معضالت
این واحد تولیدی کمبود مواد اولیه بود که اکنون مواد اولیه وارد شرکت شده و کارگران
مشغول کار هستند و در نشست اخیر نیز مقرر شده هر هفته  5هزار تن مواد اولیه به این
شرکت تزریق شود .فرماندار اضافه کرد :در خصوص بیمه کارگران نیز همکاری خوبی با
این شرکت شده است و مصوب شد که کارگران پروفیل ساوه با یک سوم پرداخت حق
بیمه با بیمه باشد.بهاروند اضافه کرد :شرکت نورد پروفیل ساوه حدود  715نیرو دارد و
در مدت رکود این شرکت  50درصد از نیروها در محیط کاری حضور نداشتند ،اما هیچ
کارگری اخراج نشد.وی گفت :مشکل بازنشستگی کارگران این شرکت نیز حل شده
و به زودی  40نفر از آنان با همکاری بیمه بازنشسته میشوند.

 |3زندگی

يكي از
صفحه 7را
بخوانيد
اقداماتي
كه توســط دولت در چند سال
گذشــته به منظــور حمايت از
واحدهــاي صنعتــي كوچك و
متوسط با جديت دنبال شده و
همچنان در دستور كار قرار دارد،
طرح رونق توليد است .این طرح
بســياري از واحدهاي صنعتي
كوچك و متوســط را به چرخه
فعاليت و توليد بازگرداند.
در سال گذشته  16هزار ميليارد
تومان تسهیالت رونق تولید به
عنوان بسته حمایتی دولت برای
راهاندازی و احیای صنایع تعطیل
و نیمه تعطیل در نظر گرفته شد
كه با توجه به روند خوبي كه در
اين حوزه وجود داشت…

پرداختبخشی
ازحقوق کارگران
پروفیل ساوه
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خمين
دومين شهر فرسوده استان
فرماندارخمین :برای ترغيب شهروندان به احياي
بافتهای فرسوده  50درصد عوارض از سوی
شهرداري بخشوده میشود
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منبت
هویت آباده

 |4اجتماعی

مصائب رسیدن
به مدرسه

 |6فرهنگ

ضرورت ايجاد اورژانس هوایی
در استان
آمارهــا بيان كننده تعداد بســيار بــاالي تصادفات
جادهاي در استان اســت .هر چند مسئوالن تالش
کردهاند تا با ارائــه برنامههــا و راهكارهاي هدفمند از بــروز چنين حوادثي
جلوگیری کنند ،اما باز هم شــاهد تصادفات جادهاي در محورهاي مواصالتي
استان هستيم كه ساالنه موجب خسارتهاي زياد مالي و جاني ميشود.
صفحه8را
بخوانيد

هزار شمع
نذر تعزیه
در تکیه دولت
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مرکزی

@markazi
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خبر
روسیه؛ پذیرای توسعه تعامالت
با استان مرکزی
وزیر تجارت و صنعت و شرکتهای تجاری استان «نیژنی نوگورد»
روسیه گفت :با توجه به ظرفیتهای موجود در اراک و استان مرکزی
از افزایش تعامالت استقبال میکنیم.
به گزارش ايسنا« ماکسیم چرکاسوف» در نشست پرسش و پاسخ
و همانديشي فعاالن افتصادي استان با هيات روسي در استانداري
مركزي با تاکید بر اینکه تعامالت و توسعه همکاریها با اراک برای
استان ما از اهمیت ویژهای برخوردار است ،عنوان کرد :صنایع مختلف
اتومبیلســازی ،کشتیســازی ،هوایی ،چوب و متالوژی از جمله
ظرفیتهایی است که میتوان توسعه تعامالت را در این راستا دنبال
کرد و هر دو کشور در این زمینه پتانسیل باالیی دارند.
چرکاسوف با اشاره به اینکه از حضور اراک و استان مرکزی در روسیه
و استان نیژنی نوگورد استقبال میکنیم ،گفت :در سطوح استانی
میتوان تعامالت و ارتباطات موثر و مثبتی را با استان مرکزی رقم زد
و این امر را وظیفه خود در سطح استانی میدانیم.
مسئول بخش فرهنگی سفارت جمهوری اسالمی ایران در مسکو هم
در این نشست،واردات روسیه از ایران را در زمینه کشاورزی دانست و
افزود :در این راستا فعالیتهای بسیاری صورت گرفته است و با اجرای
برجام نیز فضا برای توسعه تعامالت گسترش یافته است.
«مظفری» بیان کرد :با تایید برجام صادرات ایران به روسیه از 400
میلیون دالر به حدود  800میلیون دالر افزایش یافته است که عمدتا
صادرات در حوزه کشاورزی است و ظرفیت توسعه بیشتر مراودات و
افزایش صادرات نیز وجود دارد.
وی با اشاره به سفر سال گذشته هیات اقتصادی متشکل از معاون
اقتصادی استاندار و رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان به
روسیه برای توسعه تعامالت ،بیان کرد :روسها بر توسعه ارتباطات
صنعتی و کشاورزی با ایران اصرار و تاکید دارند و انعقاد تفاهمنامه
همکاری ســازمان صنعت ،معدن و تجارت اســتان با بانک البین
نویدبخش توسعه مراودات اقتصادی است.
در این نشست رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان استان
هم با اشــاره به مزیتهای مرکزی به عنوان یکی از  4قطب صنعت
کشور و محل استقرار صنایع مادر گفت :مرکزی ظرفیتهای بسیاری
در حوزه صنایع ریلی ،نفت و گاز ،خوشه آلومینیوم و گردشگری دارد،
همچنین شرکتهای مدیریت صادرات و بازرگانان فعالی دارد که
میتوان در امر صادرات و سرمایهگذاری مشترک تعامالت بسیاری
با روسیه داشت.
دکتر« نادرهالســادات نجفیزاده» عنوان کرد :امید اســت چنین
نشستهایی زمینه همکاری و حرکت صنعتگران دو کشور را میسر
کند ،البته انعقاد تفاهمنامه میان سازمان صنعت ،معدن و تجارت
استان و اتحادیه با بانک البین روسیه تسهیل تجارت ایران و روسیه،
تضمین صادرات و تسهیل مبادالت تعامالت را به دنبال دارد.
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اراکیها قهرمان بوکس استان
مسابقات انتخابی بوکس رده سنی بزرگساالن مرکزی با قهرمانی تیم بوکس اراک ،،نایب قهرمانی
کمیجان و سومی ساوه در پایان یافت.به گزارش مهر ،در این مسابقات  ۴۵ورزشکار از اراک ،خمین،
شازند ،دلیجان ،محالت ،کمیجان ،زرندیه و فراهان شرکت داشتند.

پيامك شما را درباره
روزنامه مرکزی م 
يخوانيم

خمين؛ دومين شهر فرسوده استان
پروين جديدزاده
اراك – خبرنگار

بافتهای فرسوده يكي از مشكالت
عمران و مواردي هستند كه جوامع شهري
را با خود درگيــر كرده و بخشهای
مختلف اعــم از اقتصادي ،اجتماعــي و فرهنگي
را دچار آســيب ميكننــد .اين در حالي اســت
كه شهرنشــینی مانند هر پدیــده دیگری نیاز به
نوسازی ،بهسازي و به روز رسانی دارد كه بايد براي
اين امر هزينه كرد.
ارائه خدمات به بافتهای فرسوده به دليل نداشتن
راه عبور مناســب با مشکل مواجه اســت .با اين
شرايط در صورت بروز هر گونه حادثهاي ساكنين
اين مناطق با مشكالت بسيار جدي مواجه خواهند
شد.
بافتهای فرســوده با مشكالت بســيار زيادي از
جمله نفوذناپذیری برای ارائه خدمات شــهری،
مهاجرت پذیری یا عاملی برای مهاجرت ساکنان،
فرسودگی شــبکه خدمات شــهری ،فرسودگی
بناها ،تبدیل شدن به کانون آسیبهای اجتماعی
و نبود خدمات فرهنگی ،آموزشی و شهری مواجه
است.
هماكنون  30درصد از جمعیت شــهری کشــور
معادل  20میلیــون نفر در ســکونتگاههای غیر
رســمی و بافتهای فرســوده زندگی میکنند،
بنابراين ســاماندهی و احیای بافتهای فرسوده
یکی از ضروریات اســت كه عالوه بر نوســازی و
زیبایی مبلمان شهری شــرایط زندگی اجتماعی
مردم را نیز بهبود خواهد بخشيد.
خميــن بــا  150هكتار بافــت فرســوده بعد از
ســاوه دومين شهر اســتان اســت كه بيشترين
ميزان بافت فرســوده را به خــود اختصاص داده
است.

ساماندهی میدان «نقش امام» خمین

وجود بيشترين بافت فرسوده در مركز شهر

«مجید شارقي» دبیر شورای بازآفرینی شهری استان میگوید :ساماندهی میدان «نقش امام» خمین که با هدف
احیا ،زیبا سازی و حفظ بافت تاریخی حوالی بیت تاریخی امام خمینی(ره) در این شهر برنامهریزی شده و همچنین
ساماندهی و احیای بافت تاریخی شــهر اراک با محوریت بازار تاریخی از طرحهای مهمي است كه با جديت دنبال
میشود.

خمين در مرکز شــهر و در نواحــی و جوار خانه
قدیمی حضرت امام خمينــي(ره) قرار دارند که
مالکان اين منازل به دليل محدوديت در ساخت
و ســاز و مقرون به صرفه نبودن تمايلي به احياي
منازل خود ندارند.
فرماندار بيــان میکند :برای ترغيب و تشــويق
شهروندان خميني برای احياي بافتهای فرسوده
در اين شهرســتان  50درصد عوارض از ســوی
شهرداري بخشوده میشود و اقدامات ديگري نيز
در اين حوزه انجام شده تا شهروندان بتوانند منازل
قديمي را احيا و بازسازي كنند.
ســاداتي با اشــاره به اينكه حدود  250میلیون
ریال تســهیالت برای احیای هر واحد مسکونی
دارای شرایط پرداخت میشــود ،ادامه میدهد:
اكنــون بــرای احیای بافت فرســوده ،ســاخت
خیابان  24متری یــادگار امام در دســت اقدام
است.
وي میافزاید :بــه طور يقين احيــاي بافتهای
فرسوده داراي مزاياي بسيار ارزشمندی از جمله
رونق اقتصادی برای شهروندان ،نوسازی و توسعه

برای احيا و بازســازي بافتهای فرسوده شهري
در نظر گرفته شده ،قطعا عواملي از جمله تعامل
و همگرایــی بین دســتگاهی ،فرهنگســازی و
اراده همگانی تأثیرگذاری بســيار زيادي خواهد
داشت.
وي ادامه میدهد :طرحهای احیا و توانمندسازی
بافتهای فرسوده و تاریخی ،سکونتگاههای غیر
رسمی و مناطق حاشیهای شــهری در شهرهای
کوچک و بزرگ کشور جزو مهمترین و اصلیترین
اولویتهای دولت است كه براي تحقق اين موضوع
با جديت حركت خواهيم كرد.
دبیر شورای بازآفرینی شــهری استان میافزاید:
طرحهاي مختلف عمران و بهســازي شهري در
شهرهای بزرگ و یا برخوردار از بافتهای تاریخی
مانند اراک ،ســاوه و خمیــن با توجه بــه اينكه
 30درصد جمعیت حاشیهنشــین را نيز به خود
اختصاص دادهاكنون در حال اجراست.
شــارقي اظهار میکند :عمده ساخت و سازها در
منطقه بافت فرسوده ناپایدار و غیر مستحکم است،
همچنين به دليل اينكه اصول فني و مهندسي در
متوازن شهر ،مقاوم ســازی و ایمن سازی مناطق اين ســاخت و سازها رعایت نشــده دسترسي به
شــهری در برابر خطرات و بالیای طبیعی به ویژه کوچه و معابر به دليــل عرض كم با چالش مواجه
است.
زلزله و ارتقاي کیفیت زندگي است.
وي میگویــد :مشــارکت
شــهروندان برای نوسازی
ناپايداري بيشتر ساخت
بافتهای فرسوده واحدهای
و ســازها در منطقه بافت
دبیر شورای بازآفرینی شهری مســکونی و تجــاری برای
فرسوده
دبیــر شــورای بازآفرینی استان:عمده ساخت و سازها در کاهــش خســار تهای
شهری اســتان در رابطه با منطقه بافت فرسوده ناپایدار و احتمالی ضروری اســت،
اهميت احيــاي بافتهای غیر مستحکم است ،همچنين به زيرا اين اقدام کاهش تلفات
جانی و مالی در بحرانهای
فرســوده اســتان به ويژه
دليل اينكه اصول فني و مهندسي
طبیعی را به همراه خواهد
شهرســتا نهايي ماننــد
در اين ســاخت و سازها رعايت
داشت.
ساوه و خمين كه بيشترين
نشده دسترسي به کوچه و معابر
دبیــر شــورای بازآفرینی
ميــزان بافت فرســوده را
دارند ،میگوید :برای احیای به دليل عرض كم با چالش مواجه شهری استان بيان میکند:
بافتهای فرســوده شهری است
 1200هکتار از مســاحت
بايد همگرايي و تعامل بيشتري بين دستگاههای استان در  16شهر را بافت فرسوده تشکیل میدهد
مختلف وجود داشته باشــد و با يك برنامهريزي كه برنامهريزي و استفاده از سیاستهای تشويقي
در زمينه احيا و بهســازي اين مناطق بايد مورد
هدفمند اين مشكل رفع شود.
«مجيد شــارقي» بيان میکند :در طرحهایی كه توجه و حمايت قرار گيرد.

مريم جباري
اصلی پرداخت تســهیالت به بنگاههای تولیدی
اراك -خبرنگار
کوچک و متوسطي است که عمدتا دارای مشکل
نقدینگی هســتند و از نظر ظرفیت تولید ،دانش
يكي از اقداماتي كه توسط دولت در فنی و توان مدیریــت و بازار مشــکلی که مانع
اقتصادی چند سال گذشته به منظور حمايت راهاندازی یا افزایش تولید آنها باشد ،وجود ندارد.
از واحدهــاي صنعتــي كوچك و بنابراين پرداخت تسهیالت به اين واحدها به طور
متوســط با جديت دنبال شــده و همچنان در يقين راهاندازی سریع و ایجاد اشتغال جدید را به
دســتور كار قرار دارد ،طرح رونق توليد اســت .همراه خواهد داشت.
اهميت همكاري بانکها و صنايع
این طرح بســياري از واحدهاي صنعتي كوچك وي ادامه میدهد :برای بازپرداخت تســهيالت
رئيــس ســازمان صنعت،
ســرمايه در گــردش،
و متوسط را به چرخه فعاليت و توليد بازگرداند.
معــدن و تجارت اســتان
در سال گذشته  16هزار ميليارد تومان تسهیالت بنگا ههــای كوچــك و
هم میگوید :امسال مانند
رونق تولید به عنوان بســته حمایتی دولت برای متوســط يك سال فرصت
ســال گذشــته پرداخت
راهاندازی و احیای صنایع تعطیل و نیمه تعطیل دارند و براي سرمايه ثابت
در نظر گرفته شــد كه با توجه به روند خوبي كه طر حهای نيمه تمام مدت نیکیملکی:اولویت پرداخت تســهیالت ویژه ســرمایه
در اين حوزه وجود داشــت ،امســال اين رقم به زمــان بازپرداخــت بنا به تســهیالت بــا صنایع با در گردش در اســتان برای
 200هزار میلیارد تومان افزايش داشــته است .تشــخيص كارگــروه تا  5ارزش افزوده باالتر ،داراي بنگاههای تولیدی ،صنعتی،
معدنی کوچک و متوســط
عالوه بــر رونق توليد به نوســازی و بازســازی سال تعيين شده است.
جذب و محصــوالت صادراتــي و
بــه منظور تحقــق اهداف
عوامل و تجهیزات تولید نيــز اختصاص خواهد مدیــرکل دفتــر
حمایت از سرمایهگذاری برخوردار از توان اشتغالزایی و سیاســتهای اقتصــاد
يافت.
مقاومتي مورد نظر و تاكيد
میزان تســهیالت اختصاص یافته به استان در اســتان میافزاید :تمامي است
مقام معظم رهبــري آغاز
قالب طرح رونق تولید امســال  8هــزار و  630متقاضيانــي كــه ايــن
میلیارد ریال اســت که برای بنگاههای کوچک تسهيالت را دريافت میکنند بايد تا پايان سال شده است.
تا  10میلیــارد ریال ،بنگاههای متوســط تا  96 30برای تكميل و راهانــدازي طرح و همچنين «محمدرضا حاجيپور» بيــان میکند :با توجه
بــه اينكه مركزي يكــي از قطبهــاي صنعتي
میلیارد ریال و بــرای طرحهای نیمه تمام باالی افزايش توليد و اشتغال اقدام کنند.
 60درصد پیشرفت فیزیکی تا  20میلیارد ریال نيكيملكي اظهار میکند :اولويت ارائه تسهيالت كشور است ،ميتوان گفت واحدها و صنايعي كه
به دستگاههایی اســت كه به دليل عدم وصول نيازمند تسهيالت سرمايه در گردش و رونق توليد
در نظر گرفته شده است.
مطالبات خــود از دســتگاههای اجرایی دولتی ،هستند ،كم نيستند ،بنابراين دولت تالش كرده
اختصاص اعتبار براي بازســازی و نوسازی شرکتهای دولتی و وابسته به دولت نتوانستهاند تا بتواند مشــكل اين واحدها را با ارائه تسهيالت
به تعهدات خود نسبت به شبكه بانكي كشور و يا رفع كند.
عوامل تولید
وي ادامه میدهد :اعطای این تسهیالت به منظور
مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایهگذاری ساير اشخاص عمل كنند.
استان ميگويد :امسال در قالب طرح رونق توليد وي میگوید :اولویت پرداخت تسهیالت با صنایع اجرای طرح رونــق تولید و ارتقــای توان تولید
در اســتان  8هزار و  630میلیارد ریال پرداخت با ارزش افزوده باالتر ،داراي محصوالت صادراتي ملی و کمک به حفظ اشــتغال ،تقویت و تحرک
خواهد شد كه اين رقم با توجه به عملكرد خوب و برخوردار از توان اشتغالزایی است ،همچنين بنگاههای تولیدی و اقتصادی كوچك و متوسط
استان در ســال گذشته امســال افزايش داشته سقف تســهیالت بر اســاس نیاز واقعی بنگاه و در دستور كار قرار گرفته اســت ،زيرا اين اقدام
تایید کارگروه اســتانی برای بنگاههای کوچک در سال گذشته نتايج بســيار خوبي را به همراه
است.
«مجيد نيكيملكي»بيان میکند :امسال اولويت  10میلیارد ریال و بنگاههای متوسط  60میلیارد داشت.
رئيس ســازمان صنعت ،معدن و تجارت استان
میافزاید :تولید ،اشتغال و توزیع مناسب درآمدها
پرداخت یک میلیارد تومان تسهیالت رونق
 3عامل اساسی در اقتصاد به ويژه اقتصاد مقاومتی
رئيس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان اظهار میکند :از ابتداي امسال تاكنون تنها يك مورد پرداختي و به
است كه بايد سرلوحه تمامي اقدامات اجرايي و
مبلغ يك ميليارد تومان انجام شده است ،بنابراين در اين زمينه بايد جديت بيشتري در بانکها وجود داشته باشد تا
عملياتي قرار گيرد و برای دســتيابي به رشد و
بتوانيم هر چه سريعتر مشكالت صنعت استان را رفع كنيم.

ریال و بنگاههای بزرگ  150میلیارد ریال تعیین
شده است.
مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری
اســتان بيان میکند :در رابطه با توزیع استانی
تسهیالت بازسازی و نوســازی عوامل تولید در
اســتان  2800میلیارد ریال برای  140بنگاه در
نظر گرفته شده است.

عکس :همشهری

شكوفايي اقتصادي بر اساس اين  3محور حركت
شود.
حاجيپور اظهار میکند :در طرح رونق توليد در
ســال  96حدود  6هزار واحد با پيشرفت باالي
 60درصد در ســامانه بهينياب كه از  28خرداد
بازگشايي شــده ثبت نام کردهاند .از اين تعداد
يك هــزار و  32واحد ثبت نامي در اســتان با 9
جلسه كارشناسي در كارگروه رونق توليد بررسي
و تعــداد  369مورد به بانكهــاي عامل معرفي
شده است.
وي میگوید :عالوه بر موارد مذكور تســهيالت
يوزانس نيز براي تأمین مواد اوليه وارداتي ،ورود و
خريد ماشينآالت و تجهيزات در نظر گرفته شده
است .در سال گذشته اين تسهيالت  65ميليون
دالر براي اســتان در نظر گرفته شــده بود كه با
توجه به صنعتي بودن مركزي و با هماهنگیهای
انجام شــده ايــن رقم بــه  122ميليــون دالر
افزايــش يافــت .اين روند امســال نيــز تداوم
دارد.
رئيس ســازمان صنعت ،معدن و تجارت استان

در استان

تدوین سند راهبردی توسعهای در شورای سیاستگذاری سنگ استان
رئیس ســازمان صنعت ،معدن و تجارت
استان گفت :شورای سیاستگذاری سنگ
به دنبال تدوین ســند راهبردی توسعه
سنگ استان است.
«محمدرضا حاجی پــور» در گفت وگو
با ایسنا با اشــاره به برگزاری جلسه اخیر
شــورای سیاســتگذاری ســنگ استان
اظهار کرد :این جلسات به ابتکار سازمان
صنعت ،معدن و تجارت برگزار میشود .به
همین دلیل هم در این جلسات به دنبال
شناسایی موانع مربوط به زنجیره صنعت
سنگ استان شــامل اکتشاف ،استخراج،
فراوری و صادرات و ارائــه راهکار عملی
برای توسعه این صنعت هستیم.
وی تهیه آمار و اطالعات دقیق از صنعت
سنگ استان و ساماندهی آن را از دیگر اهداف برشمرد و افزود :در این جلسات به
موضوعات متعددی نظیر بازسازی و نوسازی ماشــین آالت و تجهیزات معادن و
صنایع معدنی ،ارتقای سطح مهارت نیروی انسانی  ،اصالح روشها و ارائه تسهیالت
مالی به متقاضیان و کاهش ضایعات در معــادن و صنایع مورد بحث و تبادل نظر
قرار میگیرد.
وی جلوگیری از صادرات ســنگ خام و به روز شــدن فــراوری را از دیگر اهداف
اصلی برگزاری این جلســات عنوان کرد و گفت :تالش میشود تا با برگزاری این
نشســتهای تخصصی و تبادل نظر کارشناســی با حضور متخصصان امر ،مزیت
صادراتی در حوزه فراوری سنگ ارتقا یابد.
حاجی پور بیان کرد :با حضور افراد پیشکسوت و خبره و نیز تشکلهای حوزه سنگ
تالش میشود تا برداشت اصولی و مطابق تکنولوژی روز دنیا در این صنعت صورت
گیرد تا در سایه برداشت اصولی آسیب کمتری به معادن وارد شود.
وی گفــت :بازاریابی بینالمللی و حضــور موثر در نمایشــگاههای ملی و جهانی
عرضه سنگ از دیگر اهدافی است که این جلســات دنبال میکند .در این زمینه
نیز با دعوت از تجار و افــراد فعال در حــوزه تجارت و بازاریابی تالش میشــود
تا ســنگ تولیدی اســتان بتواند جایــگاه خوبــی در عرصه بینالمللی کســب
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مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استان :بهمنظور نوسازی عوامل تولید استان  2800میلیارد ریال اعتبار برای  140بنگاه در نظر گرفته شده است

گوناگون

کند.
رئیس ســازمان صنعت ،معدن و تجارت
استان بیان کرد :زمانی میتوانیم در حوزه
صادرات و حضور در بازارهای بین المللی
موفق شویم که بتوانیم محصول تولیدی را
با قیمت مناسب و کیفیت باال عرضه کنیم.
به همین دلیل باید تالش کنیم تا برنامه
مدونی برای حضــور در بازارهای جهانی
ارائه دهیم.
وی تقویت اقدامات تحقیقاتی و پژوهشی
را از دیگر مواردی دانســت کــه در این
جلسات مطرح میشود و مورد تاکید قرار
میگیرد و منجر به رشــد و توسه دانش
فنی در این صنعت و بهرهمندی از برخی
مزایای امــور تحقیقاتی و پژوهشــی در
کشور نظیر معافیتهای مالیاتی و دولتی خواهد شد.
وی فعال کردن معادن استان که به دالیلی تعطیل شدهاند را از دیگر مواردی ذکر
کرد که در این جلسات و مورد بررسی قرار میگیرد.
رئیس ســازمان صنعت ،معدن و تجارت گفت :در این جلســات با طرح موضوع
فعالسازی معادن راکد به بررسی علت تعطیلی این معادن و اتخاذ سازوکار مناسب
برای از سرگیری فعالیت این معادن پرداخته خواهد شد تا از تمامی ظرفیت معادن
استان برای رونق صنعت سنگ استفاده شود.
حاجی پور تاکید کرد :در جلســات شورای سیاســتگذاری صنعت سنگ استان
به دنبال این هســتیم که جایگاه فعلی صنعت سنگ را بررســی کنیم و با نظرات
کارشناسی معادن را ارتقا دهیم و به جایگاه واقعی برسانیم.
وی با همچنین بر مشــارکت همه جانبه بخش خصوصــی در تصمیمگیریها و
سیاستگذاریها به عنوان اولویت این سازمان تاکید کرد.
حاجی پور در پایان گفت :استفاده از نظرات نخبگان و صاحبنظران فعال در بخش
خصوصی به رفع موانع توسعه صنعت سنگ استان کمک میکند و برای رفع برخی
از موانع در سطح استان اگر نیاز باشد از طریق وزارتخانه پیگیری و تصمیمگیری
میشود.

نیاز ضروری صنعت چاپ استان به تشکیل اتحادیه
عضو شورای سیاســت گذاری صنعت چاپ ایران در
استان مرکزی گفت :نبود اتحادیه چاپ ،مشکل جدی
شاغالن حوزه چاپ و نشر در استان است.
به گزارش ایرنــا« علی مقانــی » در همایش صنعت
چاپ استان در فرهنگســرای آیینه اظهارکرد :امروز
قانونگذاری از ســوی زیر مجموعههــای هر صنف،
ساماندهی صنوف را به دنبال دارد که پیگیری ایجاد
صنف چاپ و نشر باید در استان پیگیری شود.
وی اظهار کرد :ایجاد تشــکل و اتحادیه چاپخانهها در
اســتان امری ضروری اســت که میطلبد مشکالت
چاپخانهدارهای استان از این طریق پیگیری شود.

پيامك شما را درباره
روزنامه مرکزی م 
يخوانيم

سهم  800میلیارد تومانی استان از تسهیالت رونق تولید

فرماندارخمین :با هدف احیای بافت فرسوده ،ساخت خیابان  24متری یادگار امام در دست اقدام است
فرماندار خميــن در اين رابطــه میگوید :همه
ســاله حدود  20میلیارد ریال بــه منظور احياي
بافت فرســوده خمین هزینه میشود و بر اساس
قانون بايد منابع مالي ويژه شامل یک سوم اعتبار
استانی ،یک سوم اعتبار ملی و یک سوم از منابع
داخلی شــهرداری در ســال برای نوسازي بافت
فرسوده در اين بخش هزينه شود.
«سيد مهدي ساداتي» بيان میکند :با وجود اينكه
خمين زادگاه بنيانگذار انقالب اسالمي است،توجه
به این شهر در حد و اندازه شهر امام نيست .وجود
 150هکتار بافت فرســوده در اين شهرســتان
زيبنده زادگاه امــام خميني(ره) نيســت و بايد
مسئوالن با تخصيص اعتبارات ويژه به نوسازي و
ارتقاي سطح زندگي مردم توجه بيشتري داشته
باشند.
وي ادامه میدهد :در زمينــه تأمین منابع مالي و
بازسازي بافت فرسوده در خمين سهم اعتبارات
اســتانی و ملی تاكنــون محقق نشــده و تنها از
درآمدهای ساالنه شــهرداری اعتبار براي احیای
بافت فرسوده تخصیص داده شده است.
فرماندار میافزاید :خمين دومين شــهر استان
است كه بعد از ساوه بيشترين ميزان بافت فرسوده
را به خود اختصاص داده است .بنابراين بايد در اين
زمينه راهكارها و تدابيري اتخاذ شود تا مشكالت
اين بخش و شــهرونداني كه ســاكن اين مناطق
هستند ،رفع شود.
ساداتي اظهار میکند :بيشتر بناهايي كه در بافت
فرسوده این شهر وجود دارد ،داراي قدمت حدود
 100سال است كه به دليل بيتوجهي و اينكه به
اين مناطق توجه و رسيدگي نشده ،هماكنون در
حال تخريب و از بين رفتن اســت .همين مساله
سبب نازيبا شدن چهره شهر شده است.
وي میگوید :بيشــترين ميزان بافت فرسوده در

مرکزی

02123023914

پاکسازی  98نقطه استان از قاچاقچیان ،سارقان و مزاحمان نوامیس
معاون عملیات فرماندهی انتظامی استان اظهار کرد :در طرحی هماهنگ و برنامهریزی شده عملیات
پاکسازی پلیس در  ۹۸نقطه در استان بهصورت همزمان اجرا شد.به گزارش فارس «سیامک قاسمی»
گفت :در این طرح  98نقطه استان از حیث قاچاقچیان ،سارقان و مزاحمان نوامیس پاکسازی شد.

رئیس اتحادیه چاپ و نشر استان خراسان رضوی ادامه
داد :با توجه به پیشرفت مجامع جهانی امروز صادرات
غیرنفتی برای کشور از اهمیت زیادی برخوردار است
که بر همین اســاس باید از هویت صنعت چاپ دفاع
کرد و درصدد رشد و پیشــرفت صنعت چاپ و بسته
بندی بود.
مقانی اظهار کرد 80:درصــد صنایع غذایی به صنعت
بسته بندی مرتبط اســت که تاثیر غیر قابل انکار این
صنعت را نشان میدهد.
عضو شورای سیاست گذاری صنعت چاپ ایران افزود:
بر اســاس پیش بینیهای جهانی تا سالهای آینده،

گســترش صنعت خودروســازی  25درصد کاهش
مییابد اما صنعت چاپ با رشــد  28درصدی همراه
میشود.
مدیرکل اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان نیز
در این همایش گفت :بیشتر ارگان و نهادهای دولتی
استان انجام امور چاپی خود را به چاپ خانههای خارج
از استان واگذار میکنند که این امر جای تامل دارد.
«محسن شریفی» افزود :نیاز اســت این نهادها برای
حمایت از صنف چاپ و نشــر امور خــود را به چاپ
خانههای استان واگذار کنند تا شاهد رشد و حل برخی
از مشکالت این بخش باشیم.

صدور مجوز فعالیت  20مهد کودک
در استان
مدیر کل بهزیســتی اســتان گفت:مجوز فعالیت  20مهدکودک جدید در نیمه
نخست امسال در این استان صادر شد.
به گزارش ایرنا «بهروز رفیعی » در آیین گشایش مهدهای کودک خمین ،اظهارکرد:
هیچ گونه محدودیتی برای راه اندازی روستا مهد وجود ندارد و از نیمه دوم پارسال
تاسیس روستا مهد به خصوص در مناطق محروم استان در دستور کار قرار گرفت.
وی اظهارکرد 550 :آبادی دارای سکنه با بیش از  50خانوار در استان وجود دارد که
میتواند بستر مناسبی برای فعالیت بخش غیردولتی در زمینه مهدکودک باشد.
وی بیان کرد :روستا مهد یک مرکز آموزشی و فرهنگی است که در مناطق روستایی
با حمایت شورای اسالمی روستا توسط بخش خصوصی اداره میشود و به کودکان
زیر  6سال ارائه خدمت میکند.
رفیعی اظهارکرد :روستا مهد با هدف غنای فرهنگی و اجتماعی کودکان روستایی و
بهرهوری آنان از امکانات در راستای فرایند یاددهی و یادگیری و گسترش و ترویج
دامنه فعالیت مهدکودک در روستاهای فاقد امکانات راه اندازی میشود.
مدیرکل بهزیستی استان گفت :خمین ظرفیت راه اندازی روستامهد به خصوص
در مناطق محروم را دارد.
وی ادامه داد :کودک بخشــی از عمر خود را در مهدکودک میگذارند و از همین
سالهاســت که بنیان اعتقادی و آموزههای دینی در روح و روان کودک شــکل
میگیرد.
رفیعی بیان کرد 120:مهدکودک در استان فعال است که  5هزار کودک زیر  6سال
را تحت پوشش قرار داده است.
وی بیان کرد :این کودکان تحت آموزش  200مربی قراردارند که آموزشهای مدون
دوره ای برای توانمندسازی این مربیان برگزار میشود.
وی با بیان اینکه مهد فقط مرکز نگهداری کودکان نیست ،افزود :جامعه پذیری
کودکان نیز در این مکانها انجام میشود و اگر مهدها خوب از عهده آموزش کودکان
برآیند بسیاری از آسیبهای اجتماعی کاهش پیدا میکنند.
رفیعی ادامه داد :ترویج رفتار مدنی و مهارتهای زندگی در مناطق آسیب خیز و
برای کودکانی که فرزند افراد آسیبپذیر هستند در دستور کار قرار دارد.
وی اظهار کــرد :تبیین آموزههای دینــی باید از زبان متخصــص و فراخور حال
خردساالن باشد .رئیس بهزیستی خمین نیز گفت 6 :مهد کودک در خمین و یک
روستا مهد در شهابیه از توابع خمین فعال است که  850کودک از خدمات تربیتی
و آموزشی این مراکز استفاده میکنند.
«اسماعیل خانجانی »با اشــاره به فعالیت  35مربی در این مهدکودک ها ،افزود:
میتوان از ظرفیــت مهدهای کودک برای تربیت صحیــح و منطبق با آموزههای
اسالمی استفاده کرد.

بيان میکند :عالوه بر آن معافيت مالياتي براي
واردات از جمله ماشــينآالت ،تجهيزات و مواد
اوليه را در سال گذشته دنبال كرديم و توانستيم
اين اقدام را براي  300مورد با رقم  220ميليون
دالر انجام دهيم.
حاجيپور در ادامه در زمينه همکاری بانکهای
عامل براي ارائه تسهيالت رونق توليد به صنايع
ادامه میدهد :بانکها اين بهانه را كه بايد پاسخ
ســهامدار را بدهند هميشــه عنوان میکنند
و بر ايــن باورند كه با اين ســودهاي بانكي نگه
داشتن پول در بخش توليد و صنعت چندان موثر
نيست و تعدادي از بانکها در اين مورد مقاومت
میکنند.
وي ميافزايد :با توجه به اينكه حمايت از صنايع
در زمينه رونق توليد و اشتغال مورد تاكيد مقام
معظم رهبري است سيستم بانكي بايد همكاري
الزم را داشته باشــد ،در سال گذشته يك هزار و
 66مورد معرفي به بانك بــا مبلغ  717ميليون
پرداختي داشتيم كه اميدواريم امسال با همكاري
و تعامل بيشتر بانکها اين ميزان افزايش يابد.

خبر
مرکزی با مشکل بهرهبرداری بیرویه
از مراتع روبهرو است

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری اســتان گفت :باتوجه به شرایط اقلیمی
استان به مشکل بهرهبرداری بیرویه از مراتع گرفتار شدهایم که جلوگیری از
این روند نیازمند فرهنگسازی است.
بهگزارش تسنیم « یوسف یوسفی » اظهارکرد :ســند جامع حفاظت از منابع
طبیعی بســیار جامع و کارآمد اســت که براساس آن  48دســتگاه به انجام
برخی از اقدامات موظف شــدهاند  .برخی از این اقدامات به ســازمان تبلیغات
اسالمی مرتبط استکه از مبلغان درخواســت داریم ما را در این زمینه یاری
دهند.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری اســتان بیان کرد :توسعه پایدار بر مبنای
 5پایه اساســی فراهم میشود .ســرمایه فیزیکی اعم از ســرمایهگذاریها و
توسعه زیرساختها ،ســرمایه انسانی و جمعیت کشــور به لحاظ نیروی کار،
ســرمایههای طبیعی اعم از منابع طبیعی که باید بسیار مورد توجه قرار گیرد،
سرمایههای مالی و ســرمایههای اجتماعی پایههای رسیدن به توسعه پایدار
هستند.
یوسفی ادامه داد :تجربه ثابت کرده که انسان به سرمایه طبیعت به چشم یک
کاالی مصرفی نگاه میکند که همین مساله مخاطرات بسیاری از جمله تغییر
وضعیت بارشها از برف به بارانهای رگباری را به دنبال داشته است.
وی عنوان کرد :تمامی مناطقی که امروزه توسعه پایدار در آنها شکل گرفته است
بر این عوامل پابند هســتند و آنها را رعایت کردهاند .در این راستا قانونمداری
بهویژه در مناطق روستایی یکی از مباحث مورد توجه است.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری اســتان خاطرنشــان کرد :از مواردی که
منابع طبیعی را مخدوش میکنند ،میتوانیم به ساختو سازهای غیرمجاز که
بیشتر در مناطق روستایی و خارج از چارچوب انجام میشوند ،چرای بیرویه
دام و سوءاستفاده برخی از افراد در این زمینه و آتشسوزی مرتعی اشاره داشته
باشیم.
یوســفی بیان کرد :اقتصــاد مقاومتــی ،اســتفاده از مراتع در این راســتا و
اســتفادهنکردن از ظروف یکبار مصرف در طبیعت موضوعات دارای اهمیتی
هستند که از مبلغان درخواست داریم در مجامع روستایی بر آنها تاکید داشته
باشند.
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درخواست نماینده اراک برای ورود
دولت به موضوع آذرآب و هپکو
نماینده اراک ،کمیجان و خنــداب در خانه ملت خواســتار توجه ِویژه دولت
به وضعیت شــرکتهای آذرآب و هپکو اراک و اتخــاذ تصمیم اثربخش برای
ساماندهی به تنگناهای این واحدها شد.
«سید مهدی مقدسی » در گفت و گو با ایرنا اظهارکرد :رفع مشکالت کارگری
شرکتهای آذرآب و هپکو نیازمند تصمیمات انقالبی و کارساز است و از دولت
دوازدهم انتظار میرود با قاطعیت در این خصوص اقدام کند.
وی گفت :با وجود پیگیری و نشستهای مختلف با حضور وزیر صنعت ،معدن و
تجارت،استاندار ،مدیرعامل بورس ،شرکت کارگزاری کشاورزی ،مدیران بانک
کشاورزی و ســهامداران تنگناهای آذرآب و هپکو همچنان ادامه دارد که این
مهم نیازمند توجه ویژه دولت است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی ادامه داد :از کارگران
شرکتهای آذرآب و هپکو نیز انتظار میرود از طریق نمایندگان کارگری با قوت
در کنار مسئوالن استان مسائلشان را رصد کنند و به پیش ببرند.
مقدسی گفت :شرکتهای آذرآب و هپکو از واحدهای صنعتی بزرگ هستند که
در مدت زمانی نه چندان دور افتخارآمیز بوده اند و میطلبد وضعیت معوقات
و مزایای کارگران این واحدها در کوتاهترین زمان ممکن مورد بررســی قرار
گیرد .شــرکت مادر تخصصی آذرآب در حوزه طراحی ،ساخت و نصب انواع
بویلرهــای نیروگاهی و صنعتی ،مخازن تحت فشــار ،مبدلهــای حرارتی و
تجهیزات نفت ،گاز ،پتروشیمی ،فوالد ،صنایع قند ،شکر و سیمان فعالیت دارد.

یکشـــنبه 2 .مهــر  96شـمــــاره 7206

@markazi
hamshahri.org

آب
منابع آب زیرزمینی  ۴شهر استان
با کمبود جدی مواجه است
مدیرعامل شــرکت آب منطقهای اســتان گفت :سفره منابع آب
زیرزمینی اراک ،ساوه ،کمیجان و زرندیه به سبب افت شدید سطح
آب با مشکل جدی مواجه شد.
بهگزارش تســنیم « عزتاهلل آمرهای »با اشاره به وضعیت کم آبی
در استان اظهار کرد :مصرف بیرویه و کم توجهی به وضعیت منابع
آبی سبب شده تا این شهرستانها با افت شدید منابع آبی و تغییر
کیفیت آب مواجه شوند.
وی افزود :در صورت تداوم اســتفاده نامتوازن از منابع آبی ممکن
است در آینده مردم ساکن در ســاوه ،خمین و محالت مشکالت
اساسی داشته باشند.
مدیرعامل شــرکت آب منطقهای اســتان بیان کرد :درسالهای
گذشته تعادل بین میزان بارندگی و میزان برداشت از این سفرههای
آب زیرزمینی وجود داشته است،ولی با گسترش فناوری این تعادل
به هم خورده و اکنون در بسیاری از نواحی استان چالشهای جدی
در تامین آب خودنمایی میکند.
آمرهای عنوان کرد :براساس بررسیهای انجام شده میزان کسری
مخزن دشتهای استان  235میلیون مترمکعب در سال است که
این کاهش و کســری مخزن در آبهای زیرزمینی ناشی از بهره
برداری بیرویه آب است.
وی ادامه داد :افت سطح آب زیرزمینی منجر به فرو نشست زمین،
ایجاد مخاطرات برای جادهها ،خطوط راه آهن و خطوط انتقال برق
و بیابانی شدن دشتهای سرسبز میشود.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای استان بیان کرد :پدیده خشکسالی
بر میزان آب رودخانههای استان هم تاثیر گذاشته و سبب شده تا
رودخانههای استان آبدهی کمتر از متوســط دوره آماری داشته
باشند .آمرهای افزود :اغلب نواحی شهری استان با مشکل تامین آب
آشامیدنی بهداشتی مواجه نیستند و علت آن پیش بینیهای انجام
شده در این بخش بوده است.
وی حوضه آبریز استان را شــامل قره چای ،قم رود ،کویر میقان و
سرشــاخههای دز عنوان کرد و گفت :بخش عمدهای از استان در
سرشاخههای حوضه آبریز واقع شده است که از نظر منابع آبی به
ذخایر داخلی و ریزشهای جوی وابسته است.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای با اشاره به طرح انتقال آب از سد
سیروان همدان به استان بیان کرد :در صورت اجرا و تخصیص آب
مورد نیاز ،عالوه بر تامین آب صنایع و آشامیدنی حدود  5درصد از
افت منابع آب زیرزمینی کاسته میشود و در بعضی مناطق سطح
آب زیرزمینی باال میآید.
آمره ای عنوان کرد :بخش عمدهای از آب به سبب فرسودگی شبکه
انتقال هدر میرود و از سوی دیگر هم مصارف غیرآشامیدنی از آب
تصفیه شده به بحران کم آبی دامن میزند.

اقتصاد مقاومتی :تولید  -اشتغال
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تحریریه و ضمائم همشهری استانها در تهران021 - 88894383 :
سازمان توزیع021 -44181228- 29 :
سازمان آگهیها ( امور استانها)021 - 29164500 :
سازمان نیازمندیها ( امور استانها)021 - 88861819 :

گروه ضمائم همشهری ،ناشر نشریات:
استانها ،محله ،آشپزی ،دوچرخه و حقوق
آدرس :تهران ،خیابان ولیعصر(عج) نرسیده به پارکوی  -کوچه تورج  -شماره  - 14گروه
ضمائم همشهری
تلفن 23023523 :دورنگار23023590 :
پست الكترونيكmarkazi@hamshahri.org :

چاپ :روزتاب(تهران)

تهران ،صندوقپستي ،19395/5446كدپستي1966653381

ضرورت ايجاد اورژانس هوایی در استان

صدای همشهری
021-88932308

رئیس اورژانس استان :استقرار اورژانس هوايي زمينه كاهش تلفات جادهای در مرکزی را مهيا ميكند
انسيه بغدادي

اراك ـ خبرنگار

آمارها بيان كننده تعداد بســيار
سالمت باالي تصادفات جادهاي در استان
است .هر چند مســئوالن تالش
کردهاند تا با ارائه برنامهها و راهكارهاي هدفمند
از بروز چنين حوادثي جلوگیری کنند ،اما باز هم
شاهد تصادفات جادهاي در محورهاي مواصالتي
استان هستيم كه ساالنه موجب خسار تهاي
زياد مالي و جاني ميشود.
بــا توجه به قــرار گرفتــن مرکــزی در محور
مواصالتی شــمال به جنوب و شــرق به غرب
کشــور و باال بودن تردد و آمار تلفات جادهاي
نسبت به ميانگين كشوري ،اين استان نیازمند
ارائه خدمات ويژهاي است .يكي از اين خدمات
ميتواند ايجــاد پایگاه اورژانــس هوایی براي
استان به عنوان يك ضرورت و اولویت باشد.
آخرین آمار نشــان میدهد در  5ماه نخســت
امســال  181مورد تلفات جادهای در استان به
ثبت رسیده است ،بنابراين اورژانس هوايي در
زمینه کاهش و بــه حداقل رســاندن تلفات و
آسیبهای موجود در حوادث و سوانح ترافیکی
از اهميت و جايگاه بسيار ارزشمندي برخوردار
است كه بايد با جديت پيگيري شود.
اکنون در کشور  30پایگاه اورژانس هوایی وجود
دارد ،البتــه اين تعداد كافي نيســت و بايد 45
پایگاه دیگر به اين پایگاهها اضافه شود ،همچنين
مرکزی یکی از استانهایی است که نیاز خود به
ايجاد پايگاه هوايي را اعالم كرده است.
آمار باالي تصادفات در محورهاي مواصالتي
استان

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اراک در این

رابطه میگوید :آمار باالی تصادفات در اســتان
بیانگر نیاز اساسی به اورژانس هوایی است ،زيرا
استان در مسیر کریدور غرب به شرق و شمال
به جنوب قــرار دارد و محور ســلفچگان نیز به
عنوان یکی از محورهای حادثهخیز شناســايی
شــده اســت ،همچنين تعداد مصدومانی که
به تنها مرکــز اورژانس اســتان ارجــاع داده
ميشــوند بيش از اندازه ظرفيت پاســخگويي
است.
«حسین سرمدیان» بیان میکند :كاهش زمان
رســیدگی به حادثه دیدگان در کاهش تلفات
بسيار تأثیرگذار است .به همین منظور مسئوالن
بهداشت استان در ســفر وزیر بهداشت یکی از
مهمترین اولویتهای درخواستي خود را ایجاد
یک پایگاه اورژانس در استان اعالم كردند كه با
آن موافقت شده است.
وی ادامه میدهد :مرکــزی و اراک منطقهای
کوهستانی است و رسیدگی به حادثه دیدگان
به ويژه در فصل زمســتان با دشــواری خاصی
همراه است ،همچنين صعبالعبور بودن برخی
راههای روستایی شــرایط را برای ارائه خدمات
ســخت ميكند كه تمامي اين مشكالت بيان
كننده ضرورت ايجاد اورژانــس هوایی در اين
استان است.
معاون درمان دانشــگاه علوم پزشــکی اراک
میافزاید :ایجاد زیرساخت در بخش اورژانس با
استاندارهای روز یکی از برنامههای دانشگاه علوم
پزشکی استان اســت كه با تکمیل بیمارستان
ولی عصر(عج) ميتــوان خدمات قابل توجهی
به مردم استان و حتی اســتانهای مجاور ارائه
كرد.
سرمديان اظهار ميكند :اکنون بیمارستان ولی
عصر(عج) به عنوان مهمترین بخش ارائه دهنده
خدمات تروما در اســتان شــناخته شده ،كه

وزارت بهداشت؛ عهده دار تامین منابع مالی

«حسن طاهراحمدی» رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان میگوید :تأمین منابع مالی استقرار اورژانس هوایی بر
عهده وزارت بهداشت است و تنها تعیین و جانمايي زمین برای استقرار اورژانس بر عهده دانشگاه علوم پزشکی
اراک است . ،در این زمينه تاکنون برخی نقاط مشخص شده ،اما باید مهندسان ساختمان وزارت بهداشت از این
مکانها بازدید و شرایط را تاييد كنند.

مشــكالت شــما در اقصي نقاط اســتان مركزي اســت .همشــهريان گرامــي ميتوانند
با ارتبــاط با ما ،زمينــه تهيه گــزارش پيرامون مشــكالت شــهري را فراهم كننــد .تلفن
هــر روز بــه جــز روزهــاي تعطيــل شــنونده صــدای شماســت].

كاهش آسیبهای ناشی از تصادفات جادهاي

بیمارستانولیعصر(عج)،پذیرایاورژانسهوایی

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان نیز با اشاره
به عملکرد مطلوب طرح تحول سالمت میگوید:
ایجاد اورژانــس هوايي در اســتان به تصويب
رسيده است و هماكنون به دنبال جانمايي براي
استقرار آن هستيم.
«حســن طاهراحمدی» بیان میکند :هدف ما

یــا

08632221961

[هموطنــان عزيــز اســتان ،ســتون صــداي همشــهري بازتــاب و انعكاس مســائل و

تســريع در روند توســعه آن بايد مورد توجه و
حمايت قرار گيرد.
رئیس اورژانس استان نيز میگوید :از آنجا که
محور شرقي -غربي استان از جمله مسيرهاي
پر تردد مواصالتی اســت ایجاد پایگاه اورژانس
میتواند تلفات و آسیبهای ناشی از تصادفات
جادهاي در اين منطقه را کاهش دهد.
«فرزين خشنودی» بیان میکند :هدف از ايجاد
و راهانــدازي اورژانس هوايــي کاهش زمان به
منظور رســیدگی به مصدومان و خدمات دهی
به آسيبديدگان است .به همين منظور توجه
به مكان اســتقرار اين اورژانس بســيار داراي
اهميت است و نياز به دقت ،توجه و ارزيابي همه
جانبه دارد.
وی ادامه میدهد :وجود یــک پایگاه اورژانس
هوايــي که تمامی مســیر را بــه راحتی تحت
پوشــش قرار دهد براي اســتان يك ضرورت
است واكنون ایجاد زیرساختهای الزم در این
زمینه با پیشبینی و مکانیابی آن در دســت
بررسي است.
رئیس اورژانس اســتان نیز میافزاید :توجه به
نكات متعدد در مكان يابي و وجود صنايع كه در
مواقع ضروري نيازمند كمك هســتند از جمله
مسائلي است كه در مكان يابي ايجاد اورژانس
هوايي در اين استان بايد مورد توجه قرار گيرد.
خشــنودي اظهار میکند :اســتقرار اورژانس
هوايي در استان زمينه كاهش تلفات جادهای در
استان را مهيا ميكند كه بايد برای راهاندازي آن
همكاري و تعامل جدي بين تمامي دستگاهها
وجود داشته باشد.

دفتــر سرپرســتی روزنامــه همشــهری در مرکزی:
مجيــد ميرعظيــم  -نشــانی :اراك،خيابــان
امامخمينــي (ره) ،ميــدان شورا،پاســاژ طــا  ،طبقه
ســوم  -تلفــن086 -32228111-32221961 :

كالسهاي فني و حرفهاي را در مركز شهر داير كنيد

من و بســياري از دوســتانم عالقهمند به شــركت در دورههاي كسب مهارت
فني و حرفهاي خواهران هســتيم ،اما واقع شــدن اين مركز در بيرون از شهر
و در محدوده اتوبان كمربندي و مشــكالت رفت و آمد امكان شــركت در اين
كالسها را از ما گرفته است .كاش مسئوالن با استفاده از مكانهاي بالاستفاده
در داخل شهر نظير ســراي مهر و راهاندازي كالسهاي آموزشي در اين مكان
مناسب امكان بهرهمندي شــهروندان از فرصتهاي كســب مهارت را فراهم
ميكردند.
شهيري از اراك

استان در انتظار ایجاد اورژانس هوایی

اســتقرار اورژانس در محلي است كه بيشترين اورژانس هوایی در استان است.رئیس دانشگاه
مركزيت و پوشــش را در اســتان داشته باشد علوم پزشکی استان میافزاید :بیمارستان ولی
و در مواقــع بــروز مشــكل بتواند با ســرعت عصر(عــج) میتواند پذیــرای اورژانس هوایی
باشــد و در این زمینه
خدماترسانيهاي الزم را
زیرســاختهاي الزم
انجام دهد.
را پیشبینــی و در
وي ادامه میدهد :مرکزی
استانی معین است كه قرار رئیــس دانشــگاه علوم دســتور کار قرار داده
گرفتن بر شاهراه مواصالتی پزشــکی اســتان :ایجاد اســت.طاهراحمدی
کشــور زمینــه افزايش و اورژانس هوايي در استان اظهار میکند :استقرار
اورژانــس هوایی یکی
بــاال رفتن آمار حــوادث و
تصادفــات را ايجــاد كرده به تصويب رسيده است و از نیازهای اساســی در
است .از ســوی دیگر وجود هماكنون به دنبال جانمايي حــوزه ارائــه خدمات
درمانــی و یکــی از
صنایــع و امــكان حوادث براي استقرار آن هستيم
مطالبات مهم اســتان
پیرامون آن وجود اورژانس
اســت كه به تازگي به
هوایی بــرای این منطقه را
تصويب رســيده است.
ضروری کرده است.
وی ادامه میدهد .:از آنجا كه بيشترين مصدومان اين مقام مسئول بيان ميكند :با توجه به شدت
مربوط به حوادث رانندگي و تصادفات جادهاي تصادفات در جادههای برون شهری استان و آمار
هستند و از سوي ديگر نواقص فنی راهها تعداد باالی تلفات و حادثهدیــدگان اورژانس هوایی
مصدومان را افزايش داده  ،تنها راه کاهش تلفات و نقش بسزایی در کاهش مرگ و مير ناشی از این
آسیبهاي ناشي از تصادفات جادهای ایجاد مرکز حوادث خواهد داشت.

بازار گران ميوه در اراك
ميوه در اراك اين روزها گران است .اين در حالي است كه در استان قم ميوه بسيار
ارزانتر از اراك است .گراني باعث شده مردم ميوه را از سبد كااليي خود حذف
كنند .با توجه به اينكه ايران يك كشور چهار فصل است و ما خود توليد كننده
انواع ميوه هستيم سزاوار نيســت كه هموطنانمان ميوه را از سبد كااليي خود
حذف كنند .خواهشمندیم رسيدگي كنيد.
فرهمند از اراك

ورزش
معرفی نفرات برتر تکواندو استان
مســابقات انتخابی تکواندو مردان رده سنی جوانان و بزرگســاالن استان با
شناخت نفرات برتر در اراک پایان یافت.
به گزارش مهر ،مسابقات انتخابی تکواندو رده سنی جوانان و بزرگساالن مرکزی
با شرکت  ۵۰ورزشکار از اراک ،ســاوه ،خمین ،محالت ،دلیجان و شازند در 8
وزن در خانه تکواندوی مجموعه ورزشــی شــهدای پنجم مرداد اراک برگزار
شد.
در نهایت در وزن اول مهراب کهنسال از ساوه ،وزن دوم محمد بیگدلی شاملو
از ساوه ،وزن سوم احمد خان محمدی از پنجم مرداد اراک ،وزن چهارم علیرضا
صفایی از باشگاه فاتح کانون بسیج اراک ،وزن پنجم مهران رنجبر از خمین ،وزن
ششم رضا محسن آبادی از کانون بسیج ذوالفقار اراک ،وزن هفتم محمد فتحی
از باشگاه فرهنگ بسیج اراک و در وزن هشتم هادی نجاتی از کانون بسیج فاتح
اراک مقامهای اول را کسب کردند.

خطبه
ملت ایران با الگوگیری از نهضت عاشورا در مقابل استکبار میایستد
نماینده ولی فقیه در استان گفت :ملت ایران با الگوگیری
از نهضت عاشورا و مکتب ســرخ ساالر شهیدان ،با تمام
توان در مقابل ظلم و استکبار میایستد.
به گزارش ایرنا ،آیت اهلل «قربانعلی دری نجف آبادی» در
خطبههای نماز جمعــه اراک در مصالی بیت المقدس
این شهر افزود :سخنان سخیفانه رئیس جمهوری آمریکا
بیانگر موضع ضعف ترامپ است.
وی بیان کرد :عاشورا و نهضت حضرت سیدالشهدا(ع)
مکتبی سرشاز از عزت ،شــرف ،جهاد ،شهادت و آزادی
است و ملت ایران نیز با بهره گیری از این الگوی ارزشمند
الهی به هیچ عنوان در مقابل زیاده خواهیهای آمریکا و
متحدانش سر تسلیم فرود نمیآورد.
خطیب جمعه اراک ادامه داد :رئیس جمهوری آمریکا در
سخنرانی اخیر خود در سازمان ملل با گزینههای مختلف
ملت ایران را مورد هجمه قرار داد ،اما ملت ایران با تمام
وجود از آرمانها و ارزشهای خود دفاع میکند.
آیت اهلل دری نجــف آبادی افــزود :آمریکای جنایتکار
همواره خود را حامی دموکراسی در همه جهان معرفی
میکند ،اما در ســازمان ملل که مرکز رسیدگی به امور
کشورهای ستمدیده اســت بر طبل بدخواهی و ستیز
میکوبد.
وی اظهار کرد :آمریکای جنایتکار بعد از جنگ جهانی
دوم اسرائیل را بر منطقه خاورمیانه تحمیل کرد و اکنون
نیز با نیرنگ تجزیه عراق قصد سازماندهی کشور دیگری
با عنوان اســرائیل دوم را در منطقه دارد ،اما کشورهای
منطقه با وحدت و یکپارچگی و حمایت از عراق نباید این

اجازه را به آمریکا و متحدانش بدهند.
نماینده ولی فقیه در استان افزود :ملت ایران با هر گونه
تجزیه طلبی در کشورهای منطقه مخالف است و با تمام
قوا از عراق حمایت میکند.
وی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه برپایی عزاداری
حضرت سیدالشــهدا(ع) باید بدون هر گونه تحریف و
خرافه باشــد ،بیان کرد :آیینهای محرمی باید برپایه
انتقال مفاهیم عمیق نهضت و پیام عاشورا و معرفی ابعاد
قیام حسینی برگزار شــود و از رفتارهای احساسی و یا
خرافی پرهیز شود .آیت اهلل دری نجف آبادی ادامه داد:
تبلیغ نهضت عاشورا آمیخته با آیین عزاداری حضرت امام
حسین(ع) است و جدایی این ها از هم امکان پذیر نیست
و آحاد جامعه به خصوص مسئوالن فرهنگی و مذهبی
کشــور باید برای برگزاری آیینهای عزاداری به دور از
خرافات و رفتار ناپسند ،اهتمام بیشتری بورزند.
وی گفت :محرم،ماه بیداری امت اســام و آشــنایی با
فرهنگ ناب اسالم است و باید در کنار عزاداری برای ساالر
شهیدان(ع) هدف از قیام خونین کربال در جامعه تبیین
شود .امام جمعه اراک افزود :جامعه امروز بیش از هر زمان
دیگری نیاز به آموزههای غنی فرهنگ عاشورایی دارد که
گ ناب ،امر به معروف و نهی از
یکی از جلوههای این فرهن 
منکر است که باید با جدیت دنبال شود.
وی در ادامه سخنان خود در خصوص گرامیداشت دفاع
مقدس نیز گفت :هفته دفاع مقدس یادآور رشــادت و
پایمردی رزمندگان اسالم و شــهدای واالمقامی است
که با نثار جان خود از میهن اسالمی و ارزشهای انقالب

پاسداری کردند تا امروز کشور در آرامش و امنیت کامل
قلههای ترقی را یکی پس از دیگری طی کند.
نماینده ولی فقیه در استان بیان کرد :بزرگترین پیامی
که دفاع مقدس بین مردم دارد انســجام و وحدت در
جامعه و خودباوری برای ســازندگی و استقالل کشور
است که در سالهای پس از جنگ با وجود تحریمهای
اقتصادی و توطئههای متعدد نرم دشمن در سایه بصیرت
مردم حاصل شده است.
وی اضافه کــرد :جمهوری اســامی ایــران به برکت
رشادتهای رزمندگان اســام در  8سال دفاع مقدس
امروز از قدرتهای برتر نظامی در دنیاست که ملت ایران
باید شاکر این افتخارات باشند.
آیت اهلل دری نجف آبادی در بخش دیگری از ســخنان
خود با اشاره به اتفاقات اخیر کارگری در اراک نیز گفت:
کارگران  2کارخانــه آذرآب و هپکو چیــزی به غیر از
مطالبات و حقوق معوقه خود از مسئوالن نخواستهاند.
کارگران همــواره از حامیان والیت و پشــتیبان نظام
جمهوری اسالمی ایران هستند.
نماینده ولی فقیه همچنین با اشاره به نشست سالیانه
مجلس خبرگان رهبری و دیــدار اعضای این مجلس با
رهبر معظم انقالب گفت :تحقق اقتصاد مقاومتی و مقابله
با زیاده خواهیهای آمریکای جنایتکار خواسته معظم له
از همه ملت ایران است.
وی همچنین کشتار مسلمانان مظلوم مردم میانمار را
نیز محکوم کرد و گفت :دنیا تشنه عدالت جهانی است که
این مهم تنها با ظهور حضرت مهدی(عج) میسر میشود.

منابع
تخصیص ۱۲۰میلیارد ریال بودجه برای طرحهای آبخیزداری استان
معاون آبخیــزداری اداره کل منابع طبیعی اســتان
گفت :امســال ۱۲۰میلیــارد ریال بودجــه از محل
اعتبارات اســتانی و ملی بــرای اجــرای طرحهای
آبخیزداری مرکزی اختصاص یافته است.
«رضا عظیمی» در گفت و گو با مهر اظهارکرد :امسال
۱۲۰میلیارد ریال بودجه از محل اعتبارات اســتانی و
ملی برای اجرای طرحهای آبخیزداری استان مرکزی
اختصاص یافته که  ۸۰میلیــارد ریال اعتبارات ملی و
۴۰میلیارد ریال نیز اعتبارات استانی است.
معاون آبخیــزداری اداره کل منابع طبیعی اســتان
افزود :مرکزی در اجرای پروژههای آبخیزداری یکی از
استانهای موفق کشور است و افزایش اعتبارات ملی
در سال جاری با توجه به ارزیابیها و کیفیت اقدامات
انجام شده صورت گرفت.
عظیمی بیان کرد :در حال حاضر  ۱۸پروژه آبخیزداری
اســتان از محل اعتبارات اســتانی درشهرستانهای

تفرش ،ســاوه و خمین در حال اجراست و طرحهای
آبخیــزداری دیگری همچون عملیاتهای ســنگ و
مالت ،گابیونبندی و خشکهچین در دلیجان و زرندیه
در دست اقدام است.
وی گفــت :تولیــد پایــدار محصوالت کشــاورزی،
اشتغالزایی روستایی ،کنترل و کاهش خسارت سیل،

کنترل فرســایش خاک و احیــای عرصههای منابع
طبیعی از جمله اهداف طرحهای آبخیزداری اســت.
معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی استان بیان
کرد :برداشت بیش از ظرفیت سفرههای آب زیرزمینی
و در پی آن نشســت زمین ،از عوامل مهمی است که
انجام عملیات آبخیزداری را ضرورت میبخشــد.وی
عنوان کــرد :با توجه بــه تغییراتی که در ســالهای
گذشته در مقدار و نوع بارندگی در کشور و به خصوص
استان رخ داده ،میزان نفوذ آب به سفرههای زیرزمینی
کاهش قابل مالحظه ای دارد ،بنابراین ارائه راهکاری
که بتوان این اثر را خنثی کرد تنهــا با انجام عملیات
آبخیزداری امکان پذیر است.
عظیمی اضافه کرد :ســاالنه بیش از ۸۵میلیون متر
مکعــب آب ناشــی از بارندگیها در ۱۲هزار ســازه
آبخیزداری استان از جمله ســدها و بندهای سنگی
مالتی و خاکی ،ذخیره سازی و کنترل میشود.

