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بهرهبرداری از  96تخت جدید
بیمارستان آيتاهلل خوانساری

رفع تصرف 76هزار مترمربع از
اراضی ملی استان
1

رئيس دانشگاه علوم پزشكي اراك:طرح توسعه بيمارستان ولي عصر(عج) كه پيشرفت
 52درصدي دارد تا سال آينده و در  3فاز به پایان خواهد رسید

ارزش تقریبی زمین های رفع تصرف شده  942میلیون تومان برآورد شده است /عکس :همشهری

کابوس بی پایان
آتش در محالت

تفرش تا پایان سال سیراب
میشود

آهن در اراک  70درصد
گران شد

باغهای محالت صفحه7را
بخوانيد
در 3سال اخیر

كمآبي و خشكســالي به دليل كاهش
بارندگيها در چند سال گذشته سبب
بروز بحرانهای بسيار جدي در كشور شده و استان مركزي
در شهرها و روستاهاي خود نيز با اين بحران دست و پنجه نرم
میکند.برای رفع اين مشكل در بسياري از شهرها و روستاها
تدابيري اتخاذ شده كه بســياري از اين موارد به مرحله اجرا
درآمده و برخي ديگر نيز در حال اجرا و عملياتي شدن است.

در سالهای اخیر شاهد رکود بیسابقهای
در بخش ساختوساز بودیم،بهطوریکه
بسیاری از سازندگان ترجیح دادند از بازار ساخت خارج شوند
و به حرفه دیگری روی آورند.به گزارش فارس،به دنبال رکود
ساخت و ساز مسکن برخی مسائل دیگر نیز منجر به وخیمتر
شدن روند ساختوساز شده اســت که از جمله میتوان به
نوسانات اخیر قیمت آهن و میلگرد اشاره کرد.

یکی پس از دیگری دود میشوند
و به هوا میروند و شاید در سالهای
آینده نامی از باغهای شهری محالت
در جغرافیای استان مرکزی وجود
نداشــته باشــد .دیگر مرگ برای
باغهای محالت سایه ندارد ،چون
مرگ آنها در آغوش گرفته اســت.
دیگرشبی نیست که حرق در خواب
این باغها به مرگ تعبیر نشــود و
آنها را به نابودی نکشاند.براســاس
اعالم آتشنشانی شهر محالت سال
گذشته  12مورد حریق …

موفقیت دانش آموزان
خمین در جشنواره
ملی خوارزمی
8

در استان
تولیدکنندگان فرش برای حضور در نمایشگاهها یارانه میگیرند
رئیس امور فرش ســازمان صنعــت ،معدن و تجارت
اســتان گفــت :بــرای حضــور در نمایشــگاههای
داخلی و بینالمللی بــه تولیدکنندگانــی که مجوز
از ســازمان صنعت و معــدن دارند ،یارانــه پرداخت
میشود.
«محمد ریاحــی» در گفتوگو با ایســنا اظهارکرد:
وزارت صنعت ،معدن برای حمایت از تولیدکنندگان
فرش و تولیدات داخلی ،در قالب مصوبهای شــرکت
شــهرکهای صنعتی هر اســتان را ملزم کرده که به

تولیدکنندگان فرش برای حضور آنها در نمایشگاههای
داخلی و بینالمللی ،یارانه پرداخت کنند.
وی ادامــه داد :تا ســقف 5میلیــون تومــان برای
نمایشــگاههای بینالمللی و یک میلیون تومان برای
نمایشگاههای داخلی ،میزان یارانهای است که ازسوی
شرکت شهرکهای صنعتی به تولیدکنندگان فرش
پرداخت میشود.
ریاحی با بیان اینکه امســال اولین ســالی است که
این یارانــه پرداخــت میشــود و تا کنون ســابقه

نداشــته ،عنوان کــرد :در این خصــوص اداره فرش
استان جلســاتی با شــرکت شــهرکهای صنعتی
برگــزار کــرده و هماهنگیهایــی هم انجام شــده
است .وی اظهار کرد :در مدت  10روز اخیر برای 20
تولیدکننده فرش پرونده تشکیل داده شده و شرکت
شــهرکها موافقت خود را بــرای پرداخت مبلغ یک
میلیون تومان به این تولیدکنندگان اعالم کردهاست،
همچنین پرداخت یارانه بر اساس توافقات صددرصدی
انجام میشود.

تخصیص اعتبار اشتغالزایی به مددجویان کمیته امداد خمین
مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) خمین گفت 38 :میلیــارد و  850میلیون ریال
اعتبار در ســال جاری برای ایجاد اشــتغال و خودکفایی مددجویان این شهرستان
تخصیص داده شد.
«جواد داوودی » در گفت و گو با ایرنا اظهارکرد :این منابع از مجموع اعتبار مصوب این
نهاد حمایتی به میزان  52میلیارد و  200میلیون ریال از محل قانون بودجه تبصره
 16تخصیص داده شده است.
وی اظهارکرد 70 :پرونده برای ایجاد اشتغال و طرحهای خودکفایی افراد تحت پوشش
این نهاد تشکیل شده است.
مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) خمین گفت :نداشــتن ضمانت بانکی مهمترین
مشکل در جذب اعتبارات اشتغا لزایی است و به دلیل این مشکل اعتبارات تخصیصی
کامل جذب نمیشود.
داوودی بیان کرد 545 :پرونده با تقاضای دریافت تســهیالت به میزان  75میلیارد و
 300میلیون ریال در خمین پارسال به بانکهای عامل معرفی شد که  248پرونده
موفق به دریافت تسهیالت به میزان  34میلیارد و  550میلیون ریال شدند.

رفع تصرف  76هزار مترمربع
از اراضی ملی استان
مدیرکل راه و شهرســازی اســتان گفــت 76 :هــزار و 400متر مربــع از اراضی
ملی اســتان به ارزش  942میلیــون تومان در تیرماه ســال جــاری رفع تصرف
شد.
«مجید شــارقی» در گفتوگو با ایســنا اظهارکرد :یکی از تکالیــف مهم این اداره
رفع تصرف از اراضی ملی اســت که به همت اکیپهای آموزش دیده یگان حفاظت
اراضی سازمان ملی زمین و مســکن مســتقر در این اداره کل به طور مستمر اجرا
میشود.
شارقی اضافه کرد :در مدت مذکور بیشترین رفع تصرفات از حیث مساحت متعلق
به اراک به میزان 74هزار مترمربع بوده که از این نظر خمین با هزار مترمربع در رتبه
بعدی قرار دارد.
وی در ادامه بیان کرد :از حیث ارزش ریالی بیشترین آمار رفع تصرفات استان مربوط
به اراک به ارزش  475میلیون تومان بوده که از این نظر هم خمین با  300میلیون
تومان در رتبه دوم قرار دارد.
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وی ادامه داد 113 :طرح اشتغال زایی خرد و کوچک با این تسهیالت در شهر و بقیه در
روستاها در زمینههای دامداری ،کشاورزی و صنایع دستی انجام شد.
مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) خمین گفت:در ســال گذشته  62میلیارد ریال
اعتبار ابالغ شد که اکنون  55درصد آن جذب شده است.
داوودی گفت :پیش بینی میشود تا پایان امسال حدود  300فرصت شغلی از محل
تسهیالت نهاد کمیته امداد در خمین ایجادشود.

صفحه 8را
بخوانيد

 |3زندگی

روزیکهتفنگ
عروسمیشود

 |4اجتماعی

سوختن در مسیر
قاچاق سوخت

صفحه 7را
بخوانيد

 |6فرهنگ

تولیدکنندگانفرش
برایحضوردرنمایشگاهها
یارانهمیگیرند
رئیــس امــور فرش
ســازمان صنعــت،
معدن و تجارت اســتان گفت :برای حضور
در نمایشــگاههای داخلــی و بینالمللی به
تولیدکنندگانی که مجوز از سازمان صنعت
و معدن دارند...
همین صفحه
را بخوانيد

رستم عليه
هری پاتر
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سرمایه
گسترش سرمایه گذاری خارجی
درمرکزی
اســتاندار گفت :برنامه ریزی برای گســترش ســرمایه گذاری
خارجی در مرکزی مدنظر قرار دارد و در این رابطه اکنون  2مورد
سرمایهگذاری در مرحله نهایی قراردارد.
به گزارش مهر«محمود زمانی قمی » در جلســه شــورای اداری
مرکزی که با حضور معاون رئیس جمهوری و رئیس بنیاد شهید و
امور ایثارگران در اراک برگزار شد ،اظهار کرد :مرکزی در راستای
جلب و جذب سرمایه گذاری خارجی موفقیتهای خوبی به دست
آورده است .در این رابطه هم میتوان به قرارداد شرکت رنوی فرانسه
در ساوه اشاره کرد .همچنین به زودی یک قرارداد دیگر برای ایجاد
سیکل ترکیبی و نیروگاهی با بازدهی باال نهایی خواهد شد.
استاندار افزود :با همه شرایط سختی که از نظر درآمد و منابع مالی
داشتیم ،بسیاری از طرحهای اساسی مورد مطالبه مردم که هم رهبر
و هم رئیس جمهوری بر اجرای آن تاکید داشتند در استان پیگیری
شده و برخی از آنان به اتمام رسیده است.
وی افزود :در دولت یازدهم مســائل اصلی کشور شناسایی شده و
آن هم رشد صنعت و بهتر شدن وضع معیشت جامعه و برگرداندن
رونق به عرصه تولید است.
استاندار گفت :پس از مساله یابی و توافق بر مساله اصلی به راه حلی
که باید انتخاب شود ،رسیدیم و بهترین و کارآمدترین نسخه ممکن
را اقتصاد مقاومتی یافتیم.
زمانی قمی بیان کرد :در آمدهای اســتان در دولت دهم در طول
4سال 2330میلیارد تومان بوده و در  4سال دولت یازدهم بیش از
۹هزار میلیارد تومان ثبت شده است.
اســتاندار ادامه داد :این ادعا را نداریم که 3هــزار واحد تولیدی و
صنعتی استان همه شرایط مناسب دارند .ممکن است واحدهایی
دچار مشکل باشند ،اما مسیری که انتخاب شده مسیر درستی است.
وی اظهارکرد ۵۵۰ :میلیون دالر ســرمایه گذاری خارجی توسط
وزارت اقتصاد در سال گذشــته نهایی شده و بسیاری از طرحهای
عمده و اساســی مورد مطالبه مردم از جمله محور اراک  -خمین،
آغاز آبرسانی به شهر ساوه ،آبرسانی به نیم ور و محالت و خمین و
بسیاری از طرحهای دیگر به انجام رسیده است.

32221961

02123023914

حجاج استان در سالمت کامل به سر میبرند
معاون سازمان حج و زیارت استان گفت :حجاج اعزامی مرکزی به سرزمین وحی در سالمت کامل به سر
میبرند«.منوچهر انصاری» در گفتوگو با فارس اظهار کرد :در مناسک حج امسال  1760نفر در قالب 13
کاروان ازاین استان به مکه مکرمه و مدینه منوره اعزام شدهاند.

پيامك شما را درباره
روزنامه مرکزی م 
يخوانيم

بهرهبرداری از  96تخت جدید بیمارستان آيتاهلل خوانساری
ايجاد بيمارستان هزار تختخوابي در اراك با مشاركت ايران و شركت کرهای با جديت دنبال میشود
مريم جباري

اراك – خبرنگار

يكــي از اصليتريــن و مهمتریــن
سالمت مواردي كه در ســطح كالن و خرد
نشان دهنده توســعهیافتگی است
ارائه خدمات بهداشتي و درماني و توجه به ارتقاي
سالمت شهروندان در جامعه است.
در چند سال گذشته و در دوران فعاليت دولت تدبير
و اميد در زمينه ارتقاي اين مهم در جامعه به ويژه
در مناطق روســتايي و حاشیهای اقدامات مثبت و
اثرگذاري انجام شده كه تا حد بسيار زيادي رضايت
شهروندان را به همراه داشته است.
مركزي نيز از اين قاعده مستثني نبوده و توانسته
است از اين خدمات به صورت مطلوبي استفاده كند،
البته در اين زمينه کاستیهایی نيز وجود داشته كه
نيازمند كارشناسي و يافتن راهكار است.
يكي از مهمترین اين اقدامات خدمات رســاني به
بيماران ســرطاني اســتان و بيماراني است كه از
استانهای همجوار براي معالجه به اراك مراجعه
ميكنند.
رئيس دانشــگاه علــوم پزشــكي اراك ميگويد:
افزایش  96تخت و بهرهبــرداري از اين تختها در
بيمارستان آيتاهلل خوانساري اراك تا  2ماه آينده
انجام خواهد شد .همچنين طرح توسعه بيمارستان
ولي عصر(عج) كه پيشــرفت  52درصدي دارد تا
سال آينده و در  3فاز به پایان خواهد رسید .درواقع
اين اقدامات از مهمترین دســتاوردهاي دولت در
حوزه بهداشت و درمان استان است.
«حســن طاهراحمدي» اظهارمی کند :برای ارائه
خدمات بهداشتي و درماني در اکثر شهرهاي استان

پيگيري تخصیص اورژانس هوايي

طاهراحمدي بيان میکند :يكي ديگر از اقداماتي
كه در اســتان در حال پيگيري اســت ،راه اندازی
اورژانس هوايي است كه با جديت اين مهم را دنبال
میکنیم ،زيرا اين اقدام روند ارائه خدمات را سرعت
ميبخشد.
وي ادامه میدهد :اكنون  3دانشكده علوم پزشکی
در اراک ،ســاوه و خمین در حال فعاليت هستند،
البته ايجاد دانشکده جديد در شهرهاي ديگر خيلي
به نفع شهروندان نيســت ،بنابراين به جاي هزينه
كردن در زمينه ايجاد اين دانشكدهها بايد بتوانيم
ارائه خدمات به شهروندان را گسترش دهيم.
رئيس دانشگاه علوم پزشكي اراك میافزاید109 :
پروژه در بخش بهداشت استان به جز ساوه و خمین
آغاز شده است که از این تعداد  50پروژه افتتاح شده
است و بقیه نیزافتتاح خواهد شد ،البته در راهاندازي
و بهرهبرداري از پروژهها عالوه بر ســرعت به فكر
كيفيت ارائه خدمات بهداشتي و درماني هستيم.
طاهراحمدي اظهار میکند :در زمينه ارائه خدمات
دندانپزشكي با توجه به اينكه ایرانیها دندانهای
خوبي ندارند و هزينه در اين حوزه بسيار باالست،
دانشكده علوم پزشكي در شهرك نبئي ايجاد شده
كه به صــورت تخصصي خدمات را بــه افراد ارائه
میدهد ،همچنين يونيتهاي ســيار بــرای ارائه
خدمات دندانپزشــكي به شــهروندان در مناطق
حاشيهاي و سيار فعاليت دارند.
وي میگوید :در حوزه بهداشت و درمان به دنبال

نگاه ويژه به سالمت روان در طرح تحول نظام سالمت

رئيس مركز بهداشت استان میگوید 30:تا 40درصد سرطانها قابل پيشگيري هستند و در صورت شناسايي به موقع
میتوانند كنترل و يا حتي از بين بروند.
«جواد نظري »با اشاره به ارائه خدمات بسيار مطلوب به بيماران در قالب طرح تحول نظام سالمت ادامه میدهد :در
برنامه تحول سالمت مساله سالمت روان بسيار ويژه ديده شده است ،زيرا يكي از بخشهای مهمي است كه جامعه
را تحتالشعاع قرار خواهد داد.
رئيس مركز بهداشت استان در مورد بيماران ايدزي در استان میافزاید :تعداد بيماران ايدزي در مركزي نسبت به
استانهاي همجوار بسيار كمتر است ،زيرا در چند سال گذشته زنان آسيبپذير بيشتر كنترل شدهاند ،همچنين
تعداد موارد بیمار یابی  3برابر شده است.

حمايت از شــهرهاي کم برخوردار هستيم ،زيرا بر
اين باوريم كــه تمامي افراد جامعــه حق دارند به
يك ميزان از خدمات بهداشتي و درماني استفاده
كنند ،بنابرايــن راهاندازی بیمارســتان خنداب و
اضافه کردن بخشهای ســونوگرافی ،اتاق عمل و
دستگاه بیهوشی به این بیمارســتان با اين هدف
انجام شده اســت .رئيس دانشــگاه علوم پزشكي
بيان میکند :بــا توجه به اهميــت رعايت حقوق
بيماران در تالش هستيم كه موضوع حضور جمعی
بیماران در مطب پزشــک را پيگيــري كنيم و با
موارد اينچنيني به طور يقين برخورد خواهد شد.
شهروندان نیز میتوانند در صورت مشاهده تخلفات
پزشکی با سامانههای  1590و  1690تماس بگیرند.
وي میافزاید :پیگیریهای الزم نيــز برای ايجاد
بيمارستان هزار تختخوابي در اراك كه با مشاركت
ايران و شركت کرهای ساخته خواهد شد با جديت
دنبال میشود.رئيس دانشگاه علوم پزشكي اراك در
بخش ديگري از سخنان خود به بروز سرطانها در
اراك اشاره و اظهار میکند :بايد براي كشف داليل
آن تحقيقــات جامعي در زمينه ســهم آاليندگي

گوناگون
وزیر پیشنهادی صنعت برای حل مشکالت
هپکو و آذراب بکوشد
نماینده شــازند در مجلس شورای اســامی گفت :وزیر پیشنهادی صنعت باید
برای حل مشکالت کارکنان هپکو ،آذراب ،پاالیشگاه و پتروشیمی و رنگ روناس
بکوشد.
به گزارش فارس « علی ابراهیمی » در جلسه بررسی صالحیت وزیر صنعت ،معدن
و تجارت و در موافقت با وزیر پیشنهادی اظهار کرد :از برنامههای شریعتمداری
ســعی در کاهش خامفروشی و تالش برای کاهش فســاد در حوزه صنعت اعالم
شده است که  70درصد از برنامههای پیشنهادی منطبق با اسناد باالدستی است.
وی بیان کرد :شــریعتمداری فــردی باتجربه به خصوص در حــوزه بازرگانی و
اقتصادی و مورد تأیید اصناف و اتحادیههاست.
نماینده شازند در مجلس شورای اسالمی ادامه داد :اســتفاده از ظرفیت صنایع
بزرگ و مطرح در کشــور باید مورد توجه وزیر صنعت ،معدن و تجارت باشــد.
بهطور مثال استفاده از ظرفیت کارخانههای آذراب ،واگن سازی ،کمباینسازی،
هپکو و رنگ و رونــاس اراک کــه در منطقه مطرح هســتند باید بــه حداکثر
برسد.
ابراهیمی تأکید کرد :بدون شک اهداف سیاســتهای اقتصاد مقاومتی در سایه
برنامهریزیهای کاربردی ،صادرات محور شدن تولیدات کشور و کاهش وابستگی
به نفت محقق خواهد شد که بخش مهمی از آن در حوزه این وزارت خانه است و
انتظار میرود در این زمینه گامهای مؤثری برداشته شود.

مرمت و بازسازی مسجد جامع ســاوه با اعتبار  ۷میلیارد ریال در دستور کار قرار
گرفته و بعد از بازسازی به عنوان پایگاه معرفی میشود.
به گزارش تسنیم ،مسجد جامع ساوه از نخستین مسجدهایی است که در ایران و
در ساوه ساخته شده و در طول دورههای مختلف به وسیله هنرمندان ایرانی تزئین
و مرمت شده است و این مسجد بنایی است که به طور کامل از خشت و گل بوده
و در نوع خود بینظیر است.
این مســجد مشــتمل بر یک صحن و گنبد در جنوب 2 ،ایوان ،یک مناره ،چند
شبستان ،محرابهایی متعدد و قدیمی با خطوط کوفی و  2محراب از دوره صفویه
با خط ثلث بوده است خصوصیت این بنای تاریخی ،مذهبی آن است که نمودهایی
از  3دوره تاریخ یعنی پیش از اسالم ،قرون نخستین اسالم و دوران صفوی در آن
مشاهده میشود.
مســجد در جنوبیترین نقطه ســاوه ،در انتهای خیابان ســلمان ساوجی واقع
شده و مورد توجه مردم شهرستان و نیز گردشــگرانی است که به این شهر سفر
میکنند.
رئیس میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری ساوه با اشاره به ضرورت توجه
و حفظ میراث فرهنگی اظهار کرد :کشور ما دارای تاریخ و تمدن ارزشمند و واالیی
بوده و این امر اهمیت حفاظت و صیانت از میراث فرهنگی را دو چندان میکند و
الزمه این اقدام عزم ملی است که برای تحقق این مهم باید ظرفیتهای مختلف
گردشگری در نقاط مختلف را شناسایی ومعرفی کنیم تاعالوه بر توسعه در حوزه
گردشگری یک درآمد پایدار ایجاد شود.
«رضا ایاز» افزود :خوشبختانه در ســالهای اخیر توجه به حفظ و مرمت ،صنایع
دستی و گردشگری مورد توجه قرار گرفته است.
رئیس میراث فرهنگی ،صنایع دســتی و گردشگری ســاوه اضافه کرد :مرمت و
بازسازی مسجد جامع با اعتبار  700میلیون تومان در دستور کار قرار گرفته است
و بعد از بازسازی از اعتبارات ملی بهرهمند میشود.
ایاز بیان کرد :این مسجد بعد از عملیات بازســازی و تعمیر چهار سوق به عنوان
نگارخانه در اختیار هنرمندان قرار میگیرد که این اقدام در هفته دولت آغاز و در
کنار آن نمایشگاههای فصلی نیز در این مکان برگزار میشود.
وی اضافه کرد :اکنون  170نفر در حوزه صنایع دســتی در  100رشته فعالیت
میکنند و به منظور ســاماندهی آنها و بهرهمندی از تسهیالت ،کارت هنرمندی
برای آنها صادر شده است .در این راســتا تفاهمنامهای با بانک کارآفرینی منعقد
شد تا هنرمندانی که نیاز به تجهیز و توسعه کارگاه خود دارند از یک میلیارد ریال
تسهیالت بهرهمند شوند.

راه اندازی نخستین کلینیک گیاه پزشکی
در ساوه
مدیرعامل سازمان سیما ،منظر و فضای سبز شهری شهرداری ساوه از راهاندازی
نخستین کلینیک گیاه پزشکی در این شهر خبر داد.
«قاسم جبران» در گفتوگو با ایسنا اظهارکرد :با توجه به گسترش آلودگی و از
دست رفتن فضای بکر طبیعی در شهرهای صنعتی همچون ساوه و همچنین با
توجه به مشغلههای روزافزون مردم شهرنشین و کمبود فراغت آنان برای گذران
اوقات خود در دامان طبیعت ،پرورش و نگهــداری گیاهان زینتی و آپارتمانی در
میان مردم ،عالقهمندان زیادی را به خود جلب کرده است.
وی بیان کرد :با توجه به همین موضوع احتمال آلودگی و شیوع برخی بیماریها و
مشکالت مربوط به گیاهان آپارتمانی در حال افزایش است و نیاز همشهریان خوش
ذوق به برطرف کردن اینگونه مشــکالت در محدوده هرچند کوچک باغچههای
خانه و گلدانهای گلخانه خود انکارناشدنی است.
جبران اظهار کرد :همچنین حضور عوامل بیمــاری زا و آفات در محدوده منازل
مســکونی گاهی اوقات مردم را نگران کرده و آنان را در حل این قبیل مشکالت
مستاصل کرده است.
وی ادامه داد :لذا با توجه به موارد ذکر شــده سازمان ســیما ،منظر و فضای سبز
شهر ساوه بر آن شد تا با تاسیس کلینیک گیاهپزشــکی برای برطرف کردن این
مشکالت خدماتی را در قالب طرحهای مشــاوره ای و اقدامات موثر برای کنترل
آفات در منازل و همچنین معرفی عوامل بیماری زا و آفات کشــاورزی به مردم
ساوه ارائه دهد.
وی افزود :ساوجیها میتوانند برای پیگیری و حل مشکالت خود در زمینههای
ذکر شده ،روزهای شنبه هر هفته از ساعت  9تا  13به واحد گیاهپزشکی سازمان
ساوه مراجعه و یا با شــماره تلفنهای  42446707-42446061تماس حاصل
کنند.

یکی از پیمانکاران بخش مسکن در این رابطه گفت :در این سالها
میزان ساختوســاز به دلیل کاهش قدرت خرید بسیار کم شده
است.
«فرهاد فراهانی» بیان کرد :در چند روز اخیر نیز شاهد افزایش آهن
و میلگرد بودیم که این مهم منجر به بدتر شدن روند ساختوساز
میشود.
وی ادامه داد :پیش از افزایش قیمت آهن اقدام به انعقاد  2قرارداد
با  2نهاد دولتی کردیم که با توجه به نوسان اخیر قیمت آهن این
قراردادها با مشکل مواجه خواهند شد.
این پیمانکار مســکن اظهار کرد :بــا توجه به رکــود موجود در
ساختوساز پیمانکاران کمترین میزان سود نصیبشان میشود و
این افزایش قیمتها نیز منجر به بدتر شدن وضعیت ساختوساز
میشود.
فراهانی افزود :عدهای تصــور میکنند که افزایــش قیمتها به
نفع سازندگان است ،اما هرگونه نوســان قیمتی منجر به کاهش
ساختوساز میشود.

کاهش ساختوساز با افزایش قیمت آهن و میلگرد

کاهش فروش آهن آالت در سالهای اخیر

یک فروشنده آهنآالت در اراک نیز گفت :در این سالها به دلیل
رکود حاکم در بازار ملک شاهد کاهش بسیار زیاد در بخش فروش
بودیم« .منصور ساجدی» بیان کرد :طی روزهای اخیر قیمت آهن
و میلگرد افزایش یافت که این افزایش به نفع هیچکس نیست.
وی ادامه داد :برخی تصــور میکنند که افزایــش قیمت به نفع
فروشنده است ،اما ســود در فروش زیاد و مستمر است و افزایش
ناگهانی هیچ منفعتی برای فروشندگان ندارد.
این فروشــنده آهنآالت در اراک اظهار کرد :در این سالها شاهد
تعطیلی برخی واحدهای عرضهکننده آهن و میلگرد بودیم که این
مهم منجر به افزایش بیکاری میشود.
ساجدی افزود :در سالهای گذشته در هر واحد فروش آهن تعداد
زیادی کارگر به عرضه آهن میپرداختند ،اما با کاهش واحدهای
فروش آهن دیگر نیازی به کارگر در این واحدها وجود ندارد.
افزایش  155هزار تومانی هر شاخه تیرآهن

رئیس اتحادیه آهنفروشــان اراک هم گفت :از چند روز گذشته
شاهد افزایش قیمت یک هزارتومانی هر کیلوگرم آهن و میلگرد
در بازار هستیم« .احمد هادیان» بیان کرد :آهن و میلگرد افزایش
 70درصدی در این روزها داشته است و قیمت آن از  1500تومان

لزوم کاهش قیمت در بخش ساختمان

یک کارشناس بازار مسکن گفت :با توجه به رکود چند سال اخیر بازار ملک باید زمینه کاهش قیمتها فراهم شود.
«حمیدرضا جابری» بیان کرد :افزایش قیمت آهن صورت گرفته منجر به کاهش هر چه بیشتر روند ساخت میشود که باید این مهم بیشازپیش
مورد توجه قرار گیرد.
وی ادامه داد :شاید عدهای به دالیلی موجبات نوسانات را فراهم کنند ،اما در نهایت مردم به عنوان مصرفکننده نهایی متضرر خواهند شد.

عکس :همشهری

به  2500تومان رســیده اســت .وی ادامه داد :با توجه به افزایش قرار کردهاند ،درحالیکه این نوسان قیمت منجر به متضرر شدن
قیمت ،تقریبا بهای فروش هر شاخه تیرآهن  14حدود  155هزار آنها میشود.
تومان افزایش داشته است که این مهم مشکالتی را برای سازندگان رئیس اتحادیه آهنفروشــان اراک افزود :با توجه به این افزایش
ایجــاد میکند .رئیس اتحادیــه آهنفروشــان اراک اظهار کرد :قیمت احتمال تعطیلی برخی پروژهها وجود دارد ،زیرا سازنده امکان
به پایان رساندن آن را ندارد.
علت مشخصی برای افزایش قیمت مذکور
هادیان گفت :همچنین بازار مسکن در این
وجود ندار،د اما عــدهای دلیل آن را کاهش
سالها با خواب عمیقی مواجه بوده است که
چشمگیر شمش موردنیاز بیان میکنند.
هادیــان افــزود :البتــه طبــق اظهارت احمد هادیان :با توجه به این افزایش قیمت مذکور منجر به فزونی قیمت
تولیدکنندگان میزان شــمش موجود در افزایشقیمت احتمالتعطیلی تمامشــده و در نهایت رکود بیشتر در این
بخش خواهد شد.
کشور بیش از نیاز داخل اســت،اما در این برخی پروژهها وجود دارد ،زیرا
وی بیان کرد :بیشــک تا زمانی که شاهد
روزها شاهد افزایش قیمت هستیم.
وی گفت :همچنین عــدهای علت افزایش سازنده امکان به پایان رساندن کمبود شمش در بازار باشیم این روند ادامه
قیمت را کاهش شمش به دلیل صادرات آن آن را ندارد
خواهد داشــت و احتمال اینکه در ماههای
آتی بازار به حالت عادی برگردد وجود دارد.
اعالم میکنند که این مهم نیازمند بررسی
رئیس اتحادیه آهنفروشان اراک ادامه داد :تاکنون  20نفر اقدام به
نهادهای ذیربط است.
رئیس اتحادیه آهنفروشان اراک بیان کرد :البته پیش از این شمش باطل کردن مجوز خود کردهاند زیرا توان تأمین اعتبار موردنیاز برای
وارد میشد ،اما در این سالها میزان تولید بهگونهای است که امکان فروش و تأمین هزینه های خود را نداشتند.
صادرات این محصول وجود دارد اما بیشــک صادرات در صورت هادیان اظهار کرد :همچنین با وجود کاهش میزان فروش اما نرخ
مالیات فشار بسیاری به عدهای وارد کرد و برخی اعضای اتحادیه
تأمین نیاز داخل باید عملی شود.
هادیان ادامه داد :اکنون شاهد بروز مشکالتی در بخش فروش از توان ادامه فعالیت را نداشتند .وی افزود :امیدواریم بازار ساختوساز
سوی برخی آهنفروشان هستیم،زیرا عدهای اقدام به پیشفروش رونق بگیرد و به حال قبل بازگردد تا بتوانیم همچون گذشته شاهد
کردهاند ،اما این افزایش قیمت منجر به متضرر شدن فروشنده شده رونق در این بخــش به عنوان یکی از صنایع بــزرگ ایجاد کننده
است .وی اظهار کرد :همچنین برخی از پیمانکاران اقدام به انعقاد شغلهای مستقیم و غیرمستقیم باشیم.

کابوس بی پایان آتش در محالت

رئیس شورای شهر :وضعیت باغهای محالت باعث شده است که وزارت جهادکشاورزی به موضوع وارد شود
باغهای محالت در 3سال اخیر یکی پس از دیگری دود
میشوند و به هوا میروند و شاید در سالهای آینده نامی
از باغهای شهری محالت در جغرافیای استان مرکزی
وجود نداشته باشــد .به گزارش ایسنا ،دیگر مرگ برای
باغهای محالت سایه ندارد ،چون مرگ آنها را در آغوش
گرفته است .دیگرشبی نیســت که حرق در خواب این
باغها به مرگ تعبیر نشود و آنها را به نابودی نکشاند.
براساس اعالم آتشنشانی شــهر محالت سال گذشته
 12مورد حریق در این شهر رخ داد که شاید نیمی از آنها
مربوط به حریق باغها در وسعت  4هزار مترمربعی بوده
است ،اما شرایط در سال  96کامال متفاوت شد ه است؛
شرایط ناگوارتری که واقعا انتظار آن نمیرفت.
باغهایی که خاکستر شدند

رئیس آتشنشانی محالت گفت :از ابتدای سال تاکنون
 30مورد آتشسوزی در باغهای در این شهر رخ داده که
 23هزار مترمربع از باغها را به کام مرگ فرستاده است و
گستردگی حریقها توان بسیاری از مجموعه آتشنشانی
گرفته است.
«محمود فلفلی» افزود :علت اصلی آتشسوزیها عوامل
انسانی و عمدتا عمدی است.به طوری که حریق  7هزار
مترمربعی چند روز گذشته توسط افراد معتاد رخ داده
است.و آنگونه که شواهد امر و گفتههای شاهدان ماجرا
نشــان میدهد حضور این افراد و بیتوجهی به حجم
علفهای هرز و درختان خشک عامل آتشسوزی با این
وسعت بوده است.

را مبنی بر وجود علفهای هرز و خشک شدن باغها که موثر در مجموعه شهرســتان و استان برای کنترل این
استعداد آتش سوزی باالیی دارند ،داده بودند.
بحران گفت :وضعیت باغهای محالت به نحوی اســت
وی بیان کرد :درختان خشــک سریع آتش میگیرند و که وزارت جهادکشــاورزی به موضوع وارد شده است.
سرعت سرایت نیز باالست .حتی به دلیل اینکه برخی
اغلب باغها بدون دیوار مناســب هســتند و به راحتی
از منازل مسکونی در کنار باغ هاست آتشنشانی اقدام
افراد به آنها تردد دارند.به همین دلیل جهاد کشاورزی
به قطع کردن برخــی درختان
شهرستان دیوارکشی باغها را با
خشک برای جلوگیری از وقوع
همراهی مالکان آغاز کرده است،
حادثهای شــدید کرده است که
همچنین با توجه به تعداد باغها و
این امر عــاوه بر تحمیل هزینه
مساحت آنها درصدد صدور مجوز
توان آتشنشــانی و ماموران را
محمدرضا علیمحمد :اغلب باغها برای ســاخت خانه کارگری در
گرفته است .علیمحمد با تاکید
بدون دیوار مناسب هستند و به باغ هستیم تا باغداران با انگیزه
بر اینکه تامیــن هزینه احیای
راحتی افراد بــه آنها تردد دارد .بیشتری برای حفظ و احیای آنها
حریق از حالت عادی خارج شده است
رئیس شورای شــهر محالت علت اصلی آتشسوزی این باغها و رفع خشــکی آنها از
به همین دلیل جهاد کشاورزی اقدام کنند.
باغهای شهر را خشک بودن درختان و رشد علفهای توان باغدار خارج است ،تصریح شهرستان دیوارکشی باغها را با
نقشه کاداستر باغها در حال
هرز دانست و گفت :شــرایط موجود توجیه اقتصادی کرد :برای احیای هرباغ به طور همراهی مالکان آغاز کرده است،
تهیه است
باغها را تحت تاثیر قرار داده است ،همچنین کمآبی و متوسط هزینه حدود  50میلیون
همچنین با توجه به تعداد باغها و رئیس شورای شهر محالت اظهار
خشکسالی ،ورثهای بودن باغها و هزینهبر بودن احیای تومانی نیاز است که قطعا باغدار مساحت آنها درصدد صدور مجوز کرد :تالشها برای کنترل بحران
آنها انگیزهای برای رسیدگی به آنها برای باغداران باقی توان تامین آن را ندارد .همچنین
برای ساخت خانه کارگری در باغ محالت ادامه دارد .به طوری که
نقشــه کاداســتر باغها در حال
به دلیل کم آبی و خشکسالیها هستیم
نگذاشته است.
«محمدرضا علیمحمد» با اشاره به اینکه افزایش ارزش امکان آبرســانی به این باغها که
تهیه اســت ،البته بخشی از کار
افزوده و قیمت باالی زمین در محالت نیز میتواند دلیلی اغلب به شیوه غرقابی آبیاری میشوند وجود ندارد و باید
نقشهبرداری توسط شهرداری محالت انجام شده است
بر بیتوجهی باغداران به با غها باشد ،گفت :آتشسوزیها تدابیر جدید اتخاذ شود.
که برای تســریع در کار موثر است ،همچنین در زمینه
آبیاری و آبرسانی به باغها جهاد کشاورزی وارد عمل شده
پای وزارت جهاد کشاورزی به میان کشیده شد
در ســال  96از حالت عادی خارج شــده است و حتی
مجموعه شهرداری و شورای شهر نیز هشدارهای الزم رئیس شورای شــهر محالت با اشــاره به آغاز اقدامات است.وی با اشاره به تدوین طرح جامع شهری محالت
گفت :در این طرح ،باغهای خارج از حریم شــهری نیز
مورد توجه قرار گرفته و در حال پهنهبندی هســتیم تا
طرح مطالعاتی احیای باغها از سال  88معطل مانده است
حریم گردشگری و مسکونی باغها مشخص شود.
نماینده میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایعدستی محالت با تاکید بر توسعه گردشگری محالت با حفظ و احیای کوچه باغها علیمحمد تاکید کرد :خروج از این بحران نیازمند بسیج
گفت :باغهای محالت نقش موثری در توسعه گردشگری شهرستان دارند.البته تا به امروز این ظرفیت مورد توجه جدی قرار همگانی است و با توجه به نقش موثر جهاد کشاورزی در
نگرفته است و وضعیت کنونی آتشسوزی این باغها نیز باغها را در آستانه خطری جدی قرار داده است.
«علی مشهدی» بیان کرد :سال  88طرح مطالعاتی ویژه احیای باغهای محالت برای توسعه گردشگری به وسعت  30هکتار امر آبرسانی و ساخت و ساز در باغها ورود وزارت جهاد
انجام گرفت که مورد تایید شهرداری و شورای شهر قرار نگرفت و تا به امروز که باغها در حال نابودی هستند این وضعیت کشاورزی به موضوع اثربخشــی الزم را دارد و میتوان
انتظار ساماندهی شرایط را داشت.
ادامه داشته است.

دوشـــنبه 30 .مرداد  .96شـمـــاره 7178

@markazi
hamshahri.org

زراعت

یک پیمانکار دیگر نیز گفت :هر روز شــاهد افزایش قیمت یکی از
اقالم اساسی در ساختوساز هستیم که هرگونه نوسانی فعالیت را
سختتر میکند« .سعید حسنی» بیان کرد :با توجه به نیاز بسیار
زیاد به آهن و میلگرد در ساختوسازها هرگونه نوسان قیمتی در
این بخش مشکالت بسیاری برای سازندگان ایجاد میکند.
وی ادامه داد :همچنین به دلیل نوســانات احتمالی در این روزها
هیچیک از آهنفروشــان تمایل به پیشفروش و یا فروش نسیه
ندارند ،زیرا احتمال افزایش در هفتههای پیش رو را میدهند.
این پیمانکار اظهار کرد :با توجه به اینکه رکود بسیار زیادی در این
بخش حاکم شده است باید از افزاش قیمتها جلوگیری کرد ،زیرا
این روند صعودی منجر به افزایش قیمت تمام شده میشود.
حســنی افزود :بیشــک این افزایش قیمت احتمال بدتر شدن
وضعیت ساخت و ساز در بازار مسکن را به همراه خواهد داشت.

گزارش
مسجد جامع تاریخی ساوه مرمت
و بهسازی میشود

32221961

رئیس اتحادیه آهنفروشان اراک :در چند روز گذشته هر کیلوگرم آهن و میلگرد در بازار آهن هزارتومان افزایش قیمت یافت

نبود منفعت در افزایش قیمت اقالم ساختوساز

صنايع انجام شود تا سهم آلودگي صنايع در ايجاد
به صورت يك معضل جدي در كشور از جمله اراك
سرطانها مشخص شود.
مطرح اســت ،زيرا در برخي مــوارد قيمتگذاري
دقيق و صحيح نيست ،بنابراين بايد در اين زمينه
قيمت دارو افزايش محسوسي ندارد
نيز تدابير و راهكارهايي اتخاذ شود.
معاون غذا و داروی دانشــگاه علوم پزشكي اراك معاون غذا و داروي دانشــگاه علوم پزشكي اراك
نيز میگوید :ايــن معاونت
میافزاید :مساله ديگري كه
تالش میکنــد تــا بتواند
در زمينه قيمت دارو وجود
در زمينه ارائــه خدمات به
دارد .این اســت که ممكن
شهروندان و نظارت بر حوزه رئيس دانشــگاه علوم پزشكي اســت داروخانهای دارو را
داروهــا از جمله قیمت دارو اراك :يكــي از اقداماتي كه در داشته باشد و با قیمت خريد
برنامهريزي داشته باشد.
اســتان در حال پيگيري است ،اوليه آن را به فروش برساند،
«مصطفــي دالور» بيــان راهاندازی اورژانس هوايي است اما داروخانه ديگري دارو را
میکند :برای جلب رضايت كه با جديت ايــن مهم را دنبال به تازگي خريــداري کرده
شــهروندان تالش شــده میکنیم ،زيرا اين اقدام روند ارائه و به قيمت جديد بفروشــد،
تا نظارت بر قيمــت داروها
بنابرايــن در ايــن زمينــه
خدمات را سرعت ميبخشد
وجود داشــته باشــد و در
داروخانــه مقصر نيســت و
مواردي كه تخلفاتي صورت
قصد تخلف نداشته است.
گرفته با شكايت شــهروندان از حقوق بيمار دفاع دالور اظهار ميكند :در زمينه قيمت دارو تغييرات
کردهایم.
محسوسي وجود ندارد و بيماران نبايد در این مورد
وي ادامه میدهد :اکنون قيمت براي مصرف كننده نگراني داشته باشند.

پيامك شما را درباره
روزنامه مرکزی م 
يخوانيم

آهن در اراک  70درصد گران شد

در سالهای اخیر شاهد رکود بیسابقهای در بخش
بازار
ساختوساز بودیم،بهطوریکه بسیاری از سازندگان
ترجیح دادند از بازار ســاخت خارج شوند و به حرفه
دیگری روی آورند.
به گزارش فارس،به دنبال رکود ســاخت و ساز مسکن برخی
مسائل دیگر نیز منجر به وخیمتر شدن روند ساختوساز شده
است که از جمله میتوان به نوسانات اخیر قیمت آهن و میلگرد
اشاره کرد.
بیشک افزایش قیمت آهن به عنوان یکی از اقالم بسیار اساسی در
هر ساختوسازی منجر به بدتر شدن وضع میشود.
در این میان باید نهادهای ذیربط با بررسی زوایای مختلف مانع
نوسانات قیمتها شوند تا شاهد بدتر شدن روند ساخت مسکن و
کندی اجرای برخی پروژههای عمرانی نباشیم.
همچنین در این سالها شاهد تعطیلی برخی از واحدهای فروش
آهن بودیم .به طوری که با توجه به کاهش چشمگیر تعداد اعضا،
اتحادیه این صنف با اتحادیه دیگری ادغام خواهد شد که این مهم
خود به معنای بیکاری فعاالن در این صنف است.

و به ويژه روستاها و مناطق حاشیهای اقدامات خوبي
انجام شده و میتوان گفت؛ مشكالت در این زمینه
به حداقل رسيده است.

مرکزی

02123023914

بازداشت سارقان زورگیر در محالت
فرمانده انتظامی محالت از دستگیری 2سارق زورگیر در این شهرستان خبر داد .به گزارش ایرنا ،سرهنگ
«جعفر شمس بیرانوند » بیان کرد :سارقان در بازجوییهای پلیس به سرقت یک رشته گردنبند طال و کارت
عابر بانک و برداشت  40میلیون ریال وجه نقد از حساب مالباخته با تهدید اعتراف کردند.
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خبر
سیستمی برای جلوگیری از مرگ کودکان
در خودرو
در ســالهای اخیر مــواردی از
مرگ نوزادان و اطفال رها شده
در داخل خودروها بهعلت شدت
گرمای هوا رخ داده و شــرکت
نیسان برای حل این مشکل یک
سیستم ایمنی خاص ابداع کرده
اســت .به گزارش مهر ،سیستم
یاد شده در صورت پی بردن به
این موضوع که موجود زندهای در خودرو داغ رها شده ،برای راننده پیام هشدار
ارسال میکند.
این سیستم هشدار از ســال  ۲۰۱۸روی تولیدات نیســان نصب میشود و به
رانندگان هشدار میدهد که قبل از ترک خودرو صندلی عقب را کنترل کنند تا
از جا نگذاشتن اطفال مطمئن شوند .ارسال پیام هشدار از طریق پخش صدای
بوق و نمایش چند پیام تصویری روی نمایشگر داشبورد صورت میگیرد.
فعال شدن این سیستم بستگی به عوامل مختلفی دارد که از جمله آنها میتوان
به باز و بسته شدن درهای عقب خودرو قبل از حرکت و در توقفهای قبلی اشاره
کرد .نتایج یک بررسی در آمریکا نشــان میدهد هر سال در این کشور ،بیش
از  ۳۶کودک بر اثر سهلانگاری والدین و رها شدن در خودروهای داغ در کنار
خیابان جان خود را از دست میدهند .امید میرود همهگیرشدن سیستم جدید
از این آمار تاسفبار بکاهد.

توليد محصول ارگانيک از سوی
کشاورزان خرقانی
رئيس جهاد کشــاورزي خرقان گفت :توليد محصول ســالم و
ارگانيک هدف نهايي بهرهبرداران کشاورزي این بخش است.
«رضا ذاکرینژاد» در گفتوگو با ایســنا با اشاره به پتانسیلهای
کشاورزی این بخش گفت :وجود  17هزار هکتار سطح زير کشت
ساليانه گندم ديم در منطقه و توليد بخش اعظم گندم شهرستان
از طريق مزارع ديم خرقان موضوع مهمی است.
وی افزود :وجــود مراتع و چراگاههاي طبيعــي خوب در منطقه
دامداري را به حرفه اقتصادي در منطقه تبديل کرده است که در
اين حوزه نيز بخش خرقان عملکرد قابل دفاعي دارد.
وی با اشاره به وجود  4912کلوني زنبور عسل در منطقه ،محصول
توليدي در این بخش را از مرغوبترین عسلهاي توليدي دانست
و گفت :بخش خرقان به دلیل مراتع مناسب و اقلیم مطلوب عالوه
بر ظرفیت باال در حوزه کشاورزی در حوزه تولید عسل و نیز پرورش
ماهی فعال است.
ذاکرینژاد با اشاره به ظرفيت بخش کشاورزي در ايجاد اشتغال
پايدار ،ضمن تشــکر از حمايتهاي دولت تدبير و اميد در بخش
کشاورزي ،رشــد صددرصدي اعتبارات مکانيزاسيون در بخش
کشاورزي را نويدبخش نوســازي ناوگان ماشينآالت کشاورزي
بخش دانست و گفت :نوسازي جايگاههاي فرسوده دام ،نوسازي و
اصالح باغهای فرسوده و غير اقتصادي و حمايت از ايجاد صنايع
تبديلي بخش کشاورزي از مطالبات جدی کشاورزان این بخش
است.
وی تسريع و تسهيل در روند صدور اسناد مالکيت بخش کشاورزي،
تعيين تکليف تفکيک اراضي ملي و مستثنيات در بخش ،تسهيل
شرايط دريافت تسهيالت آبياري تحت فشار ،مديريت روانابهاي
ســطحي و تعمير و مرمت قناتهــا را از دیگــر مطالبات جدي
کشاورزان بخش عنوان کرد.
ذاکری نژاد بیــان کرد :با پيگیريهاي مســتمر درصدد رفع اين
معضالت هستيم و اميدواريم که با اختصاص اعتبارات مورد نياز،
به رفع موانع مسير توليد اقدام شود.

اقتصاد مقاومتی :تولید  -اشتغال
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روزنه
سمنها ؛ کانونهایی برای
درمان بیماریهای اجتماعی
داشــتن آمار و اطالعات در تمامــي حوزهها به طور يقين
در برنامهریزیها ،يك اصل محســوب ميشود و میتواند
در زمينه دســتيابي به توســعه پايدار از اهميت بسياري
برخوردار باشد.
به گزارش همشهری،يكي از مواردي كه توسعه اجتماعي را
به همراه دارد رفع مشكالت و آسيبهاي اجتماعي در جامعه
با استفاده از ظرفيت سازمانهای مردم نهاد است .استفاده از
ظرفيت سازمانهای مردم نهاد با توجه به اينكه سازمانهايي
غيردولتي و مردمي هســتند ،میتواند در رفع معضالت و
آسيبهاي اجتماعي تأثیرگذاري بسياري داشته باشد.
اخیرا ًدر زمينه چندين مساله حياتي كه در توسعه اجتماعي
نقش مهمي ايفا میکنند تحقيقاتي در كشور انجام شده که
نشان میدهد استان مركزي در برخي از شاخصهاي اصلي
و مهم داراي مشكالت بسيار زيادي است.
دبير شوراي مركزي خانه ســازمانهاي مردم نهاد استان
ميگويد :ســمنها به عنوان بازوان دستگاههاي دولتي و
در كنار دولت با توجه بــه اينكه از محدوديتهاي كمتري
برخوردارند میتوانند در صورت وفاق و همدلي معضالت و
مشكالت اجتماعي استان را رفع كنند.
«محمد حسین محمدی» بیان میکند :در حوزه آسیبهای
اجتماعياكنون سمنهای بسيار زيادي در استان فعاليت
دارند كه تاكنون توانســتهاند به عنوان عناصري موفق در
زمينه ترميم بســياري از زخمهای ناشــي از آسيبهاي
اجتماعي با دیدگاههای علمي و كارشناسانه گام بردارند.
وي ادامه میدهد :سازمانهای مردم نهاد میتوانند با افزايش
روحیه و انگیزه مسئولیت پذیری در افراد جامعه ،بسترهاي
الزم برای حضور و مشــاركت مردم در تمامــی مراحل از
تصميمگيري تا اجرا را فراهم و با اين اقدام جامعه را به سمت
سالمت و دور بودن از آسیبها هدايت كنند.
محمدي اظهار میکند :اکنون بــا افزايش جمعيت ،نبود
شغل و افزايش طالق مشكالت در جامعه از جمله مهاجرت،
گسترش حاشیه نشینی ،نداشــتن مهارتهای زندگی در
کالنشهرها ،گسست پیوندهای عاطفی و خانوادگی و تقسیم
ناعادالنه منابع در حال افزایش است.
دبير شوراي مركزي خانه ســازمانهاي مردم نهاد استان
میافزاید :سمنها در رفع مشكالت اجتماعي و فرهنگ نقش
تسهيلگر را ايفا ميكنند .بنابراين در مبارزه با آسیبهای
اجتماعی حضور فعال سمنها با ایدههای نو و بدیع الزم و
ضروري است.

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 :

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

پست الكترونيكmarkazi@hamshahri.org :

چاپ :روزتاب(تهران)

تهران ،صندوقپستي ،19395/5446كدپستي1966653381

تفرش تا پایان سال سیراب میشود

صدای همشهری

مديرعامل شرکت آب منطقهای مرکزی:با اتمام طرح آبرسانی ساالنه  4/7میلیون متر مکعب آب برای تفرش و روستاهای واقع در مسیر طرح تأمین ميشود
ماندانا مجنوني

اراك -خبرنگار

كمآبي و خشكســالي به دليل
آب رسانی كاهش بارندگيها در چند سال
گذشته سبب بروز بحرانهای
بسيار جدي در كشور شده و استان مركزي در
شهرها و روستاهاي خود نيز با اين بحران دست
و پنجه نرم میکند.
برای رفع اين مشــكل در بسياري از شهرها و
روستاها تدابيري اتخاذ شده كه بسياري از اين
موارد به مرحله اجرا درآمده و برخي ديگر نيز در
حال اجرا و عملياتي شدن است.
اين مشكل در روســتاها شدت بيشتري دارد
و آبرســانی به برخي از روستاها با تانكر انجام
ميشود و در برخي از روســتاهاي ديگر آب
جيرهبندي شــده اســت ،بنابراين برای رفع
اين مشكل بايد برنامهريزي ،تالش و جديت
بيشتري كرد.
يكي از اين شــهرها كهاكنون با بحران جدي
آب مواجه است تفرش و  47روستاي آن است.
در اين زمينه يك طرح بــزرگ و ملي در اين
شهرستان توسط شــركت آب منطقهاي در
حال اجراست كه از سال  90آغازشده واكنون
نيز با پيشرفت  43درصدي در حال انجام است.
در صورت تخصيص به موقع اعتبارات به اين
پروژه ملي آبرســانی به تفرش و  47روستاي
آن تا پايان امســال انجام خواهد شد .اين در
حالي است كه  400روستا در استان به دليل

بروز مشــكالت كمآبي و خشكسالي خالي از
سكنه شدهاند.

افتتاح بخشي از پروژه آبرسانی هفتيان به تفرش در هفته دولت

نماینده تفرش ،آشــتیان و فراهان در مجلس شورای اســامی میگوید :در راستای اجراي طرح
آبرســانی به تفرش ،مجتمع آبرســانی مرین در رودبار تفرش با اعتبار  33میلیــارد ریال افتتاح
شده اســت ،همچنين با اجراي اين طرح اكنون  6روســتای تفرش از آب آشامیدنی سالم بهرهمند
شدهاند« .محمد حسيني » بيان میکند :روند اجراي اين پروژه نسبت ًا خوب است و در صورت تسريع
در روند اجراي اين پروژه در هفته دولت بخشی از آن افتتاح میشود و  17روستا از آب آشامیدنی سالم
بهرهمند خواهند شــد.وي ادامه میدهد :در حوزه شهرستانهای تفرش ،آشتیان و فراهان تعدادی
از روستاها با مشکل كمبود آب به ويژه آب سالم مواجه هستند كه این مساله در مورد روستاهای پر
جمعیت تبديل به مشكل و معضلي بسيار جدي شده است.نماینده تفرش ،آشتیان و فراهان در مجلس
شورای اسالمی ميافزايد :بنابراين شركت آبفار استان باید روستاهای داراي مشكل از نظر تأمین آب
را شناسایی کند تا تامين و تخصيص اعتبارات الزم برای آبرسانی و حل مشکل این روستاها از منابع
صندوق توسعه ملی و سایر منابعی که در اختیار وزارت نیرو است ،پیگیری شود.

021-88932308

یــا

08632221961

[هموطنــان عزيــز اســتان ،ســتون صــداي همشــهري بازتــاب و انعكاس مســائل و
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].
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مديرعامل شــرکت آب منطقــهای مرکزی
ميگويد :با توجه به اينكه آبرسانی به تفرش
و  47روســتای واقــع در اين مســير یکی از
پروژههای بزرگ و ملی شرکت آب منطقهای
مرکزی به شمار ميرود ،تاکنون انجام مطالعات
مرحله اول و دوم و تأیید مطالعات از سوی این
شرکت و شــرکت آب و فاضالب کشور انجام
شده و اين طرح پيشرفت خوبي داشته است.
«عزتاهلل آمرهاي» بيــان ميكند :از اقدامات
انجام شده در زمينه تســريع در روند اجراي
اين پروژه عظيم ملي ميتوان به احداث مخزن
 5هزار متر مکعبی قرچاقیه ،مســیر سازی و
خاکبرداری  90درصد خط اصلی ،لوله گذاری
 28کیلومتر از خط اصلی ،لولــه گذاری 10
کیلومتر از خط فرعی ،حفاری ترانشــه برای
لولهگذاری  20کیلومتر ،احداث مخزن 200
متر مکعبی مکش هفتیان ،احداث ایســتگاه
پمپاژ و احداث آبگیر و مقسمها اشاره كرد.
وي ادامــه ميدهد :البته ايــن اقدامات جزو
اقدامات اوليه است كه تاكنون با موفقيت انجام
شده است .اکنون هم لوله گذاری  90کیلومتر
از خطوط فرعی و  30کیلومتر از خطوط اصلی،
تهیه  20کیلومتر لوله فــوالدی ،احداث 50
درصد از مخازن ،احداث  3باب ایستگاه پمپاژ
اصلی و  4ایســتگاه پمپاژ فرعی ،احداث خط

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

كوچههاي فوتبال را حفاري و رها كردهاند

چند وقت است كه كوچههاي منطقه حاشيه نشين فوتبال را حفاري كردهاند و
بدون آسفالت كردن به حال خود رها كردهاند .چرا مدیریت شهری پيمانكاران
را ملزم به تمام كردن كار با ترميم و بهسازي نميكند؟ لطفاً مسئوالن شهرداري
رسيدگي و تا اتمام كار با پيمانكاران تسويه نكنند.
عبادي از اراك

اجرای لوله گذاری طرح آبرسانی به تفرش

انتقال برق و احداث حفاظت کاتدی باقيمانده
است .مدیر عامل شرکت آب منطقهای مرکزی
ميافزايد :با توجه به ملي بودن و اهميت اجراي
اين طرح اعتبار تخصیص داده شده از سالهای
گذشته تا پايان سال  95براي اجراي آن 287
میلیارد ریال بوده اســت كه اين اعتبار براي
امسال  188میلیارد و  700ميليون ریال و برای
سالهای بعد  441میلیارد و  300ميليون ریال
در نظر گرفته شده است.
آمرهاي اظهار ميكنــد :در اجراي اين طرح
مشــكالت زيادي وجود داشته كه مهمترین
آن ناكافــي بودن اعتبار مصــوب برای خرید
لوله ،اجرای پروژه و تملــک اراضی با توجه به
مدت پیشبینی شده و تخصیص نیافتن کامل
اعتبارات مصوب بوده است ،بنابراين در صورت
رفع مشكالت اعتباري تا پايان امسال خطوط
اصلي اجرا میشــود و آب بــه تفرش خواهد
رسيد .وي میگوید :کمبود آب در تفرش یکی
از معضالت جدي این شــهر به شمار ميرود
كه با شتاب بخشــی طرح آبرسانی از چشمه
هفتیان 47 ،روســتا و تفرش از آب بهرهمند
خواهند شد .همچنين با اتمام این طرح ساالنه
 4/7میلیون متر مکعب آب بــرای تفرش و
روستاهای واقع در مسیر طرح تأمین ميشود.
اتمام طرح ملی آبرسانی؛ اولويت تفرش

فرماندار تفرش نيز با اشاره به اهميت اجراي
اين طرح و پــروژه ملي میگویــد :عملیات

اجرایی طرح ملی آبرسانی هفتیان در تفرش
از طرحهای اولویتدار و زیرســاختی است.
این طرح بر اساس زمانبندی انجام شده بايد
تا پايان امسال تکمیل شــود و به بهرهبرداری
برسد.
«علــي میرزایــی» بيــان ميكنــد :طرح
آبرســانی هفتیان به جز تفرش شــامل 40
روســتای این شهرستان میشــود .با توجه
به اينكه مســير اجرای اين طــرح داراي 60
کیلومتر طول اســت تاكنون  50کیلومتر آن
مسیرسازی و  30کیلومتر نیز لولهگذاری شده
اســت .وی ادامه ميدهد:اكنون  20کیلومتر
حفاری در مســیر اين طرح باقی مانده است
كه عملیات اجرایی آن با اســتفاده از تمامي
ظرفیتها با جديت دنبال خواهد شد .تاکنون
ایســتگاه پمپاژ و مخازن اولیه احداث شده و
سایر تأسیسات نیز در حال احداث است.
فرماندار با اشــاره به اينكه بــا اقدامات انجام
شــده در اجراي اين طرح تاكنون  6روستا از
مزایای آب سالم بهرهمند شدهاند ،میافزاید:
طرح آبرسانی هفتیان به تفرش از مهمترین
طرحهای آبرسانی کشور است که در اقتصاد و
توسعه اين شهر داراي اهميت و تأثیرات بسيار
مهم و مثبتي است .ميرزايي اظهار میکند :با
سفر رئیس جمهوري به استان در سال گذشته
 400میلیارد ریال اعتبار براي اين طرح در نظر
گرفته شــده بود كه اين اقدام سبب تسريع و
افزايش كيفيت كار شده است.

تردد ماشینهای سنگین در ساوه
چرا مسئوالن شهر ســاوه فکری به حال تردد تریلی و ماشینهای سنگین در
این شهر نمیکنند؟ در بســیاری از کوچه و خیابانهای شهر شاهد حضور این
خودروهاي سنگين هستیم كه به نوعی وجود آنها باعث بروز مشکالت متعددی
هم از نظر سلب آسايش و هم خطرات ديگر برای مردم ساوه شده است.
سادهوند از ساوه

مشکالت صنایع همچنان پابرجاست

برخالف پرداخت تسهيالت به برخي از صنایع استان ،اما این بخش با مشکالت
بسیار زیادی مواجه است  .همین عامل باعث کاهش روند تولید و به خطر افتادن
فرصتهای شغلی شده اســت ،امید میرود دولت نگاه ویژه و بنيادين به حل
مشکالت بخش تولید داشته باشد.
بيراوند از ساوه

علمی
موفقیت دانش آموزان خمین
در جشنواره ملی خوارزمی
مدیر آموزش و پرورش خمین گفت 2 :دانش آموز این شهرستان موفق به کسب
رتبه دوم کشوری مسابقات آزمایشگاهی جشنواره نوجوان خوارزمی شدند.
«مهدی محمدی » در گفت وگو با ایرنا اظهارکرد :سومین دوره مسابقات کشوری
جشنواره نوجوان خوارزمی دانش آموزان «محمد امین روشن ضمیر» و «امیر
رضا رمضانی» در رشته مسابقات آزمایشگاهی رتبه دوم را از آن خود کردند.
وی اظهارکرد :سومین دوره مسابقات جشنواره نوجوان خوارزمی با شرکت 293
دانش آموز دختر و پسر از سراسر کشور در مقطع متوسطه دوم در مشهد مقدس
برگزار شد .محمدی ادامه داد :در رشته آزمایشگاهی تیم  2نفره دانش آموزی این
شهرستان موفق شد رتبه دوم این دوره از مسابقات را کسب کند.

تولید
عرضه تولیدات مرکز تحقیقات گیاهان دارویی دانشگاه آزاد اراک
رئیس مرکز تحقیقات گیاهان دارویی دانشــگاه آزاد
اســامی اراک از عرضــه تولیدات این مرکز شــامل
دمنوشها و عرقیات تا پایان ماه جاری خبر داد.
دکتر« غالمرضا نادری» در گفتوگو با ایســنا عنوان
کرد :تا پایان مردادماه  5نــوع دمنوش ترکیبی 3 ،نوع
دمنوش ترکیبی دوگانه 5،نوع گیاه دارویی خشک شده
و  4نوع عرقیات و گالب که تولیــدات مرکز تحقیقات
گیاهان دارویی دانشــگاه آزاد اســامی اراک است ،از
طریق سایت آزاد اکسپو به نشانی www. azadexpo.
 irوارد بازار کشور میشود.
وی افزود :این محصوالت به صورت کامل تولید مرکز و
دانشجویان این دانشگاه است و حتی عرقیات و گالب
نیز در گارگاههای عرقگیری در تلخاب تولید میشود
و بستهبندی محصوالت نیز از طریق خود دانشجویان
انجام میگیرد.
نادری بیان کرد :دمنوشهای در نظر گرفته شده برای
بازار شامل ترکیباتی از گیاهان ختمی ،گل محمدی ،نعنا
فلفلی ،آویشن ،پنیرک ،زیره سیاه ،چای ترش ،زنیان و
رازیانه است که هیچ گونه خطر و عوارض جانبی ندارند
و حتی زنان باردار نیز میتوانند از آنها استفاده کنند.
وی دمنوشهای تولیدی را دارای خاصیت آرامبخشی،
درمان زکام ،سرماخوردگی و آلرژی با ترکیبات معتدل
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عـکس
نوشــت

ویژه زمستان ،ضدآلرژی فصلی و جلوگیری از آبریزش
بینی ،رفع خســتگی ،افزایش تعریق برای افراد چاق،
بهبود سیستم گوارش ،ضدنفخ و بوی بد دهان عنوان
کرد که با طبیعت گرم و معتدل تهیه شده است.
رئیس مرکز تحقیقات گیاهان دارویی دانشــگاه آزاد
اســامی اراک افزود :عرقیات تولیدی نیز شامل عرق
نعنا ،آویشن ،کاسنی و بوقناق است که گیاه آنها نیز از
استان تهیه شده است و حتی گیاه بوقناق گیاه بومی
استان مرکزی است که در ارتفاعات منطقه هفتادقله

و تلخاب فراهان یافت میشــود و در درمان دیابت اثر
ویژهای دارد.
وی اظهار کرد :میزان عرضه محصوالت تولید شده به
بازار کشور بستگی به میزان تقاضا دارد.البته در مرحله
اول مجموعههای کامل  2هزار عددی تهیه شده است،
اما امکان افزایش با توجه به میزان تولیدات وجود دارد و
متقاضیان از هر نقطهای از کشور میتوانند محصوالت را
در اختیار داشته باشند.
نادری بیان کرد :پیشبینیها از میزان عرضه و تقاضا
مثبت است ،اما مرکز تحقیقات گیاهان دارویی دانشگاه
آزاد اسالمی اراک درصدد است که در کنار این عرضه
میزان عطاریهای وابسته به دانشجویان این دانشگاه
را در اراک افزایش دهد و سپس در قالب فروشگاههای
زنجیرهای محصوالت و تولیدات را وارد بازار کشــور
کند .وی عنوان کرد :برای عرضــه محصوالت تولید
شده در مرکز به بازار ،شــرکتی به ثبت رسیده است و
از محل فروش نیز در حدود  10تا  14درصد به جهت
در اختیارگذاری امکانات ،به دانشــگاه تعلق میگیرد
که البتــه رقم ناچیزی اســت .بازار ایــن محصوالت
توسط سایت آزاد اکســپو فراهم شده است و میتوان
محصوالت را برای ارائه در اختیار تعاونیهای دولتی
نیز قرار داد.

