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شرکت بزرگ و قدیمی ماشین سازی تبریز که به عنوان 
صنعت مادر آذربایجان به شــمار مــی رود به گفته نماینده 
تبریــز در مجلس طی ماه های اخیــر در رکود و بالتکلیفی 
است.به گزارش مهر، گروه ماشین سازی تبریز با نزدیک به 
۶۰ سال ســابقه تولید انواع ماشین های ابزار و ارائه مستمر 
خدمات پس از فروش در ســطح کشــور جزء کارخانجات 
قدیمی و مادر ایران محســوب می شود.ماشین سازی تبریز 
در نیمه دوم دهه ۱۳۴۰ شمسی توسط مرحوم تقی توکلی، 
از طالیه داران صنعت کشــور در منطقه صنعتی غرب تبریز 
و با هدف اشتغال زایی برای ۴۰ هزار نفر بنیان گذاشته شد 
و به چهره درخشــانی در عرصه صنعــت ایران و خاورمیانه 
تبدیل شــد، ولی اکنون سالیان سال است که در پیچ و خم 
ادارات دولتی و قضائی و نیز مصاحبه های متناقض مسئوالن 

بالتکلیف مانده است.
این شــرکت با سابقه طی ســال های اخیر با مشکالت 
متعددی در فرآیند خصوصی سازی مواجه بوده و واگذاری 
این مجموعه بــه بخش خصوصی حدود ۱۵ ســال پیش 
آغاز شــد و در این سال ها بین سازمان های مختلف دولتی 
و خصوصی دســت به دست شــده و در مواقعی در اثر سوء 
مدیریت برخی از این سازمان ها شاهد اخالل در تولید و حتی 
اعتصاب کارکنان نیز بوده ایم.به طوری که در سال های ۹۴ 
و ۹۵ قریب به ۱۰ تا ۱۵ اعتصاب کارگری در این مجموعه 
رخ داد که این اعتصابات به خاطر جایگاه ماشین ســازی در 
بین ســایر کارخانه ها، موتور محرکی برای اعتصاب در سایر 
کارخانه ها می شد.ماشــین ســازی تبریز همواره از اهمیت 
ویژه ای در کشــور و منطقه غرب آســیا برخوردار بوده و به 
عنوان اولین تولید کننده ماشــین افزار در سطح کشور به 

عنوان یک قطب صنعتی استراتژیک محسوب می شود.
این شــرکت طی ســال های اخیر با مشکالت عدیده ای 
روبرو شــد که منشأ اصلی این مشکالت از زمان آغاز بحث 
خصوص ســازی سرچشــمه می گیرد. ماشین سازی تبریز 
بر اســاس اصل ۴۴ قانون اساســی چند بار توسط سازمان 
خصوصی واگذار و به دلیل عدم بررسی اهلیت خریدار توسط 
این سازمان، پس از واگذاری با مشکالتی مواجه شد.آخرین 
مرحله از این واگذاری ها، موافقت سازمان خصوص سازی با 
حضور فردی در رأس کارخانه بود که بعد ها با معلوم شدن 

فساد مالی او، اوضاع کارخانه نیز شدیداً نامطلوب شد.
قربانعلــی فرخزاد همان فردی بــود که چند روز پس از 
حضور در کارخانه ماشین ســازی، در جمع خبرنگاران، از 
برنامه های خود برای احیای تولید ســخن گفت، سخنانی 
که باعث امیدواری کارکنان ماشــین ســازی بــه آینده و 
بهبود اوضاع پرداخت حقوق هایشان شد؛ ولی حرف و عمل 

فرخزاد زمین تا آسمان با هم تفاوت داشت.بعد از ورود قوه 
قضائیه به موضوع، این کارخانه به صندوق بازنشستگی فوالد 
واگذار شــد و تا حدودی وضعیت بهتر از قبل شد تا جایی 
که مدیریت جدید گروه صنعتی ماشین سازی تبریز اعالم 
کرد که تولیدات این شرکت در سال ۹۸ نسبت به سال های 

گذشته رشد داشته است.
استاندار آذربایجان شرقی گفت: طبق رأی هیأت داوری 
سهامدار اصلی شرکت ماشین ســازی، سازمان گسترش و 
نوسازی صنایع )ایدرو( خواهد بود و هیچ گونه نگرانی از بابت 
تداوم سردرگمی و بالتکلیفی شرکت وجود ندارد.محمدرضا 
پورمحمدی اظهار کرد: اخیراً هیأت داوری تشــکیل جلسه 
داده و خلع ید صندوق بازنشستگی فوالد از شرکت ماشین 
سازی و واگذاری شرکت به ایدرو قطعی شده، ولی هنوز این 
رأی بــه صورت کتبی ابالغ نشــده و همه منتظر ابالغ نظر 
هیأت داوری هستیم.پورمحمدی ابراز داشت: بنده با مدیران 
سازمان گسترش و نوسازی صنایع صحبت کرده ام که حتماً 
کارخانه را تحویل بگیرند و هیأت مدیره و مدیر عامل را در 

اسرع وقت تعیین کنند.
اســتاندار آذربایجان شــرقی در عین حال خاطر نشان 
ســاخت: باتوجه بــه تغییراتی کــه در وزارت صمت انجام 
گرفته فرآیند انتقال ماشــین سازی کمی دچار تأخیر است 
و به کندی پیش مــی رود؛ ولی مطمئناً طی روز های آینده 
هیأت داوری خواستار رسیدگی به موارد خواهد شد.استاندار 

آذربایجان شرقی یادآور شد: باالخره مسائل اداری مثل ثبت 
هیأت مدیره و تعیین مدیرعامل وجود دارد؛ امیدواریم طی 
روز های آتی شرکت را تحویل بگیرند و به سرعت نواقص و 

نارسایی ها را برطرف کنند.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس با اشاره 
به اینکه طبق آخرین جلســات و تصمیماتی که گرفته شد 
ماشین سازی تبریز به شســتا و ایدرو رسید، افزود: در این 
خصوص ۳۵ درصد ســهام ماشین ســازی به شستا و ۶۵ 
درصد بقیه نیز به ای درو »سازمان گسترش و نوسازی صنایع 

ایران« واگذار شد.
احمد علیرضا بیگی ســپس گفت: در خصوص واگذاری 
۳۵ درصد ســهام ماشین ســازی تبریز به شستا اعتراض 
کــرده ام، چرا که این اقدام غیرقانونی اســت.او افزود: وقتی 
که شستا و سازمان تأمین اجتماعی موفق نشد تمام سهام 
ماشــین ســازی را تصاحب کند و ما مخالفت کردیم، ۳۰ 
میلیارد تومان بدهی ماشین ســازی به تأمین اجتماعی را 
بهانه قرار دادند تا جلوی انتقال تمام سهام به ایدرو را بگیرند 

و ۳۵ درصد سهام را نیز تصاحب کردند.
علیرضا بیگی ادامه داد: بــا رئیس هیأت عامل ایدرو در 
خصوص وضعیت فعلی ماشین سازی جلساتی داریم. محل 
تأسف اســت که شســتا می خواهد صنایع بزرگ را به هر 
ترتیبی تصاحب کرده و کاتالیزور شــود تا این صنایع بدون 
محدودیت هایی که در قانون در خصوص واگذاری ها وجود 

دارد به نفــرات دیگر و آن هایی که خودشــان می خواهند 
واگذار شود.

ایــن نماینده مجلس گفــت: نمونه ایــن واگذاری های 
غیرقانونی به قربانعلی فرخزاد بود که وقتی ماشــین سازی 
به صندوق فوالد واگذار شد، آن ها به راحتی و غیرقانونی این 
کارخانه را به قربانعلی فرخزاد واگذار کردند.او افزود: شستا 
می خواهد کاتالیزور شود و این صنعت بزرگ را تملک کرده 
و بــا آزادی عمل به افراد دیگر واگذار کند. در خصوص این 
حرکت شستا به رئیس مجلس نامه نوشتم و اعتراض کردم. 
این خالف قانون است. متأســفانه در ماه های پایانی دولت 
شاهد برخی تحرکات هستیم که برخی ها می خواهند از این 

وضعیت سوء استفاده کنند.
علیرضا بیگی با اشاره به مشکالت صنعت ماشین سازی 
تبریــز گفت: در حال حاضر صنعت ماشین ســازی تبریز با 
مشــکالت زیادی مواجه است. کارخانه ماشین سازی تبریز 
قریب به ۴ ســال است که به خاک ســیاه نشسته است و 
تمامی ایــن ایرادات به نحوه واگذاری این شــرکت مربوط 
می شــود.او با تاکید بر اینکه احیای این کارخانه راهکاری 
برای ایجاد فرصت های اشــتغال پایدار برای بسیاری افراد 
جویای کار اســت، افزود: تولید هر ماشــین در این شرکت 
می تواند خط تولید کارخانه ای دیگر شود.نماینده مردم تبریز 
در مجلس ادامه داد: متأســفانه بخش خصوصی، در غیاب 
ماشین ســازی تبریز برای تأمین ماشین خود مجبور است 

ماشین های مختلف را از خارج وارد کند.
نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس 
شورای اسالمی نیز در این خصوص گفت: ماشین سازی تبریز 
پتانسیل های بزرگ اقتصادی دارد و باید با احیای این گروه 
صنعتی زمینه رونق اقتصادی شــمال غرب کشور را فراهم 
کنیم.محمدرضا میرتاج الدینی با اشــاره به اینکه ماشــین 
ســازی یکی از صنایع مادر کشور اســت، افزود: نمایندگان 
مجلس روی واگذاری این کارخانه حساسیت ویژه ای دارند.

او با بیان اینکه تعلل در انتقال ماشین سازی به سازمان 
گســترش و نوســازی صنایع ایــران جایز نیســت، افزود: 
مدیرعامل و هیأت مدیره کارخانه ماشین ســازی تبریز باید 
هر چه سریع تر مشخص شود.میرتاج الدینی با اشاره به اینکه 
موقعیت این شرکت هر چه سریع تر باید تثبیت شود، ادامه 
داد: باید شرایط بالتکلیفی این شرکت به پایان رسد تا خللی 
در اداره آن ایجاد نشــود.با اینکه اکنون باید ماشین سازی 
تبریز زیر نظر شســتا و ایدرو مدیریت شــود، ولی کارکنان 
و کارگران مشغول در این کارخانه به شدت نگران وضعیت 
موجود آن هستند و باید تدابیر الزم برای احیاء این صنعت 

در شمال غرب کشور اندیشیده شود.

انتقال تونلی آب سد کرج به تهران عالوه بر اینکه مغایر با 
قوانین کشور است می تواند در آینده از رودخانه کرج رودی 
پر از فاضالب، بدبو و بدون حیات بر جا بگذارد.قرار اســت 
طی روزهای آینده آب ســد کــرج از طریق تونل بالفاصله 
از پشت ســد به تهران منتقل شــود، در این طرح اگرچه 
حجم آب انتقالی به اندازه همان میزان حجمی اســت که 
در طول سالیان گذشــته از تأسیساتی که در ۲۵ کیلومتر 
پایین تر مستقر است منتقل می شده اما این شکل از انتقال 
آب می تواند آسیب جدی به حیات رودخانه کرج وارد کند و 
البته مغایر با قانون نیز هست.کار حفر این تونل از سال ۸۴ 
آغاز شــد و سال ۹۲ به پایان رسید و بعد از آن کار ساخت 
تصفیه خانه های مربوط به آن پیگیری و چند روز پیش تمام 
شد و حاال با اعالم وزارت نیرو و آب منطقه ای تهران همه چیز 
برای انتقال ساالنه ۲۵۰ میلیون مترمکعب آب از این تونل 
۳۰ کیلومتری که چهار متر هم قطر دارد فراهم شده است. 
ناگفته نماند که این تونل ۵۰۰ میلیارد تومان برای کشــور 
هزینه داشته است. به گزارش ایسنا، همانطور که عنوان شد 
در این طرح قرار نیســت چیزی بیشتر از همان سهم آبی 
که از ســال های گذشته از رودخانه کرج برای مصرف شرب 
شــهروندان تهرانی به پایتخت منتقل می شده انتقال داده 
شــود، بنابراین موضوع انتقادات بحث سهم و حقابه تهران 
از رودخانه کرج نیســت چون آب موضوعی ملی به شــمار 
می رود و نمی توان مالکیت آن را استانی یا منطقه ای در نظر 
گرفت بلکه مسأله اساسی در نحوه انتقال این ۲۵۰ میلیون 
مترمکعب و در نظر نگرفتن مالحظات زیست محیطی و حق 

حیات رودخانه کرج توسط مجریان طرح است.
اما خالصه ساخت این تونل از چه قرار است؟

آب رودخانه کرج از سال های گذشته به وسیله تأسیساتی 
که در نزدیکی کــرج و در حوالی ورودی جاده چالوس قرار 
دارد به تهران منتقل شده است، این تأسیسات با نام آبگیر 
بیلقان شناخته می شود و تقریباً ۲۵ کیلومتر با سد امیرکبیر 
یا همان ســد کرج فاصله دارد این یعنی اینکه آب رودخانه 
کرج پس از جمع شدن پشت سد کرج و رهاسازی بخشی از 
آن، برای انتقال به تهران تقریباً ۲۵ کیلومتر را طی می کند 
تا با ورود به آبگیر بیلقان توســط پمپ و خط لوله به تهران 
منتقل شــود.مهمترین بخش هــا و ظرفیت های طبیعی، 
زیست محیطی، گردشگری و اقتصادی مسیر کرج-چالوس 
در محدوده البرز هم در همین ۲۵ کیلومتر واقع شده است 
اما با این وجود آب منطقه ای تهران به بهانه اینکه حرکت آب 
در این ۲۵ کیلومتر کیفیت آب انتقالی به پایتخت را به دلیل 
ورود آلودگی های مختلف به رودخانه کاهش می دهد طرح 
انتقال تونلی آب رودخانه کرج را از پشت سد کلید زد تا به 

زعم خود آب با کیفیت را به پایتخت منتقل کند.
مشکل چیست؟

بــه طور خالصه عمده انتقاداتی کــه به این طرح وجود 

دارد این اســت: اگر آبی که همیشه از ۲۵ کیلومتر پایین تر 
از سد کرج به وسیله تأسیسات بیلقان به تهران منتقل شده 
حاال از طریق یک تونل آن هم بالفاصله از پشت سد و بدون 
طی کردن این ۲۵ کیلومتر از رودخانه کرج منتقل شود این 
بخش مهم و حیاتی رودخانه کرج با چالش شــدید مواجه 
و عماًل از بین خواهــد رفت. به بیان دیگر همانطورکه االن 
تغییرات و افت آب رودخانه پس از آبگیر بیلقان مشــهود و 
محسوس است با اجرای این طرح افت محسوس و مشهود 
آب رودخانه به ۲۵ کیلومتر باالتر جابجا می شود و این برای 
شهروندان کرجی و فعالین زیست محیطی پذیرفته نیست 
که ۵۰۰ میلیارد تومان فقط برای بهبود کیفیت آب آن هم 
به بهــای از بین رفتن بخش مهمی از حیات، زیســتگاه و 

اقتصاد رودخانه کرج و جاده چالوس هزینه شود.
هزینه ۵۰۰ میلیارد تومانی برای این تونل در حالی است 
که اوالً ما در بخش های عمده ای از کشــور با مســائل اولیه 
تأمین آب مواجه هســتیم یعنی شــهروندان بخش هایی از 
کشور مثل استان سیستان و بلوچستان حتی از داشتن آب 
شرب لوله کشی محروم هستند و بحث کیفیت آب برای آن 
مناطق موضوعیت نــدارد و دوماً با صرف بخش کوچکی از 
همان ۵۰۰ میلیارد تومان می شــد از آلودگی رودخانه کرج 
که بهانه اصلی آب منطقه ای تهران برای حفر این تونل بوده 
جلوگیری کرد که البته این موضوع در مصوبه شورای عالی 
امنیت ملی درباره رودخانه کرج از قبل بر عهده وزارت نیرو 
گذاشته شده بود و هر کوتاهی هم که باشد باز متوجه همان 

نهادی است که این طرح را اجرا کرده است.
جدا از همه اینها، اجرای این طرح به شکلی کنونی و آن 
طور که آب منطقه ای تهران در نظر دارد مغایر با قانون هوای 
پاک اســت. در این مورد طبق ماده ۲۵ این قانون نیاز آبی 
رودخانه کرج برای حفظ حیات باید توسط سازمان حفاظت 
محیط زیست برآورد و توســط وزارت نیرو تخصیص داده 
شــود. در صورتی که در انتقال تونلی آب سد کرج، نیاز آبی 
رودخانه کرج توسط خود وزارت نیرو برآورد شده که بنا به 
اعالم ســازمان محیط زیست این برآورد به هیچ وجه کافی 
و مورد پذیرش نیســت و نمی تواند حیات رودخانه کرج را 
تضمین کند. دانشگاه تهران بنا به درخواست محیط زیست 
در سال ۹۷ و طبق قانون این نیاز را برآورد کرده و خواسته 
محیط زیســت در نظــر گرفتن حقابه متناســب با برآورد 

دانشگاه تهران است.
آسیب های احتمالی تونل انتقال آب چیست؟

خالصه اینکه آســیب زدن به یک رودخانه آن هم فقط 
بــرای بهبود کیفیت آب نه تنهــا منطقی و عقالنی به نظر 
نمی رسد بلکه تا حدی خودخواهانه و البته غیرقانونی است 

اما این آسیب ها در چه حد می تواند باشد؟
اثرات منفی اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی شامل:
کاهش قابل مالحظه حجم آب رودخانه و از طرف دیگر 

عــدم امکان خودپاالیی رودخانه کرج و متعاقب آن افزایش 
غلظت آالینده ها با آلودگی ناشی از ورود فاضالب واحدهای 

خدماتی پذیرایی.
خشکی باغات و اراضی کشاورزی پایین دست.

تلفات و از بین رفتن آبزیان رودخانه به خصوص قزل آالی 
خال قرمز به عنوان یکی از گونه های حفاظت شده.

فرونشست اراضی پایین دست.
کاهش حجم آب و خشــکیدگی بستر فعلی رودخانه و 
افزایش میزان تجاوز و تصرف بستر رودخانه توسط متصرفان 

و سودجویان و نهایتا مرگ رودخانه.
در صورت بروز حوادثی مثل نشــت مــواد نفتی، امکان 
خودپاالیی وجود نداشــته و در اثر چنین اتفاقاتی، شــاهد 

مرگ تمامی آبزیان خواهیم بود.
در اثر کاهش حجــم آب و ورود فاضالب ها به رودخانه، 
غلظــت آالینده ها باال رفته و رودخانه کرج به عنوان محلی 
برای تجمع فاضالب تبدیل شده و انتشار بوی نامطبوع ناشی 
از آن، این موضوع موجب نارضایتی ســاکنین و عدم وجود 
تمایل و اشــتیاق گردشگران به محور کرج-چالوس خواهد 
شد و با توجه به قابلیت گردشگری منطقه، اقتصاد ذینفعان 

و جوامع محلی متضرر خواهد شد.
در اثر عدم تخصیص حقابه به اراضی پایین دســت سد 
کــرج و عدم تغذیــه آبخوان و تقویت نشــدن آب های زیر 
زمینی، این مناطق به کانون های انتشــار گرد و غبار تبدیل 
خواهد شــد و سالمت شهروندان کرج و تهران ) با توجه به 

همجواری( مورد تهدید قرار خواهد گرفت.
خشــک شدن چشمه های منطقه به دلیل کاهش حجم 

آب رودخانه بعد از انتقال آب به وسیله تونل.
راهکار جلوگیری از این آسیب ها چیست؟

تخصیص حقابه زیست محیطی رودخانه کرج بر اساس 
مــاده ۲۵ قانون هوای پاک و ماده ۲ قانون حفاظت، احیا و 

مدیریت تاالب ها
احداث شــبکه جمع آوری فاضالب برای جمع آوری و 
تصفیه فاضــالب کلیه ســکونتگاه ها و واحدهای خدماتی 

پذیرایی پایین دست سد کرج بر اساس تعهدات وزارت نیرو 
در مصوبات شورای عالی امنیت ملی

دو ســوم از آب انتقالی به تهــران از طریق آبگیر بیلقان 
و فقط یک ســوم حجم آب مورد نظر به وســیله این تونل 

منتقل شود.
آب منطقــه ای و آب و فاضالب تهــران به جای اجرای 
طرح های انتقــال آب به تهران، به فکــر برنامه هایی برای 

مدیریت مصرف آب باشند.
انتقال آب رودخانه کرج به تهران؛ دغدغه  ای که 

پای دادستانی را به میان کشید
دادســتان عمومی و انقالب مرکز استان البرز از پیگیری 
طــرح تونل انتقال آب رودخانه کرج به تهران و دغدغه های 
مردمی در این زمینه خبر داد.به گزارش باشگاه خبرنگاران 
جوان از البرز،حسن مددی، دادستان عمومی و انقالب مرکز 
اســتان البرز گفت: با توجه به نگرانی های مطرح شــده در 
رسانه ها از زبان مســئولین استان و مردم در مورد به خطر 
افتادن شــرایط محیط زیست رودخانه کرج، این موضوع از 
طریق وزیر نیرو مورد پیگیری قرار گرفت.دادستان عمومی 
و انقــالب مرکز البرز افزود: در این خصوص وزیر نیرو اعالم 
کــرد که طرح انتقال آب در دولت های قبلی مصوب شــده 
و نحوه تخصیص حق آبه رودخانه کرج و اســتان البرز نیز 
در همان مقطع تعیین شــده است. مددی با اشاره به تعهد 
وزیر نیرو بــرای افزایش ۲۰ میلیون متربع مکعبی حق آبه 
استان از سد طالقان، گفت: این موضوع از اول آبان اجرایی 
خواهد شــد.او افزود: وزیر نیرو همچنین اعالم کرد که حق 
آبه زیســت محیطی رودخانه کرج در نظر گرفته شده و از 
بهم خوردن شرایط زیســت محیطی منطقه پس از انتقال 
مقدار آب مورد نظر جلوگیری خواهد شــد که این موضوع 
به صورت رسمی توســط مدیر آب منطقه ای تهران اطالع 
رسانی می شود.دادستان عمومی و انقالب مرکز البرز گفت: 
از وزارت نیرو خواســته شــده ضمن در نظر گرفتن شرایط 
زیست محیطی استان، تدابیر و تعهدات را به صورت کتبی 

به دادستانی کرج اعالم کنند.

سرپرســت فرمانداری دلیجان گفت: از روز 
دوشــنبه تا روز جمعه هفته جاری محدودیت 
و ممنوعیت تردد به شهرستان دلیجان اعمال 
می شود.وحید براتی زاده در گفت و گو با ایسنا، 
با اشــاره به آغاز اجرای طرح ضربتی سالمت 
در این شهرســتان دیروز ۱۰ آبان اظهار کرد: 

آنچه امروز در کشــور و شهرســتان دلیجان 
شاهد هســتیم تمرکز در بخش درمان است و 
به نظر می رســد تا حدودی از توجه به بخش 
بهداشــت غافل شــده ایم در حالی که اگر در 
حوزه بهداشــتی خوب عمل شود بار مراجعات 
به بخش درمان و به تبع آن صرف هزینه های 

هنگفــت با همــه محدودیت هــای امکاناتی، 
کاهش می یابــد.وی با تاکید بــر اینکه طرح 
ضربتی ســالمت نیز با هدف تمرکز بیشتر در 
بخش بهداشــتی از دیروز ۱۰آبان آغاز شــده 
اســت تا اقدامات پیشگیرانه مدنظر قرار گیرد، 
گفت: شهرستان دلیجان متاسفانه در بین ۴۳ 
شهرســتان بحرانی کشور قرار دارد و بر همین 
اساس و به دستور استاندار مرکزی مقرر شد که 
از امروز به مدت سه روز این طرح در شهرستان 
اجرایی شود و در این راستا از نیروهای استانی، 
انتظامی، جهادی، سمن های شهرستان، نیروی 
امدادی و دستگاه های خدمات رسان استفاده 
می شــود. براتی زاده تصریح کرد: امیدواریم با 
اجرای این طــرح و تاکید و تمرکز بر اقدامات 
بهداشــتی و پیشــگیرانه بتوانیم مــوارد ابتال 
را بیــن ۴۰ تــا ۵۰ درصد کاهــش دهیم.وی 
با تاکیــد بر اینکه در مواجهه بــا این ویروس 

رعایت پروتکل های بهداشتی از اهمیت باالیی 
برخوردار است، گفت: پروتکل های بهداشتی به 
مردم و صنوف ابالغ شــده است، اما متاسفانه 
شاهد عدم رعایت این پروتکل ها هستیم. یک 
نمونــه از اصلی ترین پروتکل های بهداشــتی 
استفاده از ماســک در معابر و محافل عمومی 
و خودروهای شخصی با بیش از یک سرنشین 
است که تا دیروز ۱۰آبان این دستور به خوبی 
اجرایی نشده است، برهمین اساس این ضرورت 
با جدیت در شهرستان دنبال می شود.وی افزود: 
در این راستا پلیس راهور این امکان را دارد که 
افــرادی که در اتوبــوس و ناوگان حمل و نقل 
عمومی از ماسک استفاده نکرده اند را ۲۰ هزار 
تومان و رانندگان خودروها را ۱۰۰ هزار تومان 
جریمه کند، همچنین باشگاه ها و آرایشگاه ها 
به عنوان مشــاغل گروه دو، در صورت فعالیت 
پلمب می شوند و نظارت ها در سطح گسترده در 

دیگر فضاها و اماکن دنبال خواهد شد.سرپرست 
فرمانداری دلیجان بــا بیان اینکه این اقدامات 
صرفا به دلیل جلوگیری از ابتال و درگیری افراد 
با این ویروس و به تبع آن کاهش بار مراجعات 
به بیمارســتان و مراکز درمانی اســت، اظهار 
کرد: عالوه بر این محدودیت ها از روز دوشنبه، 
محدودیت هــای ترافیکی و ترددی در ســطح 
شهرستان اعمال می شــود به طوری که ورود 
مسافر به روســتاها و نقاط تفرجگاهی ممنوع 
خواهد بود و حتی در ورودی دلیجان به عنوان 
یک کریدور اصلی ترددی ممانعت هایی ایجاد 
می شــود و در واقع میزبان مسافران نخواهیم 
بود.براتی زاده این محدودیت و ممنوعیت های 
ترددی را حداقل تا روز جمعه دانست و افزود: 
تا زمانی که شهرستان دلیجان از بحران خارج 
نشود محدودیت ها در حوزه های مختلف دنبال 

می شود.

صنعت مادر آذربایجان در بالتکلیفی

واگذاری غیر قانونی ۳۵ درصد سهام ماشین سازی

نام رودخانه کرج را از نقشه ها حذف کنید!

از  فردا

بحرانی ترین شهرستان استان مرکزی مسافر نمی پذیرد

ساخت و تکمیل 250 کیلومتر راه روستایی اصفهان 
در 6 ماهه سال جاری

گروه شهرستانها: مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان اصفهان 
گفت: در ۶ ماهه نخســت سال جاری عملیات ساخت و تکمیل ۲۵۰کیلومتر 
راه روستایی در استان اصفهان به اتمام رسید. روابط عمومی اداره کل راهداری 
وحمل ونقل جاده ای اســتان اصفهان، مهدی خضری اظهار کرد: در نیمه اول 
ســال جاری عملیات آسفالت حفاظتی )ســیلکت( ۲۰۰ کیلومتر از راه های 
روستایی و ســاخت ۵۰ کیلومتر راه روستایی جدید در استان اصفهان انجام 
شده است. وی با اشــاره به ادغام بخش ساخت راه های روستایی به اداره کل 
راهداری وحمل ونقل جاده ای اســتان اصفهان گفت: با اضافه شــدن بخش 
ســاخت راه های روستایی وظیفه این اداره کل برای خدمت رسانی سنگین تر 
شد. مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان اصفهان ادامه داد: عملیات 

نگهداری حدود ۶ هزار کیلومتر راه روستایی عملیاتی مهم و هزینه بر است. 
خضری ادامه داد: در ســال جاری عملیات ساخت و تکمیل ۲۵۰ کیلومتر 
راه روســتایی در شهرســتانهای بوئین و میاندشــت، فریدن، فریدونشــهر، 
ســمیرم، خوروبیابانک، اصفهان، دهاقان، شهرضا، آران و بیدگل، نطنز، نجف 
آباد،گلپایگان، اردستان، فالورجان و نائین انجام شده است. مدیرکل راهداری 
وحمل ونقل جاده ای اســتان اصفهان با اشاره به سال جهش تولید گفت: به 
عنوان دســتگاه خدمت رسان وظیفه تامین، نگهداری و بهسازی زیرساخت ها 
برای توســعه اقتصادی روستاها را بر عهده داریم. وی با بیان اینکه راه ها اصلی 
ترین زیرســاخت برای توسعه و آبادانی روستاها به شمار می آیند، خاطرنشان 
کرد: تقویت اقتصاد روستاها به تالش سازمان یافته برای حفظ اشتغال پایدار 
وابسته اســت. وی تاکید کرد: بهبود اقتصاد روستاها و جلوگیری از مهاجرت 
روســتاییان در گرو تــالش متمرکز تمام دســتگاه های ذی ربط با یکدیگر و 

شناسایی و معرفی فرصت های اقتصادی در روستاها به سرمایه گذاران است.

رونمایی از برنامه آموزشی »سه شنبه های شادآبی« 
شرکت آبفا استان اصفهان

گروه شهرستانها: با حضور مدیر عامل شرکت آبفا استان اصفهان، مدیرکل 
آموزش و پرورش و مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اســتان، از 
برنامه آموزشی سه شنبه های شــادآبی رونمایی گردید. بر اساس تفاهم نامه 
منعقد شــده، محتوای تولیدی شرکت آبفا استان اصفهان، با موضوع مدیریت 
مصرف آب، در شبکه شاد و دیگر شبکه های آموزشی در اختیار کانون پرورش 
فکری کودکان و نوجوانان قرار می گیرد. مدیرعامل شرکت آبفا استان به نقش 
آموزش و پرورش در مدیریت مصرف در جامعه پرداخت و اظهارداشت: آموزش 
و پرورش تاثیر بســزایی در فرهنگ سازی مصرف بهینه آب در جامعه دارد و 
در شرایط کنونی انتشــار ویروس کرونا که به ناچار رویکرد آموزشی این نهاد 
تغییر کرده و از چهره به چهره به مجازی تبدیل شــده اســت، نباید از بخش 

فرهنگ سازی غافل شد.
امینی با بیان اینکه رســالت آموزش و پرورش تنها تعلیم وتربیت نیســت 
خاطرنشان ســاخت: نهاد آموزش و پرورش یکی از دستگاه هایی است که در 
ارتقا سطح فرهنگ در زمینه های مختلف نقش بارزی دارد.و شرکت آبفا استان 
اصفهان به منظور نهادینه کردن مصرف بهینه آب در جامعه با همکاری آموزش 
و پرورش از طریق شــبکه های مجازی محتوای آموزشی مدیریت مصرف آب 
را در اختیار دانش آموزان قرار می دهد.مدیرعامل شــرکت آبفا استان اصفهان 
اســتفاده از تجهیزات کاهنده را در مصرف صحیح آب موثر برشــمرد و اظهار 
داشت: شرکت آبفا استان اصفهان به منظور بهره مندی بیش از ۹۶۰ مدرسه 
در اســتان اصفهان از شــیر پدالی کــه در مصرف صحیــح آب و نیز رعایت 
پروتکل های بهداشــتی موثر است، با کمک خیرین بیش از ۳هزار و ۶۰۰ شیر 
پدالی در نظرگرفته که طی مراحل مختلف در اختیار مدارس در سطح استان 
قرار می گیرد. امینی با بیان اینکه شــرکت آبفا طی ســنوات قبل با برگزاری 
جشــنواره ها و همایش های مختلف اقشــار مختلف را دعوت به مصرف بهینه 
آب می نمود اعالم کرد: در ســال تحصیلی جدید با  پرسش شادآبی  از  دانش 
آموزان در رده سنی ۶ تا ۱۸ سال می خواهیم با پاسخ دادن به اینکه )در شرایط 
امروز که استان اصفهان با کمبود آب سالم و بهداشتی روبروست و برای ادامه 
زندگی و حفظ محیط سالمتی و بهداشت به آب نیاز داریم، برای نگهداری از 
این نعمت خداددادی چگونه می توانید نقش خود را در خانه، مدرســه و سایر 
اجتماعات ایفا کنید؟ در این مسابقه شرکت کنندگان آثار خود را از ۲۰ شهریور 
تــا ۳۰ آذر ماه به روابط عمومی های  شــرکت آبفا، آموزش و پرورش و کانون 
پرورشی فکری کودکان و نوجوانان ارسال نمایند و در نهایت به ۳۰ اثر برگزیده 
در یازدهم دیماه همزمان با سی امین سالگرد تاسیس شرکتهای آب و فاضالب 

تقدیر به عمل می آید.

404 مورد مراجعه مردمی 
در منطقه 2 شهرداری قزوین به ثبت رسید

گروه شهرستانها: مدیر منطقه دو شــهرداری قزوین گفت: ۴۰۴ مورد 
مراجعه های مردمی براساس آمار نرم افزاری در منطقه دو شهرداری قزوین به 
ثبت رسیده است. به گزارش روابط عمومی منطقه دو شهرداری قزوین، فدایی 
فر با اشــاره به مهم ترین فعالیت های این منطقه در شهریور ماه امسال اظهار 
کرد: یکی از سیاســت های اصلی منطقه دو شهرداری قزوین تعامل مناسب با 
مردم و شــهروندان و توجه به پیشنهادات، انتقادات و مطالبات آنها است. وی 
افزود: در همین راســتا سازوکارهای مختلفی فراهم شده تا بدین وسیله مردم 
و شهروندان بتوانند به راحتی هر چه تمام تر این مطالبات را بیان کنند. مدیر 
منطقه دو شهرداری قزوین اضافه کرد: چهار مدل حضوری، مکاتبه ای، تلفنی و 
سامانه ۱۳۷ روش هایی است که شهروندان می توانند به وسیله آنها در کمترین 
زمان ممکن با مدیران و مسئوالن شهرداری منطقه دو قزوین ارتباط گرفته و 
در مدت زمان کوتاهی اســتعالم اقدامات انجام شده را بگیرند. فدایی فر گفت: 
برهمین اســاس در شهریور ماه امسال شاهد ارتباط خوب مردم در این چهار 
زمینــه بوده ایم و ۴۰۴ مورد مراجعه های مردمی براســاس آمار نرم افزاری در 
منطقه دو شــهرداری قزوین به ثبت رســیده است. این مقام مسوول افزود: با 
توجه به همه گیری بیماری کرونا همچنان تاکید شهرداری منطقه دو قزوین بر 
مراجعه غیر حضوری مردم است تا بدین وسیله از احتمال ابتال به این بیماری 

در بین شهروندان و مراجعه کنندگان به شهرداری کاهش پیدا کند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز:
راهی جز تعطیلی نداریم

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز با تصریح بر اینکه راهی جز تعطیلی نداریم، 
گفت: اگرچه فارس جزو بهترین اســتان ها در مدیریت این بیماری اســت اما 
رعایت نکردن مســائل بهداشــتی طی هفته های گذشته موجب شده تا شاهد 
موارد درگیــری به صورت ابتالی جمعی باشــیم.مهرزاد لطفی بعدازظهر روز 
۱۰ آبان در ستاد استانی مدیریت کرونای فارس، با تاکید براینکه آمارها نشان 
از وضعیت نه چندان خوب شــیوع این بیماری ســت، گفت: در حالی که طی 
ماه های گذشــته تعداد مرگ و میر ناشــی از کرونا در فارس کمتر از ۱۰ مورد 
در روز بود، شاهد تغییر شرایط و افزایش شدید موارد فوت هستیم به طوریکه 

طی ۲۴ ساعت ۲۴ مورد مرگ در فارس ثبت شده است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز همچنین با بیان اینکه ۵۰ درصد از مجموع 
تست های روزانه کووید ۱۹ در فارس مثبت می شود، عنوان کرد: ۱۰ درصد از 
تست های کشور در فارس انجام می شود.لطفی با اشاره به وجود ۱۴ آزمایشگاه 
انجام تســت در فارس، اعالم کرد که ۱.۸ مرگ و میر ناشی از کرونا در کشور 
مربوط به فارس اســت.او همچنین اعالم کرد که روزانه حدود ۲ هزار بیمار در 
مراکز ۱۶ ســاعته استان فارس تســت می دهند.رئیس دانشگاه علوم پزشکی 
شیراز ادامه داد: روزانه حدود ۳۰۰ بیمار در فارس بستری می شوند اما خروجی 
بیمارستان ها روزانه۱۰۰ تا ۱۵۰ بیمار است.لطفی با اشاره به اضافه شدن ۳۰۰ 
تخت به مجموع تخت های کرونایی فارس، بیان کرد: اکنون ۱۲۸۰ تخت عادی 

و ۲۳۰ آی سی یو داریم.
او با بیان اینکه تمام شهرســتان های فارس دارای تخت ویژه هســتند، گفت: 
هم اینک وضعیت شــیوع بیماری کرونا در شهرســتان های مرودشــت، آباده، 
کازرون، نورآباد، بوانات، داراب، پاسارگاد و فیروز اباد از وضعیت بدی برخوردار 
است.رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۱۳۹۰ 
بیمار بســتری در بیمارستان های فارس داریم و تمام تخت ها پر هستند.لطفی 
با اشــاره به افزایش مرگ و میرها در ســنین ۳۰ تا ۴۰ سال در فارس، گفت: 
تاکنون۳۲۰۰ پرســتار و کادر درمان درگیر این بیماری شــده اند.او همچنین 
افزود: نیرو در بیمارســتان ها نداریم، همه پرسنل خسته هستند یا درگیر این 
بیماری شــده اند.رئیس دانشــگاه علوم پزشکی شــیراز خطاب به مسئوالن و 
شهروندان گفت: همکاری مردم خوب نیست، تجمع در اغذیه فروشی ها، تجمع 

مرگ است؛ بگذارید توان و انرژی کادر درمان بازگردد.

اخبار کوتاه


