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سال بیستوچهارم شماره 6958
چهار شنبه  5دی 1397

توگوی 2ساعته تلفنی مردم
گف 
استان مرکزی با استاندار
گفت و گو

شیما جهانبخش

خبرنگار

مشکالت آلودگی هوا و صنایع اراک رفع میشود
فرح خادم المله

دبیر گروه ایران زمین

مســأله دیاکســید گوگــرد که بشــدت
هوای این شهر را تحت تأثیرات منفی
خود قرار میداد ،دیگر مطرح نیست.
بهطــوری کــه خوشــبختانه شــاهد
ایــن هســتیم که طــی ســالهای اخیر
شــهروندان اراکــی از هوای بــا کیفیت
بهتری برخوردارند .همچنین امســال
نسبت به ســال گذشته تعداد روزهای
آالینده  19درصد کاهش داشته است.
ëëبرنامــهای بــرای واگذاری پاالیشــگاه
«شازند» به بخش خصوصی نیست
اســتاندار مرکــزی در خصــوص
واگذاری پاالیشــگاه امــام خمینی(ره)
«شــازند» به بخــش خصوصی گفت:
ایــن پاالیشــگاه بهعنــوان یکــی از
دستاوردهای ارزشــمند نظام اسالمی
در بهتریــن وضعیــت و شــرایط کاری
به ســر میبــرد و با تولیــد روزانه بیش
از  16میلیــون لیتــر بنزین یــورو چهار،

و دارایــی مخالفت خــود را با واگذاری
پاالیشگاه اعالم کرده است.
ëëطــرح جامع کاهــش آلودگــی هوای
اراک
آقــازاده در خصــوص طــرح جامع
کاهــش آلودگــی هــوای اراک کــه
مصــوب هیأت وزیران اســت و تاکنون
اجرایی نشده ،افزود :براساس آخرین
برآوردها ،باالتر از  70درصد تعهدات
موجود در طرح جامع کاهش آلودگی
هــوای این شــهر مصوب شــهریور ماه
ســال  86بــه اجــرا درآمــده و ایــن در
حالی اســت کــه اختصــاص اعتبارات
ملــی در ایــن زمینــه فقــط حــدود
 35درصــد بــوده اســت .در خصوص
بندهای انجام نشــده طــرح عموماً به
دالیــل مختلــف توجیهــات الزم برای
اجــرا وجود نداشــته یا بهدلیــل تغییر
شــرایط اولویتهــا تغییر کرده اســت.

راهآهن سراســری از مقابل ایســتگاه
راهآهــن «ســمنگان» یک انشــعاب
فرعی گرفته شــود که بــا عبور از روی
جــاده اراک  -بروجــرد و کنارگــذر
شــمالی اراک ،مســیر از داخل شــهر
مهاجران گذشــته و در داخل شــهر و
مقابل پتروشــیمی ایســتگاه ســاخته
شــود.از طرفی ،این پیشــنهاد مشاور
در جلســه شــورای ترافیــک اســتان
مطــرح شــده و بــه تصویــب رســیده
است.
«ëëطرح  ۵۵متری» شــهر اراک به کجا
رسید؟
آقــازاده در خصــوص «طــرح ۵۵
متــری» شــهر اراک ،بیــان کــرد :در
جلســه کمیتــه کارشناســی شــورای
عالی شهرســازی و معمــاری ایران که
در وزارتخانــه تشــکیل شــد ،اعضــای
کمیتــه کارشناســی پــس از اســتماع

حل مشکل جانباز  50درصد از سوی استاندار مرکزی
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برش

پــس از  2روز از حضور«ســید علــی
آقازاده» استاندار مرکزی در روزنامه
توگوی تلفنی وی با یکی
ایران و گف 
از جانبــازان ســاکن اراک ،اســتاندار
بــه همــراه تعــدادی از مســئوالن
اســتانی در منــزل ایــن جانبــاز 50
درصد حضور یافت تا شخصاً پیگیر
مشکالت مطرح شده از سوی ایشان
باشد.
در ایــن راســتا اســتاندار در روز
چهارشــنبه ( 28آذرمــاه) بــه اتفاق
مدیر کل بنیاد شهید ،مدیر کل حوزه
اســتاندار ،مدیــر کل روابط عمومی
استانداری ،مشاور اســتاندار در امور
ایثارگران و معاون اداره کل زندانها
و اقدامــات تأمینی اســتان در منزل
«محمد باقر سمیعی» ،جانباز دفاع
مقدس حاضر و مسائل و مشکالت
این جانباز را از نزدیک شنیدند.
توگــوی تلفنــی
ایــن جانبــاز در گف 
با اســتاندار درخواســت رسیدگی به
وضعیــت کاری فرزنــدش را کــه در
بخش عمدهای از نیاز کشــور را تأمین
میکنــد .بــا توجــه بــه آسیبشناســی
صــورت گرفته در اســتان در خصوص
واگذاری واحدهای تولیدی و صنعتی
دولتی به بخش خصوصی و مخالفت
همــه صاحبنظــران از جملــه
استانداری مرکزی ،نماینده ولی فقیه
در استان ،نهادهای امنیتی ،انتظامی،
نظامی ،قضایی و مجموعه اقتصادی
اســتان با واگذاری این پاالیشگاه ،فعالً
هیچگونه اقدامی در راســتای واگذاری
آن انجام نشده است.
وی تأکیــد کــرد :پاالیشــگاه امــام
خمینــی(ره) «شــازند» باید براســاس
اصــل  44قانون اساســی و در راســتای
کاهــش تصدیگــری دولــت ،به بخش
خصوصی واگذار شــود ،مــا نیز مکلف
بــه اجــرای قانــون هســتیم ،امــا ایــن
واگــذاری بایــد بــه نحــوی باشــد کــه
بــه ســرمایهگذار بــا اهلیــت واگــذار
شــود و تجربــه تلــخ دیگــر واگذاریها
چــون «هپکــو» و «آذرآب» در اســتان
تکــرار نشــود .اســتانداری مرکــزی
ضمــن مکاتبــه بــا مراجــع ذیربــط
و«اســحاق جهانگیری» ،معــاون اول
رئیسجمهــوری و وزیــران نفــت،
صنعــت ،معــدن و تجــارت و اقتصاد
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اســتان مرکزی از نظر صنعتی شرایط
مناســبی بــه ســمت تولید گرفتــه و در
شــاخصهای تولیــد نســبت به ســال
گذشته ،رشــد حاصل شده که این امر
نشان از همســویی همه عوامل دولت
تدبیــر و امیــد بــرای اعتــای صنعت
و معیشــت بیــش از  100هــزار کارگر و
کارکنان صنایع این استان است.
«ســید علــی آقــازاده» اســتاندار
مرکــزی که اخیــراً به منظــور بازدید از
روزنامه ایران به تهران سفر کرده بود،
در گفتوگــو بــا خبرنــگار «ایــران» ،از
پیگیــری دولت برای بهبود معیشــت
کارگــران خبــر داد و در خصــوص
آخرین وضعیت شرکتهای «هپکو»
و «آذرآب» افــزود :رونــق دوبــاره
شــرکت «هپکــو» حاصل همبســتگی،
تدبیــر و مدیریت جهادی مســئوالن و
صبــر و حوصلــه کارکنــان این شــرکت
است .از طرفی ،این مهم ثمره تالش
یک فرد یــا گروه خاصی نیســت بلکه
حاصل تدبیــر و کار جمعی و جهادی
اســت و امــروز در ایــن مقطــع و برهه
از اقتصــاد ،شــرایط و سیاســت ایران،
کاری بســیار بــزرگ و از موفقیتهــای
مجموعــه دولت در اســتان مرکزی به
شمار میرود.
ëëرشد سهام «هپکو»
اســتاندار مرکــزی تصریــح کــرد :با
توجه به شــرایط تحریــم و تهدیدهای
ترامــپ ،رئیس جمهوری امریکا علیه
جمهــوری اســامی ایــران ،بازگشــت
«هپکــو» اراک بــه صحنــه تولیــد و
بالندگــی و احیــای آن ،پیــام معنــادار
و محکمــی را بــرای همــه بدخواهــان
کشــور بههمــراه دارد.ایــن شــرکت از
نشــانهای تجــاری اســتان مرکــزی
اســت کــه در حــال حاضــر ســرمایه
آن  230میلیــارد تومــان اســت .قبــل
از انتصــاب هیــأت مدیــره جدیــد و
در اوایــل امســال ،هــر ســهم «هپکو»
 54تومــان بــود کــه اخیــراً بــا توجه به
فعالیتهــای هیــأت مدیــره جدیــد و
پیگیریهــای مکــرر مدیریــت ارشــد
اســتان و مجموعــه حــوزه اقتصــادی
اســتانداری ،ارزش هــر ســهم آن بین
 450تومان و  500تومان رشــد داشــته
است.
آقــازاده خاطرنشــان کــرد :از
زمــان انتصــاب هیــأت مدیــره جدید
 20دستگاه گریدر به مبلغ  26میلیارد
تومــان ســاخته شــده کــه بــرای ایــن
موضــوع  17میلیارد تومان تســهیالت
بانکی پرداخت شــده که بخشی از این
مبلغ بــه تولیــدات مذکــور اختصاص
داده شده است.
وی در خصــوص تولیــدات ایــن
شــرکت افــزود :برنامــه تولیــد در ســه
ماهــه چهارم امســال «هپکــو» ،تولید
 60دســتگاه گریدر 20 ،دســتگاه لودر و
 5دستگاه بیل مکانیکی چرخ زنجیری
بــه ارزش تقریبــی  125میلیارد تومان
اســت کــه در دســتور کار مدیریت این
شرکت قرار گرفته است.
ëëافزایش میزان تولید «آذرآب»
اســتاندار مرکزی در مورد «آذرآب»
نیز اظهار داشت :این شرکت از شرایط
خوبــی نســبت بــه گذشــته بر خــوردار
اســت؛ شرکتی که در ســال  96نماد آن
در بورس بســته شــده بــود و هیچگونه
معاملــهای نداشــت ،بــا تالشهــای
صــورت گرفتــه در اســتان ،در حــال
حاضــر ارزشهر ســهم آن بــه قیمت
 250تومان در بورس عرضه میشود.
وی در خصــوص وضعیت و برنامه
تولید این شرکت گفت :میزان تولیدات
«آذرآب» در اوایــل ســال  ،96بــه
میزان 7هــزار و  970تن بــود که با روی
کار آمــدن هیــأت مدیــره و مدیرعامل
جدیــد ،هماکنــون میــزان تولیــدات
آن بــه  11هــزار و  555تــن رســیده کــه
تقریبــاً 40درصد افزایش داشــته و این
تنــاژ مربــوط بــه  70درصــد تولیــدات
بویلرهــای نیروگاهــی و  30درصــد
مخازن ،تجهیزات نفت و گاز است.
ëëتأمین سوخت نیروگاه «شازند»
باالتریــن مقــام اســتان مرکــزی در
مــورد تأمیــن ســوخت نیروگاه شــازند
بویژه در فصل ســرما با توجه به اینکه
اســتفاده نشدن از ســوخت مازوت در
راســتای کاهش آلودگی هوا از مطالبه
شــهروندان اســت ،بیــان کــرد :در 3
ســال اخیر بیش از  95درصد سوخت
نیــروگاه «شــازند»از گاز تأمین شــده و
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اســتاندار :مشکل از ســوی مسئوالن مربوطه بررسی شــده و نتیجه را به شما اعالم
خواهیم کرد.
مهران گلدانلو از شهر اراک :من و همسرم هر  2دارای معلولیت هستیم .با بودجه
اندکــی که داشــتهایم یک واحد از طرح مســکن  84واحدی خریــداری کردهایم .با
توجه به اینکه نقشه این خانه دچار مشکل است و استاندارد آنها مورد تأیید نیست،
تاکنون موفق به دریافت سند نشدهایم.
اســتاندار :با بهزیســتی صحبت میکنیم تا پیگیر کار شما باشــد .همچنین تالش
میکنیم مقداری کمک نقدی نیز برای شما در نظر بگیریم تا بخشی از مشکالتتان
رفع شود.
یکی از اهالی اراک :بلوار الغدیر  5سال است که راهاندازی نشده ،اما در حال حاضر
پل جدیدی در دست ساخت است 75 .پارچه آبادی در این جاده تردد دارد و نیاز
است جاده بسرعت تکمیل شود.
اســتاندار :این کار نیاز به بررســی فنی دارد .بعد از بررسیهای نهایی جاده تکمیل
میشود.
رضایــی از شــهر اراک :یکی از کیوســک دارهای شــهر اراک هســتم .در حــال حاضر
اتحادیه صنف کتابفروشان در نظر دارد کیوسک دارها را زیر مجموعه خود قرار دهد،
اما تقاضا داریم اتحادیه صنف خودمان را تشکیل دهیم .با توجه به اینکه تعداد ما
برای تشکیل اتحادیه کم است ،از شما میخواهیم در این زمینه ما را یاری کنید.
استاندار :شرایط تشکیل اتحادیه کامالً در قانون مشخص شده ،اما بنده با اتحادیه
صحبت میکنم و بعد از بررســی تالش میکنیم مشــکالت شــما بــه طور قانونی
برطرف شود ،تا بتوانید اتحادیه را تشکیل دهید.
«محمد مردانی» از نوبران شهرســتان ساوه :ســه درخواست از شــما دارم؛ اول :به
علــت مســائل کاری به طور مرتــب باید از آزاد راه ســاری  -همدان تــردد کنم ،اما
از آنجایــی کــه مبلغ عوارض این آزادراه زیاد اســت ،تقاضــا دارم در این خصوص
چارهای بیندیشید که افرادی مانند بنده که مرتب در این مسیر تردد دارند هزینه
کمتریراپرداختکنند.دوم:باتوجهبهاینکهساختمانمسجدروستایماقدیمی
اســت ،با مشــورت هیــأت امنا آن را تخریــب کردهایم تا بنای جدید برای مســجد
بسازیم .تاکنون  50درصد این طرح با کمک هیأت امنا و خیران ساخته شده ،اما
برای تکمیل آن منابع مالی کافی نداریم .سوم :روستای ما دهیاری ندارد و در حال
حاضر زمین برای ساخت ساختمان دهیاری داریم ،اما بودجهای برای ساخت آن
نداریم.
اســتاندار:نرخ عوارضی از ســوی وزارت راه و شهرسازی و دولت تعیین و در مجلس
شورای اسالمی وضع میشود .این آزاد راه دست بخش خصوصی است ،نمیگوییم
نرخ کم شود بلکه پیگیر همسانسازی عوارض هستیم .البته برای سهولت در تردد
و صرفهجویــی در زمان در نظر داریم کیوســکهای پرداخت عــوارض جمعآوری و
بهجای آن پرداختها بهصورت الکترونیکی انجام شود .در مورد کمک برای ساخت
مسجد با اوقاف صحبت میکنم تا اقدامات الزم را انجام دهد .برای ساخت دهیاری
نیز اگر زمین از سوی اهالی تأمین شود از محل اعتبارات شهرستان ساختمان دهیاری
ساختهمیشود.
توگوی
الزم به ذکر اســت ،با دستور اســتاندار تمام مشکالت مطرح شده در این گف 
تلفنی جهت بررســی به دفتر بازرســی اســتانداری ارســال شــده و آنها نیز با ادارات
مربوطه مکاتبات الزم را انجام دادهاند.
بر این اساس ،اگر مشکالت مطرح شده با مکاتبات اداری رفع نشود ،استاندار شخصاً
در جلســهای بــا حضور افــراد درخواســتکننده و مدیران مربوطه به این مشــکالت
رسیدگیخواهدکرد.

توگوبا«ایران»:
استاندارمرکزیدرگف 

عکس :اقتصاد آنالین

«سید علی آقازاده» ،استاندار استان مرکزی روز دوشنبه ( 26مردادماه )97میهمان
توگو
روزنامه ایران در تهران بود و بهصورت مستقیم و تلفنی با مردم این استان گف 
کرد و پای درد دل آنان نشست .بیشتر مسائل مطرح شده با استاندار پیرامون زیر
ساختهای عمرانی و معوقات کارگری بود.
«علیاکبررحیمی»ازاراک :اسفند ماه سال گذشته از سازمان جهاد کشاورزی استان
بازنشسته شده ام ،اما تاکنون سنوات خدمتم پرداخت نشده است.
استاندار:امسال در برخی ادارات استان مانند جهاد کشاورزی ،استانداری ،آموزش
و پــرورش و ...کمبــود اعتبــارات داشــتهایم .پرداخت ســنوات نیز جزو «ســایر» به
حساب میآید ،اما با پیگیریهای انجام شده حتماً این سنوات تا قبل از پایان سال
پرداخت خواهد شد.
بابک راد از شــهر اراک :به نمایندگی از  170جوان عضو هیأت موتورســواری اســتان
تمــاس میگیریم.مدتــی اســت که درخواســت تخصیــص محلی بــرای برگزاری
نمایشــگاههای خودروهــای لوکس و اســپرت را داریم ،اما تاکنــون پیگیریهای ما
جــواب نــداده و با توجه به اینکه این خودروها در اغلب مراســم مختلف اســتفاده
میشود خواستار پیگیری شما هستیم.
استاندار:این مکان باید از سوی هیأت موتورسواری تأمین شود ،اما با توجه به آنکه
میگوییــد هیأت همــکاری الزم را ندارد ،تالش میکنیم جلســهای با حضور مدیر
کل ورزش و جوانان ،رئیس هیأت اتومبیلرانی و موتورســواری و معاون فدراسیون
اتومبیلرانی برگزار شود تا مشکل در این زمینه بررسی و راهکار اساسی ارائه شود.
جعفری از روســتای دوزج بخش خرقان :با پیگیریهایی که اهالی روستا داشتهاند،
باجهای از پست بانک در این روستا راهاندازی شده بود که نیاز اهالی را رفع میکرد،
اما مدتی است این مرکز جمعآوری شده و پیگیریها در این خصوص جواب نداده
است.
استاندار:با مدیریت شعب مکاتبه و درخواست راهاندازی مجدد را ارسال خواهیم
کرد.
محمد باقر ســمیعی :بنده جانباز  50درصد شیمیایی هســتم .فرزندم در سازمان
زندانها مشغول به خدمت است .او با مدرک دکترای جامعه شناسی به رانندگی
مشغول است .بارها درخواست تبدیل وضعیت داده و پیگیری کرده ایم ،اما تاکنون
به نتیجهای نرسیدهایم .فرزندم در رسته امور انتظامی استخدام شده ،اما بهعنوان
راننده مشغول به کار است.
اســتاندار :زمانی اســت که حتی با مدرک دکتری تنها برای کار رانندگی اســتخدام
انجام میشــود ،از اینرو مدرک در رســته شــغلی تأثیر ندارد .زمانی که اســتخدام
میشــود مدرک از لحاظ قانونی تأثیری ندارد .این قانون است و همه ما باید از آن
تمکیــن کنیم .با وجود این با مســئوالن اســتان صحبت میکنم تــا راههای قانونی
بررسی شود و بتوان کاری برای فرزند شما انجام داد.
نیــل چــی از شــهر اراک :کارمنــد اداره راهآهــن هســتم 14 .ســال اســت بهعنــوان
کارشــناس آمــوزش در ایــن اداره مشــغول هســتم .بارهــا بــرای ارتقای شــغلی
درخواســت داده ام ،اما با وجود آنکه شــرایط الزم را دارم تاکنون اقدامی در این
زمینه انجام نشده است.
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ســازمان زندانهــا مشــغول بــهکار
اســت مطــرح کرده بــود .از ایــن رو،
معــاون اداره کل زندانهای اســتان
مرکزی با حضور در منزل ایشــان در
ایــن زمینــه توضیحــات الزم را ارائه
داد.
حجتاالسالم«علی اکبری» ،رئیس
اداره فرهنگــی و تربیتــی اداره کل
زندانهــای اســتان مرکــزی در ایــن
مورد توضیــح داد :فرزند ایشــان در
سال  90از محل سهمیه اشتغال 25
درصد خانواده شــهدا و ایثارگران در
زندان اراک با مدرک فوق دیپلم در
بهطــور مثــال ،بهدلیــل نقصانهــای
جــدی در بحــث تأمیــن آب فضــای
ســبز بندهــای مرتبط به ایــن موضوع
در طــرح جامــع نیــاز بــه بازنگــری و
تغییراتــی دارد .بههمین منظور طرح
بازنگــری برنامه کاهش آلودگی شــهر
اراک در دســتور کار کارگروه قرار گرفته
و مطالعــات آن مدتــی اســت توســط
دانشــکده محیــط زیســت در دســت
مطالعــه اســت کــه بــا بیــرون آمــدن
نتایــج مطالعــه طــرح جامــع کاهش
آلودگــی هــوا پــس از گذشــت بیــش
از10ســال به روزرســانی خواهــد شــد
و مــا را بهســمت تصمیمــات بهتــری
در زمینــه کاهــش آلودگــی هــوا ســوق
خواهد داد.
ëëآخرین وضعیت طرح مترو شــهری
اراک  -مهاجران
اســتاندار مرکزی در مورد آخرین
وضعیت طرح مترو شــهری اراک -
مهاجران و اعتبار تخصیص یافته به
آن گفت :در خصوص مطالعه طرح
قطارشهری اراک  -مهاجران تاکنون
 100میلیون تومان اعتبار هزینه شده
کــه با اخذ مشــاور و انجام مطالعات
میدانــی و طــی جلســات متعــدد به
ایــن نتیجــه رســیدهایم کــه از خــط

پســت مراقبتی استخدام شــده و بر
اساس قانون تعهد  10ساله داده در
این پست بماند ،اما بعد از استخدام
ادامــه تحصیــل داده و هماکنــون با
مــدرک دکتــری درخواســت تغییــر
پست داده است.
گفتنی اســت ،درجریان این بازدید
مقرر شــد ســازمان زندانهای اراک
با تهــران مکاتبــه و مســاعدت الزم
انجام شود.
در پایــان ایــن بازدیــد اســتاندار بــا
تقدیــم لــوح و هدیــه از ایــن جانباز
دوران دفاع مقدس تجلیل کرد.
ســخنان موافقــان و مخالفــان اجرای
طــرح و همچنیــن بــا توجــه بــه اینکه
مهندســان مشــاور تهیهکننــده طــرح
جامع بر اجرای طرح تأکید داشته و با
توجه به تأثیرگذاری طرح در کل شهر
اراک مقــرر کردند ،تــا بازدید جامعی
از شــهر اراک و مشــکالت ترافیکی آن
انجــام شــود .همچنین مــکان اجرای
طــرح و اقدامــات انجام یافتــه تاکنون
بــه همراه مهندســان مشــاور به عمل
آمده و مجدداً موضوع در قالب طرح
جامــع اراک در جلســات کارشناســی
جمعبنــدی و نهایتــاً در کارگــروه امور
زیربنایی و شهرسازی استان و متعاقباً
در شورای برنامهریزی و توسعه استان
مصــوب و جهت طی مراحــل قانونی
به دبیرخانه شورای عالی احاله شود.
وی افزود :در حــال حاضر این طرح
به تأیید شورای عالی شهرسازی رسیده
و مراحــل اصــاح و اجــرا بــا مشــکالتی
روبه رو اســت ،لــذا تمام تــاش خود را
بهکار میگیریم که اگر این طرح اجرایی
نباشد ،از طریق شورای عالی شهرسازی
طرح دیگری را جایگزین کنیم که بتوان
در بافــت مرکزی شــهر اراک که تراکم و
ترافیک زیاد است و جزو بافت فرسوده
است آن طرح را اجرا کرد.

ëëنخبــگان اســتان مرکــزی ،ســرمایه
ارزشــمندی در کنار دولت و مســئوالن
هستند
اســتاندار مرکــزی تأکیــد کــرد:
نخبگان و صاحبان اندیشــه ،ســرمایه
ارزشمند اســتان هستند که بهرهگیری
از تجربیــات و نظــرات تخصصــی و
کارشناســانه آنــان نقــش مؤثــری در
حل مشــکالت و ارائه خدمات بهتر به
مردم دارد.
آقازاده اظهار داشــت :در شرایطی
کــه کشــور درگیــر تحریــم و معضالت
اقتصــادی و بالطبــع صنعتــی،
کشــاورزی و تجاری اســت ،بــرای عبور
از ایــن شــرایط بهرهگیــری از ظرفیت
و تجربیــات نخبــگان جامعــه ،بخش
خصوصی و فعــاالن بخش اقتصادی
در همــه زمینهها بیش از گذشــته باید
مورد توجــه قرار گیــرد .جمع نخبگان
و صاحبــان اندیشــه بویــژه در شــرایط
تحریم و مشکالت ویژه اقتصادی باید
یاریگــر مســئوالن و مجموعــه دولــت
باشــند تا بــه مــردم خدمات بیشــتر و
بهتری ارائه شود.
اســتاندار مرکــزی بــا بیــان اینکــه
ایــن اســتان میتوانــد در تصمیمــات
ملــی تأثیرگــذار باشــد ،گفــت :تجربه
چنــد ســال اخیــر در اســتانها بــر این
بــوده که اگر راهکار مناســب ،منطقی،
تخصصــی و کارشناســی شــده ارائــه
شــود ،ایــن راهکارهــا میتوانــد در
تصمیمــات دســتگاههای ملــی و در
نهایت دولت مؤثر باشد.
آقازاده بیان کرد :گاهی در این گونه
جلســات هــم اندیشــی ،تصمیمــات،
پیشنهادات و مواردی مطرح میشود
که میتواند پس از کار کارشناســی هم
در تصمیمات اســتان و هم در ســطح
ملی و دولت تأثیرگذار باشد.
وی تصریــح کــرد :بــا توجــه بــه
اینکــه اســتان مرکــزی مجموعــهای از
فعالیتهــای اقتصادی اســت ،هیأت
اندیشــه ورز اســتان میتوانند نظرات،
پیشــنهادات و راهکارهــای خــود را در
تمام زمینهها مطرح کنند که موضوع
آن میتوانــد مباحــث انتقــادی یــا
پیشــنهادی باشــد چرا که میخواهیم
در تکمیــل مســیر اجرایــی اســتان و
بهتر شــدن کیفیت خدمترســانی به
مردم و رفع نقاط ضعف دستگاههای
اجرایی از آن بهره بگیریم.
ëëاجرای طرح بازآفرینی شهری
اســتاندار مرکــزی بــا اشــاره بــه
بازآفرینــی پایــدار شــهری اســتان،
گفــت :دولــت بــا طــرح بازآفرینــی
شــهری فرصت خوبی برای نوســازی
بافتهــای فرســوده فراهــم کــرده که
بایــد از ایــن فرصت در اســتان بخوبی
بهره گرفته شود.
آقــازاده افــزود :قبــل از رونمایی از
طرح بازآفرینی شــهری توسط دولت،
نوســازی حــدود  400واحــد در کــوی
امام علی(ع) و کوی ســجادیه اراک با
اســتفاده از ظرفیــت بخش خصوصی
آغــاز شــده بود .امــروز اســتان مرکزی
همانند ســایر اســتانها از اجــرای این
طرح عقب است و باید از این فرصت
ایجاد شده بیش از پیش بهره بگیرد.
وی اســتفاده از ظرفیــت بخــش
خصوصــی و مشــارکت توســعه گــران
اســتان در اجــرای طــرح بازآفرینــی
شــهری را راهبــردی مؤثــر در جبــران
این کاستی دانست و اظهارداشت :در
شــهرهای اراک و ســاوه اراضی دولتی
قابــل توجهی بــرای اجــرای این طرح
نداریم و توســعه گران باید مشــارکت
کننــد تــا ایــن کار در حــوزه نوســازی

بافتهای فرســوده و سکونتگاههای
غیررســمی و غیــر ایمــن دنبــال شــود
و در واقــع توافــق و تفاهمــی ایجــاد
شــود کــه بر اســاس آن بتوانیــم بافت
فرسوده و سکونتگاههایی که غیرایمن
هستند را بازسازی و نوسازی کنیم .در
شــهر اراک  4محله و در شهر ساوه نیز
 4محله برای اجرای طــرح بازآفرینی
شــهری مشــخص شــدهاند که با تأیید
معــاون هماهنگــی امــور عمرانــی
استانداری و فرمانداران مربوطه ،این
 8محلــه بهعنوان محالت هدف برای
اجــرای ایــن طــرح در اســتان معرفی
میشــود .وی گفــت :اســتان مرکــزی
ظرفیتهای بالقوهای در ساخت و ساز
مســکن دارد که باید از این توان نهایت
بهرهگیــری در نوســازی بافتهــای
فرســوده ،صــورت گیــرد .بافتهــای
فرسوده دغدغه مدیران شهری است.
با تجمیع ایــن بافتها و ارائه خدمات
میتوان مشــکالت و کمبود خدمات را
در این مناطق رفع کرد.
استاندار مرکزی یادآور شد :اجرای
این طرح بزرگ و سنگین نیاز ضروری
کشــور اســت و اجــرای آن میتوانــد
در کنــار نوســازی بافتهــای فرســوده
شــهرها ،به نوعی اشــتغال هــم ایجاد
کند .این تحول میتواند ســرمایههای
موجــود را بــه گــردش درآورد و ایــن
گــردش مالــی در ایجــاد اشــتغال و
توسعه اقتصادی نقش مهمی دارد.
ëëمالقاتهــای مردمــی فرصتــی برای
ارزیابی عملکرد دستگاهها
اســتاندار مرکــزی مالقاتهــای
مردمــی را فرصتــی بــرای تزریق امید
و انگیــزه در جامعه و ارزیابی عملکرد
دســتگاههای اجرایی دانســت و اظهار
داشت :دیدار چهره به چهره با مردم،
ضمن آشــنایی هرچه بیشتر مسئوالن
بــا مشــکالت جامعــه ،زمینــه ســاز
شفافتر شــدن عملکرد دستگاههای
اجرایی نیز میشود.
وی ادامه داد :گفتوگوی مستقیم
بــا مــردم رویکــرد اصلــی مجموعــه
مدیریت ارشــد اســتان مرکزی است و
همه مســئوالن و مدیران اجرایی باید
به این مهم توجه ویژه داشــته باشند.
شنیدن مشکالت و درد دلهای مردم
از طریق مالقات عمومی سبب ایجاد
روحیــه امیــد و ســرزندگی در جامعــه
میشود و روند خدمتگزاری مسئوالن
را نیز تسهیل میکند.
ëëحل مشکالت بیمارستان خصوصی
سینا اراک
وی در خصــوص حــل مشــکالت
بیمارســتان خصوصــی ســینا اراک نیز
گفت :این مرکــز درمانی بهعنوان یکی
از بیمارســتانهای مجهــز غرب کشــور
مشــکالت و چالشهای بســیاری دارد
که باید از سوی مسئوالن رسیدگی شود.
آقــازاده افزود :حداکثر تــا  10روز دیگر
بایــد نشســتی بــا حضــور هیــأت مدیره
ایــن بیمارســتان ،مســئوالن و مدیــران
دستگاه مسئول و مقامات ارشد کشوری
ســازمان تأمین اجتماعــی در محل این
بیمارستانبرگزارشودومشکالتازسوی
مقامات کشــوری دنبال شــود .عــاوه بر
خدماترسانی مطلوب این بیمارستان،
اکنــون بیــش از  500نفــر در ایــن مرکــز
درمانی اشتغال دارند و باید هرچه زودتر
مشکالتاینبیمارستانرفعشود.
اســتاندار مرکــزی اشــتغال را
بیشــترین فراوانی مراجعــان مالقات
عمومــی عنــوان کــرد و افــزود :تالش
برای رفــع معضل بیــکاری و افزایش
نــرخ اشــتغال در اولویــت برنامههای
دولت است.

