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موز  خدمت به مردم،  راهبردی
 کلی در  شهرداری اراک 

 صدور ۱۰ میلیون دالر 
 کاال   از محالت

 به ۱۷ کشور 
رضا ملکی، رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت 
شهرســتان محالت از صادرات انــواع کاال به 
ارزش ۱۰میلیون دالر به ۱۷ کشور در سال گذشته خبرداد. 
به گــزارش جام جم ملکــی در خصوص ســهم کاالهای 
صادراتی اســتان بیان کرد: در سال گذشــته از شهرستان 

محالت ۱۰ میلیون و۸۱۰ هزار دالر برآورد گردیده است.

رئیس اداره صمت استان خبر داد؛شهردار مطرح کرد؛

شازند قطب تولید 
داروی کشور می شود

مسـعود آقـا زیارتی  رئیس سـازمان آتش نشـانی 
گفـت:  اراک  شـهرداری  ایمنـی  خدمـات  و 
مامـوران آتش نشـان این سـازمان پـس از حدود 
۱۲ سـال بـه لباس هـای اسـتاندارد نزدیکـی بـه 

آتـش مجهز شـدند.
به گزارش جام جم به نقل از ایرنا آقازیارتی در 
ماموران  استاندارد  لباس های  از  رونمایی  آیین 
لباس های  خرید  بحث  افزود:  اراک  آتش نشان 
استاندارد چند سال در بودجه شهرداری مصوب 

می شد، اما تا کنون محقق نشده بود. 
وی با بیان این که ۱۶۰ لباس و تجهیزات الزم 
به  وارداتی  صورت  به  اراکی  آتش نشانان  برای 
اظهار  است،  شده  تهیه  ریال  میلیارد   ۲۵ مبلغ 
سال   ۱۰ لباس ها  این  استاندارد  عمر  داشت: 
با  بار  یک  ماه   ۶ هر  عادی  صورت  به  و  است 

شوند.  شو  و  شست  باید  ویژه  دستورالعمل های 
 ۱۵۷ لباس  هر  قیمت  داشت:  اظهار  آقازیارتی 
ریال  میلیون   ۸ حریق  هود  هر  و  ریال  میلیون 
نیروهای عملیاتی  تعداد  به  لباس ها  این  است و 
سازمان است و برای ۱۰۰ نفر نیروی جدیدی که 
بزودی وارد سازمان می شوند نیز حدود ۳۰ میلیارد 
ریال درخواست خرید لباس شده است. وی عنوان 
استان  در  بار  نخستین  برای  حریق  هود  کرد: 
مرکزی خریداری شده و در زیر کاله مخصوص 
آتش نشانان قرار می گیرد که مانع سوختن گردن 

و صورت ماموران در آتش می شود.   

مسعود آقازیارتی:
آتش نشانان اراکی به لباس استاندارد مجهز شدند

مدیرعامل توزیع برق استان مطرح کرد؛ رئیس سازمان غذا و داروی کشور عنوان کرد؛

جایــگاه ویژه پتروشــیمی 
شازند  برای وزارت بهداشت

رئیس اداره منابع آب خمین خبر داد؛

لبخند کشاورزان با بازگشایی 
سد کوچری

گذر موفق از پیک برق با همراهی 
مشترکان و وصول مطالبات

معاون میراث فرهنگی استان مرکزی خبر داد؛

22 اثر تاریخی استان، در آستانه ثبت ملی 
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حمید رنجبری، رئیس اداره منابع آب خمین از بازگشایی دریچه سد 
کوچری به منظور تامین حقابه زیست محیطی و کشاورزان روستاهای 

شرقی این شهرستان خبر داد.
حقابه  این  افزود:  رنجبری  ایرنا  از  نقل  به  جم  جام  گزارش  به 

زیست محیطی است و سهم بخش کشاورزی، آب شرب، بهداشت و 
صنعت در این حقابه بر اساس مصوبات اداره منابع آب در نظر گرفته 
شده است.  وی با اشاره به این که شهر خمین و ۴۲ روستای این 
شهرستان چند سالی است از آب کوچری استفاده می کنند، افزود: سال 

گذشته ۴۰ میلیون مترمکعب آب رهاسازی شد. دغدغه کشاورزان درباره 
این حقابه مدنظر است و مسووالن شهرستان همواره بهره برداران حوزه 
کشاورزی را حمایت می کنند. رییس اداره منابع خمین تصریح کرد: 
آبادانی  بتواند  پیوسته است و هرکجا آب  محیط زیست یک عرصه 

ایجاد کند، تأثیرهای زیست محیطی به دنبال دارد. منابع و مصارف آب 
کوچری به تناسب سرریز سد گلپایگان در هر ماه رهاسازی می شود و با 
در نظر گرفتن سرریز کوچری توسط مدیریت این سد، ۸ مترمکعب در 

ثانیه از دریچه کوچری در رودخانه قمرود رهاسازی شده است.

 شنبه  24 خرداد  1399   شماره 5680
رئیس اداره منابع آب خمین خبر داد؛

لبخند کشاورزان با بازگشایی سد کوچری

خبر
بازدید  در  صمت  وزیر  معاون 

از معدن طال در خمین: 
کشور  راکد  معادن  درصد   25

فعال می شود

داریوش اسماعیلی، معاون امور معادن و صنایع 
معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: ۲۵ 
درصد از معادن راکد کشور در سال جهش تولید با 
برنامه هدفمند و حمایت های ویژه فعال می شود.

اسماعیلی  ایرنا  از  نقل  به  جم  جام  گزارش  به 
افزود:  از معدن طال در خمین  بازدید  در جریان 
۱۰هزار و ۵۰۰  معدن در کشور وجود دارد که 
سه هزار فقره از آن ها معادن شن و ماسه است. 
به منظور  کارشناسی  اقدامات  کرد:  بیان  وی 
فعالیت دوباره معادن راکد انجام شده و پیش بینی 
می شود با فعال شدن این کانون های تولید سهم 
اقتصادی  عرصه  و  درآمدزایی   در  معدنی  حوزه 
بهبود یابد. وی مشکل مالی را مهم ترین علت 
دانست  معدنی  واحدهای  فعالیت  شدن  راکد 
با  سنگ آهن  بین  جانبه   ۲ قرارداد  داد:  ادامه  و 
مجموعه  گل گهر و فوالد مبارکه و معادن مس 
با شرکت های صنایع مس منعقد شده تا با خرید 
شود. کمتر  آن ها  مالی  مشکل  معادن  این  از 

اسماعیلی گفت: صندوق بیمه فعالیت های معدنی 
می شود  پیش بینی  و  کرده  به  کار  آغاز  امسال 
سرمایه اولیه این صندوق تا ۱۵ هزار میلیارد ریال 
افزایش پیدا کند. وی اظهار داشت: انتظار می رود 
ارزان قیمت  تا ۳۰ هزار میلیارد ریال تسهیالت 
از این صندوق برای  کمک به مجموعه معادن 
طریق  از  ارزآوری  روی  شود.  پرداخت  امسال 
صادرات مواد خام و معدنی حسابی باز نشده، بلکه 
فرآوری  مواد  صادرات  طریق  از  می شود  تالش 

شده معدنی برای کشور ارزآوری محقق شود.
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ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان مرکزی

اقتصادی

آیین قرعه کشی جوایز مشترکان خوش حساب همراه اول سال 9۸ در منطقه مرکزی 
با حضور مهندس ملک حسینی، مدیر مخابرات منطقه مرکزی، فرهادی  مدیر تجاری 
روابط عمومی  و  بازرسی   ، ادارات حراست  نمایندگان  و  رسانه های جمعی  نمایندگان 

مخابرات منطقه مرکزی برگزار شد.
به گزارش جام جم در ابتدای این مراسم مهندس ملک حسینی بیان کرد: مخابرات منطقه 
مرکزی در بخش های مختلف از جمله تلفن همراه، تلفن ثابت و اینترنت تمام تالش خود 

برای ارایه خدمات مناسب به کار گرفته و همواره در این راه تالش خواهد کرد.
به  به منظور ترغیب مشترکان  اول  مدیر مخابرات منطقه مرکزی اظهار کرد: همراه 
پرداخت بموقع صورتحساب و همچنین ترغیب به تسویه حساب افرادی که بدهی قبلی 
دارند یا سلب امتیاز شده اند، نسبت به برگزاری جشنواره در نیمه دوم سال 9۸ اقدام کرده 
و قرعه کشی جوایز آن به مناسبت ۲۷ اردیبهشت روز جهانی مخابرات و جامعه اطالعاتی 
برگزار می شود. در ادامه این مراسم مدیر تجاری منطقه مرکزی گفت: از مشترکان دایمی 
بدهکار و قطعی ارتباط که با پرداخت بدهی خود دوباره به خانواده مشترکان فعال همراه 

اول پیوستند، به رسم چند سال گذشته با اهدای جوایزی تقدیر می کنیم. 
فرهادی افزود: همکاران مخابرات در این ایام سخت کرونایی و با شعار در خانه بمانیم 
تمام سعی خود را کرده اند تا با فراهم کردن بسترهای الزم و ارایه بستر های ارتباطی 
خوب در خدمت هم استانی ها باشند. وی اظهار کرد: سرویس تلفن ثابت، مهم ترین و 
قدیمی ترین سرویسی بوده که شرکت مخابرات ایران و مخابرات منطقه مرکزی داشته 
و در بستر آن طی سال های اخیر سرویس مهم اینترنت را به مشتریان خود ارایه کرده 
است. فرهادی با اشاره به این که مخابرات منطقه مرکزی جدیدا در بستر فیبر نوری 
سرویس های خوبی در اختیار مشترکان قرار داده است، گفت: در حاضر بالغ بر ۱۲۰ هزار 
مشترک اینترنت خانگی تحت پوشش مخابرات قرار دارند و در این ایام بنا به دستور وزیر 
محترم ارتباطات به همه اپراتور ها، از جمله مخابرات استان مرکزی، ۱۰۰ گیگ ترافیک 

رایگان به همه مشترکان ای دی اس ال هدیه کردیم.
با ۶۴  بیان کرد: همراه اول در استان مرکزی  مدیر تجاری مخابرات منطقه مرکزی 
درصد سهم بازار، باالترین تعداد مشترک را دارا می باشد. مدیر تجاری مخابرات منطقه 
مرکزی در ادامه گفت: شرکت ارتباطات سیار با برند همراه اول چند سالی است که بنا 
به موارد مختلف از مشترکان خوش حساب، کسانی که تازه به خانواده اول پیوستند یا 
مشترکانی که بنا به دالیلی ارتباط شان قطع بوده یا بدهکار بودند و بدهی های خود را 

پرداخت می کنند قدردانی می کند. 
فرهادی بیان کرد: این اهدای جایزه فقط مختص مشترکان دایمی استان مرکزی است 
که تعداد مشترکان دایمی استان بالغ بر ۳۲۵ هزار و مشترکان اعتباری بالغ بر یک میلیون 
و دویست هزار است. وی افزود: از میان ۳۲۵ هزار مشترک با این شرایط که قبال ذکر شد 

۲۳۶۰۵ مشترک هستند که در فیلد های مختلف مشمول جوایز ما می شوند.
همه مشترکان دایمی با پرداخت  قبل از ششم هرماه  قبض خود یک روز مکالمه رایگان 
دریافت می کنند. مدیر تجاری مخابرات منطقه مرکزی گفت: فیلد دیگر مشترکان با 
بدهی بین ۳۰ هزار تا ۲۰۰ هزار تومان است و ۵ هزار و ۱۰۷ مشترک داریم که شامل 
قرعه کشی شده اند که به قید قرعه ۵ عدد سیم کارت دائمی به همراه ۵ دستگاه مودم پر 
سرعت به عنوان جایزه اهدا خواهد شد و مشترکانی که باالتر از ۲۰۰ هزار تومان بدهکار 
بودند و بدهی را پرداخت کردند ۵۸۴مشترک است که به ۶ نفر از این مشترکان گوشی 
هوشمند اهدا می شود و مواردی که مشترکان خوش حساب که قبض آن ها بین ۳۰ هزار 
تومان تا ۱۰۰ هزار تومان است ۱۶ هزار و 9۵۰ نفر که به این مشترکان ۱۰ دستگاه مودم 
اینترنت پر سرعت به همراه سیم کارت دیتا اهدا می شود و کسانی که باالتر از بین ۱۰۰ 
هزار تومان تا ۲۰۰ هزار تومان است ۸9۷ نفر بوده که 9 دستگاه گوشی هوشمند به آن ها 
اهدا خواهیم کرد و کسانی که باالتر از ۲۰۰ هزار تومان کارکرد دارند ۶۸ نفر هستند که 

۴ نفر آن ها ۴ دستگاه تبلت قرعه کشی و اهدا  می شود. 

اسامی برندگان قرعه کشی جشنواره مشتریان خوش حساب همراه اول در منطقه مرکزی
شهرستاننوع جایزهنام پدرنام و نام خانوادگیتلفن همراهردیف

اراکتبلتقدرت الهمحمد مهدی صالحی918***11847

ساوهتبلتعلیحسین شفیعی912***22293

ساوهتبلتمحمدحسینروح اله رزازی912***36254

اراکتبلتصادقمریم مجاوری918***49821

اراکگوشی تلفن همراهفرهنگعلی صدوق عباسیان918***50693

دلیجانگوشی تلفن همراهنوروز علیهادی فیاضی918***61577

اراکگوشی تلفن همراهحشمت الهفرهاد امیدی918***72320

اراکگوشی تلفن همراهصفریونس نجفی918***82967

ساوهگوشی تلفن همراهحسینمسعود مریخ912***94297

اراکگوشی تلفن همراهاسماعیلاعظم آنجفی مرزیجرانی918***104984

ساوهگوشی تلفن همراهحسنمهدی دوره گرد912***116246

اراکگوشی تلفن همراهمحمدکاظممحمدتقی مرادیان کرهرودی918***128361

محالتگوشی تلفن همراهسیف الهمهرداد قاسمی918***139175

اراکگوشی تلفن همراهمحمدرضا پورعابدی918***140649

اراکگوشی تلفن همراهمحمدعلیمهدی محمودی918***151503

اراکگوشی تلفن همراهعلی حیدرعرفان حیدری918***163803

اراکگوشی تلفن همراهمحمودعلی شمسی918***174002

اراکگوشی تلفن همراهرجب علیامین کریمی سنجانی918***185969

شازندگوشی تلفن همراهخدادادمجید مرادی زاد کلشتری918***199968

تهرانمودم و سیمکارت دیتااکبرامیرحسین محمدی912***200471

اراکمودم و سیمکارت دیتامحمدرضاابوالفضل حیدری918***211671

ساوهمودم و سیمکارت دیتاعباسعلیداوود خاکباز912***222567

اراکمودم و سیمکارت دیتامحمدعلیمحمدرضا سعادت مقدم918***232938

اراکمودم و سیمکارت دیتاعلی حسینزهرا صادقی918***243643

خمینمودم و سیمکارت دیتامحمدرضاغالمعباس حسن خانی918***255106

اراکمودم و سیمکارت دیتامحمدرضاعین اله قاسمی918***265914

اراکمودم و سیمکارت دیتاعلیرضاعبدالرضا رحمانی918***276893

اراکمودم و سیمکارت دیتامحمد علیداود علی محمدی918***288512

شازندمودم و سیمکارت دیتامحمدنبیناصر آل مرادی918***299010

تورهمودم و سیمکارت دیتاعین الهحمیدرضا قاسمی918***305477

اراکمودم و سیمکارت دیتاحسینمجتبی مختاری918***316598

اراکمودم و سیمکارت دیتااحمدحسن شریعتی918***326614

بدون آدرسمودم و سیمکارت دیتاسیدحسینسید روح اله روشنائی918***337957

ساوهمودم و سیمکارت دیتاعین الهمهدی بهرامی912***349984

بدون آدرسسیمکارت دایمی نقدیمجدالدینراضیه مجدیان918***350470

اراکسیمکارت دایمی نقدیمحمدرضاسمیه اقاگل تبار مقری912***361023

ساوهسیمکارت دایمی نقدیمحمدمهری سطوتی912***372500

زرندیهسیمکارت دایمی نقدیمحسناحسان سامعی912***383422
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 برپایی قرعه کشی جوایز مشترکان 
خوش حساب  همراه اول در منطقه مرکزی 

داروی  و  غذا  سازمان  رئیس  و  بهداشت  وزیر  معاون  شانه ساز،  محمدرضا 
شیوع  با  گفت:  شازند،  پتروشیمی  مجتمع  از  بازدید  در  خرداد   ۱۸ کشور 
ویروس کرونا همه برای مقابله با این ویروس و کمک به آسیب دیدگان پای 
کار آمدند و ایران در سایه نیت های پاک و همدلی مطلوب مردم و مسئوالن 

کارنامه درخشانی را رقم زد.
وی در گفتگو با جام جم ضمن تقدیر از عملکرد شرکت پتروشیمی شازند 
شرکت  برای  ای  ویژه  جایگاه  و  نقش  بهداشت  وزارت  مجموعه  افزود: 
پتروشیمی شازند قائل است چرا که همواره و در هر شرایطی پای کار بوده 
است.معاون وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و داروی کشور با اشاره به 
تولید ماده اولیه ظروف محلول های حجیم )سرم( در این مجموعه در قالب 
تولیدات یونیک در شرکت پتروشیمی شازند گفت: با همه این تالش ها در 
تولید بسیاری از مواد بهداشتی خودکفا هستیم و اجازه صادرات نیز دریافت 
شده و در واقع سازمان غذا و دارو به تولیدات این مجموعه وابسته است.  
قطعا در این رابطه هر آنچه نیاز باشد از جمله صدور گواهینامه های مختلف 
در اسرع وقت انجام می شود. شانه ساز اظهار کرد: در بحث دارو و تجهیزات 
پزشکی، تفویض اختیار به دانشگاه ها و برون سپاری در دستور کار قرار دارد 
و این مهم با جدیت دنبال خواهد شد. پورمحمد، رئیس مجتمع پتروشیمی 
شازند نیز با اشاره به ظرفیت تولید ساالنه بالغ بر یک میلیون و ۸۰۰ هزار 

این  کرد:  عنوان  شازند  پتروشیمی  در  شیمیایی  و  پلیمری  محصوالت  تن 
مجموعه با ۲۳ واحد متشکل از ۱۷ واحد تولید و فرایندی و ۶ واحد سرویس 
و  تأمین  را  مختلف  شرکت های  ویژه  میانی  محصوالت  از  نیمی  جانبی، 
این محصوالت استفاده  از  از ۵ هزار واحد تولیدی داخلی و خارجی  بیش 
با اشاره به شیوع ویروس کرونا در کشور اظهار کرد: مقوله  می کنند. وی 
ماه های  در  و  بوده  توجه  مورد  همواره  این شرکت  در  اجتماعی  مسئولیت  
برداشته  راستا  این  در  بلندی  گام های  شد،  شایع  کرونا  ویروس  که   اخیر 

شده است.
شیوع  ابتدای  همان  از  این که  بیان  با  شازند  پتروشیمی  مجتمع  رئیس 
به  توجه  و  کارکنان  جان  حفظ  موضوع  شازند  پتروشیمی  کرونا،  ویروس 
تولید هدفمند را در دستور کار داشت، تصریح کرد: این مجتمع خط تولید 
امکانات  این خط و  با شیوع ویروس کرونا  اما  محلول ضدعفونی نداشت، 
تولید، راه اندازی و با مطالعه ۱۰ روزه توسط واحد پژوهش و فناوری، محلول 
ضدعفونی طبق فرمول های استاندارد سازمان بهداشت جهانی تولید شد به 
طوری که تا کنون ۳۰ هزار بطری داریم. همچنین برای تولید در پاییز و 

زمستان نیز آمادگی الزم فراهم شده است.
استان  این صنعت بزرگ در  فعالیت زیست محیطی  به  اشاره  با   پورمحمد 
مرکزی بیان کرد: طی ۵ سال اخیر مجتمع پتروشیمی شازند از لیست صنایع 

آالینده خارج شده است که این امر با تالش های فراوان میسر شد و 
البته حفظ این جایگاه نیز بسیار دشوارتر از دستیابی به آن است ولی 
تالش شده که روند تولید بر اساس استانداردهای زیست محیطی 
ارتقای  جهت  کارکنان  ای  دوره  معاینات  همچنین  شود،  انجام 
سالمت ایشان به صورت مستمر انجام می شود. وی با تاکید بر 

کیفیت تولید در این مجتمع، خاطرنشان کرد: این 
مجتمع با تالش در جهت حفظ کیفیت تولید و 

اقدامات سازگار با محیط زیست زبانزد بوده و 
مسئولیت های اجتماعی خود را انجام داده 
دلیل  به  مجتمع  این  تولیدات  همواره  و 
رقابت  قدرت  و  متقاضی  باال  کیفیت 

داشته است.
بهداشت،  وزیر  معاون  برنامه،  ادامه  در 

هیات  و  پزشکی  آموزش  و  درمان 
از  رسانه  اصحاب  و  همراه 

پتروشیمی  مختلف  بخش های 
شازند و به طور خاص از واحد 

اتوکسیالت بازدید کردند.

رئیس سازمان غذا و داروی کشور عنوان کرد؛

جایگاه ویژه پتــروشیمی شازند  برای وزارت بهداشت

الدن مهدوی هزاوه، مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات استان 
مرکزی گفت: از مجموع ۱۶۶۶ روستا در استان مرکزی ۱۱۱۷ 

روستا معادل 9۶ درصد دارای زیر ساخت های ارتباطی هستند.
خرداد   ۲۱ هزاوه  مهدوی  ایسنا  از  نقل  به  جم  جام  گزارش  به 

بر  کرد:  اظهار  مرکزی  استان  پرورش  و  آموزش  شورای  در 
اساس ماده 9۶ برنامه ششم توسعه، وزارت ارتباطات و فناوری 
تا  پرورش  و  آموزش  وزارت  با همکاری  است  مکلف  اطالعات 
مدارس،  هوشمندسازی  برنامه،  قانون  اجرای  دوم  سال  پایان 
 آزمون و مشاوره تحصیلی، بازی های رایانه ای آموزشی، آموزش

امکان   مهارت های حرفه ای و مهارت های فنی و اجتماعی  و 
دسترسی الکترونیک به کتب درسی، کمک آموزشی، رفع اشکال 
زیر  شهرهای  آموزان  دانش  تمامی  برای  رایگان  صورت  به   را 

۲۰ هزار نفر و روستاهای حاشیه شهرهای بزرگ فراهم کند.
درصد   ۷۳ و  روستاها  در  استان  جمعیت  درصد   ۲۳ افزود:  وی 
با  اینترنت شهری  پوشش  و  استان ساکن هستند  در شهرهای 
در  اینترنت  ارائه  در  است و مشکلی  برقرار   ۳G یا   ۴Gکیفیت

این مناطق وجود ندارد. 

تصریح  مرکزی  استان  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  مدیرکل 
روستا   ۱۱۱۷ مرکزی  استان  در  روستا   ۱۶۶۶ مجموع  از  کرد: 
معادل 9۶ درصد دارای زیر ساخت های ارتباطی هستند و ۸۶۱ 

روستای استان دارای جمعیت بیش از ۲۰ خانوار است.
باالی  جمعیت  دارای  روستاهای  مجموع  از  کرد:  بیان  مهدوی 
۲۰ خانوار، ۴۸۶ روستا دارای پوشش خدمات اینترنت همراه اول، 
۳9۴ روستا دارای پوشش ایرانسل، ۶۶۲ روستا دارای پوشش های 
وب  و ۲۵۱ روستا دارای شبکه کابل و ADSL  و ۲۲9 روستا 
تحت پوشش هر ۳ اپراتور همراه اول، ایرانسل و های وب هستند 
و ۱۷۴ روستا نیز دارای هر ۴ سرویس پوشش اپراتورهای همراه 

اول، ایرانسل و های وب و شبکه کابل و ADSL هستند.
وی ادامه داد: امکان دسترسی به شبکه اینترنت در ۶۶۰ روستای 
باالی ۲۰ خانوار استان فراهم شده و این اداره کل امسال ارائه سرویس 

اینترنت مناسب به بخش عمده ای از روستاهای فاقد سرویس در قالب 
یک طرح، با اجرای بیش از ۲۴۰ کیلومتر فیبر نوری در استان را در 
دستور کار خود قرار داده است. مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات 
تمامی  در  مدارس  هوشمندسازی  طرح  داد:  ادامه  مرکزی  استان 
فضاهای آموزشی آموزش و پرورش استان در روستاها و شهرهای با 
جمعیت کمتر از ۲۰ هزار خانوار اجرا شده و در برخی موارد نیز در حال 
اجرا است و تا پایان سال تمامی این فضاها به شبکه ملی اطالعات 
متصل خواهند شد. در گام نخست این طرح ۳۷۳ مدرسه روستایی به 

شبکه ملی اطالعات و اینترنت متصل شده اند.
این طرح در ۱۰۸۳ مدرسه در  مهدوی اضافه کرد: مرحله دوم 
حال انجام است و در مرحله سوم نیز طرح در ۲۸۳ مدرسه اجرا 
می شود و طبق پیش بینی صورت گرفته این طرح تا پایان سال 

انجام خواهد شد.

مدیرکل ارتباطات استان مرکزی:

96 درصد روستاهای استان دارای زیرساخت ارتباطی اند



رئیس اداره صمت استان خبر داد؛
صدور ۱۰ میلیون دالر کاال  از محالت به ۱۷ کشور 

رضا ملکی، رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان محالت 
از صادرات انواع کاال به ارزش ۱۰میلیون دالر به ۱۷ کشور در سال 

گذشته خبرداد.
به گزارش جام جم ملکی در خصوص سهم کاالهای صادراتی استان 

بیان کرد: در سال گذشته از شهرستان محالت ۱۰ میلیون و۸۱۰ 
هزار دالر برآورد گردیده که سهم ماهیان زینتی ۱۳۶ هزار دالر با 
۱۵۴۶۰۰ قطعه، سنگ ساختمانی بریده ۲ میلیون و ۱۱۰ هزار دالر با 
۱ میلیون و ۱۲۰هزار متر مربع،  گل و گیاهان زینتی ۳ میلیون و ۸۶۰ 

هزار دالر به صورت مستقیم و غیرمستقیم، بید قرمز ۲ میلیون دالر، 
دوده صنعتی یک میلیون و ۳۴۰ هزار دالر، عایق رطوبتی ۲9۴۰۰۰ 
دالر و پارافین صنعتی یک میلیون و ۸۲  هزار دالر بوده است. وی 
بر  مبنی  وزارت صمت  سیاست های   به  توجه  با  کرد:  خاطرنشان 

توسعه صادرات و همچنین شناسایی کشورهای هدف صادراتی و 
توجه ویژه به ۱۵ کشور همسایه مقاصد صادرات کاالهای غیر نفتی 
شهرستان عالوه بر ۱۵ کشور همسایه و حوزه cis تایوان، هند، ژاپن 

و چین بوده است.
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ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان مرکزی

اقتصادی

خبر

شازند قطب تولید داروی کشور 
می شود

در  شازند  شهرستان  فرماندار  عرب،  مصطفی 
خصوص  در  جم  جام  با  اختصاصی  گفتگوی 
افتتاح شهرک دارویی شازند گفت: این شهرک 
اولین مجموعه یکپارچه تولید مواد موثر دارویی 
با طراحی  در خاورمیانه است که در ۱۳ هکتار 
ویژه و ایجاد انبار کاال و گمرک مرکزی، پساب 
و فاضالب مرکزی، آزمایشگاه مرکزی و ایجاد 

شتاب دهنده های صادراتی ایجاد شده است. 
وی در ادامه گفت: مرحله نخست این شهرک 
شامل خط کامل تولید استامینوفن با سرمایه گذاری 
بخش خصوصی به میزان ۵ میلیون دالر است 
که فروش ساالنه آن حدود ۱۰۰ میلیارد تومان 
درآمد ریالی و ۱۰ میلیون دالر از محل صادرات 
برآورد شده است. با افتتاح شهرک دارویی شازند، 
از این پس استان مرکزی قطب دارویی کشور نیز 
خواهد بود و یکی از اتفاق های بزرگی می باشد 
که در کشور رخ داده است. فرماندار شازند افزود: 
هدف  با  خاورمیانه  دارویی  موثر  مواد  شهرک 
افزایش تنوع محصوالت شرکت در سال جهش 
تولید و به منظور تالش برای خودکفایی کشور 
و صرفه جویی ارزی راه اندازی می شود و ایران 
را به عنوان یکی از بزرگ ترین تولیدکنندگان در 
خاورمیانه معرفی می کند. فرماندار شازند افتتاح 
کمک  را  نخست  فاز  در  دارویی  شهرک  این 
بزرگی به اشتغالزایی در استان و شهرستان ذکر 
کرد و گفت: با افتتاح فاز اول که به بهره برداری 
رسید، ایران وارد چرخه کشورهای دارای فناوری 
این  به  مربوط  ماشین آالت  تولید  و  دارو  تولید 

صنعت شد.

استان  برق  توزیع  شرکت  مدیرعامل  داد،  اهلل  محمد 
مرکزی گفت: گذر موفق از پیک سال 99 با همراهی 

مشترکان  و وصول مطالبات میسر است.
به گزارش جام جم اهلل داد در نشست خبری که با 
حضور اصحاب رسانه برگزار شد، با بیان این مطلب 
برق  در حوزه  مدیریت مصرف  فعالیت های  افزود: 
گونه ای  به  برق  نرخ  که  چرا  است  محور  تشویق 
انگیزه  مصرف  کاهش  برای  مشترکان  که  نیست 

الزم را داشته باشند.
کشاورزی  مصارف  در  برق  فروش  نرخ   

زیان ده است
وی با اشاره به این که نرخ فروش برق در بخش مصارف 
کشاورزی نرخی کامال زیان ده بوده و صرفا با حمایت 
از کشاورزان این نرخ تعیین شده است، افزود: کشاورزان 
در ساعات اوج مصرف برق نسبت به خاموش کردن 
پمپ های آب اقدام کنند و در بقیه ساعات آن روز، برق 

به صورت مجانی تحویل مشترکان  مورد نظر شود.
وی بابیان این که کشاورزانی که در ساعت اوج مصرف 
برق، چاه های کشاورزی خود را خاموش کنند می توانند 
در ۲۰ ساعت بعدی از برق رایگان استفاده کنند، افزود: 

با همکاری ۱۰۲۷مشترک کشاورزی  در سال گذشته 
۱۶.۷ مگاوات در مصرف برق صرفه جویی شده است 
در  ریال  میلیون  و۱۰۰  میلیارد   ۵ مبلغ  به  پاداشی  و 

صورتحساب برق آنان لحاظ شده است.
وی با اشاره به این که ۳۴9 مشترک صنعتی به میزان 
9۷ مگاوات در کاهش مصرف با شرکت توزیع همکاری 
داشتند افزود: ۴۴ میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال پاداش از 
طریق بخشودگی صورتحساب برق به آن ها پرداخت 
شد.اله داد بیان کرد: ۱۵۷مشترک  اداری و سایر مصارف 
برنامه ریزی شده با پاداشی به مبلغ یک میلیارد و ۲۰ 
میلیون ریال در طرح های پیک سایی شرکت توزیع برق 

شرکت کردند.
 پیش بینی افزایش دما و مصرف برق در 

تابستان سال جاری
وی با بیان این که در تابستان به ازای افزایش هر درجه دمای 
هوا ،۸۰۰ مگاوات مصرف برق در کشور افزایش می یابد، 
افزود: بنابر پیش بینی کارشناسان سازمان هواشناسی شاهد 

افزایش دما در سال جاری نیز خواهیم بود.
 ۸۵ درصد مشترکان  الگوی مصرف برق 

را در سال گذشته رعایت کردند

اله داد بیان کرد: پیک سال 9۸ در استان ساعت ۱۲ روز 
۳۱ تیر با دمای هوای ۳۵ درجه به میزان 9۱9 مگاوات 
بوده که در صورت عدم همکاری و صرفه جویی مشترکان  
از مشترکان   این عدد به 9۷۷ می رسید که ۸۵ درصد 
الگوی مصرف را در سال گذشته رعایت کردند. وی در 
اولین رویداد  از سخنانش تصریح کرد:  بخش دیگری 
علمی »ایده شو« با مشارکت اداره کل آموزش و پرورش، 
متوسطه  آموزان  دانش  ویژه  و...  فناوری  و  علم  پارک 
استان برای جمع آوری و ارائه صحیح ایده های نوآورانه در 
زمینه استفاده بهینه از حامل های انرژی، پرورش ایده ها 
جهت تبدیل به محصول و روش های کاربردی برگزار و 

۱۰۰ ایده استانی منتخب شد.
استان  برق  مصرف  درصد   ۷۰ مصرف   

مرکزی در حوزه های مولد 
برق  مشترکان   این که  به  اشاره  با  اله داد  مهندس 
صنعتی،  مشترکان   از  ترکیبی  مرکزی  استان 
از  ۴۰درصد  کرد:  اظهار  است،  خانگی  و  کشاورزی 
و صنعت  بخش  مشترکان   به  را  استان  برق   انرژی 

و  به بخش کشاورزی تحویل می دهیم  را  ۳۰ درصد 
به عبارتی ۷۰ درصد از برق استان در حوزه های مولد 

مصرف می شود.
 امکان افزایش پیک بار شبکه برق به علت 

فعالیت صنایع و صنوف پس از شیوع کرونا
از  بسیاری  کرونا  ویروس  شیوع  زمان  در  گفت:  وی 
فعالیت های تجاری و صنایع تعطیل بود که احتماال در 
تابستان کسبه با رشد فعالیت ها، عقب ماندگی فعالیت 
گذشته را جبران خواهند کرد، بنابراین افزایش مصرف 

در پیک مصرف تابستان را خواهیم داشت.
اله داد تصریح کرد: همچنین با تورم ایجاد شده در سبد 
خانوار، نرخ برق رشد ۷ درصدی داشته و سایر کاال ها 
رشد بسیاری داشته اند که این موارد باعث می شود هزینه 
بهای برق در سبد خانوار ناچیز  باشد که همین امر نیز 

باعث افزایش مصرف برق می شود.

و  فرسوده  گازی  کولرهای  تعویض   
پرمصرف

یکی  پرمصرف  سرمایشی  تجهیزات  داد:  ادامه  وی 
نباید  است،  بار در کشور  پیک  اصلی وقوع  از عوامل 
فراموش کرد که قیمت پایین برق در ایام پیک، انگیزه 
مشترکان  برای اصالح و تبدیل وسایل سرمایشی خود 
به تجهیزات کم مصرف را کاهش می دهد که در این 
میان دولت می تواند با حمایت از تولید وسایل سرمایشی 
پربازده و کم مصرف به تولید این اقالم با قیمت تمام  شده 

پایین کمک کند.
 تاکید مقامات استانی بر دریافت ۲۰ تا۳۰ 

درصد مطالبات توزیع برق مرکزی
وی همچنین با اشاره به سخنان استاندار با بیان این که 
زیرساخت برق در زمینه وصول مطالبات شرکت توزیع 
برق که باید به صورت مستمر و جدی باشد به نحوی 
که تا پایان خرداد ۲۰ تا۳۰ درصد مطالبات معوقه معادل 
۴۰ میلیارد تومان وصول شود، افزود: زیرساخت برق در 

سال جهش تولید باید حمایت و تقویت شود.
 ارائه تامین برق پایدار با وصول مطالبات 
وی ادامه داد: تامین منابع برق از محل هزینه های برق 
با  لحاظ  این  از  که  است  مطالبات  و وصول  مصرفی 

چالش روبه رو هستیم.
همچنین اله داد با اشاره به سخنان وزیر نیرو در جریان سفر 
یک روزه به استان مرکزی نیز خاطرنشان کرد: در موضوع 
کرونا صنعت آب و برق در حد تحمل خود در راستای 
خدمات رسانی و دریافت بهای آب و برق استمهال را 

قائل شد، اما اواخر اردیبهشت سقف این 
تحمل است و مسلما با گرم شدن 
هوا و افزایش مصرف نباید استمرار 
خدمات رسانی با مشکل مواجه شود، 
بر همین اساس مصرف کنندگان نیز 

باید به وظایف خود عمل کنند.
توزیع  معوقه  مطالبات   

برق استان به ۱۸۰ 
تومان  میلیارد 

رسید
مدیرعامل شرکت 

توزیع نیروی برق استان مرکزی گفت: شیوع بیماری 
کرونا در این استان سبب معوق ماندن بدهی مشترکان 
برق شده که این رقم به ۱۸۰ میلیارد رسیده است. اله  داد 
افزود: از این میزان، ۴۵ میلیارد تومان بدهی مشترکان 
برق خانگی، ۳۰ میلیارد تومان بدهی مشترکان بخش 
کشاورزی، ۴۸ میلیارد تومان بدهی مشترکان صنایع، 
بویژه  اجرایی  دستگاه های  بدهی  تومان  میلیارد   ۲9
بخش  مشترکان  تومان  میلیارد   ۲۳ و  شهرداری ها 

تجاری است.
برای  مرکزی  برق  توزیع  اقدامات   

پیشگیری از شیوع کرونا
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی با 
ارتباط  بر  کرونا، عالوه  ویروس  با شیوع  این که  بیان 
تصویری مدیران ارشد شرکت با شهروندان، اپراتورهای 
به  منزل  در  مرکزی  استان  برق  ۱۲۱توزیع  مرکز 
تماس گیرندگان پاسخ می دهند، افزود: امید است این 
و  سواالت  به  پاسخگویی  برای  موثر  راهی  خدمات 

مشکالت هم استانی ها در این شرایط حساس باشد.
در  برق  کاغذی  قبض  حذف  به  اشاره  با  داد  اله 
هزینه  هرچند  کرد:  خاطرنشان  گذشته،  سال  مهر 
است  پرهزینه  بسیار  مشترکان  به  ارسالی  پیامک 
نقش  کرونا  بیماری  شیوع  زمان  در  امر  این  اما 
بسزایی در کاهش انتشار این ویروس داشته است. 
وی با اشاره به این که این خدمت »پاسخگویی در 
منزل« بر اساس مصوبه پدافند زیستی مبنی درصد 
کاهش حضور کارکنان در محل کار بیان کرد: در 
زمان های بحران که امکان مراجعه اپراتورها به مرکز 
از این قابلیت  با استفاده  پاسخگویی میسر نیست، 
تعداد  حتی  و  پرداخت  خدمات  ارایه  به  می توان 

اپراتورهای پاسخگو را افزایش داد.
 سرقت کابل؛ چالش جدی صنعت برق

به  که  دانست  مشکلی  را  برق  کابل  سرقت  داد  اله 
تخریب بی محابای تاسیسات برق منجر می شود و 
کرد:  بیان  است،  افزایش  به  رو  آن  آمار 
علیرغم سرقت کابل در نقاط مختلف 
و  مطالبات  و  روستایی  و  شهری 
مشترکان،  از  گسترده  بدهی های 
عدم  با  حتی  برق  بزرگ  صنعت 
کارکنان  دستمزد  بموقع  پرداخت 
و سرد  تمام فصول گرم  در  خود 
سال با تامین برق مستمر و پایدار 
برق جریان زندگی را در خانه های 

هموطنان روشن نگه می دارد.

گذر موفق از پیک برق با همراهی 
مشترکان و وصول مطالبات

مدیرعامل توزیع برق استان مطرح کرد؛
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فرهنگی،  میراث  کل  اداره  فرهنگی  میراث  معاون  رحمتی،  محسن 
گردشگری و صنایع دستی استان ۲۲ اثر تاریخی استان را در آستانه 
ثبت ملی عنوان کرد که پرونده ثبتی آن ها تهیه و جهت بررسی و اظهار 

نظر به وزارتخانه ارسال شده است.
وی در گفتگو با جام جم، با اشاره به این که استان مرکزی دارای حدود 
اثر غیرمنقول  بیان کرد: 9  تاریخی شناسایی شده است،  اثر  دو هزار 
شامل خانه نادری شهرستان ساوه، حمام میدان ساوه، خانه جوکار ساوه، 
خانه محسنی اراک، اندرونی پارک امیر حشمت خمین، حمام باغ شیخ 
ساوه، محوطه باستان شناختی قاالخ، روستای ورده زرندیه، راه طرق، 
گورستان تاریخی روستای زر دلیجان از آثاری هستند که پرونده ثبتی 
آن ها تهیه و جهت بررسی و اظهار نظر به وزارتخانه ارسال شده است.

 وی با اشاره به این که ۵ پرونده ثبت آثار ناملموس نیز آماده و جهت 
ثبت به وزارتخانه ارسال شده عنوان کرد: شیوه کتابت سیاق آشتیان، 
شیوه و نظام تقسیم آب سرچشمه انجدان، مراسم بیل داری روستای 

حسین آباد شازند، شیوه و نظام تقسیم آب در منطقه فراهان، شیوه تهیه 
و پخت آبگوشت دو دار سنجان  از جمله این آثار هستند. 

معاون میراث فرهنگی استان مرکزی خاطر نشان کرد: پرونده ۳ اثر 
منقول و ۴ اثر طبیعی نیز تشکیل شده و جهت ثبت معرفی شده اند. وی 
در خصوص این آثار عنوان کرد: صندوق چوبی بقعه شماره ۲ ساروق، 
بقعه شاهزاده  بن علی، صندوق چوبی  امامزاده سهل  صندوق چوبی 
قاسم شاهواروق، شاه چنار  بقعه شاهزاده  در چوبی  قاسم شاهواروق، 
طراران، چنار کهنسال نراق، چشمه چهل دختران سنگستان نوبران و 

درخت چنار کهنسال تفرش از جمله این آثار هستند. 
معاون میراث فرهنگی استان با بیان این که استان مرکزی به لحاظ 
تواند گردشگران  است که می  استانی شاخص  آثار کهن،  و  تاریخی 
بازار  ساوه،  جامع  کرد: مسجد  تصریح  کند،  به خود جلب  را  بسیاری 
تاریخی اراک به عنوان قطب و مرکز اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و 
فرهنگی این شهر، بازار تاریخی نراق، حمام موزه چهار فصل اراک که 

مربوط به اواخر دوره قاجار است، محوطه های تاریخی همچون خورهه 
محالت، آوه در ساوه، ذلف آباد در فراهان و... خانه های تاریخی مانند 
خانه حسن پور در اراک، قلعه ساالر محتشم در خمین و... از جمله آثار 
تاریخی و فرهنگی استان مرکزی است که می توان با معرفی آنها عالوه 

بر نمایش قدمت این سرزمین، گردشگران بسیاری را نیز میزبان بود.

معاون میراث فرهنگی استان مرکزی خبر داد؛

22 اثر تاریخی استان، در آستانه ثبت ملی 

با  گفتگو  در  اراک  شهردار  شفیعی،  کریم  محمد 
جام جم با تاکید بر این نکته که خدمت به مردم 
یک استراتژی کلی در شهرداری اراک است و در 
نظام  نگاه  با  باید  رسانی  خدمت  برای  شهرداری 

همسو باشیم، گفت: راه ما باید منطبق با 
رهنمودهای مقام معظم رهبری 

باشد و باید توجه داشت انتظار 
شهرداری ها  از  دولت  و  نظام 
مردم  به  صادقانه  خدمت 
و  مسئوالن  مدیران،  و  است 

شهرداری  کارکنان 

اراک هم نگاه در این مسیر هستند.
شهردار اراک ادامه داد: شهرداری تنها محدود به 
فرهنگی،  فعالیت های  و  نیست  عمرانی  اقدامات 
اجتماعی و مذهبی نیز از فعالیت های مهم شهرداری 
از راهبردهای شهرداری اراک  اراک است و یکی 
بیان  با  وی  است.  اسالمی  ارزش های  حفظ 
باید  شما  »نگاه  فرمودند:  آقا  حضرت  این که 
نگاه خدمت رسانی به شهروندان باشد«، افزود: 
اراک  شهروندان  متمادی  سالیان  در  متاسفانه 
خداوند  لطف  به  اما  بودند  قهر  شهرداری  با 
نگاه  این  امروز  گرفته  صورت  تالش های  و 
از  موضوع  این  که  است  متفاوت 
و  عمومی  دیدارهای  بازخورد 
و  شهروندان  با  چهره  به  چهره 
آن ها  مشارکت  سطح  افزایش 
مصداق  است،  مشخص 
تحقق  موضوع  این  بارز 
بودجه  درصدی   ۱۰۰

سال 9۸ شهرداری است که با همراهی و مشارکت 
کرد:  تاکید  همچنین  وی  شد.  انجام  شهروندان 
رعایت حقوق شهروندی، حفظ ارزش های مذهبی 
و قدردانی از خانواده های شهدا از مبانی اصلی در 
مدیریت شهری اراک است. شهردار اراک تصریح 
اراک  شهرداری  مهم  فعالیت های  از  یکی  کرد: 
حرکت در جهت احیای حمایت تفکر شهید سپهبد 
حاج قاسم سلیمانی بوده که در حوزه های مختلف 
شهرداری اجرا شده و نامگذاری بزرگراهی به طول 
۶.۲ کیلومتر به نام این شهید باعث افتخار مجموعه 

شهرداری خواهد بود.
شفیعی با تاکید بر این نکته که امنیت امروز جامعه 
از جمله شهرداری و کارکنان آن مرهون خون پاک 
شهیدان می باشد، گفت: شهرداری اراک در راستای 
وظیفه خود و قدردانی هرچند کوچک از خون شهدا 
فاز دوم پروژه بزرگ علم الهدی را به نام شهیدان 
باقری مزین نموده است. وی ادامه داد: به فرموده 
رفتار  که  باشیم  مراقب  باید  رهبری  معظم  مقام 

دور  غفلت ها  از  و  نشود  همراه  غفلت  با  ما  کار  و 
توجه  باید  زمان دیگری  از هر  بیش  امروز  شویم، 
کنیم تنها حرف زدن کافی نیست بلکه وقت عمل 
شهیدان  راه  باید  کرد:  بیان  اراک  شهردار  است. 
سلیمانی  قاسم  حاج  شهید  بگیریم.  پیش  در  را 
نزدیک ترین سرباز به رهبری بودند و باید به پاس 
قدردانی از این شهید و دیگر شهدای این کشور که 
خون خود را در راه حفظ ارزش های انقالب هدیه 
پارک ها  خیابان ها،  کوچه ها،  بر  شهدا  نام  کرده اند 
وی  بندد.  نقش  شهرداری  ساختمان  های  حتی  و 
در  که  است  کاری  کوچک ترین  اقدام  این  افزود: 
راه  می دهیم،  انجام  عزیزان  این  پاک  خون  برابر 
ما راه شهید سلیمانی است.  در کل شهر باید نام 
نبریم  یاد  از  و  بدانیم  که  شود  دیده  عزیزان  این 
این  پاک  خون  ثمره  ما  امروز  آرامش  و  آسایش 
شهیدان برای آزادی و سربلندی ایران هدیه شده 
عزیزان  این  نام  به  نام گذاری ها  در  نباید  و   است 

کوتاهی شود.

شهردار مطرح کرد؛ 

خدمت به مردم، راهبردی کلی در شهرداری 

که  است  افتاده  بر کشور  کرونا  حالی سایه شوم  در 
بیکاری ناشی از این بیماری بیشترین فشار را بر قشر 

کارگر وارد کرده و عمال درآمد این قشر را به صفر رسانده است و از 
سوی دیگر هزینه های سنگین زندگی و تورم نیز این فشار را چند برابر 
نموده است. حال با این وضعیت اقتصادی و اوضاع نگران کننده برای 
کارگران، سازمان تأمین اجتماعی کشور در اقدامی سوال برانگیز و بر 
خالف موازین قانونی رقم پرداختی برای بیکارشدگان ناشی از کرونا 
را ۸۲۵ هزار تومان اعالم کرده است. ضمن این که بر اساس شنیده ها 
سابقه بیمه ای بیکارشدگان در زمان دریافت مقرری بیمه بیکاری نیز 
منظور نخواهد شد که با بررسی قانون بیمه بیکاری می توان به خالف 
بودن این پرداختی و عدم واریز بیمه رسید. بر اساس تبصره دو ماده یک قانون بیمه بیکاری مصوب 
۱۰ مهر ۱۳۶۷ مجلس شورای اسالمی بیمه شدگانی که به علت بروز حوادث غیرمترقبه و قهریه از 
قبیل سیل، زلزله، جنگ، آتش سوزی و ... بیکار می شوند با معرفی واحد کار و امور اجتماعی محل از 
مقرری بیمه بیکاری استفاده خواهند کرد.  بر اساس تبصره ۲ ماده ۶ قانون بیمه بیکاری مدت دریافت 
مقرری بیمه بیکاری جزو سوابق پرداخت حق بیمه، بیمه شده از نظر بازنشستگی، از کارافتادگی و فوت 
محسوب خواهد شد.  بر اساس بند ب ماده ۷ قانون بیمه بیکاری میزان مقرری بیمه بیکاری نباید 
از حداقل دستمزد کمتر باشد و از روز اول بیکاری قابل پرداخت می باشد.با توجه به مواد قانونی ذکر 
شده براحتی می توان گفت با توجه به این که سازمان تأمین اجتماعی سه درصد سهم بیمه بیکاری را 
از کارفرما اخذ کرده تا در مواقع لزوم و پیش بینی شده در قانون از جمله بیکاری کارگران در حوادث 
غیرمترقبه به صورت مقرری ایام بیکاری به بیکار شدگان مطابق قانون پرداخت نماید حال که موعد 
وفای به عهد قانونی سازمان تأمین اجتماعی است این سازمان از این موضوع شانه خالی کرده و  براحتی 
قانون را زیر پا گذاشته است زیرا در متن قانون به صراحت قید شده است که مقرری پرداختی نباید زیر 
حداقل دستمزد باشد که با توجه به این که حداقل دستمزد ماهانه امسال بدون احتساب حق مسکن و 
بن کارگری ۱۸۳۵۰۰۰ تومان می باشد یعنی عمال پرداختی تامین اجتماعی به بیکارشدگان کسری بیش 
از یک میلیون تومان دارد.  نکته دیگری که حائز اهمیت بوده این است که بر اساس ماده قانونی اشاره 
شده مدت بیمه بیکاری باید جزو سوابق پرداخت بیمه کارگر محسوب شود، در حالی که این موضوع نیز 
منتفی گردیده و خالف آشکار قانون است.   با یک نگاه کلی تر ذکر این موضوع خالی از لطف نیست 
که سازمان تأمین اجتماعی یک صندوق بازنشستگی است که از محل حق بیمه افراد اداره می شود و باید 
امانتدار بیمه شدگان و کارفرمایان به عنوان مالکان اصلی این مجموعه باشد در حالی که بر اساس بند ۱۰ 
قانون بیمه بیکاری باید پرداختی های کارفرمایان بابت بیمه بیکاری را در حسابی جداگانه منظور نموده و 
صورت های مالی مربوطه را ارائه کند پرداخت این مبلغ را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی حواله داده 
است که این ناشی از بده بستان های مالی بین این سازمان و دولت است و نشان از خالی بودن حساب 
مربوط به بیمه بیکاری دارد که این امر نیز تخلفی آشکار از قانون است. با بررسی همه موارد فوق می توان 
به این جمع بندی رسید که اگر کارفرمایان از سر اجبار و بر اساس قانون به تکالیف خود و پرداخت ۳ 
درصد بیمه بیکاری عمل کرده اند و این مبالغ را پرداخت نموده اند حال نوبت سازمان تأمین اجتماعی 
است که بر اساس قانون به تکالیف و وظایف خود عمل نماید و مقرری کامل را با احتساب بیمه دوران 

بیکاری برای کارگران منظور نماید و بیش از این نمک بر زخم این قشر از جامعه نپاشد.
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