
ویروس  شیوع  با  همزمان 
کرونا بحث بی خطرسازی 
پسماند های عفونی مراکز 
درمانی یک مساله مهم در 
سطح جامعه محسوب شده 
محیط  فعاالن  نگرانی  که 
به  را  مردم  عموم  و  زیست 
دنبال داشته است.  در این 
وضعیت بحرانی همه گیری 
بردن  بین  از  کرونا  ویروس 
پسماند های عفونی بیمارستان ها، مطب های پزشکان و کلینیک ها 
می تواند تا حدود زیادی در کاهش این ویروس در چرخه طبیعت و 
انتقال آن به انسان ها مثمر به ثمر باشد اما شیوه صحیح آن یک  امر 

تخصصی است که دانش مخصوص خود را می طلبد. 
به همین منظور شرکت ایده گران سورن آب که در این زمینه در سطح 
کشور فعالیت دارد به تازگی در استان مرکزی این معضل را با استفاده از 
تجهیزات فنی برطرف کرده که در ادامه طی گفت وگویی  نحوه فعالیت 

و تجهیزات فنی الزم شرح داده شده است.
سینا همتی، سخنگوی شرکت سورن آب در گفتگو با خبرنگار هفته نامه 
چشم براه عنوان کرد: شرکت ما جدا از شهرداری است و یک شرکت 
دانش بنیان هستیم که از سال 98 در یک مناقصه ای که در یک کارگروه 

پسماند برگزار شده بود شرکت کرده و در این مناقصه برنده شدیم.
در کارگروه پسماند افرادی متشکل از نظام پزشکی و معاونت بهداشتی 
و استان،  دانشگاه علوم پزشکی، رئیس مرکز بهداشت شهرستان 
نماینده دادستان و معاون عمرانی استانداری مرکزی، شرکت سورن 
آب، نماینده شورای شهر و چند تن دیگر هستند که قرارداد اصلی ما 
با سازمان نظام پزشکی است که این قرارداد 10 ساله است. شرکت در 
زمینه جمع آوری، حمل و لیبلینگ بی خطرسازی پسماند های عفونی 

فعالیت دارد.
وی افزود: شهر اراک جزء معدود شهرهایی است که سیستم لنفیک در 
دفع پسماند دارد که در گذشته زباله های عفونی با آهک دفن می شدند 
ولی اکنون زباله ها هنگامی که جمع آوری می شوند در دستگاهی به 
نام اتوکالو بی خطرسازی می شود و فرآیندی که رخ می دهد موجب 
بی خطر شدن زباله ها می شود و سپس دفن می شود. این فرآیند دو 
دستگاه اصلی دارد که اولین آن دستگاه بویلر دیگ بخار بوده و دیگری 
دستگاه اتوکالو است. دستگاه بویلر از ابتدای سال 99 از شرکت ماشین 

سازی اراک خریده بودیم ولی دستگاه اتوکالو را به تازگی در سال جاری 
وارد کردیم. 

همتی تصریح کرد: کارگروه پسماند از ما خواست تا مکانی برای فعالیت 
دفن زباله ها معرفی کنیم که در ابتدا زمینی در نزدیکی خیرآباد مطرح 
شد که به دلیل نزدیکی به شهر با آن مخالفت شد. تا اینکه کارگروه از 

شهرداری خواست تا یک سوله ای از محل دفن زباله ها به شرکت ما 
دهد. این پروسه 8 ماه به طول انجامید.

وی ادامه داد: طبق تفاهم نامه ای در پانزدهم بهمن به ما سوله را تحویل 
دادند که ما از شانزدهم شروع به ساخت سوله نیمه کاره کردیم که تا 
نیمه فروردین ساخت آن به اتمام رسید.دستگاه دیگ بخار به دلیل 

مسدود شدن معابر بیرون شهری کمی با تاخیر وارد استان ما شد اما 
بعد از تعطیالت عید نوروز به دست ما رسید و در حال حاضر تجهیزات 

ما کامل است. 
همتی افزود: شرکت ایده گردان سورن آب یک شرکت دانش بنیان 
است و پروژه های اصلی این شرکت در حوزه زیست محیطی است. 

ضمن آنکه این شرکت اشتغال زا بوده، پرسنل اراک شامل دو بخش 
اداری و لوجستیک مشغول به فعالیت هستند. 8 نفر پرسنل لوجستیک 
که در زمینه جمع آوری و توزیع و راننده فعالیت دارند. همچنین یک 

بخش در زمینه پشتیبانی 24 ساعته داریم.
وی تاکید داشت: همه پزشکان، آزمایشگاه ها و کلینیک ها  ملزم 
هستند که با شرکت ما قرارداد ببندند و این مصوبه کارگروه پسماند 
است. اما بیمارستان ها به دلیل آنکه خودشان دستگاه اتوکالو دارند 
می توانند با ما قرارداد نبندند. متاسفانه سازمان نظام پزشکی در روند 
فعالیت این شرکت سنگ اندازی می کرد و مخالف قرارداد مراکز درمانی 
و مطب های پزشکان با ما بودند که ادعا داشتند ما خودمان می توانیم 
از عهده این کار برآییم.  الزم به ذکر است که انجام این کار نیازمند دانش 
الزم است و ساخت دستگاه اتوکالو معموال بر اساس نیاز هر فضا ساخته 
می شود. قطعا دلیل برنده شدن این شرکت در مناقصه داشتن دانش 
فنی الزمه بود که متاسفانه نظام پزشکی فکر می کند می تواند خیلی 
راحت این کار را خودش انجام دهد و بارها ما را به بدقولی و دروغگویی و 

دیگر مسائل متهم کرده است.
همتی متذکر شد: موضوع پسماند یک دغدغه مهم برای فعاالن زیست 
محیطی بوده و هست اگر پسماندهای عفونی و داروهای شیمیایی که 
مقدار آلودگی آن خیلی بیشتر است را مد نظر قرار دهیم حساسیت آن 
بیشتر خواهد بود و با توجه به اینکه ویروس کرونا را نمی توانیم به درستی 
مدیریت کنیم طبیعتا وسایلی که بیماران با آن در ارتباط هستند عفونی 
بوده و احتمال سرایت آن باال است از همین رو زباله های عفونی بیشتر 
از پیش مد نظر قرار گرفته است و لزوم ان جمع آوری صحیح بوده و ساز 
و کار آن با زباله های شهری بسیار متفاوت است. اگر بخواهیم در مورد 
استان مرکزی صحبت کنیم در خود شهر اراک تجهیزات تکمیل شده 
و فعالیت را در این شهر آغاز کرده ایم والزم است مابقی شهرستان های 
استان هم برای قرارداد با شرکت ما همکاری کنند چرا که موضوع بی 

خطرسازی پسماندهای عفونی را ندارند. 
وی در پایان خاطرنشان کرد: ما واقعا نیازمند این هستیم که مجموعه 
هایی که در کارگروه دخیل هستند از ما حمایت کنند چرا که این 
موضوع به طور مستقیم با محیط زیست و بهداشت عمومی در ارتباط 
است. توقع داریم سمن های محیط زیستی هم با ما ارتباط بگیرند و 
شاید الزم باشد این پروژه را در سطح استان گسترش دهیم . از سازمان 
نظام پزشکی می خواهیم که دید آنکه ما را در مقابل خود می بیند را کنار 
بگذارد و ما را در کنار خود ببیند. ما یک مجموعه دانشگاهی کامال جوان 

هستیم و به این مجموعه اعتماد کنند.

بـر اسـاس مـاده ۷ قانون مدیریت پسـماند، مسـئولیت جمع 
آوری و بی خطرسازی پسماند های پزشکی برعهده پزشکان 
اسـت که وظیفه دارند این پسـماندها را پس از تولید بی خطر 
سـازند. زمانی که این پسـماندها بی خطر شـوند مسـئولیت 

جمـع آوری آنها بر عهده شهرداری هاسـت.
پسـماندهای عفونـی در سـطح شـهر اراک رهـا بودنـد، در 
جلسـه ای که سـال ۸۹ در اسـتانداری مرکزی تشـکیل شـد، 
مقـرر گردیـد بـا توجـه به اینکـه پسـماندهای پزشـکی بخش 
خصوصی از طریق پزشـکان بی خطر نمی شـوند، شهرداری 
اراک سـاز و کاری را تبین نمایند تا این پسـماندها را به صورت 
مجزا از پسـماندهای شـهری جمع آوری و دفع کنند. در واقع 
در سـال ۸۹ وظیفـه ای خـارج از وظایـف ذاتـی شـهرداری بـر 

عهده آنان گذاشـته شـد.
ایـن رونـد ادامـه داشـت تـا سـال ۱۳۹۷ کـه بـا توجـه بـه عدم 
بی خطرسازی پسـماندها از سـوی تولیدکنندگان )پزشکان( 
مقـرر گردیـد عملیات امحـاء پسـماندهای پزشـکی از حالت 

سـنتی یعنی عملیات جمـع آوری از طریق شـهرداری خارج 
گـردد و بـه صـورت کامـًا علمـی و بـر اسـاس پروتـکل هـای 

بهداشـتی انجام شـود.
 از آنجایـی کـه بـر اسـاس مـاده ۷ قانـون مدیریت پسـماند این 

مسـئولیت بـر عهـده تولیـد کننـده می باشـد، مقـرر گردیـد 
پزشـکی  نظـام  سـازمان  همـراه  بـه  دانشگاه علوم پزشـکی 
نسـبت بـه شناسـایی پیمانـکار واجـد شـرایط اقـدام نمایـد. 

پـس از آن موضـوع در هیئـت هـای کارشناسـی متشـکل از 
کارشناسـان دانشـگاه علـوم پزشـکی ، مرکـز بهداشـت نظام 
پزشـکی، اسـتانداری مرکـزی و شـهرداری بـه صـورت کامـًا 
تخصصی بررسـی شد و در نهایت شـرکت های مذکور جهت 
اعـام هزینـه و ادامه همکاری بـه اسـتانداری مرکزی معرفی 
گردیدنـد و سـال ۱۳۹۸ در جلسـه ای کـه در سـازمان نظـام 
پزشـکی برگزار گردید ، تصمیم بر این شـد شرکت های مذکور 
نسـبت بـه اعام هزینـه اقدام نمایند که در جلسـه شـهریور 
ماه ۱۳۹۸ در سـازمان نظام پزشکی شرکت سـورن آب از نظر 
هزینه و سـبقه نسـبت به سـایرین ارجحیت و شناخته شده 
تر بود و با رای مثبت دانشـگاه علوم پزشـکی، مرکز بهداشت 
محیط زیسـت و دفتر امور شهری استانداری و سازمان نظام 

پزشـکی به عنوان شـرکت منتخب برگزیده شـد.

ارجحیت شرکت سورن آب از نظر هزینه و سبقه نسبت به سایرین 
طوفان محمدی، عضو شورای شهر اراک در گفتگو با چشم به راه:

فرهنگی ، اجتماعی ، سیاسی ، ورزشی استان مرکزی

سرمقاله

سال دوازدهم   •   شماره 459   •  شنبه 11 اردیبهشت ماه 1400   •   4 صفحه   •   1000 تومان

  هفته نامه

3

2

4

نائب رئیس جبهه اصالحات در گفت و گوی اختصاصی با هفته نامه چشم به راه مرکزی:

اگر اصالحات صورت نگیرد نظام آسیب خواهد دید
• آقای روحانی ذاتا شخصیت اصول گرایی دارد.

•  آن هایی که می گویند اصالح طلبان به مردم ضربه زده اند و دیگر اجازه نخواهیم داد عرض اندام کنند بایستی ببینیم 
خودشان این اجازه را دارند که به ما اجازه بدهند یا خیر.

• اصالح طلبان را وادار کردند که از میان اصول گرایان یک نفر را به عنوان رئیس جمهور انتخاب کنند.

•  با روی کارآوردن آقای روحانی اصول گرا به عنوان رئیس جمهور اصالح طلب سعی در ناکارآمد نشان دادن دولت اصالح طلب داشتند.

•  اینکه تمام مشکالت را متوجه دولت اصالح طلب عنوان می کنند یک جنگ روانی است.

•  اصالح طلبان به غیر از کاندیدای اصالح طلب کسی دیگر را جایگزین نمی کنند.

ویترین

3

2

3

3

4

کشوری  درهر  انتخابات 
یا  پیشوند  پسوند،  که 
عنوان تنهای جمهوری را 
یدک میکشد، بسیار مهم 

و حیاتی خواهد بود.
به  انتخابات  برگزاری 
مطمئنًا  اما  نیست  دموکراسی  از  نشان  تنهایی 
کشوری که انتخاباتی ندارد از دموکراسی بی بهره 
هست. هر کاندیدا برای انتخابات یکسری وظایف 
دارد چه در قبال حامیانش چه در راستان عموم 
حوزه مسئولیت و چه در راستای قوم ، قبیله، گعده یا 
حزب خود!اما اینکه هر کاندیدا پس از انتخاب شدن 
چگونه باید به این وظایف عمل کند و آیا میتواند یکی 
را فدای دیگری کند یا خیر بحثی هست که باید در 
جامعه جاری گردد و جدای از مبحث لزوم رای دادن 
و ندادن و به چه کسی رای دادن اول باید خط کش 
محکمی از مسئولیت های یک کاندیدا بسازیم و 
آن را در کنار َقِد عملی هر یک قرار داده تا بتوانیم 

انتخاب درستی داشته باشیم. شعار گرایی، برچسب 
زنی و جلوگیری از ایراد سخنان منطقی و سودمند 
در جامعه و در این خصوص، بزرگترین آفت انتخاب 
است.  بوده  اخیر  های  سال  در  ایران  مردم  های 
گمنامان نوظهور در ۳ دوره گذشته انتخابات ریاست 
جمهوری ایران توانسته اند برنده انتخابات باشند و 
بیش از همه محمود احمدی نژاد و تیمش این مقوله 
را اثبات کردند که مردم ایران به کسانی که هیچ رزومه 
مشخصی ندارند بیشتر اعتماد میکنند. قرمز، آبی، 
سبز و یا قرمز عماًل در سال های گذشته طرفداری ما 
از یک کاندیدا ریاست جمهوری همچون طرفداری 
از یکی از دو تیم معروف فوتبالی ایران بوده است که 
از بغض یکی به دیگری رای داده و قانون نا نوشته 
و  مشخص  خیلی  اما  آورده ایم.  وجود  به  را   8_8
واضح هست که ما هرچه به دنبال فرشته گشته ایم 
با انسان های خطاکار بیشتری روبه رو شده ایم، پس 
یادمان باشد نوع رفتار ما در انتخاب درست نبوده 
است و باید تجدید نظری در انتخاب هایمان داشته 

باشیم و این انتخاب محدود به افراد نیست. 

بیاتیان
سرپرست شهرداری اراک:

در نوسازی های آینده، تمامی 
منازل سازمانی کوی مسکن 
قدیم، بهینه سازی می شود

حذف کیوسک های
 شهری اراک

 در دستور کار قرار گرفت

کرونا فعالیت ۳۹ درصد 
افراد را در شبکه های اجتماعی

 افزایش داده است

سایه سنگین کرونا 
و معضل بازماندگان از تحصیل

مراسم شب های قدر 
در استان مرکزی 

در فضای باز برگزار می شود

معاون راهبری و نظارت بر بهره برداری آبفا
 اعالم کرد:

تابستان سخت تامین آب در کشور 
لزوم صرفه جویی در مصرف

باز هــم  انـتـخــابات
صالح الدین خلج اسدی/ دبیر تحریریه

 همتی، سخنگوی  شرکت سورن آب:

شهر اراک جزو معدود شهرهایی است  که سیستم لنفیک در دفع پسماند دارد

عدم جذابیت سریال های 
تلویزیونی نسبت به
 سال های گذشته

بررسی میزان 
نشاط خانواده ها در شرایط کرونایی
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ایرنا/سخنگوی دولت از دستور رییس جمهوری به وزارت 
اطالعات برای شناسایی عوامل انتشار فایل صوتی گفت 
و گوی وزیر امور خارجه خبر داد و گفت: این ربایش 
داخلی،  انسجام  نظام،  دولت،  علیه  توطئه ای  اسناد 
نهادهای کارآمد و سرافراز ما در میدان ها و همچنین 
توطئه ای علیه منافع ملی ماست. علی ربیعی در نشست 
خبری با اشاره به انتشار فایل صوتی صحبت های وزیر 
امور خارجه و حواشی آن گفت: این فایل صوتی توسط 
تلویزیون کینه توز که با دالرهای نفتی اداره می شود و از 
روز تاسیس طرفدار سرسخت رنج و تهدید مردم ایران 
بوده  است، منتشر شد، این امر نشانگر توطئه آمیز بودن 

ربایش و پخش گزینشی این مصاحبه است.
دستور  اطالعات  وزارت  به  جمهور  رییس  افزود:  وی 
دادند عوامل توطئه را شناسایی کنند،  این ربایش اسناد 
توطئه ای علیه دولت، نظام، انسجام داخلی، نهادهای 
کارآمد و سرافراز ما در میدان ها و همچنین توطئه ای علیه 

منافع ملی ماست.
سخنگوی دولت با بیان اینکه ما منتظر خواهیم بود آقای 

ظریف به ایران بازگردد و ایشان حتما توضیحات الزم در 
خصوص سوء برداشت ها را ارائه می کند، اظهار کرد: 
این فایل در واقع برش های گزینشی از یک گفت وگویی 
بسیار طوالنی است که با جهت گیری های شیطنت آمیز 

مختلف منتشر شد.
دستیار ارتباطات اجتماعی رییس جمهوری اضافه کرد: 
این گفت و گو بخشی از برنامه آنسوی دولت با موضوع 
و  چالش های  و  اقدامات  و  خدمات  روایت  و  گزارش 
دستاوردهای دولت های یازدهم و دوازدهم بود که زیر نظر 
مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری مصاحبه 
هایی را با وزیران و معاونان رییس جمهور در چهارچوب 
تاریخ شفاهی دولت های یازدهم و دوازدهم انجام شده 

است.
ربیعی ادامه داد: بنا بود که فایل کامل نسخه صوتی 
تصویری و مکتوب گفت و گوها در دفتر هیات دولت 
با درجه طبقه بندی آرشیو شود و یک نسخه گزیده از 
هر گفت وگو با توافق مصاحبه شونده ها در یک نهاد 
مطالعاتی آرشیو و سپس منتشر و در دسترس عموم قرار 

گیرد.
وی افزود: در مورد مصاحبه با ظریف، فایل گفت وگو با 
ایشان به دلیل روشن که همه ابعاد آن روشن نیست، ولی 
توطئه آمیز بودن آن روشن است، توسط افرادی که هویت 

آنان در حال بررسی است به سرقت رفت و منتشر شد.
 سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: جمع بندی فعالیت ها 
و اقدامات در پایان همه دولت ها امری مرسوم بوده است 
و این بار با نگاه نوآورانه با دو هدف انتقال تجارب با هدف 
آسیب شناسانه  و سپس مستندساختن فعالیت ها و 

اقدامات دولت هم برای ثبت تاریخی و هم مطالعه عالقه 
مندان به شکل انتشار عمومی پیش بینی شده بود.

ربیعی در توضیح هدف نخست از تهیه این گفت و گوها 
اول  آسیب شناسی سیاستگذاری های  گفت: هدف 
دستگاه های مختلف از زبان مسوالن عالی دستگاه ها، 
پرسیدن موانع سیاست گذاری و مشکالت آن مدنظر 
بوده تا با سندی تاریخی و قابل استفاده از تجربیات 
مسئوالن پیشین برای آیندگان باشد. کامال قابل انتظار 
است که در جریان آسیب شناسی جنبه نقد بیشتری 
هم دیده شده است ولی این نافی همکاری و  همدلی 
بین همه مسئوالن دستگاه های ایرانی در عرصه عمل 

نیست.
دستیار ارتباطات اجتماعی رییس جمهوری خاطرنشان 
کرد:  کلیه دستگاه ها با نگاه های ساختارشناسانه به 
دستگاهی  بین  اصطکاک های  موجود،  ساختارهای 
و  کردند  بحث  را  موجود  گذاری  سیاست  فرایندهای 
طبیعی است جنس آسیب شناسی در وزارت خارجه 
کامال متفاوت بود. طبیعی است دستگاه دیپلماسی ما 
مانند همه جهان با توجه به نوع ماموریت های محوله و 
در چارچوب های عملیاتی متفاوت از نظر روشی، نگاه 
متفاوتی نسبت به سیاست ها و نحوه پیگیری سیاست ها 

با نهادهای دیگر داشته باشد.
اخبار  جزو  اینها  جهان  جای  همه  در  داد:  ادامه  وی 
مشهود است و در کشور ما هم به سابقه قدمت انقالب 
جمهوری اسالمی دارد و امام خمینی )ره( هم این را 
اختالف طلبگی می دانستند و این اختالفات محدود به 

دستگاه وزارت خارجه نیست.

سیاست

خبر
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مـاه دیگـر  از دو  کمتـر 
ریاسـت  انتخابـات  تـا 
جمهوری باقـی نمانده 
و در ایـن فرصـت کوتـاه 
جنـاح های سیاسـی به دنبال تشـکیل یک تیـم برای 
معرفـی کاندیـدای ریاسـت جمهـوری هسـتند. در 
ایـن میـان عـده ای با تخریـب دولت کنونی سـعی در 
موثر نشـان دادن دولت رقیب داشـته اما مسـاله مهم، 
دیـدگاه مـردم اسـت کـه اتفاقـات پیـش رو را چگونـه 
ارزیابـی کـرده کـه بـر اسـاس آن کاندیـدای خـود را 
انتخـاب نماینـد. این در حالیسـت که اصـالح طلبان 
نیـز از عملکـرد دولـت کنونـی ناراضـی بـوده و آقـای 
روحانـی را یـک اصالح طلـب منتخب از سـوی حزب 
خـود نمـی داننـد و گزینـه آقـای روحانـی در واپسـین 
لحظـه هـای انتخابـات را از روی ناچـار بـرای حـزب 

اصـالح طلبـان عنـوان مـی کننـد. 
در ایـن راسـتا هفتـه نامـه چشـم بـه راه مصاحبـه ای 
در خصـوص ارزیابـی عملکـرد ایـن دولـت بـا حسـین 
کمالـی، نائـب رئیـس جبهـه اصالحـات کـه کارنامـه 
پربـاری را در طول عمر کاری خود از جمله وزیر سـابق 
کار در دولـت آقایـان هاشـمی رفسـنجانی و خاتمـی 

داشـته، ترتیـب داده کـه بـه شـرح ذیـل می باشـد:
نائب رئیس جبهـه اصالحات گفت: اگـر بخواهیم در 
خصـوص عملکرد دولـت کنونی به گونـه ای صحبت 
کنیـم کـه از انصاف خارج نشـویم بایـد در نظر بگیریم 
که آقای روحانی در چه مقطع زمانی اداره امور کشـور 
را در دسـت گرفـت و بـا چـه اختیاراتی کارهـا را به جلو 
بـرد. بعـد از اینکـه آقـای روحانی کارهـای خـود را آغاز 
کـرد و سـعی نمـود تـا برنامـه برجـام را بیـن مجـادالت 
غربـی ها بـا برنامه هسـته ای پایـان دهـد در حقیقت 
یـک تفاهم را شـکل داد که البته این تفاهم با موافقت 
مقـام معظم رهبـری نیز صـورت پذیرفت و اگر ایشـان 
موافقـت نداشـتند بـا توجه به حقـوق رهبـری و قانون 
اساسـی انجـام ایـن کار امـکان پذیـر نبـود. بنابرایـن 

فـرض بنـده بـر ایـن اسـت کـه دولت سـعی داشـته با 
برجـام فشـارهای حاکم بر ایـران را کم کند و تحریم ها 
را کنـار بگـذارد تا چرخ اقتصاد کشـور را به شـیوه بهتر 

به حرکت دربیـاورد. 
حسـین کمالـی افـزود: مـا مـی دانیـم عمـده تحریـم 
هـا توسـط آقای اوبامـا و در زمان ایشـان بر علیـه ایران 
وضـع شـد و آقـای روحانی سـعی کـرد ایـن تحریم ها 
را بـه تبـع اختیـارات خود در یـک وضعیت کم اثـر قرار 
دهـد و تحریـم ها را به نوعی لغو کند. اتفاق دیگری که 
پـس از روی کار آمـدن دولت بعدی آمریـکا رخ داد این 
بود که سیاسـت های ضد ایرانی و منبعث از تمایالت 
اسـرائیل و عرب های منطقه بسته و در حقیقت فشار 
حداکثـری بـر دولـت ایـران وارد شـد و تحریـم هـای 
ظالمانـه کار را بـه جایـی رسـاند کـه حتـی دارو و مـواد 
غذایـی به شـکل مناسـبی در اختیـار مردم قـرار نمی 
گرفت و علیرغم اینکه گفته می شـد که آمریکا سخت 
گیـری چندانـی در تحریـم هـا نـدارد شـاهد آن بودیم 
کـه دولـت در تهیه اقـالم دارو و نیز کاالهای اساسـی با 
مشـکل مواجه شـده اسـت. بنابراین دولت به سـمت 
نوعـی عدم صادرات نفت و عدم دریافـت پول صادرات 
جزئی نفت مواجه شد و در حقیقت اقتصاد به صورت 
غیـر نفتـی اداره شـد، در واقع همان سیاسـتی که 20 
الی۳0 سـال پیـش به دنبال آن بـوده ایم. این موضوع 
بـه صورت جبری و بدون خواسـت دولت اتفاق افتاد و 
بـه تبـع آن اقـالم ، قیمت چند برابری پیدا کـرد و خود 
دولـت بـرای تامیـن منابع خود سـعی کرد بـا پرداخت 
عوارضـی در داخـل کشـور بـا آنچـه را کـه خـود توزیـع 
مـی کرد پیش ببرد که نتیجـه آن افزایش قیمـت آب ، 
برق، گاز و بنزین بود که در زندگی مردم تاثیر گذاشت. 
خـب همـه این مسـائل باعث نارضایتـی مـردم در این 
مـدت زمان شـد که مـا همه این هـا را ناشـی از تحریم 
هـای ظالمانه می دانیم اما بخشـی از آن نیز به ضعف 
ناشـی از عملکـرد دولـت باز می گـردد کـه این ضعف 
را در برنامـه هـای دولت شـاهد هسـتیم. ما مـی دانیم 
کـه دولـت در بخـش هایی می توانسـت تصمیمـات و 
عملکرد های موثر و بهتری داشته باشد ولی نداشت. 
یـا در بخش هایی بایسـتی دقت بیشـتری نشـان می 
داد که نداد. بنابراین احسـاس می کنیم دولت ضعف 

مدیریتـی دارد کـه در بخشـی از آن دولـت اختیاراتـی 
نـدارد و یـک بخش آن مربوط بـه  تحریم های ظالمانه 
بـود و بخـش دیگـر بـه دلیـل ضعـف هایـی اسـت کـه 
دولتـی ها به سـبب سـلیقه های صـورت گرفتـه برای 

اداره امـور بـه خـرج داده اند.
کمالی تصریح کـرد: رهبری با توجه بـه اختیاراتی که 
در قانـون اساسـی دارد اگـر بـا انجـام فعلـی در جامعه 
موافـق نباشـد بخصـوص در سیاسـت هـای خارجـه 
، انجـام امـور بـر اسـاس قانـون اساسـی امـکان پذیـر 

نیست. سیاست های کالن، سیاست خارجی توسط 
رهبـری انجـام می شـود و برجام یک سیاسـت جزئی 

نیست.
وزیـر سـابق کار گفـت: آقـای روحانی ذاتا شـخصیت 
اصولگرایـی دارد. یعنی انتخاب آقای روحانی توسـط 
اصـالح طلبـان ناشـی از عملکـرد اصولگرایـان بـوده 
اسـت. در واقـع اصـالح طلبـان را وادار کـرده انـد که از 
میـان اصولگرایـان یک نفـر را به عنـوان رئیس جمهور 
انتخـاب کننـد و اصالح طلبان هم چاره ای نداشـتند 

و آقـای روحانـی کـه منطقـی تـر و کـم خطرتـر بـود را 
انتخـاب کـرده انـد. طبـق گفت وگوهـای اخیـری که 
اصـالح طلبـان داشـته انـد مقـرر گردیـده ایـن اتفـاق 
بـرای انتخابات پیـش رو رخ ندهد و به سـمت انتخاب 
ناگزیر نروند. در انتخابات مجلس اصولگرایان و اصالح 
طلبـان آزاد هسـتند و هر دسـته به دلخـواه می توانند 
شـرکت کنند امـا در انتخابات ریاسـت جمهوری همه 

متحد الشـکل هستند.
از وضعیـت  کمالـی متذکـر شـد: نارضایتـی مـردم 
تمـام  اینکـه  و  از گذشـته وجـود داشـته  اقتصـادی 
مشـکالت را متوجـه دولـت اصـالح طلب عنـوان می 
کننـد در واقـع یـک جنـگ روانـی اسـت. در واقـع بـا 
روی کار آوردن آقـای روحانـی اصولگرا به عنوان رئیس 
جمهـور اصالح طلـب سـعی در ناکارآمد نشـان دادن 

دولـت اصـالح طلـب را داشـته انـد. 
البته شـاید بتوان گفت که نه جریانات اصالح طلب و 
نه اصولگرا هیچ کدام مانند گذشـته مقبولیت قدیم را 
در میـان مـردم ندارنـد که این موضوع نشـان می دهد 
ایـن جریانـات نیاز بـه بازسـازی بـرای رضایت عمومی 
دارنـد تـا اعتماد اجتماعی و سـرمایه هـای اجتماعی 
خـود را بدسـت آورنـد منتهـی اصولگرایـان و محافظه 
کاران بـه جـای اصـالح امـور خودشـان، مسـئولیت 
ناکارآمـدی هـا را بـه طـور غلطـی متوجـه مقابـل مـی 
دانند. این در واقع برای آن ها یک دسـتاورد محسـوب 
نمـی شـود شـاید در کوتـاه مـدت مـردم را بـه اینگونـه 
فریب دهند اما با پاسـخ منفی جامعه روبه رو خواهند 

. شد
وی ادامـه داد: جریـان محافظـه کار همیشـه سـعی 
دارد آنچـه را کـه وجـود دارد حفظ نمایـد و قدرتی را که 

بدسـت آورده بـرای خـود نـگاه دارد. 
همچنین شـرایطی را که باعث شـده تا به وسیله آن به 
قـدرت برسـد را نیـز حفظ نمایـد و این را تحـت عنوان 
حفـظ اصول بیـان می کند در حالیکـه اگر اصالحات 
صورت نگیرد حتما نظام آسـیب خواهد دید. بنابراین 
اصـالح طلبـان طرفـداران واقعی جمهوری اسـالمی 
هسـتند که می خواهند این نظام باقـی بماند.این در 
حالیسـت که برخـی این اصالحـات را مغایـر با منافع 
خـود مـی بیننـد و بـا آن مقابلـه می کننـد و شـما این 
مقابله را به شـکل دیگری در جامعه می بینید و حس 
مـی کنیـد ایـن مقابـه هـا در واقع مجادالت شـخصی 
اسـت. اگر رقابتی وجود دارد بایسـتی بر اساس برنامه 

صورت گیرد نه آنکه بر اسـاس رقابت اشـخاص باشـد. 
تـا مـردم بتواننـد از میـان برنامـه هـای طراحـی شـده 
انتخـاب کنند که رقابـت در این صـورت معنا پیدا می 

کند.
کمالـی تاکید داشـت: اصالح طلبی یعنی کسـی که 
فردایـش بهتـر از امـروز باشـد . همـه افـرادی کـه برای 
اصـالح و بهبـود  امـور تالش می کننـد و می خواهند 
نواقـص را برطـرف نماینـد، اصـالح طلـب فـرض می 
کنیـم. برخـی مـی گوینـد ایـن دیـدگاه فلسـفی موثر 
نیسـت امـا بایسـتی بدانیـد کـه از نـگاه فلسـفی می 
خواهنـد خـارج شـوند و بـه دنبـال محدودیـت هایـی 
هسـتند کـه منافـع برخـی از اشـخاص و گـروه هـا را 
تامین کند ولی در مجموع کامال همسـو با اصالحات 

جامعه نیسـت. 
وی افـزود: اکنـون اصـالح طلبـان تصمیم گرفتـه اند 
کـه بـه غیـر از کاندیـدای اصـالح طلـب کسـی دیگـر 
را جایگزیـن نکننـد و بنـا نیسـت بین بد و بدتر کسـی 
انتخـاب شـود. اگر شـرایط بـرای یـک انتخابـات آزاد و 
رقابتـی انجام شـود کاندیدای اطـالح طلب تمام عیار 
مطـرح اسـت. و اگـر چنیـن چیـزی رخ ندهـد نمـی 
توانیـم راهنمای غلـط برای مردم باشـیم چـرا که حق 

با مـردم اسـت.
کمالـی ادامـه داد: آن هایـی کـه مـی گوینـد اصـالح 
طلبـان به انـدازه کافی بـه مردم ضربـه زده انـد و دیگر 
اجازه نخواهیم داد عرض اندام کنند بایسـتی ببینیم 
خودشـان ایـن اجـازه را دارنـد که بـه ما اجـازه دهند یا 
خیـر. نکتـه دوم آن اسـت کـه آن ها بـه خاطر عملکرد 
خـوب یـا بد داوری نمی کنند بلکه بخاطر این موعظه 
مـی کنند کـه رقیبشـان در صحنه حضور پیـدا نکند. 

داوری و تشـخیص بـا مردم اسـت.
وی در پایان خاطرنشان کرد: اینکه نظامیان بخواهند 
در صحنه انتخابات حضور پیدا کنند مشکلی نیست 
امـا اینکه از بودجه دسـتگاه های نظامـی برای مطرح 
شـدن در انتخابات استفاده کنند خالف است. یعنی 
دسـتگاه هایی که وظیفه دفاع از سرزمین و آرای مردم 
و حقـوق مـردم را بـر عهده دارنـد اعم از ارتش ، سـپاه و 
... موظـف انـد که در انتخابات هیچ دخالتی نداشـته 
باشـند و حرکتشـان در جهت یک گروه و جناح خاص 
خـالف شـرع و قانون اسـت. اما این به شـرطی اسـت 
که فرد کاندیدای نظامی بازنشسـته باشـد و یا دیگر در 

آن دسـتگاه نظامی فعالیتی نداشته باشد.

نائب رئیس جبهه اصالحات در گفت و گوی اختصاصی با هفته نامه چشم به راه مرکزی:

اگر اصالحات صورت نگیرد
 نظـام آسیب خواهـد دید

ــخصیت  ــا ش ــی ذات ــای روحان • آق
ــی دارد. ــول گرای اص

•  اصــالح طلبــان را وادار کردنــد که 
از میــان اصــول گرایــان یــک نفــر را 
بــه عنــوان رئیــس جمهــور انتخاب 

. کنند
ــی  ــای روحان ــا روی کارآوردن آق •  ب
ــس  ــوان رئی ــه عن ــرا ب ــول گ اص
ــعی در  ــب س ــالح طل ــور اص جمه
ناکارآمــد نشــان دادن دولــت اصالح 

ــتند. ــب داش طل
•  اینکــه تمــام مشــکالت را متوجه 
دولــت اصــالح طلــب عنــوان مــی 

کننــد یــک جنــگ روانــی اســت.
•  اصــالح طلبــان بــه غیــر از 
ــی  ــب کس ــالح طل ــدای اص کاندی
ــد. ــی کنن ــن نم ــر را جایگزی دیگ
• آن هایــی کــه مــی گوینــد اصالح 
طلبــان بــه مــردم ضربــه زده انــد و 
ــرض  ــم داد ع ــازه نخواهی ــر اج دیگ
انــدام کننــد بایســتی ببینیــم 
خودشــان ایــن اجــازه را دارنــد کــه 

بــه مــا اجــازه بدهنــد یــا خیــر.

کرونا فعالیت 39 درصد افراد را در 
شبکه های اجتماعی افزایش داده است

ایسنا/ دبیر اجرایی خانه کارگر تشکیالت ساوه و زرندیه، 
نبود امنیت شغلی را مهمترین دغدغه کارگران دانست و 
گفت: ساماندهی قراردادهای موقت پس از سه دهه از 
اجرای این طرح که منجر به از بین رفتن امنیت شغلی 
در بین کارگران شده است را نخستین اولویت کاری در 

عالی ترین منصب وزارت کار می دانم.
داوود میرزایی در آستانه روز کارگر در پاسخ به این پرسش 
که اگر وزیر کار بودید رفع چه مشکلی از جامعه کارگری 
را در اولویت قرار می دادید، اظهار کرد: وزارت کار باید 
متولی واقعی امر حمایت از کار و کارگر باشد و اگر وزیر 
کار بودم به این وظیفه و ماموریت اصلی وزارتخانه تعاون، 

کار و رفاه اجتماعی عمل می کردم.
وی نهادینه کردن شرایط سه جانبه گرایی کارگر، کارفرما 
و دولت در وزارت کار برای اتخاذ تصمیمات راهگشا را 
نخستین اولویت برشمرد و افزود: ساماندهی وضعیت 
بینی شده  پیش  قانون  در  کارگری که  تشکل های 
و تثبیت جایگاه قانونی تشکل ها، افزایش و تقویت 
اختیارات تشکل های کارگری، ساماندهی قراردادهای 
موقت پس از سه دهه از اجرای این طرح که منجر به 
از بین رفتن امنیت شغلی در بین کارگران و نیز سوء 

استفاده در قراردادهای موقت در کارهای مستمر می 
شود از دیگر اولویت هایی است که باید جزو اولویت 
های وزیر کار باشد. میرزایی به نجات سازمان تامین 
اجتماعی از رهاشدگی اشاره کرد و گفت: کارگران، 
صاحبان اصلی سازمان تامین اجتماعی هستند و این 
مجموعه باید توسط صاحبان اصلی مدیریت شده و 
تصمیم گیری شود تا امروز این سازمان به حیاط خلوت 

دولت های گذشته تبدیل نشود.
جامعه  به  متعلق  که  شستا  شرکت  کرد:  بیان  وی 
کارگری و وابسته به سازمان تامین اجتماعی است باید 
سازماندهی شود و باید این سازمان در راستای صیانت 
از منافع کارگران از بنگاه داری خارج شود و هزینه های 

سربار با کوچک سازی و چابک سازی کاهش یابد.
دبیر خانه کارگر ساوه و زرندیه بهبود معیشت کارگران را 
مورد تاکید قرار داد و افزود: اگر وزیر کار بودم قطعا برای 
بهبود معیشت کارگران و تشکیل تعاونی های مصرف و 
مسکن  و  ... برنامه ارائه می دادم  و با احیای بن کارگری 
بخشی از نیاز جامعه کارگری به ارزاق عمومی را تامین 
می کردم تا با حفظ و ارتقای شان و جایگاه جامعه 

کارگری مشکالت معیشتی به حداقل برسد.

عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران، 
درباره حضور احتمالی محسن هاشمی در انتخابات 
28 خرداد ریاست جمهوری، گفت: ظاهرا هاشمی 
برای حضور در انتخابات دو شرط اطمینان از احراز 
صالحیت و معرفی به عنوان گزینه جبهه اصالحات را 

مطرح کرده است.
 محمد نمازی درباره اظهارات محمد عطریانفر درباره 
جواد  محمد  نامزدی  از  کارگزاران  حزب  حمایت 
ظریف، گفت: در پیگیری هایی که در این باره کردم 
به مستندی نرسیدم که نشان دهد این موضوع در 
شورای مرکزی حزب کارگزاران به تصویب رسیده باشد 
البته دور از ذهن نیست که موضوع نامزدی احتمالی 

ظریف مورد بررسی قرار گیرد.
عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران 
افزود: یکی از رسانه ها به نقل از من مصاحبه ای درباره 

از نامزدی ظریف از سوی حزب کارگزاران  حمایت 
منتشر کرد که از این موضوع بسیار تعجب کردم اگر 
چه این موضوع را تکذیب نمی کنم. ظریف در صورت 
اعالم داوطلبی به احتمال قوی یکی از نامزدهای 

موردنظر حزب کارگزاران خواهد بود.
نمازی درباره احتمال نامزدی محسن هاشمی برای 
جزو  هاشمی  گفت:  جمهوری  ریاست  انتخابات 
نامزدهای اصلی حزب کارگزاران بود اما خودش قصد 
جدی برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری را 
ندارد. ظاهرا هاشمی برای حضور در انتخابات دو 
شرط مطرح کرده است که در صورت تحقق آنها به 

عرصه بیاید. 
احراز  از  خاطر  اطمینان  درباره  هاشمی  شروط 
صالحیت از سوی شورای نگهبان و اجماع جبهه 
اعتقاد من هنوز  به  ایران است.اگر چه  اصالحات 

موضوع حضور هاشمی در عرصه انتخابات قطعیت 
ندارد. نمازی ادامه داد: از آنجا که شرایط آمدن سید 
حسن خمینی فراهم نشد، شاید همه احزاب عضو 
جبهه اصالحات ایران تصمیم گرفته اند اگر نامزدی 

دارند برای ثبت نام اقدام کند.
 حسین مرعشی، نایب رییس اول جبهه اصالحات 
هم در مصاحبه ای بحث ائتالف را به بعد از تأیید 

نامزدها موکول کرده  است.

ایرنا/ رییس جمهوری حمایت همه جانبه از بازار سرمایه 
را سیاست اصولی و همیشگی دولت عنوان کرد و گفت: 
سیاسی کردن بازار سرمایه و ورود غیر کارشناسی فعاالن 
سیاسی در اظهار نظر نسبت به بورس از مشکالت امروز 
بازار سرمایه است. دویست و بیستمین جلسه ستاد 
هماهنگی اقتصادی دولت به ریاست رییس جمهوری 
برگزار شد. در این جلسه، گزارشی از وضعیت و شرایط 
بازار سرمایه از سوی رییس سازمان بورس کشور ارائه شد 
و راهکارهای پیشنهادی برای ثبات و رونق، ایجاد آرامش و 

تعادل در این بازار مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
با تحلیل عملکرد صندوق  این گزارش همچنین  در 
تثبیت بازار سرمایه ، پیشنهادهایی برای تقویت این 
صندوق و افزایش نقش تعادل بخش آن در بازار سرمایه 

ارایه و مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گرفت.
حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی در این جلسه 
با اشاره به نقش محیط سیاسی در عملکرد بازار سرمایه 
گفت: همچنان که افق مثبت در فضای تولید و تجارت 
کشور و رفع تحریم ها و محدودیت های خارجی وداخلی، 
محاسبات سرمایه گذاران در بازار بورس را تحت تاثیر قرار 
می دهد و آنها را به تقاضای بیشتر در بازار و سرمایه گذاری 
ایجاد  می کند،  تشویق  کشور  تولیدی  واحدهای  در 

نگرانی نسبت به دسترسی به بازارها و توان صادراتی 
بنگاه های اقتصادی نیز اثر منفی بر بازار تحمیل می کند.  
رییس جمهوری با تاکید بر حمایت همه جانبه دولت از 
بازار سرمایه به عنوان یک سیاست اصولی و همیشگی، 
افزود: باید همراه با آموزش  ها و ایجاد تمهیدات الزم، 
زمینه های حضور همراه با اعتماد مردم در بازار سرمایه 
و  لزوم تالش های موثر  بیان  با  باشد. روحانی  فراهم 
مداوم با استفاده از ابزارهای الزم برای ممانعت از رکود 
بازار بورس،اظهارداشت: سیستم بانکی در این شرایط 
می تواند به کمک بازار بورس بیاید و با ایجاد امکان الزم 
برای اعطای تسهیالت به سرمایه گذاران بورسی ، رونق 
را به بازار بازگرداند. رییس جمهوری سیاسی کردن بازار 
سرمایه و ورود غیر کارشناسی فعاالن سیاسی در اظهار 
نظر نسبت به بورس را از مشکالت امروز بازار سرمایه 
برشمرد و گفت: بازار سرمایه، بازار بسیار حساسی است 
و برخی اظهار نظرهای نسنجیده می تواند بر شرایط 
این بازار تاثیرگذار باشد. روحانی تاکید کرد: همه باید 
از مدیریت هدفمند بازار سرمایه توسط شورای بورس 
حمایت کنند و این شورا باید از پیشنهادهای فعاالن بازار 
سرمایه و ابتکارات جدید برای ثبات بخشی و ایجاد رونق 

در این بازار استقبال نماید.

عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی مطرح کرد:

شروط محسن هاشمی برای حضور احتمالی در انتخابات ریاست جمهوری

در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مطرح شد

روحانی: بورس گرفتار سیاست شده است؛ دولت از بازار سرمایه 
حمایت می کند

به مناسبت هفته کارگر

اولویت های یک فعال کارگری، اگر وزیر کار بود

ایرنا/آخرین نظرسنجی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات درباره اوقات 
فراغت ایرانیان در دوران کرونا نشان می دهد ۳9.1 درصد پاسخگویان 
نسبت به قبل از کرونا، بیشتر در شبکه های اجتماعی فعالیت می کنند. 
طبق این نظرسنجی 22.۳ درصد افراد پاسخگو اظهار داشته اند میزان 
فعالیت در شبکه های اجتماعی تفاوتی نسبت به قبل نداشته و 4.4 
درصد افراد نیز گفته اند فعالیتشان در این زمینه کاهش داشته است. 
۳۳.8 درصد پاسخگویان نیز در شبکه های اجتماعی فعالیت نمی کنند.
افراد بدون تحصیالت دانشگاهی نسبت به پاسخگویانی که تحصیالت 
شبکه های  در  فعالیتشان  اند  کرده  اعالم  بیشتر  دارند  دانشگاهی 

اجتماعی در قیاس با قبل از شیوع کرونا افزایش یافته است.
در بین پاسخگویانی که از شبکه های اجتماعی برای سپری کردن اوقات 
فراغت خویش در ایام کرونایی استفاده کرده اند، ۳۳.۶ درصد )21.9 
درصد کل نمونه( برای پیگیری اخبار، 21.۳ درصد )1۳.9 درصد کل 
نمونه( جهت سرگرم شدن و 1۷.1 درصد )11.2 درصد کل نمونه( برای 
ارتباط با دوستان و آشنایان به این رسانه های جمعی مراجعه کرده اند. 
کسب و کار، فعالیت های درسی و خریدکردن از دیگر استفاده های این 

دسته از پاسخگویان از شبکه های اجتماعی بوده است.
میزان مصرف موسیقی در زمان شیوع کرونا

میزان مصرف موسیقی 21 درصد پاسخگویان نسبت به قبل از ظهور 
کرونا افزایش یافته است، این در حالی است که ۶ درصد افراد پاسخگو 
اعالم کرده اند نسبت به قبل از شیوع کرونا، کمتر موسیقی گوش می 
دهند. ۳۶.4 درصد پاسخگویان نیز همانند قبل، وقت برای گوش دادن 
به موسیقی اختصاص داده اند. ۶.۳ درصد افراد در این دوران موسیقی 

گوش نمی دهند.
جوانان در قیاس با سایر گروه های سنی بیشتر اعام کرده اند

یافته  افزایش  آنها  موسیقی  مصرف  کرونا  شیوع  از  قبل  به  نسبت 
است.۷0.۷ درصد پاسخگویانی که در دوران شیوع کرونا برای گذراندن 
اوقات فراغت موسیقی گوش داده اند )44.۶ درصد کل نمونه(، آهنگ 
مورد نظر خود را از سایت یا کانال های تلگرامی دانلود کرده اند. 8.9 
درصد این دسته پاسخگویان )۵.۶ درصد کل نمونه( نیز از طریق خرید 
سی دی موسیقی مدنظر خود را تهیه کرده اند. تنها 0.۷ درصد این گروه 
از افراد پاسخگو )0.۵ درصد کل نمونه( در این ایام موسیقی مدنظر خود 

را از طریق کنسرت آنالین گوش داده اند.
۶۸ درصد میهمانی نمی روند

2۶.1 درصد پاسخگویان اعالم کرده اند نسبت به قبل از کرونا کمتر 
مهمانی می روند. ۳.۶ درصد افراد پاسخگو نیز اظهار داشته اند میزان 
مشارکت آنان در میهمانی در این ایام در مقایسه با قبل از شیوع کرونا 
تفاوتی ایجاد نشده است. از سوی دیگر 1.9 درصد افراد گفته اند در ایام 
کرونا بیشتر مهمانی رفته اند. ۶8.1 درصد پاسخگویان نیز بیان کرده اند 

در این دوره میهمانی نمی روند.
زنان در قیاس با مردان بیشتر اعالم کرده اند نسبت به قبل از شیوع کرونا 
کمتر به مهمانی خانوادگی می روند. افراد دارای تحصیالت دانشگاهی 
نیز  در قیاس با افراد بدون تحصیالت دانشگاهی بیشتر گفته اند میزان 
مشارکتشان در مهمانی ها نسبت به قبل از شیوع کرونا کاهش یافته 
است. در نهایت شهرنشینان در مقایسه با افراد ساکن روستاها بیشتر 
اعالم کرده اند میزان حضورشان در مهمانی ها نسبت به قبل از کرونا کم 

شده است. 
بین متغیر سن و میزان حضور در مهمانی ها رابطه معناداری وجود ندارد. 
در بین پاسخگویانی که اعالم کرده اند برای سپری کردن اوقات فراغت 
خود در ایام کرونایی به مهمانی رفته اند، 8۷.۶ درصد در مهمانی های 
خانوادگی )2۷.9 درصد کل نمونه(، 11.۵ درصد )۳.۶ درصد کل نمونه( 
در مهمانی های دوستانه و 0.۶ درصد )0.1 درصد کل نمونه( در مهمانی 

های کاری حاضر شده اند.
مسافرت ۲۳.۹ درصد به مشهد

میزان  کرونا،  ایام  در  اند  کرده  اعالم  پاسخگویان  درصد   2۷.1
مسافرتهایشان کمتر شده است. 2.۷ درصد افراد پاسخگو نیز گفته اند 

به میزان قبل سفر می روند. 
تنها 0.9 درصد پاسخگویان نسبت به قبل از شیوع کرونا بیشتر مسافرت 
رفته اند. همچنین ۶9.1 درصد پاسخگویان بیان کرده اند در دوران 

شیوع کرونا به مسافرت نرفته اند.
اوقات  سپری کردن  برای  اند  داشته  اظهار  که  پاسخگویانی  بین  در 
فراغتشان به مسافرت کرده اند، 4۵.9 درصد مسافران )1۶.۶ درصد 
کل نمونه( جهت تفریح، 2۷.۵ درصد )8.۳ درصد کل نمونه( برای زیارت 
سفر رفته اند. در بین پاسخگویانی که در ایام کرونایی به سفر رفته اند، 
2۳.9 درصد )۶.9 درصد کل نمونه( به مشهد، 1۶.۶ درصد )4.8 درصد 
کل نمونه( به شهرهای شمال کشور و 9.۳ درصد )2.۷ درصد کل نمونه( 
به تهران مسافرت کرده اند. بعد از این سه، به ترتیب شهرهای اصفهان، 

شیراز، کیش، قم و قشم دیگر مقاصد مسافران بوده است.
۴۲.۵ درصد در این روزها ورزش نمی کنند

20 درصد پاسخگویان گفته اند فعالیت ورزشی آنان نسبت به قبل از 
شیوع کرونا کاهش یافته است. 2۳.1 درصد افراد نیز به میزان قبل ورزش 
می کنند. همچنین 1۳.۵ درصد افراد پاسخگو اعالم کرده اند در مقایسه 
با دوران پیش از کرونا فعالیت ورزشی آنان افزایش یافته است. در نهایت 

42.۵ درصد پاسخگویان بیان کرده اند در این روزها ورزش نمی کنند.
میزان ورزش کردن زنان در مقایسه با مردان نسبت به قبل کرونا بیشتر، 
کاهش یافته است. همچنین جوانان با اختالف اندکی نسبت به سایر 
گروه های سنی بیشتر گفته  اند فعالیت های ورزشی شان در قیاس با 

قبل از شیوع کرونا کمتر شده است.
در بین پاسخگویانی که برای سپری کردن اوقات فراغت خود در دوران 
کرونا ورزش کردن را در پیش گرفته اند، 44.1 درصد )2۵.1 درصد کل 
نمونه( در خانه، ۳۶.1 درصد )20.۵ درصد کل نمونه( در محیط های 
عمومی و پارک ها و 1۷.۷ درصد )10 درصد کل نمونه( در باشگاهها 

ورزش کرده اند.
 جامعه آماری این نظرسنجی را شهروندان 18 سال و باالتر ساکن در شهر 
و روستاهای کشور تشکیل داده است. تعداد نمونه این نظرسنجی نیز 

210۳ نفر بوده که به صورت تصادفی انتخاب شده اند. 
در این نظرسنجی، فعالیت هایی نظیر فیلم دیدن، مطالعه کتاب، استفاده 
از ماهواره، میهمانی رفتن، فعالیت در شبکه های اجتماعی، سفر رفتن، 
تماشای تلویزیون، خریدن روزنامه یا مجله، گوش دادن به موسیقی و 

ورزش کردن مورد پرسش قرار گرفته است.

ربیعی خبر داد:
دستور رییس جمهور به وزارت اطالعات برای شناسایی عوامل انتشار فایل صوتی

الهه فراهانی
گروه سیاسی 
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ایسـنا/ شـیوع ویروس کرونا بخش های گسترده ای 
از فعالیـت هـای اجتماعـی، اقتصـادی، فرهنگی و 
ورزشی کشور و استان مرکزی را تحت تاثیر قرار داده 
کـه در ایـن میان مشـکالت بازمانـدگان از تحصیل، 
بویـژه بـه جهـت تبعـات آن، نگـران کننده تـر به نظر 

می رسـد.
بازماندن از تحصیل قصه تازه ای نیست و بسیاری از 
حداقل یکبار شـاهد داسـتان زندگی دانش آموزانی 
بـوده ایـم کـه بـا وجـود میـل بـه ادامـه تحصیـل، به 
دالیـل مختلـف امـکان حضـور در کالس درس را 

اند. نیافته 
شـیوع ویـروس کرونـا عـالوه بر اینکـه دانش آمـوزان 
را از تحصیـل در فضـای مدرسـه محـروم کرد، بسـتر 
بازمانـدن از تحصیـل بسـیاری از دانـش آمـوزان را 
حتـی از فضـای مجـازی فراهـم کـرد، بازماندنی که 
مشـکالت اقتصادی اگر تنها دلیلش نباشـد؛ قطعا 

یکـی از دالیلش هسـت.
بازمانـدن از تحصیـل در ایـن شـرایط کرونایـی برای 
مـردم مشهودترشـده اسـت، زیـرا در اطـراف خـود 
شـاهد افزایش تعـداد کـودکان و نوجوانان کار شـده 

اند.
  ۱۳۰  هزار ورودی پایه ابتدایی در سال ۹۹

علی محمـد غالمـی در اینباره بـا بیان اینکـه ورودی 
مقطع ابتدایی امسـال حدود 1۳0 هزار نفر بوده که 
حـدود 22 هزار نفر آن مربوط به پایه اول بوده، اظهار 
کـرد: بـا توجـه بـه ۳2 فعالیتی کـه برعهـده آموزش 
و پـرورش اسـت، دو سـال کرونایـی بـرای آمـوزش و 
پرورش سـال های بسـیار سختی بود و تاکنون حوزه 

آمـوزش چنین سـختی را تجربه نکـرده بود.
وی افزود: البته پس از گذشـت این دو سـال و کسب 
تجربـه، آمادگـی در زمینـه آمـوزش در دوران کرونـا را 
برای سـال آینده کسـب کرده ایـم، اما در شـروع این 
بحـران و حین شـیوع آن تجربه کافی بـرای مواجهه 

نداشتیم.
معـاون آمـوزش ابتدایـی آمـوزش و پـرورش اسـتان 

مرکـزی تصریح کرد: به گفته برخی اسـاتید تعلیم و 
تربیـت، آموزش در فضای مجـازی ۵0 درصد کارایی 
آمـوزش حقیقـی را دارد. آموزش مجازی مشـکالت 
زیـادی اعـم از مشـکالت معلمـان، دانـش آمـوزان، 
مشکالت ناشی از اختالفات طبقاتی و دسترسی به 

امکانـات و... را با خـود دارد.
غالمـی اضافـه کـرد: بازمانـدن از تحصیـل و تـرک 
تحصیـل دو مقوله جداسـت. دانـش آمـوزان باید در 
یـک بـازه زمانی از سـن ۶ تا 18سـالگی، هر سـاله از 
ابتـدای مهـر تـا آخـر خـرداد در کالس درس حاضـر 
باشـند و اگر دانش آموزی در آن بازه سنی در مدرسه 
حضور نداشـته باشـد و در جایی غیراز مدرسه به کار 
دیگری غیر از تحصیل مشغول باشـد، به او بازمانده 

از تحصیـل گفته می شـود.
وی ادامـه داد: تعـدادی از دانـش آموزان یـک قدم از 
بازماندگان جلوتر هستند به این معنی که در محیط 
های آموزشـی چندسـالی تحصیل کرده اند و بعد از 
مدتـی بـه دالیـل مختلـف محیـط آموزشـی را تـرک 
کـرده انـد و در سـاعت های آموزشـی رسـمی کشـور 
در مدرسـه حاضـر نشـدند کـه بـه ایـن دسـته تـارک 

تحصیـل گفته می شـود.
معـاون ابتدایـی آمـوزش و پـرورش اسـتان مرکـزی 
بـا بیـان اینکـه تنهـا یـک عامـل باعـث بازماندگـی 
از دالیـل  از تحصیـل نمی شـود، گفـت: پکیجـی 
خانوادگـی، روحـی و روانـی، اقتصـادی، اجتماعی، 
سیاسـی، محیـط مدرسـه و... سـبب بازماندگـی یـا 
تارک تحصیلی و در نهایت منفک شـدن دانش آموز 

از محیـط آموزشـی می شـود.
   آمـار دقیقـی از کـودکان بازمانـده از تحصیـل 

وجـود نـدارد
غالمی با بیان اینکه آمار دقیقـی از کودکان بازمانده 
از تحصیل وجود نـدارد، بیان کرد: طبق آخرین آمار 
اسـمی وزارتخانه در سـال 99، 88۶ نفر اعم از دختر 
و پسـر به عنـوان بازمانـده از تحصیل معرفی شـدند 
کـه پـس از تفکیک به دو گـروه با آدرس و بـی آدرس، 

اقدامـات الزم جهـت شناسـایی ایـن دانـش آمـوزان 
آغاز می شـود.

وی اضافـه کـرد: البتـه در بیـن آمـار برخـی اسـامی 
همیشـه وجـود دارد کـه وقتـی آنهـا را پیگیـری مـی 
کنیـم متوجـه مـی شـویم کـه اساسـا چنیـن دانش 
آمـوزی بـا این آدرس و کـد وجود نـدارد. در این موارد 
یـا دانـش آمـوز فوت شـده امـا شناسـنامه وی باطل 
نشـده یـا دانـش آمـوزی معلولیـت داشـته کـه وارد 
چرخـه آمـوزش نشـده که البتـه ایـن مـوارد آموزش 
پذیر نبوده و تربیت پذیر هستند. گاه در مقایسه آمار 
با آمار نهضت سـوادآموزی برخی اسـامی تکـراری و 

در هـر دو گروه هسـتند.
معـاون آمـوزش ابتدایـی آمـوزش و پـرورش اسـتان 
مرکـزی ادامـه داد: سـال گذشـته 21۶ نفـر از آمـار 
مذکـور در بانک اطالعاتی بهزیسـتی موجود بود که 
توسط کارشناسان بهزیستی شناسـایی شدند جزو 
دانـش آمـوزان معلـول ذهنی شـدید و زیـر آی کی یو 
آمـوزش و اصطالحـا تربیـت پذیـر بودنـد کـه ایـن 
اسـامی بـرای وزارتخانـه ارسـال شـده تـا از آمـار کلی 

کسر شـود.
   بازگردانـده شـدن ۲۴۰ دانـش آمـوز بـه چرخه 

آموزش در سـال گذشـته
غالمـی بیـان کـرد: 240 نفـر از دانش آموزان رسـما 
براسـاس اسـم و منطقـه، جـذب و به چرخـه آموزش 
برگردانـده شـدند کـه عمدتـا دارای مشـکالت مالی 

بوده انـد.
جملـه  از  امـدادی  بنگاه هـای  کـرد:  اضافـه  وی 
بهزیسـتی و کمیته امداد نیز در راسـتای شناسـایی 
داشـته اند،  را  الزم  همـکاری  امـوزان  دانـش  ایـن 
همچنیـن امسـال یـک مرکـز تحـت عنـوان "مرکـز 
جـذب، شناسـایی و آموزش دانـش آمـوزان بازمانده 
از تحصیـل" در خیابـان هپکـو اراک افتتـاح شـد که 
در ایـن مرکـز دانش آموزان شناسـایی شـده تـا زمان 
تعیین تکلیف و تشـکیل پرونده نگهداری می شوند 
و امکانـات آموزشـی نیـز در ایـن مـدت بـرای آموزش 

آنهـا فراهم اسـت.
معـاون ابتدایـی آمـوزش و پـرورش اسـتان مرکـزی 
خاطرنشـان کـرد: همچنیـن بـه کمـک مدرسـه-
بیمارسـتان حامـی یـار 90 دانـش آمـوز مبتـال بـه 
سـرطان توسـط معلمان به صورت داوطلب و رایگان 
آمـوزش را فـرا می گیرند که در حال حاضر رسـما ۶0 
معلـم فعال هسـتند و ۳۵0 معلـم دیگر نیـز آمادگی 

خـود را در ایـن زمینـه اعـالم کـرده انـد.
غالمـی افـزود: دانش آموزان بازمانـده از تحصیل در 
شـهرهای سـاوه و اراک بیشـترین فراوانی را دارند اما 
در مجموع در سراسـر استان پراکنده هستند و قابل 
توجه اسـت که تعـداد این دانـش آمـوزان در مناطق 
روسـتایی کمتر اسـت و بیشـتر در حاشـیه شهرها و 

مناطق مهاجرپذیر هستند.
   عدم حضور ۵۵۰ دانش آموز در پایه اول

وی ادامـه داد: امسـال در شـرایط کرونـا ۵۵0 دانش 
آمـوز پایـه اول که در سـامانه ثبت نام کـرده بودند، در 
ارزشیابی نوبت اول حضور نداشتند که تحت عنوان 

جاماندگان از تحصیل شـناخته می شوند. 
سـامی آنهـا بـه مناطـق فرسـتاده شـده کـه تـا پایان 
شـهریور ماه به هر شـکل ممکـن به چرخه تحصیل 
بازگردنـد. ایـن دانـش آمـوزان لزومـا فقیـر یا حاشـیه 
نشـین نیسـتند و برخی خانواده ها از آمـوزش فرزند 

خـود بـه سـبب شـرایط کرونا ممانعـت کـرده اند.
   محیط مدرسـه از فضای آموزشـگاه و مهمانی 

مطمئن تر اسـت
معـاون ابتدایـی آمـوزش و پرورش اسـتان مرکـزی  با 
اشـاره بـه برگـزاری مهمانی هـا و دورهمی هـا در ایام 
شـیوع کرونـا، ادامـه داد: البتـه جالـب توجـه اسـت 

که محیط مدرسـه از پـارک و مهمانی و آموزشـگاه ها 
بهتـر و مطمئن تـر اسـت. غالمـی در خصـوص پایـه 
پیش دبسـتانی گفت: مجموعـه دانـش آموزانی که 
در پایـه پیـش دبسـتانی ثبـت نـام کـرده انـد حـدود 
1۳ هـزار نفـر بوده اند کـه حدود 8 هـزار نفر ثبت نام 
نهایـی نکردند و این عدم اقـدام به ثبت نام در جریان 
سـنجش پایـه اول در نوبـت دهـی آنهـا را بـا مشـکل 
مواجـه خواهد کـرد. در این باره آگاهی بخشـی الزم 
بـه خانواده هـا صـورت گرفتـه امـا برخـی همچنـان 

نسـبت بـه این مهـم بی تفاوت هسـتند.
تحصیلـی  پوشـش  مجمـوع،  در  کـرد:  بیـان  وی 
ابتدایی در استان مرکزی علیرغم مشکالت موجود، 
99.۳8 درصـد بـوده که از نرم کشـوری باالتر اسـت.
معـاون ابتدایـی آمـوزش و پـرورش اسـتان مرکـزی 
در خصـوص افـت تحصیلـی دانـش آمـوزان گفـت: 
در شـرایط فعلـی نمـی تـوان آمـار دقیقـی از افـت 
تحصیلی داد، اما قطعا آموزش در فضای مجازی در 
مقایسـه با آموزش فضای حقیقی تفاوت دارد. البته 
معلمان از هیچ تالشی از جمله ارائه بسته آموزشی، 
تولیـدات الکترونیکـی، فلـش، درسـنامه و... در این 
راسـتا دریـغ نکردنـد تـا ارتبـاط آموزشـی در شـرایط 

مختلـف برقرار شـود.
غالمـی اضافه کرد: علیرغم همه تـالش ها، آموزش 
مجـازی جای آموزش حقیقـی را نخواهد گرفت و به 
همیـن منظور طـرح تام) تکمیـل آموزش مجـازی( 
و طـرح توانمندسـازی معلمیـن و دانش آمـوزان پایه 
اول و دوم بیشـتر بـرای دانـش آمـوزان پایـه اول و دوم 
در نظر گرفته شـده که نقیصه هـای آموزش مجازی 

جبران شـود.

بیاتیان، سرپرست شهرداری اراک گفت:در نوسازی 
هـای آینـده، تمامـی منازل سـازمانی کوی مسـکن 

قدیم، بهینه سـازی می شـود
سرپرسـت  بیاتیـان،  راه،  بـه  چشـم  گـزارش  بـه 
شـهرداری اراک گفت: شاید شاکله بلوار جهان پناه 
در قالـب یـک طراحـی ویـژه بـه صـورت مشـاوره ای 
طراحـی نشـده باشـد و یا ماننـد موقعیت پـروژه ۵8 
متـری که لغو شـد، پیش بینی هایی بـرای آن انجام 
نشـده باشـد، امـا از بـاب هویـت در بلوار جهـان پناه 

یـک پیـش بینـی هایـی انجام شـده اسـت.
بیاتیـان افزود: درمـورد بحث هویت شـهری در بلوار 
جهـان پنـاه، با توجه بـه اینکه در طـرح جامع جدید 
نیـز قسـمتی از این بلـوار در پهنه بلند مرتبه سـازی 
قرار گرفته، شـرایط به گونه ای اسـت که در نوسـازی 
هـای آینـده، تمامـی منـازل سـازمانی کـه در کـوی 

مسـکن قدیـم قـرار دارد بـه سـمت بهینـه سـازی و 
احـداث سـاختمان هـای مرتفع خواهـد رفت.

وی ادامـه داد: یـک پـروژه در قالـب پـل طبیعـت در 
شـهر اراک در دسـتور کار داریـم کـه در راسـتای آن 
چند نقطه گزینشی را در سطح شهر بررسی و پیش 
بینـی کـرده ایـم. یکـی از مناطـق پیش بینی شـده 
برای این اتفاق، بلوار جهان پناه اسـت. سـعی داریم 
در قالـب یـک پل عابر پیـاده که قابلیت های خـود را 
داشـته باشـد و کاربری های انتفاعی نیـز در کنار آن 
وجود داشـته باشـد، بتوانیم منطقه کوی مسـکن را 
بـه نظـم آباد متصل کنیـم. این موضوع فعـاًل در حد 
و انـدازه یـک ایـده بـوده و هنـوز جانمایـی آن انجـام 

نشـده است.
سرپرست شـهرداری اراک اظهار داشت: الین پیاده 
راه و دوچرخـه سـواری در بلـوار جهان پناه شـرایطی 

بـود کـه در مجموعـه مدیریـت شـهری بـه عنـوان 
پایلـوت فراینـد مسـیرهای دوچرخه سـواری در نظر 

گرفتـه و از همـان منطقـه نیز آغاز شـد. 
در حال حاضر نیزبرخی مسـیرهای جدید را درالین 
دوچرخـه سـواری گنجانـده ایـم و نگاهمـان در این 
راسـتا این اسـت کـه به این منطقه بـه عنوان منطقه 

تفرجگاهی دوچرخه سـواری نگاه نشـود.
دیـدگاه اصلی در این راسـتا این اسـت که مـردم را به 

اسـتفاده از دوچرخه ترغیب کنیم.
مهندس بیاتیان تصریح کرد: همچنین فـاز 2 پروژه 
علـم الهـدی اتصال منطقه شـهرصنعتی به سـمت 
دشـت نظـم آبـاد و همچنیـن اجـرای یـک تقاطـع 
غیرهمسـطح در زیـر کمربنـدی اسـت. طـرح ایـن 
پـروژه آماده شـده و شـرکت جهاد نصر نیـز به عنوان 
پیمانکار آن انتخاب و قرارداد آن منعقد شـده اسـت. 
تنهـا مسـئله ای کـه باعـث توقـف کار شـده، تملک 
اراضـی اسـت کـه در زیـر ایـن طـرح قـرار دارد. ایـن 
موضـوع در حـال حاضـر در برنامـه هـای کاری قـرار 
داده شـده و دیدگاهمان بر این اسـت که این مسئله 

را تعییـن تکلیف کنیم.
وی بیان داشت: تقاطع غیرهمسطح شهید نبیری 
در ادامـه بلـوار جهـان پنـاه که عمـاًل دو سـوی غرب 
و شـرق ریـل راه آهـن را به یکدیگر متصـل می کند، 
بر اسـاس مطالعات انجام شـده و طبـق طرح جامع 

شـهر اراک اجرایی شـده است. 
همچنین راسـت گـرد وچـپ گرد انتهـای ایـن بلوار 
طبـق طرح جامع شـهر اراک انجام شـده و خـارج از 

این طرح نیسـت.

ایرنا/جانشین رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک در امور اجتماعی 
گفت: ۷۵ نفر نیروی داوطلب برای ارایه خدمات بهداشتی و 

درمانی به بیماران کووید 19 به مرکز درمانی اراک اعزام شدند.
دکتر»ریتا ظهیری« افزود: از آغاز همه گیری کرونا و در موج اول 
با فراخوان نخست، هشت هزار نفر داوطلب درمانی نام خود را 
به عنوان نیروهای جهادی برای ارایه خدمت در حوزه های گوناگون 

ثبت کردند.
وی اظهار داشت: این داوطلبان در رشته های پرستاری، کمک 
پرستار، علوم آزمایشگاهی، بهداشت عمومی، بهداشت محیط 
و حرفه ای، تاسیسات، خدمات، نگهبانی، مامایی خدمات ارایه 
می کنند. جانشین رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک در امور 
امیرالمومنین)ع(،  بیمارستان  در  داوطلبان  گفت:  اجتماعی 
اکسترا  بخش  عصر)عج(،  ولی  حضرت  طالقانی،  امیرکبیر، 
بیمارستان امیرالمومنین)ع( و مرکز بهداشت اراک مشارکت دارند.

دکتر ظهیری تاکید کرد: 20 نفر داوطلب از اداره کل آموزش 
و پرورش، ناحیه یک و ناحیه دو اراک برای اراهی خدمات اعالم 

آمادگی کرده اند.
وی اظهار داشت: با توجه به اینکه بیمارستان امیرالمومنین)ع( 
سانتر اصلی کرونا است و در حال حاضر حجم باالیی از بیماران در 
این مرکز تحت مراقبت هستند، بیشتر نیروهای داوطلب به منظور 

کاهش فشار کاری به این مرکز اعزام شده اند.
جانشین رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک در امور اجتماعی 
گفت: همچنین افرادی از گروه جهادی مهاجر که مدیریت و 
ساماندهی آنان وابسته به بسیج است و نیز شورای صنفی اعالم 
برای ارایه خدمات در شرایط کنونی اعالم آمادگی کرده اند. شیوع 
ویروس کرونا از اسفندماه پارسال آغاز شد و استان مرکزی پس از 
قم در زمره نخستین استان هایی بود که موارد ابتال در آن مشاهده 

شد.
استان مرکزی در رنگ بندی وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی برای کرونا با رنگ قرمز نشان داده شده و شرایط بحرانی 

دارد.

۷5 نیروی داوطلب 
به مراکز درمانی اراک اعزام شدند

ایسنا/جانشین فرمانده انتظامی استان مرکزی از توقیف یک 
دستگاه کامیون حامل 9 تن و ۵40 کیلوگرم روغن نباتی نیمه 
جامد قاچاق در یکی از محورهای مواصالتی شهرستان اراک خبر 

داد.
سرهنگ "یوسف سپهوند" در تشریح این خبر گفت: در تداوم 
طرح های عملیاتی پلیس در مبارزه با قاچاق کاال، روز گذشته 
مأموران این پلیس، در تحقیقاتی از تردد یک دستگاه کامیون 
حامل کاالی قاچاق از طریق محورهای مواصالتی استان به سوی 
یکی از استان های جنوبی کشور با خبر شده و پس از هماهنگی 
با دستگاه قضائی، بالفاصله برنامه ریزی الزم را برای شناسایی و 

توقیف آن آغاز کردند.
این مقام ارشد انتظامی اظهار کرد: با اعالم این خبر و در برنامه 
امنیت اقتصادی  تیم های عملیاتی پلیس  انجام شده،  ریزی 
استان در سطح محورهای مواصالتی حاضر شده و با کنترل 
خودروهای عبوری، خودروی مذکور را شناسایی و توقیف کردند. 
وی خاطرنشان کرد: مأموران در بازرسی از این کامیون توقیفی 
موفق به کشف 2 هزار و 120 حلب روغن نباتی نیمه جامد فاقد 

هرگونه مدارک معتبر گمرکی به وزن 9 تن و ۵40 کیلوگرم شدند.
جانشین فرمانده انتظامی استان مرکزی در پایان با تاکید بر عزم 
قاطع پلیس در مبارزه با پدیده قاچاق افزود: راننده خودرو در این 
عملیات دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی 

به دستگاه قضایی معرفی شد.

کشف بیش از 9.5 تن روغن نباتی 
قاچاق در اراک

سرپرسـت  بیاتیـان،  راه،  بـه  چشـم  گـزارش  بـه 
شـهرداری اراک با بیان اینکه براساس طرح جامعی 
کـه در بهمـن ماه سـال گذشـته بـه شـهرداری ابالغ 
شـد، محـدوده شـهری اراک چنـدان تغییـر نکـرده 
اسـت، گفـت: درایـن میـان اراضـی واقـع شـده در 
در  بـار  تـره  میـدان  تـا  فـرودگاه  ابتـدای  محـدوده 
مالکیـت اوقـاف قـرار دارد و مقرر شـده تا با همکاری 
اداره کل راه و شهرسـازی در قالـب طـرح اقدام ملی 
مسـکن احداث شـود. در حال حاضـر نیز مطالعات 
و طراحی های آن انجام شـده و اتفاقی خوبی اسـت 
کـه در شـهر اراک رخ خواهـد داد. بـر ایـن اسـاس 
نزدیک به 8000 واحد مسـکونی قرار اسـت در قالب 
مسـکن ملـی احـداث شـده و به افـراد واجد شـرایط 

شـود. واگذار 
وی در ادامـه افـزود: موضـوع دیگـری که وجـود دارد 
این اسـت که بیشـتراین مناطق در مالکیـت دولتی 
قـرار دارنـد. به طور معمـول در طرح جامع شـهری، 
اراضـی کـه در خـارج از محـدوده شـهری قـرار دارند 
هنگامی کـه وارد محدوده مـی شـوند، ارزش افزوده 
ای بـرای ایـن اراضی ایجاد می شـود که مورد سـوال 
بسـیاری از مراجـع نظارتـی، غیرنظارتـی و یـا حتـی 

مـردم قـرار می گیـرد. بر این اسـاس تمایل مجموعه 
بیشـتر بـه ایـن سـمت و سـو اسـت کـه بـرای اراضی 
ارزش افـزوده ایجـاد کنـد که خـود دولـت متولی آن 
اسـت و در مالکیت دولتی اسـت تا اگـر ارزش افزوده 

ای هـم ایجاد شـود، دولـت از آن منتفع شـود.
سرپرسـت شـهرداری اراک گفت: در حال حاضر در 
حـال تطبیـق طرح جامع شـهری هسـتیم و برخی 
پیشـنهادات را در کمیسـیون مـاده ۵ مصـوب کرده 
ایـم تا در حوزه صدور مجوزها مشـکل خاصی وجود 
نداشـته باشـد. اصلـی تریـن موضوع تطبیـق طرح 

جامـع و کاهش حریم شـهری اسـت.
خـارج از محـدوده خدماتـی شـهری، مناطقـی بـه 
عنوان حریم شـهری قرار دارند که این حریم شهری 
گسـترش بسـیار زیادی در طرح جامع شـهری پیدا 
کـرده اسـت و ایـن موضـوع بـه نوبـه خـود پـاره ای 
مشـکالت را از نظـر نظـارت بـر سـاخت و سـازها و 

توسـعه فضـای سـبز ایجـاده کرده اسـت. 
بـر این اسـاس این موضوع را در قالب یک پیشـنهاد 
مجـددا مـورد بررسـی قـرار داده ایـم کـه در قالـب 
تطبیـق طرح جامـع برخی تغییرات احتمـاال ایجاد 

شود.

جـــاده ســـالمت بـــا هـــدف نشـــاط اجتماعـــی و 
ارتقـــای ســـالمت شـــهروندان بـــه زودی در کـــوی 

ــود.  ــداث می شـ ــهر اراک احـ ــه شـ جوادیـ
بـــه گـــزارش چشـــم بـــه راه، مهـــدی کرمـــی بـــا 
ـــت  ـــداز مدیری ـــم ان ـــت: چش ـــوق گف ـــر ف ـــالم خب اع
شـــهری اراک توجـــه بـــه نشـــاط اجتماعـــی و 
ـــا  ـــو ب ـــت و همس ـــهروندان اس ـــالمت ش ـــای س ارتق
ایـــن رویکـــرد ســـاخت جـــاده ســـالمت در کـــوی 
جوادیـــه شـــهر اراک در دســـتور کار قـــرار گرفتـــه 

اســـت.
 وی افـــزود: احـــداث جـــاده ســـالمت کـــوی 
ــهرداری  ــم شـ ــای مهـ ــی از طرح هـ ــه یکـ جوادیـ
اســـت کـــه محیطـــی مناســـب، ایمـــن و شـــاداب 

ــود. ــد نمـ ــم خواهـ ــهروندان فراهـ ــرای شـ بـ

ـــان  ـــتای خیاب ـــرح  در راس ـــن ط ـــت: ای ـــی گف کرم
ـــا  ـــام رض ـــان ام ـــل خیاب ـــوش حدفاص ـــهید دریان ش
)ع( ورودی شـــهرک مهردشـــت )گاوخانـــه( و میـــدان 
بهشـــت واقـــع در کـــوی جوادیـــه اجـــرا خواهـــد 
ـــه طـــول دوهـــزار متـــر  و عـــرض  شـــد. ایـــن طـــرح ب
۶ متـــر دارای مســـیر دوچرخـــه، پیـــاده روی، محـــل 
نصـــب وســـایل ورزشـــی و همچنیـــن ایســـتگاههای 

ـــد. ـــی باش ـــث م مک
وی خاطـــر نشـــان ســـاخت: ســـازمان عمـــران و 
بازآفرینـــی فضاهـــای شـــهری  شـــهرداری اراک، بـــه 
عنـــوان متولـــی انجـــام ایـــن پـــروژه عملیـــات نقشـــه 
بـــرداری، خاکبـــرداری، زیرســـازی، تســـطیح، 
مخلـــوط ریـــزی، بیـــس ریـــزی و آســـفالت ایـــن 

مســـیر را برعهـــده دارد.

بـه گـزارش چشـم بـه راه، مهـدی کرمـی گفـت: بـا 
تاکید بیاتیان، سرپرست شـهرداری اراک در راستای 
تحقـق نهضت آسـفالت در شـهر، کارخانه آسـفالت 
شـهری  فضاهـای  بازآفرینـی  و  عمـران  سـازمان 
شـهرداری، با تالش مضاعف پرسنل، آسفالت مورد 
نیـاز پـروژه های مختلف سـطح شـهر اراک را تهیه  و 

تولیـد می نماید.

آسـفالت  راسـتا،کارخانه  همیـن  در  افـزود:  وی 
و در   تولیـد  ُتـن آسـفالت  اراک  2488  شـهرداری 
اختیـار مناطـق و پـروژه هـای شـهری قـرار داده کـه 
شـامل ۵99 ُتـن آسـفالت در بزرگـراه امام علـی)ع(، 
10۷8 ُتن در بزرگراه خلیج فارس،99 تن در خیابان 
فداییـان اسـالم و ۷۵2 ُتـن در سـایر معابـر مناطق ۶ 

گانـه شـهر اراک مـی باشـد.

بیاتیان، سرپرست  شهرداری اراک:

در نوسازی های آینده، تمامی منازل سازمانی کوی مسکن قدیم، بهینه سازی می شود
سعید  بیاتیان:

محدوده شهری اراک چندان تغییر نکرده است

رئیس سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری اراک خبر داد:

پخش و توزیع 2488 تُن آسفالت در معابر اراک

رئیس سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری اراک خبر داد:

احداث جاده سالمت در کوی جوادیه شهر اراک

ایسـنا/مدیرکل تبلیغـات اسـالمی اسـتان مرکـزی 
گفـت: طبـق تصمیم گیری هـای صـورت گرفته در 
سـتاد کرونا، مراسم شـب های قدر در سراسر استان 

در فضـای بـاز برگزار می شـود.
حجت االسـالم مهـدی عباسـی با بیـان اینکه طبق 
اعـالم سـتاد ملی مبـارزه بـا کرونا، بیشـترین رعایت 
پروتکل هـا در سـطح مسـاجد و هیئات بـوده، اظهار 
کـرد: طبـق تصمیـم گیـری هـای صـورت گرفتـه 

در سـتاد کرونـا، مراسـم شـب های قـدر در سراسـر 
اسـتان در فضـای بـاز برگـزار می شـود، لذا برگـزاری 
مراسـم مسـاجد در فضای بـاز حیـاط و در محیط باز 
خواهد بود و هیئات نیز با مراجعه به ادارات تبلیغات 
شهرسـتان ها می تواننـد حیـاط مـدارس و پارک ها و 

حیـاط ورزشـگاه ها را در اختیـار بگیرند.
وی افـزود: شـهرداری ها و آموزش و پـرورش و ورزش 
و جوانـان بایـد همـکاری الزم را در ایـن خصـوص بـا 
سـازمان تبلیغـات انجـام دهند، مراسـم به مـدت دو 

سـاعت در فضـای بـاز برگـزار خواهد شـد.
مدیـرکل تبلیغـات اسـالمی اسـتان مرکـزی تصریح 
کـرد: در لیالـی قـدر نیز نماز مغرب و عشـا در فضای 
بـاز برگـزار می شـود، همچنیـن بـا توجـه به سـاعت 
تـردد در  مناجـات در شـب های قـدر، ممنوعیـت 

شـب های قـدر نیـز برداشـته شـد.
عباسـی اضافه کرد: جهت نظارت بر رعایت پروتکل 
ها از سوی مساجد و هیئات، بازرسین به طور مرتب 
بازرسـی های الزم را انجام و تذکـرات را ارائه می دهند 
کـه البتـه در این حیث میزان متخلفین مسـاجد در 
اسـتان آمـار باالیـی نـدارد و پیـش بینی می شـود در 
ایـام پیش رو نیز بیشـترین رعایت از سـوی مسـاجد 

گیرد. صورت 
وی بـا اشـاره بـه برنامه هـای مـاه مبـارک رمضـان 
ادامـه داد: در ایـن ایـام بـا همـکاری صدا و سـیمای 
اسـتان مرکـزی ۳0 برنامه "شـهد رمضـان" با حضور 
120 حافـظ و قـاری جـوان قرآن اسـتان تولید شـد، 
همچنیـن راه انـدازی " درس تفسـیر و اخـالق" ویژه 
اسـاتید هیئـت علمـی، پرسـنل ادارت و حوزه هـای 

علمیـه، برنامـه تالوت ویـژه دانـش آموزان در شـبکه 
شـاد بـا حضـور ۶ هـزار نوجـوان شـرکت کننـده از 

برنامه هـای ایـن ایـام بـوده اسـت.
همـدل"  محلـه   " پویـش   در  کـرد:  بیـان  عباسـی 
بچه هـای هـر محلـه بـا ثبـت نـام در سـامانه برنامـه، 
ثبـت  را  محلـه  اجتماعـی  فرهنگـی-  مشـکالت 
تـا در نهایـت بعـد از مـاه رمضـان امـام  می کننـد 
جماعت مسـجد با نماینده سـازمان تبلیغات و افراد 
منتقـد برنامه ریـزی الزم در خصوص رفع مشـکالت 

انجـام می دهنـد. را  محـالت 
وی تصریـح کـرد: اول مـاه مبـارک رمضـان سـاخت 
انیمیشـن کودکی کربالیـی کاظم سـاروقی نیز آغاز 
شـد کـه در آینـده ایـن اقـدام بـرای باقـی مفاخر نیز 

انجـام خواهد شـد.
ایرنا/سرپرست مدیریت مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی 
شهرداری اراک گفت: حذف حدود 149 کیوسک  مناطق مختلف 

کالنشهر در دستور کار ویژه قرار دارد.
حمیدرضا قناتی افزود: پیش بینی شده تا 2 سال آینده به تناوب 
این کیوسک ها حذف و بازارچه های یکپارچه با امکانات رفاهی و 

بهداشتی مناسب جایگزین شود.
وی بیان کرد: از مجموع اتاقک های فلزی مستقر در اراک، قرارداد 
حدود 100 کیوسک به اتمام رسیده و مستاجران آن ها باید در 
مدت زمان تعیین شده نسبت به تخلیه مکان کسب خود  اقدام 
کنند. سرپرست مدیریت مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی 
شهرداری اراک ادامه داد: مستاجرانی که قرارداد آن ها به اتمام 
رسیده و نسبت به تخلیه کیوسک اقدام نکنند، مراتب از طریق 

مراجع قضایی دنبال می شود.
قناتی اظهار داشت: وجود کیوسک ها در سطح شهر منظر بصری 
نازیبایی ایجاد کرده و موارد بهداشتی در این مکان ها به خوبی 
رعایت نمی شود. وی گفت: ایجاد بازارچه های یکپارچه با ارایه 
خدمات رفاهی و بهداشتی نه تنها در زیبایی منظر شهر موثر است 

بلکه در ارایه خدمات مطلوب به مردم نیز نقش اثرگذاری دارد.
اراک مرکز استان مرکزی است و در این منطقه بیش از ۶80 هزار 

نفر جمعیت زندگی می کند.

سایه سنگین کرونا 
و معضل بازماندگان از تحصیل

مراسم شب های قدر در استان مرکزی 
در فضای باز برگزار می شود

حذف کیوسک های شهری اراک
 در دستور کار قرار گرفت



اجتماعـی  تعامـالت  کاهـش  کرونـا،  گیـری  همـه  
شـهروندان و مانـدن در خانـه، نشـاط اجتماعـی را در 
جامعه کاهش داده و خانواده  ها را برای یافتن الگوهای 
صحیحی از گذرانـدن اوقات فراغت در ایـن دوران دچار 

سـردرگمی کـرده اسـت.
پویایی و جنب و جوش اعضای یک جامعه، شـکوفایی 
اسـتعدادهای افـراد و ایجـاد ظرفیـت هـای جدیـد در 
کشـور، احسـاس رضایـت از زندگی و افزایش مشـارکت 
 های مردمی از جمله شـاخص هایی اسـت که با میزان 
نشـاط اجتماعی موجود در جامعه، رابطه ای تنگاتنگ 
دارد و بـدون تامیـن نشـاط و شـادابی، دسـتیابی بـه 

پیشـرفت و توسـعه امـری دشـوار بـه نظر می رسـد.
شـیوع بیمـاری کرونـا )کوویـد 19( عـالوه بـر تاثیـرات 
جسـمی، سـبب پیامدهای روان  شـناختی جدی شده 

است. 

از جملـه پیامدهـای ایـن ویـروس می تـوان بـه خشـم، 
ناامیـدی، ناتوانـی، بـروز غـم، انـدوه، سـوگ، ناتوانـی و 
سـرزنش خود اشـاره کرد. همچنیـن در صـورت درمان 
نشـدن به موقع این بیماری  ها ممکن است مشکالتی 
نیـز در درازمـدت ایجـاد شـود کـه از جمله آنهـا ترس  ها 
و اسـترس  هـای مزمـن و بیمـاری  هـای شبه جسـمی 

است. 
بـا توجه به اینکه فعال درمانی برای این بیماری اندیشـه 
نشـده و همچنـان همـه کشـورها در سـطوح مختلـف 
بـا ایـن موضـوع درگیرنـد لـذا الزم اسـت حتـی  االمکان 
اقداماتـی جهـت بهبـود وضعیـت روانـی افـراد جامعـه 

گیرد. صـورت 
رسـانه  هـا در ایـن شـرایط، نقش مهمـی برعهـده دارند 
و مـی تواننـد بـا مخابـره پیام هـای امیدبخـش و آرامش 
دهنـده، میـزان هراس، اضطـراب و نگرانـی را در جامعه 
کاهش داده و شـکیبایی، امیدواری و تـاب  آوری مردم را 

کنند. تقویت 
امـا در ایـن شـرایط آنچـه را کـه از صـدا و سـیما دریافت 

کرده ایم ایجاد رعب و وحشـت میان افراد مسـن و گرو ه 
های حسـاس جامعه بوده که حساسـیت این ویروس را 
برایشـان دو چندان جلوه داده اند این در حالیسـت که 
دیگـر گروه های جامعه هیـچ نگرانی بابت ایـن ویروس 
نداشـته و شـاید بی تفاوت  و بـدون رعایت پروتکل های 
بهداشـتی از خطـرات آن در جامعـه حضـور پیـدا مـی 

کنند.
اگر به شـهروندان راهکارهایـی برای پرهیـز از ترددهای 
غیرضروری و ماندن بیشـتر در خانه ارائه می کنیم، الزم 
اسـت برای بحـران اوقـات فراغت خانوارها نیز چـاره ای 
اندیشـیده و با تولید برنامه های مفرح، مهیج و آموزنده 
و همچنیـن ارائـه پیشـنهادهای کاربـردی نظیر معرفی 
بازی ها و سـرگرمی های خانوادگی، تسهیل دسترسی 
آسـان و ارزان قیمـت خانوارهـا بـه تولیـدات فرهنگـی و 
سـرگرم کننده نظیر فیلم ها، سـریال های خانوادگی و 
... راه حلـی بـرای گذراندن صحیح اوقات فراغت، پیش 
روی آنهـا قـرار دهیـم که متاسـفانه اگر تنهـا برنامه های 
تلویزیونی ماه مبارک رمضان را بررسی کنیم در خواهیم 

یافت که جذابیت آن مانند سـال های گذشـته نیست و 
مخاطـب را بـرای جـذب تماشـای آن حریص نمی کند 
و شـاید همیـن موضوع نه چنـدان مهم از منظـر صدا و 
سـیما، بـرای تقویـت روحیه عمـوم و نیز پرهیـز از رفت و 

آمدهای خانوادگی بسـیار ضروری به نظر برسـد که اگر 
نگاه عمیقی برای تحلیل برنامه های تلویزیونی صورت 
بگیـرد در کاهـش همه گیری کرونا و نیز افزایش نشـاط 

اجتماعی گامی بزرگ برداشـته خواهد شـد.

خـبر ورزشی

هفته نامه فرهنگی ، اجتماعی ، سیاسی ، ورزشی استان مرکزی

صاحب امتیاز و مدیرمسئول : علیرضا خلج اسدی

سردبیر: مهدیه معصومی

دبیر تحریریه: صالح الدین خلج اسدی

مدیر بازرگانی: مهدیه معصومی

عکاس: صدرالدین خلج اسدی

طراح گرافیک و صفحه آرایی : مینا اسکندری

نشانی :اراک خیابان خرم ،کوچه خرم ،نبش کوچه شفا، ساختمان 

هفته نامه چشم براه    تلفن: 08633127388

cheshmberah@gmail.com:رایانامه

چاپ : بهمن

سـرمربی تیـم ملی فوتبـال ۵ نفره نابینایـان در ایـن خصوص به 
سـختی های کار اشـاره کرد و گفت : پس از بازی های آسـیایی 
تایلند که بچه ها توانستند سهمیه پارالمپیک را کسب کنند اما 
سـپس تصمیم گرفته شـد که بـه این رویـداد بزرگ ورزشـی اعزام 
نشـوند، دیگـر هیـچ اردویی نداشـتیم. یعنـی نزدیک به 2 سـال 
اسـت که بچه ها دور هم جمع نشـده اند و بنابراین، چه از لحاظ 
روحـی روانـی و چه از لحاظ جسـامی و فنی، از شـرایط مناسـب 
دور شـده انـد. کارمـان سـخت اسـت اما تـالش می کنیـم تا هر 

چه سـریعتر بازیکنان را به آمادگی الزم برسـانیم.
جـواد فلفلـی افـزود: کارمـان را حـدود دومـاه پیـش و از طریـق 
فضـای مجـازی آغـاز کردیـم امـا ایـن شـیوه، هرگـز نمـی توانـد 
کیفیتی مانند برگزاری اردو داشته باشد. ما فعال باید با تمرینات 
سـبک و مرور کارهای ابتدایـی کارمان را آغاز کنیم تـا در روزهای 

پایانی به مسـائل پیچیـده تر و تاکتیکـی بپردازیم.
وی دربـاره سـابقه حضـورش در تیـم ملی فوتبال ۵ نفـره گفت : 
مـن از سـال 8۷ یعنـی از ابتدای تشـکیل تیـم ۵ نفره، بـه همراه 
آقای نورایی که اهل شـیراز هم هسـتند، کارمان را شـروع کردیم 
و  در طوالیـن سـال هـا، یک مقام نایب قهرمانی پارالمپیک، یک 
قهرمانـی جهـان، دو قهرمانـی، پنـج نایـب قهرمانـی و دو مقـام 

سـومی آسـیا را کسـب کرده ایم.
سـرمربی تیم فوتبال نابینایان با اشـاره به اینکه مشکلی از بابت 
امکانات و شـرایط میزبانی وجود ندارد، گفت : ما دو مرحله اردو 
داریـم تـا بتوانیم بچه ها را به مرز آمادگی برسـانیم. سـپس در روز 
هـای 28 و 29 اردیبهشـت مـاه، دو دیـدار دوسـتانه بـا تیـم ملی 
روسـیه انجـام خواهیـم داد کـه بازی سـختی اسـت و باید تالش 

زیـادی در ایـن راه انجام دهیم.

 واندر ان ظلمت شب آب حیاتم دادنددوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند

صفحه آخر باده از جام تجلی صفاتم دادندبیخود از شعشعه رپتو ذاتم رکدند

دیدار دوستانه تیم ملی فوتبال 5 نفره 
نابینایان ایران با روسیه 

C H E S H M B E R A H

ـــع  ـــی، صنای ـــراث فرهنگ ـــرکل می ـــور مدی ـــا حض ب
ـــاون  ـــزی ، مع ـــتان مرک ـــگری اس ـــتی و گردش دس
فرهنگـــی و امـــور جوانـــان، مدیـــر خانـــه جـــوان 
اراک، معـــاون صنایـــع دســـتی در خانـــه جـــوان 
ــن آموزشـــی و معرفـــی  ــن اپلیکیشـ اراک از اولیـ
صنایـــع دســـتی اســـتان مرکـــزی و ســـامانه عرصـــه 

ـــد. ـــی ش ـــتغال رونمای اش
ـــی،  ـــراث  فرهنگ ـــرکل می ـــان ، مدی ـــی مرزب مصطف
گردشـــگری و صنایـــع  دســـتی اســـتان مرکـــزی در 
ـــی  ـــوزش و معرف ـــن آم ـــی از اپلیکیش ـــن رونمای آئی
رشـــته  هـــای صنایـــع  دســـتی اســـتان مرکـــزی 
ـــن  ـــرد: اپلیکیش ـــار ک ـــوان اراک اظه ـــه ج در خان
دســـتینه بـــا همـــکاری میـــراث  فرهنگـــی، اداره 
ـــان  ـــاد ناجی ـــردم نه ـــازمان م ـــان و س ورزش و جوان
میـــراث آفتـــاب طراحـــی و راه  انـــدازی شـــده 

اســـت.
مدیـــرکل میـــراث  فرهنگـــی، گردشـــگری و صنایـــع  
ــدف از راه   ــزود: هـ ــزی افـ ــتان مرکـ ــتی اسـ دسـ
ـــای  ـــته  ه ـــی رش ـــن، معرف ـــن اپلیکیش ـــدازی ای ان

صنایـــع  دســـتی جهـــت عالقـــه  منـــد ســـازی و 
کار آفرینـــی جوانـــان، آمـــوزش صنایـــع  دســـتی 
بـــه منظـــور افزایـــش ســـطح آگاهـــی، توانمنـــد 
ســـازی و توســـعه ظرفیـــت منابـــع انســـانی دانـــش 
ـــتغال  ـــت اش ـــر جه ـــئولیت  پذی ـــر و مس ـــه، ماه  پای
ـــدان  ـــی هنرمن ـــتی و معرف ـــع  دس ـــوزه صنای در ح
صنایـــع  دســـتی و بازارهـــای هـــدف صنایـــع 
 دســـتی بـــه عنـــوان یـــک حـــوزه رقابـــت  پذیـــر، 
ـــتاب  ـــتمر و پرش ـــد مس ـــا رش ـــوازن ب ـــات، مت ـــا ثب ب

بـــوده اســـت.
وی بیـــان کـــرد: طراحـــی و اجـــرای اپلیکیشـــن 

ــه آدرس  ــتی بـ ــع  دسـ ــوزش صنایـ ــی و آمـ معرفـ
http://dastine.parsaspace.com/Dastine.

ـــه   ـــران و عالق ـــتیابی صنعتگ ـــدف دس ـــا ه apk ب
ــر  ــتی در هـ ــع  دسـ ــوزش صنایـ ــه آمـ ــدان بـ منـ
ـــای  ـــته  ه ـــوزش رش ـــی و آم ـــکان، معرف ـــان و م زم
ــه صـــورت  ــامانه بـ صنایـــع  دســـتی در ایـــن سـ
محتـــوای تصویری)ویدئـــو، موشـــن  گرافـــی و 
ـــتی  ـــع  دس ـــدان صنای ـــی هنرمن ـــس( و  معرف عک
جهـــت ایجـــاد و تســـهیل بـــازار فـــروش انجـــام 
ـــراث  ـــزود: اداره کل می ـــان اف ـــت. مرزب ـــه اس گرفت
 فرهنگـــی، گردشـــگری و صنایـــع  دســـتی اســـتان 
ـــاز  ـــورد نی ـــک م ـــش ترافی ـــت افزای ـــه جه ـــزی ب مرک
اپلیکیشـــن و پشـــتیبانی بـــرای مداومـــت بهـــره  

بـــرداری جوانـــان و هنرمنـــدان از آن، همـــکاری 
حداکثـــری را خواهـــد داشـــت.

مرتضـــی امیـــدی، معـــاون فرهنگـــی و امـــور 
جوانـــان اســـتان مرکـــزی نیـــز در ایـــن نشســـت 
بـــه تعـــداد قریـــب بـــه ۵0 ســـمن جـــوان فعـــال 
اراک اشـــاره کـــرد و گفـــت: اشـــتغالزایی جوانـــان از 
ـــتان  ـــان اس ـــازمان ورزش و جوان ـــای س ـــت ه اولوی
ـــث ازدواج  ـــه در بح ـــن خان ـــه ای ـــت ک ـــزی اس مرک
ــان  ــی جوانـ ــای اجتماعـ ــیب هـ ــش آسـ و کاهـ

اقدامـــات مناســـبی داشـــته اســـت. 
وی تاکیـــد داشـــت: خانـــه جـــوان اراک بـــا مدیریـــت 
جدیـــد حیـــات دوبـــاره پیـــدا کـــرده اســـت و برنامـــه 
ـــه ترتیـــب  هـــای ویـــژه ای بـــرای فعالیـــت ایـــن خان
داده شـــده کـــه معاونـــت فرهنگـــی و امـــور جوانـــان 

از آن حمایـــت الزم را خواهـــد داشـــت.
امیـــدی اضافـــه کـــرد: ســـامانه عرصـــه اشـــتغال در 
زمینـــه اشـــتراک ایـــده کارآفرینـــی حرکتـــی مثبـــت 
اســـت و ایـــن ســـامانه بـــرای آینـــده کارآفرینـــان 

ـــود. ـــد ب ـــان خواه درخش

معاون فرهنگی و امور جوانان استان مرکزی:

 خانه جوان اراک با مدیریت جدید حیات دوباره پیدا کرده است

ایرنا/رئیس کمیته سـالمت فدراسیون پزشـکی ورزشی با بیان اینکه 
ورزش نـه تنهـا با روزه منافاتی ندارد بلکـه درصورت انجام صحیح آن، 
فـرد روزه دار را در مقابـل سـختی روزه داری مقاوم تـر می کنـد، افـزود: 
ورزش در مـاه رمضـان، از تجمـع چربـی در بـدن جلوگیـری و عمـل 

سـوخت و سـاز را تسهیل می کند.
اللـه حاکمـی بـا یـادآوری اینکـه بـدن به طـور طبیعـی تطابق قلبی 
عروقـی و عضالنـی اسـکلتی بـا ورزش پیدا مـی کنـد، بـه روزه داران 
توصیه کرد: فعالیت های فیزیکی را در ماه رمضان به صفر نرسـانید 
تـا هـم افزایـش وزن بـه وجـود نیایـد و هم آمادگی جسـمی از دسـت 

نرود.
در هنگام روزه داری شدت ورزش را کاهش دهید

وی ادامـه داد: ورزش روزانـه در ایـن مـاه، باعـث حفـظ سـالمتی و 
تسـهیل در بازگشـت فـرد بـه انجـام ورزش هـای مـداوم در پایـان ماه 
رمضـان می شـود البته برای جلوگیـری از ضعف بدنی، بایـد از انجام 
حرکات سـنگین و جلسات متعدد ورزشـی دوری کرد. پس در هنگام 
روزه داری بایـد بـه صورت منظم و مالیم ورزش را ادامه داد تا سـالمت 

جسـم تامین شود.
حاکمی درباره چرایی دوری از ورزش سنگین در ماه رمضان توضیح 
داد: فعالیـت زیـاد باعـث افزایـش تعریـق و صـرف انرژی بیشـتر می 
شـود کـه فـرد روزه دار را دچـار عطـش فـراوان و افـت فشـار خون می 
کنـد، امـا فرد روزه دار با کاهش شـدت برنامه ورزشـی می تواند عالوه 

بر فعـال مانـدن، انرژی هـم حفظ کند.
دو ساعت بعد از افطار زمان مناسبی برای ورزش است

رئیس فدراسـیون پزشـکی ورزشـی بـا توصیـه بـه روزه داران مبنی بر 
اینکـه زمانـی را انتخـاب کنید کـه بیشـترین میـزان انـرژی را دارید و 
ورزش لطمـه ای بـه روزه شـما نمـی زنـد، خاطرنشـان کـرد: بهترین 

زمـان انجـام حـرکات ورزشـی 2 تـا ۳ سـاعت بعـد از افطار اسـت.
ضمـن اینکه باید از افطار تا سـحر به صورت مرتب، نوشـیدنی هایی 
ماننـد چـای، انـواع دمنـوش ، میـوه هـا بـه انـدازه دو تـا سـه واحـد و 

همچنیـن لبنیات به شـکل میـان وعـده مصرف شـود.
وی افـزود: در وعـده سـحری هـم از مصرف مـواد قندی پرهیز کنید 
چـرا کـه مصـرف ایـن مـواد باعـث افزایـش قنـد خون مـی شـود و در 
نتیجه به هنگام سـوخت ایـن مواد قنـدی، فـرد روزه دار دچار ضعف 
و عطـش فـراوان مـی شـود. ضمـن اینکـه مصـرف مایعـات زیـاد در 
وعـده سـحری نه تنها تاثیـری بر رفع عطـش در طـول روز ندارد بلکه 
بالفاصلـه از بـدن دفـع مـی شـود پـس بایـد در بیـن افطار و سـحری 
مایعـات مصرف شـود. حاکمی دربـاره ورزش کردن بین وعده سـحر 
تـا افطـار هم یادآور شـد: در این بازه زمانی هم افـراد می توانند ورزش 
های مالیم در منزل داشـته باشند بخصوص در این روزهای کرونایی 

که باشـگاه ها و اماکن ورزشـی تعطیل هسـتند.
بهترین ورزش در ماه رمضان ورزش های تفریحی و مایم است

رئیس فدراسـیون پزشکی ورزشـی با تاکید بر اینکه بهترین ورزش در 
طـول مـاه رمضان، شـنا، ورزش های تفریحـی و مالیم از جمله پیاده 
روی و ورزش هـای هـوازی پـس از صـرف افطـار اسـت تـا از گرفتگی 
عضالت پیشـگیری شود، تصریح کرد: شـدت ورزش بیشتر مد نظر 
ما اسـت که این شـدت را از روی مقیاس های ضربان قلب، سـختی 
کار، احسـاس نسـبی لـذت بـردن از ورزش و تسـت صحبـت قابـل 
تشـخیص اسـت. وی در مورد تست صحبت توضیح داد: منظور این 
اسـت که ورزشـی متوسط قلمداد می شـود که فرد بتواند یک جمله 

کوتـاه را هنـگام ورزش بیان کند اما نتوانـد آواز بخواند.

ایرنا/معـاون راهبـری و نظـارت بر بهره بـرداری آبفای 
کشـور گفت: سـال آبی جاری )مهرماه 1۳99 تا آخر 
شـهریور1400( بـه دلیـل کاهـش بارش هـا و شـیوع 
گسـترده بیماری کرونا سـال سـختی برای تامین آب 
اسـت کـه صرفه جویـی در مصـرف را الزامی می کند.

»حمیدرضـا کشـفی« در نشسـت خبری بـا موضوع 
تنـش آبـی و بررسـی شـرایط تامیـن آب در تابسـتان 
1400 افزود: امسـال به طورمتوسـط از ابتدای سـال 
آبـی جـاری تاکنـون حـدود 40درصـد بـارش هـا در 
هم سـنجی بـا پارسـال بـا کاهـش همراه بـوده کـه در 
برخـی نقاط وضعیـت بارش هـا وخیم تر بوده اسـت.

وی ادامـه داد: وضعیـت بـارش هـا در حوضـه آبریـز 
بـه دوره درازمـدت ۵2 سـاله  شـرق کشـور نسـبت 
حـدود 80درصـد کاهش نشـان می دهـد، در حوضه 
آبریـز فـالت مرکزی که 1۷ اسـتان کشـور را متاثر می 
سـازد، ایـن کاهـش ۵0 درصـد و در حوضـه خلیـج 
فـارس و دریـای عمـان 41 درصد کاهـش روی داده و 
کاهـش بارش ها حتی حوضه آبریـز دریای خزر را نیز 
شـامل شـده، به گونه ای که در این حوضه 18درصد 

کاهش بـارش اتفـاق افتاده اسـت.
معـاون راهبری و نظـارت بر بهره برداری آبفای کشـور 
خاطرنشـان کرد: کاهش بـارش ها اثر خـود را بر روی 
ورودی آب مخـازن سـدها گذاشـته و سـبب کاهـش 
حجـم موجـودی آب مخـازن سـدهای کشـور شـده 
اسـت بـه گونـه ای کـه ۵0درصـد ورودی بـه سـدها 
نسـبت به پارسـال کاهش یافته اسـت؛ به این معنی 
که ورودی آب به سـدها پارسـال 80 درصد بود که این 

میـزان بـه ۵0درصـد کاهش پیـدا کرده اسـت.
کشـفی ادامـه داد: شـرایط کاهـش بارشـی و کاهش 
حجـم آب ورودی بـه سـدها در شـرایطی اسـت کـه 
هنـوز بـه فصل گرمتر سـال و افزایش بیشـتر مصرف 
نرسـیده ایـم و نیـز بیمـاری کرونا همچنان در کشـور 

شـیوع دارد.
وی گفـت: حدود 4۷0 شـهر کشـور وابسـتگی ۳0 تا 

100درصـدی بـه آب های سـطحی دارند که همگی 
بـا آثـار کاهش بـارش هـا روبـه رو هسـتند، اما ممکن 

اسـت دچـار تنش آبی نشـوند.
معـاون راهبری و نظـارت بر بهره برداری آبفای کشـور 
افـزود: کاهـش بـارش هـا اثر منفی بـر روی تعـدادی 
از چـاه هـای تامین آب داشـته، به گونه ای که سـبب 
آلـوده شـدن و کاهـش کیفیـت آنهـا شـده و بـه ایـن 
ترتیـب از مدار تامیـن آب خارج شـده اند که خود این 

امـر کار تامیـن آب را دشـوارتر می کند.
کشـفی، با بیان اینکه امسال سـال سختی در تامین 
آب اسـت بـر رعایـت صرفـه جویـی 1۵ درصـدی در 

مصـرف آب تاکیـد کرد.
کولرهای آبی عمده ترین مصرف کننده آب

وی دربـاره مصـرف آب در کولرهـای آبـی، گفـت: 
حـدود 1۶ میلیون کولـر آبی اکنون در کشـور درحال 
اسـتفاده اسـت و به طـور متوسـط حـدود ۵00 هـزار 

دسـتگاه جدیـد بـه این تعـداد افـزوده می شـود.
معـاون راهبری و نظـارت بر بهره برداری آبفای کشـور 
ادامـه داد: در شـهر یـزد 2۶0 هـزار کولـر آبـی در حال 
اسـتفاده اسـت و ایـن عـدد در کل اسـتان 400 هـزار 
دسـتگاه است،براسـاس بـرآوردی کـه انجام شـده در 
شـهر یزد فقط به طور متوسـط در هر کولر آبی حدود 
40 مترمکعب از زمان شـروع استفاده از کولر تا پایان 

آن آب مصـرف می شـود.
کشـفی افـزود: به ایـن ترتیب در اسـتان یزد بـا وجود 
400 هـزار کولـر فعال، حـدود 1۶ میلیون مترمکعب 
آب تبخیـر می شـود کـه ایـن امـر در 1۶0 روز پیـک 
مصرف شـرب و بهداشـت اسـت و این موضوع را می 

توان در کل کشـور تعمیـم داد.
وی بر ضرورت بهینه سـازی مصـرف آب در کولرهای 
آبـی تاکیـد کـرد و از تالش برای واداشـتن سـازندگان 
 ایـن نـوع کولرهـا بـرای بهینـه سـازی آنهـا خبـر داد.

افزایش شهرهای دارای تنش آبی
این مقام مسـوول، تنش آبی را پیشی گرفتن مصرف 

بـه تامیـن برشـمرد و خاطرنشـان کرد:  آب نسـبت 
شـهرهای کشـور در تنش آبی به چهار دسـته تقسیم 
شـده اند که دسـته نخسـت شـهرهای بدون مشکل 
هسـتند و از یک هزار و ۳4۶ شـهر کشـور، یک هـزار و 

۶4 شـهر جـزو این دسـته به حسـاب مـی آیند.
معـاون راهبری و نظارت بر بهره برداری آبفای کشـور، 
دسـته دوم شـهرها را دارای تنش خفیف و دسته سوم   
را بـا تنـش بیـن 10 تـا 20 درصدی و دسـته چهـارم را 

شـهرهای با تنش بـاالی 20درصد اعـالم کرد.
کشـفی گفت: بیشـترین تنش آبـی در حوضـه آبریز 
فـالت مرکزی با حدود 104 شـهر و پـس از آن حوضه 
آبریـز خلیج فـارس و دریای عمان با 9۳ شـهر اسـت.
وی از تهیـه و تصویـب سـند پایـداری و مدیریت تنش 
آبـی در کشـور خبـر داد و خاطرنشـان کرد: این سـند 
با ۶ سـرفصل بـرای اجرا ابالغ شـده و بر پایـه آن 24۳ 
پـروژه در 414 شـهر تعریـف و آغاز شـده که البته باید 

تامیـن اعتبار انجام تـا به موقع اجرایی شـوند.
تنش آبی در پایتخت؟

معـاون راهبری و نظارت بر بهره برداری آبفای کشـور، 
درباره تنش آبی در تهران گفت: تهران هم با مشـکل 
تامیـن آب روبـه رو اسـت، امـا جزو شـهرهای تنش دار 
نیسـت، البتـه در برخـی مناطق شـهر بایـد مدیریت 
فشـار اعمـال شـود و مـردم نیـز مدیریـت مصـرف را 

مدنظر قـرار دهند.

آبرسانی تانکری به ۷ هزار روستا
وی ادامـه داد: وضعیـت بـارش هـا بـر روی آبرسـانی 
بـه روسـتاها نیـز اثرگذار شـده، به گونه ای که امسـال 
هفـت هـزار روسـتا بـا تانکـر آبرسـانی خواهند شـد و 
عمده این روسـتاها در اسـتان های پهناور سیسـتان 
و بلوچسـتان، کرمـان و خراسـان جنوبی قـرار دارند.

افزایش ظرفیت آب شیرین کن ها
کشـفی دربـاره تامیـن آب از طریـق شـیرین سـازی 
طـرح  اجـرای  بـرای  خاطرنشـان کرد:  دریاهـا،  آب 
شـیرین سـازی آب خلیـج فـارس، دریـای عمـان و 
دریـای خـزر، دو کار مطالعاتـی در وزارت نیـرو انجـام 
گرفتـه که نخسـتین آن، طرح شـیرین سـازی آب در 
جنوب کشـور و رسـاندن آن به شـهرهای شـعاع 100 
کیلیومتری دریا اسـت که مطالعه آن نهایی و مصوب 

شـده و بـه مرحلـه اجـرا درآمده اسـت.
معـاون راهبـری و نظـارت بـر بهـره بـردای شـرکت 
آبفـای کشـوری ادامـه داد: در ایـن طرح کار سـاخت 
آب شـیرین کن بـرای انتقال ۵80 هـزار مترمکعب در 

شـبانه روز در حـال انجـام اسـت.
ایـن مقـام مسـوول گفـت: از جملـه آثـار تامیـن آب 
توسـط آب شـیرین کن ها ایـن اسـت کـه تعـدادی از 
شـهرها کـه در گذشـته در فهرسـت شـهرهای دارای 

تنـش بودنـد، امسـال مشـکلی ندارنـد.
وی افزود: طرح دوم، شـیرین سـازی آب و رساندن آن 
بـه فالت مرکـزی ایران اسـت کـه مطالعـات آن انجام 
شـده اما اجرایی کردن آن نیازمند صرف هزینه های 
گزاف اسـت و نیاز اسـت صنایع به این امر ورود کنند.
ایـن اسـت کـه ۵80 هـزار  برنامـه  کشـفی گفـت: 
مترمکعب شـیرین سـازی فعلی به یـک میلیون متر 

مکعـب افزایـش یابـد.
معـاون راهبـری و نظارت بر بهره بردای شـرکت آبفای 
کشـوری دربـاره طـرح »آب امیـد« خاطرنشـان کرد: 
ایـن طـرح در زمسـتان امسـال منجـر به کاهش سـه 
درصـدی در مصـرف مشـترکان شـد که البته نیـاز به 

زمان بیشـتری دارد تا نتایج کامل آن مشـخص شود.
جیره بندی آب نداریم

وی درباره احتمال جیره بندی آب با توجه به شـرایط 
بارشـی کشـور گفت: هیچ برنامه ای برای جیره بندی 

آب شـهرها تدارک دیده نشده است.
کشـفی همچنیـن درخصـوص تخصیـص بودجه به 
پروژه هـای آبـی کشـور افـزود: در سـال 98 از سـوی 
رهبـر معظم انقـالب اجازه داده شـد کـه ۵0 میلیون 
دالر از صندوق توسـعه ملی برداشـت شود که اگر این 
بودجه اختصاص نمی یافت اکنون ۶00 شـهر دارای 

تنش آبـی بودند.
معاون راهبری و نظارت بر بهره برداری شـرکت آبفای 
کشـور ادامـه داد: سـالیانه ۶.۵ میلیـارد مترمکعـب 
آب در شـهرها مصـرف می شـود و ۵0 درصد شـهرها 
تحـت پوشـش شـبکه فاضالب هسـتند، حدود سـه 
میلیـارد مترمکعب ظرفیت تصفیه می توانیم داشـته 
باشـیم کـه البتـه همه ایـن رقـم نمی توانـد در اختیار 
ذینفـع بخـش صنعت قرار گیرد، بخشـی نیـز باید به 
آبخوان هـا تزریـق شـود تـا محیـط زیسـت نیـز دچـار 
آسـیب نشـود اما اگر پروژه فاضالب تکمیل شود 1.2 
میلیـارد متر مکعب پسـاب قابل واگـذاری به صنعت 

است. 
سخنگوی شرکت آبفا درباره افت کیفیت آب با توجه 
بـه موضوع کاهش سـطح آبهـای زیرزمینـی، گفت: 
خط قرمز ما کیفیت آب اسـت یعنی ما به طور دقیق 
انـدازه می گیریـم که فلزات سـنگین و کـدورت آب به 
چـه شـکلی باشـد، ممکـن اسـت در برخـی مناطق 
شـوری آب را شـاهد باشـیم امـا بـه کیفیـت آسـیبی 

نخواهد رسـید.
کشـفی ادامه داد: برای ارتقای کیفیت، تعداد زیادی 
پـروژه تعریـف شـده و بودجـه الزم پیش بینـی شـده 
اسـت. کیفیـت آب بـه صـورت روزانـه رصـد می شـود 
و بـه محـض اینکـه در حاشـیه ریسـک قـرار می گیرد 

مطلع خواهیم شـد.

رئیس کمیته سامت فدراسیون پزشکی ورزشی:

ورزش حین روزه داری سبب تسهیل 
سوخت وساز بدن می شود

معاون راهبری و نظارت بر بهره برداری آبفا اعالم کرد:

تابستان سخت تامین آب در کشور/ لزوم صرفه جویی در مصرف

شیرین شمس الهی
گروه جامعه 

بررسی میزان نشاط خانواده ها در شرایط کرونایی

عدم جذابیت سریال های تلویزیونی نسبت به سال های گذشته


