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  هفته نامه

3

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری اراک در نظر دارد بر اساس بودجه مصوب سال جاری انجام عملیات تکمیلی خط انتقال چاه 24 نقدبیگی متعلق به سازمان 

سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری اراک از طریق مناقصه عمومی به مناسبترین قیمت پیشنهادی اقدام نماید. لذا متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر 

می توانند به مسئول آب و قنوات سازمان جناب آقای مهندس ابراهیمی واقع در شهر صنعتی- جنب سازمان همیاری شهرداری ها ، سازمان سیما، منظرو فضای سبز شهری 

شهرداری اراک مراجعه  و یا با شماره تلفن 33132020-086 تماس حاصل فرمایند.

اجـــرای عملیـــات تکمیلـــی 
 24 چـــاه  انتقـــال  خـــط 
نقدبیگی متعلق به سازمان 
ســـیما، منظـــر و فضـــای ســـبز 
اراک شـــهرداری  شـــهری 

احمد کربالئی حسنی 
سرپرست سازمان

عنوان مناقصه 
اجرای عملیات تکمیلی خط انتقال چاه 24 نقدبیگی اراک مطابق با برآورد بالغ بر 11،029،182،150 ریال وتضمین شرکت 

در مناقصه به مبلغ 552،000،000ریال  )شماره مناقصه  : 2000094175000004(

نحوه و زمان دریافت اسناد مناقصه
دریافت اسـناد مناقصه ازسـاعت 08:00 روز پنجشـنبه  1400/03/13 تا سـاعت 14:30 روز سـه شـنبه مورخ  1400/03/18به 
مـدت 6 روز و صرفـا"  از طریـق سـامانه تـدارکات الکترونیـک دولـت )سـتاد( بـه آدرس www.setadiran.ir  امـکان پذیـر 

می باشـد .

آخرین مهلت بارگذاری 
مدارک و پیشنهاد قیمت

آخریـن مهلـت بارگـذاری مـدارک بصـورت الکترونیکـی در سـامانه سـتاد بـا رعایـت موارد مندرج در اسـناد مناقصه و تحویل 
نسـخه فیزیکـی ضمانـت نامـه یـا فیـش واریـزی بـه دبیرخانـه سـازمان سـیما، منظر و فضای سـبز شـهری شـهرداری اراک تا 

سـاعت14:30 روز یکشـنبه مـورخ  30/ 03 /1400 مـی باشـد .

 میزان و نوع تضمین 
شرکت در مناقصه

برابر 5 درصد مبلغ برآوردهزینه اجرای عملیات تکمیلی خط انتقال چاه 24 نقدبیگی صرفا در قالب ضمانت نامه بانکی 
)فرایند ارجاع کار( با 3 ماه اعتبار یا فیش واریزی به حسـاب سـپرده پیمانکاران بنام سـازمان سـیما، منظر و فضای سـبز 

شـهری شـهرداری اراک به شـماره حسـاب 100833558439 بانک شـهر شـعبه شهید بهشتی
زمان گشایش پاکت ها و محل 

تشکیل کمیسیون مناقصه
روز دوشـنبه مـورخ 1400/03/31 راس سـاعت 11-  در محـل سـازمان سـیما، منظـر و فضـای سـبز شـهری شـهرداری اراک  – 

حضـور شـرکت کننـدگان بالمانـع اسـت ) همـراه داشـتن معرفـی نامـه جهـت شـرکت در جلسـه مناقصـه الزامـی اسـت ( .
کلیه شرکت های واجد شرایطحداقل صالحیت شرکت کننده

توضیحات:
  بـه پیشـنهادات مبهـم، مشـروط ، فاقـد شـرایط قانونـی، فاقـد ضمانـت نامـه یـا فیـش واریـزی و یـا بـه میـزان کـم تـر از مبلغ تضمیـن و خـارج از مهلت ترتیب اثـر داده 

نمی شود.
  هزینه کارمزد سامانه ستاد بعهده برنده مناقصه خواهد بود .

  سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج است .
  کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد شرکت کنندگان در مناقصه و بازگشایی پاکت ها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( 
به نشانی : www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است شرکت کنندگان در مناقصه در صورت عدم عضویت ، مراحل ثبت نام در سامانه مذکور و دریافت 

گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه انجام دهند . 

آگهی مناقصه  عمومی

امام علی )ع( به مالک می فرماید: به مردم نگو من امیر هستم ، 
دستور می دهم و بقیه باید عمل کنند.این ادبیات قلب را سیاه، 

دین را تضعیف و  دگرگونی را نزدیک می کند

مسعود پزشکیان، کاندیدای رد صالحیت شده انتخابات ریاست جمهوری در نطق میان دستور:

در خصوص عملکرد خودم در 
شورای شهر بهتر است مردم و  
دستگاه های نظارتی نمره دهند

مدیریـت و توسـعه حـوزه شـهری وظیفـه 
خطیری اسـت که تنها دلسـوزی می طلبد 
و اگـر کسـی  بـا نـگاه هـای حزبـی در ایـن 
جایـگاه ورود پیـدا کند قطعا نتیجه مفیدی 
بـرای شـهر و مـردم نخواهـد داشـت. در این 
خصـوص هفته نامه چشـم بـه راه بـا یکی از 
اعضـای شـورای پنجم شـهر اراک به گفتگو 

پرداختـه کـه در ادامـه خواهیـد خواند:
حامـد آجرلو ، یکی از اعضای شـورای پنجم 
کالنشهر اراک عنوان کرد: در مورد عملکرد 
خودم در شـورای شـهر بهتر اسـت که مردم 
و دسـتگاه هـای نظارتـی به آن نمـره دهند. 
بنده همیشـه سعی داشـته ام در این مدتی 
که در شـورای شـهر اراک خدمـت می کردم 

آبروی افرادی که به بنده اعتمـاد کرده و رای 
داده انـد را حفظ نمایم.

وی افزود: وجود و حضور جوانان در شـورای 
شـهر اراک باعـث مـی شـود تفکـری نـو در 
جامعـه ایجاد شـود و هـر چه تعـداد جوانان 
بیشـتر باشـد خیلی به روز تـر و با دیـد باز تر 
مـی توانیـم شـورا را پیـش ببریـم. بنـده این 
موضـوع را تاکیـد می کنـم که تمامـی افراد 
حاضـر در شـورای شـهر نبایـد تنهـا جوانان 
باشـد بلکه حضور تعدادی افراد با تجربه در 

کنـار جوانـان نیز الزم اسـت.
قطعا شـور و نشاط یک جوان در کنار تجربه 
فـردی کـه در این زمینـه کار کـرده می تواند 

کمـک بزرگی به این شـهر کند...

حامد آجرلو ، عضو شورای پنجم و کاندیدای شورای ششم 
کالنشهر اراک در گفتگوی اختصاصی با هفته نامه چشم به راه:

سرعت پروژه ها بر مدار 
مدیریت سعید بیاتیان

نگاهی به عملکرد چند ماهه سرپرست شهرداری اراک
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استاندار مرکزی:

شیوع کرونا در استان مرکزی
 روند نزولی دارد

2

4

3

4

4

4
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مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری
 و صنایع دستی استان مرکزی:

62 پروژه گردشگری
 در استان مرکزی

 فعال است

تقدیر استاندار مرکزی و مدیرعامل 
شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
 از مدیر و کارکنان روابط عمومی و امور

 بین الملل پتروشیمی شازند

شکاف  نسلی

نتیجه عدم پاسخگویی مناسب نظام
  سیاسی_اجتماعی کشور به تحوالت:

وزیر ارتباطات:

منتقدان شبکه های اجتماعی 
اکنون معتقد به رفع

 فیلتر شده اند

دختر تاریخ ساز وزنه برداری ایران:

احساسم قابل وصف
 نیست

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور:

ساالنه 2۵ هزار نفر در حوادث 
رانندگی ایران دچار معلولیت 

می شوند
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مدیریـت و توسـعه حـوزه 
شـهری وظیفـه خطیـری 
اسـت که تنها دلسـوزی مـی طلبد و اگر کسـی  با 
نـگاه هـای حزبـی در ایـن جایـگاه ورود پیـدا کند 
قطعـا نتیجـه مفیدی بـرای شـهر و مـردم نخواهد 
داشـت. در این خصوص هفته نامه چشـم به راه با 
یکی از اعضای شـورای پنجم شهر اراک به گفتگو 

پرداختـه کـه در ادامـه خواهیـد خواند:
حامـد آجرلـو ، یکـی از اعضـای شـورای پنجـم 
کالنشهر اراک عنوان کرد: در مورد عملکرد خودم 
در شـورای شـهر بهتـر اسـت کـه مـردم و دسـتگاه 
هـای نظارتـی بـه آن نمـره دهنـد. بنـده همیشـه 
سـعی داشـته ام در این مدتی که در شـورای شـهر 
اراک خدمـت مـی کردم آبـروی افـرادی که به بنده 

اعتمـاد کـرده و رای داده انـد را حفـظ نمایـم.
وی افزود: وجود و حضور جوانان در شـورای شـهر 
اراک باعـث مـی شـود تفکری نـو در جامعـه ایجاد 
شـود و هـر چه تعداد جوانان بیشـتر باشـد خیلی 
بـه روز تـر و بـا دیـد بـاز تـر می توانیـم شـورا را پیش 
ببریـم. بنـده ایـن موضـوع را تاکیـد مـی کنـم کـه 
تمامـی افـراد حاضـر در شـورای شـهر نبایـد تنهـا 
جوانان باشـد بلکه حضـور تعدادی افـراد با تجربه 

در کنـار جوانـان نیز الزم اسـت.
قطعا شور و نشـاط یک جوان در کنار تجربه فردی 
کـه در ایـن زمینه کار کرده مـی تواند کمک بزرگی 
بـه ایـن شـهر کنـد و امیـد دارم کـه در دوره بعـدی 
شـورای شـهر اراک قالـب اعضـا از میـان جوانـان 
باشـد. بنده به عنوان کوچکترین فرد شـورا سـعی 
کـرده ام همـواره رفتـارم مـورد انتقـاد مردم نباشـد 

و اعتمـاد مـردم را نسـبت بـه حضـور جوانـان در 
ایـن جایـگاه را از بیـن نبـرم. یکـی از مزیت حضور 
جوانـان در ایـن جایگاه مشـارکت راحت تـر در کار 
تیمـی اسـت. افراد مسـن سـخت تر مـی توانند با 
ایـن موضـوع کنار بیایند چـرا کـه ویژگی محافظه 
کارانـه غالـب بـر تصمیمشـان خواهـد بود. بـا این 
نگاه اگر جوانان بتوانند ورود پیدا کنند قطعا تاثیر 

بزرگی در توسـعه شـهری خواهیم داشـت.
آجرلـو تاکید داشـت: ما سـه نفـر در مقابل طیفی 
قـرار داشـتیم کـه اکثریـت جمـع را تشـکیل داده 
بودنـد. همیـن موضـوع باعـث ظشـده بـود اکثـر 
کمیسـیون هـا را مابین خودشـان تقسـیم کنند و 
اگـر کاری بـود کـه اضافه بـر تعدادشـان انجام می 
گرفـت، در نهایت به ما سـه نفر محـول می گردید. 
در کل این تفکر را داشـتند که در کمیسـیون ها از 

ما سـه نفر بـه ندرت اسـتفاده شـود.
اگـر در ایـن دوره 4 سـاله قـرار بـود کمیسـیونی به 
مـن محـول می گردیـد بهترین گزینه کمیسـیون 
عمـران بـود کـه بـا توجـه بـه دانـش و توانایـی الزم 
قطعـا موفقیت های بسـیاری در این زمینه نشـان 
مـی دادم ولـی خب این کمیسـیون به طـور کامل 
بـه مـا محـول نگردید. کمیسـیون ها بیـن 11 نفر 
تقسـیم نمیشـد و معمـوال بیـن 8 نفری کـه از یک 
طیـف در شـورای شـهر اراک بودنـد واگـذار مـی 
شـد. با اضافه شـدن کمیسـیون ها ما این شانس 
را پیـدا کردیـم تا کمیسـیونی به ما محول شـود که 
کمیسـیون امالک و گردشگری در حیطه وظایف 

بنـده قـرار گرفت. 
از  قبـل  اتفاقـات  شـهرداری  امـالک  بخـش  در 
کمیسـیون و بعـد از آن بسـیار متغیـر بـوده کـه 
عملکـرد بنـده بـا ایـن کمیسـیون محـرز اسـت. 
سـال اول بودجـه، تملکات شـهرداری 25 میلیارد 
بـود کـه در سـال سـوم و چهـارم که به بنـده محول 

شـده بـود به 60 میلیـارد و 100 میلیارد رسـید که 
نشـان از پیگیری در این کمیسـیون کـه خالهای 
آن کامال بررسـی شـده بود آن حقی که بایـد در آن 
بخـش زنده می شـد را ما انجـام دادیم. یکی دیگر 
از کارهایی که در کمیسیون روال کردیم و از این به 
بعـد به طـور کامل در تمـام ادوار اجرا خواهد شـد، 
اولویـت خریـد شـهرداری در امالکـی کـه بودجـه 

اختصاصی داشـته، اسـت. 
شـاید قبـال هـر کسـی بـا قدرتـی کـه داشـت و یـا 
حمایـت هایـی کـه مـی شـد میتوانسـت در هـر 
کجـای شـهر قسـمتی را بـرای شـهرداری تملـک 
کنـد امـا مـا بنـا را بـه گونـه ای قـرار دادیـم که یک 
جـا تملـک صـورت بگیـرد تـا معابـر بـا سـرعت 
بیشتری باز شوند که در نهایت به بازگشایی مسیر 
سیدالشـهدا منجـر شـد و ایـن هدفمندی سـبب 
شـد تا منابـع شـهری خیلی بهتر مـورد اسـتفاده 
قـرار گیـرد و ارزشـمند تـر کار شـود. حامـد آجرلـو 
ادامه داد: اگر از سـال اول کمیسیون ها به افرادی 
کـه تخصـص الزم را داشـتند محول میشـد شـاید 
اتفاقـات بهتـری رخ مـی داد هـر چند که دو سـال 
آخـر دوره ایـن اتفاق افتـاد ولی اگـر از ابتدا چنین 

میشـد وضعیت بسـیار بهتـر بود.
وی اذعان داشـت: یکی از مشـکالتی که شـورای 
پنجـم داشـت نـگاه حزبـی اکثریـت شـورا بـود که 
نمـی گذاشـت تصمیمـات شـهری جـدا از نـگاه 
سیاسـی و حزبـی صـورت بگیـرد کـه ایـن مسـاله 

بزرگتریـن ضعـف شـورای پنجـم اراک بـود. 
شـاید دلیـل اصلـی تجربـه کـم در ایـن زمینـه بود 
چـرا که تابحال هیـچ دوره ای در شـورا با یک حزب 
تعییـن شـده ورود پیـدا نکـرده بـود. در واقـع نگاه 
حزبی سـبب شد تا از پتانسـیل کامل افراد در این 

دوره اسـتفاده نشود. 
بنـده اگـر بـرای دوره جدید نیـز بخواهـم ورود پیدا 

کنـم معتقـدم افـکار و عقاید سیاسـی را در پشـت 
درب شـورا بگذارم و کار تیمی و مدیریت شـهری را 

جـدا از حـزب بدانم.
آجرلـو اضافـه کـرد: در ایـن چهـار سـاله خیلـی از 
انـرژی هـا مانـد و نتوانسـتیم کاری انجـام دهیـم 
در ادامـه اگـر بـرای دوره جدیـد رای بیـاورم خیلـی 
خوشـبین هسـتم تـا آن کارهای باقـی مانـده را به 

اتمام برسـانم. 
اتفـاق خیلـی  افـزود: در حـوزه گردشـگری  وی 
خوبـی کـه رخ داد موضوع دره گـردو بود که حدود 
82 هکتـار ازآن بـه شـهرداری واگـذار شـد و اکنون 
یک مکان تفریحی خوب و فرصت سرمایه گذاری 
بـزرگ را ایجـاد کرده ایـم. در چهار سـال آینده باید 
به حوزه خدمات شـهری بیشـتر رسـیدگی شود و 

اراک نیـاز به زیبایـی ظاهری خـوب دارد. 
در حـوزه فرهنگـی شـرایط بـه آن سـبکی که بنده 
دوسـت داشـتم پیـش نرفت امـا یک طـرح جامع 
20 سـاله بـرای حـوزه فرهنگـی اراک الزم اسـت. 
 9 شـهرداری  فرهنگـی  حـوزه  بودجـه  معمـوال 
میلیـارد اسـت کـه خیلی چشـمگیر نیسـت. اگر 
کار فرهنگـی فقـط در حـد یـک بنـر زدن در شـهر 
باشـد اصـال جوابگو و مفید نیسـت اما بـا توجه به 
ایـن بودجـه کـم الزم اسـت NGO هـای مختلـف 
فرهنگـی در این زمینه همراه شـهرداری ورود پیدا 

کنند.
وی ادامـه داد: گزینـه هـای متعـددی در انتخـاب 
شـهردار اراک عنـوان کردیـم و شـاید مهمتریـن 
مشـکل ما آرمانی فکر کردن برای انتخاب شهردار 
بود که کارهای نیمه تمام شـهر را به اتمام برسـاند. 
امـا تجربـه ثابت کرد کـه نمی تـوان از ایـن رویه که 
یک شـهردار بین المللی بـرای اراک انتخاب کنیم 
نتیجه گرفت. یکی از شعارهای بنده برای انتخاب 
شـهردار بومـی بـودن و در داخـل بدنـه شـهرداری 

بـودن شـهردار اسـت. گزینه آقای بیاتیـان با توجه 
به محوریت هایی که عنوان کردم بسـیار مناسـب 
بـود و عملکـرد خوبـی را در این چند ماهـه اخیر از 

خود نشـان داد.
البتـه مـا قـدردان زحمـات شـهردارهای پیشـین 
نیـز هسـتیم امـا شـهردار بومـی بـا توجه بـه اینکه 
پتانسـیل هـای شـهری و نیروهـای شـهرداری را 
بـه خوبـی می شناسـد مناسـب تـر اسـت. اکنون 
ایـن اتفـاق خوب افتـاده ولی کاش ایـن انتخاب از 

ابتـدای 4 سـال گذشـته صـورت مـی گرفـت.
آجرلـو متذکـر شـد: شـورای دوره چهـارم نامـه ای 
برای عدم تیم داری شـهرداری عنـوان کرده بودند 
کـه در شـورای پنجـم پیگیـر بودنـد کـه تیـم داری 
انجـام گیرد، شـورای پنجم سـعی کرد تـا حدودی 
ایـن مشـکل را حـل نمایـد. شـورای پنجـم تمـام 
تالشـش را کـرد تـا تیـم داری حرفه ای شـهرداری 
تشـکیل شـود امـا خـب دسـت مـا کمـی در ایـن 

زمینـه بسـته بود.
وی ادامـه داد: در گذشـته تیـم والیبالـی که وجود 
داشـت نشـاط اجتماعـی خوبـی در میـان مـردم 
ایجـاد کـرده بود که بنده معتقد هسـتم نبـود این 
تیـم بـرای شـهر حیـف اسـت. در حـال حاضـر 
شـورای شـهر آمادگـی الزم برای کمک بـه این تیم 
را دارد امـا بـه دلیـل منـع قانونـی دسـت مـا کامال 

بسـته است.
آجرلـو در پایـان گفـت: خاطـرات شـیرین و تلـخ 
زیـادی در ایـن دوره داشـتیم امـا نمیدانـم واقعـا 
جایـگاه شـورا چـه چیـزی داشـت که همگی سـر 
یکدیگـر داد و فریـاد مـی زدنـد. تلـخ تـر از همـه 
رفتاری بود که 8 نفر اعضای لیسـت امید  با 3 نفر 
دیگر در شـورای شـهر داشـتند. جالب اینجاسـت 
کـه در طیف ما منیـت وجود نداشـت و ما نیز برای 
کمک به این شـهر و مردم پا پیش گذاشـته بودیم.

استاندار مرکزی:

شیوع کرونا در استان مرکزی
 روند نزولی دارد

   پخش انواع توالت فرنگی مروارید - چینی کرد - ارمیتاژ    

     نمایندگی خدمات محصوالت ایمن آب    

    انواع تصفیه آب    

    انواع روشویی کابینتی - آینه و باکس   

ارائه دهنده خدمات مکانیکی، جلوبندی ، تنظیم موتور و باطری سازی

گروه   شهری

صالح الدین خلج  اسدی

حامد آجرلو ، عضو شورای پنجم و کاندیدای شورای ششم کالنشهر اراک
 در گفتگوی اختصاصی با هفته نامه چشم به راه:

• مدیریت و توسعه حوزه شهری وظیفه خطیری است که تنها دلسوزی می طلبد
• تلخ تر از همه رفتاری بود که 8 نفراعضای لیست امید با 3 نفر دیگر در شورای شهر داشتند

• کاش انتخاب آقای سعید بیاتیان از ابتدای 4 سال گذشته صورت پذیرفته بود

نمایندگی فروش  شیرآالت 
شایان، قهرمان، طوفان فلز

نشانی :  اراک ، خیابان آیت ا... غفاری
 تلفن: 08632271472

09350753085تلفن همراه: 09013496088 تلفـن: 08634064758 -   
مدیریت : جناب آقای کرمی

آدرس : اراک ، خیابان دانشگاه ، نرسیده به مصلی بیت المقدس ، مقابل بستنی هفت ستاره

ایرنا: استاندار مرکزی گفت: شیوع ویروس کرونا در جریان موج 
چهارم طی 6 هفته اخیر با رعایت 80 درصدی پروتکل های 
بهداشتی از سوی مردم در این استان روند نزولی را پیموده است.

سید»علی آقازاده« در نشست ستاد مدیریت بیماری کرونا استان 
مرکزی در اراک،  افزود: گزارش ها بیانگر آن است که کرونا در 
استان به غیر از یکی دو شهرستان به شکل پلکانی وضعیت 
نزولی را پیموده و وقایع مربوط به این بیماری شامل موارد مثبت 
شناسایی شده، بستری، درمان سرپایی و جان باختگان ناشی از 

کووید 19 با همکاری مردم کاهش محسوس داشته است.
وی اظهار داشت: نتیجه و شرایط کنونی باید همچنان حفظ شود 
و با توجه به  تعطیالت پیش رو  و انتخابات 28 خردادماه جاری باید 
همه با حساسیت رعایت پروتکل های بهداشتی را سرلوحه کار قرار 

دهند تا دوباره شرایط شکننده و بحرانی حاکم نشود.
استاندار مرکزی گفت:  2 هفته  منتهی به انتخابات رعایت 
پروتکل های بهداشتی تشدید می شود و مردم باید از دورهمی، 
حضور در معابر پرتجمع و مراکز خرید که احتمال انتشار را تقویت 

می کند بپرهیزند.
آقازاده افزود: طبق مصوبه ستاد ملی کرونا سفر در چهار روز 
تعطیالت از ساعت 14 ظهر روز 12 خردادماه تا ساعت 12 ظهر 
روز دوشنبه 1۷خرداد  ممنوعیت دارد، بنابراین برای تحقق این 
مصوبه با نیروی انتظامی، راهداری و راهور استان همکاری الزم 

اعمال شود.
در  باید  استان  شهرستان های  فرمانداران  داشت:  اظهار  وی 
پیوسته  و  باشند  حاضر  خدمت  محل  در  رو  پیش  تعطیالت 

محدودیت ها سفر را کنترل کنند.
استاندار مرکزی گفت: 58 مورد معابر پرتردد استان با هماهنگی 
ناجا شناسایی شده است که با همکاری فرمانداران تردد در آن ها 

با حساسیت در تعطیالت نیمه خرداد نظارت شود.
آقازاده افزود: الزم است دوربین نظارتی راهور استان که قرار بود 
وارد مدار شود به زودی و قبل از تعطیالت به مجموعه نظارتی 
راهنمایی و رانندگی بپیونددو نیروی انتظامی به سرعت برای این 

دوربین ها تاییدیه صادر کند.
وی در ادامه اظهار داشت: سفر نامزدهای ریاست جمهوری به 
استان ها طبق مصوبه ستاد ملی کرونا و پروتکل های بهداشتی 
ممنوع است و این مهم در استان مرکزی نیز عملیاتی نخواهد شد 
و می طلبد از ظرفیت های رسانه ای مجازی برای آگاهی مردم از 

برنامه های آنان بهره گرفته شود.
استاندار مرکزی گفت:استان مرکزی نمی تواند امسال به خاطر 
شرایط بیماری کرونا محل عبور کاروان عزاداران مرقد امام باشد 
همچنین مراسم 15 خرداد و سالروز شهادت امام جعفر صادق)ع( 

در استان برگزار نخواهد شد.
آقازاده افزود: برگزاری آیین ارتحال  ملکوتی امام خمینی )ره( 
نیز روز پنجشنبه با رعایت پروتکل هایی بهداشتی و شمار کم 

شرکت کننده ها در مصلی اراک برگزار می شود.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی اراک نیز گفت: 
هفته پیش رو سرنوشت ساز است چون نقاط تهدید در حوزه 
انتقال ویروس کرونا با تعطیالت  افزایش پیدا می کند و باید مناطق 

مسافرپذیر به دقت در تمام شهرستان های استان رصد شود.
»محمد جمالیان« افزود: تجمع و برگزاری آیین در فضای باز 
نگرانی کمتری دارد اما در تعطیالت دورهمی شبانه، رفت و آمد 

تهدید جدی برای تشدید انتقال ویروس کرونا است.
وی اظهار داشت: نشست های سیاسی در استان به ویژه مناطق 
روستایی برای انتخابات برقرار است و همراه با پذیرایی و ارایه 
وعده غذایی است که نیازمنداست با بانیان این محفل ها که 

پروتکل های بهداشتی را رعایت نمی کنند برخورد شود.
اراک گفت:  رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی 
موقعیت آب و هوایی در خردادماه شرایط بهره  مندی از فضای باز 
را فراهم کرده بنابراین نامزدهای انتخاباتی باید هر برنامه ای دارند 
با تعداد کم و با رعایت دستورالعمل های بهداشتی  در فضای باز 

انجام دهند.
دکتر جمالیان افزود: اگرچه مردم از زمان شیوع کرونا برای تفریح 
و سفر در محدودیت بوده اند اما نباید با نادیده گرفتن ویروس 
در تعطیالت نیمه خرداد بار دیگر شرایط وخیم را برای خود و 

شهروندان رقم بزنند.
وی اظهار داشت: هفته گذشته میزان واردات واکسن به کشور 
کاهش یافته درحالی که نوبت سری دوم واکسیناسیون آغاز شده 

است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی اراک گفت: ۷8 
هزار و 142 ُدز واکسن در استان تزریق شده و افراد با 2 نوبت 10 
هزار و 900 نفر واکسن دریافت کرده اند که در مجموع 99 و هفت 

دهم درصد تاکنون در استان واکسن زده اند.
جمالیان افزود: تاکنون 25 درصد جمعیت باالی ۷5 سال استان 

واکسن دریافت کرده اند.
وی اظهار داشت: در صورتی که این هفته واکسن به استان برسد 
حتی روز تعطیل جمعه هم تزریق 65 سال انجام خواهد شد و تا 
آخر هفته آینده 65واکسیناسیون این گروه سنی تمام خواهد شد 

و بعد آن تالش است که سایر گروه ها واکسینه شوند.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اراک نیز گفت: 2 هزار و 
30۷ نفر در اراک در هفته اول اردیبهشت تا هفته دوم خردادماه 

به کرونا مبتال شدند.
»علی علیمحمدی« افزود: اکنون 4۷ بیمار مبتال به کووید 19 در 
بیمارستان های اراک بستری هستند و خدمات درمان تخصصی 
دریافت می کنند. وی اظهار داشت: پنج هزار و 936 مورد مثبت 
کرونا در هفته اول اردیبشهت به ثبت رسید که این آمار  اکنون به 

821 مورد رسیده است.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اراک گفت: شمار بیماران 
بستری  استان در هفته اول اردیبهشت ماه جاری به دلیل ویروس 
کرونا از 660 نفر اکنون به 95 مورد و بیماران سرپایی نیز از پنج 

هزار و 206 مورد اکنون به ۷36 نفر رسید.

در خصوص عملکرد خودم در شورای شهر بهتر است 
مردم و  دستگاه های نظارتی نمره دهند
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شهری
پنجشنبه  13 خرداد ماه 1400   •  سال دوازدهم  •  شماره 460

چنـــد ماهیســـت کـــه از انتخـــاب علیرضـــا بیاتیـــان 
ـــه عنـــوان سرپرســـت شـــهرداری اراک مـــی گـــذرد  ب
و در ایـــن چنـــد ماهـــه اخیـــر شـــاهد پیشـــرفت 
ـــم.  ـــوده ای ـــهری اراک ب ـــای ش ـــروژه ه ـــم در پ عظی
پیشـــرفتی کـــه شـــاید از کل دوره چهـــار ســـاله شـــورا 

ـــت. ـــوده اس ـــر ب ـــان ت نمای
برخـــی از ایـــن پروژهـــای اخیـــر شـــهر اراک بـــه 

شـــرح زیـــر اســـت:
_تقاطع غیر همسطح میدان مقاومت اراک

ـــازندگی  ـــرارگاه س ـــکاری ق ـــا هم ـــهرداری اراک ب ش
ـــم اجـــرای 6 تقاطـــع را در دســـتور کار دارد کـــه  خات
یکـــی از ایـــن تقاطع هـــا، تقاطـــع غیرهمســـطح 

ـــت. ـــت اس ـــدان مقاوم می
ـــده  ـــدی ش ـــه زمان بن ـــاس برنام ـــر اس ـــروژه ب ـــن پ  ای
ـــا  ـــه ب ـــود ک ـــداث ش ـــرف 840 روز اح ـــود ظ ـــرار ب ق

ـــیفت  ـــه ش ـــبانه روزی و س ـــالش ش ـــرارگاه و ت ورود ق
ـــد  ـــش یاب ـــه 180 روز کاه ـــد ب ـــرر ش ـــردن، مق کار ک
ـــرر  ـــد مق ـــرف موع ـــت ظ ـــن اس ـــر ای ـــا ب ـــه تالش ه ک

ـــد. ـــان برس ـــه پای ب
- پخش سه هزارتن آسفالت در معابر اراک

کارخانـــه آســـفالت شـــهرداری 3659 ُتـــن آســـفالت 
ـــهری  ـــای ش ـــق و پروژه ه ـــار مناط ـــد و در اختی تولی
ــفالت در  ــن آسـ ــامل 1204 ُتـ ــه شـ ــرار داده کـ قـ
ـــن در بلـــوار ســـید الشـــهدا  میـــدان ســـرداران ،9۷ ُت
)ع(، 192 تـــن در خیابـــان بهزیســـتی و 2166 ُتـــن 
در ســـایر معابـــر مناطـــق 6 گانـــه شـــهر اراک اســـت.

_ عملیـــات نصـــب پـــل عابـــر پیـــاده  بلـــوار 
کوثـــر کـــوی  کربال،مقابـــل 

ـــداث  ـــوع  اح ـــت موض ـــزوم و اهمی ـــه ل ـــه ب ـــا توج ب
یـــک دســـتگاه پـــل عابـــر پیـــاده در بلـــوار کربـــال 

مقابـــل کـــوی کوثـــر، ایـــن معاونـــت مـــورد مذکـــور را 
ـــات  ـــون اقدام ـــا کن ـــه ت ـــرار داد، ک ـــتور کار ق در دس

ـــت: ـــده اس ـــام ش ـــه انج ـــن زمین ـــل  در ای ذی
ـــه  ـــر ب ـــل عاب ـــگ آمیـــزی یـــک دســـتگاه پ ـــه و رن  تهی
ـــع  ـــر مرب ـــه و 1968 مت ـــول عرش ـــر ط ـــول 42 مت ط
ـــا. ـــه ه ـــه و پل ـــام پای ـــه انضم ـــه ب ـــزی عرش ـــگ آمی رن

2- اجرای فونداسیون شامل:
*   اجرای 9 متر شمع

*   2621 کیلو گرم آرماتور و صفحه
*  48 متر مکعب بتن

 زمینـــی نمـــودن شـــبکه بـــرق هوایـــی 20 کیلـــو 
ولـــت

ـــروژه  ـــر از پ ـــیاری دیگ ـــه بس ـــت ک ـــر اس ـــایان ذک ش
هـــای ناتمـــام پیشـــین ایـــن شـــهر در زمـــان دوره 

ـــت. ـــیده اس ـــام رس ـــه اتم ـــان ب بیاتی

 مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
اسـتان مرکزی گفـت: »در حـال حاضر بیـش از 62 
پروژه فعال گردشـگری در اسـتان وجود دارد و از این 
حیـث و در حـوزه سـاخت پروژه هـای گردشـگری، 
اسـتان مرکزی در جایگاه خوبی در کشور قرار دارد.« 
بـه گـزارش چشـم بـه راه مصطفـی مرزبـان با اشـاره 
به ضربه سـنگینی کـه کرونا به تاسیسـات و صنعت 
گردشـگری وارد کـرده اسـت، افـزود: »در طـول یک 

سـال اخیـر، کرونـا بـه صنعـت گردشـگری کشـور و 
اسـتان مرکزی خسارات سـنگینی را وارد کرده است 
و از طرفـی دو سـال پیـش نیـز شـاهد وقـوع سـیل 
بودیم که این اتفاق نیز در اشـل خود خسـارات قابل 

توجهـی به گردشـگری اسـتان وارد کـرد.«
 مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
استان مرکزی با بیان اینکه این خسارات و فشارهای 
وارده بـه صنعـت گردشـگری، تغییـر کاربری هـا را 

رقـم زده اسـت، گفـت: »ایـن خسـارات باعث شـده 
اسـت کـه فعـاالن گردشـگری به فکر تغییر شـغل از 
هتلـداری، سـفره خانه داری و اقامتـگاه داری و... بـه 

مشـاغل دیگر بیفتند.« 
 او تصریـح کـرد: »در حـال حاضـر بیـش از 62 پروژه 
فعال گردشـگری در اسـتان وجود دارد و از این حیث 
و در حـوزه سـاخت پروژه هـای گردشـگری، اسـتان 
مرکـزی در جایـگاه خوبـی در کشـور قـرار دارد و در 
بخش صدور پروانه سـاخت نیز جزو اسـتان های برتر 

قلمداد می شـود.«
 مرزبـان حجم سـرمایه گذاری این تعداد پـروژه فعال 
در اسـتان مرکـزی را حـدود 400 میلیـارد تومـان 
دانسـت و افزود: »با به سـرانجام رسیدن این پروژه ها 
و بهره بـرداری از آنهـا بالـغ بـر 3500 فرصت شـغلی 
ایجـاد می شـود کـه در حـوزه گردشـگری رقـم قابل 
توجهـی اسـت، امـا بـه هرحـال در طـول یـک سـال 
اخیر تاسیسـات گردشگری آسیب جدی را متحمل 

شـده اند.« 
 او بیـان کـرد: »بـا کمـک و حمایـت وزارت میـراث 
فرهنگی، تاسیسـات گردشـگری در رده یک شغلی 
قرار گرفتند در حالی که تا پیش از آن در گروه شغلی 

3 و 4 قـرار داشـتند و ایـن امـر کمـک کـرد حداقل با 
رعایت پروتکل های بهداشتی بتواند فعالیت داشته 
باشـند تا قدری از خسـارت ها جبـران شـود.«   مدیر 
کل میراث فرهنگـی، گردشـگری و صنایع دسـتی 
اسـتان مرکـزی بـا اشـاره به حمایـت مالـی از فعاالن 
صنعـت گردشـگری اسـتان، گفـت: »در طـول یک 
سـال اخیـر تسـهیالت ارزان قیمت بـا نرخ سـود 8 و 
12 درصـد در نظر گرفته شـد، همچنیـن پروانه های 
فعالیـت بـدون مراجعـه متقاضیـان بـرای یک سـال 
تاسیسـات  مالیاتـی  معافیت هـای  و  شـد  تمدیـد 
گردشگری زیر نظر میراث  فرهنگی در سال 1399، 
تخفیـف در پرداخـت بیمـه کارفرمایـان و تعویـق و 
امهال اقساط بانکی از دیگر اقدامات و حمایت های 
صـورت گرفتـه بـرای فعـاالن گردشـگری اسـتان به 

شـمار می رود.«
 1400 مـاه  فروردیـن  پایـان  کرد:»تـا  اضافـه  او 
تاسیسـات گردشگری اسـتان مرکزی خسارتی بالغ 
بـر 3۷0 میلیارد تومان متحمل شـده اند، متاسـفانه 
تسـهیالت پرداخـت شـده رقـم بسـیار کمـی بـوده 
اسـت به طـوری که تعـدادی از متقاضیـان موفق به 
دریافت وام حدود 45 تا 50 میلیون تومانی شـدند.«

مرزبـان افـزود: »نـرخ بیـکاری ایـن صنعـت نیـز در 
اسـتان بسـیار باال رفته به طـوری که یـک  دوم تا یک 
سوم نیروهای فعال این صنعت مشمول تعدیل نیرو 
شـده و بیـکار شـده اند و تاکنـون حـدود 600 نفر در 

این صنعـت بیکار شـده اند.«
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
اسـتان مرکـزی، بـا بیـان اینکـه هـدف و اسـاس کار 
مجموعـه میراث  فرهنگـی حمایت از فعـاالن عرصه 
میراث فرهنگی، گردشـگری و صنایع دسـتی است، 
گفت: »صنعت گردشگری استان مرکزی در واقع در 
طـول دو سـال اخیر فقط متحمل ضرر و زیان شـده  
و تـالش دارد کـه حداقل بـا توجه به سـرمایه گذاری 
صـورت گرفتـه قدری این فشـارها را کاهـش دهد به 
همین دلیل اکثر تاسیسات گردشگری داخل شهر 

به دنبال تغییر کاربری هسـتند. 
میـراث  فرهنگی تـا جایی کـه بتواند سـعی می کند 
بـا حمایـت هایـی کـه انجـام مـی شـود از ایـن اقدام 
جلوگیـری شـود چراکـه در آینـده اسـتان بـه لحـاظ 
و  می بینـد  ضربـه  گردشـگری  خدمات رسـانی 
امیدواریـم کـه پـس از پایان کرونا جهش خوبـی را در 

ایـن صنعـت در کشـور و اسـتان شـاهد باشـیم.«

ایرنـا: رئیـس سـازمان مدیریت بحران کشـور گفت: 
25 هـزار نفر سـاالنه طی حـوادث رانندگـی در ایران 

دچار آسـیب های جسـمی و حرکتی می شـوند.
اسـماعیل نجار در آیین آغاز عملیـات اجرایی پایگاه 
اورژانـس 115 مجموعه امالح معدنی ایـران در اراک 
افـزود: آمار کشته شـدگان حوادث رانندگی کشـور با 
وجـود فرهنگ سـازی های گسـترده در سـال های 

اخیـر، هنوز بـاال و حـدود 1۷ هزار نفر اسـت.

وی بیـان کـرد: جامعـه نیازمنـد افزایـش اخـالق و 
فرهنـگ ترافیکـی اسـت و بـه دلیـل ضعـف در ایـن 
راسـتا، سـاالنه شـمار زیـادی از مـردم جـان خـود را 
در حـوادث رانندگـی از دسـت می دهنـد و یـا دچـار 

می شـوند. سـخت  آسـیب های 
رئیـس سـازمان مدیریـت بحـران کشـور ادامـه داد: 
حوادث رانندگی تبعات زیاد و آسیب های اجتماعی 
نیـز در پـی دارد. نماینـده مـردم اراک، کمیجـان و 
خنـداب در مجلـس شـورای اسـالمی هـم در ایـن 
آییـن گفت: اقدام شـرکت امـالح برای ایجـاد پایگاه 
اورژانـس قابـل تقدیـر اسـت و انتظار اسـت که همه 
صنایـع در انجـام وظایـف اجتماعی خود بکوشـند.
از  بسـیاری  افـزود:  آصفـری«  »محمدحسـن 
آسـیب های  و  محیطـی  زیسـت  آلودگی هـای 
اجتماعی ناشی از فعالیت صنایع است و این بخش 

بایـد برای کاهش آسـیب ها تالش مضاعفی داشـته 
باشـد.

وی بیـان کـرد: حمایـت مسـتمر از صنایـع اسـتان 
مرکزی که در زمینه رونق تولید و ایجاد اشـتغال قدم 

برمی دارنـد وجـود داشـته و دارد.
نماینـده مـردم اراک، کمیجان وخنـداب در مجلس 
شـورای اسـالمی ادامه داد: به واقع امکانات و منابع 
دولتی اندک اسـت و نمی توان همه توقعات را از این 

بخش مطالبه کرد.
رییس دانشـگاه علوم پزشـکی اراک هم در این آیین 
گفت: اسـتان مرکزی در شـاهراه شـرق به غرب قرار 
دارد و یکـی از اسـتان پرحادثـه ترافیکـی و صنعتـی 

است. 
سید »محمد جمالیان« افزود: استان مرکزی معین 
اسـتان تهـران در مدیریـت بحـران و پشـتیبان پنـج 

اسـتان دیگر اسـت.
وی بیـان کـرد: امکانـات بحرانـی اسـتان مرکـزی 
در ایـن راسـتا کفایـت نمی کنـد و نیـاز اسـت سـوله 
مدیریـت بحـران دانشـگاه علـوم پزشـکی نیـز مـورد 

حمایـت ویـژه قـرار گیـرد.
داد:  ادامـه  اراک  پزشـکی  علـوم  دانشـگاه  رئیـس 
حمایت مسـئوالن در مواقع بحـران به ویـژه در دوران 
کرونـا قابـل تقدیر اسـت امـا تامین زیرسـاخت های 

مدیریـت بحـران نیـز به حمایـت جـدی نیـاز دارد.
فرجـی، مدیـر مجموعـه امـالح معدنـی ایـران نیـز 
گفـت: ایجـاد پایـگاه اورژانـس در راسـتای عمـل به 

مسـئولیت های اجتماعـی ایـن شـرکت اسـت.
58 پایـگاه اورژانـس زمینـی، چهـار پایـگاه هوایـی 
و پنـج پایـگاه اورژانـس موتـوری در اسـتان مرکـزی 

دارنـد. خدمات رسـانی 

ایرنـــا: داوطلـــب ســـیزدهمین دوره انتخابـــات ریاســـت جمهـــوری 
ــرای  ــود را بـ ــاخص های خـ ــت شـ ــان خواسـ ــورای نگهبـ از شـ
عـــدم احـــراز صالحیـــت اعـــالم کنـــد تـــا مـــردم بفهمنـــد ایـــراد کار 

کجاســـت.
مســـعود پزشـــکیان در نشســـت علنـــی مجلـــس در نطـــق میـــان 
دســـتور گفت:حضـــرت علـــی )ع( اولیـــن خطبـــه ای را کـــه بعـــد 
ِتـــی  رســـیدن بـــه خالفـــت خوانـــد، خطبـــه 16 بـــود و فرمودند:ِذمَّ
ـــم را در مقابـــل حرف هـــا  ـــِه َزِعیـــٌم گردن ـــا  ِب َن

َ
ـــٌة َو أ ـــوُل َرِهیَن ُق

َ
ـــا أ ِبَم

گـــرو می گـــذارم اگـــر انجـــام نـــدادم گـــردن مـــرا بزنیـــد مـــن گردنـــم 
ـــی  ـــل حرف های ـــش را در مقاب ـــا گردن ـــام م ـــذارم، ام ـــرو می گ را گ

کـــه می زنـــد گـــرو می گـــذارد. 
بنـــده بـــه تبعیـــت از امـــام بـــزرگ، حرف هایـــی کـــه می زنـــم 
ـــود، گـــردن مـــن  ـــم را گـــرو مـــی گـــذارم اگـــر حرفـــی غلـــط ب گردن

ـــد. را بزنی
ـــت  ـــه رد صالحی ـــاره ب ـــا اش ـــس ب ـــز در مجل ـــردم تبری ـــده م نماین
ــکر از  ــن تشـ ــت: ضمـ ــان گفـ ــورای نگهبـ ــوی شـ ــود از سـ خـ
شـــورای نگهبـــان از اینکـــه بـــار ســـنگینی را از دوش مـــا برداشـــت، 
خواهـــش می کنـــم نقـــص و عیـــب کار مـــا را بـــه صـــورت شـــفاف 

ـــد. ـــردم بگوین ـــه م ب
ـــک  ـــوان ی ـــه عن ـــزود: ب ـــس اف ـــت مجل ـــیون بهداش ـــو کمیس عض
ـــد:  ـــه فرمودن ـــی ک ـــوال عل ـــه م ـــدا ب ـــاس اقت ـــر اس ـــب ب اصالح طل
َســـَفا َعَلـــی َشـــْی  ٍء ِمْنَهـــا ُزِوَی 

ْ
ْنَیـــا َو ِإْن َبَغْتُکَمـــا َو اَل َتأ الَّ َتْبِغَیـــا الدُّ

َ
أ

ـــدارم  ـــا ن ـــتن از دنی ـــر داش ـــفی ب ـــچ تاس ـــی، هی ـــاو وصیت َعْنُکَم
ـــود. ـــم ب ـــتم و نخواه ـــودم و نیس ـــا نب ـــال دنی ـــه دنب ـــه ب ـــرای اینک ب
وقتـــی انســـان بـــه دنبـــال دنیـــا نباشـــد جســـارت ایـــن را دارد کـــه 
ـــد و در  ـــوم باش ـــاور مظل ـــار و ی ـــد، ی ـــود را بزن ـــرف خ ـــه ح قاطعان

مقابـــل ســـتمکار بایســـتد.
ـــان  ـــا مظلوم ـــم ب ـــی شناس ـــود را م ـــه خ ـــا ک ـــا آنج ـــزود: ت  وی اف
بـــوده ام و در جبهـــه آنـــان زندگـــی کـــرده ام. هیـــچ وقـــت در 
ـــچ  ـــود. هی ـــم ب ـــوده ام و نخواه ـــان نب ـــدان و ظالم ـــه قدرتمن جبه
ــورای  ــا از شـ ــدارم امـ ــم و نـ ــام نگرفتـ ــدرت و مقـ ــهمی از قـ سـ
نگهبـــان می خواهـــم شـــاخص های خـــود را بـــرای عـــدم 
ـــر کار  ـــه گی ـــد ک ـــردم بفهمن ـــا م ـــد ت ـــالم کن ـــت اع ـــراز صالحی اح

کجاســـت.
عضـــو کمیســـیون بهداشـــت مجلـــس خاطرنشـــان کـــرد: قـــرآن 
ــُم  ــا َمَعُهـ نَزلنـ

َ
ــاِت َوأ نـ ــَلنا ِبالَبییِّ ــلنا ُرُسـ رَسـ

َ
ــد أ می فرماید:َلَقـ

ـــدَو  ـــی فرمای ـــا م ـــِط و ی ـــاُس ِبالِقس ـــوَم الّن ـــزاَن ِلَیق ـــاَب َوالمی الِکت
ـــْم ِباْلِقْســـِط َو   ـــِإذا جـــاَء َرُســـوُلُهْم ُقِضـــَی َبْیَنُه ـــٍة َرُســـوٌل َف َمّ

ُ
ـــُکِلّ أ ِل

ـــوَن   ـــْم ال ُیْظَلُم ُه
تمـــام پیامبـــران می آینـــد کـــه عدالـــت را در جامعـــه پیـــاده کننـــد 
ـــالح  ـــم اص ـــم مجبوری ـــاده کنی ـــت را پی ـــه عدال ـــرای اینک ـــا ب و م

کنیـــم.
 پزشـــکیان بـــا اســـتناد بـــه نامـــه امـــام علـــی)ع( بـــه مالـــک اشـــتر 
ـــر  ـــه مص ـــتر را روان ـــک اش ـــی مال ـــی )ع(  وقت ـــرت عل گفت:حض
کـــرد بـــه او فرمـــود شـــما را بـــه طـــرف ســـرزمینی می فرســـتم کـــه 
حاکمـــان ظالـــم و عادلـــی داشـــتند و پشـــت ســـر تـــو حرف هـــای 
خواهنـــد زد  کـــه تـــو پشـــت ســـر حاکمـــان و زورگویـــان زدی، دلیـــل 
بـــر اینکـــه یـــک حاکمیـــت درســـت و حـــق باشـــد مـــردم هســـتند 
اگـــر مـــردم مـــا را نپذیرنـــد مـــا صالحیـــن نیســـتیم. بایـــد بپذیریـــم 
ـــه اینکـــه بگوییـــم اگـــر  ـــا نوکـــران مـــردم در عمـــل باشـــیم ن کـــه م

ـــد. ـــده ای رای می دهن ـــدارد ع ـــکالی ن ـــد اش ـــردم نیامدن م
 نماینـــده مـــردم تبریـــز در مجلـــس بـــا بیـــان اینکـــه رییـــس 
جمهـــوری بایـــد الگـــوی تبلـــور تمـــام ملـــت ایـــران باشـــد، گفـــت: 
ـــک  ـــروه و ی ـــک گ ـــاح ی ـــک جن ـــم، ی ـــه بوجودآوردی ـــدادی را ک برون
دســـته هســـتند کـــه می تواننـــد رقابـــت کننـــد نـــه همـــه کســـانی 

کـــه در جامعـــه هســـتند.
پزشـــکیان بـــه نقـــل از نامـــه امـــام علـــی )ع( افـــزود: مواظـــب 
ـــد  ـــل کنی ـــزی عم ـــه چی ـــادا ب ـــک، مب ـــاش مال ـــت ب ـــوای نفس ه
ـــد و  ـــت داری ـــه دوس ـــانی ک ـــال کس ـــد در قب ـــد. بای ـــرام باش ـــه ح ک

ـــد. ـــت کنی ـــاف را رعای ـــد،  انص ـــا نداری ی
پزشـــکیان خاطرنشـــان کـــرد: مـــا در جامعـــه ای کـــه زندگـــی 
ـــت و  ـــت، قومی ـــاد، سیاس ـــی در اقتص ـــی عدالت ـــه ب ـــم ک می کنی
فرهنـــگ وجـــود دارد و انـــکار ناپذیـــر اســـت. اگـــر بخواهیـــم ایـــن 
موضوعـــات درســـت شـــود بایـــد اصـــالح کنیـــم. نمی شـــود 
ـــم در  ـــم نتوان ـــا بیای ـــه دنی ـــتان ب ـــا سیس ـــتان ی ـــر در کردس ـــن اگ م
ـــاه  ـــت. گن ـــن اس ـــق م ـــن ح ـــم ای ـــدا کن ـــی پی ـــت جایگاه سیاس
ـــا بلوچســـتان هســـتم.   مـــن ایـــن اســـت کـــه اهـــل خوزســـتان و ی
نماینـــده مـــردم تبریـــز در مجلـــس گفـــت: اگـــر قـــرار اســـت 
گروهـــی حـــرف بزننـــد اجـــازه بدهیـــد طـــرف مقابـــل هـــم حـــرف 
بزنـــد. اگـــر قـــرار اســـت عـــده ای در قـــدرت باشـــند بگذاریـــد 
ـــروه  ـــا گ ـــته ی ـــال دس ـــت م ـــه اس ـــال هم ـــور م ـــند. کش ـــه باش هم
خاصـــی نیســـت. مـــردم پشـــت ســـر مـــا حرف هـــای خوبـــی 
ـــگاه خـــود را اصـــالح کنیـــم  ـــد ن ـــم. مـــا بای نمی زننـــد. مـــا مقصری

ـــت. ـــر اس ـــت در خط ـــن مملک ـــه ای وگرن
وی گفـــت: امـــام علـــی بـــه مالـــک مـــی  فرمایـــد: بـــا مـــردم 
ـــر  ـــن امی ـــو م ـــردم نگ ـــه م ـــذر ب ـــان بگ ـــن و از گناهش ـــی ک مهربان
هســـتم دســـتور می دهـــم و بقیـــه بایـــد عمـــل کننـــد. ایـــن 
ادبیـــات قلـــب را ســـیاه، دیـــن را تضعیـــف و تغییـــر و دگرگونـــی را 

ــد. ــک می کنـ نزدیـ
پزشـــکیان نماینـــده چنـــد دوره تبریـــز در مجلـــس و نایـــب رییـــس 
ســـابق آن، وزیـــر پیشـــین بهداشـــت، درمـــان و آمـــوزش پزشـــکی 
و از چهـــره هـــای شـــناخته شـــده اصـــالح طلـــب بـــه شـــمار مـــی 
ـــات ریاســـت  ـــرای نامـــزدی در ســـیزدهمین دوره انتخاب رود کـــه ب
جمهـــوری داوطلـــب شـــده بـــود امـــا شـــورای نگهبـــان صالحیـــت 

او را بـــرای نامـــزدی تاییـــد نکـــرد.

نگاهی به عملکرد چند ماهه سرپرست شهرداری اراک

سرعت پروژه ها بر مدار مدیریت سعید بیاتیان

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان مرکزی:

62 پروژه گردشگری در استان مرکزی فعال است

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور:

ساالنه 2۵ هزار نفر در حوادث رانندگی ایران 
دچار معلولیت می شوند

شیشه و آینه های دکوراتیو

درب های سکوریت و اتوماتیک

گروه صنعتی پیکو
      p i c o _ i n d u s t r y 

اراک خیابان شریعتی فلکه فرمانداری
تلفن : 09183630242  -  09183612890

      p i c o _ i n d u s t r y

امام علی )ع( به مالک می فرماید: به مردم 
نگو من امیر هستم ، دستور می دهم 
و بقیه باید عمل کنند.این ادبیات قلب 
را سیاه، دین را تضعیف و  دگرگونی را 

نزدیک می کند

مسعود پزشکیان، کاندیدای رد صالحیت شده 
انتخابات ریاست جمهوری در نطق میان دستور:



  

شـاید تا به حال واژه شکاف 
نسـلی به گوشـتان نخورده 
باشـد بحثـی کـه در جامعـه ایرانـی موضـوع نسـبتًا 
جدیـدی ا سـت. اگرچه مقـاالت پژوهشـی متعددی 
در مـورد آن نگاشـته شـده اسـت اما نمـود بیرونی آن 
بسـیار ناچیز اسـت به گونه ای که کمتر بازخوردی از 
ایـن مقـاالت و پژوهش ها در حیطه جامعه شناسـی 
در بطـن جامعـه بـه کار رفتـه اسـت. تفـاوت نسـلی 
یـا شـکاف نسـلی را می تـوان تفـاوت دو نسـل در 
دانسـت. هنجارهـا  و  هـا  نگـرش  ارزش هـا، 
اگرچـه این تفاوت ها ریشـه ای روانشـناختی دارد اما 
می تـوان  رویکرد جامعه شناسـانه آن را پس از سـالها 
مشـاهد کرد، به گونه ای که می توان شـکاف نسـلی 
را به عینه دید و طغیان نسـل جدید نسـبت به نسـل 

قدیـم و جدایی این دو نسـل را شـاهد بود.
بـا نگاهـی بـه نسـل جدیـد می تـوان دریافـت کـه 
در  هشـتاد  دهـه  و  هفتـاد  دهـه  اواخـر  متولدیـن 
تالش انـد تا پیوند ها، وابسـتگی ها و بنـد و ربط های 

خویـش را نه تنها با نسـل قبل از خود بلکـه با والدین 
خویـش نیز بگسـلند، بـه گونه ای کـه می تـوان عدم 

تابعیـت کامـل فرزنـدان از والدیـن را شـاهد بـود.
این تغییر و عدم تابعیت در نتیجه به تغییر گروه های 
مرجـع جوانـان مربـوط می شـود و جوانـان بـه جای 
پـدر و مـادر به دنبال جایگزینی فرد دیگری هسـتند 
تا با همانندسـازی آن فرد بتواننـد این خأل را پرکنند.
شـکاف  موضـوع  رفـت،  پیش تـر  کـه  همانگونـه 
نسـلی، موضـوع جدیـدی سـت و در اروپـا و پـس از 
جنـگ جهانـی دوم و بویـژه در دهه شـصت میالدی 
گسـترش یافـت و حتی باعـث ایجاد چالشـی بزرگ 

بیـن متفکـران اجتماعـی و جامعـه شناسـان شـد.
ایـن مسـأله در کشـور ما نیـز دیده می شـود و پـس از 
پایان جنگ تحمیلی و اوایل دهه هفتاد به شـدت رو 
به گسـترش رفت؛ اما این سـتیز رفتاری نسل جدید 
در مقابل نسـل پیش از خود از کجا نشـأت می گیرد.
بـه عقیـده نگارنـده، تفـاوت نسـل هـا را شـاید بتوان 
بـه نوعـی یـک اسـتحاله فرهنگـی دانسـت کـه این 
دگرگونـی فرهنگـی از ورود نسـل جدیـد بـه عرصـه 
هـای متعدد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ناشـی 
می شـود.این ورود بـه خودی خـود باعث جایگزینی 
ارزش ها و هنجارها و به تبع آن، ایجاد شـکاف نسلی 

می گـردد.
امـا چرا در جامعه ما شـکاف نسـلی ایجاد شـد و چرا 

این شـکاف اینقدر عمیق اسـت؟
شـاید بـا نگاهی بـه جامعه بتوانیـم به وضوح شـاهد 
ایـن موضوع باشـیم که پـژواک نظریه مازلو در شـکل 

گیـری این ماهیت بسـیار تأثیرگذار اسـت.
بـا نگاهـی به هـرم آبراهـام مازلـو در می یابیم کـه این 
طبقه بنـدی نیازهـا اگـر چـه همیشـه وجـود داشـته 
است و طی سالها و قرون متمادی تغییر نکرده است 
اما دسـتیابی به ارزش های فرامـادی و جایگزینی آن 
با ارزش های مادی به شـیوه ای دیگر در آمده اسـت. 
می تـوان گفـت در اروپـا ایـن شـکاف نسـلی بدلیـل 
پیشـرفت اقتصادی و در نتیجه شـکوفایی حاصل از 
این پیشـرفت بـود که البتـه کم کم کمتر شـد اما این 

شـکاف در کشـور ما چگونه اسـت؟
کشـوری کـه بدالیـل بسـیاری نظیـر تحریـم، عـدم 
مدیریـت صحیـح، نبـود برنامه ریزی منسـجم و گذر 
از خانـواده سـنتی که تقریبـا تمام کارکردهـای نظام 
اجتماعـی )function of social system(  را دارد، در 
مسـیر عدم فرهنگ سـازی درسـت قرار گرفته است 
و دقیقـًا بـا همـان شـیوه خـاص خـود یعنـی تعامـل 
گروه هـای هم سـن کـه ارزش هـای خـاص خـود را 

دارنـد از نسـل دیگـر متمایز می شـود.
سـریع  تحـوالت  مدرنیتـه،  ایـران،  در  همچنیـن 
اقتصادی، اجتماعی، فرایند جهانی شدن، تغییرات 
جمعیتـی و تاثیـر نخبـگان و همچنیـن انقـالب از 
یک سـو و عدم پاسـخگویی مناسـب نظام سیاسی_
اجتماعـی کشـور به ایـن تحـوالت از طرف دیگـر، از 
جملـه عوامـل بـه وجـود آورنـده ایـن مسـأله در ایران 

دانسـته انـد) قـادری 1382: 1۷8 تـا 182( 
امـا الزمه پرداختن به این شـکاف در بین نسـل های 

ایران به دودسـته مهم تقسـیم می شود
1( عده ای که به شـکاف نسلی خوش بین نیستند: 
این گروه متاثر از اندیشـه  های انقالب  هسـتند و این 
شـکاف را موجب بحران هویت، گسسـت جوانـان از 

تاریـخ و فرهنگ دینی و مّلـی خود می دانند
و 2( عده ای که به شـکاف نسلی خوش بین هستند 

و ایـن شـکاف را تحول اساسـی و الزم بـرای جامعه رو 
بـه سـوی آینـده می داننـد) آباجـاری1382: 162 تا 

1۷8 ؛ سـریع القلم 1382: 169 تـا 1۷2(
بـه هـر روی اگـر ایـن گسسـت نسـلی کـه برآمـده از 
تفکـرات جامعـه و نسـل پیشـین ) چـه درسـت و چه 
غلط( اسـت، اگـر به صـورت اصولی مدیریت نشـود 
و همـان عـدم انعطـاف نسـل پیشـین بـه تحـوالت 
اجتماعی،سیاسی و فرهنگی ادامه داشته باشد)که 
دارد(، احتمـال وقـوع شـکاف نسـلی عمیق تـری 
را در پـی خواهـد داشـت. در پایـان بایـد بـه این نکته 
اشـاره کـرد که شـکوفایی اقتصـادی و توسـعه پایدار 
اجتماعـی از مهمتریـن المان هایـی اسـت کـه بایـد 
بـه طـور ویـژه بـه آن توجـه کـرد، که بـا توجه بـه عدم 
مدیریت صحیح در اکثر سطوح در کشور،رسیدن به 

ایـن مهـم بسـیار دور از ذهـن بـه نظر می رسـد.
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عیب یابی رایگان

به گزارش چشم به راه، به مناسبت روز ملی "ارتباطات و روابط 
عمومی"، سید علی آقازاده ،استاندار محترم مرکزی با اهدای لوح 
سپاس از اهتمام مجدانه و زحمات مدیر و کارکنان روابط عمومی و 

امور بین الملل پتروشیمی شازند تقدیر و تشکر نمودند.
همچنین در پیامی دیگر امیر تقی خان تجریشی، مدیرعامل 
و عضو هیات مدیره  شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی، از 
همت واال و تالش ارزشمند مدیر و کارکنان روابط عمومی و امور 
بین الملل پتروشیمی شازند به ویژه در امر اطالع رسانی تقدیر 
نمودند و بر نقش مهم و اساسی مدیران و همکاران روابط عمومی 
در روند آگاهی بخشی در خصوص ثبت رکورد تولید و سودآوری در 

گروه توسعه ملی تاکید داشتند.
الزم به ذکر است سرکار خانم عقیلی، مدیرکل روابط عمومی 
استانداری مرکزی نیز از تالش های مدیر و همکاران روابط عمومی 

پتروشیمی شازند تقدیر نمودند.

تقدیر استاندار مرکزی و مدیرعامل 
شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی
 از مدیر و کارکنان روابط عمومی و امور

 بین الملل پتروشیمی شازند

ایرنـا:  وزیـر ارتباطـات و فنـاوری اطالعـات گفت: اکنـون اغلب 
کسـانی کـه روزی از حضـور مـا در شـبکه های اجتماعی انتقاد 
می کردنـد خودشـان وارد فضـا شـده اند و عقیده دارنـد باید رفع 
فیلتـر شـوند. از ایـن فضای شـکل گرفتـه، امیدوارانه اسـتقبال 

می کنیم.
»محمدجـواد آذری جهرمـی« در حاشـیه دولـت و در جمـع 
خبرنـگاران دربـاره احتمـال رفـع فیلتـر توئیتـر گفـت: بـا آغـاز 
شـیوع کرونا برای حفظ سـالمتی مردم تبلیغـات انتخاباتی نیز 
مانند بسـیاری از چیزهای دیگر بر بسـتر فضای مجازی شـکل 
گرفتـه و سـتادهای انتخاباتی و نامزدهای انتخابات نیز امـروز از 
فضای مجازی اسـتفاده می کنند. این که در گذشـته انتقاداتی 
بـه اسـتفاده از برخـی پلتفرم هـا بود امـا امـروز از آن ها اسـتفاده 

می شـود خبـر خوبـی اسـت و بایـد از آن اسـتقبال کرد.
 مـا بـرای اسـتفاده از شـبکه های مجـازی بـد و بیـراه شـنیدیم
وزیـر ارتباطـات افـزود: »مـا سـه چهـار سـال بـرای اسـتفاده از 
ایـن پلتفرم هـا بـد و بیراه شـنیدیم امـروز همان هایی کـه انتقاد 
می کردنـد از ایـن فضـا اسـتفاده کـرده و ترویج می کننـد. نباید 
بـرای اسـتفاده از ایـن بسـتر امـروز آن هـا را تخطئـه کرد. بایـد از 
این فرصت برای حرف درسـت،  کار درسـت و حضور جریان ساز 
درسـت استفاده کرده و قدر دانست. باید از این کار تعریف کرد. 
مـردم در فضـای مجازی هسـتند و این فرصت بی نظیـری برای 
صحبت کردن مسـئولین با مردم و شـنیدن صحبت هـای آن ها 
اسـت.« آذری جهرمـی بـا تاکیـد بر این کـه اسـتفاده نامزدهای 
انتخابـات از این فضا فرصت خوبی اسـت، تصریح کـرد: زمانی 
که خودشـان از این بسـتر اسـتفاده می کنند می تواند نشـان از 

افـق رو به جلویی باشـد.
او دربـاره تـالش بـرای رفع فیلتر توئیتر و حکم انسـداد برخی از 
شـبکه های اجتماعی توسـط شـورای عالی امنیت ملی تاکید 
کـرد: این شـورا بنا بر قانون نمی تواند حکم طوالنـی مدت برای 
انسـداد بدهـد. می تواننـد دسـتور قطع چنـد روزه صـادر کنند 
مانند اتفاقی که در این سـال ها رخ داده اسـت. مطابق با قانون 
نـه شـورای عالی فضـای مجـازی نه شـورای عالـی امنیت ملی 

نمی توانـد چنین حکم قطعی فیلترینگ صـادر کنند.
وزیـر ارتباطـات خاطرنشـان کـرد: توئیتـر در سـال 88 در بـدو 
تشـکیل کارگـروه تعییـن مصادیـق مجرمانه بـه رای گذاشـته و 
فیلتـر شـد. بنابـر همـان مصـداق 6 وزیـر و 2 نماینـده مجلـس 
درخواسـت دادیـم که این موضـوع در کارگـروه تعیین مصادیق 
مجرمانـه مـورد بررسـی قـرار بگیـرد تـا امـروز در دسـتور کار قرار 
نگرفتـه و امیدواریـم کـه در ایـن فضـای مثبـت، ایـن اتفـاق رخ 
دهـد و مـا نیز از این سـیگنال های مثبتی کـه دریافت می کنیم 

خوشـحال هستیم.
آذری جهرمـی دربـاره شـکایت هایی کـه از شـخص او دربـاره 
اینسـتاگرام صـورت گرفتـه اسـت، افـزود: پرونـده مـا مکانیـزم 
دیگـری دارد. چنـد سـاعت مـن را بازجویـی کردنـد و اکنـون در 
حـال ارسـال و دریافـت الیحه های دفاعیه هسـتیم. چند مرتبه 
الیحه ها را ارسـال کردیم سـواالتی مطرح شده که پاسخ دادیم و 

روال پرونـده مـا خیلـی بـه مسـاله رفع فیلتر مربوط نیسـت.

وزیر ارتباطات:
منتقدان شبکه های اجتماعی اکنون 

معتقد به رفع فیلتر شده اند

در  دختــران  وزنه بــرداری  مــدال آور  نخســتین 
گفــت:  جهــان  جوانــان  قهرمانــی  رقابت هــای 
ــان  ــی جه ــابقات قهرمان ــه در مس ــکر ک ــدا را ش خ
ــز رســیدم. خیلــی  ــه ســه مــدال برن در ازبکســتان ب
خوشــحالم و احساســم برای ایســتادن روی ســکوی 
ــف  ــل توصی ــان قاب ــی جه ــابقات قهرمان ــوم مس س

ــت. نیس
یکتــا جمالــی در خصوص کســب مــدال برنــز رقابت 

ــت:   ــار داش ــان اظه ــان جه ــی جوان ــای قهرمان ه
ــتان  ــی ازبکس ــابقات جهان ــه ام در مس ــن تجرب اولی
ــن  ــه ای ــبت ب ــی نس ــیار عال ــس بس ــود و ح ــوب ب خ
ــی  ــم خیل ــابقات ه ــطح مس ــتم و س ــا داش رقابت ه

ــود. ــاال ب ب
وی دربــاره اینکــه بــه عنــوان اولیــن دختــر ایرانــی در 
ایــن رقابــت هــا بــه مــدال رســیده اســت و احســاس 
خــود بابــت این افتخــار آفرینــی، گفت: خدا را شــکر 
توانســتم در مســابقات قهرمانــی جهــان ازبکســتان 
ســه مــدال برنــز را کســب کنــم و حس خیلــی خوبی 
داشــتم و و خیلــی خوشــحال بــودم و نمی دانــم ایــن 
حــس را چگونــه توصیــف کنم. ایســتادن بر ســکوی 
ــف  ــل توصی ــان قاب ــی جه ــابقات قهرمان ــوم مس س

نیســت. ارنــده مدال برنــز قهرمانی نوجوانــان جهان 
ــابقات از  ــن مس ــی در ای ــای خوب ــرد: رقب ــوان ک عن
کشــورهای مختلــف حضــور داشــتند و رکوردهایم با 

یــک تعــدادی از آنهــا نزدیــک بــه هــم بــود.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه در ایــن مــدت مشــکل 
چندانــی در تمرینــات نداشــته اســت، افــزود: همــه 
شــرایط مــا در اردوهــا عالــی بــود و هیچ وقــت در 

ــردم. ــورد نک ــکلی برخ ــه مش ــات ب تمرین
ــرداری  ــه وزنه ب ــی ک ــرد: از زمان ــح ک ــی تصری جمال
زنــان در ایــران شــروع شــد، تعــداد ورزشــکاران 
عالقمنــد بــه ایــن رشــته زیــاد شــده اســت و خیلــی 
ــرفت دارد و  ــای پیش ــم ج ــاز ه ــد و ب ــرفت کردن پیش
اگــر ایــن روال همینطــور ادامــه یابــد خیلــی آینــده 

وزنه بــرداری زنــان روشــن خواهــد بــود.
وی با تشــکر از حمایت های فدراســیون خاطرنشــان 
ــادی  ــات زی ــیون زحم ــدت فدراس ــن م ــرد: در ای ک
کشــید و بایــد از مســووالن نیــز بــرای برگــزاری اردوها 

و تمرینــات مــداوم و خــوب تشــکر کنــم.
»یکتــا جمالــی« وزنه بــردار دســته 8۷ کیلوگــرم تیــم 
ــی  ــای جهان ــران در پیکاره ــر ای ــان دخت ــی جوان مل
تاریــخ ســاز شــد. او توانســت بــا ثبــت وزنــه 92 
ــرم در  ــرب، 116 کیلوگ ــت یک ض ــرم در حرک کیلوگ
حرکــت دوضــرب و مجمــوع 208 کیلوگــرم بــه ســه 
ــد و اولیــن مدال هــای تاریــخ  ــز دســت یاب مــدال برن
وزنه بــرداری زنــان کشــورمان را در مســابقات جهانــی 

کســب کنــد.

گروه   جامعه

فرهاد    سلیمانی

دختر تاریخ ساز وزنه برداری ایران:

احساسم قابل وصف نیست


