
به اطالع میرساند شهرداری اراک در نظر دارد به استناد بودجه مصوب سال 1400 
و مجوزشلماره 1400/252/ش مورخ 1400/02/27 شلورای اسلالمی شهر امالک 
واقع در طرح تعریض و بازگشایی ادامه بلوار غدیر سنجان )از بازار سنجان تا مصلی( 
را در اجلرای الیحله قانونلی نحلوه خریلد و تمللک اراضی و املالک برای اجلرای برنامه 
هلای عموملی ، عمرانلی و نظاملی دوللت مصلوب 58/11/17 و قانلون نحلوه تقویلم 
ابنیله ، املالک و اراضلی ملورد نیلاز شلهرداری هلا مصلوب 1370 و بر اسلاس قیمت 
کارشناسلی تمللک نماید. لذا مقتضی اسلت مالک یا مالکین حقیقلی و حقوقی که 
املالک  و اراضلی آنهلا در طلرح  اجرایلی پروژه مذکور قلرار دارد  حداکثر تلا مدت زمان 
30 روز از تاریلخ درج  ایلن آگهلی بلا در دسلت داشلتن اسلناد و ملدارک مالکیت خود 
جهت معرفی کارشلناس منتخب مالک وتعیین کارشلناس مرضی الطرفین به اداره 
امالک و مسلتغالت شلهرداری اراک واقع در خیابان جهاد ابتدای فاز 2 کوی شهید 
بهشتی  مراجعه نمایند. در غیر اینصورت مراتب به استناد قوانین تملکات از طریق 
مراجلع محتلرم قضایی پیگیلری و برابلر مقررات نسلبت به تملک و بازگشلایی معبر 

اقدام خواهد شلد. 
تاریخ انتشار آگهی: 1400/03/25

به اطالع میرساند شهرداری اراک در نظر دارد به استناد بودجه مصوب سال 1400 
و مجوزشلماره 1400/252/ش مورخ 1400/02/27 شلورای اسلالمی شهر امالک 
واقع در طرح تعریض و بازگشایی ادامه خیابان شهید ادبجو از تقاطع خیابان مشهد 
تلا خیابلان شلهدا را در اجرای الیحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضلی و امالک برای 
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نحوه تقویم ابنیه ، امالک و اراضی مورد نیاز شلهرداری ها مصوب 1370 و بر اسلاس 
قیمت کارشناسی تملک نماید. لذا مقتضی است مالک یا مالکین حقیقی و حقوقی 
کله املالک  و اراضلی آنهلا در طلرح  اجرایلی پلروژه مذکلور قلرار دارد  حداکثلر تا مدت 
زملان 30 روز از تاریلخ درج  ایلن آگهلی بلا در دسلت داشلتن اسلناد و مدارک مالکیت 
خود جهت معرفی کارشلناس منتخب مالک وتعیین کارشناس مرضی الطرفین به 
اداره املالک و مسلتغالت شلهرداری اراک واقلع در خیابلان جهاد ابتدای فلاز 2 کوی 
شلهید بهشلتی  مراجعه نمایند. در غیر اینصورت مراتب به استناد قوانین تملکات 
از طریق مراجع محترم قضایی پیگیری و برابر مقررات نسلبت به تملک و بازگشلایی 

معبر اقدام خواهد شلد. 
تاریخ انتشار آگهی: 1400/03/25
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صفحه 2

ـــرای  ـــه در اج ـــن مصوب ـــه ای ـــده ک ـــته ش ـــن نوش ـــت بنزی ـــش قیم ـــه افزای ـــت: در مصوب ـــت گف ـــر نف ـــا: وزی ایرن
ـــوآوری و  ـــارک ن ـــمی پ ـــایش رس ـــم گش ـــیه مراس ـــه« در حاش ـــژن زنگن ـــت.  »بی ـــوه اس ـــه ق ـــران س ـــم س تصمی

ـــات  ... ـــای انتخاب ـــی نامزده ـــای برخ ـــاره ادع ـــت، درب ـــت نف ـــاوری صنع فن

وزیر نفت: 
افزایش قیمت بنزین تصمیم سران 

سه قوه بود

بـه گزارش چشـم به راه، بیاتیان، شـهردار اراک، در خصـوص احداث دوربرگردان انتهـای ۲۰ متری کوی امام 
علـی)ع(، گفـت: بنا بر درخواسـت های مردمی و بررسـی های بعمل آمده توسـط کارشناسـان ترافیکـی  و با 

عنایـت بـه طرح جامع ترافیک شـهر اراک، یکی از مهم ترین عوامل ترافیکـی   ...

بیاتیان، شهردار اراک خبر داد:

کوی امام علی)ع( با اتصال به کمربندی شمالی،
 از بن بست خارج می شود

 پرونده های باز در مراجع قضایی
 و نظارتی وزارت نفت

پشت پرده های مشکوک پتروشیمی الوند و:

افزایش بیماران سرطانی در منطقه مذکور/  آلوده شدن منابع آبی کزاز ، اکبرآباد، جمال آباد /  پیگیری با قدرت جهانگیری برای صدور مجوز!/ 
واگذاری بدون عنوان بخشی از پاالیشگاه امام خمینی )ره( از دولتی به خصوصی

مناظرات یا منازعات ، صفر_صفر مساوی
صفحه3

شیوع افسردگی در زنان ۵۰ درصد 
بیشتر از مردان است

محو پایدار کار کودک، 
مستلزم یک اراده ملی و 

جهانی است

اجرای عملیات زیرسازی جهت 
احداث زمین بازی انتهای 

کوچه فلسفی واقع 
در کوی امام علی )ع(

انحطاط اخالق اجتماعی 
ثمره تخلف در وعده ها 

است
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آسیب شناس اجتماعی:

چشم به راه رشد افسردگی در بین 
افراد جامعه را بررسی می کند

زنـگ خـطـر

آغاز  مرمت امامزادگان
 72 تن ساروق 

نهضت آسفالت یکی از مهم ترین اقدامات 
شهرداری اراک، در سال 1400 است

پخش و توزیع ۴۳۷ تن 
آسفالت در بلوار آزادگان،

 کوی آزادگان
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 و توانمندی های مساجد 

در مدیریت شهری
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C H E S H M B E R A H

سیاست2

یادداشت

سه شنبه  25 خرداد ماه 1400   •  سال هفدهم  •  شماره 461

 پرونده های باز در مراجع قضایی و نظارتی وزارت نفت
پشت پرده های مشکوک پتروشیمی الوند و:

اشـــتغال، مبحثـــی کـــه ســـالهای ســـال بـــا هـــر 
ـــن  ـــا ای ـــت. ام ـــاده اس ـــا افت ـــر زبان ه ـــر س ـــی ب دولت
موضـــوع در روزهـــای پایانـــی دولـــت در منطقـــه 
شـــازند اســـتان مرکـــزی بـــه شـــدت داغ شـــده، 
ـــد و  ـــیمی الون ـــدازی پتروش ـــث راه ان ـــا بح ـــم ب آن ه
ـــور،  ـــس جمه ـــاون اول ریی ـــای مع ـــری ه ـــا پیگی ب
جنـــاب جهانگیـــری. امـــا راه انـــدازی ایـــن صنعـــت 
در شـــازند بـــا چـــه الزامـــی اســـت و بـــا چـــه 
پیش زمینـــه ای مســـووالن اســـتان در صـــدد راه 

انـــدازی آن هســـتند؟ 
نکتـــه عجیـــب در خصـــوص ایـــن مجتمـــع 
ـــتانی  ـــوولین اس ـــه مس ـــت ک ـــن اس ـــیمی ای پتروش
ـــتند،  ـــت هس ـــن صنع ـــدازی ای ـــان راه ان ـــه خواه ک
و  زیســـت  محیـــط  مخالفت هـــای  از  پـــس 
همچنیـــن مخالفـــت وزارت نفـــت کـــه متولـــی 
اصلـــی ســـاخت و راه انـــدازی چنیـــن صنایعـــی 
اســـت، بـــرای دریافـــت مجـــوز احـــداث آن، پرونـــده 
را بـــه وزارت کشـــور بـــرده تـــا از طریـــق تاییدیـــه 

ـــروژه  ـــن پ ـــدازی ای ـــه راه ان ـــدام ب ـــت اق ـــت دول هیئ
ـــد. نماین

ســـوال اینجاســـت کـــه چـــرا آقـــای جهانگیـــری 
بـــا قـــدرت بـــه دنبـــال صـــدور مجـــوز ایـــن 
پتروشـــیمی اســـت؟ توجـــه بـــه ایـــن موضـــوع 
ـــروژه  ـــن پ ـــدازی ای ـــاخت و راه ان ـــرات س ـــه مخاط ک
بـــرای شهرســـتان شـــازند بســـیار زیـــاد اســـت و 
ــای  ــاخت چنیـــن مجتمع هـ ــون، سـ طبـــق قانـ
پتروشـــیمی بایـــد در ۳۰ کیلومتـــری مراکـــز اســـتان 
باشـــند امـــا ایـــن فاصلـــه کمتـــر از حـــد مجـــاز 
ــی  ــت. از طرفـ ــتان اسـ ــز اسـ ــرای مرکـ ــی بـ حتـ
ـــه  ـــوز اولی ـــه مج ـــت ک ـــی از آن اس ـــنیده ها حاک ش
احـــداث چنیـــن مجتمعـــی مربـــوط بـــه شهرســـتان 
مالیـــر در اســـتان همـــدان بـــوده اســـت کـــه بـــا 
ـــن  ـــر و همچنی ـــتان مالی ـــی شهرس ـــت اهال مخالف
نماینـــده مـــردم آن شـــهر، ایـــن اقـــدام، عملـــی 

نشـــده اســـت. 
ـــه  ـــه ب ـــوالی ک ـــوع، س ـــن موض ـــه همی ـــه ب ـــا توج ب

ـــرا  ـــه چ ـــت ک ـــن اس ـــود ای ـــی ش ـــادر م ـــن متب ذه
ـــرات  ـــل خط ـــزی، در مقاب ـــتان مرک ـــوولین اس مس
ایـــن صنعـــت در شهرســـتان، هیچ گونـــه مقاومتـــی 
ـــده  ـــث ش ـــرده باع ـــت پ ـــائل پش ـــا مس ـــد؟ آی نکردن
اســـت تـــا مســـووالن امـــر، در مقابـــل ایـــن امـــر 
خطرنـــاک، موضـــع منفعالنـــه ای بگیرنـــد؟ مبحث 
ـــع  ـــاالی صنای ـــتفاده ب ـــه اس ـــت ک ـــن اس ـــدی ای بع
ـــتان  ـــه اس ـــی ک ـــم در حال ـــیمی از آب، آن ه پتروش
مرکـــزی جـــزو اســـتان های کـــم بـــارش کشـــور 
ـــع  ـــش روی مناب ـــدی را پی ـــش جدی ـــا چال ـــت آی اس
آبـــی و مســـایل زیســـت محیطـــی اســـتان قـــرار 

نمی دهـــد؟ 
شـــنیده هـــا حاکـــی از آن اســـت کـــه مجموعـــه 
یـــک  کـــه  ) ره(  امـــام خمینـــی  پاالیشـــگاه 
مجموعـــه دولتـــی اســـت، حـــدود ده هکتـــار 
ـــه  ـــود را ب ـــت خ ـــت مالکی ـــای تح ـــن از زمین ه زمی
پتروشـــیمی الونـــد اختصـــاص داده اســـت. امـــا 
ســـوال دیگـــر اینجاســـت کـــه ایـــن واگـــذاری از 

ـــی  ـــش خصوص ـــک بخ ـــه ی ـــی ب ـــش دولت ـــک بخ ی
تحـــت چـــه عنـــوان و بـــا چـــه مجـــوزی صـــادر 
شـــده اســـت؟ آیـــا اســـتفاده از زیرســـاخت های 
بخـــش دولتی)پاالیشـــگاه امـــام خمینـــی )ره(( 
ــن  ــال ایـ ــر انتقـ ــی و موثـ ــل اصلـ ــی از عوامـ یکـ
صنعـــت از مالیـــر بـــه اراک نبـــوده اســـت؟ و آیـــا 
ایـــن موضـــوع، ســـند دیگـــری مبنـــی بـــر اســـتفاده 
از رانـــت بـــرای نیـــل بـــه اهـــداف متولیـــان ایـــن امـــر 
ـــل  ـــم قاب ـــه ه ـــن نکت ـــر ای ـــا ذک ـــت؟ ام ـــوده اس نب
توجـــه اســـت کـــه آیـــا شـــازند بـــا دارا بـــودن صنایـــع 
ــت  ــوان و ظرفیـ ــگاهی، تـ ــیمی و پاالیشـ پتروشـ
ــد  ــه جدیـ ــدازی مجموعـ ــرای راه انـ ــدی بـ جدیـ
را دارد؟ آلـــوده شـــدن منابـــع آب زیرزمینـــی، 
ســـطحی و همچنیـــن غیرقابـــل کشـــت شـــدن 
مـــزارع روســـتاهایی نظیـــر کـــزاز، اکبرآبـــاد و جمـــال 
ـــه  ـــت ک ـــوع اس ـــن موض ـــر ای ـــری ب ـــند دیگ ـــاد س آب
ـــوان باالنـــس صنایـــع و محیـــط  ایـــن شهرســـتان ت

زیســـت را نـــدارد. 

امـــا شـــنیده هـــا حاکـــی از آن اســـت برخی افـــرادی 
ــیمی  ــه پتروشـ ــهام مجموعـ ــی از سـ ــه بخشـ کـ
الونـــد را دارا هســـتند دارای پرونده هـــای بـــاز در 
ـــت  ـــی وزارت نف ـــع نظارت ـــی و مراج ـــع قضای مراج
ـــوزی،  ـــه مج ـــا چ ـــت ب ـــخص نیس ـــتند و مش هس
تـــوان حضـــور در مجمـــع ســـهام داران پتروشـــیمی 
ـــن  ـــا مهمتری ـــا قطع ـــد. ام ـــت آورده ان ـــد را بدس الون
ــه  ــاکنین منطقـ ــالمت سـ ــث سـ ــوع، بحـ موضـ
شـــازند و روســـتاها و شـــهرهای اطـــراف آن اســـت؛ 
بحثـــی کـــه بـــا وجـــود افزایـــش بیمـــاران ســـرطانی 
در منطقـــه مذکـــور، بازهـــم در حیطـــه مســـایل 
مهـــم مســـوولین اســـتانی و کشـــوری قـــرار نگرفتـــه 

ـــت.  اس
ـــوال  ـــه س ـــود این هم ـــا وج ـــه ب ـــی اینک ـــخن پایان س
ـــده  ـــا نادی ـــم ب ـــر بازه ـــوولین ام ـــا مس ـــخ، آی بی پاس
ــتان  ــردم شهرسـ ــق مـ ــه حـ ــوق بـ ــن حقـ گرفتـ
ــت  ــن صنعـ ــه دوزی از ایـ ــی کیسـ ــازند، در پـ شـ

ـــتند؟ هس

استفاده از پتانسیل و توانمندی های 
مساجد در مدیریت شهری

 مشاور فرماندار در امور اشتغال بانوان

  مدیرعامل شرک کوشاوران صدرا

  عضو شورای منطقه شازند

  کارآفرین مطرح استان

  دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت

  از خانواده جانبازان و ایثارگران

  متولد  ۱۳۶۱ شهرستان  اراک
  فارغ التحصیل دانشگاه آزاد اسالمی اراک

  کارشناسی مهندسی عمران - عمران
  مدیر مسئول کانون آگهی تبلیغاتی مهران گرافیک

  مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت پیام نگاران تولید کننده تلویزیونهای ال ای دی  شهری
   مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت و کارخانه تولیدی درهای کرکره اتوماتیک آلوم دُر

  مدیر عامل شرکت بازرگانی صادرات و واردات
 عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن

 عضو رسمی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی
   مشاور عمرانی افتخاری شهردار اراک

بانــــــــــــــوی شـــــــکســـــــــت نــــاپــــــــذیر

کاندیدای ششمین دوره شورای شهر اراک
کد نمایندگی: ۴1۷

مســاجد نقــش بــی بدیلــی 
ــدن و  ــگ، تم ــج، فرهن در تروی
تربیــت دارد و از آن جــا کــه مــی 
بایســت ایــن اماکن بــه جایگاه 
واقعــی تصمیــم ســازی خــود 
ــورای  ــاا...در ش ــردد. ان ش بازگ
ششــم حــذف پــروژه هــای کم 
خاصیــت بــزرگ و تخصیــص آن بــه محله هــای مختلــف اراک 
بــا محوریــت مســاجد و براســاس تصمیــم گیــری نماینــدگان 

محلــه هــا در دســتور کار قــرار خواهــد گرفــت. 
در شــهر اراک حــدود ۶۰ محلــه وجــود دارد کــه می بایســت در 
گام اول نســبت بــه شناســایی مســاجد شــاخص در این محله 
ــت  ــد مدیری هــا اقــدام نمــود. اســتفاده از مســاجد مــی توان
شــهری را از ســاخت فرهنگســراها جهــت پیشــبرد اهــداف 
فرهنگــی، اقتصــادی و اجتماعــی بــی نیــاز نمایــد و بــه جــای 
ــدود  ــرای ح ــک فرهنگس ــداث ی ــه اح ــه ب ــص بودج تخصی
ــه  ــن بودج ــان( ای ــارد توم ــدود ۵ میلی ــع ) در ح ۸۰۰ مترمرب
را بــه محتــوا و ســایر اهــداف اجرایــی در محلــه هــا تخصیــص 

بدهیــم.
ــه  ــه ب ــت ک ــن اس ــوره ای ــه مح ــرد محل ــی رویک ــت اصل مزی
جــای اینکــه ۳۰۰ میلیــارد تومــان بــرای احــداث تقاطــع غیــر 
ــت  ــای مدیری ــت ه ــز اولوی ــه ج ــم ک ــه نمایی ــطح هزین همس
شــهری نمــی باشــد بــه هــر محلــه ۵ میلیــارد تومــان جهــت 
رفــع نیازهــای عمرانــی شــامل فضــای ســبز، بهســازی معابر، 
آب هــای ســطحی، روشــنایی، زیباســازی، کــف فــرش و ... 

ــم.  اختصــاص بدهی
لبتــه نــوع نیــاز هر محلــه با محلــه دیگــر متفــاوت خواهــد بود 
کــه ایــن نیازهــا توســط شــورای محلــه ای در مســاجد تعییــن 
مــی گــردد. در ایــن طرح شــهرداری صرفــا ناظــر و مجری می 
باشــد. ان شــاا... اجــرای ایــن رویه باعث مشــارکت مــردم عزیز 
در مدیریــت شــهری مــی گــردد کــه در نهایــت باعــث افزایــش 

رضایــت منــدی خواهد شــد.
بنــده بــه عنــوان فــردی کــه نزدیــک بــه یــک دهــه در مدیریــت 
شــهری دارای ســابقه هســتم اصــوال موافــق تصمیــم گیــری 
هــای از بــاال بــه پایین در مدیریت شــهری نمی باشــم و اعتقاد 
دارم کــه بایســتی تمامی تصمیمات توســط نماینــدگان مردم 
ســاکن در محلــه هــا و بــا توجــه بــه اولویــت هــای ســاکنان آن 
محلــه انجــام بگیرد کــه ان شــاا... با تشــکیل شــورای انقالبی 

و دغدغــه منــد بــه ایــن مهــم دســت خواهیــم یافت.

ایرنـــا: وزیـــر نفـــت گفـــت: در مصوبـــه افزایـــش 
قیمـــت بنزیـــن نوشـــته شـــده کـــه ایـــن مصوبـــه در 

ـــت.  ـــوه اس ـــه ق ـــران س ـــم س ـــرای تصمی اج
»بیـــژن زنگنـــه« در حاشـــیه مراســـم گشـــایش 
ـــوآوری و فنـــاوری صنعـــت نفـــت،  رســـمی پـــارک ن
ــات  ــای انتخابـ ــای برخـــی نامزدهـ ــاره ادعـ دربـ
ــه افزایـــش  ــر اینکـ ریاســـت جمهوری مبنـــی بـ
ـــت:  ـــت، گف ـــت اس ـــم دول ـــن تصمی ـــت بنزی قیم
مصوبـــه دولـــت کـــه چـــاپ شـــده و در اختیـــار 
همـــه اســـت، مـــا نوشـــتیم افزایـــش قیمـــت بنزیـــن 
در راســـتای اجـــرای تصمیـــم ســـران ســـه قـــوه 
ـــده  ـــه نش ـــت گرفت ـــم در دول ـــن تصمی ـــت و ای اس

اســـت. 

وی همچنیـــن دربـــاره کرســـنت نیـــز گفـــت: اگـــر 
ـــا  ـــی صحبت ه ـــم خیل ـــت کنی ـــد صحب ـــرار باش ق
ـــا  ـــه م ـــت ک ـــن اس ـــور ای ـــح کش ـــا ترجی ـــت، ام اس
وارد نشـــویم چـــون پرونـــده زنـــده )در جریـــان( 

ـــم. داری
ــد در ایـــن  ــرار باشـ ــر قـ ــزود: اگـ ــر نفـــت افـ وزیـ
زمینـــه بگوییـــم، حرف هـــای زیـــادی بـــرای 
گفتـــن داریـــم کـــه خیلـــی از چیزهـــا عکـــس 

می شـــود.
ارزیابـــی  تجدیـــد  خصـــوص  در  زنگنـــه 
شـــرکت های دانـــش بنیـــان ادامـــه داد: قانـــون 
ـــاوری  ـــارک فن ـــن پ ـــه در ای ـــرکت هایی ک ـــرای ش ب
ـــد  ـــی مانن ـــای مهم ـــد مزای ـــد ش ـــتقر خواهن مس

ــه اســـت. معافیـــت مالیاتـــی درنظـــر گرفتـ
 بنابرایـــن بایـــد فرآینـــد قانونـــی طـــی شـــود و 
ـــت  ـــده اس ـــع آوری ش ـــه جم ـــی ک ـــات قبل اطالع
ایـــن فرآینـــد را تســـریع مـــی کنـــد زیـــرا بـــرای 
ـــا شـــرکتی پذیـــرش شـــود فرآینـــدی  اینکـــه فـــرد ی
ـــد.  ـــازات اســـتفاده کن ـــن امتی ـــد از ای ـــا بتوان دارد ت
وزیـــر نفـــت بـــه بودجـــه ۸۰۰ میلیـــارد تومانـــی 
ـــای  ـــرکت ه ـــا و ش ـــتارتاپ ه ـــت از اس ـــرای حمای ب
ــالش  ــزود: تـ ــرد و افـ ــاره کـ ــان اشـ ــش بنیـ دانـ
ـــه  ـــان ب ـــارد توم ـــن ۸۰۰ میلی ـــه از ای ـــوده ک ـــن ب ای
صـــورت اهرمـــی اســـتفاده شـــود بـــه همیـــن 
ـــالم  ـــت اع ـــه دول ـــه ای ک ـــن نام ـــم در آیی ـــل ه دلی
ــک و  ــق بانـ ــا از طریـ ــت هـ ــن پرداخـ ــرده ایـ کـ

ـــز از  ـــی نی ـــود و پرداخت ـــام ش ـــل انج ـــه عام موسس
ســـوی آن بانـــک صـــورت گیـــرد.

ـــه اینکـــه اینـــکار قـــدم اول اســـت،  ـــا اشـــاره ب وی ب
تاکیـــد کـــرد: در کشـــور مـــا بـــرای توســـعه فنـــاوری 
از طریـــق شـــرکت هـــای فنـــاور محدودیـــت مالـــی 

ـــدارد. ـــود ن وج
 آنچـــه کـــه مهـــم اســـت ایـــن اســـت کـــه هـــر 
ـــن  ـــد ای ـــد و بتوان ـــته باش ـــت داش ـــه خالقی ـــه ک چ
فنـــاوری را بـــه کســـب و کار تبدیـــل کننـــد کـــه 
چرخـــه اقتصـــادی معقـــول داشـــته باشـــد، تامیـــن 

ـــود. ـــی ش ـــی م مال
ــم  ــی خواهیـ ــا نمـ ــا در اینجـ ــزود: مـ ــه افـ زنگنـ
دانـــش پایـــه را توســـعه دهیـــم. در مرحلـــه 

اســـتفاده از فنـــاوری در توســـعه کســـب و کار 
ـــه  ـــود ک ـــد ب ـــی خواهن ـــه های ـــه جوان ـــتیم ک هس

ــوند. ــی شـ ــارور مـ ــت بـ درخـ

افزایش بیماران سرطانی در منطقه مذکور/  آلوده شدن منابع آبی کزاز ، اکبرآباد، جمال آباد /  پیگیری با قدرت جهانگیری 
برای صدور مجوز!/  واگذاری بدون عنوان بخشی از پاالیشگاه امام خمینی )ره( از دولتی به خصوصی

وزیر نفت:

افزایش قیمت بنزین تصمیم سران سه قوه بود

•   دکتر محمد رضائی
 کاندیدای ششمین دوره شورای اسالمی شهر اراک



C H E S H M B E R A H

3

به گزارش چشـم به راه، بیاتیـان، شـهردار اراک، در 
خصـوص احـداث دوربرگـردان انتهـای ۲۰ متـری 
کـوی امـام علـی)ع(، گفـت: بنـا بـر درخواسـت 
هـای مردمـی و بررسـی هـای بعمـل آمـده توسـط 
کارشناسـان ترافیکـی  و بـا عنایـت بـه طـرح جامع 
ترافیـک شـهر اراک، یکـی از مهـم تریـن عوامـل 
ترافیکی شـهر، احداث شـریان های شـهری است 
کـه با احـداث تقاطع های میدان مقاومت، شـهید 
صیـدی، پـل فراهـان و رینـگ  شـهری آرامسـتان، 
این مسـیرهای شـهری کامل می شـود و بعد از آن 
نیاز اسـت کـه اتصاالت عبـوری ترافیکی ایمن بین 
مناطـق  مسـکونی و معابـر پـر تردد شـهری بـا این 
رینـگ ها را داشـته باشـیم کـه از تردد سـفر در مرکز 

شـهر کاسـته شود.
وی افزود: یکی از پروژه هایی که در شورای ترافیک 
اسـتان مورد بررسـی و تصویب قرار گرفتـه، احداث 
یـک دوربرگردان همسـطح در بلوار امام علـی)ع( ) 
بـاال دسـت کوی امـام علـی)ع(( و یک مسـیر ۲۵۰ 
متـری اسـت کـه در دسـتور کار شـهرداری قـرار 
گرفته و عملیات عمرانی آن شـامل سـنگ بـرداری 

و خاکبـرداری آغاز شـده اسـت.
الزم به ذکر اسـت، احداث این مسـیر و دوربرگردان، 
باعـث خـروج کـوی امـام علـی )ع( از بـن بسـت و 

اتصـال آن بـه کمربندی شـمالی می شـود.
امـام علـی)ع(  کـوی  کـرد:  تاکیـد  اراک  شـهردار 
بیـش از ۵۰ هـزار نفر سـاکن دارد و برای دسترسـی 

ایمن این منطقه به کمربندی شـمالی و بالعکس، 
ضـرورت احـداث ایـن دوربرگـردان وجـود داشـت و 
قطعا یکی از موارد بسیار مهم اتصال شهر و به ویژه 
بهره برداری سـاکنین کوی امـام علی از کمربندی 
شـمالی به سایر شـریان های شـهری، احداث این 

دوربرگـردان می باشـد.
بیاتیـان اذعـان داشـت: احـداث ایـن دوبرگـردان 
کـه یکـی از خواسـته هـای به حـق سـاکنین کوی 
امـام علی بـوده، چندین سـال مغفـول مانـده بود، 
لـذا صبـح روز پنجشـنبه ۲۰ خـرداد مـاه، عملیات 
اجرایـی آن آغـاز و انشـاالله بـا جدیـت و تالش همه 
جانبه نیروهای شـهرداری، به زودی به بهره برداری 

می رسـد.
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افسـردگی اختاللی سـت کـه سالهاسـت در جهـان 
شـایع شـده اسـت.این اختـالل در جوامـع توسـعه 
یافتـه و در حـال توسـعه در حـال گسـترش اسـت و 
می توان اینگونه برداشـت کرد که تکنولـوژی یکی از 

عوامـل بـروز و ظهـور افسـردگی در دنیاسـت.
افسـردگی را می تـوان در احسـاس ناامیـدی کردن، 
پوچـی، انـدوه و خودکشـی جسـتجو کـرد کـه ایـن 

عوامـل بـه فاکتورهـای زیـادی مرتبط اسـت.
شیوع افسـردگی در زنان ۵۰ درصد بیشـتر از مردان 
اسـت )طی تحقیقات ارائه شـده در سـال ۹۵( و این 
جامعه شناسـان  و  روان شناسـان  کـه  خطری سـت 
سال هاسـت به آن اشاره می کنند اما گوش شنوایی 

نیست.
طـی تحقیقـات انجـام شـده در ۲۶ سـال گذشـته 

میـزان افسـردگی در کشـور دو برابـر شـده اسـت.
پایـگاه اجتماعـی افراد کـه یکـی از فاکتورهای مهم 
جامعه شناسـی اسـت، از مهمتریـن علـل کاهش یا 

افزایش افسـردگی به شـمار مـی رود.
رضایتمنـدی افـراد از وضعیـت معیشـتی خـود کـه 
شـاخص بسـیار مهمـی در افزایـش امیـد افـراد و در 
نهایت کاهش افسـردگی یک جامعه اسـت، در روند 

نزولـی ایـن اختالل بسـیار مهم اسـت.
شـاخصی که با به دست آوردن تولید ناخالص کشور 
کـه حاصل جمـع ارزش کاال و خدمات طی یکسـال 

گذشته تقسیم بر جمعیت اسـت بدست می آید.
برخورداری افراد از امنیت شغلی و امنیت اجتماعی، 
مهمتریـن فاکتور هـای سـت کـه رضایتمنـدی را در 
جامعـه باال برده و سـبب افزایش امید بـه زندگی و به 

تبـع آن کم شـدن افسـردگی می انجامد.
کاهـش اعتمـاد اجتماعـی از دیگـر عوامـل موثـر بر 
افزایش افسـردگی جامعه اسـت، یعنـی یک جامعه 
افسرده در یک چرخه معیوب قرار گرفته و فشارهای 
اجتماعی حاصل از تصمیمات سیاسی، اقتصادی 
اجتماعـی و فرهنگی سـبب بروز و ظهور افسـردگی 

اجتماعی خواهد شـد.
اگرچـه افسـردگی یک بیماری و اختالل روانی سـت 

اما افزایش آن در سـطح اجتمـاع آن  را به یک معضل 
بزرگ اجتماعی بدل خواهد کرد و افزایش اپیدمیک 
ایـن اختـالل روانـی باعث پدیدار شـدن یک مسـأله 
بـزرگ و در عیـن حـال بسـیار خطرنـاک اجتماعـی 
می شـود، یعنـی قطعـا بیـن عوامـل اجتماعـی و 

اختـالل روانـی رابطه معنـادار وجـود دارد.
فشـارهای  افزایـش  علـت  بـه  و  حاضـر  عصـر  در   
روانـی )حاصـل از اقتصـاد بیمارگونـه( کـه تاثیـرات 
منفـی فراوانـی بر افـراد می گـذارد، متاسـفانه باعث 
افـراد جامعـه می گـردد.  رشـد افسـردگی در بیـن 
نابسامانی های روانی اگرچه در بین سطوح مختلف 
فرهنگی جامعه رسـوخ کرده اسـت اما بدیهی سـت 
افـراد حاضـر در قشـربندی اجتماعـی پایین تـر از 
نابسـامانی های روانـی بسـیاری رنـج می برنـد و این 
خـود، یکی از عوامل موثر از سیاسـت های نادرسـت 

مدیریتـی در کشـور اسـت.
از  پایـگاه اجتماعـی  همانطـور کـه پیشـتر رفـت، 
مهمتریـن عوامـل افزایـش یـا کاهـش افسـردگی 
در جامعـه اسـت و میـزان آسـیب پذیـری افـراد از 
نظـر اجتماعـی می توانـد دلیل متقنـی بـرای نمود 
افسـردگی افـراد گـردد و می تـوان اینگونه اسـتنباط 
کـرد که در بیـن پایگاه اجتماعی _اقتصـادی افراد و 

ظهـور اختـالالت منجر به افسـردگی رابطـه معنادار 
دارد. وجـود 

سـالیان  طـی  افـراد  خواسـته های  تحقـق  عـدم 
متمادی و سـرکوب آن خواسته ها توسط افکار افراد، 
کـم کـم به صـورت ایـن اختالالت آشـکار می شـود و 

کم کـم در کل جامعـه افزایـش پیـدا می کنـد.
یافته هـای محققین بر این نکته صّحـه می گذارد که 
اگـر جامعه را به سـه بخش پایـگاه اجتماعی پایین، 
متوسـط و باال تقسـیم کنیم، حدود ۸۰ درصـد افراد 
دارای افسـردگی در پایـگاه اجتماعـی پایین جامعه 
قـرار دارند و کمتـر از ۵ درصد افراد افسـرده در پایگاه 

اجتماعی باال قـرار دارند.
پـس بـاز هم به نقش حکومت و سیاسـت در افزایش 
و یـا کاهـش ایـن بیمـاری می تـوان پی بـرد و بـه این 
نتیجه رسـید که شـکاف طبقاتی موجـود در جامعه 
که طی سالهای اخیر بسیار عمیق تر شـده است در 
افزایش افسـردگی، به خصـوص در بین افراد متاهل 

تاثیر مستقیم دارد.
پـس در نتیجـه افزایـش عدالت اجتماعـی که یکی 
از وظایـف حاکمیتـی یک جامعه اسـت و همچنین 
رفـع یا کاهش تبعیـض در جامعه و ایجاد یک بسـتر 
اجتماعی_اقتصادی متوازن می تواند نقش بسـیار 
نتیجـه  و در  روانـی  مهمـی در کاهـش فشـارهای 
کاهـش اضطـراب و اسـترس شـود و ایـن بـه معنـی 

کاهـش چشـمگیر اختالل افسـردگی اسـت.
اما نکته پایانی اینکه از آنجایی که خودکشـی، یکی 
از مهمترین تبعات افسردگی جوامع است و با توجه 
به افزایش این معضل طی سـال های اخیر در ایران، 
می تـوان بـه جـرات گفـت؛ نحـوه مدیریـت کشـور 
بـه سـمت و سـویی رفتـه اسـت کـه قبـح ایـن قضیه 
شکسته شده و متاسفانه تالش چشمگیری در این 

رابطـه و کاهـش آن صورت نگرفته اسـت.

ســـیزدهمین دوره انتخابـــات 
ریاســـت جمهوری،همزمـــان 
بـــا دوره ششـــم انتخابـــات 
شـــورا های شـــهر و روســـتا 
در تاریـــخ ۲۸ خـــرداد ۱۴۰۰ 
و میـــان دوره مجلـــس برگـــزار 

خواهـــد شـــد.
ــران  ــیمای ایـ ــدا و سـ ــده از صـ ــش شـ ــرات پخـ ــا مناظـ امـ
همیشـــه بخـــش پـــر حاشـــیه و جـــذاب ایـــن انتخابـــات بـــوده 
ـــه ســـیل  ـــک جمل ـــا ی ـــاره ب ـــه یکب ـــم ک ـــده بودی ـــا بار هـــا دی و م
ـــود  ـــود خ ـــه س ـــره را ب ـــه مناظ ـــدا ک ـــک کاندی ـــمت ی ـــه س آرا ب
ـــرادی  ـــادی از اف ـــش زی ـــا بخ ـــردد ی ـــرازیر میگ ـــرده س ـــام ک تم
کـــه قصـــد مشـــارکت در انتخابـــات را نداشـــتند بـــه جمـــع رای 

ــوند. ــه می شـ ــا اضافـ دهنده هـ
مناظـــرات ایـــن دوره از انتخابـــات بیـــن هفـــت نفـــر از 
نام هـــای  بـــا   کاندیدا هـــای احـــراز صالحیـــت شـــده 
آیـــت  اللـــه رییســـی، قاضـــی زاده هاشـــمی، زاکانـــی، جلیلـــی 
و رضایـــی از جنـــاح اصولگـــرا و همتـــی )نزدیـــک بـــه اعتـــدال 
و توســـعه( و مهرعلـــی زاده )اصـــالح طلـــب( در ۳ رانـــد برگـــزار 
ـــورت  ـــه ص ـــا ب ـــرات ی ـــوع مناظ ـــر ن ـــه از اول بخاط ـــد، گرچ ش
طبیعـــی اتفاقـــی کـــه افتـــاد تبدیـــل مناظـــرات بـــه منازعـــات 

ـــود. ب
ـــی  ـــت ا... رییس ـــخص آی ـــبد رای مش ـــه س ـــه ب ـــا توج ـــه ب البت
ـــد  ـــه بخواهن ـــا ک ـــدام از کاندیداه ـــه هرک ـــود ک ـــور ب ـــل تص قاب
ـــان  ـــه ایش ـــه ب ـــا حمل ـــد ب ـــان دهن ـــدی نش ـــی ج ـــود را رقیب خ
ـــاز  ـــان آغ ـــته ایش ـــت های گذش ـــی و سیاس ـــع اعالم و مواض
کننـــد تـــا شـــاید دو قطبـــی ایجـــاد آرای ســـرگردان را هدفمنـــد 

ـــد. ـــذب نماین ـــوش را ج و آرائ خام
ـــش  ـــتراتژی پی ـــن اس ـــا ای ـــر ب ـــا ۲ نف ـــدا تنه ـــن ۷ کاندی از بی
ــتند  ــد و توانسـ ــی بودنـ ــی زاده و همتـ ــه مهرعلـ ــد کـ رفتنـ
ـــد،  ـــاص دهن ـــود اختص ـــه خ ـــرگردان را ب ـــدادی از آرائ س تع
ـــانه ای  ـــابقه رس ـــره، مس ـــر مناظ ـــد از ه ـــر بع ـــن ۲ نف ـــه ای البت
ـــتند  ـــی داش ـــب اصل ـــگاه رقی ـــب جای ـــرای کس ـــدیدی را ب ش
امـــا علـــی رغـــم پیـــش بینـــی و تجربیـــات گذشـــته از مناظـــرات 
تلویزیونـــی کـــه سرنوشـــت ســـاز بـــود و می توانســـت بـــرگ 
برنـــده کاندیدا هـــا باشـــد و مشـــارکت کلـــی را افزایـــش دهـــد، 
امســـال ایـــن ۳ رانـــد موفقیـــت چشـــمگیری بـــرای هیچکـــدام 
از کاندیدا هـــا نداشـــت و در افزایـــش مشـــارکت هـــم تاثیـــر 
ـــش  ـــم بخ ـــه نگویی ـــت ک ـــن در حالیس ـــت، ای ـــزایی نداش بس
ـــر  ـــاید تاثی ـــه ش ـــده ک ـــظ ش ـــدر غلی ـــخصی اینق ـــات ش منازع

ـــت. ـــارکت داش ـــر مش ـــم ب ـــی ه منف
در هـــر حـــال مناظـــرات انتخابـــات ســـیزدهمین دوره ریاســـت 
جمهـــوری هـــم بـــا بیشـــترین شـــعار، کمتریـــن برنامـــه و 
ـــع  ـــان مواض ـــی در بی ـــوام فریب ـــب و ع ـــطح تخری ـــن س باالتری
ـــن  ـــید و ای ـــان رس ـــه پای ـــا ب ـــزد ه ـــام نام ـــی تم ـــار شناس و رفت
ـــت. ـــاوی نداش ـــر مس ـــر- صف ـــز  صف ـــه ای ج ـــرات نتیج مناظ

مناظرات یا منازعات ، صفر_صفر مساوی

چشم به راه رشد افسردگی در بین افراد جامعه را بررسی می کند

شیوع افسردگی در زنان 50 درصد بیشتر از مردان است
زنـگ خـطـر

ـــه راه، عملیـــات تـــراش و روکـــش آســـفالت  ـــه گـــزارش چشـــم ب ب
ـــع ۴۳۷  ـــش و توزی ـــا پخ ـــوی آزادگان، ب ـــع در ک ـــوار آزادگان واق بل
ـــرور  ـــور و م ـــد عب ـــهیل در فرآین ـــتای تس ـــفالت، در راس ـــن آس ت
ـــل  ـــط عوام ـــهروندان، توس ـــت ش ـــب رضای ـــه و جل ـــایل نقلی وس
ــران شـــهرداری اراک،  ــازمان عمـ اجرایـــی و ماشـــین آالت سـ

ـــد. ـــام ش انج

بـه گـزارش چشـم بـه راه، در راسـتای ارتقـاء نیازهـای کالبـدی و 
فرهنگی اجتماعی مناطق کم برخوردار شهری،  ادامه عملیات 
اجرایـی زیرسـازی زمیـن بـازی انتهـای  کوچه فلسـفی واقـع در 
کـوی امـام علـی )ع(، توسـط عوامـل اجرایـی و ماشـین آالت 
سـازمان عمـران و باز آفرینی فضاهای شـهری شـهرداری اراک، 

در حـال انجام اسـت.

صالح الدین خلج اسدی / دبیر تحریریه

بیاتیان، شهردار اراک خبر داد:

کوی امام علی)ع( با اتصال به کمربندی شمالی، از بن بست خارج می شود

خبر

اجرای عملیات زیرسازی جهت احداث 
زمین بازی انتهای کوچه فلسفی واقع 

در کوی امام علی )ع(

نهضت آسفالت یکی از مهم ترین اقدامات 
شهرداری اراک، در سال 1400 است

پخش و توزیع 43۷ تن آسفالت
 در بلوار آزادگان،

 کوی آزادگان

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
اسـتان مرکزی گفت: »عملیـات مرمت امامـزادگان 

۷۲ تن سـاروق آغاز شـد.«
 بـه گزارش چشـم بـه راه مصطفی مرزبـان در جریان 
بازدید اسـتاندار مرکزی از امامزادگان ۷۲ تن ساروق، 

اظهـار کـرد: »سـال های گذشـته، بـه منظـور رفـع 
خطـر، مرمت هـای اضطـراری برای بنـای امامـزاده 
انجـام گرفته اسـت، اما هنـوز  مرمت اساسـی انجام 

نپذیرفته  اسـت.«
و صنایـع  میراث فرهنگـی، گردشـگری   مدیـر کل 
 دسـتی اسـتان مرکـزی گفـت: »در سـال هـای ۹۸ 
و ۹۹ مسـئله مرمـت در دسـتور کار قـرار گرفـت، بـه 
طوری که در سـال ۹۸، با پیگیری و دسـتور استاندار 
مرکـزی اسـناد خزانـه بـه جهـت مرمـت ابالغ شـد و 
بـا رقـم ۵۰۰ میلیـون ریـال اسـناد خزانـه اختصاص 
و پیمانـکار انتخـاب شـد و در سـال ۹۹، مبلـغ ۷۰۰ 
میلیون ریال اختصاص یافت که پـس از نوروز ۱۴۰۰ 

شـرح خدمات پروژه مبنـی بر مرمت بام و گنبدهای 
بنـای امامـزادگان اسـتخراج و آوار بـرداری یکـی از  

گنبدهـا انجـام گرفت.«
او اضافـه کـرد: »کار مرمت به صورت امانـی در حال 
انجام اسـت و برای تکمیل مرمت به مبلغ ۴ میلیارد 
ریال اعتبار نیاز اسـت کـه کار مرمت گنبد به صورت 

کامل خاتمه یابد.«
مرزبـان بـا تاکیـد بـر اینکـه امامـزاده ۷۲ تن سـاروق  
می توانـد بـه مهم تریـن قطـب گردشـگری زیارتـی 
اسـتان تبدیـل شـود گفـت: »بنـاي امامـزادگان ۷۲ 
تن مربوط به سـده ششـم هجري اسـت که در سـال 
۱۳۱۶ در فهرسـت آثـار ملـي به ثبت رسـیده اسـت. 

کتیبه هایـی کـه در بنـاي امامـزادگان وجـود دارنـد 
مربـوط بـه دوره هـاي مختلف اسـت.«

و  گردشـگری  میراث فرهنگـی،  کل  مدیـر 
صنایع دسـتی اسـتان مرکزیافزود: »امامزاده ۷۲ تن 
در۵۰ کیلومتـری شـهر اراك قـرار دارد،  اصـل بنـا  در 
دوره ایلخانی احداث شـده و در دوره های سـلجوقی 
تـا قاجار،  الحاقاتی در آن صورت گرفته اسـت. طبق 
اسـناد و مـدارک موجـود در مجموعه زیارتی سـاروق 
امامـزاده طاهر)ع( و شـاهزاده علـی)ع( و همچنین 
چهـار تـن از فرزنـدان و نـوادگان امـام سـجاد)ع( بـه 
نامهای حضـرت علی الصالح، عبیـدا...، محمدبن 
علـی و نصـرت خاتـون و ۶۶ نفـر از نـوادگان امامـان 

معصـوم، مریـدان و شـهدای اسـالم، دفن هسـتند. 
مجموعه بقعـه امامـزاده ۷۲ تن از دو بنـای جداگانه 
از  کـه جلـوه هـای خاصـی  اسـت  سـاخته شـده 

معمـاری در آن دیـده مـی شـود.«
او یـادآور شـد: »امامـزادگان ۷۲ تـن سـاروق از نسـل 
امام سـجاد)ع( امام باقر)ع( و امام کاظم)ع( هستند 
کـه بـه قصد دیدار با امام رضا)ع( به سـمت خراسـان 
در حرکـت بوده انـد که توسـط دشـمنان به شـهادت 

رسیده اند.«
 یکـی از معجـزات قـرن حافـظ قـرآن شـدن کاظـم 
سـاروقی اسـت کـه در ایـن امامـزاده صـورت گرفتـه 

اسـت.

آغاز  مرمت امامزادگان ۷2 تن ساروق 

ــا: مدیرعامــل انجمــن حمایــت از کــودکان کار  ایرن
بــا تاکیــد بــر اینکــه محــو پایــدار کار کودک مســتلزم 
یــک اراده ملــی و جهانــی اســت، گفــت: همــه ارکان 
جامعــه از نهادهــای حاکمیتــی و دولتــی گرفتــه تــا 
ــا در  ــد ت ــالش کنن ــد ت ــی بای ــکل های غیردولت تش
نهایــت بچه هــا نــه تنهــا از چرخــه  کار بلکــه از همــه 

ــوند. ــیب ها دور ش آس
ــا ۱۲ ژوئــن روز جهانــی  قاســم حســنی مصــادف ب
ــا  ــی ب ــرد تخصص ــودکان در میزگ ــا کار ک ــارزه ب مب
عنــوان مبــارزه بــا کار کــودک، بــا اعــالم ایــن موضوع 
کــه ســال ۲۰۲۱ از طــرف ســازمان ملــل متحــد بــه 
عنــوان ســاِل مبــارزه بــا کار کــودک نامگــذاری شــده 
اســت، اظهــار داشــت: شــکی نیســت کــه کــودکان 
ــا هــر  ــی یــک کشــور هســتند و ب ــن دارای اصلی تری
نگــرش سیاســی و ایدئولوژیــک، بــرای رســیدن بــه 
یــک جامعــه مطلــوب، توجــه بــه کــودکان ملی ترین 

ــن کار ممکــن اســت. و بنیادی تری
وی بــا بیــان اینکــه کاِر کــودک، یعنــی درگیــر نمودن 
کــودکان در فعالیت هــای اقتصــادی کــه ســبب 
ــه  ــده و ب ــان ش ــوق حقه ش ــا از حق ــت آنه محرومی
طــور معمــول بــا آســیب و بهره کشــی همــراه اســت، 
افــزود: وقتــی در جامعــه ای آســیب و کار کــودک بــه 
شــکل عــام وجــود دارد، بــا جامعــه ای مواجهیــم کــه 
گروه هــای مختــف اجتماعــی آن در تنگنــا و فشــار و 

ــامانی هستند. نابس
ایــن فعــال اجتماعــی بــا تاکیــد بــر اینکــه وضعیــت 

کــودکان یــک کشــور، آیینــه تمــام نمــای وضعیــت 
همــه  جمعیــت کشــور و سیاســتگذاران آن اســت، 
ــودکان کار  ــت از ک ــن حمای ــرد انجم ــاره عملک درب
توضیــح داد: انجمــن بــا اشــراف بــه ایــن نکتــه 
کــه حمایــت از کــودکان جــز وظایــف دولت هــا 
و حکومت هاســت، تصمیــم گرفــت بــا اتخــاذ دو 
روش، گوشــه ای از کار را بگیــرد؛ یکــی ارایــه خدمات 
مســتقیم بــه کــودکان گروه هــدف کــه مــا را از تئوری 
دادِن خالــی و گالیه منــدی بــی عمــل، خــارج 
کــرد تــا بــه نوعــی برادری مــان را ثابــت کنیــم و دوم 
ایــن کــه بــا اســتفاده از تئوری هــای بومــی و بــدون 
اســتفاده از ترجمــه کتابــی از فــالن دانشــمنِد فالن 
کشــور، بــا اســتفاده از مختصات فکــری، فرهنگی و 

ــم. اقتصــادی جامعــه خودمــان کار را انجــام دادی

مدیرعامــل انجمــن حمایــت از کــودکان کار ادامــه 
ــا ســه محــور رویکــردی فعالیتــش را  داد: انجمــن ب
ــا نقطــه  ــود ب شــروع کــرد، اولیــن محــور حمایــت ب
ثقــِل مددکاری اجتماعی. مــددکار، آدم ها را فــارغ از 
هرگونه نــژاد، زبان، برچســب سیاســی و اجتماعی، 
قومیــت و غیــره، براســاس حقــوق انســانی افــراد بــه 
ــا را  ــگاه بچه ه ــن ن ــا همی ــد. ب ــمیت می شناس رس
ــز  ــت می ــد و پش ــیب دور می کن ــه  کار و آس از چرخ

ــاند. ــوزش می نش آم
وی خاطرنشــان کــرد: اگرچــه نگه داشــتن مســتمر 
بچه هــا در چرخــه حمایتــی و آموزشــی کار ســختی 
ــکننده ای  ــرایط ش ــودکان کار در ش ــون ک ــود، چ ب
هســتند و امــکان خروج شــان از چرخــه آموزشــی و 
حمایتــی خیلی زیاد اســت و انجمن بــرای اطمینان 

حمایتــی اش  رویکردهــای  بچه هــا،  حضــور  از 
را همــواره ادامــه مــی داد، البتــه بــه نحــوی کــه 
گداپــروری رخ ندهــد و عزت، شــأن و کرامت کودکان 
پاییــن نیایــد. دومیــن محــور، آمــوزش اســت، کــه در 
این محــور اگرچه فراگیرترین بخش آن ســوادآموزی 
اســت، امــا تنهــا بــه ســوادآموزی محــدود نمی شــود 
و آمــوزش را بــه معنــای توانمندســازی بچه هــا 
در حوزه هــای مختلــف می بینیــم. محــور ســوم 

ــت. ــج اس ــم تروی ــان ه فعالیت هایم
او اضافــه کــرد: سیاســت های کالِن حکومتــی اگــر 
ــه  ــا منافــع کــودکان و اولویــت بخشــی ب منطبــق ب
کــودکان نباشــد، هــزاران انجمــن هــم نمی تواننــد 
کــودکان را نجــات دهنــد. یعنــی اگــر اتفاقــات 
ــم  ــر بتوانی ــی اگ ــا حت ــرد، م ــکل نگی ــاختاری ش س
روزی کار کــودکان را حتــی بــه صفــر هــم برســانیم، 
ایــن اتفــاق مثــل یــک بیمــاری دوبــاره برمی گــردد. 
محــو پایــدار کار کــودک، مســتلزم یــک اراده ملــی و 
جهانــی اســت کــه همــه ارکان جامعــه از نهادهــای 
تشــکل های  تــا  گرفتــه  دولتــی  و  حاکمیتــی 
غیردولتــی، کارفرمایــان و مــردم باید بــرای آن تالش 
کننــد تــا در نهایــت بچه ها نــه تنهــا از چرخــه ی کار، 

ــوند. ــیب ها دور ش ــه آس ــه از هم بلک
ــت  ــن حمای ــرد انجم ــوص عملک ــنی در خص حس
از کــودکان کار در طــول دو دهــه اخیــر بیــان کــرد: 
انجمــن در ســال های گذشــته خدمــات مختلفــی 
را بــه ۱۳ هــزار کــودک ارایــه کــرده اســت. البتــه ایــن 

بــدان معنا نیســت کــه همه ایــن کــودکان به مــدارج 
ــه طــور طبیعــی ســطح  ــی رســیدند، ب علمــی عال
اثرگیــری کــودکان با یکدیگر مختلــف اســت، ولی از 
میــان کــودکان نســل اول انجمن، تعدادی مشــغول 

تحصیــل در دانشــگاه ها هســتند.
ــن  ــا را در انجم ــه الفب ــی ک ــم کودک ــه می بینی اینک
در مقطــع  در حــال تحصیــل  امــروز  آموخــت، 
کارشناســی ارشــد اســت یــا دیگــر بچه هــای مــا در 
دانشــگاه های مختلــف دنیــا، در اروپــا و اقیانوســیه 
ــن  ــه انجم ــم ک ــس می بینی ــد، پ ــل می کنن تحصی
ــودکان  ــی ک ــر زندگ ــم ب ــتقیمی ه ــی مس اثربخش

ــت. ــته اس داش
او افــزود: البتــه کــه این اثر بخشــی نــه فقط مختص 
خــود کــودکان، کــه در خانواده هایشــان نیــز شــکل 
گرفــت. بچه هــای زیــادی وقتــی بــه انجمــن آمدنــد، 
خواهــر و برادران شــان را از چرخــه ی کار خــارج 
کردنــد، یــا اگــر بــه طــور فرهنــگ ازدواج زودهنــگام 
ــا  ــود بچه ه ــت، خ ــود داش ــا وج ــواده ی آنه در خان
کمــک می کردنــد کــه خواهران شــان در ســنین 
ده، یــازده ســالگی ازدواج نکننــد. مــا هــر رفتــاری در 
جامعــه داشــته باشــیم، بازتولید می شــود، همانطور 
کــه اگــر بــه جــای انجمــن حمایــت از کــودکان کار، 
ــر  ــدون شــک ب ــک نهــاد آســیب زا ایجــاد شــود، ب ی
روی جامعــه اثــر می گــذارد. بــا ایــن وجــود مــا زمانی 
ــت  ــی دس ــی نهای ــه اثربخش ــم ب ــم بگویی می توانی

یافتیــم کــه بــه محــو پایــدار کار کــودک برســیم.

مدیرعامل انجمن حمایت از کودکان کار:

محو پایدار کار کودک، مستلزم یک اراده ملی و جهانی است
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آسیب شناس اجتماعی:
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شیشه اتومبیل

براتی

  اراک ، خیابان دانشگاه ، نرسیده به مصلی بین المقدس اراک، مقابل بستنی هفت ستاره

۰9184۰34۰۰8 تلفن:  

اراک، میدان فرش، ابتدای ابوذر

تلفن : 32213080)086( - 09183629141

آسـیب شـناس و رفتار شـناس اجتماعی با تاکید بر اینکه تخلف در 
تحقـق وعده هـا، موجـب کمرنگی اعتمـاد اجتماعی و بـه انحطاط 
رفتـن اخـالق اجتماعـی می شـود، یـادآور شـد: بـا ادامه تخلـف در 
وعـده هـا، در درازمدت مدیریـت باورهای اجتماعی نیز رو به نقصان 

خواهـد رفت.
مجیـد ابهری اعتماد اجتماعی را یکی از اساسـی تریـن ضرورت ها 
بـرای دوام مدیریـت جامعه عنوان کرد و افـزود: در این فرایند رفتاری 
میـان مـردم با مردم، مـردم با دولـت و دولت با مردم برقرار می شـود و 

عصـاره اخالقـی روابط اجتماعی را پایـه ریزی می کند.
وی ادامـه داد: امـا زمانـی کـه بـه عنـوان مثـال در مناظـره هـای 
انتخاباتـی و همچنین سـخنرانی های نامزدهای انتخابات ریاسـت 
جمهـوری، شـاهد بیـان وعـده هایـی بـه مـردم هسـتیم که نـه تنها 
تحقـق آن بنابر دالیل مختلف امکان پذیر نیسـت بلکـه حداقل نیاز 
بـه زمـان طوالنی و مدیریـت دقیق دارد، بسـترهای تضعیف اعتماد 

اجتماعـی و اعتقـاد مـردم نسـبت بـه دولتمـردان فراهم می شـود.
  هلر چله وعلده مسلووالن بلی عملل تلر، تضعیلف باورهلای 

بیشلتر مردمی 
ایـن آسـیب شـناس اجتماعـی بـا تاکید بـر اینکـه الگوهـای اصلی 
رفتارهای اجتماعی، مسـووالن و دولتمردان هسـتند، خاطرنشـان 
کـرد: بـه دلیل دادن وعـده هایی که قابلیت تحقـق ندارند مالحظه 
مـی کنیـم که ضعف باورها در بیـن مردم افزایش یافته و باعث شـده 
کـه بسـیاری از امـور بر اسـاس دروغ و تزویـر ادامه یابد، شـاهد مدعا 
ایـن همه چک های برگشـتی که بخاطر ضعف اعتمـاد اجتماعی و 
همچنیـن تضعیف قول و قـرار و عهد و پیمان صادر شـده و افـراد در 

دادگاه هـا بـه دنبـال حق خود سـرگردان شـده اند.
ابهـری بـا بیـان اینکه بـی دقتـی در وعـده دادن آن هم وعـده هایی 
کـه نـه تنهـا مقـدور نبـوده بلکـه غیرممکن اسـت، موجـب کمرنگ 
شـدن اعتمـاد اجتماعـی و ضعف اعتمـاد مـردم به دولتمـردان می 
شـود، یادآور شـد: بـا ادامه این روند، در بلند مـدت مدیریت باورهای 

اجتماعـی رو بـه نقصان خواهـد بود.
   رابطه مستقیم وعده وعیدها با مشارکت اجتماعی

این رفتارشـناس اجتماعی در پاسـخ به این پرسـش که چه رابطه ای 
میان مشـارکت اجتماعی و وعده و وعیدها وجود دارد، توضیح داد: 
علـت اینکه بسـیاری از مردم در شـرایط کنونی احسـاس دلسـردی 
مـی کننـد یـا عالقـه ای بـه حضـور پـر رنـگ در انتخابـات ندارنـد 
نظـام کلـی جمهوری اسـالمی نیسـت بلکـه وعـده هایی اسـت که 
دولتمـردان در دوره هـای گذشـته به آنها داده و تحقق نیافته اسـت.
وی افـزود: ایـن ضعف و نقصان باعث می شـود مردم اعتقـاد خود را 
نسـبت بـه وعده دولت هـا از دسـت داده و کـم کم حضور خـود را در 

فعالیت هـای حمایتی کمرنگ کنند.
  وعلده هلای بلی عمل نوعلی پرخاشلگری به دنبلال خواهد 

داشت
ابهـری بـا تاکید بر اینکه عملکرد دولتمـردان در کف جامعـه و میان 
اعضای یک خانواده هم نفوذ می کند، تصریح کرد: کشـیده شـدن 
ضعـف باورهـا و قـول و قـرار بـه خانـواده هـا، باعث تضعیـف اعتماد 

خانوادگـی و عاطفی می شـود.
وی افـزود: بـه همین دلیل متاسـفانه شـاهد رفتارهـای غیراخالقی 
ناشـی از ضعـف اعتمـاد در بین خانـواده هـا هسـتیم؛ دروغگویی، 
عهـد شـکنی و بـی اعتقادی بـه قول و قـرار و وعـده یکـی از عوارض 

ایـن پیمان شـکنی هـا در بیـن آحاد جامعه اسـت.
به گفته ابهری، پرخاشگری و خشم فزاینده در بین طبقات مختلف 
اجتمـاع کـه بـه صـورت خـراب کاری هـای اجتماعـی و همچنیـن 
نافرمانـی اجتماعی ظاهر می شـود هم ناشـی از تضعیـف باورهای 
اخالقـی و اعتقـادی ناشـی از بی عملی به وعـده ها اسـت. در واقع 
هرچـه دولتمـردان در وعـده شـکنی و تخلـف از قـول و قـرار بیشـتر 
حرکـت کننـد باعـث افزایـش خشـم اجتماعـی و بـروز بحـران های 
اجتماعـی خواهنـد شـد. وی تاکید کـرد: با توجـه به اینکـه در دین 
مبین اسـالم بر صحت و دوام قول و قرار تاکیدهای بسـیاری شـده، 
بایـد دانسـت تخلـف از وعـده و قول هم خـالف دین مبین اسـالم و 

هـم خـالف مقـررات و اخالق اجتماعی اسـت.


