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  هفته نامه

مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان مرکزی از 
 افتتاح اقامتگاه بوم گردی در روستای قلعه نو شهرستان اراک خبر داد
به گـزارش چشـم بـه راه و بـه مناسـبت روز ملـی  اراک در مراسـمی بـا 
حضور مصطفی مرزبان، مدیر کل و  سـردار مفخمی، فرمانده نیروی 
انتظامـی اسـتان  اقامتـگاه بوم گـردی به بارت بـه بهره برداری رسـید.
 مدیر کل میراث فرهنگی، گردشـگری و صنایع دستی استان مرکزی 
گفـت: »اقامتگاه بوم گـردی به بارت اولین اقامتگاه در روسـتای قلعه 
نو اسـت. امیدواریم استقبال بیشـتری برای راه اندازی اقامتگاه های 
سـنتی در این روسـتا و روسـتاهای هدف گردشـگری اسـتان داشـته 

باشیم.«
 مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان مرکزی 
گفت: »این اقامتگاه با حجم سـرمایه گذاری 60 میلیارد ریال اسـت و 

توسـط بخش خصوصی احداث شده است.«
 او در ادامـه افـزود: »افتتاح این پروژه گردشـگری، 9 فرصت شـغلی را 
به همراه داشـته اسـت، که تمامی کارکنان آن از ساکنین روستا تامین 

شـده است.«
 مرزبـان افـزود: » ایـن مکان بـه مسـاحت 2000 متر مربـع، بزرگترین 
اقامتـگاه بوم گـردی در سـطح اسـتان اسـت کـه مشـتمل بـر 8 واحد 
مسـتقل اقامتی و با ظرفیت اسکان 50 نفر مسـافر،  دارای امکانات و 
تجهیزات کامل از جمله دو طبقه سـالن پذیرایی و رسـتوران سنتی و 

دمنـوش خانـه آمـاده ارائه خدمات به مسـافران  اسـت.«
  مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان مرکزی 
خاطـر نشـان کـرد: »ایـن اقامتـگاه  دومیـن بوم گـردی در شهرسـتان 
اراک و در کنـار مسـیر جـاده اصلی  اراک به تهران اسـت و در سـاخت 

آن از المان های سـنتی معماری بومی اسـتفاده شـده اسـت.«
 مرزبـان بـا تاکیـد بر اینکـه توسـعه اقامتگاه هـای بوم گردی در اسـتان 
مرکزی سـبب تقویت فرهنگ محلی، اقتصاد روستایی و گردشگری 
می شـود  گفـت: »در چنـد سـال اخیر با توجه به اشـباع دنیـا از مراکز 
هتـل های چنـد سـتاره،  اقامتگاه های بوم گـردی برای گردشـگران با 

استقبال بیشـتری مواجه است.«

رئیس شورای کالنشهر اراک در گفت و گوی اختصاصی با چشم به راه:

نمایندگان اولویت مردم را دنبال کنند، 
ماموریت های شورا به شورا واگذار شود

نمی توانیم بگوییم شورا سیاسی نیست اما کار سیاسی را دنبال نمی کند / نماینده باید کار نمایندگیش را انجام دهد
پیگیر جذب سرمایه گذار برای دره گردوهستیم/  رنگ آمیزی خانه های کوی سجادیه )باغ 

خلج( با رعایت حقوق خصوصی افراد در تضاد است/ کار شورایی جمع نظرات است

مدیــر درمــان اســتان و رئیــس نظــام پزشــکی اراک در گفــت و گــو بــا 
چشــم بــه راه:

توجــه بــه شــأن جامعه پزشــکی و بیمــاران 
ــت ــت کارمان اس اولوی

•  مشکالت را اولویت بندی کرده و در مسیر درست قرار می دهیم
•  شــرکت ســورن آپ صالحیــت انجــام کار را حتــی بــا توجــه به برنده شــدن 

در مناقصه نداشــته اســت.
ــده  ــه دنبــال مســائل رفاهــی پزشــکان کــه ســال هاســت مغفــول مان •  ب

هســتیم
•  زمانــی کــه نظــام پزشــکی اراک را تحویــل گرفتم متاســفانه تشــکیالتی به 

آن شــکل ســاختاری در آن ندیدم

مدیرعامل شرکت آبفای استان مرکزی:

۱۰۴ روستا استان مرکزی با کمبود آب مواجه است

 تجمع مردان خواستار کاهش میزان مهریه مقابل مجلس
2

4

2

2

3

 اولویت مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی استان مرکزی:

راه اندازی ۴۴ واحد صنعتی راکد

مدیرکل راهداری وحمل نقل جاده ای استان مرکزی:

پروژه های نگهداری راه های شهرستان شازند با اعتباری بالغ بر ۵۰۰ 
میلیارد ریال تحقق یافت

مدیر امور آب و فاضالب تفرش:

شهرستان تفرش با تنش آبی 
مواجه است

ورزشیفرهنگجامعه

بحران 
هویت

مهدیه  معصومی
سردبیر

فرهاد  سلیمانی
خبرنگار  ورزشی

فاطمه کریمی
فعال اجتماعی

ساختار ناقص 
استعدادیابی 

در ایران

ضعف در
 فرهنگ 
کتابخوانی

افتتاح اقامتگاه بوم گردی به بارت 
در شهرستان اراک

چهل و سومین شهردار دلیجان
 بر مسند نشست

3

2

سردرگمی راه و شهرسازی و شهرداری شازند در بهره برداری از پل ارتباطی محور آستانه به شازند

3کسی پاسخگو نیست

. . . ادامه در صفحه 2

صــاح الدیــن خلــج اســدی، خبرنــگار سیاســی: بعــد از فــراز و نشــیب هــای 
بســیاردر انتخــاب شــهردار توســط شــورای جــوان و انقالبــی کالنشــهر اراک 
ــا  انبــوه ســواالتی درذهنمــان ایجــاد شــد و منتظــر زمــان مناســبی بودیــم ت
ــه پاســخ  ــا یکــی از اعضــای شــورا ب بتوانیــم در گفــت و گویــی اختصاصــی ب

ســواالتمان برســیم. 
بــا توجــه بــه همیــن موضوع بــه دیدار ســید وحیــد میرنظامــی، رئیس شــورای 
شــهر کــه از همــان ابتــدا و در طــی رونــد انتخــاب شــهردار در صحــن علنــی به 
خوبــی توانســت بــود حتــی بــا وجــود مخالفیــن شــهردار منتخــب جلســات 
را مدیریــت کنــد رفتیــم. ســید وحیــد میرنظامــی مدنــی متولــد 1354 اســت 
و در 4 رشــته ادبیــات فارســی ازدانشــگاه شــهرکرد ، فلســفه غــرب دانشــگاه 
شهیدبهشــتی تهــران، زبــان و ادبیات عــرب دانشــگاه دولتی اراک و لیســانس 
و فــوق لیســانس حقــوق عمومی دانشــگاه پیــام نــور و آزاد اراک تحصیــل کرده 

اســت.مصاحبه بــه شــرح ذیــل مــی باشــد.
در بهمــن مــاه ســال گذشــته گروهــی را تشــکیل دادیــم تــا در ابتدا با خواســت 
خــدا و ســپس در صــورت رای مــردم در شــورای شــهر اراک ورود پیــدا کنیــم. 
در ایــن میــان ســعی کردیــم تنوعــی از تخصــص هــای مختلف،کارشناســان 
مختلــف شــهرداری و صاحــب نظران شهرســازی داشــته باشــیم کــه در نهایت 
بــه یــک جمع بنــدی رســیده و راهبــردی بــرای کارمــان ایجاد شــد. غلبــه نگاه 
مــا در ایــن گــروه نــگاه فرهنگــی اجتماعــی بــود، همانطــور کــه مــی دانیــد 
در بحــث نشــاط اجتماعــی رتبــه 26 کشــور را داریــم از طرفــی آلودگــی شــهر 
را مالحظــه کنیــد کــه در مجمــوع همــه ایــن هــا نشــان مــی دهــد حــال اراک 

خــوب نیســت.
ــه  ــا ب ــریعا و صریح ــه س ــی ک ــتانداری محترم اس
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هفتــه  دو  خاطــر 
تاخیــردر انتخــاب شــهردار نامــه ای را ارســال 
ــا ســربرگ  مــی کننــد، جالــب اســت کــه نامــه ب
رنگــی بــا امضــای گــرم از دفتــر اســتاندار و یــا از 
دبیرخانــه بیــرون مــی آیــد و عکــس آن گرفته می 
شــود ایــن نشــان می دهــد کــه آنچنان دلســوزی 
در کار نبــوده و بیشــتر نــگاه، نــگاه سیاســی بوده 
اســت. اعضــای شــورای شــهر کمــی تفــاوت نظر 
و تفــاوت ســلیقه داشــتند و مــن احســاس کــردم 
برخــی از ایــن موضــوع خیلی خوشــحال شــدند 
کــه بد نیســت ما نیــز در ایــن میــان از آب گل آلود 
ــف  ــای مختل ــوزه ه ــورا درح ــم. ش ــی بگیری ماه
اجتماعی-فرهنگی-عمرانی-شهرسازی-بودجه 
و امــالک نیــز برنامــه دارد.زمانــی کــه گفتــه مــی 
شــود بودجــه ابتــدا ایــن اســت کــه بودجــه باید به 
هنــگام ودر زمــان خودش و با نظرات کارشناســی 
ــای  ــه ه ــالء بودج ــتباهات و خ ــد شود.اش منعق
ســال قبــل را نداشــته باشــد.و در واقــع علمــی و 

متناســب بــا نیازهــا و اولویــت هــا باشــد.
ــن  ــه ای ــا در ورود ب ــت م ــاه بی ــر ش ــی دیگ از طرف
مــوارد شــفافیت بــوده و همچنــان هســت. نظــام 
مســائل شــهری گســترده و زمــان و مــکان برایش 
ــت هــا  ــر اســاس اولوی ــز ب ــا نی محــدود اســت. م
ــا  ــی داریم.ام ــای کل ــه ه ــائل، برنام ــام مس و نظ
اینکــه درحــوزه هــا و جزئیــات چگونــه جلــو مــی 
ــا کارش را  ــش م ــر مرکزپژوه ــال حاض رویم،درح
ــه در  ــن جلس ــل چندی ــی المث ــرده، ف ــروع ک ش
خصوص منشــور فرهنگــی اراک که از شــوراهای 
قبل شــروع شــده، داشــته و مباحث کارشناســی 
را انجــام داده ایم.همچنیــن در بحــث آســیب 
هــای اجتماعی، مراکزگردشــگری، تفریحگاه ها 
و در مجمــوع نیازهایــی کــه در شــهر وجــود دارد. 
سیاســت گــذاری کالن و راهبــرد در برنامــه هــای 

شــورا مشــخص اســت. 
ــز  ــروژه هــای روی می ــه پ ــا اشــاره ب میرنظامــی ب
شــورا و شــهرداری گفــت: بیــش از 15 پــروژه 

وجــود دارد کــه برخــی از آن هــا اســتارت خــورده 
ــته  ــان بس ــی قراردادش ــه کاره، برخ ــی نیم برخ
شــده. میــدان ســردار مقاومــت فی الحــال حدود 

60 درصــد کار تمــام شــده اســت.
 وی درصحبــت هــای خــود انتقاداتــی را نســبت 
ــا بــدون برنامــه برخــی  ــه شــروع زودهنــگام و ی ب
از پــروژه هــای زخمــی شــده مطــرح کــرد و 
افزود:میادیــن امــام حســین ومیــدان امــام )ســه 
راه خمیــن( کــه تبدیــل به بیابــان شــده در حالی 
که در گذشــته بســیار سرســبز و جایگاه تفریحی 
بــرای عمــوم و رهگــذران بــوده اما تصمیمــات زود 
گرفتــه شــده واقدامــات صــورت گرفتــه بــرای این 
پــروژه بیشــتر مانــور مدیریتــی بــود کــه بگوینــد 
ــوی  ــی ق ــازوی مدیریت ــدر ب ــا چق ــد م ــگاه کنی ن
ــد  ــم کلی ــا ه ــروژه را ب ــه پ ــم س ــه آمدی ــم ک داری
زدیــم بــه نظــر بنــده تــا حــدودی جنبــه نمایشــی 
داشــت. دشــت بایــری را ورودی شــهر ایجــاد 
کردنــد. میــدان امــام حســین بــه همیــن شــکل 
امــا بازپــروژه میــدان امــام حســین مکمــل پــروژه 
میــدان مقاومــت اســت.در مجمــوع بایــد زود 

جمــع شــود چراکــه مــردم از مــا توقــع دارنــد. 
رییــس شــورای کالنشــهر اراک بــا اشــاره بــه 
بــرای  گردشــگری  فضــای  ایجــاد  اهمیــت 
ــد  ــه بع ــوم ب ــورای س ــر از ش ــهراراک گفت:اگ ش
ــا  ــد ی ــذار آورده بودن ــرمایه گ ــردو س ــرای دره گ ب
خــود شــهرداری قســمت بــه قســمت آن را مــی 
ســاخت تاکنون ســاخته شــده بود. درســته شــهر 
اراک محدودیــت آبــی دارد امــا ظرفیــت مــا کمتــر 
از مالیــر، اصفهــان، ســنندج و دیگــر شــهرها 
نیســت. شــورای ششــم پیگیــر جــذب ســرمایه 
گــذار بــرای دره گــردو اســت و بــا نماینــدگان 
مجلــس نیــز جلســه داشــته ایــم، بایــد اســتاندار 
و نماینــدگان نیــز پــای کار باشــند، چراکــه در این 

ــم. ــاز داری ــوان فراجناحــی نی ــه ت ــه ب زمین
میرنظامــی در پاســخ بــه ســوال خبرنــگار چشــم 
بــه راه در خصــوص نــوع رنــگ آمیــزی خانــه 

ــز  ــده نی ــت: بن ــجادیه اراک گف ــوی س ــای ک ه
بــه نوعــی بــا ایــن رنــگ آمیــزی مخالفــم چراکــه 
ــرده  ــهروندی را نک ــوق ش ــت و حق ــت منزل رعای
ــه اش را تمامــا  انــد. بــرای کســی کــه دیــوار خان
رنــگ آبــی کــرده انــد در واقــع بــا رعایــت حقــوق 
خصوصــی افــراد در تضــاد اســت. از نظــر مالــی 
تــوان نماســازی صحیــح را نداشــته و از رنــگ 
هــای جیــغ اســتفاده کــرده اند،مــی توانســتند 

ــازی  ــری و زیباس ــی ، هن ــان فرهنگ از کارشناس
شــهری ایــده دریافــت کننــد.) در ایــن خصــوص 
رییــس شــورای شــهر بــه هفتــه نامه چشــم بــه راه 

ــد(  ــری را دادن ــول پیگی ق
مــا به مــردم مناطــق حاشــیه ای مدیون هســتیم 
بــه نظــرم آن طــور که بایــد و شــاید هیــچ گاه نگاه 
ــده  ــق نش ــن مناط ــه ای ــعه ب ــرای توس ــژه ای ب وی
اســت. البتــه دربرخی از مناطق حاشــیه تغییربه 
ــه  ــی ک ــای باریک ــه ه ــم و کوچ ــرض ک ــبب ع س

دارنــد ســخت اســت.
ــی  ــه عموم ــه جنب ــی ک ــم مباحث ــی توانی ــا م م
ــم  ــت کنی ــق تقوی ــن مناط ــد را در ای ــته باش داش
ماننــد احداث فرهنگســرا،مراکز تفریحــی، مراکز 

ــی  ــه دسترس ــد ک ــرای خری ــه ب ــی، بازارچ رفاه
ــا کار  ــد ب ــز بای ــوارد نی ــن م ــه ای ــود هم ــت ش راح
پژوهشــی باشــد چــرا کــه عدالــت اجتماعــی کار 

ــت.  ــام دادن نیس ــی انج کیلوی
رییــس شــورای شــهر درپاســخ بــه ســوال دیگــر 
خبرنــگار چشــم بــه راه مبنــی براینکه توقــع مردم 
از شــورای انقالبــی و یکدســت اصــول گــرا در 
خصــوص انتخــاب شــهردار هماهنگــی بیشــتر 
ــورا  ــن دوره ش ــالت ای ــدل تحصی ــود گفت:مع ب
از معــدل تحصیــالت ادوار گذشــته باالتــر اســت 
بــه مراتــب فکرمیکنــم ســن اعضــای شــورا نیــز 
ــه  ــاد ب ــام اعتم ــن دو، پی ــتند و ای ــر هس ــوان ت ج
نفــس علمــی را مــی دهــد و خودشــان را صاحــب 
ــار  ــد دچ ــه نبای ــی اینک ــد ،منته ــی دانن ــر م نظ
غــرور علمی بشــویم، بایســتی فروتنــی و خضوع 

داشــته باشــیم. 
در شــورا تلفیقــی از نــگاه هــا تبدیــل بــه رای مــی 
شــود و رای کار را تمــام مــی کند.شــاید زمــان 
ببــرد تــا دوســتان متوجه شــوند و شــاید هــر کدام 
درســت بگوینــد امــا آن چیــزی کــه کار را خاتمــه 
مــی دهــد رای اســت. شــاید بهترازایــن شــهردار 
ــا کار  ــرد ام ــاب ک ــری انتخ ــهردار دیگ ــد ش میش
ــم  ــد بپذیری ــت و بای ــرات اس ــع نظ ــورایی جم ش
تمکیــن بــه رای اکثریــت یعنــی اخــالق مــداری.
میرنظامــی در پاســخ بــه ســوال دیگــر مبنــی بــر 
ــت  ــی اس ــهر اراک سیاس ــورای ش ــا ش ــه آی اینک
یــا خیرگفت:اعضــای شــورا همگــی از یــک 
ــتند و در  ــی هس ــی و سیاس ــتگاه عقیدت خواس
مســائل سیاســی کالن کشــور اختالفــی نداریم. 
در بحــث هــای سیاســی اســتان و شــهر اختالف 
هســت و بایــد باشــه اگــر نباشــد کــه دیکتاتــوری 

مــی شــود.
ــل  ــن دلی ــه ای ــورا ب ــراد ش ــی اف ــش سیاس گرای
اســت کــه بــه هــر حــال همگــی از یــک جریــان 
سیاســی معرفــی شــدند، نمــی توانیــم بگوییــم 
سیاســی نیســت ولــی کار سیاســی را دنبال نمی 

کند.قبــال نیــز گفتــه ام هــر کســی مــی خواهــد 
ــا نماینــده  ــدار و ی ــرود فرمان کار سیاســی کنــد ب

مجلــس شــود.
رییــس شــورای شــهر ششــم نیــز در پاســخ 
ســوال دیگرچشــم بــه راه نیــز گفــت: مــا احتــرام 
نماینــدگان را داریــم بایــد داشــته باشــیم چــرا کــه 
بــا چنــد ده هــزار رای منتخــب مــردم هســتند اما 
ــرض  ــز ع ــدگان نی ــی از نماین ــت یک ــده خدم بن
کــردم تفکیــک قــوا و مســئولیت وجــود دارد 
ــد  ــام ده ــش را انج ــد کار نمایندگی ــده بای نماین
مثــال در بحــث آلودگــی هــوا بــا توجــه بــا اینکــه 
ــوردار  ــری برخ ــوذ باالت ــب نف ــدگان از ضری نماین
هســتند همراهــی خواســتیم در مجمــوع اینکــه 
نماینــدگان اولویــت مــردم را دنبــال کنند.توقــع 
ــذار  ــورا واگ ــه ش ــورا ب ــای ش ــت ه ــم ماموری داری
شــود. رییــس شــورای شــهر ششــم نیــز در پاســخ 
ســوال آخرچشــم بــه راه مبنــی بــر اینکــه برخــی 
افــراد مــی گوینــد شــورای شــهر بــه دوگــروه 
تشــکیل شــده و هــر گــروه بــا یکــی از نمایندگان 
هســتند و گروهــی کــه شــهردار را انتخــاب کــرده 
ــن  ــت: ای ــتند، گف ــری هس ــای آصف ــف آق از طی
ــدگان  ــورا و نماین ــای ش ــه اعض ــن ب ــرف توهی ح
ــن را  ــال ای ــده اص ــت و بن ــس اس ــردم در مجل م

ــدارم. ــول ن قب
نماینــدگان ابــراز ســلیقه کردند ولی ما اســتقالل 
خــود را درعیــن رعایــت حرمــت و احتــرام حفــظ 
کردیــم. 8 نفــر رای کــه بــه آقــای علیرضــا کریمی 
رای دادیــم ، مشــخص اســت و ایشــان بــا هــر دو 
نماینــده رفاقــت دارد ولــی از دوســتان صمیمــی 
یــک دهــه اخیــر آقای علــی اکبــر کریمی اســت.
ــی  ــأن و منزلت ــهر ش ــورای ش ــای ش ــود اعض خ
دارنــد کــه نماینــدگان مــردم دارند.ایــن جنجــال 
هــای فضای مجــازی واقعیــت نــدارد. نمایندگان 
محتــرم اظهــار تمایــل کردنــد و مــا احتــرام 
گذاشــتیم ولــی در نهایــت کار خودمــان را انجــام 

ــم. دادی

شهری

بــه گــزارش خبرنــگار ســایت خبــری چشــم بــه راه، 
مهــرداد جهانــی بــا اشــاره بــه موقعیــت جغرافیــای 
ــبکه  ــه ش ــازند در زمین ــتان ش ــتراتژیک شهرس و اس
ــور اراک–  ــدور مح ــت کری ــی و اهمی ــای ارتباط راه ه
بروجــرد اظهــار کــرد: در راســتای پیشــبرد اهــداف 
ــا از  ــی ه ــع زدای ــا و مان ــتیبانی ه ــد، پش ــال تولی س
ابتــدای ســال جاری تاکنــون بالــغ بــر 500 میلیــارد 
ریــال اعتبــار از محل اعتبــارات ملی بــرای نگهداری 
از راه هــای ارتباطــی حــوزه اســتحفاظی شهرســتان 

شــازند هزینــه شــده اســت.
ــده،  ــل آم ــزی بعم ــاس برنامه ری ــر اس ــزود: ب وی اف
امســال برای نگهــداری از رویــه آســفالتی در راه های 
ــال  ــارد ری ــر 430 میلی ــزون ب ــازند اف ــتان ش شهرس
اعتبــار در نظــر گرفتــه شــده اســت کــه  شــامل لکــه 
گیــری و روکــش آســفالت محــور اراک-بروجــرد، 

شــازند-دوراهی و شــازند-ازنا می باشــد.
مدیــرکل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای اســتان 
ــش  ــری و روک ــه گی ــروژه لک ــرد: پ ــان ک ــزی بی مرک
آســفالت محــور اراک- بروجــرد در محــدوده دوراهی 
شــازند تــا پلیــس راه تــوره در دو مســیر رفــت و 
ــب  ــار در قال ــال اعتب ــارد ری ــا 300 میلی ــت، ب برگش
ــت  ــیده اس ــرداری رس ــه بهره ب ــرا و ب ــرارداد اج دو ق
ــت  ــاختن رضای ــم س ــب فراه ــدام موج ــن اق ــه ای ک
کاربــران جــاده ای شــده اســت.وی گفــت: عملیات 
ــروژه روکــش آســفالت محــور شــازند-ازنا  اجرایــی پ
ــان  ــه زم ــق برنام ــده و طب ــروع ش ــی ش ــز بتازگ نی
ــی و  ــای فصل ــروع بارش ه ــل از ش ــده قب ــدی ش بن

 بــرودت هــوا اتمــام و بــه بهره بــرداری خواهــد رســید.
ــری هندســی  ــروژه لکــه گی بــه گفتــه جهانــی پ
ــال  ــارد ری ــا 30 میلی ــز ب ــی نی ــازند – دوراه ــور ش مح
اعتبــار دارای بیــش از 50درصــد پیشــرفت فیزیکــی 
اســت. مدیــرکل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای 
اســتان مرکــزی بــا تأکیــد بــر اســتمرار اقدامــات الزم 
بــرای ایمــن ســازی محورهــای مواصالتــی اســتان 
خاطرنشــان کــرد: مهم تریــن دغدغــه و اولویــت در 
زمینــه راهــداری، ارتقــای ایمنــی راههــا و رفــع نقاط 
پرحادثــه و مســتعد حادثــه اســت کــه بخــش عمــده 
ای از ایــن مهــم بصــورت شــبانه روزی بــا تــالش 
راهــداران اســتان بصــورت جــاری، اقدام ســریع و در 
قالــب پروژه هــای امانی بــا بکارگیری ماشــین آالت و 

ــزات ســازمانی انجــام می شــود. تجهی
وی افــزود: در راســتای ارتقــای ایمنــی راه هــای 
ــات  ــاری اقدام ــال ج ــز در س ــازند نی ــتان ش شهرس
قابــل توجهــی بــه عمــل آمــده اســت کــه مهم تریــن 
آن بهره بــرداری از فــاز نخســت پــروژه احــداث 

ــور  ــر در مح ــول دو کیلومت ــه ط ــی ب ــنایی طول روش
ــت.  ــوره اس ــهر ت ــدوده ش ــرد مح اراک-بروج

جهانــی اظهــار داشــت: آئیــن شــروع عملیــات 
اجرایــی پــروژه احــداث سیســتم روشــنایی طولــی 
در محــور اراک-بروجــرد همزمــان بــا یــوم ا... 22 
ــا 60  ــر ب ــاری براب ــا اعتب ــال 13۹۹ ب ــاه س ــن م بهم
میلیــارد ریــال برگــزار شــد کــه بــا تالش هــای بســیار 
و هــم افزایــی بعمــل آمــده توســط پیمانــکار بخــش 
خصوصــی و اداره کل راهــداری و حمــل و نقــل 
جــاده ای اســتان مرکــزی طــی ایــن مــدت، در فــاز 
نخســت دو کیلومتــر از ایــن پــروژه بــه بهره بــرداری 
رســید. وی بــا بیــان اینکــه، در ایــن پروژه از سیســتم 
روشــنایی المپ هــای ال ای دی اســتفاده شــده 
کــه تاکنــون در اســتان مرکــزی ســابقه نداشــته 
ــورد  ــرد م ــور اراک-بروج ــار در مح ــن ب ــرای اولی و ب
بهره بــرداری قــرار گرفتــه اســت، افزود: شــانه ســازی 
ــر  ــی، تعمی ــط کش ــیروانی، خ ــیب ش ــرای ش و اج
گاردریــل هــای آســیب دیــده، ایمــن ســازی نقــاط 
پرتگاهــی، نصــب انــواع تابلوهــای ایمنــی )شــامل 
تابلوهــای اطالعاتــی، انتظامــی، اخبــاری و عالئــم 
ــفید،  ــل س ــی پ ــرات اساس ــداردهنده(، تعمی هش
اجــرای روشــنایی طولــی در گردنــه زالیــان، احــداث 
تقاطــع غیرهمســطح پــل راه آهــن نورآبــاد از دیگــر 
ــرکل راهــداری  ــه مدی ــه گفت ــی اســت کــه ب اقدامات
ــال  ــزی در س ــتان مرک ــاده ای اس ــل ج ــل و نق و حم
جــاری بــرای نگهــداری و ارتقــای کیفیــت راههــای 

ــه عمــل آمــده اســت. شهرســتان شــازند ب

اخبار

رئیس شورای کالنشهر اراک در گفت و گوی اختصاصی با چشم به راه:چهارشنبه  28 مهرماه 1400   •  سال هفدهم  •  شماره 464

نمایندگان اولویت مردم را دنبال کنند، 
ماموریت های شورا به شورا واگذار شود

پوررستم شهردار دلیجان شد

کریمی،مدیر واحد مهندسی و ایمنی ترافیک شهرداری اراک 
خبر داد:اجرای پروژه شهر خوانا در اراک/ تا پایان سال جاری، 
150 تابلو راهنمای مسیر ساخته و در معابر و خیابان های اصلی 

شهر اراک نصب می شود.
کریمی گفت: پروژه شهر خوانا به  منظور آدرس دهی مطلوب 
به شهروندان، در معابر و خیابان های اصلی شهر اراک در حال 
انجام است. به گزارش چشم به راه، مجتبی کریمی با اعالم 
خبر فوق گفت: در راستای اجرای پروژه شهر خوانا و نیاز به 
نصب تابلوهای راهنمای مسیر در شهر، پروژه ساخت و نصب 
این تابلوها، به صورت امانی در دستور کار واحد اجرایی ترافیک 
شهرداری اراک قرار گرفته است. وی در ادامه تاکید نمود: از هفته 
گذشته عملیات نصب تابلوها آغاز شده و پیش بینی می شود که 
تا پایان سال جاری، 150 تابلوی راهنمای مسیر ساخته و در 

معابر و خیابان های اصلی شهر اراک نصب شود.

شـهردار منتخب شـورای اسالمی شهر دلیجان رسـمًا کار خود را 
بـه عنوان شـهردار این شـهر آغاز کـرد. به گزارش خبرنگار سـایت 
خبری چشـم به راه؛ با صدور حکمی از سـوی سـید علی آقازاده، 
استاندار مرکزی؛ علیرضا پوررستم منتخب شورای اسالمی شهر 
دلیجان به صورت رسـمی به عنوان شـهردار این شـهر منصوب و 

مشـغول به کار شد.
رشـته  مـدرک  دارای  دلیجـان  جدیـد  شـهردار  اسـت،  گفتنـی 
کارشناسـی ارشـد طراحـی و برنامـه ریزی شـهری و منطقـه ای و 
فارغ التحصیل رشـته اقتصادی )گرایش نظری( دانشگاه عالمه 
طباطبایی اسـت. همچنین شـهردار کهک و دستجرد استان قم 

از جملـه سـوابق شـهردار جدید دلیجان اسـت.

عسـگری، سرپرسـت معاونت خدمات شهری و جانشـین اول 
شـهردار در ستاد مدیریت بحران شـهرداری اراک خبر داد: آغاز 
نهضت پیگیری گودبرداری های غیراصولی و بالتکلیف سطح 

شهر اراک
بـه گـزارش چشـم بـه راه، ناصـر عسـگری بـا اعـالم ایـن خبـر 
گفـت: با توجـه به بازدیدهـا و پایش هـای میدانی انجام شـده 
توسـط اداره مدیریـت بحـران حـوزه معاونـت خدمات شـهری 
جهـت بررسـی مخاطـرات بالقـوه ناشـی از ریـزش احتمالـی 
دیوارهـای پیرامونـی حاصل از عملیات گودبـرداری پروژه های 
عمرانی بالتکلیف در سـطح شـهر و همچنین ساختمان های 
مجـاور بـا هـدف حفـظ ایمنـی و پیشـگیری از بـروز اینگونـه 
حـوادث شـهری کـه منجـر بـه خسـارات سـنگین و غیـر قابل 
جبـران جانـی و مالـی مـی گـردد، در جلسـات سـتاد مدیریت 
بحـران و پدافند غیرعامـل شـهرداری، اجرای نهضت پیگیری 
گودبـرداری هـای غیراصولی و بالتکلیف سـطح شـهر اراک در 

دسـتور کار قـرار گرفت.
وی تاکیـد نمـود: در گام نخسـت سـاماندهی و بهبود وضعیت 
گود برداری دارای پتانسـیل خطـر واقع در کوی الهیـه-ورودی 
کـوی مشـاور- انتهـای محوطـه پـارک گل نرگـس، در دسـتور 
کار قـرار گرفـت کـه در ایـن راسـتا شـهرداری منطقـه یـک کـه 
مسـئولیت کمیتـه مدیریت بحـران منطقـه مربوطـه را دارا می 
باشـد، بـا صـدور اخطارهـای متعـدد قبلـی نسـبت بـه اعـالم 
خطـر و آگاه سـازی مالکیـن حقیقـی و یـا حقوقـی اقدامـات 
الزم را انجـام و در نهایـت بـه دلیـل عـدم اجرای تدابیـر ایمنی و 
عـدم تعیین تکلیـف ادامه پروژه از سـوی مالک، با اخذ دسـتور 
مرجـع محتـرم قضایـی، عوامـل اجرایـی ایـن منطقـه در حال 
ایمـن سـازی و اجرای عملیات پر نمودن گود فوق می باشـند.

مهرماه    26 دوشنبه   
شهدای  سالن   1400
گمنام فرمانداری دلیجان 
و  مسئولین  میزبان 
مهمانانی بود که به منظور 
معارفه  آیین  در  شرکت 
شورای  منتخب  شهردار 
اسالمی شهر در دوره جدید و تکریم از سرپرست جوان 
شهرداری گردهم آمده بودند. پس از َجری تشریفات 
همیشگی و سخنرانی های روال مسئولین مرتبط نظیر 
معاون استاندار، فرماندار، رئیس شورای اسالمی شهر و 
سایرین، حکم انتصاب علیرضا رستم پور متولد 135۷ 
برای تصدی شغل مدیریت شهری دلیجان به وی تقدیم 
شد. هرچند رستم پور فارغ التحصیل  رشته کارشناسی 
ارشد طراحی و برنامه ریزی شهری و کارشناسی اقتصاد 
امر  در  او  به  شایانی  کمک  می تواند  که  است  نظری 
مدیریت محوله داشته باشد، که چاشنی آن نیز سابقه 
اندک او در شهرداری شهرهای بسیار کوچک کهک 
پروژه های  در  بودن  مدیر  و  قم  استان  در  و دستجرد 
مطالعاتی و توسعه محور نیز مکمل برخورداری وی از 
آشنایی کامل با وظایف و مسئولیت های شهرداری ها 
است. اما با مروری بر تاریخ نه چندان دور شهرداری اگر 
قرار باشد  همراه داشتن مشاورین اتوبوسی اتفاق بیفتد 
،خاطره نه چندان دلنشین شهردار جوان در دوره سوم 
زنده خواهد شد. چهل و سومین شهردار دلیجان در 
حالی سکان هدایت این نهاد عمومی بزرگ را بر عهده 
گرفته است که 10 شهردار بومی و سی و دو شهردار غیر 
بومی قبل از خود از سال 131۷ تا کنون هدایت و رهبری 
این نهاد را با عملکرد  های مختلف بر عهده داشتند که به 
زعم همگان اوج فعالیت،اقدامات و توسعه صورت گرفته  

در دلیجان از سال 8۷ تا ۹۷ رقم خورده، یعنی دهه ای 
که در آن 3 شهردار بومی و 2 شهردار غیر بومی اقدامات 
چشمگیر در حوزه های مختلف از خود به جای گذاشته 
اند که انتظارات شهروندان را در سطح مورد انتظاری نگه 
داشته است. رستم پور خود می تواند انتخاب کند که 
قانونمنداری، شایسته ساالری، شجاعت، اقدامات موثر 
و نوین و توسعه را با چاشنی تدبیر و اقتدار در هم آمیخته 
و با گشودن درب اتاق کارش به روی نخبگان و دلسوزان، 
شهری آباد و توسعه یافته را در پایان مدیریت خود به دفتر 
خاطرات ثبت کند یا همانند برخی غیر بومی ها به طرق 

مختلف با دلیجانی ها خداحافظی کند.
این اولین آزمون وی در قبول مسئولیت در مرکز سومین 
شهرستان صنعتی در استان مرکزی است که می تواند 
او را سربلند کن  به شرط آنکه به  تمامی جنبه های 
تخصصی و عمومی و آشنایی با فرهنگ و پیشینه دلیجان 
توجه داشته باشد و با اهالی فرهنگ، هنر، رسانه، ورزش، 
سیاسیون، مذهبیون و نهادهای مدنی و... شهرداری 
را آشتی دهد و از همفکری ایشان بهره ببرد و در نهایت 
اقدامات مقتدرانه در راسـتـای پیشرفـت شهـر را بــه 

سـرانجـام     بـرسانــد.
شهردار جدید دلیجان با چالش های جدی نظیر: طرح 
نیمه کاره بافت فرسوده،  تعریض خیابان امام، فضای 
سبز  توسعه و نوسازی نشده، حمام سنتی، توسعه پارک 
جنگلی، تکمیل آرامستان، مطالعه محوری و پژوهش،  
ارتقا درجه شهرداری، تکمیل و تقویت منابع انسانی، 
درآمد پایدار شهرداری، بلوار شورا.... مواجه است که با 
اولویت بندی باید در خالل پروژه های جدید به سرانجام 
برسد. امیدمان بر این است که شورای اسالمی شهر  در 
دوره فعلی که ترکیبی از تجربه عضویت در دوره های 
قبلی با جوانان جویای نام است بتوانند همراه شهردار 
و شهرداری بوده و با توجه به وضعیت معیشت مردم گام 
های جدی،مفید و ارزنده ای بردارند تا انگیزه و امید از 

دست رفته به شهروندان برگردد.

مدیرعامـــل شـــرکت آب و فاضـــالب اســـتان مرکـــزی 
ـــش  ـــت کاه ـــه عل ـــتان ب ـــتا در اس ـــت: 104 روس گف
بارندگـــی و کـــم شـــدن منابـــع زیرزمینـــی بـــا کمبـــود 
ـــانی  ـــتان آبرس ـــتای اس ـــت و 46 روس ـــه اس آب مواج

ســـیار می شـــوند.
ایرنا/یوســـف عرفانـــی نســـب در نشســـت ســـتاد 
ـــهر  ـــزود: ش ـــزی، اف ـــتان مرک ـــی اس ـــش آب ـــش تن پای
تفـــرش نیـــز بـــه  دلیـــل کمبـــود منابـــع آبـــی بـــا جیـــره 

ـــت. ـــه اس ـــدی مواج  بن

ــت  ــت وضعیـ ــن نشسـ ــت: در ایـ ــار داشـ وی اظهـ
تامیـــن آب شـــهرها و روســـتاهای هـــر شهرســـتان 
ـــت و  ـــرار گرف ـــی ق ـــث و بررس ـــورد بح ـــک م ـــه تفکی ب

ـــید. ـــب رس ـــه تصوی ـــی ب مصوبات
مدیرعامـــل شـــرکت آب و فاضـــالب اســـتان مرکـــزی 
ـــران درخواســـت می شـــود در اجـــرای  گفـــت: از مدی
ـــد  ـــه کنن ـــدی توج ـــه زمان بن ـــانی ب ـــای آبرس طرح ه
ــانی  ــای آبرسـ ــال طرح هـ ــرد سـ ــل سـ ــا در فصـ تـ

متوقـــف نشـــود.

عرفانـــی نســـب، همچنیـــن بـــر مقابلـــه بـــا یخ زدگـــی 
و آســـیب تاسیســـات آبرســـانی از ســـرما و همچنیـــن 
سرکشـــی و اصـــالح آب گرفتگـــی تاسیســـات ناشـــی 
از بارش هـــا و بررســـی جاده هـــای دسترســـی 

ـــرد. ـــد ک تاکی
631 هـــزار و ۷64 مشـــترک آب و 2۹۹ هـــزارو ۹22 
مشـــترک فاضـــالب شـــهری و روســـتایی اکنـــون زیـــر 
ـــتان  ـــالب اس ـــرکت آب و فاض ـــات ش ـــش خدم پوش

ـــد. ـــرار دارن ـــزی ق مرک

اجرای پروژه شهر خوانا در اراک

آغاز نهضت پیگیری گودبرداری های 
غیراصولی و بالتکلیف سطح شهر اراک

نمی توانیم بگوییم شورا سیاسی نیست اما کار سیاسی را دنبال نمی کند
نماینده باید کار نمایندگیش را انجام دهد

پیگیر جذب سرمایه گذار برای دره گردوهستیم
رنگ آمیزی خانه های کوی سجادیه )باغ خلج( با رعایت حقوق خصوصی افراد در تضاد است

کار شورایی جمع نظرات است

چهل و سومین شهردار دلیجان
 بر مسند نشست

مدیرکل راهداری وحمل نقل جاده ای استان مرکزی:

پروژه های نگهداری راه های شهرستان شازند با اعتباری
 بالغ بر ۵00 میلیارد ریال تحقق یافت

مدیرعامل شرکت آبفای استان مرکزی:

104 روستا استان مرکزی با کمبود آب مواجه است
 جمعـــی از افـــراد عمدتـــا از مـــردان در مقابـــل مجلـــس شـــورای 
اســـالمی تجمـــع کـــرده و خواســـتار آن  شـــدند کـــه تعـــداد 
پرداخـــت ســـکه هـــای مهریـــه کـــه منجـــر بـــه حبـــس مـــی 
ـــتند  ـــت داش ـــی در دس ـــا پالکاردهای ـــد.  آنه ـــش یاب ـــود، کاه ش
ـــد +  ـــاد عق ـــان انعق ـــکه در زم ـــت س ـــه؛ »قیم ـــن ک ـــه ای از جمل
نـــرخ تـــورم ســـاالنه بانـــک مرکـــزی« »طبـــق قانـــون حمایـــت از 
ـــواده  ـــون خان ـــواده زن هـــا در عـــدم تمکیـــن و انحـــالل کان خان
ــم نمـــی خواهیـــم«  آزادی مطلـــق دارد«، »قوانیـــن فمنیسـ
ـــت  ـــدم پرداخ ـــل ع ـــه دلی ـــردان ب ـــس م ـــا حب ـــر فقه ـــق نظ »طب

ـــت« ـــز نیس ـــرعا جای ـــه ش ـــه و مهری نفق

 تجمع مردان خواستار کاهش میزان 
مهریه مقابل مجلس

حمیدرضارفیعی/خبرنگار چشم به راه در دلیجانیادداشت

ادامه از صفحه 1 ...

•  معـــدل تحصیـــات ایـــن دوره شـــورا از 
معـــدل تحصیـــات ادوار گذشـــته باالتـــر 
ــن  ــم سـ ــب فکرمیکنـ ــه مراتـ ــت بـ اسـ
اعضـــای شـــورا نیـــز جـــوان تـــر هســـتند.

•  اعضـــای شـــورا همگـــی از یـــک 
سیاســـی  و  عقیدتـــی  خواســـتگاه 
ــائل سیاســـی کان  هســـتند و در مسـ
ــث  ــم. در بحـ ــی نداریـ ــور اختافـ کشـ
شـــهر  و  اســـتان  سیاســـی  هـــای 
ــر  ــه اگـ ــد باشـ ــت و بایـ ــاف هسـ اختـ
ــود. ــی شـ ــوری مـ ــه دیکتاتـ ــد کـ نباشـ

جناب آقای دکتر محمد فرجی،  انتخاب شایسـته 
جنابعالـی را بـه عنـوان رئیـس هیـات سـوارکاری 
و  لیاقـت  درایـت،  از  نشـان  کـه  مرکـزی  اسـتان 
توانمنـدی شـما دارد را صمیمانـه تبریک و تهینت 
عـرض نمـوده و رجـای واثق داریم تعهـد و کارآمدی 
های برجسـته شـما نویـد بخش دسـتیابی هر چه 
بیشتر هیات سـوارکاری به قله های رفیع پیشرفت 

و توسـعه خواهـد بود.

ایپم تبریک
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مدیرعامـــل شـــرکت شـــهرک هـــای صنعتـــی 
اســـتان مرکـــزی گفـــت: اســـتان مرکـــزی بـــا کمبـــود 
ـــی رود  ـــار م ـــت. انتظ ـــه اس ـــی مواج ـــی صنعت اراض
دســـتگاه های خدمات رســـان نســـبت بـــه تامیـــن 

نیازهـــای نواحـــی صنعتـــی اقـــدام کننـــد.
ــایت  ــگار سـ ــو باخبرنـ ــی در گفتگـ ــب میرزائـ طیـ
خبـــری چشـــم بـــه راه بیـــان داشـــت: تاکنـــون 2 
ـــه  ـــهرک و ناحی ـــدی در 33 ش ـــد تولی ـــزارو ۹۹ واح ه
صنعتـــی ایـــن اســـتان بـــه بهره بـــرداری رســـیده 
اســـت و 3۷ هـــزار و 601 نفـــر در ایـــن واحدهـــای 

صنعتـــی اشـــتغال دارنـــد.
وی اظهـــار کـــرد: بـــا توجـــه بـــه کمبـــود اراضـــی 
ــتان مرکـــزی، از دســـتگاه هـــای  صنعتـــی در اسـ
خدمـــات رســـان بـــه خصـــوص شـــرکت آب و منطقـــه 
ای و توزیـــع بـــرق انتظـــار مـــی رود نســـبت بـــه تامیـــن 
آب و بـــرق برخـــی از نواحـــی صنعتـــی اقـــدام کننـــد، 

تـــا بتـــوان اراضـــی را در اختیـــار ســـرمایه گـــذاران 
ـــم. ـــرار دهی ق

میرزائـــی افـــزود: ایجـــاد یک هـــزار و 850 فرصـــت 
ــال  ــارد ریـ ــزار میلیـ ــه هـ ــش از سـ ــا بیـ ــغلی بـ شـ
ـــی  ـــهرک های و نواح ـــال در ش ـــرمایه گذاری امس س
صنعتـــی نقـــاط مختلـــف ایـــن اســـتان هدفگـــذاری 
شـــد کـــه از ابتـــدای ســـال جـــاری تـــا پایـــان 
مردادمـــاه جـــاری، 45 درصـــد برنامـــه  تدویـــن شـــده 
ــتان مرکـــزی  شـــرکت شـــهرک های صنعتـــی اسـ

محقـــق شـــده اســـت.
بـــه گفتـــه مدیـــر عامـــل شـــرکت شـــهرک هـــای 
ـــذاری  ـــرارداد واگ ـــزی، 331 ق ـــتان مرک ـــی اس صنعت
208 هکتـــار زمیـــن صنعتـــی در شـــهرک ها و 
ـــاری  ـــال ج ـــزی در س ـــتان مرک ـــی اس ـــی صنعت نواح
هدفگـــذاری شـــد کـــه نســـبت ســـال گذشـــته رشـــد 

چشـــمگیری داشـــته اســـت.

میرزائـــی اظهـــار داشـــت: همچنیـــن بـــا شـــتاب 
ـــه طرح هـــای صنعتـــی در حـــال ســـاخت  بخشـــی ب
ـــال  ـــرح در س ـــرداری از 120 ط ـــرکت، بهره ب ـــن ش ای
ـــرح  ـــون ۷1 ط ـــا کن ـــه ت ـــد ک ـــزی ش ـــاری برنامه ری ج
معـــادل 5۹ درصـــد برنامـــه پیش بینـــی شـــده 

ـــت. ـــده اس ـــق ش محق
وی، توســـعه فضـــای صنعتـــی 43۷ هکتـــاری 
و توســـعه اراضـــی ۷0 هکتـــاری در شـــهرک ها و 
نواحـــی صنعتـــی را از دیگـــر برنامه هـــای امســـال  
ایـــن شـــرکت  در اســـتان مرکـــزی عنـــوان کـــرد و 
ـــز از  ـــد نی ـــی راک ـــد صنعت ـــدازی 44 واح ـــزود: راه ان اف
اولویت هـــای ســـال جـــاری اســـت کـــه تـــا کنـــون 

ــت. ــده اسـ ــدازی شـ ــد راه انـ 25 واحـ
ـــتان  ـــی اس ـــهرک های صنعت ـــرکت ش ـــل ش مدیرعام
مرکـــزی گفـــت: ایـــن اســـتان بـــا صـــدور اســـناد 
تفکیکـــی بـــرای 11 هـــزار و 643 هکتـــار اراضـــی 

شـــهرک ها و نواحـــی صنعتـــی رتبـــه نخســـت کشـــور 
را بـــه خـــود اختصـــاص داده و بـــا اســـتقرار 1۷ 

ـــه  ـــز رتب ـــودرو مجه ـــا 23 خ ـــانی ب ـــتگاه آتش نش ایس
ــور را دارا اســـت. دوم کشـ

بزهـــکاری ، هنجـــار شـــکنی ها و کـــج روی هایـــی هســـتند کـــه بـــا 
افزایشـــش، نـــگاه کارشناســـان، روان شناســـان و جامعه شناســـان 

را بـــه خـــود معطـــوف کـــرده اســـت.
ـــراد،  ـــری اف ـــوان اولیـــن نهـــاد اصلـــی جامعه پذی ـــه عن ـــواده ب خان

نقـــش مهمـــی در افزایـــش یـــا کاهـــش بـــزه در اجتمـــاع دارد.
اختالفـــات پـــدر و مـــادر، الگـــوی رفتـــاری نامناســـب، ضعـــف در 
ـــوع  ـــواده، ن آمـــوزش و تعلیـــم و تربیـــت، مســـائل اقتصـــادی خان
اعتقـــادات مذهبـــی و بســـیاری مســـائل دیگـــر می توانـــد بـــر 

ـــذارد. ـــر بگ ـــکاری تاثی روی بزه
ـــدن و  ـــی ش ـــار صنعت ـــل مه ـــریع و قاب ـــد س ـــر فراین ـــوی دیگ از س
ـــیه  ـــد و حصر،حاش ـــی ح ـــش ب ـــینی و افزای ـــترش شهرنش گس
نشـــینی در شـــهرهای ایـــران منتـــج بـــه عـــدم توجـــه بـــه فرهنـــگ 

عمومـــی و شـــهر نشـــینی میگـــردد.
ــار  ــل مهـ ــر قابـ ــد غیـ ــن رونـ ــل ایـ ــج حاصـ ــکاری از نتایـ بزهـ
ـــی و  ـــی و اخالق ـــات اجتماع ـــه انحراف ـــوری ک ـــه ط ـــد، ب می باش
ـــات  ـــن اقدام ـــل از ای ـــی حاص ـــل پیش بین ـــای قاب ـــکاری ه بزه
ـــر  ـــی غی ـــران اجتماع ـــک بح ـــه ی ـــم ب ـــم ک ـــیخته، ک ـــار  گس افس
ـــوص  ـــه خص ـــه، ب ـــان جامع ـــه گریب ـــده ک ـــل ش ـــار تبدی ـــل مه قاب

جوامـــع شـــهر نشـــین را می گیـــرد.
راهـــکار قـــوه قضاییـــه نیـــز کـــه گاهـــی طـــی طـــرح هـــای 
ضربتـــی اقـــدام بـــه جمـــع آوری بزهـــکاران اجتماعـــی می کنـــد، 
ــی آن  ــالت اجتماعـ ــود و معضـ ــع نمی شـ ــر واقـ ــدان موثـ چنـ
ـــکاری  ـــن بزه ـــار، س ـــق آم ـــه طب ـــرا ک ـــت، چ ـــتر اس ـــیار بیش بس

بســـیار پاییـــن و حـــدود 14 ســـال گـــزارش شـــده اســـت.
از ســـوی دیگـــر قضـــاوت در خصـــوص سرمنشـــاء این مشـــکالت، 
ــی،  ــگران سیاسـ ــه کنشـ ــرا کـ ــت، چـ ــیار مشکلی سـ کار بسـ
ـــراد را  ـــن اف ـــش س ـــت و کاه ـــرم و جنای ـــش ج ـــن افزای ـــت ای عل
ـــان  ـــع آن، جامعه شناس ـــه طب ـــد و ب ـــی می دانن ـــل اجتماع عوام
ــرم و  ــش جـ ــل افزایـ ــن علـ ــی را از مهمتریـ ــل سیاسـ نیزعوامـ

جنایـــت و کاهـــش ســـن افـــراد بزهـــکار می داننـــد.
امـــا بـــه عقیـــده نگارنـــده، ایـــن پدیـــده بســـیار قبیـــح، برآینـــدی از 
تعـــارض فرهنگـــی، بومی_محلـــی و ملـــی بـــا فرهنـــگ جهانـــی 
شـــدن اســـت کـــه هنـــوز در جامعـــه مـــا بـــه درســـتی اجـــرا نشـــده 

ـــت. اس
از ســـوی دیگـــر افزایـــش ایـــن مـــوارد در جامعـــه بـــه بحـــران 
ــج  ــادی منتـ ــی اقتصـ ــدم کارایـ ــر و عـ ــکاری، فقـ ــت، بیـ هویـ
می شـــود. و در نتیجـــه بـــه کاهـــش امنیـــت اجتماعـــی 

می انجامـــد.
اگرچـــه در جوامـــع پیشـــرفته، بزهـــکاری خصوصـــا در بیـــن 
قشـــر جـــوان و نوجـــوان یکـــی از مســـائل مهـــم جامعـــه شناســـی 
شـــناخته می شـــود امـــا متاســـفانه در کشـــور بـــا وجـــود 
هشـــدارهای جامعـــه شناســـان، روان شناســـان، جـــرم شناســـان و 
متخصصـــان علـــوم تربیتـــی، ایـــن مســـائل هیـــچ گاه بـــه عنـــوان 

ـــت. ـــده اس ـــی نش ـــران تلق ـــی و بح ـــل اجتماع ـــک معض ی
ـــواده  ـــادی خان ـــرایط اقتص ـــی، ش ـــه اجتماع ـــک طبق ـــدون ش ب
ـــه، عوامـــل محیطـــی  ـــرار از خان و مســـائل اقتصـــادی جامعـــه، ف
ــالت از  ــطح تحصیـ ــن و سـ ــازگاری والدیـ ــی، ناسـ و جغرافیایـ
ـــت و  ـــد دانس ـــاع بای ـــزه در اجتم ـــش ب ـــل افزای ـــن عوام مهمتری
ـــچ  ـــی(: هی ـــناس اجتماع ـــرگ« )روانش ـــن ب ـــده »اتوکالی ـــه عقی ب
علتـــی بـــه تنهایـــی بـــرای رفتـــار پیچیـــده و متنوعـــی ماننـــد 

بزهـــکاری جوانـــان کافـــی نیســـت.
اما راهکار کجاست؟

از آنجایـــی کـــه اقتصـــاد خانـــواده یکـــی از عوامـــل اصلـــی و موثـــر 
ـــادی و  ـــعه اقتص ـــذا توس ـــت، ل ـــه اس ـــزه در جامع ـــش ب ـــر کاه ب
ــا  ایجـــاد رفـــاه اقتصـــادی بایـــد از مســـائل بنیـــادی دولت هـ

ـــد. باش
ـــواده  ـــق خان ـــه از طری ـــی جامع ـــطح آگاه ـــش س ـــی افزای از طرف
ـــرم  ـــردن ج ـــم ک ـــه ک ـــد ب ـــز می توان ـــی نی ـــانه های جمع ـــا و رس ه

و جنایـــت در جامعـــه منتـــج شـــود.
ـــر  ـــی، از دیگ ـــواد فیزیک ـــی و س ـــش، آگاه ـــطح دان ـــش س افزای

ـــتند. ـــه هس ـــرم در جامع ـــمگیر ج ـــش چش ـــل کاه عوام
اشـــتغالزایی و کـــم کـــردن فاصلـــه طبقاتـــی جامعـــه هـــم بایـــد از 
ـــا  ـــد ت ـــا باش ـــدت دولت ه ـــد م ـــدت و بلن ـــداف میان م ـــر اه دیگ
بـــا نگاهـــی جامـــع، بـــه رونـــد نزولـــی بزهـــکاری در جامعـــه کمـــک 

ـــود. ش
ـــار  ـــه توجـــه داشـــت کـــه کنتـــرل رفت ـــن نکت ـــه ای ـــد ب ـــان بای در پای
جوانـــان و نوجوانـــان از طریـــق خانـــواده،  گـــروه همســـاالن، 
مدرســـه و در نتیجـــه جامعـــه، از بـــروز رفتارهـــای نابهنجـــار، 
هیجانـــی و احساســـی جلوگیـــری کـــرده و جامعـــه ای بـــه مراتـــب 
آرامتـــر خواهیـــم داشـــت، کـــه البتـــه ایـــن نکتـــه نیـــز قابـــل ذکـــر 
اســـت کـــه نقـــش حکومت هـــا و دولت هـــا در تـــک تـــک 
نهادهـــای مذکـــور، کامـــال تأثیرگـــذار بـــوده و نبایـــد از کنـــار آن بـــه 

ســـادگی گذشـــت.

بحران هویت

مهدیه معصومی/    سردبیر

ـــروژه ســـاخت پـــل ارتباطـــی  ـــان پ بعـــد از گذشـــت 5 ســـال از پای
محـــور شـــازند بـــه آســـتانه بـــرای بهـــره بـــرداری از ایـــن پـــروژه کـــه 
راه مواصالتـــی بیـــن شـــهر آســـتانه ، هنـــدودر وبخـــش ســـربند بـــه 
مرکـــز شهرســـتان شـــازند و همچنیـــن راه بیـــن اســـتانی اســـتان 
ـــی  ـــوب م ـــز محس ـــزی نی ـــتان مرک ـــه اس ـــتان ب ـــتان و خوزس لرس
ـــازی در  ـــن اداره راه و شهرس ـــه بی ـــی ک ـــل اختالف ـــه دلی ـــود، ب ش
ـــه  ـــازند ک ـــهرداری ش ـــز ش ـــروژه و نی ـــن پ ـــذاری ای ـــوص واگ خص
ایـــن محـــل پـــر حادثـــه در محـــدوده حریـــم شـــهر اســـت، وجـــود 
دارد، بهـــره بـــرداری از آن کـــه نیـــاز بـــه تملـــک زمینهـــای  قبـــل و 

بعـــد از پـــل دارد بالتکلیـــف و معلـــق نیـــز مانـــده اســـت.
همچنیـــن قابـــل ذکـــر اســـت تـــالش خبرنـــگار هفتـــه نامـــه 
ـــی  ـــا برخ ـــی ب ـــه تلفن ـــام مصاحب ـــت انج ـــه جه ـــه راه ب ـــم ب چش
ازمســـئولین ایـــن شهرســـتان در طـــی تمـــاس هـــای مکـــرر 
ـــرار  ـــی ق ـــد کس ـــی ده ـــان م ـــر نش ـــر ام ـــد و ظاه ـــه مان ـــی نتیج ب

ـــد. ـــخگو باش ـــت پاس نیس

رضاکریمی/    خبرنگار چشم به راه در شازندیادداشت

سردرگمی راه و شهرسازی و شهرداری 
شازند در بهره برداری از پل ارتباطی

 محور آستانه به شازند

کسی پاسخگو نیست
راه اندازی 44 واحد صنعتی راکد

امـروزه بـا پیشـرفت 
دانـش و تکنولـوژی 
تغییـرات  شـاهد 
گسـترده در حوزه ها 
مختلـف  سـطوح  و 
بشـر  زندگـی 

هسـتیم .
امـا انسـان همـواره سـعی دارد تـا خـود را بـا شـرایط 

گوناگـون سـازگار کند.
یکـی از همیـن تغییـرات در حوزه فنـاوری اطالعات 
اخیـر  یک دهـه  در  کـه  اسـت  مجـازی  فضـای  و 
بـه شـدت در نسـل های مختلـف فراگیـر شـده و 
 جـزء الینفـک زندگـی روزمـره بـه حسـاب می آیـد
فضـای مجـازی بـا ورود خـود بـه زندگـی مـا تحوالت 
عمیـق و مهمـی را به وجود آورده اسـت که خود برای 
مباحـث مختلـف، دارای جنبه هـای منفـی و مثبت 

بسـیاری است.
حـوزه فرهنـگ خصوصـا فرهنـگ کتابخوانـی نیـز 
دسـتخوش  و  نمانـده  امـان  در  تغییـرات  ایـن  از 
دگرگونی هایی شـده اسـت. به نظر می رسـد فضای 
مجـازی با وجود آنکه شـیوه های جدیـدی ازمطالعه 
را به ارمغان آورده اسـت به علت جذابیت های کاذب 

و سطحی که دارد به شکلی غیر مستقیم بر فرهنگ 
کتابخوانی تاثیر گذاشـته و این یار مهربان قدیمی را 

بیـش از پیـش بـه ورطه انزوا کشـانده اسـت.
اسـتفاده بـی رویـه از فضـای مجـازی و بسـتر هـای 
گفتگوی اجتماعی نظیر تلگرام، اینستاگرام، توییتر 
و..... بـه یـک عـادت تبدیـل شـده اسـت؛ عملـی 
وقت گیـر و سـرگرم کننـده کـه اگـر کنتـرل نشـود 
می توانـد زمـان زیـادی از زندگـی روزمـره را بـه خـود 
اختصـاص دهـد؛ در ایـن صـورت دیگر وقتـی برای 

مطالعـه مفیـد و کسـب دانـش نمـی ماند.
"سـواد  اسـت:  آمـده  سـواد  رسـانه ای  تعریـف  در 
رسـانه ای" Media Literacy( عبارتسـت از یـک نوع 
درک متکـی بـر مهـارت کـه  براسـاس آن می تـوان 
انـواع رسـانه ها و انواع تولیـدات آن ها را شـناخت و از 
یکدیگر تفکیک و شناسایی کرد)یونس شکرخواه(.
فقدان سـواد رسـانه ای و آگاهی هـای الزم این تفکر 
یـا بهتر اسـت بگوییـم توهـم را در میان افـراد جامعه 
بـه وجود آورده اسـت که اسـتفاده از فضای مجازی، 
دانش عمومی را ارتقاء می بخشـد، اما نه مشاهدات 
چنیـن چیـزی را تاییـد مـی کنـد و نـه آمـار و ارقـام 

رسـمی بـر آن صحه می گـذارد!
زیـرا طبق گزارش مرکز آمار ایران در سـال ۹۹ سـرانه 
مطالعه هر فرد باسـواد باالی 15 سـال در روز به طور 

متوسـط فقط 16 دقیقه و 36 ثانیه بوده اسـت!
و ایـن بـه معنـای آن اسـت که حتـی محتواهایی که 
در ایـن بسـترها تولیـد می شـود نـه تنهـا مـردم را بـه 
خوانـدن کتـاب تشـویق نمی کنـد بلکـه بـا گرفتـن 
وقـت و تغییـر خـوراک فکـری، آن هـا را از ایـن عمـل 
پسـندیده که بسـیار مورد نیاز جوامع بشـری است، 

می کنـد. دور 
در  رایـگان  هـای  فـای  وای  ورود  دیگـر  طـرف  از 
کتابخانه هـا بـه تضعیف فرهنـگ کتابخوانـی دامن 

اسـت. زده 
عـده ای از افـراد فقـط بـرای خوانـدن نشـریات و 
اسـتفاده از اینترنـت بـه ایـن کتابخانه هـا مراجعـه 

نـه صرفـا کتـاب خوانـدن! می کننـد 
البتـه فضـای مجـازی فقـط عامـل اصلـی کـم رنگ 
شـدن فرهنـگ کتابخوانـی نیسـت؛ بـه روز نبـودن 
منابع کتابخانه ها نیز دلیلی دیگر بر این مدعاسـت.
شـاید برای شـماهم پیـش آمده باشـد که بـا معرفی 

یـک کتاب جدید در کانال هـای تلگرامی و پیج های 
اینسـتاگرام و حتـی دوسـتان خـود بـه کتابخانه هـا 
مراجعـه کرده ایـد و جـای خالـی آن کتاب هـا را در 

قفسـه ها دیده ایـد!
و امـا گرانـی و هزینه هـای بـاالی تهیـه کتاب هـم در 
ایـن میان قـد علم کـرده و نمی گـذارد آب خـوش از 

گلوی عاشـقان کتـاب و کتابخوانی پاییـن برود.
در سـال ۹۹، یک میلیون و ۷64 هزار و 443 صفحه 
کتاب طی دو ماه ابتدایی روانه بازار شـد، اما در سـال 
1400 تعداد صفحات منتشـر شـده یـک میلیون و 
510 هـزار و 111 بـوده اسـت کـه در میـزان صفحـه 

هم شـاهد سـیر نزولی در سـال جاری هستیم!
یکی از کارهایی که عمدتًا در کشورهای توسعه یافته 
از  اسـتفاده  می گیـرد،  صـورت  زمینـه  ایـن  در 
ظرفیت های فضای شـهری برای توسعه کتابخوانی 
اسـت. در برخی از کشورها که اتفاقًا آمار کتابخوانی 
آنها باالسـت، مسوولین به جای اسـتفاده از بنرهای 
خشـک و بی روح که حـاوی پیام هـای اخالقی برای 
کتابخوانـی اسـت، آسـتین ها را بـاال می زننـد تـا بـا 
اجـرای طرح هـای مختلف، به میـزان کتابخوانی در 

کشورشـان بیفزاینـد. موضوعی که کمتـر در فضای 
شـهرهای ایـران دیده می شـود.

مثـال در اقدامی جالب در شـهر تورنتو کانادا فضایی 
مسـقف و چوبی به منظور جذب مخاطب بیشـتر به 
کتـاب احـداث شـد. ایـن اتاقـک کوچـک کـه در آن 
کتاب هایـی بـرای گروه هـای سـنی مختلـف عرضه 
می شـود، تالش دارد تا فضایی آرام و به دور از هیاهو 

را برای کتابخوانـان ایجاد کند.
ترویج فرهنگ کتابخوانی در بسـیاری از کشـورهای 
توسـعه یافتـه منحصـر بـه دولـت نیسـت؛ مـردم نیز 

خـود را در قبـال ایـن موضـوع مسـوول مـی دانند.
طـرح دوچرخـه کتاب یکی از ابتکاراتی اسـت که در 

تابسـتان 2015 اجرا شد.
بـه نظـر می رسـد می شـود ماننـد دیگر کشـور های 
موفـق در ایـن حـوزه از ظرفیت های مختلفـی برای 

ترویج و رشـد فرهنـگ کتابخوانی اسـتفاده کرد.
از  کـه می شـود  تفاصیـل می تـوان گفـت  ایـن  بـا 
ظرفیـت فضای مجـازی برای رشـد فرهنگ مطالعه 
هر کشـوری استفاده بهینه کرد، همانطور که کشور 
هـای غربی که خود نیـز ابداع کننـدگان این فضاها 
هسـتند، اغلـب در جهـت رشـد و بـاال بـردن سـطح 
دانـش و آگاهـی از آن بهره می برند. ما نیز می توانیم 
بـا ایجاد وتقویت زیرسـاخت های مناسـب در بسـتر 
فضـای مجـازی و گفتگوهـای اجتماعـی در جهـت 

ترویـج این فرهنـگ مهم, گامـی مؤثـر برداریم.

رشـد  شـک  بـدون 
ورزشـی  اقتصـاد 
یـک  می توانـد 
ثبـات  بـرای  نمـاد 
توانمندی هـای  و 
نبـه  همه جا
بـه  جامعـه  یـک 
حسـاب بیایـد و بـه 
همیـن دلیـل می توانـد از مهمتریـن علـل سـرمایه 
گذاری هـای باالی جوامع توسـعه یافته در خصوص 

شـود. قلمـداد  قهرمانـی  ورزش 
موفقیت در ورزش قهرمانی را می توان نشـأت گرفته 
از سـه اصل مهم دانسـت کـه عبارتند از: اسـتعداد، 
شـرایط مطلـوب و تسـلط ورزشـکاران بـر توانمندی 
های خود؛ که بسـیاری از صاحبنظران معتقدند که 

اسـتعداد از دو اصـل دیگر مهمتر اسـت.
بـر همیـن اسـاس اسـتعداد یابی یکـی از عوامـل 
موفقیت ورزشکاران و به تبع آن رشد ورزش قهرمانی 

و در نتیجـه رشـد اقتصـاد ورزشـی جوامع اسـت.

به همین منظور اسـت که بیش از نیم قرن از شـروع 
بـه کار اسـتعداد یابان ورزشـی بـه صـورت رسـمی 

می گـذرد.
قبل از سـال 1۹۷0 به جز کشـورهای اروپای شـرقی 
به ویـژه روسـیه، آلمـان شـرقی و بلغارسـتان هیـچ 
کشـوری در هیچ جای دنیا برنامه مدون و مشخصی 

بـرای اسـتعداد یابی ورزش قهرمانی را نداشـت.
بـه نحـوی کـه نتایـج ایـن سـرمایه گذاری در اروپـای 
شـرقی بسـیار حیـرت انگیـز بـود، بـه طـوری کـه 
قهرمانان کشـورهای مورد بحث در المپیـک 1۹۷2 
مونیـخ به صـورت علمـی، انتخـاب و راهی المپیک 
شـدند که کسـب جایگاه نخسـت در توزیع مدال ها 
بـه اتحـاد جماهیر شـوروی و جایگاه سـوم بـه آلمان 

شـرقی رسـید و بلغارسـتان نهم شد.
اسـتعدادیابی  از  اسـتانداردی  تعریـف  در  امـا 
می خوانیـم؛ فراینـدی که توسـط آن، خردسـاالن بر 
پایـه آزمون هـای علمـی بـه سـمت ورزش هایـی کـه 

شانس باالی موفقیت در آن را دارند راهی می شوند.
از اهمیـت اسـتعداد یابی همیـن بـس کـه یکـی از 
شـاخه های مهم تربیت بدنی در دروس دانشـگاهی 

در سراسـر دنیاسـت.
بـه همیـن جهت اسـت که کشـورهای توسـعه یافته 
بـه صـورت مـدون و علمـی، اقـدام به اسـتعدادیابی 
در حوزه هـای مختلـف ورزشـی نموده انـد کـه نتایج 
آن را در المپیک هـای در خصـوص کسـب مـدال یـا 

شکسـتن رکوردها شـاهد هستیم.
اما در مورد کشـور عزیزمان، گویا این مسـأله دغدغه 
مهمـی بـرای مسـوولین ورزشـی و سیاسـت گذاران 
کشـور نیسـت و بـه آن بـه صـورت آکادمیـک توجـه 
نشـده اسـت، چـرا که موانـع بسـیاری برای شـکوفا 
شـدن ورزش قهرمانـی در کشـور وجـود دارد کـه نـه 
عزمـی بـرای رفـع آن وجـود دارد و نـه تـوان و قدرتـی 
برای بهبود شـرایط موجود، در بین مسوولین ورزش 

کشـور است.

موانعـی که می تـوان آن ها را به هفت دسـته مهم زیر 
تقسیم کرد:

انسانی، زیربنایی، مالی، فرآیندی، مدیریتی، علمی 
پژوهشی و حمایتی پشتیبانی.

امـا شـاید مهمترین فاکتـور از موانع هفتگانـه موانع 
انسـانی باشـد کـه در ایـن بیـن مشـکالت مربـوط 
بـه فقـدان تخصـص کافـی در بیـن افرادی سـت که 

متولیـان امـِر اسـتعداد یابی هسـتند.
دومیـن امـر از موانـع مهـم موفقیت کـه می تـوان به 
آن اشـاره کـرد، مـوارد مالـی و اقتصـادی اسـت کـه 
سـال های اخیـر بـه شـدت بـه چشـم می خـورد و 
متولیـان ورزش نیز توانی برای بهبـود آن ندارند، چرا 
کـه دولتـی بـودن ورزش و فراهـم نبـودن زیرسـاخت 
از  خصوصـی  بخـش  ورود  بـرای  مناسـب  هـای 

مهمتریـن مضـرات ایـن امـر اسـت.
قـرار  بعـدی  رده   پشـتیبانی در  و  موانـع حکایتـی 
می گیـرد که بسـیاری از اسـتعدادهای ناب ورزشـی 

ذیربـط  از سـوی سـازمان های  کافـی  بـا حمایـت 
بـرای گسـترش و افزایـش توانمنـدی خـود، روبـرو 

نمی شـوند.
در مـورد فاکتـور فراینـدی نیـز می تـوان آنـرا عامـل 
مهـم دیگـر دانسـت که هیـچ گونـه فراینـد صحیح، 
متقن و مبتنی بر موارد علنی در کشـور وجـود ندارد 
کـه خـود، یکـی از بزرگتریـن مشـکالت پیـش روی 

سـازمان های مطبـوع اسـت.
در بحـث مدیریتـی هـم کـه سال هاسـت صاحـب 
نظـران از ایـن موانـع، بسـیار گفته انـد در رده بعـدی 
موانـع قـرار می گیرد که عـدم برنامه ریـزی راهبردی، 
سیاسـت ها، ارتباطات سـازمان ها و مدیران ورزشـی 
از اهـم ایـن مـوارد اسـت؛ امـا مشـکالت علمـی_ 
پژوهشـی اگرچه در این بحث در رده های پایین قرار 
دارد اما به عقیده بسـیاری از صاحب نظران، اولویت 
اصلی و مشـکل اولیه، عـدم توانمندی در اسـتعداد 
یابـی ورزشـی اسـت، چـرا کـه علیرغـم تحقیقـات 
بسـیاری کـه در زمینـه اسـتعدادیابی ورزشـی انجام 
شـده اسـت اما شـاید هیچ کدام از ایـن تحقیقات به 
مرحلـه عملیاتی نرسـیده و در همـان بحث علمی، 

پژوهشـی، تئـوری باقـی می ماند.

ضعف در فرهنگ کتابخوانی فاطمه کریمی/    فعال اجتماعییادداشت

ساختار ناقص استعدادیابی در ایرانفرهاد   سلیمانی / خبرنگار ورزشییادداشت

ــه  ــت: ب ــکی اراک گف ــوم پزش ــگاه عل ــس دانش رئی
دلیــل آلودگــی هــوای اراک توصیــه مــی شــود 
حداالمــکان مردم در خانــه بمانند واز تــردد خوداری 

کننــد.
بــه گــزارش خبرنــگار ســایت خبــری چشــم بــه راه 
بــه نقــل از پایــگاه خبــری دانشــگاه علــوم پزشــکی 
اســتان مرکــزی، دکتــر ســید محمد جمالیــان گفت 
: متاســفانه روزهــای متوالــی آلودگــی هــوا را پیش از 
شــروع فصل ســرد ســال شــاهد هســتیم و به عنوان 
متولــی ســالمت بارهــا از مــردم خواســته ایــم تــا در 
صــورت لــزوم از خانــه خــارج شــوند و حتــی االمکان 

از خــروج از منــزل پرهیــز کننــد.

وی افــزود : متاســفانه هــوای شهرســتان هــای 
اراک،ســاوه و شــازند آلــوده اســت و بــر اســاس اعــالم 
مرکــز پایــش آلودگــی هــوای اداره کل حفاظــت 
محیــط زیســت اســتان مرکــزی هــوای شــهر اراک 
ــای  ــتان ه ــا و شهرس ــروه ه ــام گ ــرای تم ــالم ب ناس
ســاوه و شــازند ناســالم بــرای گــروه هــای حســاس 

ــت. اس
اطالعــات  براســاس  کــرد:  تاکیــد  جمالیــان 
ــی  ــنجش آلودگ ــتگاه های س ــده از ایس ــت ش دریاف
هــوای اســتان، متوســط شــاخص کیفیــت هــوای 
ــنبه  ــح روز یکش ــاعت 10 صب ــه س ــی ب اراک منته
ــوا  ــت ه ــدد 10۷ و کیفی ــا ع ــر ب 1400/۷/25 براب

ــت. ــوده اس ــاس ب ــای حس ــرای گروهه ــالم ب ناس
رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی اراک گفــت: اعــداد 
ــت 18۷ /13۷ و 133  ــه ترتی ــتان را ب ــن 3 شهرس ای
بــرای شهرســتان هــای اراک،شــازند وســاوه عنــوان 
کــرد و از مــردم ایــن شهرســتان هــا خواســت،برای 
ــر  ــای پرخط ــام کاره ــود از انج ــالمت خ ــظ س حف

پرهیــز کننــد.
وی ذرات کمتــر از دو و نیــم میکــرون را عمده آالینده 
مســئول برشــمرد و گفت: ایــن ذرات برای ســالمتی 
بســیار خطرنــاک اســت و جــان مــردم را بــه مخاطــره 

ــد. می کش
جمالیــان یــادآور شــد : آلودگــی هوا به همــان میزان 

کــه در بــروز و افزایــش بیماری هــای جســمی و مرگ 
و میــر تاثیرگــذار اســت، منجر بــه آســیب های روحی 
و روانــی متعــدد می شــود و شــکایت های مبنــی بــر 

ــراد را  ــراری در اف ــش و بیق ــی، تن ــاس غمگین احس
ــت  ــم کیفی ــن عالئ ــاهده ای ــد و مش ــتر می کن بیش

زندگــی و رضایــت افــراد را کاهــش می دهــد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک:

هوای اراک آلوده است در خانه بمانید

مدیـر امـور آب و فاضـالب شهرسـتان تفـرش گفـت: 
کاهـش بارندگـی سـال هـای اخیـر ایـن شهرسـتان را 
بـا تنـش آبـی مواجه کـرده اسـت. بـه گـزارش خبرنگار 
سـایت خبری چشـم به راه، سـید بابک غفـاری با بیان 

اینکه شـهر تفـرش به لحـاظ اقلیمـی دارای منابـع آب 
هـای سـطحی می باشـد و بـه شـدت از بارندگـی ها به 
خصوص بارندگی برف در زمسـتان ها تاثیر پذیر است، 
اظهـار کـرد: کاهـش بارندگـی هـای اخیـر، مـردم ایـن 

شهرسـتان را با تنش آبی مواجه کرده اسـت. وی افزود: 
بـا توجـه بـه اینکـه میـزان آب دهـی منابـع تامیـن آب 
شـهر دائمًا در حال کاهش اسـت، ناچار برای اسـتفاده 
از حداقـل امـکان 4 حلقـه چـاه شـخصی بـه صـورت 
اجـاره ای در اختیار گرفته شـده و بـرای تامین آب نقاط 
باالدسـت شـبکه در دو نوبت صبح و بعداز ظهر در شهر 

تفـرش اقـدام بـه جیره بندی آب شـده اسـت.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه به دلیـل نیاز به آبرسـانی سـیار، 
یک دسـتگاه تانکر 14 هزار لیتری برای این منظور، در 

اختیـار این شهرسـتان قرا گرفته اسـت، گفـت: اجرای 
طرح اضطراری آبرسانی از خط هفتیان به شهر تفرش 
توسط شرکت سـهامی آب منطقه ای استان مرکزی در 
حـال انجام اسـت و امیدواریم کـه با تدبیر صورت گرفته 
و تـالش آب منطقـه ای اسـتان بـه زودی ایـن طـرح بـه 
بهره بـرداری برسـد و مشـکل تامیـن آب شـهر تفرش تا 
حـدودی برطـرف شـود. بر اسـاس ایـن گـزارش، مدیر 
امـور آب وفاضـالب شهرسـتان تفـرش انجـام 2 هـزارو 
625 متر اصالح و توسعه خطوط انتقال و شبکه توزیع 

آب در شـهر و روسـتای تفـرش، تجهیـز پنـج حلقه چاه 
کمکی جهت تامین آب آشامیدنی که برای این منظور 
یـک هـزار و 380 متـر لولـه گـذاری آب اجـرا و پنج تابلو 
بـرق تهیـه و نصـب شـده، اجـرای دویسـت پنجـاه متر 
شـبکه جمع آوری فاضالب انجـام 1050 مورد آزمایش 
میکروبـی و 10 هـزار و 416 مـورد تسـت کلرسـنجی 
آب در شـهرها و روسـتاهای تفـرش و… را بخشـی از 
فعالیت های امور آب و فاضالب تفرش در نیمه نخست 

سـال جاری عنـوان کرد.

مدیر امور آب و فاضالب تفرش:

شهرستان تفرش با تنش آبی مواجه است

اولویت مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان مرکزی:



 

ا...  روح  دکتـــر 
ســـهرابی، متخصـــص 
جراحـــی  ارتوپـــدی- 
اســـتخوان و مفاصـــل کـــه مدیریـــت درمـــان تامیـــن 
اجتماعـــی اســـتان مرکـــزی را بـــر عهـــده دارد 
چنـــدی پیـــش بـــا حفـــظ ســـمت در هشـــتمین 
دوره انتخابـــات نظـــام پزشـــکی اراک، رییـــس نظـــام 

ــد. ــز شـ ــکی نیـ پزشـ
ــه  ــه راه کـ ــم بـ ــه چشـ ــه نامـ ــزارش هفتـ ــن گـ متـ
در گفـــت و گویـــی صمیمانـــه بـــا دکتـــر ســـهرابی 

صـــورت گرفتـــه بـــه شـــرح ذیـــل مـــی باشـــد.
ــا  ــکی بـ ــام پزشـ ــکل نظـ ــه راه: مشـ ــم بـ چشـ
شـــرکت جمـــع آوری پســـماند بیمارســـتان هـــا و 
ـــن  ـــر ای ـــال حاض ـــا در ح ـــت؟ آی ـــا چیس ـــب ه مط
شـــرکت خدمـــات مناســـب مـــی دهـــد یـــا خیـــر؟
ــی  ــق تعریفـ ــزی: طبـ ــتان مرکـ ــان اسـ مدیردرمـ
ـــماند  ـــورد پس ـــالمی در م ـــورای اس ـــس ش ـــه مجل ک
ونحـــوه امحـــای آن داشـــته اســـت کامـــال مشـــخص 
اســـت پســـماندهای شـــهری کـــه مشـــخصا 
برعهـــده شـــهرداری اســـت جمـــع آوری و در نهایـــت 
بازیافـــت مـــی شـــوند امـــا پســـماندهای بیمارســـتانی 
ـــه آن  ـــه ب ـــا توج ـــه ب ـــتند ک ـــژه هس ـــماندهای وی پس
مجلـــس شـــورای اســـالمی بـــرای پســـماندها تعییـــن 
و تکلیـــف داشـــته و تولیـــد کننـــدگان پســـماندهای 
ویـــژه، کـــه در حـــوزه کار مـــا پســـماند عفونـــی اســـت 
ــع آوری،  ــد جمـ ــتی فرآینـ ــان بایسـ ــز خودشـ نیـ
جداســـازی، انتقـــال، بـــی خطرســـازی و امحـــا را 

ـــد. ـــام دهن انج
بـــا توجـــه بـــه اینکـــه اســـتان مرکـــزی و در شـــهراراک 
ـــع  ـــد جم ـــه فرآین ـــده ک ـــه ش ـــن گرفت ـــر ای ـــم ب تصمی
آوری تـــا امحـــای ایـــن نـــوع پســـماندها برعهـــده 
یـــک شـــرکت واگـــذار شـــود پـــس قائدتـــا مراکـــز 

ـــد  ـــن فرآین ـــام ای ـــه انج ـــازی ب ـــان نی ـــی خودش درمان
را ندارنـــد. امـــا ایـــن شـــرکتی کـــه مســـئولیت چنیـــن 
ـــاختی  ـــچ زیرس ـــدون هی ـــال ۹8 ب کاری را دارد در س
در اراک وارد عمـــل شـــد کـــه صالحیـــت انجـــام ایـــن 
کار را حتـــی بـــا توجـــه بـــه برنـــده شـــدن در مناقصـــه 
نداشـــته اســـت، چـــرا کـــه شـــرکت در بـــدو ورود جایـــی 
ـــه  ـــماندها ب ـــوع پس ـــن ن ـــازی ای ـــی خطرس ـــرای ب ب

ـــت. ـــته اس ـــوکالو نداش ـــداری ات ـــدم خری ـــل ع دلی
امـــا ایـــن شـــرکت در خـــرداد مـــاه ســـال جـــاری 
اتـــوکالو را تهیـــه کردنـــد و مکانـــی را از شـــهرداری 
اجـــاره کـــرده کـــه ایـــن مـــکان هنـــوز بـــر اســـاس 
آخریـــن گـــزارش مرکزبهداشـــت مشـــخصات 
قانونـــی بـــرای بـــی خطرســـازی را نـــدارد. بـــه 
ــد کاری ایـــن  ــا رونـ ــکاران مـ ــر همـ همیـــن خاطـ
شـــرکت را نمـــی پذیرنـــد. از طرفـــی چالـــش مـــا 
در حـــال حاضـــر قیمـــت هایـــی اســـت کـــه ایـــن 
ـــا  ـــت ه ـــن قیم ـــه ای ـــرا ک ـــرده چ ـــالم ک ـــرکت اع ش

ــت.  ــارف اسـ غیرمتعـ
افزایـــش قیمتـــی کـــه ایـــن شـــرکت از ســـال گذشـــته 
ــوده  ــد بـ ــش از 300 درصـ ــته بیـ ــون داشـ ــا کنـ تـ
اســـت. راهـــکار بهتـــر ایـــن موضـــوع انحصارشـــکنی 
اســـت کـــه باعـــث افزایـــش کیفیـــت خدمـــات ، 
کنتـــرل قیمـــت هـــا، رضایـــت جامعـــه پزشـــکی 

شـــود.
ـــازمان  ـــکات درون س ـــم مش ـــه راه: اه ـــم ب  چش
ـــما  ـــی ش ـــای مدیریت ـــه ه ـــکی و برنام ـــام پزش نظ

ـــت؟ چیس
رییـــس ســـازمان نظـــام پزشـــکی گفـــت: زمانـــی کـــه 
ـــفانه  ـــم متاس ـــل گرفت ـــکی اراک را تحوی ـــام پزش نظ
تشـــکیالتی بـــه آن شـــکل ســـاختاری در آن ندیـــدم 
ـــکی  ـــام پزش ـــازمان نظ ـــام آن س ـــه ن ـــود اینک ـــا وج ب
اراک اســـت. معاونـــت هـــا بـــدون شـــرح وظایـــف 
شـــکل ســـوری پیـــدا کـــرده بـــود کـــه بـــا توجـــه 
ـــن  ـــورای معاونی ـــز ش ـــوع نی ـــن موض ـــت ای ـــه اهمی ب
ــاون در  ــر معـ ــف هـ ــرح وظایـ ــکیل داده و شـ تشـ
ـــان  ـــچ زم ـــروز هی ـــه ام ـــا ب ـــد. ت ـــن ش ـــورا معی ـــن ش ای

معاونـــت انتظامـــی وجـــود نداشـــته اســـت تنهـــا 
ـــده در  ـــرر ش ـــن مق ـــوده، بنابرای ـــوری ب ـــکل س ـــه ش ب
ـــدا  ـــری پی ـــکل بهت ـــا ش ـــت ه ـــد معاون ـــرایط جدی ش
ـــه  ـــری ب ـــع ت ـــای جام ـــزارش ه ـــی آن گ ـــد ودر پ کنن
مـــا ارائـــه دهنـــد. اولیـــن هـــدف ایـــن اســـت کـــه 
بررســـی کنیـــم جامعـــه پزشـــکی چـــه درخواســـتی از 
مـــا دارد ســـپس مشـــکالت را اولویـــت بنـــدی کـــرده 
و در مســـیر درســـت قـــرار دهیـــم. هـــدف عمـــده مـــا 

ـــت. ـــکی اس ـــه پزش ـــت در جامع ـــش کیفی افزای

ـــه  ـــی و برنام ـــی ارزیاب ـــت فن ـــکی، معاون ـــام پزش نظ
ریـــزی دارد و یکـــی از مســـائلی کـــه مربـــوط بـــه ایـــن 
معاونـــت مـــی شـــود ارزیابـــی مـــکان هـــای درمانـــی 
ــه و  ــدور پروانـ ــاز، صـ ــورد نیـ ــای مـ ــاخص هـ و شـ

تابلوهـــای مراکـــز درمانـــی بـــوده کـــه ایـــن کار ســـال 
ـــت. ـــام اس ـــال انج ـــت در ح هاس

بـــا برنامـــه کامـــال مشـــخص در نظـــام پزشـــکی اقـــدام 
ـــام  ـــره نظ ـــات مدی ـــون هی ـــه اکن ـــی ک ـــرده و تیم ک
پزشـــکی را در اختیـــار دارد تیـــم کامـــال کاربلـــدی 
اســـت، افزایـــش کیفیـــت یکـــی دیگـــر از اهدافمـــان 
اســـت چراکـــه در شـــأن جامعـــه پزشـــکی انجـــام 
ـــی کیفیـــت واز طرفـــی در شـــأن مـــردم مـــا نیـــز  کارب

ـــت. ـــت نیس ـــی کیفی ـــه کار ب ارائ
ــذار  ــم تاثیرگـ ــی کنیـ ــعی مـ ــه سـ ــا در تعرفـ حتمـ
باشـــیم و حتمـــا همـــکاران و زحماتشـــان را و قیمـــت 
تمـــام شـــده یـــک خدمـــت پزشـــکی را مـــد نظـــر 
قـــرار داده و دفـــاع مـــی کنیـــم. هـــدف تنهـــا افزایـــش 
ـــه  ـــت.حتما ب ـــاران اس ـــه بیم ـــات ب ـــت و خدم کیفی
دنبـــال مســـائل رفاهـــی پزشـــکان کـــه ســـال هاســـت 
مغفـــول مانـــده هســـتیم، همچنیـــن پیگیـــر مســـائل 
ــن  ــه کمتریـ ــکی چراکـ ــام پزشـ ــی در نظـ آموزشـ
ـــم.  ـــته ای ـــمینارها داش ـــزاری س ـــارکت را در برگ مش
چشـــم بـــه راه:بهتریـــن اقدامـــی کـــه در ســـال 

هـــای اخیـــر در تامیـــن اجتماعـــی اســـتان 
ــه؟ ــورت پذیرفتـ ــزی صـ مرکـ

 دکترســـهرابی: بهتریـــن اقدامـــی کـــه در ســـال هـــای 
اخیـــر در تامیـــن اجتماعـــی اســـتان مرکـــزی صـــورت 
پذیرفتـــه، گرایـــش بـــه ســـمت نســـخه الکترونیکـــی 
ـــد  ـــرح هدفمن ـــن ط ـــد ای ـــن فوای ـــت. اولی ـــوده اس ب
ــرفت در  ــریع و پیشـ ــث تسـ ــه باعـ ــت کـ ــن اسـ ایـ
رونـــد پزشـــکی بیمـــاران شـــده و از درمـــان هـــای 
ـــود و  ـــی ش ـــری م ـــز جلوگی ـــی نی ـــی در پ ـــدد و پ مج
ـــد.  ـــه ده ـــری را ارائ ـــان دیگ ـــد درم ـــی توان ـــک م پزش
همچنیـــن از طرفـــی جلـــوی قاچـــاق دارو و ناخوانـــا 
ــت دارو  ــرای دریافـ ــات بـ ــخه و تجمعـ ــودن نسـ بـ
ـــن  ـــا ای ـــه قطع ـــد ک ـــه نمان ـــود. ناگفت ـــی ش ـــه م گرفت
ـــز  ـــدش ناچی ـــر فوای ـــا در براب ـــی دارد ام ـــرح ایرادات ط
ـــوط  ـــرادات مرب ـــن ای ـــی از ای ـــه برخ ـــه البت ـــت، ک اس
بـــه زیرســـاخت اینترنتـــی کشـــور اســـت کـــه ممکـــن 
اســـت جامعـــه پزشـــکی و بیمـــاران آســـیب ببیننـــد.
کـــه البتـــه در ایـــن خصـــوص نیزســـازمان راهـــکار این 

ـــت. ـــرده اس ـــف ک ـــرادات را تعری ای

خـبر

هفته نامه فرهنگی ، اجتماعی ، سیاسی ، ورزشی استان مرکزی

ایرنا/معـــاون حمایـــت و ســـالمت کمیتـــه امـــداد امـــام خمینـــی 
)ره( اســـتان مرکـــزی گفـــت: 26 هـــزار و 8۷۹ زن سرپرســـت 
خانـــوار ایـــن اســـتان از خدمـــات حمایتـــی ایـــن نهـــاد برخـــوردار 
ـــن  ـــد از ای ـــزود: 60 درص ـــو اف ـــته ج ـــا شایس ـــتند. محمدرض هس
ـــان در شـــهرهای اســـتان ســـاکن هســـتند و 40 درصـــد بقیـــه  زن

ـــد. ـــکونت دارن ـــتاها س در روس
وی اظهـــار داشـــت: 5 هـــزار و 5۹0 از ایـــن زنـــان مطلقـــه، 1۷ 
ـــود  ـــر، ۷50 زن خ ـــوت همس ـــت ف ـــزار و 640 زن خودسرپرس ه
سرپرســـت همســـر زندانـــی، 16 زن بـــد سرپرســـت، 166 دختـــر 
ـــر  ـــر چت ـــتان زی ـــن در اس ـــوت والدی ـــت ف ـــه عل ـــت ب خودسرپرس
حمایتـــی کمیتـــه امـــداد امـــام خمینـــی )ره( قـــرار دارنـــد. معـــاون 
ـــام خمینـــی )ره( اســـتان  ـــه امـــداد ام ـــت و ســـالمت کمیت حمای
ـــه  ـــک هزین ـــه، کم ـــتمری ماهان ـــت مس ـــت: دریاف ـــزی گف مرک
تحصیلـــی فرزنـــدان دانـــش آمـــوز و دانشـــجو، وام اشـــتغال، 
ـــاره و  ـــه، اج ـــن جهیزی ـــه، تامی ـــغلی، بیم ـــری ش ـــی، راهب کاریاب
ـــداد  ـــه ام ـــه کمیت ـــت ک ـــی اس ـــه خدمات ـــکن از جمل ـــه مس ودیع

ـــد. ـــه می کن ـــوار ارای ـــت خان ـــان سرپرس ـــه زن ـــزی ب مرک
شایســـته جـــو در ادامـــه افـــزود: یـــک هـــزار و 415 تبلـــت توســـط 
کمیتـــه امـــداد امـــام خمینـــی )ره( بـــرای دانـــش آمـــوزان تامیـــن 
ـــداد  ـــه ام ـــش کمیت ـــر پوش ـــوز زی ـــش آم ـــون 630 دان ـــد و اکن ش
امـــام خمینـــی)ره( فاقـــد تبلـــت و گوشـــی هوشـــمند بـــرای 
تحصیـــل آنالیـــن هســـتند کـــه پیگیـــری بـــرای تامیـــن ایـــن 

ـــت. ـــتور کار اس ـــا در دس نیازه
88 هـــزار و ۷۷6 نفـــر در قالـــب 50 هـــزار خانـــوار از خدمـــات 
ـــزی  ـــتان مرک ـــی )ره( اس ـــام خمین ـــداد ام ـــه ام ـــی کمیت حمایت

ــتند. ــد هسـ بهره منـ

هواداران کویش را چو جان خویشتن دارمرما عهدیست با جاانن هک ات جان رد بدن دارم

صفحه آخررفوغ چشم و نور دل از آن ماه ختن دارمصفای خلوت خارط از آن شمع چوگل جویم

26 هزار زن سرپرست خانوار استان 
مرکزی زیرپوشش کمیته امداد هستند
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صاحب امتیاز و مدیرمسئول : علیرضا خلج اسدی
سردبیر: مهدیه معصومی

دبیر سرویس خبر سایت: استاد یدا... رحمتعلی
مدیر بازرگانی: مهدیه معصومی

خبرنگار سیاسی:  صالح الدین خلج اسدی - خبرنگار فرهنگی 
ورزشی: فرهاد سلیمانی - خبرنگار اقتصادی اجتماعی: الهه 

فراهانی- خبرنگار شهرستان دلیجان: حمیدرضا رفیعی - 
خبرنگار شهرستان شازند: رضا کریمی

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
www.chesshmberaah.ir :آدرس سایت

cheshmberah@gmail.com:رایانامه
چاپ : بهمن

  فروش انواع سنگ دکوراتیو نما )سنگ مهندسی(
  انواع ستون، سر ستون، ابزار و گل اطراف پنجره، نرده،گلدان و....

  قیمت بسیارمناسب تر از سنگ طبیعی
  سفارش سازی رنگ  مطابق با سنگ نمای هر پروژه

  ��سبک سازی شده
  ��سرعت تولید وتحویل باال

   استحکام باالتر از سنگ طبیعی
  ��مقاوم در مقابل باران های اسیدی ،نور خوشید،سرما و گرما

  تهیه وتوزیع انواع ستون وسرستون و کل ابزارهای رومی با مواد پلیمری

پيرهادی سنگ  صنايع 
تراورتــن، مرمریــت، گرانیتــی چینــی و انواع اســلبهای مرمر

اراک، خیابان طالقانی، مقابل بانک رفاه )با مدیریت آقای محسن فسیقی(  

  تلفن : 32790117-09186404662)086(- 32788428)086(

مدیر درمان استان و رئیس نظام پزشکی اراک در گفت و گو با چشم به راه:

توجه به شأن جامعه پزشکی و بیماران اولویت کارمان است
مشکالت را اولویت بندی کرده و در مسیر درست قرار می دهیم

ـــال  ـــه در س ـــی ک ـــن اقدام •  بهتری
هـــای اخیـــر در تامیـــن اجتماعـــی 
اســـتان مرکـــزی صـــورت پذیرفتـــه، 
نســـخه  ســـمت  بـــه  گرایـــش 
الکترونیکـــی بـــوده اســـت. اولیـــن 
فوایـــد ایـــن طـــرح هدفمنـــد 
ایـــن اســـت کـــه باعـــث تســـریع 
و پیشـــرفت در رونـــد پزشـــکی 
درمـــان  از  و  شـــده  بیمـــاران 
هـــای مجـــدد و پـــی در پـــی نیـــز 
ـــک  ـــود و پزش ـــی ش ـــری م جلوگی
مـــی توانـــد درمـــان دیگـــری را 
ـــی  ـــن از طرف ـــد. همچنی ـــه ده ارائ
جلـــوی قاچـــاق دارو و ناخوانـــا 
ـــرای  ـــات ب ـــخه و تجمع ـــودن نس ب
ـــود. ـــی ش ـــه م ـــت دارو گرفت دریاف

الهه فراهانی
خبرنگار اجتماعی


