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مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی؛ 
ازپایان عملیات اجرایی تقاطع غیر همسطح شهرک 
صنعتی شهید مهدی پرندک درشهرستان زرندیه خبرداد 
و گفت: در آستانه هفته پدافند غیرعامل پروژه تقاطع 
غیرهمسطح شهرک صنعتی شهید مهدی پرندک با ۳۴ 

میلیارد ریال اعتبار آماده بهره برداری شد.
 به گزارش خبرنگار سایت خبری چشم براه به نقل از 
روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای 

استان مرکزی، مهرداد جهانی؛ به توسعه ابنیه فنی راه ها 
در محورهای مواصالتی استان مرکزی اشاره کرد و افزود: 
تولید،  سال  اهداف  راستای  در  آمده  بعمل  تالش  با 
پشتیبانی ها و مانع زدایی ها یکی دیگر از نقاط پرحادثه از 

شبکه راه های استان مرکزی حذف شد.
وی بیان کرد: در آستانه هفته پدافند غیرعامل با هدف 
تحقق اهداف سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای 
در کاهش میزان سوانح رانندگی و تلفات ناشی از آن در 
شبکه راه های استان مرکزی، با جدیت بکار گرفته شده 
و  حمل  زیرساخت های  توسعه  طرح های  پیشبرد  در 
نقل، عملیات اجرایی برای احداث یک دستگاه تقاطع 
غیرهمسطح در محور قدیم ساوه-تهران محدوده شهرک 

صنعتی شهید مهدی پرندک به پایان رسید. 
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی 
گفت: طی روزهای آتی با انجام خط کشی سطح رمپ 
و لوپ ها، زیرگذر، نصب عالئم ایمنی و تابلوهای مورد 
نیاز و آشکارسازی الزم، این زیرگذر مورد بهره برداری کامل 
قرار خواهد گرفت تا هم استانی های عزیز و کاربران راه ها 
از ایمنی کافی در عبور از این تقاطع برخوردار شوند. به 
گفته مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان 
مرکزی؛ برای تکمیل پروژه تقاطع غیرهمسطح شهرک 

صنعتی شهید مهدی پرندک بیش از ۳۴ میلیارد ریال 
اعتبار از محل اعتبارات ملی هزینه شده است که شامل 
اقدامات گودبرداری، اجرای پل بتنی، اجرای عملیات 
گذاری،  جدول  ها،  لوپ  و  رمپ  روسازی  و  زیرسازی 
تأسیسات زهکشی، اجرای الیه آسفالت، خط کشی، 
نصب انواع تابلو و عالئم ایمنی و بسیاری موارد دیگر 

می باشد.
جهانی با اشاره به محقق شدن وعده های داده شده برای 
بهره برداری از این پروژه خاطرنشان کرد: طی دو ماه اخیر 
این دومین تقاطع غیر همسطحی است که در راه های 
برون شهری استان مرکزی مورد بهره برداری قرار می گیرد 
که این امر نشان از تالش این اداره کل برای ارائه بهترین 

خدمات به کاربران جاده ای دارد.
غیرهمسطح  تقاطع های  از  بهره برداری  گفت:  وی 
نادرآباد در محور آشتیان- فرمهین و شهرک صنعتی 
با  تهران  ساوه-  قدیم  محور  در  پرندک  مهدی  شهید 
اعتباری حدود ۷۰ میلیارد ریال اقدامی جهادگونه بود که 
امیدواریم با استمرار این اقدامات روز به روز شاهد افزایش 
ضریب ایمنی در سطح محورهای مواصالتی باشیم که 
مهم ترین نتیجه آن کاهش آمار تصادفات و تلفات ناشی 

از آن است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی خبرداد؛

تقاطع غیرهمسطح شهرک صنعتی "شهید مهدی پرندک" 
با بیش از 34 میلیارد ریال اعتبار آماده بهره برداری می باشد

حقدادی با اشاره به مصوبات سفر وزیر ورزش به استان 
گفت: مصوبات بسیاری نیز در این سفر در راستای تکمیل 
و بازسازی زیرساخت های ورزشی استان اخذ شد که می 
توان به اختصاص اعتباراتی جهت تکمیل مجموعه ورزشی 
فجر ساوه، احداث سالن چند منظوره آریا در دلیجان، 
تکمیل زمین چمن دلیجان، بازسازی استخر خمین، 
فعال سازی پروژه دهکده المپیک در شهرستان اراک، 
تکمیل سالن ۳هزار نفری و تاالر مسابقات استان در اراک، 

استاندارد سازی سالن ورزشی در تفرش اشاره کرد.
عابد حقدادی مدیرکل ورزش و جوانان استان مرکزی با 
اشاره به سفر دو روزه وزیر ورزش و جوانان و هیئت همراه 
به استان مرکزی، گفت: در تاریخ ورزش استان، این سفر 
بی سابقه بود. چرا که ایشان تقریبا در تمامی شهرستان 
ها حضور پیدا کرد و از نزدیک با مشکالت، موانع و مسائل 
هر شهرستان به صورت مستقیم مواجه و در حوزه های 

تخصصی تصمیمات بسیار موثری گرفته شد.
وی با تشریح برخی اقدامات صورت گرفته در این سفر، 
افزود: افتتاح پروژه های متعدد در اراک شامل مجتمع 

به بخش خصوصی  چند منظوره خورشید که متعلق 
است، دومین پیست بین المللی تارتان، سالن ورزشی 
جوادیه، سالن ورزشی شهید کفاش زاده، مجموعه ورزشی 
فجر، مجموعه ورزشی امیرکبیر سنجان، چمن مصنوعی 
شهرداری، تعدادی از چمن های روستایی و ...از جمله 

اقدامات انجام شده در این سفر بود.
حقدادی تصریح کرد: مصوبات بسیاری هم در این سفر در 
راستای تکمیل و بازسازی زیرساخت های ورزشی استان 
اخذ شد که می توان به اختصاص اعتباراتی جهت تکمیل 
مجموعه ورزشی فجر ساوه، احداث سالن چند منظوره آریا 

در دلیجان، تکمیل زمین چمن دلیجان، بازسازی استخر 
خمین، فعال سازی پروژه دهکده المپیک در شهرستان 
اراک، تکمیل سالن ۳هزار نفری و تاالر مسابقات استان در 
اراک، استاندارد سازی سالن ورزشی در تفرش اشاره کرد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان، گفت: حضور معاونان 
وزیر در این سفر باعث شد تا جلسات تخصصی و مصوبات 
تخصصی انجام شود که اقدامی بسیار ارزشمند بود. در 
همین راستا شکوهی فر، معاون امور استانهای وزارت 
به شهرستان زرندیه و خمین سفری داشت و توجه به 
مجموعه های ورزشی این شهرستان را خواستار شد. توجه 
بیشتر به ورزشهای همگانی از دیگر نتایج سفر وزیر ورزش 
و هیئت همراه به استان مرکزی بود. وی با بیان اینکه یکی 
از اصلی ترین مصوبات سفر کمک به تکمیل و بهسازی 
ورزشگاه های امام خمینی)ره( اراک و شهید چمران ساوه 
بود، گفت: گزارشی از سفر وزیر تهیه شده و این گزارش 
پس از جمع بندی در وزارت ورزش و جوانان و با حضور 
مسئولین ارشد استان، تصمیم نهایی برای اختصاص 

اعتبارات به پروژه های استانی گرفته خواهد شد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان مرکزی:

اعتبارات مناسبی در سفر وزیر ورزش به مرکزی برای تکمیل و بازسازی
 زیرساخت های ورزشی اخذ شد

چشم به راه در گفتگوی اختصاصی با رسول خطیبی؛

روزهای خوش
  »عالی« مینیوم

پیشنهاد ساخت کمپ تمرینی مجهز برای باشگاه را 
داده ایم که با استقبال هیئت مدیره روبرو شد
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4 سال زمان برای شورا و شهرداری
 به جای پرداختن به حاشیه ها

گفتگوی اختصاصی چشم به راه با حمیدرضا نوازنی ، مدیرکل دفتر فنی استانداری مرکزی:

به نظر بنده نمیتوان گفت چون رشته تحصیلی آقای کریمی حقوق است 
پس احتماال گزینه ضعیفی هستند

عباس فضلعلی
 شهردار منطقه 5 اراک:

عدم استقالل مالی 
شهرداری های مناطق

 عمده ترین مشکل است

وقتی وزیر ورزش
 به دلیجان می آید

تکرار تاریخ
•  حمیدرضا رفیعی

یادداشت

وزیر کشور
 با صدور حکمی
 علیرضا کریمی

 را به عنوان شهردار 
اراک منصوب کرد

فرزاد مخلص االئمه  بعنوان استاندار مرکزی معرفی شد

دو کلمه حرف حساب
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چشم به راه :  نظرتان را در خصوص اختالف نظر 
شورای ششم در جریان انتخاب شهردار بیان 

کنید.
حمیدرضا نوازنی: به نظرم اگر کسی فکر کند که 
این اختالف سلیقه و نظر، ضعف شوراست بنده این 
موضوع را ضعف شورا نمیدانم. ماهیت شورایی همین 
اختالف نظرها است. اگر قرار بود که این اختالف 
نظرها نباشد خب می گفتند به جا ی11 نفر یک نفر 
عضو شورا شود. آنچنان اتفاق عجیبی رخ نداده است 
این موضوع را نیز یادمان باشد که شهردار با ۸ رای 
انتخاب شد سه نفر ترجیح دادند که نظرشان متفاوت 
باشد  وآن نیز محترم می باشد، نباید اصرار کرد که 

حتما 11 نفر به این گزینه رای بدهند. 
چشم به راه :  آیا تحصیالت آقای کریمی در رشته 

حقوق مناسب مدیریت شهری است؟
حمیدرضا نوازنی: بنده نمی خواهم از شخص آقای 
کریمی دفاع کنم اما مدیریت کردن در یک مجموعه 

صرفا به داشتن تخصص محدود نمی شود. 
دیدگاه  با  صرفا  مدیران  ی  همه  که  باشد  قرار  اگر 
تخصصی مدیریت کنند پس ما باید برای همه ی 
حوزه هایمان اساتید را در راس دستگاه های مدیریتی 
قرار می دادیم. بسیاری از دانشگاهی ها مدیریت را 
نمی شناسند و بسیاری از مدیران نیز لزوما دانشگاهی 
نیستند. آقای کریمی دکتری حقوق دارد اگر بخواهیم 
اینگونه قضاوت کنیم که دکتری حقوق می تواند شهر 
را مدیریت کند یا خیر باید بگویم این سوال اشتباهی 
آیا  بپرسم  سوال  معکوس  می خواهم  است.بنده 
دکتری شهرسازی می تواند شهر را مدیریت کند؟ 
جواب این سوال مثبت نیست، سوال اول نیز لزوما 
منفی نیست چون ممکن است دکتری شهرسازی به 
لحاظ تخصصي فوق العاده خوب و توانمند باشد ولی 
به لحاظ اجرایی اصال توانایی شهرداری را نیز نداشته 
باشد. سوابق تخصصي به تنهایی کفایت نمی کند.

آقای کریمی با دکتری حقوق یا هرتخصص دیگری 
درصورتی که از پشتوانه حمایت شورا برخوردارباشد و 
همچنین نیروهای شهرداری پذیرای این اتفاق باشند 
و ایشان را حمایت و همراهی کنند مطمئنا دستگاه 
های مرتبط نیز موظف اند با شهردار همکاری کنند 
و در مجموع تمامی این موضوعات به هنر مدیریت 
آقای شهردار وابسته است که آیا بتواند تعامل خوبی 
با دستگاه ها و تمام کنشگر های حوزه ی شهری 
و عمران شهری برقرار کند یا خیر.اگر موفق بشود 
و این تعامالت را رعایت کند مطمئن باشید که یک 
هم افزایی رخ می دهد و تمامی دستگاه ها پای کار 
می آیند اما اگر ایشان نتوانند جلب اعتماد کنند و 

تعامل برقرار نشود کار سخت خواهد شد. 
ماهیت مدیریتی امروز این است که شما بتوانید در 
کنید،  ایجاد  معقولیت  یک  خودتان  پرسنل  میان 
اهداف  برای  سازمان  بیرون  های  ظرفیت  تمام  از 
داردکمک  شهرداری  که  اهدافی  یعنی  سازمانی 
رشته  توان گفت چون  نمی  بنده  نظر  به  بگیرید. 
آقای کریمی حقوق است پس احتماال  تحصیلی 

گزینه ضعیفی هستند.
نظام  یک  از  اراک  شهر  چرا    : راه  به  چشم 
نگاه  از  و  کند  نمی  پیروی  علمی  شهرسازی 
های  آسیب  جزو  مواردی  چه  شما  کارشناسی 

شهر است؟
حمیدرضا نوازنی: اگر بخواهم با نگاه کارشناسی در 
خصوص آسیب های شهر صحبت کنم حوزه ترافیک 
یک آسیب جدی است به این دلیل که بخشی از 
شبکه معابری در طرح های جوامع تفسیری هنوز 
شکل نگرفته است این ها باعث شده است که رینگ 
های این شبکه کامل نباشند و ناقص عمل می کنند. 

یکی دیگر از مشکالت برمیگردد به اینکه به طور 
سنتی از قدیم یک شهر مرکز گرا بوده ایم اگر نقشه 
های قدیم شهر اراک را نگاه کنید خالصه می شده 

است به محدوده مرکز شهر، بازار به عنوان ستون 
فقرات شهر و یک مقدار نیز ساخت وساز های اطراف 
و طبیعتا خدمات نیزحول محور همین مرکزیت شکل 
گرفته است. این خدمات متمرکز در مرکز شهر در واقع 
نوعی جاذبه نه از آن حیث که مردم عالقه مند هستند 
حتما بروند بلکه به اجبار باید بروند و باعث شکل گیری 

خدمات سفرساز در مرکز شهر شده  است.
خدمات سفرسازی مانند خدمات بازرگانی، درمانی 
به اضافه بخشی خدمات ورزشی و آموزشی که بیشتر 
متمرکز هستند. همه این ها که ناگزیر باعث شده 

مردم از مرکز شهر عبور و خرید کنند. 
حال برای اینکه بتوانیم آسیب را به درستی شناسایی 
و معالجه کرده باید حداالمکان از تجمع کاربری های 
جدید درمانی درمرکز شهر جلوگیری کنیم و حداقل از 
این به بعد اجازه ندهیم که این کاربری ها در مرکز رشد 
کنند و دوم اینکه تا آنجا که امکان دارد مرکز شهر را در 
راستای پیاده راه سازی از خودرو تخلیه و وسایل حمل 
و نقل عمومی بیشتر از شخصی مورد استفاده قرار 
گیرد.  برای این کار الزم داریم که خیابان 2۴ متری 
را که جایگزین ۵۵ متری سابق بوده و به راحتی نیز 
قابل اجراست فقط نیازمند یک اراده در شهرداری و 
منابع آن هم تامین شده است، قرار دهیم. اما موضوع 
مهم دیگر این است که به فکر انتقال کاربری های 

سفرساز مرکز شهر به جاهای دیگر به ویژه کاربری 
هایی که بسیار فوریت دارد مانند انتقال میوه فروش 
ها از دهانه بازار و آنان را به تناسب جمعیت  وموقعیت 
در سایر محالت توزیع کنیم.از طرفی الزمه کار این 
نیست که با کسی برخورد شود بلکه این موضوع 
مستلزم یک برنامه سنجیده است که برویم ومراکزی 
میوه فروش  و  با سازه هایی شکیل در شأن مردم 
ها فراهم کنیم و با قیمت مناسب به این افراد اجاره 
دهیم. اما آسیب دیگر که به جد باعث رنجش می 
شود، کمبود فضاهای فراغتی و گردشگری است. به 
فضاهایی نیاز داریم که سهل الفصول باشند و مردم با 
هر توان اقتصادی بتوانند از این فضا ها استفاده کنند.

یکی از این بسترهای فراغتی دره گردو است که سال 
ها بالتکلیف مانده، این دره استعداد اینکه بخش قابل 

توجه ای از نیاز فراغتی شهر را تامین کند را دارد.
 زمان را نباید از دست داد، شورای شهر و  شهردار ۴ 
سال زمان دارند به جای پرداختن به حاشیه ها از این 
فرصت استفاده کنند و طرحش را به یک نقطه ای 
برسانند اگر اصالح جزئی نیز الزم دارد اصالح کنند 
ولی اگر واقعا آنچه را که گذشتگان انجام داده اند کنار 
گذاشته و فکر کنیم که درست تر از بقیه فکر می کنیم 
این بزرگترین اشتباه است چراکه  فرصت وزمان را 
از دست داده  و مجدد بعد از پایان شورا دره گردو به 
همین شکل باقی خواهی ماند. دره گردو در حال 

حاضر به یک مطالبه عمومی تبدیل شده است.
از دیگر موارد می توان به  تجهیز پارک  شهید باهنر و 
تامین روشنایی، زیرساخت ها و تامین خدمات مورد 
نیاز اشاره کرد. 1۸۰ هکتار پارک در بهترین نقطه 
شهر در یک موقعیت بسیار عالی، قابل دسترسی 
که خوشبختانه به لحاظ فضای سبز نیز به یک رشد و 
تکامل خوبی رسیده وجود دارد اما متاسفانه به لحاظ 
خدمات مورد نیاز به شدت فقیر است. یا باید برای این 

پارک سرمایه گذار جذب کنیم و یا اینکه شهرداری 
برای آن اعتباری در نظر بگیرد.چراکه این پارک در 
حال حاضر شرایط استفاده عمومی به شهروندان رو 
آنچنان ندارد به خصوص اینکه در ساعاتی بسیار ناامن 
می شود.  و اما مشکل جدی دیگر پراکندگی صنوف 
مزاحم در سطح شهر است البته بنده موافق این 
اصطالح نیستم درواقع بهتر است اسمش را کاربری 
های ناهمسان شهری گذاشت یعنی دوتا کاربری 
کنار هم قرار دارند، کاربری مسکونی با یک نجاری یا 
یک صافکاری این ها ناهمسان هستند، مسکونی را 
که نمی توانیم انتقال دهیم پس بهتر است آن کاربری 

دیگر را دسته بندی وسامان دهی کنیم.
بگویم  خودرو  شهرک  از  دفاع  در  خواهم  می  بنده 
که این شهرک یکی از بهترین پروژه های مشارکتی 
بنابر دالیلی تحت الشعاع  اما  بوده  اراک  شهرداری 
بعضی از تصمیم گیری های مقطعی قرار گرفته، در 
حال حاضر فاز اول ساخته شده و به نظرم فاز های 
بعدی که ساخته شود ظرفیت بسیار خوبی خواهد 
بودکه بتوانیم نمایشگاه ها و صنوف وابسته به خودرو 
را به آنجا منتقل کنیم که با این کار بخشی از خیابان 
هایی شریعتی ، طالقانی که به تعمیر گاه اختصاص 
پیدا کرده آزاد خواهند شد. از طرفی ما نباید به دنبال 
حل تمام مسائل این شهر باشیم اگر صرفا چهار یا پنج 
الویت اصلی رو قائل شویم طبیعتا دیگر موارد پیگیری 
می شود. و اما موضوع دیگر رسیدن به بافت های 
حاشیه شهر است. بافت های حاشیه ای چون کوی 
جاده  سجادیه،  ولیعصر،کوی  )ع(،کوی  علی  امام 
فراهان و حتی ولی آباد، صالح آباد، در مجموع هر 
فردی که از کمربندی گذر می کند در سمت راست 
مناطق حاشیه ای را می بیند که متاسفانه آسیب 
های این شهر به صورت تاول هایی بیرون زده و همین 

مناطق حاشیه ای نیازمند توجه بیشتر هستند.

گفتگوی اختصاصی چشم به راه با حمیدرضا نوازنی ، مدیرکل دفتر فنی استانداری مرکزی:

4 سال زمان برای شورا و شهرداری
 به جای پرداختن به حاشیه ها

به نظر بنده نمیتوان گفت چون رشته تحصیلی آقای کریمی حقوق است پس احتماال گزینه ضعیفی هستند

شهرک  از  دفاع  در  خواهم  می  بنده    •
از  یکی  شهرک  این  که  بگویم  خودرو 
شهرداری  مشارکتی  های  پروژه  بهترین 
تحت الشعاع  دالیلی  بنابر  اما  بوده  اراک 
بعضی از تصمیم گیری های مقطعی قرار 
گرفته، در حال حاضر فاز اول ساخته شده 
و به نظرم فاز های بعدی که ساخته شود 
ظرفیت بسیار خوبی خواهد بودکه بتوانیم 
نمایشگاه ها و صنوف وابسته به خودرو را به 

آنجا منتقل کنیم

سرپرست سازمان جهاد کشاورزی
 استان مرکزی منصوب شد

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
استان مرکزی گفت: »12دستگاه فلزیاب از ابتدای 
سـال جـاری تاکنـون بـا کمـک فرماندهـی نیـروی 
انتظامـی در نقـاط مختلـف  اسـتان کشـف و ضبط  
شـده اسـت.« به گـزارش هفتـه نامـه چشـم بـه راه و 
بـه نقـل از روابط عمومـی اداره کل میراث فرهنگـی، 
گردشگری و صنایع دستی استان مرکزی، مصطفی 
مرزبـان گفت: »2 دسـتگاه فلز یـاب که به ایـن اداره 
کل تحویل داده شد، توسط ایست بازرسی شازند از 
خودروی سـواری ضبط شـده بود که بعد از گذراندن 
مراحـل قانونی  برای ضبـط و نگهداری به ایـن اداره 

کل تحویل داده شـد.«
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
اسـتان مرکزی گفت: »از ابتدای سال جاری تاکنون 
12 دستگاه فلز یاب از نقاط مختلف استان کشف و 

ضبط شده است.«
تعـداد  بیشـترین  اینکـه  بـه  اشـاره  بـا  مرزبـان 
دسـتگاههای ضبـط شـده در ایسـت بازرسـی تـوره 
شـده اند  ضبـط  و  کشـف  عبـوری  خودروهـای  از 
افزود: »این تعداد فلزیاب، در شهرسـتانهای شازند، 

محالت، دلیجان، خنداب، فراهان، کمیجان و اراک 
اسـت.« و ضبط شـده  کشـف 

او تصریـح کـرد: »بـر اسـاس قانـون سـاخت، خریـد 
و فـروش، نگهـداری، تبلیـغ و اسـتفاده از هرگونـه 
دسـتگاه فلزیـاب و ورود آن بـه کشـور منـوط بـه اخذ 
و  گردشـگری  میراث فرهنگـی،  وزارت  از  مجـوز 

اسـت.« صنایع دسـتی 
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
اسـتان مرکـزی بیان کرد: »اگر اسـتفاده از دسـتگاه 
فلزیـاب به منظور کشـف آثـار و اموال تاریخی باشـد، 
برخـورد قانونـی خواهـد شـد و متخلفـان بـه مراجع 
قانونـی معرفـی مـی شـوند، در ایـن راسـتا از تمامی 
صـورت  در  می کنیـم  درخواسـت  اسـتان  مـردم 
مشـاهده هرگونه موردی در این خصوص مراتب را با 
اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 

اسـتان در میـان بگذارند.«
مرزبـان تاکیـد کرد: »مجـازات اسـتفاده از دسـتگاه 
فلزیـاب و حفـاری هـای غیرمجـاز عالوه بـر ضبط و 
توقیف برابر مـاده ۵62 قانون مجازات اسـالمی به 6 

مـاه تـا یک سـال حبس اسـت.«

هـــای  شـــهرک  شـــرکت  عامـــل  مدیـــر 
هـــزار گفـــت:2  مرکـــزی  اســـتان   صنعتـــی 
ـــتان  ـــی اس ـــای صنعت ـــهرک ه ـــردار در ش ـــره ب ـــد به 1۹۹ واح

ـــتند. ـــال هس ـــزی فع مرک
ـــه  ـــرکل کمیت ـــا مدی ـــت ب ـــیه نشس ـــی در حاش ـــب میرزای طیی
ـــرای  ـــه ب ـــم نام ـــاد تفاه ـــدف انعق ـــا ه ـــزی ب ـــتان مرک ـــداد اس ام
ایجـــاد اشـــتغال و حمایـــت از صنعتگـــران ایـــن اســـتان؛ در 
ـــزود: در  ـــراه؛ اف ـــم ب ـــری چش ـــایت خب ـــگار س ـــا خبرن ـــو ب گفتگ
ـــزار  ـــر ۳۷ ه ـــغ ب ـــال؛ بال ـــردار فع ـــای بهره ب ـــداد واحده ـــن تع ای

ـــتند. ـــه کار هس ـــغول ب ـــر مش و ۵۸۴ نف
ـــم  ـــام معظ ـــوی مق ـــه از س ـــال ک ـــعار امس ـــه ش ـــاره ب ـــا اش وی ب
ـــتا  ـــن راس ـــرد؛ در همی ـــار ک ـــت؛ اظه ـــده اس ـــالم ش ـــری اع رهب
ــتور کار  ــداد در دسـ ــه امـ ــتغال کمیتـ ــرح اشـ ــت از طـ حمایـ
ـــرار دارد. ـــزی ق ـــتان مرک ـــی اس ـــای صنعت ـــهرک ه ـــرکت ش ش
وی تأکیـــد کـــرد: از ظرفیت هـــای شـــرکت هـــای خدماتـــی 
ـــای  ـــت ه ـــا فرص ـــود؛ ت ـــتفاده ش ـــی اس ـــای صنعت ـــهرک ه و ش

ـــردد. ـــاد گ ـــغلی ایج ش
ــش  ــک همایـ ــزاری یـ ــا برگـ ــرد؛ بـ ــان کـ ــی خاطرنشـ میرزایـ
ویـــژه ای بـــرای مدیـــران منابـــع انســـانی و مالـــی واحدهـــای 

صنعتـــی مـــی تـــوان زمینـــه ایـــن حرکـــت را ایجـــاد کـــرد.

بـــر اســـاس حکمـــی از ســـوی وزیـــر جهـــاد کشـــاورزی؛ 
عبدالحســـین محمدی، مدیـــر کل منابع طبیعی و آبخیـــزداری 
ــاد  ــازمان جهـ ــت سـ ــوان سرپرسـ ــه عنـ ــزی بـ ــتان مرکـ اسـ

ــد. ــوب شـ ــزی منصـ ــتان مرکـ ــاورزی اسـ کشـ
ـــم  ـــراه؛ در حک ـــم ب ـــری چش ـــایت خب ـــگار س ـــزارش خبرن ـــه گ ب
انتصـــاب سرپرســـت جدیـــد ســـازمان جهـــاد کشـــاورزی اســـتان 

ـــت:  ـــده اس ـــزی آم مرک
ـــن  ـــب ای ـــه موج ـــی ب ـــارب جنابعال ـــوابق و تج ـــه س ـــه ب ـــا توج ب
ــاورزی  ــاد کشـ ــازمان جهـ ــت سـ ــمت سرپرسـ ــه سـ ــم بـ حکـ

اســـتان مرکـــزی منصـــوب مـــی شـــوید.
در ادامـــه حکـــم آمـــده اســـت: امیـــد اســـت بـــا اســـتعانت  از 
خداونـــد متعـــال و همـــکاری نیروهـــای متخصـــص و متعهـــد آن 
ـــت ها  ـــرای سیاس ـــر اج ـــتمر ب ـــارت مس ـــال نظ ـــازمان و اعم س
و برنامه هـــای وزارت در اســـتان در نیـــل بـــه اهـــداف بخـــش 

کشـــاورزی گام هـــای موثـــر بـــر داریـــد.

 مدیرعامل شـرکت شـهرک های اسـتان مرکزی 
گفـت: 1۴ بانـوی کارآفریـن در شـهرک هـای 
صنعتـی اسـتان مرکـزی فعالیـت دارنـد و 26 
قـرارداد واگـذاری زمیـن در شـهرک هـا و نواحی 

صنعتـی اسـتان بـا بانـوان کارآفرین امضا شـده 
اسـت.

چشـم  خبـری  سـایت  خبرنـگار  گـزارش  بـه 
بـراه؛ طیـب میرزایی در حاشـیه نشسـت بانوان 

کارآفرین گروه ۴ کشـور شـامل اسـتان های قم، 
اصفهـان و مرکزی که بـه صورت ویدیو کنفرانس 
خبرنـگاران  درجمـع  شـد؛  برگـزار  اراک  در 
حمایـت  و  تشـویق  هـدف  بـا  کـرد:  اظهـار 
بانـوان بـه مشـارکت در فعالیت هـای تولیـدی و 
سـرمایه گذاری در شـهرک هـا و نواحی صنعتی 
اسـتان؛ نحوه دریافت حق بهـره بـرداری آنان از 
اراضـی در مناطـق توسـعه یافته اسـتان مرکزی 
2۰ درصـد نقـد و بقیـه بـه صـورت اقسـاط ۳6 
ماهه و در مناطق کم برخـوردار نیز به صورت 1۵ 
درصد نقد و اقسـاط ۴2 ماهه دریافت می شـود.
وی خاطرنشـان کـرد: عـالوه بـر همـکاری همه 
جانبـه در واگـذاری زمیـن بـه بانـوان کارآفریـن و 
تامیـن زیرسـاخت ها خدماتی از سـوی شـرکت 
شـهرک های صنعتی اسـتان مرکـزی؛ اقدامات 
مهمـی از جمله تامیـن مواد اولیـه؛ بـازار فروش 
و برگـزاری دوره هـای آموزشـی بـرای ایـن قشـر 

برنامه ریـزی شـده اسـت.

مدیرعامل شرکت شهرک های استان مرکزی:

14 بانوی کارآفرین در شهرک های صنعتی استان مرکزی
 فعالیت دارند

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی 
استان مرکزی: 

بیش از 2000 واحد بهره بردار 
در شهرک  های صنعتی استان

 مرکزی فعالیت دارند

رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی:
  تمــام موانــع بــرای ثبت نــام مجــردان برداشــته شــده و 
متقاضیــان بــاالی 1۸ ســال ســن می تواننــد در ســامانه 

کننــد. نام نویســی 
  طبــق تصمیمــی که گرفتیــم تمــام مجرد ها چه مــرد و چــه زن 

می تواننــد در ســامانه ثمــن ثبت نــام کنند.

 تمام مجرد های باالی 1۸ سال می توانند 
برای مسکن دولتی ثبت نام کنند

ـــو و  ـــف ۵۷ کیل ـــور از کش ـــای کش ـــس فرودگاه ه ـــده پلی فرمان
ـــل در  ـــو آجی ـــده در ۴۰۰ کیل ـــازی ش ـــاک جاس ـــرم تری ۸۰۰ گ

ـــر داد. ـــام)ره( خب ـــرودگاه ام ف
ســـرهنگ محســـن عقیلـــی افـــزود: مأمـــوران پلیـــس مســـتقر در 
پایانـــه هوشـــمند بـــار فـــرودگاه حضـــرت امـــام )ره( حیـــن انجـــام 
وظیفـــه بـــه یـــک محمولـــه آجیـــل، خروجـــی بـــه مقصـــد کشـــور 
کانـــادا مشـــکوک کـــه در تعاقـــب آن بســـته هـــای آجیـــل توســـط 
ـــت  ـــرار گرف ـــق ق ـــی دقی ـــورد بازرس ـــاب م ـــواد ی ـــای م ـــگ ه س
ـــکل  ـــه ش ـــاک ب ـــو و ۸۰۰ تری ـــدار ۵۷ کیل ـــد مق ـــخص ش و مش
بـــادام در ایـــن محمولـــه  ۴۰۰ کیلویـــی جاســـازی شـــده اســـت.

وی اظهـــار داشـــت: بـــا تشـــکیل پرونـــده انتظامـــی و اخـــذ 
دســـتور از مقـــام محتـــرم قضایـــی صاحـــب اصلـــی بـــار در یکـــی 

ـــد. ـــتگیر ش ـــایی و دس ـــران شناس ـــهر ته ـــق ش از مناط
ســـرهنگ عقیلـــی بـــا اشـــاره بـــه دقـــت انجـــام کار  و ســـرعت در 
بـــه نتیجـــه رســـاندن پرونـــده هـــا و دســـتگیری متهمـــان توســـط  
پلیـــس فـــرودگاه هـــا، افـــزود: هرگونـــه تحـــرک قاچاقچیـــان 
و اخـــالل گـــران در نظـــم و امنیـــت از دیـــد تیزبیـــن پلیـــس 
ـــتا در  ـــن راس ـــس در ای ـــورد پلی ـــوده و برخ ـــی نب ـــرودگاه مخف ف

ـــود. ـــد ب ـــع خواه ـــم و قاط ـــون محک ـــوب قان چهارچ

فرمانده پلیس فرودگاه های کشور خبر داد:

کشف 5۷ کیلوگرم تریاک 
در بسته های آجیل

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان مرکزی:

6 ماه تا یک سال حبس مجازات استفاده از دستگاه فلزیاب و 
حفاری های غیرمجاز

صالح  الدین 
خلج   اسدی، 

خبرنگار سیاسی
در سـال های گذشـته 
بارها شـنیدیم مدیر یا 
مسئولی که در استان 
مرکزی سـمت داشته 
بـه درجات باالی کشـوری و لشـگری رسـیده و عینًا 
قبل از قبول پسـت و مقام ارشـد کشـوری در اسـتان 

مرکزی سـمتی را پذیرفته اسـت. 
روزهایـی که بازار گمانـه زنی برای انتصاب اسـتاندار 
مرکزی توسـط دولت جدید داغ شـده بود بد نیسـت 
نگاهی به اتفاقات و آورده استانداران قبلی بیاندازیم 
تـا متوجه شـویم، چـرا اسـتان ثروتمند ما کـم در آمد 
و بـد زیسـت اسـت. بـرای واکاوی مشـکالت در ابتدا 
باید شـناخت کافی نسـبت به پتانسـیل ها داشـت، 
فرصت هایـی کـه امـروز تماما بـه خطر تبدیل شـده 

اند.
اول از همـه مشـخص اسـت کـه تعلـل در انتصـاب 
اسـتاندار باعث شـد دستگاه های اجرایی نتوانند به 
مسئولیت خود عمل کنند، نه انگیزه الزم را داشتند، 
نـه برنامه مشـخصی بعنـوان توشـه راه یـا نا امیـد در 
انتظـار تغییـر و یا اقدام به اعمال نمایشـی برای ابقاء 

یـا انتقـال به مناصـب دیگر انجـام می دهند.
استان مرکزی شامل شهرسـتان های اراک، خمین، 
خنداب، کمیجان، شازند، تفرش، آشتیان، فراهان، 
سـاوه، زرندیه ، محالت و دلیجان است که مساحتی 
برابر با 2۹12۷ متر مربع و جمعیت آن طبق آخرین 

سرشـماره بالغ بر 1۴2۷۰۰۰ نفر بوده است.
اسـتان مرکـزی دارای پتانسـیل های بالقوه انسـانی 

و طبیعـی بـوده کـه گاهگـداری طمـع اسـتان های 
همجـوار بـرای جـدا کردن منطقـه یا شهرسـتانی از 
آن بـه همیـن دلیـل اسـت امـا ایـن همه پتانسـیل ، 
استعداد و سـرمایه های متنوع در استان اکثر اوقات 

ثمـری بـرای مردم منطقه نداشـته اسـت.
فقـط در حـوزه صنعـت ، معـدن و تجـارت اسـتان ما 

دارای صنایـع مـادری مثل پتروشـیمی، پاالیشـگاه 
و کارخانـه تولیـد آلومینیـوم اسـت و در کنـار آن در 
جـای جای اسـتان شـهرک های صنعتـی جانمایی 
شـده اند. برای مثال شـهرک صنعتی کاوه در سـاوه 
بزرگتریـن شـهرک صنعتـی کشـور بـوده و در حـوزه 
سـاوه  نیمـور،  محـالت،  شهرسـتان های  معـادن 

و شـازند دارای منابـع معدنـی بـا ارزشـی هسـتند 
بطوریکه سنگ معادن شهرستان محالت در ایران و 
جهان دارای برند اسـت، وجود شـرکت های معروف 
ایزوگام در دلیجان ، افتتاح اولین شـهرک خصوصی 
صنعتـی در آشـتیان، وجـود کارخانـه هـای صاحب 
نامـی همچـون ماشـین سـازی ، آذر اب، واگن پارس 
و هپکـو و غیـره همـه و همه تصدیقـی برنام پایتخت 

صنعتـی ایران هسـتند.
و  فرهنگی)تفـرش  هـای  پتانسـیل  وجـود 
هنـدودر(  اسـکی  گردشگری)پیسـت   ، خمیـن( 
کسـی  بـر  سـاوه(  و  خنـداب  کشـاورزی)باغات  و 
پوشـیده نیست اما متاسفانه مدیریت ضعیف و نبود 
احسـاس تعلق مدیران اسـتان و انتقال سرمایه های 
شـرکت ها و بنـگاه هـای اقتصـادی بـزرگ بـه تهـران 
باعث شـده سـهم اسـتان مرکزی از منابع و ثروت ها 
فقـط آلودگی هوا و مخاطـرات فرهنگی و اجتماعی 
و محیط زیسـتی باشـد.حال کـه دوباره اسـتانداری 
معرفی شـد باید از او خواسـت تکلیف دخـل و خرج 
اسـتان، وظایـف اجتماعی بنـگاه های اقتصـادی و 
شـرایط زیست سـالم مردم اسـتان را مشخص کند و 
بـا صراحت موضع گیـری نماید و بتواند حق مغفول 

مانده مـردم را بسـتاند.

اسـتاندار جدیـد باید آنقـدر آبرو و اعتبار جمـع کرده 
باشـد تـا بتوانـد برای اسـتان مرکـزی خرج کنـد و نه 
همانند بسیاری از استانداران قبلی منابع و پتانسیل 

هـا را نمـدی ببینـد و برای خـود کالهی ببافد.
سـال های متمـادی اسـتان مرکـزی سـکوی پرتابی 
بـوده برای مدیران متملق که بودجه باز می گرداندند 
و در راسـتای خـوش خدمتـی به باال دسـتی ها بیت 
المـال را حیـف و میـل می کردنـد و بـه دنبـال ثـروت 
انـدوزی و البی گری بودند و تنها چیزی که برایشـان 
اهمیت نداشـت خواسـت بحق مردم شریف استان 
بـود کـه سالهاسـت میـز را حسـاب می کننـد و خود 

گرسـنه از سـر میز بلند می شـوند.
بارهـا از اخبـار نـرخ نامتـوازن درآمد و بودجه اسـتان 
مرکزی نالیدیم ،نماینده و اسـتانداران آمدند و رفتند 
امـا دریـغ از کوچکترین تغییـر در روند زندگـی مردم 
شـهر هـا و روسـتاهای اسـتان مرکـزی، امـا انتصاب 
اسـتاندار در ایـن برهـه انـگار حسـاس تر از همیشـه 
دنبـال شـد و گزینه هـا یکـی پـس از دیگـری مطرح 

شـده و منتفی شـدند!
دالیل مخالفت و موافقت مسئولین ستاد انتخاباتی 
آیت اللـه رئیسـی در اسـتان و نماینـدگان مجلـس 
شـورای اسـالمی و دیگر ذی نفوذان اسـتان را کسی 
نشنید و در خفاء و بیشتر بصورت خوش آمد و نیامد 
عنـوان شـد؛ البتـه در ایـن مجادلـه انـگار زور یکی از 
نماینـدگان چربیـد و توانسـت گزینـه مـورد حمایت 
خـود آقـای فـرزاد مخلص االئمـه را بعنوان اسـتاندار 

مرکزی معرفـی نماید.
یـا  شـخصی  دار  وام  اسـتاندار  آقـای  امیدواریـم 
اشخاصی از نمایندگان نباشد و این وام داری منشاء 
انتصابـات مورد نظر برخی از نماینـدگان قرار نگیرد.

فرزاد مخلص االئمه بعنوان استاندار مرکزی معرفی شد

دو کلمه حرف حساب
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3 شهری

فرهاد سلیمانییادداشت

بـــه گـــزارش چشـــم بـــه راه، داود قربانـــی، رئیـــس 
ـــالمی  ـــورای اس ـــری ش ـــارت و پیگی ـــیون نظ کمیس
شـــهر اراک در بازدیـــد از مجتمـــع تولیـــد قطعـــات 
ـــی از  ـــع یک ـــن مجتم ـــت: ای ـــهرداری، گف ـــی ش بتن
مهـــم تریـــن واحدهـــای زیـــر مجموعـــه ســـازمان 
ــا  ــه مـــی بایســـت بـ ــوده کـ ــران شـــهرداری بـ عمـ
ارتقـــاع امـــور فنـــی و ظرفیـــت تولیـــد، شـــاهد تولیـــد 
محصوالتـــی بـــا کیفیـــت و متنـــوع در آن باشـــیم 
ـــژه  ـــه وی ـــهرداری ب ـــای ش ـــش نیازه ـــن پوش ـــا ضم ت
ــروش  ــات و فـ ــه خدمـ ــه ارائـ ــبت بـ ــق، نسـ مناطـ
ـــه بخـــش خصوصـــی اقـــدام  محصـــوالت تولیـــدی ب

شـــود.
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ــیون  ــس کمیس ــو رئی ــه راه، آجرل ــم ب ــزارش چش ــه گ ب
ــگری  ــذاری و گردش ــرمایه گ ــالک، س ــادی، ام اقتص
نــوری،  همــراه  بــه  اراک  شــهر  اســالمی  شــورای 
مشــاورعالی شــهردار و مهاجرانــی، سرپرســت ســازمان 
ســرمایه گــذاری و مشــارکت هــای مردمــی شــهرداری 
اراک، از اراضــی شــهرداری کــه قابلیت ســرمایه گذاری 
دارنــد و بــه نوعــی مــی تــوان بــرای ایــن اراضــی، پــروژه 
 ســرمایه گــذاری تعریــف کــرد، بازدیــد بعمــل آوردنــد.

مهاجرانــی، سرپرســت ســازمان ســرمایه گــذاری و 
مشــارکت هــای مردمــی شــهرداری اراک هــدف از ایــن 
بازدیــد را بررســی نقــاط ضعــف موجــود در ایــن اراضــی 
همچون)مشــکل ســند و کاربری( و استفاده از ظرفیت 
ــکالت  ــع مش ــرای رف ــهر ب ــورای ش ــی ش ــای قانون ه
موجــود، عنــوان کــرد و افــزود: در تــالش هســتیم کــه 
بــا تهیــه طــرح و نقشــه دقیــق، اراضــی مــد نظــر ارزش 
افــزوده مطلــوب پیــدا کننــد تــا قابلیــت اجــرای پــروژه 

هــای ســرمایه گــذاری داشــته باشــند.

حیات اجتماعی بحث بسیار 
پیچیده ای ست.

بسـیاری از مـا عقیـده داریـم 
جامعـه،  افـراد  تک تـک  کـه 
باعث بـه وجـود آمـدن حیات 
اجتماعـی می گردنـد و ایـن، 
تفکـراِت بیشـتر افـراد جامعه 
است.شـاید در نـگاه اول ایـن 

عقیـده درسـت باشـد ولـی تعریفـی دیگـر نیـز وجـود دارد.
به عقیده دیوید امیل دورکیم )1۸۵۸_1۹1۷( حیات اجتماعی 
را نمی تـوان بـه مـدد عوامـل صرفـًا روانـی یعنـی حـاالت شـعور 

فردی تبییـن کرد.
حـال اگـر از منظری دیگر به ایـن موضوع نگاه کنیم در می یابیم 
کـه تمامـی علـوم، انسـان را از دریچـه دیـدگاه خـود می بیننـد، 
به طـور مثـال علـوم فرهنگـی، وجـه تمایـز انسـان بـا حیـوان را 
فرهنـگ می دانـد و در ادبیـات، ایـن تفـاوت در عشـق خالصـه 
می شـود. در جامعـه شناسـی هـم برخـی عقیـده دارنـد کـه 
انسـان ها، حیوانات اجتماعی هستند که نه تحت فشـار عادت، 
بلکـه بدلیـل اینکه به گونـه ای دیگر قـادر به زندگی نیسـتند، در 

کنـار یکدیگرند)رولنـد رابرتسـون، جامعه شـناس بریتانیایی(
اما نکته جالب توجه در مورد مباحث جامعه شناسـان این اسـت 
که نظریات بسـیاری از نظریه پردازان و جامعه شناسان اگرچه در 
بسـیاری از مـوارد، جهان شـمول اسـت اما به شـدت تحت تأثیر 
شرایط اجتماعی_فرهنگی و فکری دوران زندگی آن ها قرار دارد. 
بـه جـرأت می توان گفت که نظریه های جامعه شناسـی به دنبال 

بهبود وضعیت و اسـتقرار نظم اجتماعی بوده و هست.
وجـود حیات اجتماعی، برآیندی از بـروز و ظهور نظم اجتماعی 
است که می توان به وسیله آن، قوانین بنیادِی زندگی اجتماعی 
را بهتر بشناسیم و آن را در زندگی خود، جاری و ساری کنیم و به 
تبیین گذشـته بپردازیم و به بازسـازی حال، همت گماشـته و با 
رهیافتـی از آن، آینـده حیات اجتماعـی را نیز پیش بینی کرده و 

در جهت بهبود شـرایط گام برداریم.
ا نگاهـی بـه نظریه آگوسـت کنـت )1۷۹۸_1۸۵۷( مبنـی بر ," 
اسـتدالل و مشـاهده " که هنوز هم روشـی بسـیار متقن در علوم 
اجتماعـی اسـت، متوجـه می شـویم کـه تحقیقـات اجتماعـی 
می تواند با شناسایی قوانین خاص زندگی اجتماعی به تبیین و 

حتی پیش بینـی حـوادث اجتماعی دسـت یابد.
حـال با این توضیحات می توانیم دریابیم که پیشـرفت، که یکی 
از الزمه های حیات اجتماعی اسـت در سـایه نظم اجتماعی و بر 

پایه یک دیدگاه علمی و کارشناسـانه شکوفا می شود.
بـا نگاهـی به جامعـه و بـا پیش فـرض جامعه شناسانه)آگوسـت 
کنـت(، جامعـه یـک کل اسـت کـه بخش های مختلـف جامعه، 
مثـل اندام هـای مختلـف در بـدن انسـان در کنـار یکدیگـر و در 

ارتبـاط بـا هـم قـرار دارند.
پـس وجـود نهادهای مختلـف و مرتبط با یکدیگر بعـالوه ظرفی 
کـه در بسـتر آن بـا یکدیگـر ارتبـاط برقـرار می کنیم در کنـار یک 
نظام اعتقادی یا ارزشـی مشـترک، مثل دیـن یا یک جهان بینی 
مشـترک که در کنار گروه های شغلی مختلف قرار میگیرد باعث 

تسـهیل در نظام اجتماعـی می گردد.
حـال بـا نگاهـی اجمالـی بـه جامعـه ایـران در می یابیـم اگرچـه 
نظریـه کنـت در مـورد جامعـه مـا درسـت به نظر می رسـد امـا در 
بسـیاری از موارد، این بدن، خودسـر شـده و حیات اجتماعی را 
تحت الشـعاع قرار می دهد که نشـان از بی برنامگی یا عدم توجه 
بـه تحقیقـات علمـی _  پژوهشـی دارد و در راس ایـن هـرم، ایـن 
دولت ها هسـتند کـه حیات اجتماعـی را دوام و قـوام می دهند. 
فراینـدی کـه طـی دهه هـای متمـادی از سـمت و سـوی هیـچ 
دولتـی بـه درسـتی اجـرا نشـده اسـت، کـه از هـم گسـیختگی 
فرهنگـی و اجتماعـی شـدیدی را در جامعـه شـاهد هسـتیم؛ 
کـه حیـات اجتماعـی را بـه شـدت تحـت تأثیـر خـود قـرار داده 
اسـت.فقر، فحشـا،  طالق، ناامیدی و انزوا و بسـیاری از مسـائل 
روانشـناختی و جامعه شناسـی که ریشـه در همین بی برنامگی 

دولت هـا دارد از همیـن موضـوع نشـأت می گیـرد.

حیات   اجتماعی

بازدید میدانی رئیس کمیسیون اقتصادی، امالک، سرمایه گذاری و گردشگری شورای اسالمی 
شهر و سرپرست سازمان سرمایه گذاری، از اراضی شهرداری اراک

ــای  ــس و اعضـ ــه راه، رئیـ ــم بـ ــزارش چشـ ــه گـ بـ
شـــورای اســـالمی شـــهر اراک طـــی دیـــدار و نشســـت 
بـــا ســـاکنین شـــهرک امیرکبیـــر کـــه شـــنبه مـــورخ ۸ 
ـــه  ـــاء ب ـــرب و عش ـــاز مغ ـــه نم ـــس از اقام ـــاه، پ ـــان م آب
ـــهرک و  ـــن ش ـــی ای ـــالت محل ـــی معض ـــور بررس منظ
ـــام  ـــجد ام ـــای مس ـــات امن ـــت هی ـــه درخواس ـــا ب بن
ـــه درخواســـت  علـــی)ع( تشـــکیل شـــد، رســـیدگی ب
هـــای مردمـــی ایـــن محلـــه از شـــهر اراک را در دســـتور 

ـــد. ـــرار دادن کار ق

 دیدار و نشست رئیس و اعضای شورای اسالمی شهر اراک، با ساکنین شهرک امیرکبیر 

بازدید رئیس کمیسیون نظارت و پیگیری شورای اسالمی شهر اراک،
 از مجتمع تولید قطعات بتنی شهرداری

بـــه گـــزارش چشـــم بـــه راه، اعضـــای کمیســـیون 
اقتصـــادی، امـــالک، ســـرمایه گـــذاری و گردشـــگری 
شـــورای اســـالمی شـــهر اراک بـــه ریاســـت حامـــد 
آجرلـــو، از خانـــه تاریخـــی محســـنی بـــه منظـــور 

بررســـی نحـــوه تملـــک خانـــه محســـنی)واقع در 
خیابـــان محســـنی( و هماهنگـــی هـــای الزم جهـــت 
اســـتفاده از ظرفیـــت تاریخـــی ایـــن بنـــا، بازدیـــد 

ـــد. ـــل آوردن بعم

هفتـــه نامـــه چشـــم بـــه راه انتخـــاب و انتصـــاب آقـــای علیرضـــا کریمـــی، شـــهردار کالنشـــهر اراک 
را بـــه شـــهروندان فهیـــم اراکـــی و خانـــواده بـــزرگ و ســـخت کـــوش شـــهرداری، صمیمانـــه تبریـــک 
ـــدس  ـــام مق ـــداف نظ ـــردن اه ـــش ب ـــزون را در پی ـــق روز اف ـــان توفی ـــرای ایش ـــوده و ب ـــرض نم ع

جمهـــوری اســـالمی، از درگاه خداونـــد متعـــال خواســـتاریم.

تیــم فوتبــال آلومینیــوم در هفتــه ســوم رقابت هــای 
ــته  ــل گذش ــد فص ــد همانن ــق ش ــر موف ــگ برت لی
ــز  ــه حائ ــد. نکت ــت ده ــپولیس رو شکس ــم پرس تی
اهمیــت در مــورد ایــن بازی، شکســت پرســپولیس 
پــس از 2۸۰ روز بــود ؛ شکســتی کــه خطیبــی را بــه 
تنهــا مربــی ایرانــی تبدیــل کــرد کــه طــی دو فصــل 
اخیــر، دوبــار پرســپولیس را شکســت داده اســت، 
بــه همیــن منظــور چشــم بــه راه بــه دیــدار رســول 
خطیبــی، مــرد بــزرگ و بــا تکنیــک فوتبــال ایــران 

رفتــه کــه گــزارش آن بــه شــرح ذیــل مــی باشــد.
کار  کــه  معتقدنــد  بســیاری  راه:  بــه  چشــم 
کــردن در فوتبــال ایــران بــه خاطــر صندلــی داغ 
ــدازه  ــا چــه ان نیمکت هــا یــک چالــش اســت، ت

ــد؟ ــاد داری ــه اعتق ــن جمل ــه ای ب
ــه نظــر مــن مربیگــری در هــر  رســول خطیبــی: ب
ــا در  ــن چالش ه ــت و ای ــش اس ــک چال ــته ای ی رش
ــال  ــه فوتب ــص ب ــود دارد و مخت ــته ها وج ــه رش هم

ــال  ــودن و اقب ــری ب ــل جامعه پذی ــا بدلی ــت ام نیس
عمومــی بــاال، بیشــتر در معــرض عمــوم قــرار دارد.
ــر، بایــد  ــه تمامــی تیم هــای لیــگ برت ــا احتــرام ب ب
ــگ  ــد لی ــال می توان ــگ امس ــه لی ــم ک ــرض کن ع
جذابــی باشــد چــرا کــه بــه جــز دو تیــم کــه بدلیــل 
برخــی مشــکالت مدیریتــی و مالــی، دیرتــر از بقیه 
تیم هــا شــروع کردنــد، بقیــه تیم هــا می تواننــد نــه 
تنهــا بــه کســب ســهمیه بلکــه حتــی بــه قهرمانــی 
ــه  ــد ب ــی می توان ــر تیم ــه ه ــرا ک ــد، چ ــر کنن فک
عنــوان پدیــده لیــگ معرفــی شــود یــا در قالــب یک 

مدعــی ظاهــر شــود.
چشــم بــه راه: شــما در خــارج از کشــور نیــز 
فوتبــال بــازی کــرده ایــد، تفــاوت فوتبــال ایــران 
بــا خــارج از ایــران را چگونــه مشــاهده می کنید 
و بــه نظرشــما آیــا می توانیــم بــرای رقبا در آســیا 

چالــش بزرگــی باشــیم؟
ــا  ــا ب ــاوت  م ــم تف ــی کن ــر م ــی: فک ــول خطیب رس

ــم  ــه مه ــوان در دو مقول ــزرگ را می ت ــگاه های ب باش
دســته بنــدی کــرد.

الــف( ســاختار: چــرا کــه ســاختار ورزش مــا بســیار 
ضعیــف و معیــوب اســت، بــه عنــوان مثــال همیــن 
عــدم صــدور مجــوز حرفــه ای بــرای باشــگاه های ما 

نشــأت گرفتــه از ســاختار معیــوب فوتبال ماســت.
ب( مدیریــت: بــه نظــرم مدیریــت ورزش مــا بســیار 
آماتــور اســت  و مدیریــت فوتبــال مــا یــک مدیریــت 
هزینــه اســت و بــا عــدم برنامه ریــزی دقیــق و 
بلندمــدت، عمــال مدیریــت صحیحــی بــر فوتبــال 

کشــور حاکــم نیســت.
ــی  ــای بزرگ ــگاه ه ــما در باش ــه راه: ش ــم ب چش
مثــل ســپاهان بــازی کــرده ایــد، باشــگاهی کــه 
کارخانــه بازیکــن ســازی عظیمــی نیــز هســت، 
بــه نظــر شــما آیــا اســتان مرکــزی پتانســیل 
رســیدن بــه ایــن جایــگاه را دارد و اگر نــدارد باید 
چــه زیرســاخت هایــی را بــرای رســیدن بــه ایــن 

مرحلــه آمــاده کنــد؟
از  یکــی  ســپاهان،  قطعــا  خطیبــی:  رســول 
باشــگاه های پیشــرو در امــر بازیکــن ســازی اســت 
و مــا هــم بــا نگاهــی بــه آینــده، پیشــنهاد ســاخت 
ــم  ــگاه را داده ای ــرای باش ــز ب ــی مجه ــپ تمرین کم
کــه بــا اســتقبال هیئــت مدیــره روبــرو شــد و قــرار 
شــد بــا ایجــاد کمــپ فوتبــال و بهبــود زیرســاخِت 
ــدرن،  ــی م ــک آکادم ــاد ی ــت ایج ــه روز، در جه ب
اقدامــات الزم انجــام بگیرد تا شــاهد کشــف و رشــد 
ــتان و  ــطح اس ــال در س ــتعدادهای ورزش فوتب اس

کشــور باشــیم.
ــه  ــت ب ــد دس ــی بای ــه عوامل ــه راه: چ ــم ب چش

دســت هــم دهــد تــا نتایــج خیــره کننــده فصــل 
قبل آلومینیوم در دوران ســرمربیگری شــما در 

لیــگ برتــر بــاز هــم تکــرار شــود؟
رســول خطیبــی: بــه اعتقــاد مــن، مهمتریــن دلیل 
ــه و  ــر پای پیشــرفت و موفقیــت هــر مجموعــه ای، ب
اســاس صفــا و صمیمیــت و یکدلــی تمــام عوامــل 
اجرایــی اســت و تمــام تالشــم را بــرای برقــراری این 
همدلــی انجــام خواهــم دادم. معتقــدم بــا همدلــی 
ــل  ــم فص ــوش نی ــای خ ــم روزه ــاد می توانی و اتح
ــت  ــا حمای ــم و ب ــرار کنی ــته را تک ــگ گذش اول لی
ــبی در  ــگاه مناس ــه جای ــوم را ب ــواداران، آلومینی ه

جــدول برســانیم.

چشم به راه در گفتگوی اختصاصی با رسول خطیبی؛

روزهای خوش  »عالی« مینیوم
پیشنهاد ساخت کمپ تمرینی مجهز برای باشگاه را داده ایم که با استقبال هیئت مدیره روبرو شد

بازدید رئیس و اعضای کمیسیون اقتصادی، امالک، 
سرمایه گذاری و گردشگری شورای اسالمی

 شهر اراک از خانه تاریخی محسنی

وزیر کشور با صدور حکمی
 علیرضا کریمی

 را به عنوان شهردار اراک منصوب کرد

رئیس فدراسـیون ورزش روسـتایی و بازیهای بومی محلی گفت: 
اولیـن دوره المپیـاد ورزش خانـه هـای روسـتایی و سـازمان لیگ 

ورزش هـای سـنتی در کشـور راه اندازی شـد.
بـه گـزارش خبرنـگار سـایت خبـری چشـم بـراه؛ تقـی امیـری 
خراسانی در آیین تجهیز 22 خانه ورزش روستایی استان مرکزی 
همزمـان بـا هفتـه تربیـت بدنـی و ورزش در اراک اظهار کـرد: هم 
اکنون 22 تیم در قالب باشـگاهی در لیگ روسـتایی حضور دارند 
و امیدواریـم سـال هـای آتی بهـره برداری بهتـری در حـوزه ورزش 

های روسـتایی و عشـایری داشـته باشیم.
سـنتی  هـای  ورزش  احیـای  و  گسـترش  توسـعه؛  افـزود:  وی 
روسـتایی عشـایری و بـازی های بومی محلـی را بنا به تأکید مقام 
معظـم رهبـری؛ وظیفـه و هـدف اصلـی فدراسـیون مـی دانیـم.

وی خاطر نشـان کرد: اسـتعدادها از دل روسـتاها و عشـایر بیرون 
می آینـد و امیـدوارم روزی برسـد کـه تمامـی روسـتاهای ایـران از 
امکانـات کامـل ورزشـی بهـره ببرند تا هیچ اسـتعدادی سـوختن 

نشود.
امیـری خراسـانی افزود: اتفـاق خوبی که بعد از انقالب اسـالمی 
رخ داد؛ بحـث تجهیـز خانـه هـای ورزش روسـتایی و همچنیـن 

توسـعه سـرانه های ورزش روسـتایی اسـت.
وی بیـان کـرد:   فدراسـیون سـعی دارد امسـال بتوانـد بهـره وری 
مناسـب تـری داشـته باشـد. در همین راسـتا اولیـن دوره المپیاد 
ورزش خانـه هـای روسـتایی راه انـدازی شـد و در راه انـدازی لیگ 
نیز سـال آینده در قالب یک و دو شـاهد تحول باشـیم. باید توجه 
بیشـتری نسـبت بـه لیـگ و حـوزه ورزش روسـتایی و عشـایری و 
همچنیـن ورزش سـنتی و بومی محلی داشـته باشـیم. یـک کار 
فرهنگـی و ورزش همگانـی و ورزش قهرمانـی که مد نظر اسـت؛ 
انشـاءا... تا بیشـتر از این شـاهد متولد شدن قهرمانان در مناطق 
روسـتایی عشـایری در تیـم ملـی باشـیم و در کنـار آن هم شـاهد 
سـالمتی شـادابی و تندرسـتی مـردم عزیزمـان در ایـن مناطـق 

روسـتایی و عشـایری باشیم.

رئیس فدراسیون ورزش روستایی و عشایری:

اولین دوره المپیاد ورزش های 
خانه های روستایی راه اندازی شد



گفتگوی اختصاصی چشـم به راه با عباس فضلعلی، شـهردار منطقه ۵ 
اراک ، وی متولد 2۸ مرداد ماه سال 1۳۵۸،از خانواده معظم شهداء می 
باشـند و در رشـته برنامه ریزی شهری مقطع ارشد تحصیل کرده است.

چشـم به راه :  اهم فعالیت های شـما در 7 ماه نخست سال جاری 
در شهرداری منطقه 5 چه بوده است؟

در  منطقـه ۵  شـهرداری  ی  حـوزه  داریـد  اسـتحضار  کـه  همانطـور 
دوقسـمت اجرایـی و فنـی شهرسـازی فعالیـت دارد. در حـوزه ی فنـی 
و شهرسـازی هماننـد سـال های قبـل درخواسـت هـای مـردم از قبیـل 
صـدور پروانـه، پایـان کار،پاسـخ هـای اسـتعالم و دیگـر مـوارد انجام می 
شـود. متاسـفانه امسـال به دلیل مشـکالتی از قبیـل کرونا بـه طورکلی 
درخواسـت پروانه در سـطح مناطق کاهش بسـیار چشـمگیری داشته 
امـا درخصـوص بقیـه مـوارد، فعالیت هـا در حـال انجام اسـت. فعالیت 
دیگـری کـه شـهرداری منطقـه ۵ داشـته ایـن اسـت کـه توانسـت در 
سـال جـاری ایـزو۹۰۰1 ورژن 2۰1۵ را نیـز بگیـرد و تنهـا منطقـه ای 
کـه در شـهرداری اراک دارای ایـزو میباشـد شـهرداری منطقـه ۵ اسـت. 
1۴۰۰/۰1/1 مورخـه  سـال  ازابتـدای  اجرایـی  مـوارد   درخصـوص 

  شـهرداری منطقه ۵ مشـغول به فعالیت از قبیل بازگشـایی قسـمتی از 
معبر سـید الشـهداء، آسـفالت خیابان هـای اصلی منطقه مانند شـیخ 
فضـل ا... نوری،ارشاد،شـهرک های حمیـد،آزادگان ،خیابان احرار،لکه 

گیـری بطـور مدام وهمه روزه توسـط اکیپ دسـتی آسـفالت شـهرداری 
انجـام گرفتـه شـده، تعویـض جـداول در سـطح منطقـه ،جداولـی کـه 
فرسـوده بوده و همچنین کوچه هایی که هیچ جداولی نداشتند جهت 

انتقـال آب های سـطحی جدول گذاریشـان انجام شـده اسـت. 
در حـال حاضـر نیـز درشـهرک هجـرت مشـغول بـه خدمت در قسـمت 
روکـش آسـفالت خیابـان هـای اصلـی، جـدول گـذاری، احـداث زمین 
چمـن مصنوعی که تمامی کارهایش به اتمام رسـیده و به یـاری خدا در 
هفته آینده چمن مصنوعی جهت اسـتفاده همشـهری های عزیزمان 

قرار خواهـد گرفت.
همچنین در شـهرک هجـرت زمین والیبال و بسـکتبال ایجاد کـرده و با 
توجـه بـه پارک هایی کـه در آنجا قـرار دارد مقررگردیده بـرای ایجاد نمای 
زیباتـر قسـمت هایی از پیـاده رو بازارچـه هـای شـهرک را سـنگ فـرش 
کنیم. در حال حاضر اکیپ دستی شهرداری منطقه نیز در خیابان آیت 
ا... سـعیدی، کوچه های نسـترن مشـغول لکه گیری آسفالت هستند.
چشـم بـه راه :  عمـده تریـن مشـکالت شـما در منطقـه چـه بوده 

اسـت؟
می توان عدم اسـتقالل مناطق به خصوص دربحث اسـتقالل مالی که 
در باقی موارد مشـکل بوجود می آورد را عمده ترین مشـکل دانست. اگر 
اسـتقالل مالی مناطق برطرف شـود بسـیاری از کارها در سطح منطقه 

مـی توانـد روال عـادی تـری داشـته باشـد و سـریع تـر بـه نتیجـه رسـد. 
شـورای محترم ششـم قول هایـی در بحث اسـتقالل مناطـق داده اند و 
مقـرر گردیـده در این خصوص جلسـات تخصصی برگزار شـود تا شـاید 

بشـود این مشـکل را برطرف و اسـتقالل مناطق را باالتربرد. 
چشـم بـه راه :  نظرتـان در خصـوص روند انتخاب شـهردار توسـط 

شـورای ششـم و شـخص آقای علیرضـا کریمی؟
شـورای شـهر ششـم یک شـورای انقالبی می باشـد و به هر مجموع در 

هـر شـورا، تشـکل و یا گروهـی اختـالف سـلیقه وجـود دارد و این باعث 
نمی شـود ایـن اختالف را ضعف دانسـت. بـه نظر بنده با بررسـی هایی 
کـه توسـط شـورا صورت پذیرفت و بـا تعداد گزینه هایی کـه در خصوص 
انتخاب شـهردار داشـتند، توانسـتند شـهردار موفـق و عالـی را انتخاب 
کننـد و امیـدوارم بتوانیـم با کمـک به جناب آقای کریمی هرچه بیشـتر 

و بهتـر به مـردم شـهر خدمت کنیم.
چشـم به راه :  شـما به عنوان شـهردار منطقه 5 نیازهای اساسـی 

شـهر را در چـه می بینید؟
بـه نظـرم شـهر اراک در ابتـدا نیاز به یک برنامـه ریزی بلند مـدت دارد که 
ایـن مهـم در درجـه اول به این موضوع بسـتگی دارد که به مدت ۴ سـال 
حمایت های الزم از شـهردار منتخب صورت پذیرد تا بتواند برنامه ریزی 
های طوالنی مدت و دقیق برای اجرای پروژه های سـطح شـهر داشـته 
باشـد.در بخـش فرهنگـی و زیبا سـازی نیز شـهر نیاز به توجه بیشـتری 

دارد. 
شهردار منطقه ۵ در پایان نیز گفت: از تمامی همکاران عزیزم در سطح 
شـهرداری به خصوص شـهرداری منطقه ۵ که در همه مراحل پشتیبان 
و یـاری گـر بنـده بودند تا بتوانیم هرچه بهتـر وکامل تر  بـه مردم خدمت 
کنیم،تشـکر می کنم و همچنین از هفته نامه چشـم به راه جهت انجام 

این مصاحبه نیـز قدردانی می نمایم.

خـبر

هفته نامه فرهنگی ، اجتماعی ، سیاسی ، ورزشی استان مرکزی

معاون توسعه ورزش بانوان وزیر ورزش و جوانان گفت: استان مرکزی 
برخوردار  از استعدادهای خوبی  و دیگر حوزه ها  در حوزه ورزش 
اولویت  آنان در  و رشد  بانوان  است؛ کشف استعداد ها در ورزش 
ورزش بانوان قرار گیرد. به گزارش خبرنگار سایت خبری چشم به راه؛ 
کاظم پور در نشست با بانوان و نخبگان ورزش استان مرکزی در اراک 
اظهار کرد: استان مرکزی خاستگاه نخبگان در حوزه های مختلف 
فرهنگی؛ اجتماعی؛ دینی و ورزشی است و توجه به این استعدادها 
و پرورش آنان مورد توجه قرار گیرد.وی افزود: در سال های اخیر به 
ورزش بانوان توجه شده است؛ و همین امر باعث گردیده که ما در 
صحنه های بین المللی و رقابت های جهانی شاهد حضور پررنگ 
بانوان باشیم. البته این کافی نیست و بیش از این در حوزه قهرمانی 
و ورزش همگانی بانوان باید کار شود. چرا که در حوزه ورزش بانوان 
از استعدادهای خوب برخوردار هستیم و البته برای شهرستان ها نیز 

باید زیرساخت های ورزشی و اماکن مورد نیاز ورزش بانوان مهیا شود.
وی خاطرنشان کرد: مطالبه گری بانوان ورزشکار و هیأت های ورزشی 
استان مرکزی به حق است و این وظیفه ماست که با ارتباط بیشتر در 
تامین خواسته های هیأت های ورزشی استان تالش کنیم که این 
مهم نیز در برنامه قرار دارد. بر اساس این گزارش، در این نشست 
مهین علی بخشی، معاون امور بانوان اداره کل ورزش و جوانان هم 
ضمن ارائه گزارش از عملکرد هیأت های ورزشی بانوان و ورزش بانوان 
استان مرکزی؛ موضوع اعتبارات و امکانات را مهمترین مشکل ورزش 
بانوان استان عنوان کرد و افزود: ورودیه های سنگین فدراسیون ها و 
عدم استقبال اسپانسرهای خصوصی از تیم های حوزه بانوان از دیگر 

مشکالتی است که ورزش بانوان را درگیر کرده است.

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

معاون وزیر ورزش و جوانان:

کشف و شکوفایی استعدادهای ورزش 
بانوان در دستور کار قرار گیرد
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عباس فضلعلی ، شهردار منطقه 5 اراک:

عدم استقالل مالی شهرداری های مناطق عمده ترین مشکل است
شهر اراک نیاز به یک برنامه ریزی بلند مدت دارد

پاییز 1۳۸۴ ، استان مرکزی پذیرای یک مقام رسمی از 
دولت محمود احمدی نژاد بود، آنجاکه اولین سفر معاون 
رئیس جمهور و رئیس سازمان تربیت بدنی کشور رقم 
خورد. سفری که آن روز فقط به تماشا و بازدید از اماکن ، 

زمین ها و تجهیزات ورزشی استان ختم شد.
آن روز را به طور دقیق به یاد دارم، همراه کاروان بودم، 
محمد علی آبادی به شهرستان دلیجان هم آمد، یک 
بازدید کوتاه  توام با قدم زدن عجوالنه در ورزشگاه آزادی، 
مجموعه ورزشی شهدای هفتم تیر، تماشای وضعیت 
اسف بار زمین فوتبال و محل احداث سالن اختصاصی 
بانوان در شهرک امام رضا)ع( برنامه ی آن روز بود که نتیجه 

ای هم در بر نداشت یا دست کم کسی به یاد ندارد.

تاریخ تکرار شد، 16 سال از آن ماجرا می گذرد، دولت 
جدید مستقر شده، وزیر ورزش دولت هم سفر به استان 
ها را آغاز نموده که مرکزی هم از این بی نصیب نشده 
است. در برنامه ریزی های سفر دو روزه اصال قرار نبود 
که به دلیجان بیاید و برخی هم عالقه ای برای سفر دکتر 

سجادی به دلیجان نداشتند.
باالخره پس از کش و قوس های فراوان و اعالم برنامه های 
مکرر و مختلف آقای وزیر را راهی دلیجان کردند که شاید 
اگر برنامه افتتاح مسابقات فوتسال توسط سپاه تدارک 
دیده نمی شد ، هرگز توانایی دیدار چهره به چهره برخی 
ورزشکاران و پیشکسوتان در این شهرستان و گفتگو با وزیر 
مهیا نمی شد.سفری که آقای وزیر عجوالنه و کمتر از 1۰ 

دقیقه برای بازدید از مجموعه هفتم تیر گذراند، سپس به 
مجموعه ورزشی آزادی رفت تا در ادامه دلیجان را به مقصد 
محالت ترک کند. سوال ورزشکاران از سجادی این است 
که اگر نمی آمدید چه اتفاقی می افتاد که در این سفر 

عجوالنه رخ داد؟
با مسئولیت  وزارتخانه هایی  وزرای  داده  نشان  تجربه   
ها  شهرستان  به  کمتر  ورزشی  و  فرهنگی  اجتماعی، 
سفر می کنند و اگر سفری این چنین هم باشند نمی 
درد  و  حرف  به  الاقل  پس  کنند،  ابراز  اعجازی  توانند 
شود. محقق  آرامشی  تا  سپردند  می  گوش  ها   دل 
شاید برخی در این بین بگویند همین که بیاید و ببیند 
خودش معجزه است یا اینکه نامه هایی اسرار آمیز برای 
حل بحران ها می دهیم تا مشکالت با َنَفس مسیحایی 

وزیر محترم گره گشایی کنند.
اما در حاشیه سفر وزیر ورزش و جوانان به شهرستان 
دلیجان، فرماندار این شهرستان در گفتگو با چشم به راه 
تصریح کرد: قصد و نیت ما از سفر وزیر محترم ورزش و 
جوانان به دلیجان در ابتدا  آشنایی کلی ایشان با وضعیت 
اسف بار و رها شده ی اماکن و تجهیزات ورزشی طی سال 

های اخیر بود. وحید براتی زاده با اشاره به این مطلب که 
مجتمع ورزشی شهدای هفتم تیر نیز در دسترس ترین 
فضای ورزشی برای عموم جامعه است که نیاز جدی به 
بازسازی و تجهیز ابنیه دارد، افزود: نصب برج های نوری 
برای زمین فوتبال این مجموعه، مرمت و بازسازی سالن 
های ورزشی شهرستان و تعمیر سالن ورزشی شهر نراق نیز 
بسیار حائز اهمیت بود که گزارش مکتوب آن به آقای دکتر 

سجادی ارائه شد.
وی خاطر نشان ساخت: قله دومیر به عنوان بلند ترین 
قله استان مرکزی یکی از قلل طرح سیمرِغ فدراسیون 
میزبان  ساالنه  واسطه  همین  به  که  است  کوهنوردی 
کوهنوردان بسیاری از سراسر کشور هستیم و می بایست 
فضای مناسب و مفیدی برای میزبانی واسکان کوهنوردان 
در آن منطقه پیش بینی شود که برنامه ی پیشنهادی برای 
تحقق این مهم از جمله تقاضای تخصیص اعتبار ۵ میلیارد 
ریالی و تغییر مالکیت آموزشگاه آن منطقه از وزارت آموزش 

و پرورش به وزارت ورزش و جوانان  را مطرح نمودیم.
فرماندار دلیجان در ادامه تصریح کرد: ما برای توسعه 
ورزش همگانی و ایجاد فضایی عمومِی ورزش در دهستان 

گردشگری جاسب نیز برنامه های پیشنهادی اراده دادیم 
و در این سفر به دنبال احداث زمین چمن مصنوعی برای 
روستاهای دودهک، جوشق، جاسب و قالهر هستیم. 
رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان دلیجان نیز طی 
گفتگوی جداگانه با خبرنگار چشم به راه گفت: برنامه 
های سفر وزیر محترم ورزش و جوانان بهنر از آنچه ما فکر 
می کردیم انجام شد. حمید کهریزی بیان کرد: ما به دنبال 
این بودیم که در سفر کوتاه دکتر سجادی مشکالت ورزش 
به ویژه مباحث عمرانی ورزش را به دلیل قدمت باالی 
اماکن ورزشی شهرستان دلیجان مطرح کنیم که اهداف 

ما محقق شد.
وی تاکید کرد: طی هفته آینده نیز با همراهی مسئولین 
شهرستانی و مدیرکل ورزش و جوانان استان پیگیری 
های الزم در راستای قول های مساعد مقام محترم وزارت 
صورت خواهد گرفت چرا که ما 1۵ مورد مهم با محوریت 
بازسازی و تجهیز اماکن ، توسعه ورزش همگانی و توسعه 
ورزش روستای را تقدیم ایشان نمودیم. امیدواریم که تکرار 
تاریخ این بار به نفع توسعه و پیشرفت و اصالح ساختار 

ورزش در شهرستان دلیجان رقم بخورد.

وقتی وزیر ورزش به دلیجان می آید
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