
 جهت کسب اطالعات 
بیشتر به شعب

 بانک مسکن در استان 
مرکزی مراجعه نمایید

مدت طرح
سعید رضا گودرزی، رئیس هیات اجرایی برگزاری انتخابات محدود می باشد

با عنایت به تبصره 3 ماده 22 قانون نظام صنفی و پیرو بند هفتم مصوبه کمیسیون نظارت مورخ 1400/05/24 
بدینوسیله با صدور سومین فراخوان از کلیه افراد صنفی تحت پوشش »اتحادیه صنف صنایع آهن، آلومینیوم 
و شیشـه شهرسـتان اراک« با شـرایط زیر درخواست می گردد جهت شـرکت در انتخابات هیات مدیره و بازرس 
اتحادیـه از مـورخ 1400/10/25 حداکثر به مـدت ده روز جهت ثبت نـام در انتخابـات هیات مدیـره و یا 
بازرس اتحادیه به سـامانه  www.asnafiranian.ir مراجعه و در قسـمت ثبت نام انتخابات الکترونیکی تقاضای 
خـود را ثبـت و بـا در دسـت داشـتن مـدارک زیـر بـه آدرس: اراک - خیابان  قیام - سـازمان صنعت، معدن 
و تجارت اسـتان- اداره امور اصناف و تشـکلها مراجعه و نسـبت به تکمیل فرآیند ثبت نام اقدام نمایند. 
شـایان ذکـر اسـت بـا توجه به اینکه انتخابـات به صورت تمـام الکترونیک و براسـاس اطالعـات افراد در سـامانه  
www.asnafiranian.ir برگزار می گردد افراد صنفی می توانند با مراجعه به سـامانه مذکور در منوی جسـجوی 
شناسـه صنفی اطالعات پروانه کسـب خود را مشـاهده و در صورت مغایرت و یا عدم ثبت اطالعات در سـامانه 

در اسـرع وقت به اتحادیه مراجعه و نسـبت به رفع نقص اقدام نمایند.
شرایط انتخاب شوندگان:

براسـاس مـاده 22 مکـرر قانـون نظـام صنفـی و مـاده 3 آییـن نامـه، شـرایط داوطلبان عضویـت در هیـات مدیره 
اتحادیـه هـا بـه شـرح ذیـل مـی باشـد: 1( تابعیـت جمهـوری اسـالمی ایـران 2( اعتقـاد و التـزام عملی بـه نظام 
جمهوری اسالمی ایران 3( نداشتن سوء پیشینه کیفری موثر 4( عدم ممنوعیت تصرف در اموال، مانند حجر، 
ورشکسـتگی و افـالس  5( عـدم اعتیـاد بـه موادمخـدر 6( عدم اشـتهار به فسـاد  7( وثاقت و امانت 8( داشـتن 
حداقل مدرک تحصیلی دیپلم برای افراد فاقد سابقه عضویت در هیات مدیره اتحادیه 9( حداکثر سن در زمان 
ثبت نام هفتاد و پنج سـال 10(  داشـتن پروانه کسـب معتبر دائم: پروانه کسـب معتبر پروانه کسـبی اسـت که 
تاریـخ اعتبـار آن منقضـی نگردیـده، صاحب پروانه تغییر شـغل نـداده و واحد صنفی خـود را به غیر واگـذار و یا 
اجاره نداده، واحد صنفی فعال و مکان آن تغییر نیافته باشد و پروانه کسب براساس مقررات صادر شده باشد.

مدارک الزم:
1( اصـل مـدرک )پروانه کسـب، شناسـنامه و کارت ملی(  2( یک عدد پوشـه 3(دو قطعه عکـس 4*3 رنگی تمام 
رخ 4( تصویر و اصل مدرک تحصیلی  5( عدم سـوء پیشـینه کیفری و عدم اعتیاد به مواد مخدر6( ارائه پرینت 

ثبت نـام و کد رهگیری ثبت نام در سـامانه اصناف

قابل توجه کلیه اعضای دارای پروانه کسب در رسته های تحت پوشش 
اتحادیه صنف صنایع آهن، آلومینیوم و شیشه شهرستان اراک 

)سومین فراخوان(

چشم به راه در گفتگوی اختصاصی با مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی:

افزایش 350 درصدی اعتبارات

فرهنگی ، اجتماعی ، سیاسی ، ورزشی استان مرکزی
سال هفدهم   •   شماره 467   •  دوشنبه 27 دی ماه 1400   •   4 صفحه   •   1000 تومان

  هفته نامه
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مسووالن نقاط خوب
 شهر را رها کرده و
 در اراضی اوقافی
 مسکن می سازند!

ویترین

پویایی کشور در گرو احزاب 
قدرتمند

تغییر مدیریت در صورت 
عدم پویایی افراد 

در سازمان های شهرداری

3

3

2

3

چهاردهمین نمایشگاه تخصصی 
صنعت صنایع کوچک، بزرگ
 و دانش  بنیان استان مرکزی

 در اراک گشایش یافت

شهردار کالنشهر اراک در مصاحبه با 
چشم به راه :

رییس کمیسیون ویژه مجلس شورای 
 اسالمی:

شاهد سقوط آزاد در جوانی 
جمعیت در ایران هستیم

نفسمان بریده

در موضوع تغییر و تحول اداری، با توجه به فصل زمستان فعال وقت آن نیست

ویترین

شومن ها نمی توانند

کانون تمرکز دولت
 در سال جدید 

بر رشد اقتصادی است

2

2

2

4

استاندار مرکزی:

داشتن فقر آهن در نیمی از 
افراد یک جامعه تولید ملی را 

20 درصد کم خواهد کرد

 پیشنهاد چشم به راه برای جلسه اضطراری مطبوعاتی با حضور تمام مدیران مسئول / 
سال هاست گزاره های غلط و فرافکنی ها ما را به اینجا رسانید/یکبار برای همیشه مشخص کنید

چشم به راه وضعیت کودکان کار 
اینستاگرامی را بررسی می کند 

کارگـران مجـازی

استاندار مرکزی خواستار 
افزایش سهم اصحاب رسانه 

استان از طرح اقدام ملی 
مسکن شد

 3۵0 خانواده تحت حمایت از مباحث 
 حقوقی بهره مند شدند

به گفته قائم مقام کمیته امداد استان مرکزی



C H E S H M B E R A H

جامعه2

مـورد  در  خبـری  تازگـی  بـه 
اسـتیضاح  وصـول  اعـام 
اجتماعـی،  رفـاه  و  کار  وزیـر 
حجـت ا... ملکـی خواندیـم  کـه در مجلـس از دالیـل اسـتیضاح 
بـه شـرح ذیـل اشـاره شـد: ضعـف در تصمیـم گیـری ،عـدم 
حـد  ندانسـتن  )یعنـی  عمـل  حـوزه  از  دقیـق  شـناخت 
اختیـارات و وظایـف( انتصابـات آشـفته و اصـرار بـه کارگیـری 
 مدیـران غیـر تخصصـی ،عـدم توجـه بـه اسـناد باالدسـتی و....
حجـت ا... ملکی و همسرشـان هر دو به عنوان داور یک مسـابقه 
تلویزیونـی بـه مـردم معرفی شـدند و قبـل از آن هیچ کس ایشـان 
را نمـی شـناخت و حتـی یـک مطلـب تخصصـی از ایشـان درج 
نشـده بـود کـه بتواند معضلـی را توضیح و حـل نماید، همچنین 
اظهارنظرهای ایشـان از طریق برنامه میدان مورد انتقاد فعالین و 

متخصصیـن قرار مـی گرفت.
امـروز کـه همـه مـا می دانیـم مقولـه کار و بیـکاری از بزرگ تریـن 
معضـات جامعه ایران اسـامی اسـت و ازدواج جوانـان به یکی از 
بزرگترین دغدغه های دولت تبدیل شده و حتی وحید یامین پور 
معاونت امور جوانان وزارت ورزش و جوانان برای اشـاعه امر ازدواج 
دسـت بـه دامن شـاخ هـای اینسـتاگرامی شـده اسـت، آیـا جایز 
اسـت کـه موضوع کار و حـوزه جوانان را به دوش شـومن تلویزیون 
بـدون هیچ تأثیر مشـخص قبلـی در زمینه این معضات سـپرد؟

 زمانی که این یادداشـت درج می گردد مطمئنًا نتیجه استیضاح 
مجلـس مشـخص نشـده و احتمـااًل یامیـن پـور ، معـاون جوانان 
وزارت ورزش و جوانـان در  حـال پیگیری برای انتصاب سـلبریتی 
های مجازی به عنوان مشـاور خود اسـت!  اما جای تامل دارد که 
وزرای قبلـی در حـوزه کار و معاونین حوزه جوانان با آن همه دبدبه 
و کبکبه و رزومه متناسـب نتوانستند مشـکل  جوانان و معضات 
پیـش روی آنهـا، حقـوق کار و کارگـر، کارفرما و غیـره را حل کنند،  
چگونـه انتظار داشـته باشـیم کـه شـومن  تلویزیونـی در این برهه 

حسـاس کنونی بتواند معجـزه کند!؟

یادداشت
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تعداد روزهای ناسـالم هوای شـهر اراک از ابتدای سال 
۱۴۳ روز بـه گـزارش ایسـتگاه های سـنجش آلودگـی 
هـوای محیط زیسـت بـوده اسـت، هرچه هوا سـردتر 
میشـود وارونگـی هـوا اثرات مخـرب آلودگی را بیشـتر 

نشـان می دهد.
 رئیـس دانشـگاه علـوم پزشـکی اراک در مصاحبه ای 
عنوان می کند:  میانگین ابتا به بیماری سـرطان در 

اسـتان و شـهر اراک کمتر از کشـور است!
 بیمـاری هـای ریـوی، کم خونـی، بیماری هـای قلبی 
و عروقـی بیشـترین صدمـات آلودگـی هـوا در اراک 
هسـتند و همچنین  در کوتاه مدت کرختی، سـوزش 
گلو، خسـتگی و سوزش چشـم از اثرات آلودگی هوا بر 

سـامت شـهروندان است.
 نیـروگاه شـازند به  تنهایـی روزانـه ۱۲۵ تن گوگـرد وارد 

هـوا مـی کند!
رئیـس امـور آزمایشـگاههای اداره کل محیط زیسـت 
اسـتان مرکزی می گوید:قبـل از سـال ۱۳۹۸، مازوت 

تنهـا یـک درصـد سـوخت نیـروگاه شـازند را تامیـن 
می کـرد، ولـی مدت ۳ سـال هسـت کـه مازوت سـهم 

باالیـی را در سـوخت نیـروگاه دارد.
 در روزهایـی از آذر مـاه سـال جـاری ۶ الـی ۷ میلیـون 

لیتـر مـازوت روزانـه مصرف شـده اسـت.
امـروز طبـق داده هـای نیـروگاه روزانـه ۵ میلیـون لیتر 
مـازوت مـی سـوزاند کـه بـه ازای هر یک میلیـون لیتر 

مـازوت، ۲۵ تـن گوگـرد وارد هـوا مـی شـود!
تصمیـم در مـورد نـوع سـوخت مصرفـی در صنایـع 
همچون نیروگاه شازند در اختیار چهار نفر شامل وزیر 
نفت ، وزیر نیرو ، رئیس سـازمان محیط زیسـت کشور 
و استاندار مرکزی یعنی آقایان جواد اوجی، علی اکبر 
محرابیان، علی سـاجقه و فرزاد مخلص االئمه است.

شـاید این طور بـه توان نتیجه گرفت که میـزان گوگرد 
خورانـده شـده به مـردم اراک و شـازند حاصل تصمیم 

این چند نفر اسـت!
امـا در ادامـه بعـد از بررسـی گزاره های بیشـتر متوجه 

مـی شـویم کـه دلیـل اصلـی مـازوت سـوزی نیـروگاه  
شـاید اجباریسـت بـرای مقابلـه بـا تحریـم هـا  و درآمد 
زایی بیشـتر دولت بـرای جبران کسـری بودجه و خلِع 
فـروش نفت خـام که البته تقصیری هم متوجـه مردم 

و مشـترکین بـرق و گاز نیسـت و ما به هیچ عنـوان این 
موضوعـات را دالیـل قابـل قبولـی بـرای انجـام چنین 
عملـی که با سـامتی مـردم سـر و کار دارد نمیدانیم.

 بعـد از گرفتـن سـهمیه بـا تـاش نیروهـای محیـط 
زیسـتی، نماینده اراک و استاندار مرکزی قرار بود عدد 
موجـود در روز بـه ۲ میلیـون نیز کاهش یابـد اما بعد از 
ده روز کـه بـه نظـر می رسـد یکـی از فازهـای نیـروگاه 
اقـدام بـه اورهال و تعمیرات کرده مازوت سـوزی بازهم 
بـه روزی ۵ میلیـون رسـید. و ایـن عدد حداقـل مازوت 

سـوزانده شـده توسـط این واحـد در روز اسـت!
 از آنجایی که آمار رسـمی توسط محیط زیست استان 
مرکـزی بـه سـمع و نظـر افـکار عمومـی نمی رسـد، از 
مشـاهدات عینـی شـهروندان نشـان می دهد غیـر از 
نیـروگاه، پاالیشـگاه نیـز در آلودگی هـوای اراک نقش 

دارد. بسزایی 
نیـروگاه شـازند یکی از عوامل اصلی خشـکی دشـت 

سرسـبز شـازند بوده است.

نیـروگاه شـازند در گذشـته بـرق سـه اسـتان را تامیـن 
مـی کـرده ولی امـروز با توجه به افزایش مشـترکین در 
اسـتان فقـط برق مشـترکین اسـتان مرکـزی را تامین 

مـی کند!
 اگـر تمـام ایـن گـزاره هـا را در کنـار هـم قـرار دهیـم به 

نتایـج دلسـرد کننـده ای می رسـیم.
 قبـل از اقـدام بـه نتیجـه گیـری بـرای ایـن مـوارد 
درخواسـت مشـخصی بـرای یـک جلسـه مطبوعاتی 
آزاد بـا حضـور اسـتاندار مرکـزی،  نمایندگان مـردم  در 
مجلـس شـورای اسـامی، مدیـر کل محیـط زیسـت 
اسـتان مرکزی مدیر توزیع برق اسـتان مرکزی، رئیس 
دانشـگاه علوم پزشـکی اراک و  مدیرعامل پاالیشـگاه 
امـام خمینی شـازند و نماینـدگان NGO های محیط 

زیسـتی را داریـم.
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قائـم مقـام کمیتـه امـداد اسـتان مرکـزی گفـت: ۳۵۰ خانـواده 
تحت حمایت کمیته امداد اسـتان مرکزی در ۹ ماه سـال جاری 
از حمایت هـا و یاری رسـاندن مباحث حقوقی این نهاد بهره مند 

شدند.
بـه گـزارش خبرنـگار سـایت خبری چشـم بـراه بـه نقـل از روابط 
 عمومی کمیته امداد استان مرکزی؛ عدالت بهرامی؛مشاوره های
حقوقـی را از دیگـر اقدامات کمیته امداد در کمک به مددجویان 
تحـت حمایـت عنوان کـرد و افـزود: بیـش از ۳۶۰ وکیل نیکوکار 
با کمیتـه امداد اسـتان مرکزی همـکاری دارند و انجام مشـاوره؛ 
اظهارنامه حقوقی؛ دادخواست شکواییه؛ الیحه دفاعی؛ شرکت 
در جلسـات دادرسـی و برگـزاری دوره هـای آموزشـی در سـطح 

اسـتان از فعالیت هـای اداره حقوقی کمیته امداد اسـت.
وی با اشـاره به اینکه تمامی مددجویان تحت حمایت به اسـتناد 
تبصره ماده ۵۰۵ قانون آیین دادرسـی مدنی مصوب ۱۸ اسفند 
ماه سـال ۹۴ از پرداخت هزینه های دادرسـی در محاکم قضایی 
معاف هسـتند؛ اظهـار کـرد: کمیته امـداد در پرداخت بخشـی 
از هزینـه هـای ایـاب و ذهـاب مددجویـان و هزینـه کارشناسـی 

کارشناسـان دادگسـتری به مددجویـان کمک می کند.

 3۵0 خانواده تحت حمایت از مباحث 
 حقوقی بهره مند شدند

به گفته قائم مقام کمیته امداد استان مرکزی

خبر

شومن ها نمی توانند

شیشه بالی جان خانواده 
کرمانشاهی

 ۴۰ مرد  دستگیری  از  کرمانشاه  شهرستان  انتظامی  فرمانده 
ساله ای خبر داد که پس از مصرف مواد مخدر و به دنبال اختافات 
خانوادگی، همسر و ۲ فرزند خردسال و نوجوانش را حدود چهار 

ساعت در حمام منزل زندانی کرده بود.
سرهنگ »علیرضا دلیری«  گفت: پس از اعام یک مورد اختاف 
خانوادگی منجر به حبس در شهرک دانش کرمانشاه، تیمی از 

ماموران به سرعت راهی محل شدند. 
وی ادامه داد: ماموران پس از حضور در محل دریافتند مرد ۴۰ ساله 
ای پس از مصرف مواد مخدر شیشه و به دنبال اختافات قبلی با 
همسر و فرزندانش آن ها را ساعت ها در حمام منزل حبس کرده و 
مدام با چاقو آن ها را تهدید می کند. سرهنگ دلیری تصریح کرد: با 
توجه به حساسیت موضوع ماموران ابتدا تاش کردند با مشاوره و 
راهنمایی، فرد معتاد را متقاعد به آزاد کردن همسر ۳۷ ساله، دختر 

۱۵ ساله و پسر ۲ ساله اش کنند اما موفق به این کار نشدند.
رئیس پلیس شهرستان کرمانشاه خاطرنشان کرد: از آن جایی که 
جان افراد محبوس در خطر بود و هر آن امکان اقدام غیرمعقولی از 
معتاد شیشه ای می رفت ماموران به سرعت هماهنگی های الزم را به 

مقام قضائی به عمل آورده و وارد منزل شدند.
وی ادامه داد: ماموران پس از حضور در منزل، ضمن دستگیر کردن 
جوان معتاد، همسر و ۲ فرزندش را نیز پس از حدود چهار ساعت 
آزاد کردند. و  داده  نجات  از دست وی   محبوس شدن در حمام 
سرهنگ دلیری یادآوری کرد: مرد معتاد در بازجویی ها عنوان کرد 
به دنبال اختافات خانوادگی همسر و فرزندانم قصد ترک منزل را 
داشتند اما برای جلوگیری از این کار، آن ها را در حمام منزل زندانی 

کردم.
فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه در پایان از معرفی معتاد شیشه 

ای به دستگاه قضائی جهت صدور حکم الزم خبر داد.

 • از آنجایـی کـه آمـار رسـمی توسـط 
بـه  مرکـزی  اسـتان  زیسـت  محیـط 
سمع و نظر افکار عمومی نمی رسد، 
شـهروندان  عینـی  مشـاهدات  از 
نیـروگاه،  از  غیـر  دهـد  مـی  نشـان 
پاالیشـگاه نیز در آلودگی هوای اراک 

نقـش بسـزایی دارد.

فــرزاد مخلص االئمــه در نشســت شــورای مســکن 
دولــت  کــه  همان طــور  افــزود:  مرکــزی،  اســتان 
ــی  ــت و توانای ــام ظرفی ــاری تم ــال ج ــیزدهم در س س
خــود را بــرای مقابلــه بــا کرونــا و تحقــق واکسیناســیون 
عمومــی بــه کار گرفــت، ســال آینــده نیــز از همــه 
ــت  ــرای تقوی ــود ب ــاخت های موج ــا و زیرس ظرفیت ه

رشــد اقتصــادی کشــور اســتفاده می کنــد.
وی ادامــه داد: طــرح نهضــت ملــی مســکن یکــی از 
برنامه هــای جــدی و اساســی دولــت اســت کــه در 
اســتان مرکــزی بــا ســاخت هشــت هــزار و ۱۰۰ واحــد 

ــود. ــی می ش ــکونی اجرای مس
اســتاندار مرکــزی بیان کرد: تمامی فرآیندهــا و ضوابط 
قانونــی طــرح نهضــت ملــی مســکن در ایــن اســتان 
ــارج از  ــهمیه ای خ ــه س ــی ک ــده و در صورت ــت ش رعای
قانــون بــه فــردی واگــذار شــود، بافاصلــه حــق ســهم 
از آن فــرد ســلب و بــه مشــمولین واقعــی واگــذار شــود.

ــه  ــه اینک ــه ب ــا توج ــت: ب ــار داش ــه اظه مخلص االئم
شــمار بســیاری از خبرنــگاران و فعــاالن رســانه ای 
اســتان جــوان هســتند و امــکان خانــه دار شــدن آنهــا 
بــدون اســتفاده از طــرح نهضــت ملــی مســکن میســر 
ــار  ــتان انتظ ــازی اس ــت، از اداره کل راه و شهرس نیس
مــی رود نســبت بــه افزایــش ســهمیه ایــن قشــر تــا ۲ 

ــر موجــود اقــدام کنــد. براب
ــا  ــکن ب ــی مس ــت مل ــرح نهض ــرد: ط ــه ک وی اضاف
جدیــت در اســتان مرکــزی پیگیــری می شــود و زمیــن 
ایــن طــرح از اراضــی موقوفــه کشــاورزی در مجــاورت 

ــن و  ــهر تامی ــه ش ــاق ب ــری و الح ــر کارب ــا تغیی اراک ب
پیمانــکار مربوطــه نیــز انتخاب شــده که آغــاز عملیات 
ــر راه و  ــور وزی ــا حض ــه زودی و ب ــرح ب ــن ط ــی ای اجرای
ــه  ــور خیری ــاف و ام ــازمان اوق ــس س ــازی و رئی شهرس

ــود. ــام می ش ــور انج کش
اســتاندار مرکــزی گفــت: شــهر اراک بــه عنــوان مرکــز 
اســتان مرکــزی، ۴۶ درصــد از مجمــوع جمعیــت ایــن 
اســتان را در خــود جــای داده و اداره کل اوقــاف و امــور 
خیریــه اســتان در واگــذاری زمیــن بــرای طــرح نهضت 
ملــی مســکن در این شــهر همــکاری مطلوبی داشــت 

کــه جــای تقدیــر دارد.
مخلص االئمــه افــزود: طــرح نهضــت ملــی مســکن در 
اســتان مرکــزی در ۲۱۰ هــزار متــر مربــع مســکونی، 
۳۳ هــزار متــر مربــع فضــای آموزشــی، هشــت هــزار و 
۳۰۰ متــر مربــع فضــای فرهنگی، ســه هــزار متر مربع 
فضــای ورزشــی، ۱۲۳ هــزار و ۵۰۰ متــر مربــع فضــای 
ســبز و ۱۳ هــزار و ۲۰۰ متــر مربــع فضــای اداری و 

انتظامــی اجــرا می شــود.
معــاون هماهنگی امــور عمرانــی اســتاندار مرکزی نیز 
افــزود: ســاخت ســه هــزار واحــد مســکن محرومــان از 
حــدود ۲ ســال گذشــته در اســتان آغــاز شــده و اکنــون 
بیــش از ۸۵ درصــد پیشــرفت فیزیکــی دارد که توســط 
بســیج ســازندگی و نهادهای حمایتی ســاخته شــود.

مهــدی زندیــه وکیلــی بــا بیــان اینکــه هیــچ فــرد واجــد 
ــان  ــدون مســکن نیســت، بی شــرایطی در روســتاها ب
ــه،  ــش از ۴۰ کتابخان ــته بی ــال های گذش ــرد: در س ک

بیــش از ۴۸ کانون پــرورش فکری کــودکان و نوجوانان 
و خانه هــای عالــم ایجــاد شــده اســت.

ــکن  ــش مس ــرح جه ــوص ط ــی در خص ــه وکیل زندی
ــه  ــدی ک ــزار و ۱۰۹ واح ــت ه ــرح هش ــه داد: ط ادام
در اراک آغــاز شــده در مرحلــه طراحــی اســت کــه در 
شــورای اداری اخیــر بــا حضــور اســتاندار قرعــه کشــی 
انجــام و مهلــت پرداخــت وجــه بــرای متقاضیــان اعام 

شــد.
وی اضافــه کــرد: در ســال های مختلــف از زمــان 
مســکن مهــر و مســکن امیــد و اقــدام ملــی و جهــش 
ــازاد  ــی م ــای دولت ــه زمین ه ــاده ۱۰ و ارائ ــر م ــی ب مل
ــد  ــکن تاکی ــاد مس ــرای ایج ــت ب ــه دول ــتگاه ها ب دس
شــده کــه در کشــور تحقــق کمی داشــته چــون اراضی 

در حــد محــدود هســتند.
زندیــه وکیلــی بیــان داشــت: در حــال حاضــر در اراک 
بــرای اولیــن بــار توانســته ایــم از ظرفیــت اوقــاف 
اســتفاده کنیــم امــا در صورتــی  کــه مــردم تمایــل بــه 
اســتفاده از ایــن ظرفیــت نداشــته باشــند، می تواننــد 
ــر و  ــد امیرکبی ــهرهای جدی ــود در ش ــت موج از ظرفی

ــد.  مهاجــران اســتفاده کن
ــش  ــرح جه ــاف در ط ــهم اوق ــال س ــون ری ۲۶۰ میلی
نیســت بخشــودگی  مشــمول  ملــی   نهضــت 

مدیــرکل اوقــاف و امــور خیریــه اســتان مرکــزی گفــت: 
۲۶۰ میلیــون ریــال از ۶۶۰ میلیــون ریــال هزینــه هــر 
واحــد طــرح جهــش ملــی مســکن اســتان بــه زمیــن 
ــت.  ــذف نیس ــل ح ــه قاب ــاص دارد ک ــه اختص موقوف
حجت االســام عبــدا... واحــدی افــزود: اداره کل 
اوقــاف و امــور خیریــه نهــادی دولتی اســت امــا موقوفه 
یــک شــخصیت مســتقل حقیقــی اســت و بایــد طبق 
نیــت واقف اســتفاده شــود، بنابرایــن بر اســاس موازین 
ــرح  ــه ط ــن ب ــگان زمی ــذاری رای ــکان واگ ــرعی ام ش
جهــش ملــی مســکن وجــود نــدارد و منافع زمیــن باید 

طبــق نیــت واقــف در امــور مختلــف هزینــه شــود.
مدیــر کل اوقــاف و امــور خیریــه اســتان مرکــزی بیــان 
کــرد: در راســتای اجــرای طــرح اقــدام ملــی مســکن، 
کانشــهر اراک بــا مشــکل نبــود اراضــی دولتــی کافی 
بــرای شــروع ایــن پــروژه مواجــه بــود و از طرفــی تعریف 
ــد  ــهر جدی ــل ش ــهرک هایی مث ــهرها و ش ــرح در ش ط
امیرکبیــر یا شــهر مهاجــران بــه دلیل اســتقبال نکردن 
مــردم اراک، عمــا امــکان پذیــر نبــود. وی افــزود: بــر 
ــه ای  ــن اســاس، در ســطح کان کشــور، تفاهمنام ای
بیــن وزارت راه و شهرســازی بــا ســازمان اوقــاف و 
امــور خیریــه کشــور جهــت مشــارکت و معرفــی زمیــن 
مناســب در ایــن طرح منعقد شــد و در کانشــهر اراک 
بــا دعــوت از اداره کل اوقــاف و امــور خیریــه و معرفــی 
ــه  ــی موقوف ــاری از اراض ــن ۶۵ هکت ــه زمی ــک قطع ی

وارد فــاز عملیاتــی شــده و در اراضــی موقوفــه واقــع در 
کمربنــدی شــمالی)جنب مجتمــع خاتم( بــه تصویب 

مقامــات اســتانی و ملــی رســید.
حجــت االســام واحــدی ادامــه داد: ســازمان اوقــاف 
و امــور خیریــه، ۶۰ درصــد از ســهم موقوفــه زمین های 
واگــذاری در نهضــت تولیــد مســکن ملــی در اســتان 
مرکــزی را بــه متقاضیــان تخفیــف داده و افــراد باید ۴۰ 

درصــد مابقــی را پرداخــت کننــد.
مدیــر کل اوقــاف و امــور خیریــه اســتان مرکــزی اظهار 
داشــت: در صورتــی کــه متقاضیــان از پرداخــت ســهم 
موقوفــه خــودداری کننــد و تنهــا هزینــه ســاخت را بــه 
بانــک مســکن پرداخــت کننــد از نظــر ایــن اداره کل 
امتیــاز افــراد ســلب و بــه فــرد دیگــری واگذار می شــود.
مدیــرکل بنیــاد مســکن انقــاب اســامی اســتان 
ــد  ــزار و ۴۲۵ واح ــت  ه ــاخت هف ــت: س ــزی گف مرک
ــد مســکن در  ــی تولی مســکونی در طــرح جهــش مل
شــهرهای کمتــر از ۱۰۰ هــزار نفر جمعیت و روســتاها 
در ایــن اداره کل هدفگــذاری شــده کــه تمــام ظرفیــت 
بــرای ســاخت و بهره بــرداری از ایــن طــرح بــه کار 

گرفتــه می شــود.
محمدرضــا رضــا فــرح افــزود: از ایــن تعــداد، یک هــزار 
ــزار  ــده اند، یک ه ــی ش ــک معرف ــه بان ــد ب و ۴۴۶ واح
و ۲۳۵ واحــد عقــد قــرارداد، یک هــزار و ۳۴۶ واحــد 
ــزار و ۶۲۸  ــد و یک ه ــت کرده ان ــاخت دریاف ــه س پروان
واحــد در مرحلــه پی کنــی، یک هــزار و ۲۴۴ واحــد 
در مرحلــه اجــرای فنداســیون، ۵۹۶ واحــد در مرحلــه 
ــه ســقف، ۱۰۳ واحــد  اســکلت، ۴۴۶ واحــد در مرحل
ســفت کاری و ۳۶ واحــد نیــز پایــان کار را دریافــت 

کرده انــد.
وی، مجمــوع مســکن های روســتایی اســتان مرکــزی 
را ۱۰۴ هــزار واحــد عنــوان کــرد و ادامــه داد: ۵۵ هــزار 
ــای  ــن واحده ــوع ای ــد مجم ــادل ۵۴ درص ــد مع واح
مســکونی با اعطــای ۱۲ میلیــارد و ۳۰۰ میلیــون ریال 
تســهیات از ســوی اداره کل بنیــاد مســکن انقــاب 

اســامی اســتان مقــاوم ســازی شــده اســت.
ــتان  ــامی اس ــاب اس ــکن انق ــاد مس ــر کل بنی مدی
مرکزی ســهمیه مقاومت ســازی مســکن روســتایی در 
ســال جــاری را ســه هــزار و ۷۴۵ واحــد عنــوان کــرد و 
اظهــار داشــت: بخــش عمــده ای از ایــن واحدهــا بــه 
ــز  ــد نی ــدند و ۵۵۰ واح ــی ش ــل معرف ــای عام بانک ه

ــد. ــت کرده ان ــان کار را دریاف ــل و پای تکمی
مدیــر کل راه و شهرســازی اســتان مرکــزی نیــز گفــت: 
در طــرح جهــش مســکن، ســهمیه اســتان ۶۱ هــزار 
ــه  ــوط ب ــد مرب ــزار واح ــه ۱۹ ه ــت ک ــد اس و ۱۲۷ واح
شــهرهای جدید امیرکبیر و مهاجــران و ۴۲ هــزار واحد 
درســایر شــهرهای اســتان مرکــزی اســت و تــا کنــون 

ــرا  ــال اج ــه در ح ــد ک ــزار واح ــدود ۱۰ه ــر ح ــاوه ب ع
اســت، ۴۹۲ هکتــار نیــز به اســتعداد ســاخت ۲۹ هزار 

واحــد برنامــه ریــزی شــده اســت.
احمــد مرزبــان افــزود: در طــرح اقــدام ملــی مســکن 
ــتان  ــی اس ــهمیه اباغ ــد س ــزار و ۲۹ واح ــز ۲۱ ه نی
ــه  ــوط ب ــد مرب ــزار و ۴۰۰ واح ــه ۱۲ ه ــود ک ــزی ب مرک
شــهرهای جدیــد امیرکبیــر و مهاجــران و مابقــی بــرای 

ــوده اســت. ســایر شــهرها ب
مدیــرکل راه و شهرســازی اســتان مرکــزی تصریح کرد: 
در قانــون جهــش تولیــد مســکن حداقل یــک میلیون 
واحــد مســکونی توســط مجلــس شــورای اســامی در 
زمــان دولــت مردمــی ســیزدهم بــه تصویــب رســید در 
ایــن راســتا یــک صنــدوق ملــی در بخــش هــای مقــرر 
شــده ظــرف ســه مــاه تشــکیل شــود کــه ایــن اتفــاق 

ــت. رخ داده اس
مرزبــان بیــان کــرد: در راســتای تحقق اهــداف نهضت 
ملی مســکن بــا توجه بــه کمبــود زمیــن در اراک، یکی 
از شــیوه های تامیــن زمین اســتفاده از اراضــی اوقافی 
ــن  ــور از ای ــار در کش ــن ب ــرای اولی ــه در اراک ب ــود ک ب
فرمــول اســتفاده شــده و حــدود ۷۰ هکتــار از اراضــی 
ــه محــدوده الحــاق شــد کــه بعــد از الحــاق  اوقافــی ب
طراحــی صــورت گرفتــه و در ایــن طراحی هشــت هزار 
و ۱۰۰ واحــد جانمایــی و تغییــر کاربــری از زراعــی بــه 

مســکونی انجــام شــده اســت.
ــد ۲۶  ــان بای ــن طــرح متقاضی ــه کــرد: در ای وی اضاف
میلیــون تومــان بــه حســاب اوقــاف بــه عنــوان پذیــره 
و ۴۰ میلیــون تومــان بــه حســاب مســدودی خــود در 
بانــک مســکن واریــز کننــد کــه تــا ۳۰ دی مهلــت واریز 
ــد  ــت واج ــر ظرفی ــه دوبراب ــی ک ــد و از آنجای ــه دارن وج
ــت  ــدم پرداخ ــورت ع ــذا در ص ــود دارد ل ــرایط وج ش

جایگزیــن خواهنــد شــد.
مرزبــان بیــان کــرد: شــیوه واگــذاری زمیــن دولتــی بــه 
۲ صــورت اجــاره داری بــه صــورت ۹۹ ســاله و فــروش 
اقســاطی اســت کــه در جهــش تولیــد مســکن از روش 

نخســت اســتفاده شــده اســت.
وی بــا اشــاره بــه یکــی از بندهــای قانــون در ایــن 
خصــوص گفــت: وزارت راه و شهرســازی موظف اســت 
ــذاری  ــه واگ ــبت ب ــی نس ــه حمایت ــرای برنام ــرای اج ب
اراضــی مــورد نیــاز ســاخت مســکن بــه صــورت یــک 
عقــد ۹۹ ســاله اقــدام کنــد، عقــد اجــاره بــرای ســال 
ــه ای  ــت منطق ــد قیم ــادل ۲۰ درص ــر مع اول حداکث
زمین مســکونی متناســب با قدرالســهم هــر متقاضی 
در همــان ســال بــا یــک درصــد ارزش کارشناســی روز 
زمیــن در ابتــدای ســال واگــذاری تعییــن می شــود و 
ایــن رقــم بــرای ســال های آینــده تــا ۹۹ ســال ســاالنه 

ــد. ــش می یاب ــد افزای ــزان ۱۵ درص ــه می ب

صاح الدین خلج اسدی

خبرنگار  سیاسی

طیـب میرزایـی در آییـن گشـایش چهاردهمین نمایشـگاه 
تخصصـی صنعـت و اولیـن نمایشـگاه تخصصـی صنعـت 
صنایـع کوچک، اظهـار کـرد: بالغ بـر ۱۵۰ واحـد تولیدی؛ 
انجمن هـای صنعتـی؛ دانـش بنیـان و زیـر مجموعـه خانه 
صنعت و معدن؛ سازمان صمت و شرکت های شهرک های 
اسـتان مرکزی در ۳۲۰ غرفه و ۱۰ هزار فضای نمایشـگاهی 
آخرین دستاوردهای و تولیدات خود را به نمایش گذاشتند.
میرزایـی افزود: امسـال در این رویداد بزرگ صنعتی اسـتان 
مرکـزی؛ بیـش از ۹۵ درصـد شـرکت کننـدگان از صنایـع 

کوچـک بومی هسـتند.
وی خاطرنشان کرد: عمده شرکت کنندگان در چهاردهمین 
نمایشـگاه تخصصـی صنعـت اسـتان مرکـزی؛ واحدهـای 
تولیـدی کوچـک مسـتقر در شـهرک هـا و نواحـی صنعتی 
اراک؛ خمیـن؛ محات؛ سـاوه؛ مٱمونیـه؛ زاونـج؛ دلیجان؛ 

غرق آباد؛ آشـتیان؛ زاویه؛ سـمقاور و شـازند هسـتند.
مدیرعامـل شـرکت شـهرک های صنعتـی اسـتان مرکـزی 
خاطرنشان کرد: انجمن پیشـگامان صنعت استان مرکزی 
نیـز بـا ۴۰ واحـد تولیدی صنایـع کوچک در این نمایشـگاه 

حضـور دارند.

چهاردهمین نمایشگاه تخصصی صنعت صنایع کوچک، بزرگ و دانش  
بنیان استان مرکزی در اراک گشایش یافت

استاندار مرکزی:

کانون تمرکز دولت در سال جدید 
بر رشد اقتصادی است

نفسمـان بـریـده

 اسـتاندار مرکـزی گفـت: تدوین نقشـه جامع علـم و فنـاوری و نوآوری اسـتان 
مرکزی در دولت سـیزدهم آغاز شـد؛ و حضور همه دانشـگاه ها و شـرکت های 

دانـش بنیان به عنـوان ارکان اقتصاد مقاومتی الزامی اسـت.
بـه گـزارش خبرنگار سـایت خبری چشـم بـراه؛ فـرزاد مخلص االئمـه در ٱیین 
گشـایش چهاردهمین نمایشـگاه تخصصی صنعـت صنایع کوچـک و بزرگ 
و دانش بنیـان بـا حضـور سـفیر کشـور بولیـوی در محل نمایشـگاه هـای بین 
المللـی غرب کشـور، برگـزار شـد در جمع خبرنـگاران؛ اظهـار کـرد: دولت به 
صنایـع کوچک و متوسـط به عنوان بنیه دفاعی اقتصادی کشـور نـگاه دارد و 
امیـد اسـت این بنیـه دفاعی اقتصادی بـا تقویت بتوانـد کشـور را از تحریم ها 

نجـات دهد.
اسـتاندار مرکـزی گفـت: اقتصـاد اسـتان مرکـزی متمرکـز بـه اراک نیسـت و 
شهرسـتان ساوه با شـهرک صنعتی بزرگ کاوه که شمار بسـیاری از واحدهای 
تولیدی صاحب نام کشـور و اسـتان در آن مسـتقر هسـتند؛ در توسـعه استان 

مرکـزی در حـوزه هـای مختلـف نقش مهم بـر عهـده دارد.
مخلص االئمه خاطرنشـان کرد:این اسـتان در کنار صنعت از قطب های مهم 
کشـاورزی کشـور نیز محسـوب می شـود و با توجه به اینکه اسـتان مرکزی در 
شـاهراه تبادالت اقتصادی کشـور قرار دارد؛ تعامل این دو بخش می تواند گام 

بلند جهت توسـعه همه جانبه اسـتان مرکزی بردارد.
گفتنـی اسـت چهاردهمیـن نمایشـگاه تخصصی صنعـت صنایـع کوچک و 
بزرگ و دانش بنیان اسـتان مرکزی تا بیسـت و چهارم ماه جاری از سـاعت ۱۶ 

تـا ۲۱ آمـاده پذیرایی عاقمندان و بازدیدکنندگان اسـت.

استاندار مرکزی در آیین گشایش نمایشگاه 
تخصصی صنعت خبر داد:

آغاز تدوین نقشه جامع علم و فناوری 
و نوآوری استان مرکزی
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کــودکان کار، واژه ای 
تاســف،  از  پــر 
ــت  ــدی و شکس ناامی
بچه هایــی  اســت. 
و  خــورده  تــرک  شــده،  طــرد  هاشــورخورده، 
خیلــی  کــه  بزرگ هــا؛  آدم  مــا  اجتمــاِع  از  دور 
ــا  ــا اگــر می بینیــم ب وقت هــا آن هــا را نمی بینیــم ی
بی تفاوتــی از کنــار ایــن فرشــته های کوچــک و 

می گذریــم. معصــوم 
بارهــا کودکــی را دیده ایــم کــه ســر چهارراه هــا گل 
می فروشــد، شیشــه اتومبیل هــا را تمیــز می کنــد، 
ــا در  ــد، ی ــال می فروش ــا ف ــد، ی ــپند دود می کن اس
ــس  ــران را واک ــش عاب ــردد، کف ــر ت ــان پ ــک خیاب ی
می زنــد؛ صحنــه ای کــه دل هــر انســانی را بــه درد 

مــی آورد.
ــال  ــه س ــتند ک ــی هس ــی از کودکان ــا بخش این ه
هاســت بــه ایــن واژه یعنــی کــودکان  کار مشــهورند. 
ــون  ــدود ۱۶۰ میلی ــل ح ــازمان مل ــار س ــق آم طب
ــی  ــود دارد و ط ــان وج ــر جه ــودک کار در سراس ک
تحقیقــات انجــام شــده پــس از همه گیــری ویروس 
کرونــا، بــر تعــداد ایــن کــودکان افزوده شــده اســت.
از  اعظمــی  بخــش  یــا  تمــام  کــه  آنجایــی  از 
ــق  ــا تعل ــای آنه ــه خانواده ه ــودکان کار ب ــد ک درآم
ــودکان کار  ــداد ک ــه تع ــر چ ــن ه ــرد، بنابرای می گی
یــک خانــواده بیشــتر باشــد، درآمــد حاصــل از کار 

ــت. ــتر اس ــز بیش ــودکان نی ک
امــا پیشــرفت جهــان و بــه طبــع آن پیشــرفت 
ــا  ــر ی ــوِر باگ ــِت نوظه ــازی، صف ــبکه های مج ش
اینفلوئنســرهای مجازی ســت کــه ســبک کاری 
بســیاری از کــودکان کار را هــم تغییــر داده اســت. 
صنعتــی کــه بــه ابــزاری بــرای کســب درآمــد چنــد 
ده میلیونــی بــرای والدیــن و گرداننــدگان ایــن 

ــت. ــده اس ــل ش ــت تبدی صنع
در آمــد سرســام آور تبلیغــات اینســتاگرامی از یــک 
ســو و قراردادهــای مالــی و چنــد ســاله بــا شــرکت 
هــای مختلــف از ســوی دیگــر، والدیــن کــودکان را 
بــه ســمت ایــن پدیــده نوظهــور در خصــوص ایجاد 
ــزار کار  ــازی و اب ــای مج ــبکه ه ــه در ش ــک صفح ی
جدیــد ســوق داده اســت.اگر کــودکان کار خیابانی 
بــا فــروش گل ، فــال و تمیز کــردن شیشــه اتومبیل 
ــواده و صاحبــان مشــاغل شــان کســب  ــرای خان ب
درآمــد می کننــد، کــودکان کار اینســتاگرامی هم با 
ژســت هــای عکاســی و مــدل شــدن های متفــاوت، 

همــان راه را در دنیــای مدرن تــری طــی می کننــد.
ــرت  ــیر، در حس ــن روِح اس ــدازه ای ــه ان ــا چ ــا ت ام
رهایــی از بنــد تعلقــات و تعصبــات پــدران و مــادران 
قــرار مــی گیــرد و تــا چــه حــد دولت هــا بــرای 
ــر بیــن  ــن جنــگ نابراب ــی ای ــار روان کــم کــردن از ب
ــاش  ــتاگرامی ت ــودکان کار اینس ــلبریتی ها و ک س

می کننــد؟
ــه  ــه ب ــا توج ــه ب ــت ک ــن اس ــر ای ــه دردآور دیگ نکت
اینکــه ایــن تحــرکات در فضــای مجــازی بــه شــدت 
ــه نوعــی یــک  ــن صفحــات ب ــه اســت، ای رواج یافت
ــازه و  ــت ت ــک هوی ــراد و ی ــی اف ــد از زندگ ــک  گران ب
ــا ارزش  ــد و گوی ــخاص می ده ــن اش ــه ای ــی ب جعل
چنیــن صفحاتــی باالتــر از هویــت شناســنامه افراد 

ــت .  اس
زنجیره هــای درآمــدی کــه ایــن صفحــات مجــازی 

بــا اینفلوئنســرهای کــودک، خردســال و حتــی 
کســانی کــه هنــوز پــا بــه عرصه گیتــی نگذاشــتند، 
الگوپذیــری بســیار غلطــی را در پیش گرفته اســت.
دوران  همــان  از  افــراد  ایــن  الکچــری  زندگــی 
جنینــی آغــاز شــده و آغازگــر یــک فراینــد بیمارگونه 
بــا تصاویــر اغلــب دســتکاری و روتــوش شــده 
کــودکان کار نویــن اســت.این کارها از والدینی ســر 
می زنــد کــه ولــع پــول ، ثــروت و معروفیــت، آنچنــان 
چشم هایشــان را کــور کــرده اســت کــه دنیــای 

زیبای کودکانشــان را پشــت پوســتین پــر زرق و برق 
ــد. ــان کرده ان ــد، پنه ــن زار مانن ــا لج ــگ ام و رنگارن
ــای  ــادی، بنگاه ه ــد اقتص ــرایط ب ــه ش ــه ب ــا توج ب
اقتصــادی کان هــم از ایــن صیــد تــازه بــه دام 
افتــاده ِ بــازار ســرمایه داری، نهایت اســتفاده را کرده 
ــرمایه داری  ــازار س ــت ب ــوان در خدم ــام ت ــا تم و ب
ــن  ــدون کوچکتری ــتند و ب ــادی هس ــان اقتص جه
توجــه بــه سرنوشــتی کــه در آینــده در انتظــار 
ــی کان از  ــذب ثروت ــال ج ــه دنب ــت ب ــودکان اس ک
ــتاگرام،  ــر اینس ــازی نظی ــبکه های مج ــق ش طری

فیســبوک و توییتــر می باشــند.
ملعبــه  بــا  نادرســت  اقتصــادی  دیدگاه هــای 
قــراردادن کودکانــی کــه نــه آگاهــی کامــل از رونــد 
پیــش رو دارنــد و نــه توانــی بــرای مقابلــه بــا ایــن نوع 
تبلیغــات از یک ســو و تطمیــع والدیــن کــودکان 
از ســوی دیگــر، بزرگراهــی را بــا هــزاران خودرویــی 
ــازد  ــی س ــودکان م ــن ک ــرای ای ــت ب ــال حرک در ح
ــردن  ــز ک ــا آن تمی ــی را ب ــتم قبل ــه سیس ــه اگرچ ک
شیشــه خودروهــا، فــروش فــال و دود کردن اســپند 
ــا و  ــه بازاره ــودکان کار را روان ــا ک ــدارد ام ــود ن در خ
خیابــان هــای نویــن ارتباطــی و اطاعاتــی می کند 
ــوع  ــن ن ــل ای ــه ســپر دفاعــی در مقاب کــه هیچگون

بــازار ندارنــد و تمامــی طعمه هــای آن محــو تبلیــغ 
ــه  ــوع آگهی هــای ب و جذابیت هــای بصــری ایــن ن

ــوند. ــیک می ش ــر ش ظاه
بــا نگاهــی بــه صفحــات مجــازی در می یابیــم 
کــه ایــن نــوع بــازار ســرمایه گذاری کــه بــا دیــدگاه 
ــد  ــی چن ــت ط ــو اس ــًا همس ــرمایه داری کام س
ســال گذشــته کــودکان ایرانــی را نیــز بــه ایــن قافله 
افــزوده اســت و آن هــا نیــز بــا انــواع و اقســام ژســت 
ــودکان  ــرای ک ــختی ب ــب سرس ــا رقی ــا و فیگوره ه
ــداق  ــه مص ــی ک ــده اند، مفهوم ــورها ش ــر کش دیگ

بــارز کــودک آزاری را در خویــش دارد.
جــذب دنبال کننــدگان جدیــد امــا بــه همیــن 
جــا ختــم نمی شــود و متاســفانه بارهــا و بارهــا 
دیــده شــده اســت کــه کــودکان، طعمــه شــیادان و 
کاهبــرداران و والدیــن نــاآگاه خویــش قــرار گرفتــه 
و حتــی در بســیاری مواقــع عمل هــای زیبایــی یــا 
آرایش هــای بســیار نامتعــارف در پیشــبرد اهــداف 
ایفــا  بســزایی  نقــش  ســرمایه داری  نامیمــون 

می کنــد.
امــا مشــکات ایــن پدیــده نامبــارک تنهــا بــه 
نمی شــود. نویــن ختــم  کار  کــودکان  افزایــش 
بــا نگاهــی عمیــق  تــر درمی یابیــم کــه این کــودکان 

ــم های  ــه، چش ــذاب کودکان ــره ج ــطه چه ــه واس ب
رنگــی، موهــای بــور، رفتارهــای جــذاب و .... 
ــوند  ــری می ش ــن ام ــه چنی ــی متوج ــس از مدت پ
ــد؛  ــد کرده ان ــیری رش ــه مس ــه در چ ــد ک و می دانن
اینجاســت کــه ایــن دمــل چرکــی ســر بــاز می کنــد 
چهره شــان  اینکــه  تصــور  بــا  کــودکان  ایــن  و 
یــک نمایــش خیــره کننــده از توانمندی شــان 
ــذف  ــود ح ــی خ ــه زندگ ــاش را از چرخ ــت، ت اس
کــرده و چیــزی را بــه عنــوان هــدف گــذاری در 
ــوی  ــرد؛ از س ــور ک ــوان تص ــی ت ــان نم ــه ش مخیل
ــای  ــذاری، بنگاه ه ــرمایه گ ــرکت های س ــر ش دیگ
اقتصــادی و برخــی والدیــن ایــن کــودکان بایــد بــه 
ایــن بــاور برســند کــه اگرچــه ایــن مــدل رفتــاری بــا 
کــودکان شــاید بتوانــد در کوتــاه مــدت برای کســب 
درآمــد موثــر باشــد امــا چیــزی را در ایــن کــودکان 
بــه نــام عــزت نفــس از بیــن می برنــد، امــا اگــر بــه 
هــر دلیلــی ایــن چهره هــا دچــار تغییــر شــود و یــا 
جذابیــت اولیــه را نداشــته باشــد آیــا ایــن کــودکان 
می تواننــد بــدون دانــش و هنــر خــاص گلیــم خــود 

ــند؟ ــرون بکش را از آب بی
ــاور  ــن ب ــه ای ــد ب ــانه بای ــه شناس ــدگاه جامع  از دی
برســیم کــه ایــن کــودکان بــه دلیــل اینکــه ماه هــا 
یــا ســال ها زیــر ذره بیــن ناهنجاری هــای محیطــی 
قــرار گرفتــه و بــه واســطه عــدم بلــوغ فکــری و 
ــم  ــور حت ــه ط ــد ب ــدی دیده ان ــیب ج ــی آس عاطف
در دوران بلــوغ و پــس از آن هــم دچــار اختــال 
هنجارشــکنانه  رفتارهــای  حتــی  و  شــخصیت 
می شــوند؛ آســیب هایی کــه بــه واســطه نــگاه 
کاالیــی بــه کــودکان و اینفلوئنســر مارکتینگ هایی 
کــه بــه واســطه شــبکه های اجتماعــی موثــر مثــل 
ــه  ــاور را ب ــن ب ــت، ای ــده اس ــاد ش ــتاگرام  ایج اینس
ــد  ــر می توان ــن ام ــه ای ــد ک ــاء می کن ــب الق مخاط
ــناخت  ــدم ش ــا ع ــد، ام ــی باش ــغل دائم ــک ش ی
درســت و منطقــی آســیب های جبــران ناپذیــری به 

ــد زد. ــا خواه ــد م ــل بع ــروز و نس ــودکان ام ک
ــودکان کار  ــوع ک ــه موض ــن ب ــر روی پرداخت ــه ه ب
چــه در قالــب کــودکان کار خیابانــی و چــه در قالــب 
کــودکان کار اینســتاگرامی و مجــازی در ایــن مقــال 
ــه  ــد ب ــی رس ــر م ــه نظ ــه ب ــی ک ــد؛ پازل ــی گنج نم
ــن رکــن جامعــه  ــه مهمتری ــی توجهــی ب واســطه ب
یعنــی خانــواده ترمیــم ناپذیــر اســت و پــی ریــزی 
نادرســت شــخصیت کــودکان امــروز و نســل آینــده 

را در پــی دارد.
ــه  ــی ن بدیهی ســت اشــعه های چنیــن انتخاب های
تنهــا در ایــران بلکــه در گســتره جهانی بســیار مضر 

و غیــر قابــل کنترل اســت.

امیرحسـین بانکی پـور در نشسـت اسـتانی اجرای 
قانـون حمایـت از خانواده و جوانی جمعیـت افزود: 
بـا رونـد کنونـی کاهش جمعیـت، کشـورمان با یک 
ابربحران جدی در ۳۰ سـال آینده روبرو خواهد شد.
آینـده در  وی اضافـه کـرد: هـر دولتـی ۲۰ سـال 
ایـن کشـور روی کار باشـد، بـا ایـن رونـد کاهـش و 
سـالمندی جمعیت، با بحرانی جـدی روبرو خواهد 
شـد کـه از هـر بحرانی همچـون کرونـا و قحطی هم 

اسـت. بدتر 
وی ادامـه داد: ایـن بحـران از آنچـه فکـر می کنیم به 
مـا نزدیک تر اسـت و اگـر کاری صورت نگیرد شـاید 

بسـیاری از ما شـاهد آن باشیم.
بانکـی پور با بیـان این که پنج درصد جمعیـت ایران 
در گذشـته سـالمند بودنـد ولـی اکنـون بـه مـرز ۱۰ 
درصـد رسـیده ایم، گفـت: اگـر رونـد کنونـی ادامـه 
یابـد، طی دهه هـای آینـده ۳۰ درصد جمعیت جزو 
قشـر سـالمند خواهنـد بـود و این یعنی سـیاه چاله 
جمعیتـی و بحران واقعی کـه به هیچ وجه قابل قبول 

نیست. 

وی ادامـه داد: تـا همیـن اواخـر، جـزو چنـد کشـور 
جـوان دنیـا بودیم، ولی با سیاسـت هایی کـه اعمال 
شـد، سـقوط آزاد را تجربـه می کنیـم کـه طـی ۳۰ 
سـال، جزو کشورهای سـالمند جهان خواهیم بود.
وی بـا بیـان اینکـه جمعیـت سـالمند، هزینه هـای 
درمانی بیشـتری هم می طلبد، گفت: آیا ۳۰ سـال 
آینده که ۳۰ درصد جمعیت ایران سـالمند خواهند 
بـود، زیرسـاخت های درمانـی هـم به همیـن میزان 

توسـعه خواهند یافت؟
رییـس کمیسـیون ویـژه جمعیـت مجلـس شـورای 
و  جمعیـت  کاهـش  خطـرات  دیگـر  بـه  اسـامی 
سـالمندی آن پرداخت و افزود: کاهش نیروی آماده 
بـکار یکـی از بحران هـای اقتصـادی و اجتماعـی 
ناشـی از این مسـاله خواهد بود، همچنین مدارس 
خالـی می شـوند و بایـد آن هـا را به خانه سـالمندان 
تبدیـل کنیـم و بـه ایـن ترتیـب یـک ابربحـران بـرای 

کشـورمان بـه وجـود می آیـد.
وی بـا اشـاره به بـاز بـودن پنجره جمعیت کشـور در 
حـال حاضر، گفت: البته باید به این نکته هم توجه 

داشـت کـه جمعیـت آمـاده بـه ازدواج و فرزنـدآوری 
زودتـر از بسـته شـدن ایـن پنجره جمعیتـی کاهش 
می یابـد، بـه عبارتـی چیـزی از دوره طایـی بـرای 

جبـران جمعیت باقـی نمانده اسـت.
وی بـا بیـان این که هر چند امـکان باروری تا اواسـط 
چهل سـالگی وجـود دارد، خاطرنشـان کـرد: با این 
حـال بـاروری بـا افزایـش سـن خطرآفرین می شـود 
و سـقف سـن بـاروری بی خطـر ۳۵ سـال اسـت، 

بنابرایـن اصـا زمـان فرصت سـوزی نیسـت.

بانکی پور تصریح کـرد: در قانون حمایت از خانواده 
و جوانـی جمعیت، بـه مخالفان و منتقـدان فرصت 
کننـد،  مطـرح  را  خـود  نظـرات  تـا  دادیـم  زیـادی 
به طوری که بیش از ۹۰ جلسـه در کمیسـیون با این 

افـراد برگزار شـد.
 دولـت سـیزدهم متعهـد بـه افزایش جمعیت اسـت
وی بـا بیـان این کـه دولت سـیزدهم دولتـی انقابی 
و متعهـد بـرای افزایش جمعیت اسـت، گفـت: باید 
از ایـن فرصـت اسـتفاده کنیـم و بـه فکـر چـاره برای 

افزایش جمعیت باشـیم.
از  حمایـت  قانـون  مختلـف  بخش هـای  بـه  وی 
خانـواده و جوانی جمعیت اشـاره و ابـراز کرد: توزیع 
رایـگان وسـایل پیشـگیری ممنـوع شـده اسـت و 
زمینـه غربالگـری هم جلسـات متعـددی داشـتیم 
به طوری کـه شـورای نگهبـان روی کلمه بـه کلمه آن 

نظـر داد. 
بانکـی پور تصریح کـرد: برای غربالگـری باید حتما 
نظر پزشـک متخصـص زنـان و زایمان وجود داشـته 
باشـد و در سامانه ملی ثبت شود، البته همه مراحل 

بـارداری بـا حفـظ محرمانگـی و حریم شـخصی در 
این سـامانه ثبت خواهد شـد.

وی بـه آمار باالی سـقط جنین در کشـور اشـاره کرد 
و گفت: تعداد سـقط بسیار بیشـتر از قربانیان روزانه 
کروناسـت، در حالی کـه در بسـیاری از مـوارد ایـن 
عمل قتل محسـوب می شـود و هیـچ ضرورتی برای 

انجـام آن وجود نـدارد.
بانکـی پـور ابـراز امیـدواری کرد: اسـتان قم یکـی از 
پیشگامان اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی 
جمعیـت و الگویی برای دیگر مناطق کشـور باشـد.

نخسـتین همایش اجرای قانون حمایت از خانواده 
و جوانـی جمعیـت بـه میزبانی اسـتان قم در سـالن 
شـهید یخچالـی پردیـس دانشـگاه علـوم پزشـکی 
قـم و به صـورت مجـازی برگزار شـد؛ در این نشسـت 
کمـال حیـدری معـاون بهداشـت وزارت بهداشـت، 
سـید حامد برکاتی مدیرکل دفتر سـامت جمعیت 
و  درمـان  بهداشـت،  وزارت  مـدارس  و  خانـواده  و 
آمـوزش پزشـکی و ناصر سـیم فروش عضو پیوسـته 
فرهنگسـتان علوم پزشـکی نیـز سـخنرانی کردند.

ــازی  ــات مج ــه صفح ــی ب ــا نگاه • ب
بــازار  نــوع  ایــن  کــه  می یابیــم  در 
دیــدگاه  بــا  کــه  ســرمایه گذاری 
ــت  ــو اس ــاًل همس ــرمایه داری کام س
ــودکان  ــته ک ــال گذش ــد س ــی چن ط
ــه ایــن قافلــه افــزوده  ایرانــی را نیــز ب
و  انــواع  بــا  نیــز  آن هــا  و  اســت 
اقســام ژســت هــا و فیگورهــا رقیــب 
کــودکان دیگــر  بــرای  سرســختی 
کشــورها شــده اند، مفهومــی کــه 
در  را  آزاری  کــودک  بــارز  مصــداق 

دارد. خویــش 

مسووالن نقاط خوب شهر را رها کرده و 
در اراضی اوقافی مسکن می سازند!

فرهاد   سلیمانی

خبرنگار   اجتماعی

شـــهردار کانشـــهر اراک در گفتگـــوی کوتـــاه 
ــه  ــه راه گفـــت: از جملـ ــم بـ ــا چشـ ــی بـ اختصاصـ
ــه   ــوان بـ ــی تـ ــهرداری اراک مـ ــم مشـــکات شـ اهـ
ـــیدگی  ـــا، رس ـــروژه ه ـــانی، پ ـــع انس ـــاماندهی مناب س
بـــه ســـازمان عمـــران و حمـــل و نقـــل، معضـــات 
ترافیکـــی، مباحـــث آرامســـتان ، گســـترش پـــارک هـــا 
ـــه  ـــام و نیم ـــای ناتم ـــروژ ه ه ـــام پ ـــبز، اتم ـــای س و فض

ـــز  ـــهرداری  نی ـــع ش ـــش مناب ـــن افزای ـــام و همچنی تم
اشـــاره کـــرد. علیرضـــا کریمـــی در ادامـــه گفـــت: 
میـــدان مقاومـــت نزدیـــک تریـــن پـــروژه در حـــال بهـــره 
بـــرداری اســـت کـــه ۹۹ درصـــد کار بـــه انجـــام رســـیده، 
اگـــر دمـــای هـــوا بـــه مـــا اجـــازه دهـــد آســـفالت آن نیـــز 
ـــت.  ـــد رف ـــی خواه ـــار ترافیک ـــر ب ـــه و زی ـــام  پذیرفت انج
همچنیـــن احـــداث نیـــروگاه خورشـــیدی شـــهرداری 

ـــوده کـــه در روزهـــای آینـــده  ـــروژه هـــا ب ـــن پ از مهمتری
ـــهر اراک  ـــهردار کانش ـــد. ش ـــد ش ـــاح خواه ـــز افتت نی
ـــت:  ـــده گف ـــال آین ـــه س ـــش بودج ـــوص افزای در خص
هنـــوز ســـقف بودجـــه ســـال آینـــده مشـــخص نشـــده و 
در حـــال مطالعـــه آن هســـتیم ، بودجـــه ســـال گذشـــته 
۱۲۸۸ میلیـــارد تومـــان بـــوده کـــه بـــا متمـــم بـــه ۱۵۵۰ 
ـــوز در  ـــم هن ـــه متم ـــت ک ـــیده اس ـــان رس ـــارد توم میلی

صحـــن شـــورای اســـامی بـــه تصویـــب  اعضـــای 
شـــورا نرســـیده اســـت. وی ادامـــه داد: ســـازمان هـــای 
ـــرد  ـــد در عملک ـــدا بای ـــر را ابت ـــک تغیی ـــا و دینامی پوی

داشـــته باشـــند و اگـــر افـــرادی نتواننـــد ایـــن پویایـــی را 
بـــه مجموعـــه بدهنـــد تغییـــر مدیریتـــی نیـــز خواهیـــم 

داشـــت.

چشم به راه وضعیت کودکان کار اینستاگرامی را بررسی می کند 

کارگـران مجـازی

در ایــن ســالها شــرایط کشــور بــرای هیــچ یــک از مــا 
ــان  ــه جری ــادی ب ــادات زی ــوده و انتق ــول نب ــل قب قاب
مدیریتــی حاکــم داریــم.  اینکــه تحریــم هــا چــه آثــار 
زیــان بــاری بــه همــراه داشــته نیــز بر کســی پوشــیده 
نیســت امــا از طرفــی با پدیــده ناکارآمدی سیســتمی 
ــته  ــون توانس ــه تاکن ــن عارض ــم، ای ــده ای ــه ش مواج
آســیب های جدی بــه بخش های مختلف نظــام وارد 

نماید.بــی اعتمادی اجتماعی یکی از شــاخصه های 
اصلــی ایــن ماجراســت کــه البتــه ایــن بــی اعتمــادی 
عــوارض بعــدی نیــز به دنبــال خواهــد داشــت. پیامد 
ــت  ــش اقتصادی،فرهنگ،سیاس ــدی در بخ ناکارآم
داخلــی و حــوزه فرهنــگ را بــی نصیــب نگذاشــته و 
چالــش هــای اجتماعــی کشــور را به ســرعت افزایش 
ــکات و  ــن مش ــت از ای ــرون رف ــرای ب ــت. ب داده اس

نحــوه مدیریت صحیح کشــور چــاره ای جز بازگشــت 
بــه قانــون اساســی نداریــم.

کتــاب مرجعــی کــه در ســالهای گذشــته مــورد بــی 
مهــری مدیــران مختلــف نظــام قرارگرفتــه و هرکســی 
برداشــت خــودرا بــه آن نســبت داده اســت. کــی 
ــود  ــی، وج ــون اساس ــم در قان ــای مه ــاخصه ه از ش
احــزاب در کهکشــان سیاســی کشــور اســت کــه بــا 

ســرعت، جایــگاه سیاســی و اجتماعــی خــودرا از 
دســت داده انــد و فاقــد اعتبــار شــده اند،کــه ایــن امر 
پیامدهــای بســیار خطرناکــی بــرای نظــام سیاســی 
ایــران خواهــد داشــت و احتمــال تــک صدایی شــدن 
در سیســتم مدیریتــی نظــام را تقویــت خواهــد کــرد.

ــگاه  ــت دادن جای ــزاب و از دس ــدن اح ــگ ش ــم رن ک
ــف  ــز تضعی ــی را نی ــه مدن ــان، جامع ــی ایش اجتماع
خواهــد کردکــه در ایــن صــورت عواقــب ناشــی از این 

امــر هزینــه بــر و جبــران ناپذیــر خواهــد بــود.
ــال  ــزاب در س ــرد اح ــه عملک ــی ب ــه های ــه گای گرچ
هــای گذشــته وارد اســت ولــی مــی بایســت احــزاب 
ــناد  ــری در اس ــوربا  بازنگ ــال کش ــه فع ــا نیم خصوص
باالدســتی خــود را در مســیر توســعه کشــور قــرار داده 

و بــه مطالبــات سیاســی مــردم توجــه نماینــد.

احزاب،منطبــق بــر روح قانــون اساســی کشــور مــی 
بایســتی جایــگاه اجتماعــی و سیاســی خــودرا از 
ــد و بعــد از عهــده دارشــدن  ــه کنن حاکمیــت مطالب
مســئولیت هــای مختلــف درکشــور، نســبت بــه 

ــند. ــخگو باش ــی پاس ــات عموم مطالب
قانــون اساســی فصــل الخطــاب اســت و بــه خوبــی 
وظایفــی را بــر احــزاب محــول کــرده اســت کــه 
کوتاهــی از انجــام ایــن وظایــف، نقض قانون اساســی 
بــه شــمار مــی آیــد. نیــاز بــه حضــور احــزاب بیــش از 
ــی و  ــئولیت اجتماع ــود و مس ــی ش ــس م ــش ح پی
سیاســی احــزاب حکــم می کنــد بــا تغییر نــگاه خود 
بــه منافع ملی، نــگاه مســئوالنه و رویکرد مســئوالنه را 
نســبت به مســائل پیش روی کشــور داشــته باشــند تا 

بلکــه بتــوان شــرایط بحرانــی را مدیریــت کــرد.

پویایی کشور در گرو احزاب قدرتمند
• احمد   شهرجردی،   پژوهشگر  اجتماعی

شهردار کالنشهر اراک در مصاحبه با چشم به راه :

تغییر مدیریت در صورت عدم پویایی افراد 
در سازمان های شهرداری

رئیس شورای اسامی شهر اراک باتاکید بر لزوم اصاح طرح جامع 
شهر اراک گفت: جای تعجب است که چرا مسووالن نقاط خوب 
با تغییر کاربری اراضی اوقافی از مزروعی به  شهر را رها کرده و 

مسکونی اقدام به احداث ۸۱۰۰ واحد طرح مسکن ملی کرده اند!
سید وحید میرنظامی با اشاره به نارضایتی های مردمی از اجرای 
طرح ملی مسکن در اراضی اوقافی  و اظهارات مسووالن مربوطه 
مبنی بر نبود اراضی ملی در شهر اظهار کرد: اگر طرح جامع فعلی 
شهر اراک ظرف یک ساله آینده اصاح نشود، قطعا با آسیب های 
بسیاری همراه خواهد بود که یکی از این آسیب ها تامین زمین برای 

ساخت مسکن است.
وی گفت: در انتخاب زمین اوقافی برای ساخت مسکن ملی در شهر 
اراک جای سوال است که چرا مسکن و شهرسازی از ۱۱۰ هکتار 
زمین دولتی که حدفاصل فرودگاه و روستای شهرجرد در اختیار 
دارد، استفاده نکرده و این زمین های دولتی را رها و اقدام به ساخت 
و ساز در اراضی اوقافی کرده است. میرنظامی افزود: ساخت مسکن 
ملی در اراضی اوقافی که خرید و فروش آن از نظر علما و بزرگان با 
محدودیت هایی نیز مواجه است، هزینه ای اضافی بر مردم تحمیل 
می کند و مردم باید هرچند وقت یک بار مبلغی را به عنوان پذیره به 
اوقاف پرداخت کنند، این در حالی است که اکثر متقاضیان طرح 
ملی مسکن از نظر شرایط اقتصادی در وضعیت خوبی قرار ندارند 
که توان پرداخت هزینه اضافه ای را هم داشته باشند. وی بیان کرد: 
جای تعجب است که چرا مسووالن نقاط خوب شهر را رها کرده و با 
تغییر کاربری اراضی اوقافی از مزروعی به مسکونی دست به چنین 

اقدامی زدند.

آشنایی و ارتباط گیری دختر و پسر، گاهی ممکن است به آشنایی 
بیشتر مثل ازدواج منتج شود.

و  الگوها  ازدواج،  از  هدف  که  است  شده  سعی  مقاله  این  در 
بگیرد  قرار  تحلیل  مورد  و  شده  بررسی  همسر  انتخاب   معیارهای 
عاطفی،  زناشویی،  رابطه  تنظیم  واقع  در  ازدواج  انگیزه  و  “هدف 
ازدواج  موفق،  برای سنجش میزان  بقای نسل است؛  و  اقتصادی 
می کند” پیدا  اهمیت  آن  انسجام  بلکه  نیست؛  مهم  ازدواج   زمان 

انتخاب در ازدواج را می توان به دو مورد کلی تقسیم بندی کرد.
۱(انتخاب آگاهانه: در انتخاب آگاهانه، زوجین تمام خصوصیات 
این  انتخاب می زنند،  به  را می بینند و سپس دست  طرف مقابل 
خصوصیات شامل مسائل مالی، تحصیات، پایگاه اجتماعی و چهره 

و ُخلق و خوی هر یک از طرفین می شود.
۲( انتخاب ناآگاهانه: در انتخاب ناآگاهانه، زوجین به صورت طرحواره 
ای جذب طرف مقابل می شوند، یعنی آن موارد و خصوصیاتی که نهاد 
و هویت یکی از از طرفین را شامل نمی شود در طرف مقابل دیده می 
شود که طی تحقیقات به عمل آمده،بیشتر این نوع ازدواج ها به جدایی 

و طاق می انجامد.
زن و مرد پایه های یک زندگی را تشکیل داده و باید این پایه ها محکم 
سالم و استوار باشند تا بتوانند بنای سالم را طرح ریزی کرده و دست به 

شروع زندگی مشترک بزنند.
یکی از از معیارهایی که پایه های این بنا را مستحکم تر می کند این 
است که فرد، پندار مثبتی از خود داشته باشد و نبود این پندار مثبت 
باعث شکست در امر ازدواج خواهد شد. به طور مثال فردی که در 
انتخاب خود نگاه و پنداشتی منفی دارد بر این باور است که من 
همیشه شکست می خورم، من آدم بدشانسی هستم و ….. که این 
خودپنداره منفی، به صورت مویرگی در کل زندگی تسری پیدا کرده 
و موجب شکست می شود؛ البته خودپنداره مثبت نیز نباید آنقدر زیاد 
باشد که فرد به سمت خودشیفتگی حرکت کند و باید به سمت و سویی 

کشیده شود که به خودآگاهی برسد.
در ازدواج مناسب، هر یک از زوجین باید زندگی را مفید دانسته و از تمام 
 لحظاتش استفاده بجا و درست کرده و برایش برنامه ریزی داشته باشند
زوجین باید از هر لحاظ از جمله مالی، فکری، عاطفی و غیر به بلوغ 
اجتماعی رسیده باشند و اگر یکی از این مسائل به درستی انجام نشود، 

قطعًا در زندگی به مشکل خواهند خورد.
هر یک از زوجین باید به درجه ای رسیده باشند که بتوانند خودشان را 

بدون حضور فیزیکی و فکری خانواده شان اداره کنند.
زوجینی که در این زمینه ضعف داشته باشند دارای شخصیت وابسته 
هستند و ازدواج و تشکیل خانواده با این افراد یا غیر ممکن است یا 

سختی های بسیار زیادی را همراه دارد.
پذیری  انعطاف  موارد  اکثر  در  که  زوجینی  دیگر  سوی  از 
کنند سازگار  مقابل  طرف  با  را  خود  توانند  می  باشند   داشته 
از آنجایی که ازدواج، یک مسئله ی چند بعدی است، باید به این نکته اشاره 
کرد که همخوانی در یک مورد مثًا موارد مذهبی یا صرفًا پایگاه اجتماعی 
 یا صرفًا عاطفی نمی تواند معیار درستی برای انتخاب همسر باشد

از سوی دیگر باید به این مسئله واقف باشیم که ما با وضعیت فعلی 
انتظار  پس  خودمان؛  رویاهای  نه  و  می کنیم  ازدواج  شخص  یک 
تغییر به سمت و سوی ایده آل های ما اگرچه شاید برای خودمان 
است نادرست  حتی  و  سخت  بسیار  گاهی  اما  باشد   دلنشین 
از جهتی نیز باید به این نکته اشاره کرد که همانگونه که پیشتر رفت، 
انتخاب و ازدواج یک امر چند بعدی است و ایده آل بودن یک فرد 
در یک جنبه مثل مادی یا عاطفی یا حتی چهره نمی تواند پوشش 

مناسبی برای کمبود های دیگِر زوج باشد.
به عنوان مثال؛ اگر یکی از زوجین از لحاظ مالی در وضعیت نسبتًا 
ایده آلی قرار داشته باشد، نمی تواند لزومًا شخصیت عاطفی با پایگاه 

اجتماعی مناسب و ایده آل برای ازدواج باشد.
از سویی دیگر، تعهد، یکی از الزمه های ازدواج موفق است اما لزومًا 
کافی نیست، چرا که تفاهم از مهمترین روش های تداوم یک انتخاب 
است؛ تفاهم از سه “ت” تشکیل شده است یعنی توانایِی تحمِل تفاوتها.

در ازدواج باید به پایگاه اجتماعی زوج و حتی خانواده همسرمان نیز 
توجه کنیم، اگرچه لزومًا یک ازدواج موفق به پایگاه اجتماعی افراد 
بستگی ندارد اما می تواند دیدگاه های مشترک بسیاری را نیز همراه 
خود داشته باشد . شباهت در عملکرد، دیدگاه، درآمد، تحصیات، 
جایگاه و پایگاه اجتماعی، اولویت های زندگی و ایده آل های آینده 

زوجین از مهمترین فاکتورهای یک ازدواج موفق است .
در انتها باید به این نکته اشاره کرد که تعادل، در هر زمینه ای برای 
زوجین، در مورد ثبت یک ازدواج و ادامه آن به صورت موفق الزم و 

ضروری است.

زهرا  ظهرابی/ فعال اجتماعی یادداشت

ازدواج و معیار های آن

 رییس کمیسیون ویژه مجلس شورای اسالمی:

شاهد سقوط آزاد در جوانی جمعیت در ایران هستیم



اداره کل راهـداری و حمـل و نقـل جـاده ای اسـتان 
مرکـزی جـزو اداراتـی اسـت کـه در اکثـر اوقـات بـی 
سـروصدا و بدون ایجاد حاشـیه به وظایف ذاتی خویش 
پرداختـه و از طرفـی دیگـر نیـز مدیـرکل هـای انتصابی 
این اداره کل تاکنون سـعی در برطرف کردن مشـکات 
موجـود داشـته و تمام تـوان خـود را در بـه اجـرا درآوردن 
برنامـه هـا و پروژه های تعریف شـده گذاشـته انـد. و اما 
خبـر افزایـش  ۳۵۰ درصدی اعتبـارات با تاش و همت 
جهانـی، مدیـرکل اداره راهـداری و حمـل و نقـل جـاده 
اسـتان مرکزی باعث شـد که هفته نامه چشـم بـه راه به 
گفتگوی اختصاصی با ایشـان بپـردازد که متن گزارش 

به شـرح ذیـل می باشـد.
مدیـر کل اداره راهـداری و حمل و نقل جاده ای اسـتان 
مرکـزی گفـت: اسـاس و روال کار اداره کل راهـداری و 
حمـل و نقل جـاده ای اسـتان مرکزی به صـورت روتین 
می باشـد اگـر بخواهیم از وجه شـبه اسـتفاده کنیم در 
عمـل به سـان قطـاری می باشـد کـه در ریل مشـخص 

خود قـرار دارد.
 یکی از وظایف ما نگهداری راه اسـت و دیگری مدیریت 
حمـل ونقل کـه این موارد نیز بر اسـاس قوانینی اسـت 

کـه توسـط سـتاد مرکـز به عنـوان سیاسـت هـای کلی 
سـازمان به اسـتان ها اباغ میشـود.

این سیاسـت ها دراسـتان مرکزی با توجـه به قرارگرفتن 
در مرکـز کشـور در بخش حمل و نقـل و در بعضی موارد 

دیگـر نیز خاص تر اسـت.
جهانی با اشـاره به برخی مشـکات موجود نیـز افزود: 
اگـر بخواهیـم کلـی گویـی کنیـم، مشـکات همیشـه 
وجـود دارنـد اگـر مشـکلی نباشـد کـه دیگـر نیـازی بـه 
حضـور مدیر نیسـت. قطعا در کشـور مشـکاتی وجود 
دارد ودر کنـار ایـن مشـکات تیم هایی در جهـت رفع و 

کـم کـردن آن قراردارنـد.
امـا مشـکل اساسـی کـه واقعـا گریبـان گیر می باشـد، 
بحث اعتبارات اسـت، اعتباراتی که در سـطح اسـتان و 

ملـی بـرای تمامی افـراد نمایان اسـت.
بـه عنـوان مثـال از یک میلیارد تومان تعیین شـده برای 
نگهـداری راه ها حـدود ۲۵۰ میلیون تومـان آن مصوب 
می شـود، مصوب یعنی این که شـما باید پـروژه تعریف 
کنیـد مجوز صادر شـود ، مناقصه انجـام و کارها صورت 
پذیرد. و اما در بحث تخصیص طبیعتا وقتی تخصیص 
نباشـد مشـکات زیادتـر و کار متوقف می شـود. حدود 

۷۶ یـا ۷۷ میلیـارد تومـان اعتبـارات ملـی بـرای اسـتان 
مصـوب کـرده بودند.امـا در حـال حاضـر بـرای اسـتان 

۴۰۰میلیـارد تومان اعتبـار را به تصویب رسـانده ایم.
بحثـی که وجـود دارد بحـث اعتبارات کلی کشوراسـت 
حتـی اعتبـارات اسـتانی نیـز از محـل درآمدهای نفتی 
اسـت. قیمـت هـا مـدام رو بـه افزایـش اسـت بـه عنوان 
مثـال قیره پنـج میلیـون تومانی، یـازده میلیـون تومان 
شـده اسـت. بـا ایـن وجـود در اسـتان مرکـزی مشـکل 
اعتبارگیری نداریم به دوسـتان نماینده نیز عرض کرده 
ام کـه فـی الحال فصـل کاری نیسـت اگر پیمـان کاران 
همـکاری کننـد قطعـا می توانیم نویـد بخـش اتفاقات 

خـوب و بزرگی باشـیم.
وی ادامـه داد: تـا بـه امـروز ۳ کیلومتـر نیوجرسـی برای 
محـات گرفتـه شـده در حـال حاضـر هـر کیلومتـر 
نیوجرسی دو میلیارد تومان هزینه دارد. برای شهرستان 
شـازند مجـوز۷ کیلومتر روشـنایی گرفته شـده اسـت.

جهانـی در خصـوص برنامه هـای اولویت بندی شـده و 
اقدامـات انجـام پذیرفتـه سـال جـاری اداره کل گفـت: 
از برنامـه هـای اولویـت بنـدی شـده اداره کل مـی توان 
بـه  روکـش آسـفالت، نگهـداری و ایمـن سـازی راه هـا، 

روشـنایی، تابلـو و عائـم، نیوجرسـی،زیر گـذر راهجرد 
وهوشـمند سـازی جـاده هـا اشـاره کرد. 

یکـی از اتفاقات مثبت سـال جاری کسـب رتبـه چهارم 
کشـور در بحـث مدیریـت حمـل و نقـل جـاده ای و 
همچنیـن افزایـش ۶۵ درصـدی دوربیـن هـای ثبـت 
تخلـف بـرای کاهـش تصادفـات بـوده اسـت، حـدود 
۳۲عـدد دوربیـن داشـتیم که ۲۴عـدد دوربیـن دیگر به 
آن اضافه کردیم و در آینده ای نزدیک حدود ۱۴ دوربین 

دیگـر اضافـه خواهد شـد.
یـا  زیرسـاختی داشـتند  ایـن دوربیـن هـا مشـکات 
مشـکاتی در راسـتای کد پلیس زیرا دوربینی که سـازه 
آن انجام می شود باید تحویل پلیس قرار گیرد و برای آن 
کد تعریف شـود. فعال کردن سـرعت متوسـطه توسـط 
دوربیـن هـا از دیگـر اقدامـات خوبـی بـوده که در سـال 

جـاری صـورت پذیرفته اسـت.
از اقدامـات مثبـت دیگری که در اسـتان در حـال انجام 
است فعال کردن کارگاه های اداره کل مانند کارگاه تابلو 
وعائـم ، ماشـین آالت مثـا ماشـین آالتی که سـالیان 
سـال مورد اسـتفاده قرار نگرفته را روی چرخه کار و اجرا 
قرار داده ایم، در سـال جاری حدود ۵ ، ۶ عدد دسـتگاه 

را اورهال کـرده ایم.
اسـتان مرکزی سومین استان کشور در بحث نگهداری 
و روشـنایی مـی باشـد کـه طـول روشـنایی راه هایـش 
حـدود ۳۵۰ کیلومتـر که ۵۰ درصد آن توسـط نیروهای 

خودمـان انجام پذیرفته اسـت. 
در موضـوع سـرقت هـا که بـا توجه به تعـداد بـاالی این 
سـرقت ها صحبت های بسـیاری در خصوص آن شـده 
و علت اصلی آن مشـکات موجود اقتصادی اسـت، ما 
نیـز اقدامـات موثـر بسـیاری انجـام داده ایم که یکـی از 
این اقدامات کاهش مطلوبیت بعضی از موارد سـرقتی 

اسـت، بـه بیانی دیگـر بـی ارزش کردن آن ها اسـت.
وی در خصـوص پـروژه هـای آمـاده بهـره بـرداری نیـز 
گفـت: زیـر گـذر پرنـدک پـروژه ای اسـت کـه آمـاده ی 
افتتاح اسـت از طرفـی دیگر نیز روکش هـا در حال اجرا 

هستند. 
مدیـر کل اداره راهـداری و حمل ونقل جاده ای اسـتان 
مرکزی در پایان گفت: در موضوع تغییر و تحول اداری، 
از نظـر مـن تغییـر و تحول همیشـه خوب اسـت چراکه 
ایـن جابـه جایـی هـا به نفع اسـت امـا با توجـه به فصل 

زمسـتان فعا وقت آن نیسـت.

خـبر

هفته نامه فرهنگی ، اجتماعی ، سیاسی ، ورزشی استان مرکزی

عبـدا... رمضان زاده سـخنگوی دولت اصاحات: عجیبه که در 
حالـی که همـه خارجی هـا )آمریکا، روسـیه، انگلیس، فرانسـه، 
چیـن، آلمـان، عربسـتان، قطـر، عمـان و حتـی اسـرائیل ( از 
جزئیـات رونـد مذاکـرات هسـته ای باخبرند ولـی ملت ایـران که 
سرنوشـت حـال و آینـده  اش بـه این مذاکـرات بسـتگی دارد، بی 

مانده اند! خبـر 

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

فقط مردم ایران نامحرمند!

C H E S H M B E R A H

صاحب امتیاز و مدیرمسئول : علیرضا خلج اسدی
سردبیر: مهدیه معصومی

دبیر سرویس خبر سایت: استاد یدا... رحمتعلی
مدیر بازرگانی: سادینا مرادیان

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

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 به راه      تلفن: 08633127388

www.chesshmberaah.ir :آدرس سایت
cheshmberah@gmail.com:رایانامه

چاپ : بهمن

بـه زودی 
مشـاور املـاک ویـژه بـانوان 

در کلـان شهـر اراک 
با مدیریت خانم رجبی، کارشناس ارشد مدیریت

۴۰ میلیون ایرانی زیر خط فقر یعنی سـامتی این افراد مسـلما 
به خطر افتاده اسـت.

  علی کشـاورز، اسـتاد دانشـگاه علوم پزشکی تهران و متخصص 
تغذیـه دربـاره پیامدهـای عـدم امنیـت غذایـی می گویـد: ثابت 
شـده اسـت که اگر در حدود ۵۰% از افراد جامعه فقر آهن داشـته 
باشـند تولیـد ملـی در آن کشـور بیـش از ۲۰% کم خواهد شـد و 
راندمـان کاری پاییـن مـی آیـد. بنابرایـن وقتی سـو تغذیـه دارید 

عـوارض و پیامـد های گوناگونی در انتظار شـما اسـت.
وقتـی تامیـن ندارید وقتی در خانواده شـما کفش و لبـاس و غذا 
بـه انـدازه کافـی نیسـت فکـر سـالمی بـرای کار وجـود نخواهـد 
داشـت. وی افـزود: وقتی بیـش از ۵۰ درصد یعنـی در حدود ۴۰ 
میلیـون ایرانـی زیـر خط فقر زندگی کنند مسـلما سـامتی این 
افـراد بـه خطـر افتاده اسـت و عـوارض زیـادی در کمیـن جامعه 
اسـت وقتـی مادری سـو تغذیـه دارد نه تنها جنین او آسـیب می 
بینـد بلکه خطر مـرده زایی و خطـر از بین رفتن خـود او در حین 
زایمـان نیـز مطـرح اسـت. از ایـن رو سـو تغذیـه و فقـر در جامعـه 

پیامـد های بی شـماری دارد./شـفقنا

در روزهـای اخیـر که سـند همکاری ۲۵ سـاله ایران و چین کلید 
خـورده و به نظر می رسـد ایجاد اینترنت ملی نیز با همکاری این 

کشـور انجام خواهد شد.
چین و روسـیه از اینترنت ملی اسـتفاده می کنند. پیشـتر رئیس 
سـازمان صداوسـیما هم گفته بود که الگوی جمهوری اسامی 

برای اینترنت ملی »چین و روسـیه« اسـت.
  بـه نظـر می رسـد ایجـاد شـبکه ملـی اطاعـات به دسـت چین 
خـاف اصول قانون اساسـی اسـت. اصل  هشـتاد و یکـم، دادن  
امتیـاز تشـکیات امـور تجارتـی  ، صنعتی  ، کشـاورزی  ، معـادن  
و خدمـات  بـه  خـارج را ممنـوع اعـام کـرده  و دربـاره تسـلط 

خارجی هـا بـر منافـع ملـی کشـور هشـدار داده اسـت.
  در الیحـه بودجـه امسـال ۱۰هـزار میلیـارد تومـان از بودجـه 
ملـی  اینترنـت  بـه  ارتباطـات  وزارت  ۱۳هزارمیلیاردتومانـی 

نیـوز اسـت./تجارت  یافتـه  اختصـاص 

چشم به راه در گفتگوی اختصاصی با مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی:

در موضوع تغییر و تحول اداری، با توجه به فصل زمستان
 فعال وقت آن نیست

افزایش 350 درصدی اعتبارات

 اینترنت ملی به دست چین ساخته 
می شود!

داشتن فقر آهن در نیمی از افراد یک جامعه 
تولید ملی را 20 درصد کم خواهد کرد

اســتاندار مرکــزی گفــت: بــا توجــه بــه اینکــه شــمار 
ــتان  ــانه ای اس ــاالن رس ــگاران و فع ــیاری از خبرن بس
جــوان هســتند و امــکان خانــه دار شــدن آنهــا بــدون 
ــر  ــکن میس ــی مس ــت مل ــرح نهض ــتفاده از ط اس
نیســت، انتظــار داریــم اداره کل راه و شهرســازی 

ــد. ــش ده ــر را افزای ــن قش ــهمیه ای ــتان س اس
ــتان  ــکن اس ــورای مس ــه در ش ــص االئم ــرزاد مخل ف
مرکــزی اظهــار کــرد: طــرح ۸۱۰۰ واحــدی بــه 
عنــوان بزرگتریــن پــروژه طــرح جهش تولید مســکن 
کشــور در حــال پیگیــری اســت و بــه زودی عملیــات 
اجرایــی آن آغــاز خواهــد شــد و قــرارداد بــا پیمانــکار 
بومــی و کارآمــد منعقــد شــده کــه بــه زودی بــا حضور 
وزیــر راه و شهرســازی و رئیــس اوقــاف کشــور ... آغــاز 

خواهــد شــد.
اســتاندار مرکــزی تصریــح کــرد: شــهر اراک بــا 
جمعیتــی حــدود ۴۶  درصد جمعیت اســتان، زمین 
دولتــی نــدارد و محدودیــت هایــی دارد کــه  اداره کل 
اوقــاف و امــور خیریــه اســتان در واگــذاری زمین برای 
طــرح نهضــت ملــی مســکن در این شــهر همــکاری 
ــر  ــای تقدی ــه ج ــت ک ــن داش ــن زمی ــی در تامی خوب

دارد.
مخلــص االئمــه بیــان کرد: ســهمیه هــای ایــن طرح 
ــته  ــه در گذش ــت ک ــی اس ــه های ــاس مصوب ــر اس ب

تصویــب شــده اســت، تمامــی فرآیندهــا و ضوابــط 
قانونــی طــرح نهضــت ملــی مســکن در ایــن اســتان 
رعایــت شــده و اگــر ســهمیه ای خــارج از قانــون بــه 
فــردی واگــذار شــود امتیــاز ســهم بــرای آن فــرد لغــو و 

بــه مشــمولین واقعــی واگــذار مــی شــود. 
وی بــا اشــاره بــه افزایــش ســهمیه خبرنــگاران در این 
طــرح اضافــه کرد: بــا توجه به اینکه شــمار بســیاری 
از خبرنــگاران و فعــاالن رســانه ای اســتان جــوان 
هســتند و امــکان خانه دار شــدن آنها بدون اســتفاده 
از طــرح نهضت ملی مســکن میســر نیســت، انتظار 
داریــم اداره کل راه و شهرســازی اســتان ســهمیه این 

قشــر را افزایــش دهــد.
ــه در  ــه ک ــرد: همانگون ــه ک ــزی اضاف ــتاندار مرک اس
ســال جــاری کانــون تمرکز دولــت ســیزدهم مقابله با 
ویــروس کرونــا و واکسیناســیون عمومــی بــود؛ ســال 
ــت از همــه ظرفیت هــا و زیرســاخت های  آینــده دول
موجــود بــرای رشــد اقتصــادی کشــور اســتفاده 

ــا توســعه و اجــرای طــرح  ــم ب ــد کــه امیدواری می کن
هــای خــرد و کان در حــوزه مســکن ایــن امــر تقویت 
ــن دوره  ــترده ای در همی ــت گس ــک فعالی ــود و ی ش
ــا را  ــتان ه ــهر و شهرس ــطح ش ــاز در س ــاخت و س س

شــاهد باشــیم.
وی ادامــه داد: طــرح نهضــت ملــی مســکن در 
اســتان مرکــزی در ۲۱۰ هــزار متــر مربــع مســکونی، 
۳۳ هــزار متــر مربــع فضــای آموزشــی، هشــت هــزار 
و ۳۰۰ متــر مربــع فضــای فرهنگــی، ســه هــزار متــر 
مربــع فضــای ورزشــی، ۱۲۳ هــزار و ۵۰۰ متــر مربــع 
ــای  ــع فض ــر مرب ــزار و ۲۰۰ مت ــبز و ۱۳ ه ــای س فض

ــود. ــرا می ش ــی اج اداری و انتظام
معــاون هماهنگــی امــور عمرانــی اســتاندار مرکــزی 
نیــز افزود: ســاخت مســکن محرومین از حــدود یک 
ســال و نیــم گذشــته آغــاز شــده و در حــال حاضــر 
بــاالی ۸۵ درصــد پیشــرفت فیزیکی دارد که بخشــی 
توســط بسیج ســازندگی، بخشــی بنیاد مســکن و... 

مدیریــت شــده اســت.
مهــدی زنــدی وکیلــی بیــان کــرد: مجموعــا حــدود 
۳ هــزار واحــد در ســطح اســتان و عمدتا در روســتاها 
مدیریــت شــده کــه هــزار واحــد صرفــا بــرای کمیتــه 
امــداد و ۲ هــزار واحــد بــرای ســایر محرومیــن بــوده 
اســت. در حــال حاضــر ر روســتاها تقریبا افــراد واجد 
شــرایط بــدون مســکن وجــود ندارنــد امــا در شــهرها 

همچنــان موجــود اســت.
وی بیــان کــرد: در ســنوات گذشــته بیــش از ۴۰ 
کتابخانــه، بیــش از ۴۸ کانــون پــرورش فکــری 
کــودکان و نوجوانــان و خانــه هــای عالــم ایجاد شــده 

ــت. اس
ــه وکیلــی در خصــوص طــرح جهــش مســکن  زندی
ــاز  ــه در اراک آغ ــدی ک ــروژه ۸۱۰۰ واح ــه داد: پ ادام
شــده در مرحلــه طراحــی اســت کــه در شــورای 
اداری اخیــر بــا حضــور اســتاندار قرعــه کشــی انجام 
و مهلــت پرداخــت وجــه بــرای متقاضیان اعام شــد.

وی اضافــه کــرد: در ســال های مختلــف از زمــان 
اجــرای مســکن مهــر و مســکن امیــد و اقــدام ملــی و 
جهــش ملــی، بــر مــاده ۱۰ و ارائه زمین هــای دولتی 
مــازاد دســتگاه هــا بــه دولــت بــرای ایجــاد مســکن 
ــته  ــی داش ــق کم ــور تحق ــه در کش ــده ک ــد ش تاکی

چــون اراضــی محــدود هســتند.
 اگــر اوقــاف بــه عنوان یــک زمیــن دار بزرگ در کشــور 
وارد ایــن موضــوع مــی شــد اقــدام بزرگــی محســوب 

ــد. می ش
معــاون هماهنگــی امــور عمرانــی اســتاندار مرکــزی 
اضافــه کــرد: در حــال حاضــر در اراک بــرای اولین بار 
توانســته ایــم از ظرفیت اوقاف اســتفاده کنیــم اما در 
صورتــی کــه مــردم تمایل بــه اســتفاده از این ظرفیت 
نداشــته باشــند مــی تواننــد از ظرفیــت موجــود در 
شــهرهای جدید امیرکبیر و مهاجران اســتفاده کند.
فرمانــده انتظامــی اســتان مرکــزی، ســردار حســن 
مفخمــی شهرســتانی نیــز در ایــن نشســت گفــت: 
۱۴۳۸ نفــر از پرســنل مــا با بیش از ۱۰ ســال خدمت 
واجــد شــرایط طــرح اقــدام ملــی مســکن هســتند 
کــه علیرغــم پیگیــری هــای بنــده در دوره ۳۰ ماهــه 
حضــور در اســتان مرکــزی، تاکنــون ایــن افــراد 
صاحبخانه نشــده اند کــه تقاضــا دارم تصمیم قاطع 

در خصــوص رفــع ایــن مشــکل انجــام شــود.

استاندار مرکزی خواستار افزایش سهم اصحاب رسانه استان 
از طرح اقدام ملی مسکن شد

  شــرکت پتروشــیمی شــازند در هفتــه ســپری شــده ۱,۷۸۰ تــن 
از انــواع »پلــی پروپیلــن« در گرید هــای مختلــف را در بــورس کاال 
وارد رینــگ معامــات کــرد و بــه عرضــه رســاند کــه بــا تقاضــای 
۳,۰۲۰ تنــی همــراه بــود و حجــم معاملــه ایــن محصــول ۱,۳۶۰ 
ــن  ــواع پلی پروپیل ــن ان ــروش میانگی ــرخ ف ــد، ن ــزارش ش ــن گ ت

۳۷۳,۹۰۶ هــزار ریــال در هــر تــن معاملــه شــد.
ــی  ــه مبلغ ــه ب ــان هفت ــا پای ــوالت ت ــن محص ــات ای ارزش معام
ــن  ــید، همچنی ــان رس ــون توم ــارد ۸۱۹ میلی ــر ۵۱ میلی بالغ ب
قابل ذکــر اســت کــه نــرخ میانگیــن فــروش انــواع »پلــی 
پروپیلــن« در گرید هــای مختلــف نســبت بــه آخریــن هفتــه ای 
ــه  ــرخ را ب ــش ن ــد افزای ــه ۰,۶۶ درص ــه قرارگرفت ــورد معامل ــه م ک

ــت. ــال داش دنب
در مقایســه بــا هفته گذشــته حجــم معاملــه این محصــوالت ۶۰ 

تــن اضافــه شــد و تقاضــای آن هــا نیــز ۴۸۰ تــن افزایــش یافــت.
محصــول تــری اتانــول آمیــن در هفتــه منتهــی بــه ۲۴ دی مــاه 
تنهــا ۱۵۴ تــن مــورد عرضــه قــرار گرفــت کــه بــرای ایــن مقــدار 
عرضــه ۳۳ تــن مشــتری پیــدا شــد و درآمدزایــی ایــن محصــول 

بــرای شــاراک ۷۶۵ میلیــون تومــان بــود.
 B در بــورس کاال محصــول »پلــی اتیلــن ســنگین لولــه مشــکی
ــن از  ــه قــرار گرفــت کــه ۱,۲۶۰ ت ــز مــورد معامل CRP ۱۰۰« نی
ایــن محصــول بــه عرضــه گذاشــته شــد و تمامًا بــه فروش رســید 
و ارزش معاملــه ایــن محصــول طــی هفتــه گذشــته برابــر بــا ۳۷ 

میلیــارد و ۵۸۲ میلیــون تومــان گــزارش شــده اســت.
ــورس  ــازند در ب ــیمی ش ــط پتروش ــه توس ــری ک ــول دیگ محص
 AA کاال بــه فــروش رســید مربــوط »پلــی اتیلــن ســبک خطــی
۰۲۰۹« بــود کــه ۱,۲۰۰ تــن از ایــن محصــول به عرضه گذاشــته 
شــد و حجــم معاملــه آن نیــز ۱,۲۴۰ تــن اعــام شــد کــه ۱,۱۴۰ 
تــن بــه صــورت نقــدی و ۱۰۰ تــن دیگــر بــه صــورت مچینــگ به 

فــروش رســید.

پلی پروپیلن پتروشیمی شازند 
در بورس کاال

رئیس هیأت اسکواش استان مرکزی، از انتخاب مربی 
استان مرکزی، به عنوان مربی تیم ملی اسکواش جوانان 

بانوان ایران خبر داد. 
سایت  خبرنگار  با  وگو  گفت  در  طوفانی  سوسن 

شورای  تصمیم  طبق  کرد:  اظهار  چشم براه،  خبر 
از  بهره گیری  با هدف  و  تیم های ملی  سیاستگذاری 
سیاست های  با  همراه  و  مطرح  مربیان  توان  حداکثر 
ملی  تیم  ارشد  مربیان  پیشنهاد  به  بنا  فدراسیون، 

استان  مربی  تجویدی«  »شیوا  بانوان،  بزرگساالن 
 مرکزی، به عنوان مربی تیم ملی جوانان منصوب شد.
وی بابیان اینکه، حکم تجویدی در محل فدراسیون به وی 
اعطاء خواهد شد، افزود: در گام نخست حکم مربیگری 

وی تا پایان ۱۴۰۱ بوده است، که با تایید مربیان ارشد 
و کادر فنی به جرگه مربیان ملی ثابت خواهد پیوست. 
رضوان  همراه  به  تجویدی  خاطرنشان کرد:  طوفانی 
 نقیبی هدایت تیم ملی جوانان را از عهده دار می شود.

گفتنی است، تجویدی دارای مدرک مهندسی صنایع 
است و دارای سوابق ملی و قهرمانی و مدارک سطح یک 
مربیگری جهانی اسکواش و سطح دوم ملی را در اختیار 
دارد. و آخرین مسئولیت وی کمک مربی تیم های ملی 

بانوان است.

بر اساس تصمیم شورای سیاستگذاری

مربی استان مرکزی، مربی تیم ملی اسکواش بانوان شد


