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ولدخانی، مدیرعامل پتروشـیمی شازند در نشست 
خبری خود با اصحاب رسـانه اسـتان مرکزی از رشد 
100 درصـدی فـروش ایـن شـرکت در سـال 1400 

خبر داد.
به گزارش چشـم به راه، نشسـت خبـری ولدخانی، 
مدیرعامـل پتروشـیمی شـازند بـا اصحـاب رسـانه 
اسـتان مرکـزی بـا حضـور خبرنـگاران نشـریات و 
خبرگزاری های استان در سالن آمفی تئاتر مجتمع 

پتروشـیمی شـازند برگزار شـد.
در ابتدای این نشسـت هندی، مدیر روابط عمومی 
عـرض  ضمـن  سـخنانی  در  الملـل  بیـن  امـور  و 
خیرمقـدم بـه خبرنـگاران حاضـر در ایـن جلسـه و 
تشـکر از تعامـات اصحاب رسـانه اسـتان مرکزی با 
شـرکت پتروشـیمی شـازند، بر حمایت این شـرکت 
و اسـتمرار همـکاری و تعامـات دو جانبـه بـا سـایر 
رسـانه ها و نشـریات اسـتانی و کشـوری تاکید نمود 
و خواسـتار اطاع رسـانی دقیق و شـفاف رسـانه ها 
از عملکرد درخشـان پتروشـیمی شـازند بـه منظور 
تنویـر افـکار عمومی بـا دسـتاوردها و موفقیت های 
کـم نظیـر ایـن شـرکت شـدند. سـپس ولدخانـی 
ضمـن عـرض خیرمقـدم به اصحاب رسـانه اسـتان 

مرکـزی طـی سـخنانی با اشـاره به عملکرد شـرکت 
پتروشـیمی شـازند در سـال 1400 که از سوی مقام 
معظـم رهبـری )مدظلـه العالـی( بـه عنـوان "سـال 
تولید،پشـتیبانی هـا، مانـع زدایـی هـا" نامگـذاری 
شـده است، بیان داشت: فروش شرکت پتروشیمی 
شـازند در سـال جـاری بـه 1۶0 هـزار میلیـارد ریـال 
رسـیده اسـت کـه در عمـر کاری ایـن مجتمـع بـی 
سـابقه می باشد و نسـبت به مدت مشابه سال قبل 
از آن، رشـد 100 درصدی را شـاهد هستیم. در کنار 
ثبت رکورد بی سـابقه فروش، شـاهد افزایش قیمت 
سـهام شـاراک نیز می باشـیم و قیمت هر سهم این 

شـرکت از 25 هـزار ریال در ابتدای سـال، به بیش از 
50 هـزار ریال رسـیده اسـت.

مدیرعامل پتروشـیمی شـازند در ارتبـاط با عملکرد 
واحدهای تولیدی مجتمع پتروشیمی شازند خاطر 
نشـان سـاخت: این مجتمع عظیم دارای 2۳ واحد 
تولیدی و فرآیندی اسـت که هر کدام از این واحدها 
تکنولـوژی خـاص خودشـان را دارنـد و اداره کـردن 
ایـن واحدهـا با تولید محصـوالت متنوع پلیمـری و 
شـیمیایی در این شرایط سخت تحریمی که امکان 
خرید حتی یک قطعه کوچک نیز مهیا نیست، کار 
بسیار مشکلی است و وقتی متنوع ترین محصوالت 
را تولید می کنید مشـکات نیز متنـوع خواهد بود.
افـزود:  شـرکت  ایـن  تولیـدات  خصـوص  در  وی 
میـزان تولیدات پتروشـیمی شـازند در سـال 1400 
، یـک میلیـون و ۸00 هـزار تـن هدف گذاری شـده 
اسـت کـه خوشـبختانه بـا لطـف و عنایـت خداونـد 
متعال، حمایت های اعضای محتـرم هیات مدیره، 
مدیرعامـل محتـرم و اعضـای هیـات مدیره شـرکت 
سـرمایه گـذاری گروه توسـعه ملـی و تاش جمعی 
همـکاران تاشـگر ایـن شـرکت، برنامـه پیش بینی 
شـده تولیـدی محقق شـده اسـت و علیرغـم وجود 

برخی مشـکات در امر تولید، شـاهد افزایش بیش 
از ظرفیت تولیـد در برخی از واحدهای این مجتمع 

می باشـیم.
 همچنیـن صـادرات ۳00 میلیـون دالری در سـال 
جـاری جـزء برنامـه های کاری شـرکت پتروشـیمی 
شـازند می باشـد که بحمـدا... تا بـه امـروز قریب به 
2۷0 میلیون دالر از آن محقق شـده اسـت. هرچند 
کـه بازگردانـدن ایـن میـزان ارز بـه کشـور بـه دلیـل 
اعمـال تحریـم هـای ظالمانـه بیـن المللـی بسـیار 
دشـوار می باشـد، ولی تمامی ارز حاصل از صادرات 

ایـن شـرکت در سـامانه نیما تحویل شـده اسـت.

ولدخانی یادآور شـد: با وجود همه مشکات ناشی 
از تحریـم هـای ظالمانـه بین المللی، خوشـبختانه 
محصـوالت تولیدی پتروشـیمی شـازند بـا باالترین 

اسـتانداردهای بیـن المللـی به بیـش از 4۳ کشـور 
در اقصـی نقـاط جهـان صـادر مـی شـود و در حـال 
حاضر بازار آسـیای میانه به صـورت کامل در اختیار 
پتروشـیمی شازند اسـت؛ صادرات روزانه 500 تن از 
محصول A۸0 به کشـور افغانسـتان در حـال انجام 
مـی باشـد و  بنابرایـن موفقیـت بسـیاری خوبـی در 
زمینـه بازاریابـی و فروش محصـوالت و رضایتمندی 

مشـتریان خارجی  کسـب شـده است.
نیـاز  تامیـن خـوراک مـورد  بـا  ارتبـاط  ایشـان در   
واحدهـای مجتمع پتروشـیمی شـازند یادآور شـد: 
یکـی از معضـات ایـن مجتمـع، موضـوع تامیـن 

خـوراک می باشـد. پتروشـیمی شـازند روزانه قریب 
بـه ۳ هـزار تـن خـوراک مـورد نیـاز خـود را از شـرکت 
های پاالیشـگاهی در اقصی نقاط کشور تامین می 
نمایـد که قیمت خـوراک این مجتمـع، تابع قیمت 

جهانـی نفت اسـت.
 در هشـت سـال گذشـته سـابقه نداشـته اسـت که 
بهـای جهانـی نفـت بـه بیـش ۹0 دالر در هر بشـکه 
برسـد و پیـش بینـی مـی شـود در سـال آتـی نیـز ، 
بهانـی نفـت بـه حـدود 120 دالر برسـد. اتفـاق ها و 
مسـائل بیـن المللـی باعث ایجـاد چنیـن تغییرات 
و تاثیـرات شـدیدی در قیمـت نفـت شـده اسـت که 
این امر در افزایش هزینه ها و کاهش حاشـیه سـود 

شـرکت تاثیرات مسـتقیمی می گـذارد.
مدیرعامـل بـا بیـان اینکـه موضـوع تامین بـه موقع 
قطعات، تجهیزات و نگهداری آن در مجتمع بسـیار 

حائز اهمیت است عنوان داشت: تعمیر، نگهداری 
مجموعـه  تجهیـزات  و  قطعـات  کـردن  فراهـم  و 
پتروشـیمی شـازند کـه از تکنولوژی های پیشـرفته 

خارجـی بهره برده اسـت، یکی از مشـکات عمده 
ایـن واحـد اسـت، امـا بـا تاش هـای شـبانه روزی 
مهندسان و تکنسین های این مجموعه تاکنون 25 
میلیون دالر از قطعات بسیار حساس با توان داخلی 
بومی سـازی شده و برای نخسـتین بار در طول عمر 
کاری این مجتمع، در سال 1۳۹۸ تعمیرات اساسی 
)اورهـال( تمامـی واحدهـای تولیدی بـدون حضور 
شـرکت  ها و الیسنسـورهای خارجی بـا موفقیت به 
پایـان رسـید و امـروز پتروشـیمی شـازند مفتخـر بـه 
کسـب دانش فنی در تعمیرات اساسـی خود شـده 
اسـت و آمادگـی ارائه تجربیـات ارزنـده در این زمینه 
به سایر مجتمع های پتروشیمی کشـور وجود دارد.
ولدخانـی در بخـش دیگـری از سـخنان خـود بـه 
مسئولیت های اجتماعی شرکت پتروشیمی شازند 
اشـاره نمـوده و اظهـار کـرد: ایـن واحـد تولیـدی در 
انجـام مسـئولیت های اجتماعـی همواره پیشـگام 
بـوده و در سـال جاری نیـز ۶۷0 نفـر نیروی انسـانی 
از طریـق برگـزاری آزمـون هـای علمـی و عملـی 
جـذب شـرکت شـده انـد کـه از ایـن تعـداد، 400 
نفـر بـه صـورت قـراردادی و 200 نفر دیگر به شـکل 

روزمـزدی بـوده اسـت.

اعطـای سـبد ارزاق بـه نیازمنـدان و کمک به پـروژه 
های موجود در منطقه و ارائه کمک های معیشـتی 
از برنامـه هـای روتیـن ایـن مجتمـع مـی باشـد و در 
سـال جـاری 100 میلیـارد ریـال در قالـب کمـک 
های حمایتی و در راسـتای تحقق مسـئولیت های 
اجتماعی به مردم شهرستان شازند و استان مرکزی 

اهدا شـده اسـت.
همچنین یکی دیگر از مسـئولیت هـای اجتماعی 
بخـش  در  شـازند  پتروشـیمی  تولیـدات  شـرکت، 
بهداشـت و درمـان مـی باشـد. ماسـک و گانـی کـه 
امـروز کادر درمـان و مـردم اسـتفاده می کند نتیجه 

تـاش محققین و متخصصین سـاعی این شـرکت 
می باشـد و پتروشـیمی شـازند در  تولید گریدهای 

پزشـکی، حـرف اول را در کشـور مـی زنـد.
مدیرعامـل در بخـش پایانـی سـخنان خـود ضمـن 
اشـاره بـه رعایـت مسـائل زیسـت محیطـی در ایـن 
مجتمـع عظیـم صنعتـی گفـت: مسـئله محیـط 
زیسـت همیشـه سـرلوحه کار شـرکت بـوده اسـت. 
بـه جـرات مـی توان گفت هیچ شـرکت پتروشـیمی 
به اندازه پتروشـیمی شـازند مسائل محیط زیستی 
را رعایـت نمی کنـد و ایـن شـرکت  هـر آنچـه را کـه 
سـازمان محیط زیسـت اباغ کرده، بند به بند اجرا 
نمـوده و خوشـبختانه بـا اقدامـات ارزنده و سـرمایه 
گـذاری هـای صـورت پذیرفته، ما بـه عنوان صنعت 
سـبز قلمـداد می شـویم و بـه ماننـد گذشـته نیـز در 
جهـت رعایـت اسـتانداردهای محیـط زیسـت گام 
برخواهیم داشت. همچنین در بحث مصرف آب در 
مجتمع پتروشـیمی شازند، سیاسـت های مصرف 
بهینـه و بازیافت پسـاب تولیـدی همچنـان در حال 
انجام اسـت و درخواسـت داریم  تا از پسـاب یکی از 
شـهرها منطقه اسـتفاده نماییم  که این امر موجب 
کاهـش برداشـت از منابـع آبـی زیرزمینـی خواهـد 

شـد.  در دو سـال گذشـته،مصرف آب مجتمع بالغ 
بر ۶ میلیون مترمکعب بود که امسـال به کمتـر از 5 
میلیون مترمکعب رسـیده است. البته برای کاهش 
مصـرف برنامـه ریزی هـای الزم انجام شـده اسـت و 
پروژه اسـتفاده از پساب در حوزه واردات تجهیزات با 
موانـع تحریمی روبرو اسـت و امیدواریم با رفع موانع 
موجود، تا نیمه اول سـال آینده این پروژه با سـرمایه 
گذاری 2۳ میلیون یورویی به بهره برداری برسـد که 
تمام پسـاب مـورد اسـتفاده مجدد قـرار می گیـرد و 
مصرف را تا ۳ میلیون مترمکعب از منابع آبی و چاه 

هـا کاهش خواهیـم داد.

ولدخانی در جمع اصحاب رسانه عنوان کرد:

رشد 100 درصدی فروش پتروشیمی شازند در سال 1400

•  میزان تولیدات پتروشیمی شازند در سال 
14۰۰ ، یـک میلیـون و ۸۰۰ هـزار تـن هدف 
گذاری شـده است که خوشبختانه با لطف و 
عنایـت خداوند متعال، حمایت های اعضای 
محتـرم هیـات مدیـره، مدیرعامـل محتـرم و 
اعضای هیات مدیره شـرکت سـرمایه گذاری 
گروه توسـعه ملـی و تالش جمعـی همکاران 
تالشـگر این شـرکت، برنامه پیش بینی شده 
تولیدی محقق شـده اسـت و علیرغم وجود 
برخی مشکالت در امر تولید، شاهد افزایش 
بیش از ظرفیت تولید در برخـی از واحدهای 

این مجتمع می باشـیم.
 • با وجود همه مشـکالت ناشـی از تحریم 
هـای ظالمانـه بیـن المللـی، خوشـبختانه 
پتروشـیمی شـازند  تولیـدی  محصـوالت 
بـا باالتریـن اسـتانداردهای بیـن المللی به 
بیـش از 43 کشـور در اقصـی نقـاط جهان 
صـادر مـی شـود و در حـال حاضـر بـازار 
آسـیای میانـه بـه صـورت کامـل در اختیـار 

پتروشـیمی شـازند اسـت.

فرهنگی ، اجتماعی ، سیاسی ، ورزشی استان مرکزی

سال دوازدهم   •   شماره 468   •  چهارشنبه 11 اسفند ماه 1400   •   4 صفحه   •   1000 تومان

  هفته نامه
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یادداشتویترین

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مرکزی با تاکید بر 
اهمیت اولویت بندی اجرای پروژه ها توسط مدیریت شهری

اراده می خواهد

توجه ویژه به آموزش و 
توانمند سازی اعضای 

شوراهای اسالمی روستاها، 
دهیاران و کارکنان دهیاری ها

306 واحد از تاسیسات 
گردشگری استان 

مرکزی، آماده پذیرش 
گردشگران نوروزی

به کارگیری 
نیروهای بومی 
در استان ها 

الزم است

مطالبه حقوق مردم منطقه شازند

واکاوِی تاثیرات
 موسیقی بر روح، 
بدون کوچکترین

 توجهی به موسیقی
 و روح!

4

•   استان مرکزی در حوزه طرح جهش مسکن رتبه برتر را دارد 
•  استان مرکزی تقریبا در تمام شاخص های 

دهیاری ها از متوسط کشور باالتراست 
•  در حال حاضر بیش از نود درصد  پسماندهای 
روستایی به صورت مکانیزه جمع آوری می شود

فرماندار اراک در گفتگوی اختصاصی با چشم به راه:

درست است که فرماندار جوانی هستم اما همه ی مسیر کارم را پله 
پله گذرانده ام

باید به دنبال شناخت افراد 
جدید باشیم

هفته نامه چشم به راه در گفتگو با  سرپرست سازمان حمل و نقل بار و مسافر 
شهرداری اراک:

نیاز مبرم به ایجاد خط های ویژه حمل و نقل عمومی

ـــه  ـــردم منطق ـــق م ـــه ح ـــوق ب ـــه حق ـــا مطالب آی
شـــازند شـــرعی و انســـانی اســـت؟ شـــاید بـــه 
ـــی  ـــار خودکش ـــه آم ـــد ک ـــورده باش ـــتان خ گوش
ــایر  ــبت بـــه سـ ــازند نسـ ـــه شـ ــا در منطق هـ

شهرســـتان هـــا باالتـــر اســـت.
ــای  ــاری هـ ــید بیمـ ــنیده باشـ ــاید شـ ــا شـ یـ
تنفســـی، ســـرطان و وجـــود کـــودکان ناقـــص 
الخلقـــه درصـــد باالتـــری در روســـتاهای هـــم جـــوار کارخانجـــات آالینـــده 
ــازند کـــه درگیـــر  ــا بـــرای هیچکـــس جـــز مـــردم شـ منطقـــه دارد. مطمئنـ

ـــن  ـــتند ای ـــوع هس ـــن ن ـــب از ای ـــکات و مصائ مش

علیرضا خلج  اسدی/ صاحب امتیاز و مدیر مسئول
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میرنظامـی رئیـس شـورای شـهر اراک:بودجه یـک هزار 
و ۹00 میلیـارد تومانـی سـال آینـده شـهرداری اراک در 
صحن علنی شـورا بـه تصویب رسـید. بودجه سـال آتی 
مدیریـت شـهری اراک یـک هـزار و ۸۸0 میلیـارد تومـان 
پیـش بینـی شـده بـود که مقـرر شـد 20 میلیـارد تومان 
دیگـر از محـل دریافـت عـوارض آالیندگی صنایـع برای 
اجـرای طرح منطقـه دره گردشـگری گـردو و همچنین 
تکمیـل باغ مـوزه دفـاع مقدس اختصـاص یابد کـه این 
بودجـه در نهایـت بـا 10 رای موافـق اعضـا با یک هـزار و 
۹00 میلیـارد تومـان مصـوب شـد. امید اسـت در سـال 
1401، طـرح هـای نیمه تمـام عمرانی کانشـهر اراک 
تکمیل و عملیات اجرایی سه طرح تفرجگاهی منطقه 
گردشگری گردو، پارک شهید باهنر و کوی مستوفی )بام 
اراک( کلید بخورد. با توجه به اینکه بحث محله محوری 
مهمترین رویکرد شورای ششـم اسامی کانشهر اراک 
اسـت بنابرایـن ایجـاد بازارچه هـای محلـی، پارک هـای 

محات و همچنین مجتمع های فرهنگی در سـال آتی 
هدفگذاری و در اولویت اقدامات قرار دارد. مقرر شـده که 
2۳ هکتار از اراضی منطقه دره گردشـگری گـردو را اداره 
کل راه و شهرسازی استان در اختیار شهرداری قرار دهد 
کـه مقدمـات آن فراهـم شـده و هیـات کارشناسـی برای 
قیمـت گـذاری ایـن اراضـی معرفی شـده و در آینـده ای 

نزدیـک این مهـم انجام می شـود.

سیاست

یادداشت
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نگرانـــی  بیشـــترین  راه:  بـــه  چشـــم 
افکارعمومـــی در خصـــوص شـــما، جـــوان 
بـــودن شـــما اســـت نظرتـــان در ایـــن مـــورد 

؟ چیســـت
ـــت  ـــت اس ـــه درس ـــتان اراک: بل ـــدار شهرس فرمان
کـــه فرمانـــدار جوانـــی هســـتم امـــا همـــه ی مســـیر 
کارم را تقریبـــا از رده هـــای کارشناســـی تـــا بـــه  
امـــروز کـــه فرمانـــدار مرکزاســـتان مرکـــزی هســـتم 
را پلـــه پلـــه گذرانـــده ام. از کارشناســـی تـــا معاونـــت 
شـــهرداری مهاجـــران، خنـــداب، شـــرکت آب و 
فاضـــاب و فرمانـــداری بـــه نوعـــی تمامـــی رده 
هـــای منطقـــه ای، شهرســـتانی، اســـتانی و ملـــی 
را گذرانـــده و در قلـــب دســـتگاه هـــای اجرایـــی 
کشـــور بـــوده ام، امیـــد اســـت بتوانـــم از تجربیـــات 
ــرفت  ــعه و پیشـ ــت توسـ ــده در جهـ ــب شـ کسـ

ـــم. ـــتفاده کن ـــتان اراک اس شهرس
ــده  ــس آینـ ــات مجلـ ــه راه: انتخابـ ــم بـ چشـ

ــا  ــد و مـــردم بـ ــه تحلیـــل مـــی کنیـ را چگونـ
حضـــور شـــما چـــه انتخاباتـــی را بـــه لحـــاظ 
ـــرد؟ ـــد ک ـــه خواهن ـــی تجرب ـــی و سیاس امنیت

امیـــر هـــادی: مـــا کارگـــذار دســـتگاه هـــای اجرایـــی 
ـــش از  ـــن بخ ـــه در ای ـــم ک ـــه داری ـــتیم و وظیف هس
مســـئولیت خویـــش کـــه مهـــم تریـــن آن برگـــذاری 
ـــه نحـــو احســـنت صـــورت  ـــات اســـت کار ب انتخاب

ـــرد. پذی
فرمانـــدار شهرســـتان اراک گفت:درموضـــوع 
ســـاختار فرهنگـــی، تولیـــد فکـــر و اندیشـــه 
حداقـــل درمقطـــع  فعلـــی بـــه آن شـــکل کـــه بایـــد 

صـــورت نمـــی پذیـــرد.
انســـان هـــای بســـیار بـــاارزش و بـــا دانـــش در 
ســـطح شهرســـتان اراک وجـــود دارد کـــه بایســـتی 
ـــود.  ـــم ش ـــان فراه ـــرای حضورش ـــترهای الزم ب بس
ـــیم  ـــد باش ـــراد جدی ـــناخت اف ـــال ش ـــه دنب ـــد ب بای
ـــرای  ـــب ب ـــی مناس ـــز فضای ـــر نی ـــی دیگ و از طرف

ـــم. ـــاد کنی ـــان ایج ـــر افکارش بازنش
وی ادامـــه داد: ســـازمان هـــای مـــردم نهـــاد بـــه 
ایـــن معنـــا نیســـت کـــه غیـــر فعـــال باشـــند بلکـــه 
در بعضـــی از حـــوزه هـــا بســـیار نیـــز فعـــال هســـتند 
و مـــا بـــه دنبـــال ســـازمان دهـــی بهتـــر آن هـــا 

ـــتیم. هس
چـــه  بـــا  را  فرمانـــداری  راه:  بـــه  چشـــم 

گرفتیـــد؟ تحویـــل  مشـــکالتی 
ـــرای  ـــت ب ـــی اس ـــداری محل ـــادی: فرمان ـــر ه امی
همـــه ی مشـــکات بنابرایـــن نمیشـــود گفـــت 
ـــه  ـــا چ ـــته ی ـــود داش ـــکل وج ـــداد مش ـــه تع ـــه چ ک
تعـــداد مشـــکل مـــا در آینـــده تحویـــل مـــی دهیـــم 
ــل  ــه ای محـ ــر لحظـ ــداری در هـ ــه فرمانـ چراکـ

رجـــوع همـــه ی مشـــکات اســـت.
چشـــم بـــه راه: آیـــا درب اتـــاق شـــما بـــه روی 

همـــه بـــاز اســـت؟
ســـازمان و نهـــاد فرمانـــداری بـــرای مراجعـــه روزانـــه 

مـــردم بـــرای رفـــع مشکاتشـــان اســـت و طبیعتـــًا 
همیشـــه ایـــن مشـــکات در حـــال بـــه روز رســـانی 

اســـت.
بنـــده تـــاش کـــرده ام کـــه در هفتـــه یـــک روز 
ــتاهای  ــا و روسـ ــش هـ ــور در بخـ ــرای حضـ را بـ

شهرســـتان اراک اختصـــاص دهـــم. 
ـــتگاه  ـــران دس ـــراه مدی ـــه هم ـــه ب ـــب درهفت دو ش
هـــای اداری در مســـاجد محلـــه هـــای شـــهر اراک 
ـــز پاســـخگوی شـــهروندان  و روزهـــای دوشـــنبه نی
ـــرده  ـــعی ک ـــتر س ـــن بیش ـــیم. بنابرای ـــی باش گرام
ـــته  ـــور داش ـــردم حض ـــع م ـــان در جم ـــم خودم ای

ـــیم. باش
فرمانـــدار اراک در پایـــان در خصـــوص آلودگـــی 
هـــوای شـــهر اراک گفـــت: منشـــأها بایـــد 
شناســـایی شـــود، اراک در صـــدر آلودگـــی قـــرار 

دارد. 
ـــازمان  ـــازند س ـــروگاه ش ـــی نی ـــوص آلودگ در خص
ـــال  ـــه دنب ـــگاهی ب ـــز دانش ـــت و مراک ـــط زیس محی
یـــک طـــرح اجرایـــی  هســـتند تـــا بشـــود آلودگـــی 
ناشـــی از ســـوخت مـــازوت را فیلتـــر کنـــد و 
بـــه صورتـــی باشـــد کـــه بـــه منابـــع آب هـــای 

زیرزمینـــی آســـیبی وارد نشـــود.

فرماندار اراک در گفتگوی اختصاصی با چشم به راه:

درست است که فرماندار جوانی هستم اما همه ی مسیر کارم را پله پله 
گذرانده ام

باید به دنبال شناخت افراد جدید باشیم
پناهی انتظارات را برآورده می کند؟

بی شرفنامه 

واکاوِی تاثیرات موسیقی بر روح، بدون 
کوچکترین توجهی به موسیقی، و روح!

طبــق اخبــاِر واصلــه و البتــه بــر اســاس ادعــای افــراد محلــی، 
ــر یــک  ــام "یکشــنبه ی غم انگیــز" اث ــه ن یــک قطعــه ی موســیقی، ب
هنرمنــد مجارســتانی، ســالها پیــش باعــث خودکشــِی تعــدادی از 

شــنونده هایش شــده اســت... 
ســواد موســیقیایِی مــن درایــن حــد اســت کــه میتوانــم آهنــگ شــاد 
را از غمگیــن تشــخیص بدهــم. در حــوزه ی روان شنا ســی هــم فقــط 
ــت.  ــر اس ــپ ت ــاژه خوش تی ــد از ژان پی ــد فروی ــه زیگمون ــم ک می دان
ولــی بــر اســاس تجربه ی شــخصی میتوانــم بگویم: آن هایـــــی  کـــه 
با شنیــــدِن موسیـــقی "یکشنبه ی غــم انگیـــز" خودکشی کردند را 
اصــا نبایــد ضعیــف و بیمار بخوانیـــم. زیرا موســیقی واقعــا می تواند 
تاثیــرات بســیار عمیقــی بــر روح و رواِن انســان ها بگــذارد. مثــا خوِد 
مــن همین دیشــب داشــتم بــه یک ترانــه ی معــروف گوش مــی دادم. 
ایــن اثــر آن چنــان در مــن رســوخ کــرد کــه کامــا حــس میکــردم یک 
دختـــر آبادانی  ام که بی قرارم، و عاشـــق شدم و خبــــر ندارم!! بعد در 
حالــی کــه بی قــرار بــودم و خبــر نداشــتم، داشــتم خــودم را تــوی ِگل 
می پِلکانــدم! َمخلــص و نتیجه ی ارزشــمند و گرانبــاِر ایــن  واکاوی این 

اســت کــه یکشــنبه  هــا بنــدری گــوش نکنید.
آِسدِمّتی

دو سه هفته پیش بود که هیئت مدیره باشگاه آلومینیوم دچار 
تغییرات چندباره شد.

اما تفاوت این تغییر با تغییرات پیشین، آمدن امین پناهی بود؛ 
پناهی که سابقه مربیگری در همین تیم آلومینیوم و صعود با این 
تیم از لیگ دسته دوم  به لیگ دسته یک دارد و حتی در مقطعی 
تا آستانه سرمربیگری این تیم هم پیش رفت، حاال خود را در هیئت 
مدیره باشگاهی می بیند که سال ها خون دل خوردن هایش را به 

جان خرید.
او که پیش تر در کسوت مربی بود  و حاال خود را  در قامت یکی از 
اعضای هیئت مدیره باشگاه می بیند، امیدوار است مهره ای با 

تاثیرگذاری مثبت باشد.
امین پناهی شاید حلقه مفقوده سال های دور و نزدیک هیئت مدیره 
باشگاهی باشد که مردمان سرزمینش نزدیک به دو دهه در انتظار 
لیگ برتری شدنش بودند و حاال که به لطف تاش های بازیکنان و 
اعضای کادر فنی، تیم یکپارچه ای را داریم که می تواند هر تیمی را به 

چالش بکشد، باید به فکر ساماندهی باشیم.
نگاه کان به امر باشگاه داری اگر از صاحیت بسیاری از اعضای 
سابق هیئت مدیره تیم های اراک خارج بود اما با آمدن پناهی 
انتظارات هم به همان اندازه باال می رود تا ببینیم یک استخوان 
خرد کرده فوتبال که در بین بسیاری از اهالی فوتبال اراک نیز وجهه 

خوبی دارد، چه در چنته دارد.
اگرچه فوتبال ایران سیستماتیک نیست و آلومینیوم هم که به عنوان 
تیمی تازه نفس، دومین سال حضورش در لیگ برتر را تجربه می کند 
از این قاعده مستثنا نیست، اما واقعیت این است که آلومینیوم بیش 
از پیش به وفاق و همدلی نیاز دارد تا در نیم فصلل دوم، نتایج خوب 
نیم فصل اول را تکرار کند.اما مهمترین رکن مدیریت، حفظ ارکان 

موفقیت تیم است.
نکته قابل توجه دیگر این است که یادمان نرود باالخره یک فوتبالی 
تمام عیار که سال ها در کسوت مربی و بازیکن در خدمت فوتبال 
اراک بوده است، اکنون در هیئت مدیره باشگاه قرار دارد و امیدواریم 
این جایگزینی، روند مثبتی را پیش رو داشته باشد و به تسویه 

حساب های شخصی نینجامد.
 باور کنید تازه اول راه است، یاد بگیریم پیش از هر چیزی ساح 
هایمان را زمین بگذاریم و قضاوت عجوالنه نکنیم؛ ساخی کردن 
را همه بلدیم اما بیاییم از همین ابتدا، کارد را به استخوان نرسانیم. 
تیم شهر ما و مدیریت فوتبال آن به حنجره های اجاره ای و شعبده باز 
احتیاجی ندارد، بیایم در کنار یکدیگر بازوی توانمند فوتبال شهرمان 
باشیم. همدلی رکن اصلی موفقیت است و یادمان نرود زمانی که 
فوتبال یک عشق بود و نه یک صنعت، امثال پناهی ها برای فوتبال 
شهرمان تاش کردند و انصاف نیست این افراد را به این زودی ها 
قضاوت کنیم، چرا که تاریخ بهترین قاضی است.اما نکته آخر این که 
حضور حمید محرابی به عنوان یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره 
می تواند در روند تصمیم گیری های درست مدیریتی باشگاه هم 
تاثیر مثبتی بگذارد و امیدواریم شهرمان به دور از حواشی، روزهای 

خوش گذشته را تکرار کند.

فرشـــاد مومنـــی اقتصـــاددان: زور رانـــت و ربـــا و فســـاد در جامعـــه 
مـــا از زور علـــم بیشـــتر اســـت و طـــرح صیانـــت یعنـــی شـــما 
همچنـــان مـــی خواهیـــد مناســـبات پرفســـاد و غیرشـــفاف تـــداوم 

ـــید.   ـــته باش داش
ـــردن  ـــزل ک ـــردم و متزل ـــارت م ـــز غ ـــم رم ـــورم زا اس ـــتهای ت سیاس
ارکان نظـــام ملـــی اســـت. حکومتگـــران گرامـــی بویـــژه نماینـــدگان 
ـــد هوشـــیار باشـــند کـــه مهمتریـــن مشـــخصه ســـند  مجلـــس بای
الیحـــه بودجـــه 1401 ایـــن اســـت کـــه از ایـــن دریچـــه مـــی 

ـــد. ـــفبارتر کن ـــاع را اس ـــد اوض خواه
 از نظـــر عدالـــت اجتماعـــی ایـــن ســـند یکـــی از ضـــد توســـعه ای 
ـــه تریـــن ســـندهای سیاســـتگذاری در ســـی  تریـــن و ضـــد عادالن

ســـال گذشـــته محســـوب مـــی شـــود.

یادداشت

مدیـــرکل دفتـــر امـــور روســـتایی و شـــوراهای 
اســـتانداری مرکـــزی در گفتگـــو بـــا چشـــم بـــه راه 

ـــن  ـــا قوانی ـــنایی ب ـــی آش ـــای آموزش ـــت: کارگاه ه گف
و مقـــررات ویـــژه روســـای شـــوراهای اســـامی 
کل  در  روســـتاها  در  ششـــم  دوره  منتخبیـــن 
شهرســـتان هـــای اســـتان مرکـــزی برگـــزار شـــد.
ــورا  ــو شـ ــدود 24۷۷ عضـ ــزی حـ ــتان مرکـ در اسـ
هســـتند کـــه در کنـــار ۸01 دهیـــاری نقـــش مهمـــی 

ـــد. ـــعه دارن ـــرفت و  توس در پیش
ـــی کـــه  ـــزود: یکـــی از ظرفیـــت هـــای خوب ـــور اف پاکپ
در قانـــون پیـــش بینـــی شـــده اســـت؛ مشـــارکت 
ـــب  ـــه در قال ـــت ک ـــعه روستاهاس ـــر توس ـــردم در ام م

ـــت. ـــه اس ـــکل گرفت ـــامی ش ـــورای اس ش
ـــن  ســـه رکـــن مهـــم در توســـعه روســـتاها نقـــش آفری

ـــت  ـــه دول ـــامی، مجموع ـــوراهای اس ـــتند ) ش هس
ـــن  ـــه رک ـــن س ـــه ای ـــی ک ـــا( زمان ـــاری ه ـــاد دهی و نه
ـــار  ـــازنده در کن ـــر و س ـــل موث ـــک تعام ـــا ی ـــد ب بتوانن
ـــد  ـــردم گام بردارن ـــکات م ـــل مش ـــت ح ـــم در جه ه
مـــا قطعـــا شـــاهد تحـــوالت اساســـی در روســـتاها 

ـــتیم.  هس
طبیعتـــا یکـــی از الزامـــات تحقـــق ایـــن مهـــم 
ایـــن اســـت کـــه شـــوراهای اســـامی بـــا قوانیـــن 
ـــی  ـــند و در چهارچوب ـــنا باش ـــط آش ـــررات مرتب و مق
ـــه  ـــی ک ـــا اختیارات ـــده ب ـــف ش ـــا تعری ـــرای آنه ـــه ب ک
قانـــون بـــه آنهـــا داده و اهدافـــی کـــه از پیـــش تعییـــن 
شـــده بتواننـــد در جهـــت حـــل مشـــکات مـــردم 

در روســـتاها و توســـعه بیـــش از پیـــش روســـتاهای 
اســـتان گام بردارنـــد. بـــر همیـــن اســـاس دوره هـــای 
ــوراها در  ــن شـ ــای ایـ ــور اعضـ ــا حضـ ــی بـ آموزشـ
ـــه آن  ـــد و نتیج ـــزار ش ـــتان برگ ـــش اس ـــطح 24بخ س
آشـــنایی بیشـــتر  بـــا قوانیـــن و  مقـــررات خواهـــد بـــود 
و تعامـــل بهتـــری کـــه مـــی تواننـــد بـــا نهـــاد دهیـــاری 

ـــند. ـــته باش ـــت داش ـــه دول و مجموع
گفتنـــی اســـت کـــه از 14 مـــرداد ســـال جـــاری تعـــداد 
۳۷ کارگاه آموزشـــی بـــا عناویـــن آشـــنایی بـــا وظایـــف 
ــنایی  ــه_ آشـ ــررات مربوطـ ــن و مقـ ــورا _ قوانیـ شـ
بـــا آییـــن نامـــه هـــای مالـــی _انتقـــال تجربیـــات 
موفـــق و غیـــره؛ ویـــژه اعضـــای شـــورای اســـامی 

 در ســـطح بخـــش هـــای اســـتان برگـــزار گردیـــد.
در مجمـــوع در اســـتان مرکـــزی تعـــداد ۸01 روســـتا 
دارای شـــورای اســـامی هســـتند و حـــدود 24۷۷ 

ـــند. ـــی باش ـــوراها م ـــن ش ـــو ای ـــر عض نف
دفتـــر امـــور روســـتایی و شـــوراها بـــه صـــورت 
مســـتمر آمـــوزش هـــای مـــورد نیـــاز را بـــرای اعضـــای 
ـــاری  ـــان دهی ـــاران و کارکن شـــوراهای اســـامی, دهی
ـــرای  ـــون ۸ کارگاه ب ـــه تاکن ـــد ک ـــی نمای ـــزار م ـــا برگ ه
دهیـــاران جدیـــد تحـــت عناوینـــی همچـــون وظایـــف 
4۸ وگانـــه دهیـــاران_ تعامـــل دهیـــاران بـــا شـــورا 
ـــاری  ـــی دهی ـــی و عمران ـــور مال ـــوال و ام ـــردم_ ام و م
هـــا_ بیمـــه مســـئولیت مدنـــی  برگـــزار شـــده اســـت.

 طراحـــی خـــوب و باکیفیـــت المان هـــای شـــهری 
می توانـــد دربردارنـــده پیام هـــای زیـــادی بـــرای 
شـــهروندان باشـــد کـــه ایـــن مهـــم توســـط هنرمنـــدان 

ــود. ــام می شـ اراک انجـ
بـــه گـــزارش چشـــم بـــه راه، علیرضـــا شـــعبانی بیـــان 
ـــی  ـــی و ورزش ـــی، اجتماع ـــازمان فرهنگ ـــت: س داش
ــام  ــت تمـ ــا رعایـ ــر دارد بـ ــهرداری اراک در نظـ شـ
شـــیوه نامه های بهداشـــتی، برنامه هـــای ویـــژه 
ـــنبه  ـــعبانیه، چهارش ـــاد ش ـــکاری، اعی ـــه درخت هفت
ـــهر  ـــطح ش ـــوروز 1401 را در س ـــد ن ـــال و عی ـــر س آخ

ـــد. ـــزار کن اراک برگ
ـــت  ـــا کیفی ـــوب و ب ـــی خ ـــه طراح ـــان اینک ـــا بی وی ب
دربردارنـــده  می توانـــد  شـــهری  المان هـــای 
پیام هـــای زیـــادی بـــرای شـــهروندان باشـــد کـــه ایـــن 
مهـــم توســـط هنرمنـــدان اراک انجـــام می شـــود، 
افـــزود: در ایـــن زمینـــه می تـــوان بـــا برگـــزاری 
کارگاه هـــای مختلـــف از ظرفیـــت طراحـــان شـــهر 
اراک در زمینـــه خلـــق آثـــار بهـــره بـــرد بـــه همیـــن 
ـــی  ـــی و ورزش ـــی، اجتماع ـــازمان فرهنگ ـــور س منظ
شـــهرداری اراک اقـــدام بـــه برگـــزاری دو کارگاه 

پوســـتر می کنـــد. و ورکشـــاپ طراحی 
سرپرســـت ســـازمان فرهنگـــی، اجتماعـــی و ورزشـــی 
شـــهرداری اراک  خاطرنشـــان کـــرد: هـــدف از 
برگزاری ورکشـــاپ طراحی پوســـتر، بهـــا دادن و 
اســـتفاده از پتانســـیل هنرمنـــدان شـــهر اراک در 
زمینـــه طراحـــی پوســـتر، اســـتفاده از خروجی هـــای 
ایـــن کارگاه در تابلوهـــای شـــهری، طراحـــی مناســـب 
در خصـــوص موضوعـــات محولـــه در ایـــن کارگاه هـــا و 
ـــات  ـــا موضوع ـــب ب ـــای مناس ـــتفاده از طراحی ه اس

ـــت. ـــی اس ـــی و مذهب مل

ـــی  ـــکات ایمن ـــه ن ـــی ب ـــه بی توجه ـــان اینک ـــا بی وی ب
در چهارشـــنبه آخـــر ســـال زیان هـــای مالـــی و 
ـــرد،  ـــد ک ـــاد خواه ـــی را ایج ـــل جبران ـــی غیرقاب جان
افـــزود: بـــا در نظـــر گرفتـــن تدابیـــر الزم می تـــوان 
از بـــروز حـــوادث در مراســـم چهارشنبه ســـوری 
فرهنگـــی،  ســـازمان  لـــذا  کـــرد؛  جلوگیـــری 
ـــر دارد  ـــهرداری اراک در نظ ـــی ش ـــی و ورزش اجتماع
مجموعـــه جشـــن هایی را در راســـتای آمـــوزش 
ـــاط  ـــر نق ـــهر و دیگ ـــرای ش ـــهروندی در فرهنگس ش

شـــهری برگـــزار کنـــد.
شـــعبانی بـــا اشـــاره بـــه برنامه هـــای پیـــش رو در هفتـــه 
درختـــکاری، گفـــت: امـــروزه مشـــکات زیـــادی 
همچـــون آلودگـــی هـــوا و آب، ســـامت مـــا انســـان ها 
و دیگـــر موجـــودات روی زمیـــن را بـــه خطـــر انداختـــه 
ــرم  ــال گـ ــه روز در حـ ــن روزبـ ــوای زمیـ ــت؛ هـ اسـ
ـــن  ـــر ای ـــف در اث ـــای مختل ـــت و بیماری ه ـــدن اس ش
آلودگی هـــا افزایـــش یافتـــه اســـت، از ایـــن رو ســـازمان 
فرهنگـــی، اجتماعـــی و ورزشـــی شـــهرداری اراک در 
ـــر و  ـــیما، منظ ـــازمان س ـــکاری س ـــا هم ـــر دارد ب نظ
فضـــای ســـبز، ســـپاه مقاومـــت بســـیج ناحیـــه اراک، 
کانـــون فرهنگـــی مســـاجد و شـــورای اســـامی شـــهر 

اراک همـــگان را بـــه کاشـــت درخـــت و مراقبـــت از 
ـــد. ـــویق کن ـــهر تش ـــطح ش ـــان س درخت

وی ادامـــه داد: در تـــاش هســـتیم بـــا برپایـــی غرفـــه 
ــرای  ــا بـ ــازی آنهـ ــب و آماده سـ ــاجد منتخـ در مسـ
هرچـــه باشـــکوه تر برگـــزار شـــدن برنامه هـــای 

هفتـــه درختـــکاری قـــدم برداریـــم.
سرپرســـت ســـازمان فرهنگـــی، اجتماعـــی و ورزشـــی 
ـــه طراحـــی برنامه هـــای  ـــا اشـــاره ب شـــهرداری اراک ب
متنـــوع در ســـال مهـــدوی و اعیـــاد نیمه شـــعبان، 
اظهـــار کـــرد: کمپیـــن همدلـــی بـــرای ظهـــور، توزیـــع 
ـــان،  ـــودکان و نوجوان ـــژه ک ـــی وی ـــته های فرهنگ بس
بـــردن جشـــن های نیمه شـــعبان بـــه داخـــل 
منـــازل، برگـــزاری مســـابقات و جشـــنواره های 
مختلـــف بـــرای تبییـــن حکومـــت مهـــدوی )عـــج( در 
ـــان از  ـــژه کـــودکان و نوجوان ـــه وی بیـــن خانواده هـــا و ب

ـــت. ـــام اس ـــن ای ـــای ای ـــن برنامه ه مهمتری
وی خاطرنشـــان کـــرد: اکـــران طرح هـــای فرهنگـــی 
و تبلیغـــات محیطـــی در ســـطح شـــهر و برگـــزاری 
چندیـــن برنامـــه و طـــرح شـــاد و مفـــرح بـــرای 
نـــوروز 1401 در قالـــب برنامه هـــای عروســـکی، 
تئاتـــر، موســـیقی، جنـــگ شـــادی، اســـتقرار 
ــوروزی،  ــافرین نـ ــتقبال از مسـ ــتگاه های اسـ ایسـ
و  برنامه هـــا  برپایـــی  اجرای نوروزگاه جهـــت 
جشـــن های نـــوروزی در محـــل دره گـــردو و جانمایـــی 
و برپایـــی نمایشـــگاه صنایـــع دســـتی در چنـــد نقطـــه 
از ســـطح شـــهر جهـــت عرضـــه صنایع دســـتی و 
توانمندی هـــای بانـــوان بـــرای آشـــنایی مســـافران 
از ایـــن آثـــار هنـــری در دســـت اقـــدام اســـت کـــه 
امیدواریـــم بـــازار خوبـــی بـــرای ارائـــه آثـــار هنرمنـــدان 

ایجـــاد کنـــد.

توجه ویژه به آموزش و توانمند سازی اعضای شوراهای اسالمی روستاها، دهیاران و کارکنان دهیاری ها

سرپرست سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اراک خبر داد:

اجرای نوروزگاه در منطقه گردشگری دره گردو، جهت برپایی برنامه ها و جشن های نوروزی

زور رانت، ربا و فساد در جامعه ما از زور 
علم بیشتر است و طرح صیانت سرپوشی 

بر مناسبات پرفساد و غیرشفاف است

بودجه سال 1401 شهرداری اراک تصویب شد

 توجه ویژه ای به پروژه گردشگری گردو شده است

معـاون بازرسـی و حمایـت از حقـوق مصـرف کنندگان 
مرکـزی  اسـتان  تجـارت  و  معـدن  صنعـت،  سـازمان 
گفـت:۳2 هـزار و 25۷ مـورد بازرسـی بـا هـدف مقابله 
بـا احتـکار و گرانفروشـی امسـال از واحدهـای صنفی، 
تولیدی و خدماتی این اسـتان انجام شد. »محمدجواد 
قربانیـان« افـزود: سـه هـزار و ۳۹۹ پرونـده در جریـان 
بازرسی از واحدهای صنفی، خدماتی و تولیدی استان 
مرکـزی در سـال جـاری تشـکیل و بـه مراجـع تعزیرات 
تحویل شـد. وی، ارزش ریالی تخلفات صورت گرفته را 
چهـار هزار و 102 میلیـارد ریال عنوان کـرد و ادامه داد: 
گرانفروشـی، درج نشدن قیمت، کم فروشی، تعطیلی 
خودسـرانه و صـادر نشـدن فاکتـور مهمتریـن تخلفات 

ثبـت شـده مربوط بـه اصنـاف اسـتان مرکزی در سـال 
جاری است. معاون بازرسی و حمایت از حقوق مصرف 
کننـدگان سـازمان صنعـت، معـدن و تجـارت اسـتان 
مرکزی اظهار داشـت: امسـال عـاوه بر بازررسـی های 
انجـام شـده، پنـج هـزار و ۷02 مـورد گـزارش مردمـی 
بـه سـتاد خبری سـازمان ارسـال شـده که چهار هـزار و 
۷40 مـورد آن تلفنی، ۷05 مورد حضـوری و 25۷ مورد 
کتبی بود. قربانیان بیان کرد: هشـت هزار و چهار مورد 
بازرسـی امسـال نیـز در خصوص مبـارزه با قاچـاق کاال 
انجام شـد کـه در این راسـتا، ۷4 پرونده بـه ارزش ریالی 
۳12 میلیـارد ریـال تشـکیل و تحویـل مراجـع قضایی 

شـده است.

بازرسی از 32 هزار و 2۵۷ واحد صنفی ، تولیدی و خدماتی در استان مرکزی

ــخت  ــی سـ ــور مصنوعـ ــدون نـ ــی بـ ــور دنیایـ   تصـ
خواهـــد بـــود، امـــا در حقیقـــت مـــا تنهـــا حـــدود 
ـــی  ـــی زندگ ـــور مصنوع ـــا ن ـــه ب ـــت ک ـــال اس 100 س
می کنیـــم. در حالـــی کـــه روشـــن کـــردن المـــپ 
ـــش از  ـــی بی ـــور مصنوع ـــا ن ـــت، ام ـــی اس ـــده خوب ای
حـــد می توانـــد بـــر ســـامت شـــما تاثیـــر منفـــی 
ـــبانه روزی  ـــم ش ـــال در ریت ـــت آن اخت ـــذارد و عل بگ
اســـت کـــه می توانـــد بـــر بســـیاری از جنبه هـــای 
ســـامتی شـــما تاثیرگـــذار باشـــد. نتایـــج تحقیقـــات 
نشـــان می دهـــد کـــه قـــرار گرفتـــن بیـــش از حـــد 
ــا  ــت بـ ــن اسـ ــی ممکـ ــور مصنوعـ ــرض نـ در معـ
ـــه چاقـــی، اختـــاالت  ـــد ســـامتی ازجمل شـــرایط ب
ـــا  ـــن یافته ه ـــد. ای ـــط باش ـــری مرتب ـــک و پی متابولی
نشـــان می دهـــد کـــه زمـــان قـــرار گرفتـــن در 
ــا  ــدن بـ ــت بـ ــر مدیریـ ــد بـ ــور می توانـ ــرض نـ معـ
ـــرژی حتـــی تنظیـــم  گلوکـــز و چربی هـــا، مصـــرف ان
ـــذارد. ـــر بگ ـــولین تاثی ـــه انس ـــاوم ب ـــراد مق ـــا در اف دم

نور مصنوعی بیش از حد می تواند بر 
سالمت شما تاثیرمنفی بگذارد!

واژه نمـــی توانـــد 
ـــا  ـــا فع ـــاری ه ـــن بیم ـــاید ای ـــا ش ـــد ی ـــوس باش ملم
بـــرای ســـایر روســـتاها بوجـــود نیامـــده باشـــد و بـــرای 
آنهـــا کـــه درگیـــر نشـــده انـــد اهمیتـــی نداشـــته 
ـــد  ـــی باش ـــده م ـــع آالین ـــود صنای ـــا در وج ـــد، ام باش
و تنهـــا راه کمـــک بـــه مـــردم منطقـــه دادن امکانـــات 
بهداشـــتی ، رفاهـــی )درحیطـــه روح ، روان و جســـم( 

ـــت. ـــه اس ـــردم منطق ـــه م ـــئولین ب ـــط مس توس
کلمـــه حـــق آالیندگـــی کـــه مبلغـــی ناچیـــز 
پرداختـــی صنایـــع آالینـــده در مقابـــل ســـامت 
انســـان هـــا و حیـــات آنهاســـت و مرهمـــی شـــده 
ـــن  ـــردم، زمی ـــده م ـــی آین ـــش آالم و نگران ـــرای کاه ب
ــن  ــود ایـ ــت وجـ ــه علـ ــه بـ ــاورزی کـ ــای کشـ هـ
ـــا  ـــه ب ـــدی ک ـــه قن ـــده و کارخان ـــک ش ـــع خش صنای
بـــی همتـــی برخـــی مســـئولین ســـال هاســـت کـــه 
تعطیـــل شـــده و همیـــن روزاســـت کـــه باقـــی مانـــده 

زمیـــن ایـــن مجموعـــه کـــه بـــه فـــروش نرفتـــه تبدیـــل 
بـــه مرکـــز خریـــد گـــردد) در حالیکـــه ســـرمایه گـــذار 
ـــراث  ـــه می ـــه ک ـــن کارخان ـــرای ای ـــده ب ـــا کنن و احی
بجـــا مانـــده از پدرانمـــان اســـت وجـــود دارد( و مـــردم 

ـــدوار . ـــران و امی ـــان نگ همچن
چـــرا پژوهشـــگران و کنشـــگران ایـــن میلیاردهـــا 
تومـــان پولـــی کـــه در طـــی ایـــن چندســـاله بعنـــوان 
حـــق آالیندگـــی بـــه منطقـــه وارد شـــده و بـــه 
ـــی  ـــردم نم ـــاع م ـــه اط ـــده را ب ـــه ش ـــاح هزین اصط
رســـانند کـــه هزینـــه چـــه کارهایـــی شـــده وچـــه درد 

یـــا درهایـــی را از مـــردم درمـــان نمـــوده اســـت.
درمانـــگاه هـــا و بیمارســـتان هـــا مجهـــز یافتـــه شـــده 
یـــا اشـــتغال هـــای پایـــداری ایجـــاد شـــده یـــا صنایـــع 
ــه  ــوده ایم؟بـ ــاد نمـ ــان ایجـ ــرای زنـ ــی را بـ خانگـ

ـــم؟ ـــرده ای ـــه ک ـــتی چ راس
ـــدول،  ـــفالت ،ج ـــرج آس ـــا خ ـــول ه ـــن پ ـــتر ای بیش

نمـــا و تابلـــو شـــده تـــا کارهـــای زیربنایـــی و اساســـی، 
مســـئولین از خـــود نمیپرســـند پـــس ســـهم واقعـــی 
مـــردم چـــه شـــد؟ حـــق و ســـهم جوانان،میانســـاالن 
ـــی  ـــق آالیندگ ـــای ح ـــردان در کج ـــان و م و در کل زن
ـــت  ـــا دریاف ـــازند را ب ـــه ش ـــت منطق ـــرار دارد کافیس ق
میلیـــارد هـــا تومـــان حـــق آالیندگـــی بـــا شهرســـتان 
ــت را  ــا واقعیـ ــد تـ ــه کنیـ ــوار مقایسـ ــای همجـ هـ
ــهرداران  ــاران و شـ ــداران ، دهیـ ــد. از بخشـ دریابیـ
آمـــار طـــرح هـــای ایجـــاد شـــده در منطقـــه کـــه 
بـــا اســـتفاده از حـــق آالیندگـــی احـــداث شـــده را 
ـــا بداننـــد چـــه اتفاقـــی رخ داده اســـت. ـــد ت بخواهی
از مســـئولین جدیـــد شهرســـتان و اســـتان مـــی 
ـــق  ـــزان ح ـــوزی می ـــت و دلس ـــا جدی ـــه ب ـــم ک خواهی
آالیندگـــی شـــازند را مشـــخص کـــرده و بـــرای هزینـــه 
ـــه  ـــی و اساســـی ارائ ـــزی زیربنای ـــه ری کـــردن آن برنام
ـــه دادن وام آن هـــم وام هایـــی کـــه  ـــا ب نماینـــد و صرف

ـــد  ـــا نکنن ـــد اکتف ـــی گیرن ـــس م ـــردم پ ـــود از م ـــا س ب
ـــای  ـــل ه ـــا نس ـــته ت ـــر برداش ـــزرگ ت ـــی ب ـــدم های و ق
ــد  ــره منـ ــا بهـ ــب آن هـ ــد از مواهـ ــدی بتواننـ بعـ
ـــا کمـــک کننـــد  شـــوند. از مســـئولین میخواهیـــم ت
ــه ســـمبل شـــکوفایی  ــازند کـ ــه قنـــد شـ کارخانـ
ـــدازی  ـــت راه ان ـــه اس ـــی منطق ـــاورزی و صنعت کش
گـــردد و بیمارســـتانی کـــه حـــق مـــردم منطقـــه 
ـــه  ـــه منطق ـــد ک ـــاش کنن ـــده و ت ـــاخته ش ـــت س اس
شـــازند کـــه مـــی توانـــد بـــه عنـــوان یـــک قطـــب 
گردشـــگری در اســـتان مرکـــزی و کشـــور مطـــرح 
شـــود را شـــکوفا نماینـــد و همچنیـــن بـــا حمایـــت از 
ـــزرگ صنعتـــی اشـــتغال زا  کارگاه هـــای کوچـــک و ب
کـــه آلودگـــی بـــرای منطقـــه نداشـــته باشـــند گامـــی 
ـــته  ـــه برداش ـــی منطق ـــتغال زای ـــت اش ـــزرگ در جه ب

شـــود.
شازند زنده است.

مطالبه حقوق مردم منطقه شازند
 ادامه از صفحه اول . . .

مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری مرکزی:
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نقـــل  و  حمـــل  ســـازمان  سرپرســـت 
گفـــت: اراک  شـــهرداری  ومســـافر   بـــار 

ـــافر،  ـــاظ مس ـــه لح ـــه ب ـــوط ک ـــدادی ازخط ـــرای تع ب
ــا ظرفیـــت ترافیکـــی، قابلیـــت تـــردد  ــافت یـ مسـ
ـــه اقتصـــادی مناســـبی  ـــا صرف ـــوس را نداشـــته ی اتوب
ـــدارد میتـــوان از میـــدل بـــاس هـــا اســـتفاده  وجـــود ن

ـــرد. ک
وی افـــزود: طبـــق برنامـــه ســـازمان حمـــل و نقـــل 
ــدن 45  ــه شـ ــهرداری اراک، اضافـ ــار و مسافرشـ بـ
دســـتگاه بـــه نـــاوگان اتوبوســـرانی  در دســـتور کار 
ــداد؛ 15   ــن تعـ ــر از ایـ ــال حاضـ ــرار دارد و در حـ قـ
میـــدل بـــاس و ۳0 دســـتگاه اتوبـــوس ســـهمیه در 

نظـــر گرفتـــه شـــده اســـت.
ــی  ــوط مـ ــی از خطـ ــت: برخـ ــدی گفـ عزیزمحمـ
ــترک اتوبـــوس و میـــدل بـــاس  ــد خـــط مشـ تواننـ
ـــمتی از  ـــم قس ـــه داری ـــده برنام ـــال آین ـــند. در س باش
ـــوس  ـــا اتوب ـــی )ره( ب ـــام خمین ـــتان ام ـــط بیمارس خ
هـــا و ادامـــه ســـفر بـــا میـــدل بـــاس هـــا صـــورت 

پذیـــرد.
عزیزمحمـــدی گفـــت: از اعتبـــارات کاهـــش آلودگـــی 
هـــوا مبلغـــی بالـــغ بـــر 100 میلیـــارد تومـــان ،۶0 
ـــا 1۶5  ـــی ،جمع ـــهیات بانک ـــان از تس ـــارد توم میلی
میلیـــارد تومـــان هزینـــه خریـــد 45 دســـتگاه شـــامل 
ـــوس  ـــتگاه اتوب ـــاس و ۳0 دس ـــدل ب ـــتگاه می 15 دس
ــذاری  ــده اســـت، واگـ ــه شـ ــر گرفتـ ــد در نظـ جدیـ
نـــاوگان اتوبـــوس در دو طـــرح ملکـــی و واگـــذاری 
ـــه  ـــزی شـــده و هـــر دو طـــرح ب ـــردار برنامـــه ری بهـــره ب
ـــت  ـــده اس ـــال ش ـــهر اراک ارس ـــامی ش ـــورای اس ش
ـــه  ـــا ب ـــوس ه ـــورا اتوب ـــن ش ـــه ای ـــر و مصوب ـــا نظ ـــه ب ک

ـــد. ـــد ش ـــه خواهن ـــل اضاف ـــل و نق ـــاوگان حم ن
وی ادامـــه داد: ناگفتـــه نمانـــد طبـــق بخشـــنامه 
و آییـــن نامـــه هـــای وزارت کشـــور و ســـازمان 
شـــهرداری هـــا موظـــف هســـتیم،حداقل 40 درصـــد 
ــوط را در  ــردد و خطـ ــال تـ ــای درحـ ــوس هـ از اتوبـ

ــازمان نـــگاه داریـــم. اختیارسـ
عزیرمحمـــدی افـــزود: تمامـــی رانندگانـــی کـــه در 
ــا  ــا و یـ ــره بردارهـ ــط بهـ ــی توسـ ــش خصوصـ بخـ

ــه  ــانی بـ ــت رسـ ــال خدمـ ــازمان در حـ ــط سـ توسـ
ـــرایط  ـــد دارای ش ـــتند، بای ـــریف اراک هس ـــردم ش م

ــند. ــازمان باشـ ــتانداردهای سـ ــاص و اسـ خـ
همچنیـــن شـــرکت های تولیدکننـــده خـــودرو بـــه 
ـــا  ـــده ه ـــا و رانن ـــره برداره ـــرای به ـــورت دوره ای ب ص

ـــد. ـــی نماین ـــزار م ـــی برگ ـــای آموزش کاس ه
وی ادامـــه داد: بـــا توجـــه بـــه نیازهمـــکاری بیـــن 
ـــهرداران  ـــک و ش ـــار و ترافی ـــل ب ـــل و نق ـــازمان حم س
ـــازمان  ـــی س ـــره امان ـــاء دای ـــن خ ـــق و همچنی مناط
حمـــل و نقـــل مســـافر و بـــار شـــهرداری اراک، 
در خصـــوص بهینـــه ســـازی ایســـتگاه هـــای 
اتوبـــوس پیگیـــر هســـتیم تـــا تمـــام ایســـتگاه هـــا 
بهـــره وری مناســـبی را  داشـــته باشـــند.همچنین 
تمامـــی راننـــدگان اتوبـــوس موظـــف هســـتند 
رمـــپ مخصـــوص را بـــرای اســـتفاده معلولیـــن 
مهیـــا نماینـــد. سرپرســـت ســـازمان حمـــل و 
گفـــت:  اراک  شـــهرداری  ومســـافر  بـــار   نقـــل 
دربیشـــترمواقع ســـرپناه هـــا و ایســـتگاه هـــا بـــه 
ــا  پیمانـــکاران واگـــذار شـــده اســـت و در قراردادهـ
ـــده  ـــرا نش ـــر اج ـــی اگ ـــده ول ـــر گردی ـــوارد ذک ـــن م ای

ــال  ــازمان در سـ ــی سـ ــره امانـ ــدازی دایـ ــا راه انـ بـ
1401 می توانیـــم کمـــی تخصصـــی تـــر موضـــوع 

را پیگیـــری نماییـــم.
وی افـــزود: علیرغـــم اینکـــه موضـــوع ترافیـــک مربوط 
ـــل  ـــا حم ـــت ام ـــهرداری اس ـــک ش ـــازمان ترافی ـــه س ب
و نقـــل عمومـــی می توانـــد بخشـــی از معضـــل 
ـــاش  ـــتا ت ـــن راس ـــد، در همی ـــل نمای ـــک را ح ترافی
ـــز  ـــع تجهی ـــه موق ـــرانی را ب ـــاوگان اتوبوس ـــم ن کرده ای
ـــازی و  ـــازی ، بهس ـــا نوس ـــم و ب ـــانی نمایی ـــه  روزرس و ب
ـــبی  ـــبتًا مناس ـــرد نس ـــد عملک ـــتگاه جدی ـــد دس خری

ـــیم. ـــته باش داش
ــل  ــک دالیـ ــل ترافیـ ــت: معضـ ــدی گفـ عزیزمحمـ
ـــا و  ـــازمان ه ـــکاری س ـــد هم ـــه نیازمن ـــدد دارد ک متع
ارگان هـــای متفـــاوت اســـت، البتـــه ایـــن همـــکاری بـــه 
دالیـــل بســـیار نتوانســـته اســـت کامـــا شـــکل بگیـــرد. 
ـــال  ـــی در س ـــل عموم ـــل و نق ـــتفاده از حم ـــه اس تعرف
جدیـــد، مصـــوب و بـــه شـــورای ســـازمان ارســـال شـــده 

ـــت. اس
ـــه شـــورای شـــهر  ـــب ب شـــورای ســـازمان بعـــد از تصوی
ــردد. ــی گـ ــاع مـ ــداری ارجـ ــه فرمانـ  و پـــس از آن بـ

ـــل و  ـــه حم ـــش هزین ـــار افزای ـــال یکب ـــا در س ـــا تنه م
ـــای  ـــرخ ه ـــه ن ـــت  ک ـــم داش ـــی را خواهی ـــل عموم نق
ـــردد.  ـــی گ ـــام م ـــال 1401 اع ـــدای س ـــد در ابت جدی
عزیـــز محمـــدی در مـــورد نارضایتـــی راننـــدگان 
 تاکســـی از وضعیـــت معیشـــتی خـــود افـــزود:

بـــا توجـــه بـــه شـــرایطی کـــه همـــه مـــا بـــا آن 
دســـت و پنجـــه نـــرم می کنیـــم، همچـــون تحریـــم 
هـــای ظالمانـــه، تـــورم ، افزایـــش قیمـــت خـــودرو 
و دیگـــر مشـــکات باعـــث ایجـــاد بـــار اضافـــی 
اســـت. شـــده  تاکســـیرانی  نـــاوگان  دوش   روی 

ـــدگان و  ـــر رانن ـــده اکث ـــث ش ـــده باع ـــکات عدی  مش
ـــه  ـــبت ب ـــری نس ـــل کمت ـــی تمای ـــا کس ـــرداران ت بهره ب

ـــد. ـــان دهن ـــود نش ـــودرو خ ـــازی خ نوس
ســـازمان حمـــل و نقـــل  شـــهرداری اراک در حـــال 
مذاکـــره بـــا تعاونی هـــای تامیـــن قطعـــات یدکـــی 
خـــودرو هـــا بـــرای خدمـــت رســـانی بهتـــر بـــه 
ـــوازم  ـــم قطعـــات و ل تاکســـیرانان اســـت، در نظـــر داری
ـــه صـــورت اقســـاطی در اختیـــار راننـــدگان  یدکـــی را ب
تاکســـی قـــرار دهیـــم. مهـــم تـــر از همـــه بـــا چنـــد 
بانـــک عامـــل وارد مذاکـــره شـــده ایـــم تـــا بتوانیـــم 
وامـــی را بـــرای خریـــد خـــودرو جدیـــد در نظـــر 
ـــه دلیـــل عـــدم  ـــی شـــدن مذاکـــرات ب ـــم، طوالن بگیری
ــوده  ــهیات بـ ــت تسـ ــه پرداخـ ــا بـ ــل بانک هـ تمایـ

اســـت.
ــه  ــا را بـ ــث وام هـ ــتیم مبحـ ــال 1400 نتوانسـ در سـ
ـــل  ـــدم تمای ـــی ع ـــل اصل ـــه دلی ـــانیم ک ـــرانجام برس س
ـــن  ـــره پایی ـــا به ـــهیات ب ـــت تس ـــه پرداخ ـــا ب بانک ه
ـــرای  ـــی ب ـــدواری مبلغ ـــال 1401 امی ـــا در س ـــود ام ب
ــه  ــوده بـ ــای فرسـ ــی هـ ــل تاکسـ ــی از تبدیـ بخشـ

ـــرد. ـــق میگی ـــو تعل ـــینهای ن ماش
داشـــت: اذعـــان  محمـــدی   عزیـــز 

بنـــده بـــه انجـــام طرح هـــای خـــط ویـــژه حمـــل و نقـــل 
ـــم  ـــه بتوانی ـــرای اینک ـــخ دارم، ب ـــاد راس ـــی اعتق عموم
ـــا  ـــم ت ـــر کنی ـــهر را کمت ـــزی ش ـــته مرک ـــک هس ترافی
تـــرددی بهتـــر و راحت تـــر داشـــته باشـــیم و حتـــی 
بـــرای آنکـــه آلودگـــی ترافیکـــی کمتـــری متوجـــه 
ـــای  ـــط ه ـــاد خ ـــه ایج ـــرم ب ـــاز مب ـــود نی ـــهروندان ش ش

ویـــژه حمـــل و نقـــل عمومـــی داریـــم و ایـــن مهـــم 
ــا ازعهـــده شـــهرداری و ســـازمانهای مربوطـــه  تنهـ
ـــد  ـــکاری چن ـــی و هم ـــه هماهنگ ـــاز ب ـــد و نی برنمی آی

ــته دارد. ارگان وابسـ
در ابتـــدای امـــر شـــورای ترافیـــک بایـــد مصـــوب کنـــد 
و بعـــد از آن واحدهـــای مجـــری دولتـــی همـــکاری الزم 
ـــد  ـــد و بای ـــام دهن ـــهرداری انج ـــازمان های ش ـــا س را ب
ـــای  ـــط ه ـــه خ ـــد ک ـــر باش ـــئولین ام ـــه مس ـــل توج قاب
ویـــژه قبلـــی نیـــز مـــورد اعتنـــا مـــردم قـــرار نگرفتـــه و در 
ـــه  ـــف ب ـــای موظ ـــط ارگانه ـــون توس ـــال قان ـــع اعم واق

ـــت. ـــده اس ـــام نش ـــت انج ـــورت درس ص
وظایـــف  دیگـــر  مـــورد  در  محمـــدی  عزیـــز 
و  بـــار  و  مســـافر  نقـــل  و  حمـــل  ســـازمان 
افـــزود: اراک  شـــهرداری  هـــای   پایانـــه 
مـــا بـــرای پایانـــه اصلـــی و مرکـــزی شـــهر بـــا دو شـــرکت 
ـــازی  ـــه س ـــرای بهین ـــه ب ـــم ک ـــته ای ـــرارداد داش ـــد ق عق
مجموعـــه اقدامـــات الزم را انجـــام دهنـــد، مبلغـــی کـــه 
بـــرای ایـــن کار در ســـال 1400 در نظـــر گرفتـــه شـــده 
ـــد  ـــت و بای ـــی نیس ـــی کاف ـــل تورم ـــه عوام ـــه ب ـــا توج ب
ـــد  ـــه جدی ـــص بودج ـــری و تخصی ـــا بازنگ در 1401 ب

بهســـازی کامـــل را انجـــام دهیـــم.
ـــال  ـــم در س ـــان ه ـــر و فراه ـــای غدی ـــه ه ـــورد پایان در م
ــه  ــر گرفتـ ــه خاصـــی در نظـ ــه و برنامـ 1401 بودجـ
ـــا  ـــهرداری ی ـــود ش ـــارات خ ـــا اعتب ـــه ب ـــت ک ـــده اس ش
ـــر  ـــه اگ ـــورت پذیرد.البت ـــاماندهی ص ـــرداران س بهره ب
شـــورای شـــهر مصـــوب نمایـــد جانمایـــی جدیـــد 

بـــرای پایانـــه غدیـــر انجـــام می شـــود.
از دیگـــر برنامـــه هـــای ســـازمان حمـــل و نقـــل مســـافر 
ـــر  ـــاد، تعمی ـــه ایج ـــوان ب ـــهرداری اراک می ت ـــار ش و ب
ـــرپناه  ـــوس و س ـــای اتوب ـــتگاه ه ـــازی ایس ـــه س و بهین
ــش  ــا افزایـ ــد بـ ــال جدیـ ــرد. در سـ ــاره کـ ــا اشـ هـ
ــاز  ــورد نیـ ــتاندارد مـ ــه اسـ ــا بـ ــوس هـ ــداد اتوبـ تعـ
ـــت  ـــد اولوی ـــوس بای ـــا اتوب ـــردد ب ـــیم و ت ـــهر می رس ش
شـــهروندان باشـــد و اســـتفاده از حمـــل و نقـــل 
عمومـــی بـــه جـــای خـــودروی شـــخصی بـــا توجـــه بـــه 
کـــم شـــدن مـــدت انتظـــار در ایســـتگاه هـــا مـــد نظـــر 

ـــرد. ـــرار گی ق

 در حـوزه تحقـق درآمدهـا 5 هـزار و 100 ملیـارد تومـان پیـش 
بینی شـده بـود که تا پایان دی مـاه 5 هـزار و 200 میلیارد تومان 
معادل 12۳ درصد مازاد درآمد داشـته ایم که بیشـتر درآمدها نیز 

مالیاتی بوده اسـت.

کسب هزار میلیارد درآمد مازاد 
در 10 ماهه امسال در استان مرکزی

یادگاری، رئیس سازمان برنامه و بودجه استان 
خبر داد:

بعد از  اما  و اگرهایی که در رابطه با تعیین تکلیف بیش از 250 تن سرم 
تاریخ گذشته در گمرک وجود داشت، در نهایت سازمان اموال تملیکی 

نسبت به انهدام این محموله دارویی اقدام کرده است.
ماجرای سرم های تاریخ گذشته از زمانی شروع شد که تابستان امسال 
مسئوالن گمرک ایران از وجود 500 تن سرم دپو شده در گمرک خبر 
دادند، ارونقی- معاون وقت فنی گمرک ایران- اعام کرده بود که 
حدود 250 تن از این سرم ها مربوط به پنج سال پیش بوده و ظاهرا 
تاریخ انقضای آن تمام و یا رو به پایان است، همچنین حدود 2۸0  تن 
دیگر نیز از یک سال قبل برای بیماران دیالیزی وارد کشور شده اما 
تعیین تکلیفی نشده بود.در نهایت در شهریور ماه، طی بازدید معاونان 
دادستان تهران از گمرک تهران و انبارهای عمومی، در کنار سایر اقام 
سامت محور موضوع سرم های تاریخ گذشته و همچنین دارای 
تاریخ مصرف مورد توجه قرار گرفت و مقرر شد با ورود وزارت بهداشت 
تعیین تکلیف شود؛ به گونه ای که  250 تن سرم تاریخ گذشته تحویل 
سازمان اموال تملیکی شده و  2۸0 تن سرم دیگر که مربوط به بیماران 
دیالیزی بود نیز به سرعت از سوی وزارت بهداشت بررسی و در صورت 

صدور مجوز از گمرک ترخیص شود.
این در حالی است که تازه ترین اعام اجتهادی -رئیس سازمان اموال 
تملیکی- از این حکایت دارد که اخیرا 25۹ تن سرم تاریخ گذشته که 
در شهریورماه امسال  در اختیار این سازمان قرار گرفته بود، منهدم 
شده است. در جریان این سرم های تاریخ گذشته مسایل دیگری 
مطرح بود از جمله اینکه گفته می شد می تواند برای مصارف ثانویه 
و غیر انسانی مورد استفاده قرار گیرد و یا میرمعینی- معاون پیشین 
سازمان اموال تملیکی- تاکید داشت که باید طبق قانون، وزارت 
بهداشت این اقام دارویی را تحویل گرفته و تعیین تکلیف کند، 
در عین حال که وی معتقد بود امحای این سرم ها هزینه ای حدود 
250 میلیون تومان می تواند به همراه داشته باشد. این البته تنها 
حاشیه سرم های وارداتی در سال جاری نبود و از مردادماه امسال 
که به دلیل کمبود و نیاز داخلی، از مردادماه واردات سرم آغاز شد، 
به دلیل ناهماهنگی های موجود در واردات اقام دارویی، ترخیص 
حدود 1۳00 تن سرم با مشکل مواجه شد و مدت ها محل مناقشه 
وزارت بهداشت و گمرک بود که در نهایت ترخیص آن در دستور کار 

قرار گرفت.

2۵0 تن "سرم" منهدم شد

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان مرکزی از ثبت تفرش به عنوان " شهر ملی "تفرشی دوزی" خبر 
داد. به  گزارش چشم به راه، مصطفی مرزبان گفت: »پرونده ثبت ملی تفرش به عنوان شهر ملی تفرشی دوزی)درویشی 
دوزی( در سال های ۹۸ و ۹۹ تهیه شد و پس از کسب نظر هیات داوران کمیته ثبت ملی شهرها و روستاهای ملی صنایع 
دستی کشور مورد تایید قرار گرفت.مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان مرکزی اظهار با بیان اینکه 
پیش از این روستای سمقاور به عنوان روستای ملی منبت، از استان مرکزی ثبت شده است خاطرنشان کرد:  »برخی 
از آثار در حوزه صنایع دستی وجود دارند که برای اولین بار در منطقه خاصی کار شده و به همین دلیل به نام همان شهر 
نیز به ثبت رسیده است. تفرشی دوزی برای اولین بار در تفرش انجام شده و به نام همین شهر نیز به ثبت رسیده است.«  

مرزبان در ادامه افزود: »تفرشی دوزی یا درویش دوزی یکی از رودوزی های سنتی ایران است که هنرمندان شهرستان 
تفرش در آن تبحری دیرینه دارند. هنری که از شهرستان تفرش برخاسته است.« وی افزود: »در تیرماه 1۳۹۸ شورای 
ثبت میراث ناملموس کشور هنر مهارت تولید تفرشی دوزی را به عنوان اثر ناملموس استان در فهرست آثار ملی به ثبت 
رساند.«  مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان مرکزی اضافه کرد: »تنوع در نقوش تفرشی دوزی 
از ویژگی های بارز آن است و گستردگی این نقش و نگارها که با تکرار تعداد بی شماری از نقوش هندسی به دست می 
آید.«  مرزبان اظهار امیدواری کرد: »ثبت تفرش به عنوان شهر ملی درویشی دوزی با همدلی و وفاق مسووالن این شهر و 
استان، بستر مناسبی برای آموزش، ترویج، توسعه فعالیت های هنری و حمایت از هنرمندان این هنر دیرینه فراهم کند.«  
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان مرکزی  با بیان اینکه پس از ثبت تفرش به عنوان شهر ملی 
تفرشی دوزی، دبیرخانه مربوطه در این شهر شکل می گیرد و به سیاستگذاری در زمینه آموزش، ترویج و حمایت از این 
هنر می پردازد، گفت: »ثبت ملی شدن توجه بیشتری را به این منطقه معطوف می کند که الزم است برنامه ریزی مناسبی 
برای بهره گیری از این فرصت توسط بخش دولتی و مدیران شهری صورت گیرد.«  مرزبان تاکید کرد: »ثبت ملی شهرها 
در زمینه صنایع دستی به رونق اقتصادی و اشتغال در این بخش و همچنین صنعت گردشگری کمک بسیاری می کند و 
وزارت میراث فرهنگی نیز حمایت از این شهرها را در اولویت قرار می دهد.«  او با اشاره به اینکه عنوان شهر ملی یا جهانی 
دائمی نیست و عملکرد ساالنه این مناطق برای حفظ عنوان، ارزیابی می شود، تصریح کرد: »مهمترین مسائلی که 
مورد ارزیابی قرار می گیرند اقدامات انجام شده در زمینه آموزش، ترویج، تبلیغات، نمادسازی، نامگذاری شهری، توسعه 
فعالیت های اقتصادی و اشتغال، حمایت از هنرمندان و برپایی نمایشگاه و حضور در نمایشگاه های ملی و بین المللی 
است.«وی افزود: »در زمان حاضر تفرش دارای 100 هنرمند و ۳0 کارگاه فعال در زمینه تفرشی دوزی )درویشی دوزی( 
است و استادان مجرب و شناخته شده ای در این رشته دارد.«  مرزبان گفت: »به زودی  در مراسمی با حضور مسئوالن 
ارشد میراث فرهنگی و جمعی از مقامات کشوری و استانی آئین رونمایی از نمادها و جشن ثبت این هنر در تفرش برگزار 
می شود.«  بیش از ۸000 هنرمند در رشته های مختلف  صنایع دستی و هنرهای سنتی در استان مرکزی فعال هستند.

مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان مرکزی گفت: »نحوه و 
شرایط واگذاری بناهای تاریخی به بخش خصوصی تسهیل شد.«

 به  گزارش چشـم به راه، مصطفی مرزبان، در جلسـه کمیته فنی واگذاری ها عنوان 
کرد: »شـرایط واگذاری سـه کاروانسرای تاریخی خشکه رود، کهک و آسیاب جفتی 

تغییر می کند و برای واگذاری به بخش خصوصی تسـهیل می شـود.«
مدیر کل میراث فرهنگی، گردشـگری و صنایع دسـتی استان مرکزی با بیان اینکه 
انتظار می رود در آینده نزدیک شـاهد مشـارکت بیشـتر بخش خصوصی در مرمت 
و بازسـازی بناهای تاریخی استان باشـیم، تصریح کرد: »اداره کل میراث فرهنگی، 
گردشـگری وصنایع دسـتی اسـتان آمادگـی هرگونـه حمایـت از سـرمایه گذاران را 

دارد.«
 مرزبـان در ادامـه افـزود: »افزایش مـدت زمان بهره برداری از 20 سـال به 25 سـال و 
افزایـش مـدت زمـان مرمت و احیا ایـن پروژه هـا از 24 ماه به ۳۶ ماه از پیشـنهادات 
ایـن جلسـه بـود کـه بـر اسـاس رای اعضـا جلسـه بـرای تشـویق سـرمایه گذاران 
بخـش خصوصـی در ایـن امـر در نظر گرفته شـد و بـه زودی مزایـده آن بـرای جذب 
سـرمایه گذار اعـام خواهـد شـد.«  او خواهـان ترغیـب سـرمایه گذاران بـه سـرمایه 
گذاری در بناهای تاریخی اسـتان شـد و خاطرنشـان کرد: »می توان با احیا بناهای 

تاریخـی عـاوه بـر اشـتغالزایی زمینه حفظ بناهـای تاریخـی را نیز فراهـم کرد.«
 مدیر کل میراث فرهنگی، گردشـگری و صنایع دسـتی اسـتان مرکزی  با بیان اینکه 
در گذشـته نیـز چندین بنـای تاریخی در اسـتان به بخش خصوصی واگذار شـده و 
عملکرد خوبی در این زمینه حاصل شـده اسـت، اظهار داشـت: »اگر مردم نسـبت 
بـه ایـن واگذاری هـا اطاع داشـته باشـند از آن اسـتقبال می کنند و ضروری اسـت 
اماکن قابل واگذاری از طریق صداوسـیما و دیگر رسـانه ها به مردم معرفی شـود.«

مدیـرکل میراث فرهنگـی، گردشـگری و صنایع دسـتی اسـتان مرکـزی  
گفـت: »پنج اثر منقـول تاریخی- فرهنگی اسـتان در شـورای ثبت میراث 

منقـول واجـد ارزش ثبـت در فهرسـت آثـار ملی کشـور شـناخته شـد.«
 به گزارش چشـم به راه،  مصطفی مرزبان گفت: »5 اثر تاریخی- فرهنگی 
شـامل: صنـدوق چوبی بقعـه امامـزاده شـاهواروق، صنـدوق چوبی بقعه 
شـاهزاده قاسـم کهـک، صنـدوق چوبـی بقعـه امامـزاده فضـل و یحیـی 
محـات، صنـدوق چوبـی امامـزاده منصـور  مامونیه و سـنگ فرمان شـاه 

عباسـی در انجـدان در فهرسـت آثـار منقـول کشـور به ثبت رسـیدند.«
 مدیـرکل میراث فرهنگـی، گردشـگری و صنایع دسـتی اسـتان مرکـزی 
ادامـه داد: »صنـدوق چوبـی بقعه قاسـم شـاهواروق مربوط به تاریـخ ۹5۷ 
ق صنـدوق چوبـی بقعه امامـزاده کهک مربوط بـه سـال ۹2۳ ق، صندوق 
چوبـی بقعـه امامزاده منصـور مامونیه بـه تاریـخ ۹4۷ ق و صنـدوق چوبی 
امامـزاده فضـل و یحیی محـات مربـوط بـه سـال ۹۷0 ق در دوره صفوی 
هستند.«   وی با تاکید بر اینکه ثبت آثار تاریخی استان پیش زمینه حفظ، 
نگهـداری و احیـای بناهـای تاریخـی اسـت و صیانـت از میـراث فرهنگی 
نیـاکان جزئـی از رسـالت ملـی به حسـاب می آیـد گفـت: »این آثـار نفیس 
چوبی به واسطه بهره گیری از انواع تزئینات چوبی شامل منبت، مشبک، 
و ... نیـز کتیبه هـای ثلـث اجرا شـده بـر روی بدنه ها که شـامل آیـات قرآن، 
ادعیـه بـه نـام واقف، نـام سـازندگان و... نمونه های منحصر به فـرد در هنر 
چوب شـناخته می شوند.  مرزبان گفت: »سنگ فرمان شاه عباس فرمان 
شـاه عباس اول صفوی به شـاه خلیل اله انجدانی از امامان اسـماعیلیه و 
تیـول دار انجـدان اسـت کـه در آن مـردم انجـدان از توابـع دارالمومنین قم 
در مـاه رمضـان از مالیـات معـاف شـده انـد.«  وی افزود: »سـنگ مذکور به 
شـکل مثلـث نا منظـم و دارای کتیبه ای نسـتعلیق اسـت کـه در پایـان آن 
تاریـخ 10۳۶ ق حک شـده اسـت.«  مدیرکل میراث فرهنگی، گردشـگری 
و صنایع دسـتی اسـتان مرکـزی گفـت: »هرگونـه دخـل و تصرف یـا اقدام 
عملیاتـی کـه منجـر بـه تخریب یـا تغییـر هویت ایـن آثـار شـود برابـر مواد 
55۸ قانون مجازات اسـامی، تعزیرات و مجازات بازدارنده، جرم محسوب 

می  شـود و مرتکب مشـمول مجـازات قانونی خواهد شـد.«

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشـگری و صنایع دستی اسـتان مرکزی از ثبت چهار 
اثر طبیعی اسـتان مرکزی در فهرسـت میراث ملی کشـور خبر داد.

 به گـزارش چشـم بـه راه، مصطفـی مرزبـان اظهار کـرد: »در جلسـه شـورای ثبت 
ملـی میـراث  طبیعی اداره کل ثبت و حریـم آثار تاریخی و احیای میراث ناملموس 
و طبیعـی وزارت میراث فرهنگـی چهـار اثـر طبیعی پیشـنهادی اسـتان  شـامل، 
درخـت تـوت کهنسـال روسـتای گازران در شهرسـتان خنـداب، دو درخـت تـوت 
کهنسـال روسـتای اسـتوه شهرسـتان خنـداب، درخت چنار کهنسـال امامـزاده 
حلیمه خاتون روستای فرسیمانه شهرستان تفرش از سوی استان مرکزی مطرح 
و پس از بررسـی  پرونده هر چهار اثر طبیعی ارائه شـده برای ثبت در فهرسـت آثار 
طبیعـی ملـی به تصویـب و مراحل  قانونـی و اداری آنها بـرای صـدور  اباغیه وزیر 
در دسـتور کار قرار گرفت.«  مدیرکل میراث فرهنگی، گردشـگری و صنایع دسـتی 
اسـتان مرکـزی با اشـاره به اینکـه درخت توت کهنسـال گازران معـروف به درخت 
تـوت قرمـز درختـی مقـدس و مـورد احتـرام در نـزد اهالی روسـتای گازران اسـت 
گفـت: »ایـن درخـت یکـی از قدیمی تریـن درختان توت کهنسـال ثبت شـده در 

ایـران اسـت کـه قدمـت آن بین 400-450 سـال تخمین زده شـده اسـت.«
 مرزبان افزود: »دو درخت توت کهنسـال روسـتای اسـتوه در محوطه امامزاده آمنه 
خاتـون بـه فاصلـه 1۳ متـر از یکدیگـر قـرار گرفته انـد که سـن ایـن دو درخت بین 
200 تا 2۸0 سـال تخمین زده شـده اسـت. درختان توت استوه نمونه دو درخت 
کهنسـال توت که شـاداب و سـرزنده بدون آسـیب بیولوژیک یا فیزیکی به حیات 
خود ادامه داده اند.«  وی افزود: »درخت چنار کهنسـال امامزاده خاتون روسـتای 
فرسـیمانه هم یکی از چنارهای کهنسـال اسـکان اسـت که به واسطه قرار گرفتن 
در کنـار امامـزاده مذکـور دارای احتـرام و تقـدس اسـت این درخـت دارای قدمتی 

بین 4۸0-4۳0 سـال است.«

مدیـرکل میرا ث فرهنگـی، گردشـگری و 
گفـت:»  مرکـزی  اسـتان  صنایع دسـتی 
گردشـگری  تاسیسـات  از  واحـد   ۳0۶
اسـتان بـا رعایـت کامـل پروتـکل هـای 
بهداشـتی آمـاده میزبانـی از گردشـگری 

هسـتند.« نـوروزی 
 به گزارش چشـم بـه راه: مصطفی مرزبان 
در جلسـه سـتاد اجرایـی خدمـات سـفر 
سـال  دو  »طـی  کـرد:   تصریـح  اسـتان 

اخیر، شـرایط کرونایی حاکم بر کشـور، در واقع سـفرهای نوروزی را متوقف کرد و سـتاد نیز عما 
جلسـات خـود را در سـطح اداره کل برگـزار می کـرد.« مدیـرکل میراث فرهنگی، صنایع دسـتی و 
گردشـگری اسـتان مرکزی با اشـاره به صدور احکام روسـای کمیته های سـتاد توسـط اسـتاندار 
مرکزی، اظهار کرد: »اسـتان مرکزی ۶2 پروژه فعال گردشـگری در حال سـاخت دارد که به بیش 
از ۶0 درصـد پیشـرفت فیزیکـی رسـیده اند و در بحث صدور پروانه سـاخت جزو اسـتان های برتر 
به حسـاب می آید.«  مرزبان با اشـاره به فعالیت ۳0۶ واحد تاسیسـات گردشـگری فعال در قالب 
تاسیسـات 1۷ گانه در اسـتان، گفت: »در سـال جاری 5 واحد به تاسیسـات گردشـگری اسـتان 
اضافـه شـده اسـت و در حـال حاضـر نیـز ۸۶2 اتاق بـا ۳040 تخت آمـاده پذیرایی از گردشـگران 
ورودی بـه اسـتان اسـت.«  مدیـرکل میراث فرهنگی، گردشـگری و صنایع دسـتی اسـتان مرکزی 
اضافـه کـرد: »از طریـق تسـهیات رفاهی بـرای گردشـگران منابع خوبـی در اختیار تاسیسـات 
گردشـگری قـرار گرفتـه بـه طوری کـه 1۷۸ پرونده معرفـی به بانک شـده و بیـش از 10۶ میلیارد 
تومـان تسـهیات بـا ایجاد بیش از ۳00 فرصت شـغلی ارائه شـده اسـت، همچنیـن 5۳ میلیارد 

تومـان تسـهیات با نـرخ سـود 12 درصـد در اختیار متقاضیـان قرار گرفته اسـت.«

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان 
مرکزی در جلسه ستاد اجرایی خدمات سفر استان مرکزی در خصوص میزبانی از 
گردشگران خارجی در کشور و استان در دوران کرونا اظهار کرد: »دستورالعمل این 
موضوع اخیرا اعام شده است و در وهله اول تست های PCR  توسط تاسیسات 
گردشگری و اقامتگاه ها باید انجام گیرد.«  به گزارش سید حسن حسینی در جلسه 
ستاد اجرایی خدمات سفر استان گفت: »این جلسه به ریاست مهدی زندوکیلی، 
معاون عمرانی استانداری مرکزی و با حضور مدیران دستگاههای اجرایی عضو 
ستاد اجرایی خدمات سفر و روسای کمیته های نه گانه ستاد تشکیل شد.«  معاون 
گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان مرکزی در 
ادامه افزود: »احکام روسای کمیته های ستاد توسط استاندار مرکزی صادر شده 
است.«  در این جلسه، مدیرکل هواشناسی استان مرکزی گفت: »با توجه به آخرین 
خروجی های دریافت شده، تا دهم فروردین ماه بارش استان مرکزی نرمال است 
و در نیمه دوم فروردین ماه و اردیبهشت ماه بارش هایی بیش از حد نرمال خواهیم 
داشت. در نوروز، کشیک های پیش بینی هواشناسی استان فعال خواهد بود و 
14 ایستگاه سینوپتیک به صورت مستمر در حال تهیه گزارش های هواشناسی 
هستند.«  سرهنگ علی حسینی، رییس پلیس راهنمایی و رانندگی استان مرکزی 
با اشاره به اینکه پلیس از 15 اسفندماه فعالیت خود را با جدیت بیشتر آغاز می کند، 
گفت: »در این ایام رسیدگی به تصادفات در لحظه و آنی خواهد بود، همچنین در 
صحنه کروکی ترسیم و تحویل به طرفین تصادف می شود و شهرداری ها نسبت 
به بازنگری تابلوهای معابر شهری اقدام کنند تا در فرصت باقیمانده اصاحات 
الزم اعمال شود. نسبت به نصب بنرهای هشدارهای ترافیکی در ورودی شهرها 
اقدامات الزم در نظر گرفته شود و از تابلوهای تبلیغاتی شهری بهره برداری مناسب 

صورت گیرد.«
  او با اشاره به لزوم خط کشی در معابر شهری که دارای نقیصه های بسیاری هستند، 
گفت: »این خط کشی ها در نوروز کارآمد است و حتما نسبت به انجام آن اقدام 
شود، همچنین اگر قرار بر پیش بینی اماکن اسکان و استقرار است، نشانی و آدرس 
این اماکن در نقاط مختلف شهر اطاع رسانی شود.«  در ادامه این جلسه روسای 

کمیته های ذیل ستاد گزارشی از اقدامات خود ارائه کردند.

هفته نامه چشم به راه در گفتگو با  سرپرست سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری اراک:

306 واحد از تاسیسات گردشگری استان مرکزی، آماده ثبت ملی چهار اثر طبیعی استان مرکزی
پذیرش گردشگران نوروزی

شرایط واگذاری بناهای تاریخی به بخش خصوصی 
تسهیل شد

دستورالعمل میزبانی از گردشگران خارجی به ۵ اثر تاریخی- فرهنگی منقول استان، ثبت ملی شد
تاسیسات گردشگری استان مرکزی ابالغ می شود

با موافقت شورای راهبردی صنایع دستی؛

تفرش »شهر ملی تفرشی دوزی« شد

نیاز مبرم به ایجاد خط های ویژه حمل و نقل عمومی

 سـرمربی تیم ملی فوتبال نابینایان جمهوری اسـامی ایـران از 
برپایی اردو آمادگی در محل مجتمع نور شهرستان محات خبر 

داد.
جـواد فلفلـی در گفتگو بـا پایگاه خبری چشـم براه اظهـار کرد: 
اولیـن مرحلـه اردوی آمادگـی تیـم ملـی فوتبـال نابینایـان، از 
1۳ مرحلـه پیـش بینـی شـده جهـت حضـور در رقابت هـای پار 
آسـیایی، در محـل مجتمع نور شهرسـتان محات کلیـد خورد.
وی ضمن تشـکر و قدردانی از مسئولین مجتمع نور محات که 
چنیـن مکان مناسـبی را در اختیار قرار دادنـد، افزود: محات به 
ایـن دلیل بـرای اردو انتخاب شـد کـه از امکانات مناسـب جهت 

این اردو برخوردار اسـت.
فلفلی خاطرنشـان کرد: فدراسـیون  و آقـای مظلومی همکاری 
خوبی انجام داد و در شـرایط سـخت کنونی شروع اردوها را کلید 
زد. هم اکنون اولین اردو با شـرکت 1۳ ورزشـکار نابینا سـه دروازه 

بـان و چهار نفر کادر آغاز شـده اسـت.
سـرمربی تیم ملـی فوتبال نابینایان بیان داشـت: بیشـتر برنامه 
ای در این اردو در دسـتور کار قرار دارد، آمادگی جسـمانی است. 
چـرا کـه بچـه هـا حـدود دو سـال از میادیـن رقابـت هـا و تمریـن 
دور بودنـد. البتـه کمی کار سـخت اسـت ولی باید جبـران عقب 

ماندگی شـود.
وی ادامـه داد: مجتمع نور به مسـئولیت سـلیمانی بـا امکاناتی 
کـه در اختیـار مـردم قـرار دارد بسـیار بـرای بچه ها مفید اسـت و 
تـاش داریـم تمریـن هـا و برپایـی 1۳ مرحلـه اردوی آمادگی در 
نقـاط مختلـف اسـتان هـای کشـور، به امیـد خـدا بتوانیـم از آن 
مقـام که داشـته ایم یعنی قهرمانی پارآسـیایی دفـاع کنیم. البته 
در ایـن دوران شهرسـتان ها کمـاکان بـه فعالیت خودشـان ادامه 

می دادنـد.

سرمربی تیم ملی فوتبال نابینایان خبر داد:

فوتبال نابینایان ایران در محالت اردو زد



مدیرعامل شـرکت هپکـو گفت: اگـر تحریم نبـود، امروز 
هپکـو پارتنر شـرکت هـای ولوو و لیبهـر بود.

علی محمد رفیعی نهم اسـفندماه 1400 در جشـن 50 
سـالگی شـرکت هپکو اظهار کـرد: 50 سـال پیش نهال 
هپکو با مشـارکت سـازمان گسـترش و توسـعه صنایع و 
بخـش خصوصی کاشـته شـد و امـروز ایـن نهال پـس از 

طـی مراحل مختلف رشـد، 50 سـاله می شـود.
وی افـزود: شـرکت از سـال 1۳54 بـرای مونتـاژ ماشـین 
آالت معدنـی کار خـود را آغـاز کـرد و آن زمـان در تـاش 
بودنـد کـه از قطب کشـاورزی در منطقه، قطب صنعتی 
ایجـاد کننـد و مسـلما بـا ایجـاد شـهر صنعتـی اراک، 
مشـخص بـود که بـرای صنعتـی کـردن این شـهر برنامه 
دارند. پس از ۳ سـال فعالیت این شـرکت، انقاب شـد و 
رشـته کمک دهنده های فنی از سوی امریکا قطع شد.
رفیعـی تصریح کرد: پـس از آغاز جنگ تحمیلـی نیاز به 
ماشـین آالت راهسـازی برای مهندسـی جنگ و توسعه 
راه ها حس شـد و در واقع دو بانده شـدن راه های کشـور 
مرهـون تاش دهه ۷0 اسـت که هپکو نقش خـود را ایفا 

کرد و 2۸00 دسـتگاه محصول تولید شـد.
وی بـا اشـاره بـه طـرح توسـعه هپکـو در اواخر دهـه ۶0 و 
سـرمایه گذاری در شـرکت گفـت: در آن زمان قـراردادی 
برای انتقال تکنولوژی با شـرکت لیبهر منعقد شـد، پس 
از عقـد قـرارداد، بانـک مرکزی به دلیل مشـکات تحریم 
اعـام کـرد که نمی تـوان ارز داد، نفت بفروشـید و بر این 
اسـاس بخشـی از ارز حاصـل از فـروش نفـت بـه هپکـو 

اختصـاص یافت.
مدیرعامـل شـرکت هپکـو بـا بیـان اینکـه از سـال ۶۸ 

قطعـات وارد و خـط تولیـد لیبهر به شـرکت وارد شـد و در 
تمـام طـول سـال ۶۹ برای بهره بـرداری از طرح توسـعه، 
کار انجام شـد و سیسـتم پیاده شد، اموزش نیروها انجام 
شـد و فقـط بـرای راه انـدازی یک قیچی سـاده در سـال 
1۳۷0، 400 متـر کابل کشـی از سـالن مونتاژ به سـالن 
سـاخت کشـیده شـد و نیروها به شـدت به بهره بـرداری 

طرح توسـعه مشـتاق بودند.
وی بیـان کـرد: در مـاه اول پـس از طرح توسـعه بـه زمان 
هـای اسـتاندارد مـد نظـر لیبهـر دسـت یافتیم کـه مورد 
تعجب این شـرکت و شـرکت ولوو قرار گرفت و از آن زمان 
وولـو گفت "هپکویی ها اگر بخواهند می تواننـد" و امروز 

پـس از 50 سـال این جمله شـعار ماسـت.
رفیعـی بـا تاکید بـر اینکه هپکـو در سـازندگی کشـور در 
دهـه ۷0 و ۸0 نقـش خـودش را ایفـا کـرد، گفتـت: تمام 
جاده های کشـور با ماشـین آالت سـاخت و مونتاژ هپکو 
سـاخته شـد و هـر محصولی را خواسـتیم تولیـد کردیم. 
یکی از جسـارت های این شرکت تولید فینیشـر در دهه 

۷0 بـود و نشـان داد کـه هپکویی ها مـی توانند.

خـبر

هفته نامه فرهنگی ، اجتماعی ، سیاسی ، ورزشی استان مرکزی

هواداران کویش را چو جان خویشتن دارمرما عهدیست با جاانن هک ات جان رد بدن دارم
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ایجـاد هماهنگـی در زمینه هـای فنـی و عمرانـی، 
نظـارت بر تهیه و تصویب طرح های توسـعه و عمران 
شهری و روستایی، تشخیص نیازمندی های عمرانی 
و تعییـن اولویت هـا، نظـارت بـر اجـرای طرح هـای 
عمرانی دستگاه های استانی و نحوه عملکرد جذب 
اعتبـارات، برقـراری تعامل الزم با مدیران دسـتگاه ها 
و شـوراهای اسـامی شـهر و روستا در جهت پیشبرد 
پروژه های عمرانی و رشـد و توسـعه متـوازن مناطق، 
نظـارت و مراقبت بر نحوه سـاخت و سـازها، توجه به 
الگوی شهرسـازی و معماری اسـامی ایرانـی از اهم 
وظایـف معـاون هماهنگـی امـور عمرانـی اسـتاندار 
مرکزی به شـمار مـی رود.مهدی زندیـه وکیلی، مدیر 
توانمنـد، بومـی و بـا تجربـه کـه از سـوابق مدیریتـی 
وی مـی تـوان بـه قائم مقامـی وزیـر راه و شهرسـازی، 
مدیرکل راه و شهرسـازی اسـتان هرمزگان و مدیرکل 
مسـکن و شهرسـازی اسـتان مرکـزی اشـاره کـرد، 
توانسته با اسـتفاده از حداکثر ظرفیت ها، امکانات، 
اعتبـارات و هماهنگی به خصـوص در وضعیت های 
بحرانی اسـتان مرکزی این وظایف را به نحو احسنت 

به اجـرا درآورد.
معاون هماهنگـی امـور عمرانی اسـتانداری مرکزی 
در گفتگـو بـا چشـم بـه راه گفت: اسـتان مرکـزی در 
حـوزه عمرانی هماننـد دیگر اسـتان ها تابـع بودجه 
و شـرایط اقتصـادی کشـور اسـت و به عبارتـی در هر 
شـرایطی دولت بایسـتی بودجه هزینـه ای )از جمله 
حقوق کارمندان را پرداخت کند(. بیش از ۷0 درصد 
اعتبـارات کشـور صـرف هزینه هـای جـاری در بدنه 
خـود دولـت می شـود، در این میان طبیعتا خللی به 
وظایف دسـتگاه هایی که غیر عمرانی وغیر توسـعه 

ای هسـتند وارد نمی شود چراکه تامین اعتباراتشان 
مانند آموزش و پرورش بر مبنای حقوق و مزایاسـت. 
امـا در حـوزه عمرانـی هـر فشـاری که در بحـث های 
اعتباری به دولت وارد شـود مسـتقیما روی اعتبارات 
عمرانـی نیز اثر می گـذارد، اعتباراتـی که باید صرف 

شود. توسعه 
مهدی زندیه وکیلی افزود: سـال های اخیراز بدترین 
سـال ها بـه لحاظ اعتبـارات عمرانـی بوده اسـت، به 
هیـچ عنـوان دهـه ۹0 را نمیتـوان بـا دهـه ۸0 قیاس 
کـرد در نتیجـه نباید آنچنان انتظـار خاصـی از پروژه 
هایـی کـه بـه منابـع مالـی پیوسـتگی دارند داشـت 
امـا بـا این وجـود نیز آن چیـزی که در اسـتان مرکزی 
اتفـاق افتاد عملکرد قابل قبول و خوبـی بود، اولویت 
بنـدی کارهایی کـه برای بـرای مردم اهمیت داشـت 
و دسـتگاه هـای اجرایی بایسـتی انجـام مـی دادند.
در حـوزه دهیـاری ها و شـهرداری ها بـا دقت و تمرکز 

اقدامات بسـیار خوبی صـورت پذیرفت.
وی ادامه داد: اسـتان مرکزی تقریبا در تمام شاخص 
هـای دهیـاری هـا از متوسـط کشـور باالتراسـت. در 
حال حاضر بیش از نود درصد  پسماندهای روستایی 
به صـورت مکانیزه جمع آوری میشـود، سـاماندهی 
معابـر روسـتایی، تهیه طـرح جامع و تفصیلـی برای 
تمامـی شـهرها و در واقـع کارهای پایه و زیرسـاختی 
که مسـتقیما با اعتبـارات عمرانی ارتباط نداشـته به 
خوبـی جلو رفته اسـت.امیدواریم در آینده ای نزدیک 
بـا گره گشـایی در اعتبارات عمرانی فضا بهتر شـود.
مهـدی زندیـه وکیلـی گفـت: آنچـه در ایـن مـدت در 
اسـتان مرکزی با توجه به منابع محـدود انجام گرفته 

بـر اسـاس یـک اولویت بنـدی بوده اسـت.

اگر نگاه منصفانه ای داشته باشیم عملکرد دستگاه 
هـای عمرانـی خـوب بـوده اسـت و در ایـن میـان 
معاونـت عمرانی اسـتانداری نقش هماهنگ کننده 

را دارد.
وی افـزود: در این سـال ها اقدامات بسـیار گسـترده 
صورت پذیرفته، با مشارکت شـهرداری ها و اداره کل 
ورزش و جوانـان اسـتان مرکـزی 100 زمیـن چمـن 
مصنوعـی را هدف قـرار داده ایم که تا بـه امروز حدود 

40 زمین چمن افتتاح شـده اسـت.
در بخـش خدمـات شـهری و روسـتایی، بهسـازی و 
آسـفالت معابـر و جـداول، کـه از ظرفیـت هـای غیـر 
رایگان اسـتفاده کردیم. به اجـرا درآوردن طرح هادی 
در روسـتاها، همچنین بسـیاری از شهرهای ما فاقد 
طرح بودند اما اکنون تمام شـهرهای مـا دارای طرح 

هستند.
معـاون اسـتاندارمرکزی گفت: در زمینه گردشـگری 
نیـز مجـوز پـروژه هایـی مانند خانه هـای بـوم گردی 
در روسـتاها و شـهرهای مختلـف و چندیـن هتـل و 
مجتمـع گردشـگری در اسـتان صـادر شـده کـه در 

آینـده افتتـاح خواهند شـد.
کـه  هـا  شـهرداری  از  بسـیاری  هـا  سـال  ایـن  در 
ماننـد شـهرداری  نداشـتند،  سـاختمان مناسـبی 
شهرسـتان های شـازند، خمین، کمیجان، سـاروق، 

تفـرش سـاختمان مناسـب احـداث شـد.
در حـوزه مدیریت بحـران حوادث پیـش آمده به نحو 
احسنت مدیریت شد. در سیل سال ۹۸ اکثر استان 
ها آسـیب جـدی دیدنـد اما اسـتان مرکزی بـه دلیل 
حضـور بـه موقع و مدیریـت بحران با آسـیب کمتری 

شد. مواجه 

در بیمـاری آنفوالنـزا فـوق حـاد پرنـدگان کـه بسـیار 
حادثه بدی بود اجازه ندادیم به مرغداری ها آسـیبی 

وارد شـود.
وی ادامـه داد: بازسـازی ده هـزار واحد مسـکونی در 
روسـتاها پس از وقوع سـیل ۹۸، انعقاد تفاهم نامه با 
کمیته امداد حضرت امام و سـاخت هـزار واحد برای 
محرومیـن، سـاخت دو هـزار واحـد مسـکونی دیگـر 
با مشـارکت بنیـاد مسـکن، کمیته امـداد و سـازمان 
بهزیسـتی که تقریبـا ۷0 درصـد کار صـورت گرفته و 

ادامـه دارد.
مسـکن  جهـش  طـرح  حـوزه  در  مرکـزی  اسـتان 
رتبـه برتـر را دارد و از طرفـی دیگـر توجـه بـه سـیما 
ومنظرشـهری و توسـعه شـهری یکی از اولویت های 

شـهر اراک اسـت.
مهـدی زندیـه وکیلـی افـزود: یـک دهـه میگـذرد که 
در اراک رشـد جمعیـت منفـی بـوده اسـت از ایـن 
جهـت بایسـتی ظرفیـت اکولوژیکـی شـهر اراک را 
تقویـت کنیـم. کاهـش آلودگـی هـوای شـهر اراک 
یکی از مسـائلی اسـت که مسـئولین ملی و استانی 
بایـد بـرآن تمرکـز کننـد و در این راسـتا بایـد به حمل 
و نقـل عمومـی، پیـاده محـور بـودن، توسـعه فضای 
سـبز، طرح های ترافیکی ، منابع غیرمتحرک مانند 
کارخانـه های آالینده، نیروگاه توجه داشـته باشـیم.
وی گفت: شهر اراک با توجه جمعیت باالی کارگری 

اش نیـاز ویژه ای به تفرجـگاه دارد، دره گردو که دیگر 
مطالبـه عمومـی شـده و بخـش بسـیاری از زمیـن 
فضای سبز آن دراختیار شهرداری قرار گرفته است و 
در شـورای قبل نیز بودجه آن مصوب شـده اسـت اما 
هنوز کار جدی شـروع نشـده و انتظارمان این اسـت 
که در اولویت مسـئولین مدیریت شـهری قرار گیرد.

پـارک شـهید باهنـر، پـارک امیرکبیـر و تبدیـل آن ها 
ازیک پارک سـاده به یک محل گردشـگری که عاوه 
بـر تقویـت روحیه مـردم به لحـاظ درآمـدی و اقتصاد 

بخشـی بسـیار اثرگذار است.
معاون هماهنگـی امـور عمرانی اسـتانداری مرکزی 
گفـت: موضـوع مهـم دیگـر کـم توجهـی بـه طـرح 
هـای تفصیلی شهراسـت ،بسـیاری از خیابـان های 
شـهر باید عقب نشـینی شـود،به طورمثال دو پاک 
دیگـر باقـی مانـده تـا خیابـان هـای میثـم ،شـهدا و 
میـدان انقاب کامل باز شـود اما سـال ها اسـت این 
کار صـورت نمیگیـرد. وظیفه یـک شـهرداری بعد از 
تهیـه طـرح جامع و تفصیلی اجـرای آن اسـت اما در 
مدیریـت شـهری بـرای آن اراده جـدی وجـود نـدارد 
و ایـن مهـم مـی بایسـت یکـی از برنامـه هـای کوتـاه 
مـدت و میـان مدت شـهرداری هـا به ویژه شـهرداری 
اراک باشـد تـا بتوانیـم پـس از طـی یـک دوره ی 10 
سـاله سـیما و منظـر قابل قبولـی برای شـهرهایمان 

کنیم. بنا 

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مرکزی با تاکید بر اهمیت اولویت بندی اجرای پروژه ها 
توسط مدیریت شهری

اراده می خواهد

دبیر کمیسیون مالی حقوقی اتحادیه صادرکنندگان 
آمارهـای  ایـران گفـت: مطابـق  صنعـت مخابـرات 
تبلیغاتـی  بـا محتـوای  غیررسـمی، یـک اسـتوری 
درآمـدی تـا 120 میلیـون تومـان به صـورت ماهانـه 
بـرای دارنـدگان صفحـات دارد، امـا متاسـفانه ایـن 
گردش مالی باال، مشمول هیچگونه مالیاتی نیست، 
درحالـی  کـه از حق الزحمـه کارمنـدان، کارگـران یـا 
معلمـان، پیـش از پرداخـت، مالیـات کسـر شـده و 

سـپس حقـوق پرداخـت می شـود.
میثـم عطـارزادگان ، بـا بیـان اینکـه  فضـای مجـازی 
فرصت خوبی برای توسعه  دولت الکترونیک و کسب 
 وکارهـای مجازی اسـت، افزود: باید قوانین مناسـب 
و از طرفـی مشـوق هایی نیز بـرای آنهـا در نظر گرفت 
و از سـویی بـه ایـن نکتـه مهـم نیـز توجـه داشـت کـه 
بی توجهـی به اخـذ مالیـات از محـل درآمد صفحات 
اجتماعـی در شـرایط تحریـم  و مشـکات اقتصادی 

کشـور، عجیب و سـوال برانگیز اسـت.
وی بـا بیـان اینکه درآمد نفتی کشـور بـه دلیل تحریم 
کاهش یافته و یکی از مهم ترین منابع درآمدی دولت 
بحث مالیات اسـت، گفـت: یکـی از موضوعات مهم 
در بحث شـبکه های اجتماعی مثل اینستاگرام، ُبعد 
درآمـدی آن هاسـت. به عنـوان مثال اینسـتاگرام یک 
اپلیکیشـن پرطرفـدار اسـت و ایران رتبـه هفتم تعداد 
کاربران را در میان دیگر کشـورها دارد. اسـتقبال زیاد 
از اینسـتاگرام زمینـه را بـرای تبلیغـات در این شـبکه 

اجتماعی بسـیار مهیا کرده اسـت.
نماینده اتاق بازرگانی از طرف اتحادیه در هیئت حل 
اختاف مالیاتی بند ۳ گفت: در آمارهای غیررسمی 
تبلیغاتـی  محتـوای  بـا  اسـتوری  یـک  کـه  آمـده 
عـددی بیـن 400 هـزار تـا ۳ میلیـون تومـان بـرای 
سـفارش دهندگان هزینـه دارد. بنابرایـن درآمـدی تـا 
120 میلیون تومـان به صورت ماهانه بـرای دارندگان 
ایـن صفحـات، صرفـا از طریق تبلیغـات در اسـتوری 
خواهد بود.  متاسـفانه این گردش مالی باال، مشمول 
هیچگونه مالیاتی نیست. درحالی  که از حق الزحمه 

کارمنـدان، کارگـران یـا معلمـان، پیـش از پرداخـت، 
مالیات کسر شـده و سپس حقوق پرداخت می شود. 
دبیر کمیسیون مالی حقوقی اتحادیه صادرکنندگان 
صنعـت مخابـرات ایـران در عیـن حـال بیان کـرد: در 
بسـیاری از کشـورهای جهـان مالیـات  از باگرهـای 
صفحـات مجـازی ذیـل قوانیـن مالیـات بـر مجموع 
درآمد یا مالیات بر شـهرت تعریف شده و نظارت های 
دقیـق بـر درآمـد آنهـا اعمـال می شـود. باتوجـه بـه 
زیرساخت های بانکی موجود، امکان رصد و پیگیری 
تراکنش هـای بانکی و اخذ مالیـات از آن وجـود دارد و 
انجام ایـن کارها صرفا به اراده قانونگـذاران و مجریان 

آن بسـتگی دارد.
عطـارزادگان بیـان کـرد: البتـه نماینـدگان مجلـس 
شـورای اسـامی، پنجـم اسـفند 1۳۹۹، الیحـه ای 
تصویـب کردند که به  موجـب آن، درآمدهـای کاربران 
دارای بیـش از 500 هـزار دنبال کننده در رسـانه های 
کاربرمحور مانند اینستاگرام و تلگرام از محل تبلیغات 
مشـمول مالیـات بـر درآمـد خواهـد بـود. در تشـریح 
اباغیـه اخـذ مالیـات از رسـانه های کاربـر محـور کـه 
اخیرا دسـتور العمل اجرایی آن منتشر شده و مربوط 
به قانون بودجه سـال 1400 اسـت و طبق آن کاربران 
دنبال کننـده   هـزار  از 500  بیـش  کـه  رسـانه هایی 
دارنـد، از محل درآمد تبلیغاتی خود مشـمول مالیات 
می شـوند کـه دسـتورالعمل اجرایـی آن بـه تازگـی به 

امضـای وزیـر امور اقتصـاد و دارایی رسـیده اسـت.

او اظهـار کـرد: بـا بررسـی قوانیـن مالیاتـی گذشـته 
خواهیـم دیـد کـه در قانـون مالیات هـای مسـتقیم 
ظرفیـت قانونی وصول مالیـات از این نـوع درآمدها را 
داریـم. اگـر اشـخاص حقیقی یا حقوقی با هر بسـتر 
درآمدی کار تبلیغاتی داشـته باشـند، طبق مـاده ۹۳ 
قانـون مالیات هـای مسـتقیم، مشـمول مالیـات بـر 
درآمـد خواهند شـد. در قانون مالیات های مسـتقیم 
هیـچ محدودیتـی از بابـت کمتـر یـا بیشـتر بـودن 
دنبال کننـده از 500 هـزار کاربـر نیسـت و قانونگـذار 
در قانـون بودجـه، سـازمان مالیاتی را ملزم کـرده تا به 
دنبـال این اشـخاص بـرود. به ایـن دلیل که ایـن افراد 
درآمدهـای قابـل توجهـی در حوزه تبلیغـات و فروش 

دارند.
عطـارزادگان با بیان اینکه متاسـفانه اکنون باتوجه به 
ظرفیت هـای قانونـی جهـت اخذ مالیات مشـکات 
زیـای داریـم، اظهـار کـرد: یکـی از مشـکات بـزرگ 
در حـوزه وصـول مالیـات نداشـتن اطاعـات کافـی 
از مودیـان و نـوع کسـب و کار و درآمـد آنهاسـت کـه 
در صـورت وجـود اطاعـات درسـت می تـوان حتـی 
نسـبت به وصول مالیات درآمد سالهای گذشته اقدام 
کرد. اشـخاص حقیقی سـه ماه پس از انقضای سـال 
مالـی بایـد اظهارنامه مالیاتـی ارائه دهند و اشـخاص 
حقوقی نیز چهار ماه پس از انقضای سـال مالی باید 
اظهارنامـه خـود را ارائـه و درآمـد خـود را خوداظهاری 

کنند.
وی در عین حـال بیـان کرد:  اباغ چنین احکامی در 
الیحـه بودجـه دلیلی بر اجرایی شـدن آن نیسـت زیرا 
اگـر مودیان خودشـان خـود اظهاری نکننـد و برخی 
دستگاه ها نیز همکاری نکنند، سازمان امور مالیاتی 
نمی توانـد بـه ایـن اطاعـات دسترسـی پیـدا کنـد. 
بایـد گفـت ایـن مالیات هـا جـز درآمدهـای عمومـی 
به حسـاب می آید. توجه داشـته باشید که بحث اخذ 
مالیات فقط از باگر اینسـتاگرام نیست بلکه منظور 
از رسـانه های کاربرمحـور، کانال هـای اینسـتاگرام، 

تلگرام و موارد مشـابه اسـت.

ــوان  ــه عن ــی ب ــه کام ــراز عاق ــناس از اب ــک روانش ی
"نــوازش مثبــت" یــاد کــرد و دربــاره زوجینی کــه اصرار 
دارنــد تنهــا در عمــل و نــه در کام عاقــه خــود را به هم 
ابــراز کننــد، گفــت: بایــد توجــه داشــته باشــیم کــه در 
یــک رابطــه ســالم هــر امــری ســر جــای خــود کاربــرد 
ــوب و  ــیار خ ــل بس ــه در عم ــراز عاق ــه اب دارد و اگرچ
ــراز  ــنیدن اب ــه ش ــران ب ــا همس ــت ام ــول اس ــورد قب م

عاقــه کامــی نیــاز دارنــد.
 دکتــر محمــد ابراهیــم تکلــو بــا بیــان اینکــه در یــک 
رابطــه ســالم ابــراز عاقــه کامــی بســیار مهــم اســت، 
اظهــار کــرد: گاهــی رابطــه عــادی و ســالم نیســت و 
ــه علــت مشــکاتی از هــم دور شــده و رابطــه  ــراد ب اف
ــراز  ــر اب ــه یکدیگ ــن رو ب ــد و از ای ــت ندارن ــود را دوس خ
عاقــه نمی کننــد. در چنیــن رابطــه ای نمی تــوان 
ــی  ــکل اصل ــه مش ــت چراک ــه داش ــراز عاق ــار اب انتظ
جــای دیگــری اســت کــه بایــد حــل شــود، امــا در یــک 

ــراز عاقــه کامــی نیــاز اســت. رابطــه ســالم اب
ــی در  ــه کام ــراز عاق ــه داد: اب ــناس ادام ــن روانش ای
ــه  ــور ک ــت و همانط ــت" اس ــوازش مثب ــک "ن ــع ی واق
ــتیم، در  ــاز داش ــردن نی ــوازش ک ــه ن ــی ب ــا در کودک م
بزرگســالی نیــز بــه ایــن نــوازش در اشــکال مختلــف از 
جملــه ابــراز عاقــه کامــی نیــاز داریــم. ابــراز عاقــه 
کامــی در تحکیــم، کیفیت و نگهــداری رابطه بســیار 

کمــک کننــده اســت.
بــه گفتــه وی، اگــر زوجیــن بــه ایــن توافــق و پذیــرش 
ــردو، در کام  ــا ه ــا ی ــی از آنه ــه یک ــند ک ــیده باش رس
ــراز نکــرده و در عمــل آن را نشــان دهنــد،  ــه را اب عاق
مشــکلی وجــود نــدارد امــا در صورتــی کــه بــرای یکــی 
از زوجیــن ابــراز عاقــه کامــی بســیار مهــم و در عیــن 
حــال همســر او در ابــراز عاقــه کامــی ناتــوان اســت، 
ــل  ــکل ح ــده و مش ــی ش ــر بررس ــن ام ــت ای ــد عل بای

شــود.
ــه  ــوهر در رابط ــر زن و ش ــه اگ ــت ک ــد اس ــو معتق تکل
خــود حــال خوشــی را تجربــه می کننــد و تنهــا مســاله 
ــی  ــه کام ــراز عاق ــدم اب ــان ع ــود در زندگی ش موج
ــوان ایــن امــر را کنتــرل و مدیریــت کــرد  اســت، می ت
چراکــه در چنیــن زندگی هایــی مســاله و مشــکل 
پررنگــی وجــود نــدارد و تنها مســاله موجــود عــدم ابراز 
عاقــه اســت کــه زوجیــن می تواننــد ایــن مهــارت را 

بیاموزنــد.
ایــن روانشــناس در ادامــه ســخنان خــود بــا تاکیــد بــر 
لــزوم بیــان عاقــه زوجیــن و بــه زبــان آوردن احســاس 
متقابــل خــود نســبت به یکدیگــر، تصریح کــرد: قطعا 
عاقــه زوجیــن نســبت بــه یکدیگــر بایــد بیــان شــود، 
ــدی  ــه ح ــرف ب ــالم دو ط ــویی س ــه زناش ــک رابط در ی
از بلــوغ فکــری و عاطفــی رســیده اند کــه یکدیگــر را 
مناســب هــم دانســته و ازدواج کرده انــد. بنابرایــن باید 
آنچــه نســبت بــه یکدیگر حــس می کننــد را بــا صفات 

مثبــت بیــان کننــد. ایــن ابــراز عاقــه منجــر بــه ایجاد 
ــه اســتحکام  حــال خــوب در طــرف مقابــل شــده و ب

رابطــه کمــک می کنــد.
ــه  ــراز عاق ــدم اب ــر ع ــی" ب ــای روان ــر "گیره ــه اث وی ب
ــن  ــرد و ای ــاره ک ــز اش ــر نی ــه یکدیگ ــن ب ــی زوجی برخ
را هــم گفــت کــه گاهــی زوجیــن بــا وجــود آنکــه 
متوجــه می شــوند تــا چــه انــدازه ابــراز عاقــه کامــی 
بــرای همســر مهــم اســت امــا از ایــن امــر خــودداری 
می کننــد چراکــه گیرهــای روانــی دارنــد کــه بایــد آنهــا 

ــد. ــرف کنن را برط
تکلــو دربــاره "گیرهــای روانــی" و اثــرش بر ابــراز نکردن 
ــح داد:  ــر، توضی ــه یکدیگ ــن ب ــه زوجی ــی عاق کام
ممکــن اســت خــودداری فــرد از ابــراز عاقــه کامــی 
ــر  ــد، نظی ــی او باش ــو در کودک ــک الگ ــه از ی ــر گرفت ب
اینکــه پــدر یــا مادر به همســر خــود ابــراز عاقــه نکرده 
و کــودک بــه ایــن  بــاور رســیده کــه ابــراز عاقــه در کام 
ــراز نکــردن  ــن اب ــد علــت ای غلــط اســت. در واقــع بای
عاقــه بــه صــورت کامــی پیــدا شــود. گاهــی افــراد 
ــد  ــی را بل ــای کام ــی و مهارت ه ــای ارتباط مهارت ه
نیســتند و احســاس می کننــد بیــان عاقــه درســت 
نیســت. در چنین شــرایطی بایــد از روانشناســان برای 
ــن  ــت. ای ــک گرف ــر کم ــن تفک ــه های ای ــن ریش یافت
روانشــناس بــا اشــاره بــه زوجینــی کــه پــس از گذشــت 
زمــان تنهــا از روی عــادت و یــا تظاهــر بــه یکدیگــر ابراز 
عاقــه می کننــد و بــا تاکیــد بــر اینکــه بایــد علــت این 
امــر مشــخص شــده و پــس از یافتــن دالیــل موجــود 
نســبت بــه حــل مشــکل اقــدام کــرد، ایــن را هــم گفت 
کــه زوجیــن نبایــد فرامــوش کننــد کــه رابطــه نیــاز بــه 
مراقبــت دارد و در تمــام طــول رابطــه زن و شــوهر بایــد 
ــا  ــده ب ــش آم ــای پی ــا دلخوری ه ــائل و ی ــاره مس درب

یکدیگــر صحبــت کنند.
وی افــزود: صحبــت نکردن درباره مســائل، مشــکات 
ــن  ــه ای ــر ب ــا منج ــده تنه ــش آم ــای پی و دلخوری ه
می شــود که مســائل روی هم انباشــته شــده و طرفین 
از تــرس دلخــوری همســر درباره این مشــکات حرف 
نزننــد. حــال آنکــه در یــک رابطــه ســالم کــه دو طــرف 
ــن  ــد چنی ــیده اند نبای ــی رس ــری و روان ــوغ فک ــه بل ب
تفکراتــی وجــود داشــته باشــد. زوجیــن بایــد دربــاره 
مســائل خــود بــا یکدیگــر صحبــت کنند تا مشــکات 
روی هــم انباشــته نشــده و بــه صــورت انفجــاری و بــه 
اشــکال مختلــف از جملــه بی عاقگــی بــه یکدیگــر و 
از دســت رفتــن عشــق و محبــت خــود را نشــان ندهد.
تکلــو در پایــان ســخنان خــود بــا یــادآوری اینکــه الزم 
اســت زوجیــن در هــر جــای رابطــه خــود که احســاس 
مســاله یــا دلخــوری کردنــد دربــاره مــورد پیــش آمــده 
ــت  ــر اهمی ــد ب ــا تاکی ــد و ب ــت کنن ــر صحب ــا یکدیگ ب
امــر مشــاوره در طــول زندگــی مشــترک، خاطــر نشــان 
کــرد: در چنیــن شــرایطی اگر زن و شــوهر نتوانســتند 
خودشــان بــه تنهایــی مشــکل را حل کننــد می توانند 
ــک  ــد. کم ــک بگیرن ــاوران کم ــان و مش از روانشناس
گرفتــن از مشــاور و روانشــناس نبایــد تنها معطــوف به 
زمــان بــروز مســائل و مشــکات و قبــل ازدواج و یــا بــه 
هنــگام طاق شــود، بلکــه اصل امــر مشــاوره در حین 
زندگــی مشــترک و در حالــت عــادی یــک رابطــه بــدون 
مســاله و مشــکل اســت. روانشــناس می توانــد ارزیابی 
واقــع بینانــه ای از زندگی زوجین داشــته، مشــکات را 
شناســایی و برای پیشــگیری از مســائلی کــه می تواند 

در آینــده ایجــاد شــود، راهکارهایــی را ارائــه کنــد.

یـزد،  هـای  اسـتان  در  گذشـته  سـال  تـردد  افزایـش   بیشـترین 
اردبیـل، مرکـزی و قـم بوده اسـت. معـاون عملیـات ترافیکی پلیس 
راهور:پیشـنهاد پلیـس بـرای زمـان اجرای طـرح ترافیک نـوروزی از 
24 اسـفند تا پایان 14 فروردین است.  همچنین همه عملیات های 
عمرانی از 20 اسـفند تا 21 فروردین متوقف می شـود. 10 کیلومتر 
کاهـش سـرعت مجـاز تـردد اتوبوس هـای مسـافربری را خواهیـم 
داشـت. در سـال 1۳۹۸ نزدیـک به ۳۳ میلیون تردد رقم خـورد و این 
نـرخ در سـال ۹۹ بـه 1۶ میلیـون تـردد رسـید امـا در سـال 1400 با 
توجه به وضعیت کرونا که کمتر شـده بود ۳۶ میلیون تردد داشـتیم 
و در سـال 1401 با توجه به کنترل ترددها به صورت هوشـمند با سه 
دز واکسـن، پیش بینی می شـود افزایش تردد را تا سـقف 50 درصد 
شـاهد باشیم. بیشـترین افزایش تردد سال گذشـته در استان های 
یـزد، اردبیـل، مرکـزی و قم و کمترین میزان تردد هم در اسـتان های 
کهکلیویه بویر احمر، خوزسـتان، ایام و کرمان بوده اسـت.  در نوروز 
۹۹ ایـن رقـم 5۳4 نفـر و در سـال 1400 ایـن نرخ به ۹۹۹ نفر رسـید 

کـه ۸۸ درصـد افزایش تصادفـات رقم خورده اسـت.

طرح های ترافیک نوروزی از 24 اسفند 
آغاز می شود

 بی.بی.سـی در گزارشـی دربـاره بحـران اوکراین؛ با اشـاره به مقابله 
آمریکا و روسـیه با هم نوشـته که »در این میان فراموش نباید کرد که 

بحـران اوکرایـن یک چالش بـزرگ برای چین خواهـد بود«.
  ایـن مطلب با اشـاره بـه روابط نزدیک روسـیه و چین آغاز می شـود- 
در  پوتیـن  والدیمیـر  حضـور  در  می شـد  را  آن  از  جلوه هایـی  کـه 
بازی های المپیک زمسـتانی پکن بـه عنوان یکی از معـدود رهبران 
شناخته شـده جهان دید.  موضوعی که وقتی جالب تر می شـود که 
در نظـر آوریم کـه پوتین برای اعام حمایـت از مناطق جدایی طلب 
اوکرایـن و اعزام نیرو برای تسـخیر آن مناطـق هم تا پایان این بازی ها 
منتظـر ماند تـا عمـق روابط دیپلماتیک دو کشـور روشـن تر شـود./

شفقنا

بحران اوکراین یک چالش بزرگ 
برای چین خواهد بود

زن و شوهرها از » ابراز عالقه کالمی« 
غافل نشوند

نگاه به بُعد درآمدی صفحات اجتماعی شامل اینستاگرام

رئیس جمهور در نشست استانداران:  استانداران مسئولیت اصلی 
تحقق رشد ۸ درصدی اقتصاد را بر عهده دارند. به کارگیری نیروهای 
بومی در استان ها الزم است. مردم باید احساس کنند که نظام اداره 
کشور کارآمد است و این احساس با حرف و بخشنامه ایجاد نمی شود 
بلکه نیاز به اقدام و عمل دارد.   حقوق هیچ کارگری حتی برای یک روز 

با تاخیر پرداخت نشود.

به کارگیری نیروهای بومی در استان ها 
الزم است

 نیکزاد نائب رئیس مجلس: برای همسان سازی و متناسب سازی 
حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری در الیحه بودجه دولت، 
21۹ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده بود. مجلس 104 هزار 
میلیارد تومان از محل واگذاری سهام به صندوق بازنشستگان 
تامین اجتماعی، لشکری و کشوری تخصیص داد. در مجموع 
۳2۳ هزار میلیارد تومان برای این امر در سال آتی در نظر گرفته که 
مجلس از آنچه که دولت برای همسان سازی بازنشستگان در نظر 

گرفته بود رقم باالتری را پیش بینی کرد.

تخصیص 323 هزار میلیارد تومان برای 
همسان سازی حقوق بازنشستگان

 در سال 1401

مدیرعامل شرکت:

اگر تحریم نبود، هپکو پارتنر ولوو و لیبهر بود


