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داوود تاجران با کسب  10رای اعضای شورای شهر
اراک سکان مدیریت شهری اراک را به دست گرفت
1

قانون نانوشته
دریافت پول از اولیای
دانش آموزان

7

تصویر آرشیوی از فروریختن سقف بازار اراک /عکس :همشهری -جابر غالمی

ساماندهی بازار اراک در دستور کار میراث فرهنگی استان
لزوممعرفیمحیطبانانبهعنوانضابط
قضایی
علی ابراهیمی
عضو کمیسیون کشاورزی ،آب و منابع طبیعی و نماینده شازند

در شرایط کنونی کشور و به دنبال آن استان از نظر
محیط زیســتی با چالشهای بزرگی روبه رو است.
به همین دلیل و برای حفاظت از محیط زیســت
نیازمند بهرهگیری از ابزارهای مختلفی از جمله ابزارهای قهری هستیم و نیاز
است محیطبانان به عنوان ضابطان قضایی در نظر گرفته شوند.
عالوه بر اقدامات عمرانی برای ایجاد ساختارمتناسب برای حفاظت از محیط
زیست و ارائه آموزشهای الزم به مردم برای جلوگیری از تخریب محیط زیست
و منابع طبیعی مجبور به اســتفاده از ابزارهای قهری هستیم که از جمله آنها
بهرهگیری از نیروی انسانی با عنوان محیطبان یا جنگلبان برای صیانت از منابع
طبیعی و حیاتوحش است.
در چند ســال اخیر شــاهد درگیری محیط بانان با شــکارچیان غیرقانونی،
قاچاقچیان چوب ،تخریب کنندگان جنگلها و حتی سواحل دریا هستیم که
این درگیریها منجر به تشــکیل پرونده قضایی میشود و حافظان طبیعت را
روانه دادگاه میکند و گاه محیط بانان توسط دستگاه قضایی محکوم میشوند
و حتی برخی حکم قصاص میگیرند.
از آنجاکه این قشر دارای شغل سختی هستند و در زمان بروز هر گونه تخلف باید
در همان لحظه تصمیم بگیرند و از ابزار قهری برای مقابله با تعدی و تجاوزی که
به منابع طبیعی صورت گرفته است ،استفاده کنند ،به شخصه معتقدم که این
افراد باید به عنوان ضابط قضایی محسوب شوند و این اجازه را داشته باشد که در
همان لحظه تصمیم بگیرند.
تجربه چند ســال گذشته نشان داده اســت که محیطبانان از نظر جانی و نیز
معیشتی در امنیت چندانی نیستند و رغبت به این کار شریف تا حدودی کاهش
یافته اســت .به همین منظور باید با اتخاذ تدابیری در قالب ابزارهای حمایتی
برای عمل صحیح به وظایف قانونی توسط محیطبانان تالش کرد.
باید توجه داشت که تقویت فعالیت صحیح محیطبانان با ارتقای شرایط کاری
این قشر نتیجه میدهد.به همین دلیل تفویض اختیار قانونی و محسوب شدن
آنان در زمره ضابطان قضایی مانند نیروهای مســلح میتواند آنان را در عمل
درســت به وظایف خود یاری رســاند .در حال حاضر وضعیت موجود نشان از
مظلومیت این قشــر دارد ،چرا که در راســتای عمل به وظایف قانونی با افراد
قاچاقچی ،منفعت طلب و متخلف برخورد میکنند ،اما در محکمه در شرایط
برابر قرار میگیرند که این درست و عادالنه نیست.
یک محیط بان وقتی در بیابان با متعرضین یــا متجاوزین به منابع طبیعی و
حیات وحش مواجه میشود باید بتواند شخصا تصمیم به برخورد بگیرد و این
طور نباشد که در وسط بیابان بخواهد با ارتباط تلفنی گزارش دهد ،بلکه باید با
تفویض اختیار و معرفی به عنوان ضابط قضایی بتواند فرد متخلف را دستگیر و
در صورت مقابله یا درگیری با متجاوز یا متجاوزین بتواند از خود دفاع کند .اما
برای تفویض این اختیارات ضرورت دارد تا آموزشهای الزم در حوزه حقوقی
به محیط بانان نیز ارائه شود.

یادداشت

روي خط خبر
«تاجران» شهردار اراک شد
«داوود تاجران» با رای حداکثری اعضای شورای اسالمی اراک به عنوان شهردار این
کالنشهر انتخاب شد.
به گزارش ایرنا«علــی فرهمندپــور»« ،داوود تاجران»« ،علی یوســفی» « ،مجید
عسگری» و« حسین واشقانی »  5نامزد تصاحب کرسی مدیریت اجرایی کالنشهر اراک
در شورای اسالمی پنجم بودند که داوود تاجران با کسب  10رای اعضای شورا توانست
بر کرسی مدیریت شهری تکیه بزند.داوود تاجران متولد سال  1332در شهر تهران
است که در سال  54وارد شهرداری تهران شد و سابقه  40ساله خدمت در حوزههای
مختلف شهری را در کارنامه خود دارد.
عضو هیات برنامه ریزی استراتژیک شهرداری تهران ،ریاست کمیته خدمات شهری
شــهرداری تهران ،شــهردار مناطق  ،15،13و  20تهران بزرگ ،مدیرعامل سازمان
بازیافت و تبدیل مواد شهرداری تهران ،سرپرست و عضو هیات مدیره سازمان خدمات
موتوری تهران ،قائم مقام ســازمان بهشــت زهرا و مدیرعامل و عضو هیات نظارت و
رئیس هیات نظارت تاکسیرانی شهرداری تهران ،عضو کمیسیون هماهنگی وزارت
راه و ترابری ،عضو کمیسیون راه اندازی راه آهن شهری تهران ،عضو شورای مرکزی
انجمنهای اسالمی شهرداری تهران ،نماینده شهردار تهران در اهواز و شهردار فاو (در
دوران جنگ تحمیلی) و عضو معتمدان هیات اجرایی انتخابات وزارت کشور در دومین
دوره انتخابات شورای اسالمی شهر تهران و هشتمین دوره انتخابات ریاست جمهوری
گوشه ای از سوابق شهردار جدید اراک است.

معرفی شهرداران  14شهرستان
برای صدور حکم شهرداری
مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای اســتان گفت 14 :شهردار این استان تاکنون
برای صدور حکم تصدی شهرداری به استانداری این استان معرفی شدند.
«حسن قربانی » در گفت و گو با ایرنا افزود :هنوز معرفی و مراحل قانونی  19شهردار
دیگر این استان باقی مانده که به زودی انجام میشود.
وی بیان کرد :حکم  31شهردار این استان ازسوی استاندار و شهرداران اراک و ساوه
که دارای بیش از  200هزار نفر جمعیت هستند پس از تایید استاندار از سوی وزیر
کشور صادر میشود.
مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استان ادامه داد 33 :شهر این استان دارای 177
عضو شورای شهر هستند که از این تعداد  15نفر زن و بقیه مرد هستند.
قربانی عنوان کرد :از مجموع  177نفر عضو شوراهای استان 93 ،نفر برای نخستین
بار است که وارد پارلمانهای شهری میشوند و بقیه از قبل سابقه حضور در شوراها
را داشته اند.
وی گفت 5 :نفر از اعضای شوراهای شــهر این استان دارای مدرک دکترا و حوزوی،
 54نفر فوق لیسانس 79 ،نفر لیسانس 12 ،نفر فوق دیپلم و  17نفر دیپلم و  10نفر
نیز زیر دیپلم هستند.
مدیرکل دفتر امور شهری و شــوراهای اســتان اضافه کرد :انتخابات هیات رئیسه
شوراهای اسالمی این استان در  33شهر برگزار شده که از این تعداد تنها یک رئیس
شورا از شهر مهاجران زن و بقیه مرد هستند.
قربانی بیان کرد :میانگین سنی زنان عضو پنجمین دوره شوراهای شهر این استان
 41سال و مردان  45سال است.
وی گفت :شوراهای شهر تفرش و پرندک با میانگین ســنی  34سال جوانترین و
شورای شهر توره با میانگین سنی  57سال پیرترین شورای استان است.
مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استان افزود :جوانترین عضو شوراهای شهر
این استان نیز با  26سال سن از اراک است.
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جلوگیری از اتالف انرژی با
هوشمند سازی پارکهای اراک

 |3زندگی

آیینی
برای میوه سرخ

 |4اجتماعی

قصههای
گاومیشآباد

با توجه به رشد و توســعه فناوري و تكنولوژي روز دنيا
اكنون در كشورهاي توسعه يافته استفاده از سیستمهای
هوشمند در تمامي بخشها مورد توجه و اولويت قرار گرفته است و در كاهش
هزينههاي انرژي نقش بسيار مهم و تأثیرگذاری ایفا ميكنند.
صفحه 2
را بخوانید

13هزارهنرمندصنايعدستي
استاندرانتظاربیمه
استفاده از ظرفيت صنايع دستي برای رشد و شكوفايي
هنر و رونــق اقتصادي هر منطقه داراي اهميت بســيار
زيادي است.
مركزي نیز يكي از استانهاي نامي و صاحب سبك در صنايع دستي به شمار
ميرود ،اما استفاده از اين ظرفيتها برای رونق اقتصادي مورد بيتوجهي قرار
گرفته اســت و آنچنان كه بايد از هنرمندان حمايت و به اين صنعت درآمدزا
توجه نميشود.
صفحه 8را
بخوانید

 |6فرهنگ

روزگار غمگین
«آسید میرزا»
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توقیف محموله میوه قاچاق در دلیجان
فرمانده انتظامی دلیجان گفت :در عملیات پلیس مبارزه با کاالی قاچاق یک محموله میوه قاچاق در این
شهرستان کشف و توقیف شد.سرهنگ« علی هاشمی » در گفت وگو با ایرنا اظهارکرد :در این عملیات
 2880کیلو پرتقال 720 ،کیلو گریپ فروت و  288کیلو سیر به ارزش 500میلیون ریال کشف شد.

پيامك شما را درباره
روزنامه مرکزی م 
يخوانيم

جلوگیری از اتالف انرژی با هوشمند سازی پارکهای اراک

توسعه گردشگری و جنگلکاری
در نهرمیان

استفاده از سنسورهوشمند باعث میشود هنگام بارش در پارکها آبياري انجام نشود

رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری شازند گفت :توسعه گردشگری و
جنگلکاری از اهداف طرح مدیریت جامع در حوضه آبخیز نهرمیان
است.
«محسن محمدی» در گفتوگو با ایسنا عنوان کرد :طرح مدیریت
جامع حوضه آبخیز در ســطح ملی به صورت پایلــوت در برخی از
استانهای کشور در حال برگزاری است و حوضه آبخیز نهرمیان در
شازند نیز به این منظور انتخاب شده است.
وی افزود :این طرح به دنبال توانمندســازی جوامع محلی و تغییر
مثبت در راهکارهای کســب درآمد همچون تغییر الگوی کشت
و جلوگیری از تخریب منابعطبیعی اســت تا درآمد آبخیزنشینان
افزایش یابد و عالوه بر آن فشار کمتری بر منابع طبیعی تحمیل شود.
محمدی با اشــاره به اینکه این طرح در شازند به صورت آزمایشی
در حال انجام است و در صورت موفقیت به همه نقاط استان تسری
مییابد ،گفت :این طرح با مشارکت دستگاههای مرتبط به عنوان
اقدامی مشترک در حال انجام است .بر این اساس دورههای آموزشی
روستاهای هدف طرح مدیریت جامع به منظور توانمندسازی جوامع
محلی در حال انجام است که با کمک فنی و حرفهای و کمیته امداد
دنبال میشود.
وی وسعت حوضه آبخیز نهرمیان شــازند را  29هزار هکتار عنوان
کرد که  21روستا را تحت پوشش قرار داده است و افزود :کارگاههای
آموزشی مهارتی توسط تسهیلگران طرح برگزار میشود تا توسعه
اقتصادی و اجتماعی این حوزه حاصل شود و بر همین اساس اقدامات
موثری صورت گرفته است.
رئیس منابع طبیعی آبخیزداری شازند اضافه کرد :به منظور توسعه
اشتغال در شهرســتان کارگاه کیفدوزی و خیاطی در روستاهای
کتیران سفلی و علیا افتتاح شده است که هر کدام  5اشتغال زایی
مستقیم را به همراه داشته است.
وی انجام مطالعات زمینهای و اجرایی در حوضه آبخیز نهرمیان را از
دالیل انتخاب این منطقه برای اجرای طرح مدیریت جامع عنوان کرد
و گفت :در این منطقه مطالعات طرحهای مرتعداری و آبخیزداری
انجام شده بود و به دلیل شناخت نسبی از پتانسیل منابعطبیعی،
در این راستا حوضه آبخیز نهرمیان انتخاب شد .محمدی اظهار کرد:
 2بخش زالیان و نهرمیان از مناطق محروم و کمبهره شازند به شمار
میروند که برای اجرای طرح باید یکی از این حوزهها انتخاب میشد
و به دلیل وجود شناخت نســبی و دسترسی بیشتر حوضه آبخیز
نهرمیان انتخاب شد .وی تاکید کرد :در راستای اجرای طرح مدیریت
جامع در این حوضه تاکنون نقشه حوضه آبخیز نهرمیان تهیه شده
است ،همچنین با شناخت از پتانسیل روستاهای این حوضه در صدد
ترویج کشــت یونجه دیم ،گیاهان دارویی و توسعه زراعت چوب و
گسترش مجمتعهای چوب در این منطقه هستیم.

ماندانا مجنوني
دستگاههاي آبیاری هوشمند با توجه به دادههای
دریافتی از سنســورها زمان آبیــاری را مدیریت
اراك – خبرنگار
میکنند و اين اقدام از هدر رفت و مصرف بيهوده
با توجه به رشد و توســعه فناوري آب جلوگيري ميكند.
توسعه و تكنولــوژي روز دنيــااكنون در «بيژن قاضينظامي» بيان میکند :عالوه بر آن با
كشورهاي توسعه يافته استفاده از استفاده از سيستم هوشــمند در پارکها نظارت
سیستمهای هوشــمند در تمامي بخشها مورد بر اين بخشها تســهيل میشود و نيروي انساني
توجه و اولويت قــرار گرفته اســت و در كاهش كمتري نيز در اين بخشها مشــغول به فعاليت
هزينههاي انرژي نقش بسيار مهم و تأثیرگذاری خواهند شد .از ديگر مزاياي ايجاد پارك هوشمند
میتوان به اســتفاده از انواع سنســورها در اين
ایفا ميكنند.
اين اقدام در كشورهاي در حال توسعه نيز چندين پارکها اشاره كرد.
سال است كه در دستور كار قرار گرفته و در اين وي ادامه میدهد :استفاده از
زمينه نيز اقدامات بسيار خوبي انجام شده است ،سنسور باران باعث میشود
البته به ثمر نشســتن و تداوم اين اقدامات قطعا هنگام بارش بــاران آبياري
نیازمنــد برنامهريزيهاي علمي و كارشناســانه انجام نشود ،همچنين وجود معاون فضای سبز شهرداري اراك:
است.
اجراي طرح جامع فضاي
سنســور باد در زمان وزش سیستم کنترل آبیاری هوشمند را
سبز در اراك
در مركزي و اراك نيز اســتفاده از سيستمهاي بادهای شــدید بــا توجه به میتوان از طریق اپلیکیشنهایی
هوشمند مورد توجه قرار گرفته و نخستين پارك اينكه آبيــاري جز هدر رفت مدیریت و در شــرايط خاص و رئیس ســازمان ســیما،
هوشمند و مكانيزه در اين شهر به منظور استفاده آب هیــچ کارایــی نخواهد ويژه در برنامه هوشمند آبياري منظر و فضای سبز شهری
بهينه از منابع آبي و سيستمهاي روشنايي احداث داشــت ،میتوانــد داراي تغييراتي ايجــاد كرد ،همچنين شــهرداری اراک نيــز در
تأثیرگذاری بسياري باشد.
شده است.
به دليل قابليت برقراري ارتباط اين رابطــه میگوید :يكي
استفاده از سيستم هوشمند در پارکها در زمينه معاون فضای ســبز سازمان
از مباحثي كــه در اراك با
اينترنتــي در اين سیســتم ،به
مدیریت كارآمد آبیاری فضاي سبز داراي اهميت ســیما ،منظر و فضای سبز
توجه به آلودگــي هوا بايد
کمک پیشبینیهای هواشناسی
بسياري اســت ،بنابراين تالش در زمينه ايجاد و شــهری شــهرداري اراك
مورد توجــه و حمايت قرار
میتوان بهتریــن برنامه آبیاری
تقويت زیرســاختهای هوشمندسازي پارکها میافزاید :سنســور رطوبت
گيــرد ،توســعه فضاهاي
بايد با جديت بيشتر و همچنين همكاري و تعامل خاک ،سنسور دما و سنسور برای فضای ســبز را عملياتي و سبز است ،اما كمبود منابع
نــور خورشــید از جملــه اجرايي كرد
تمامي بخشها در دستور كار قرار گيرد.
آبي و بحــران در اين حوزه
سنســورهايي هستند كه از
مشــكالت جدي را براي
هدر رفت بيهوده آب با توجه به شــرايط و بحران توسعه فضاي سبز به همراه داشته است.
مصرف بهينه آب در پارکهای هوشمند
معــاون فضای ســبز ســازمان ســیما ،منظر و كم آبي در آبیاریها جلوگيري میکنند.
«مرادعلي عباســي» بيان میکند :با توجه به اين
فضای سبز شهری شــهرداري اراك ميگويد :با قاضينظامي اظهار میکند :سیستم کنترل آبیاری شرايط استفاده از سیستمهای هوشمند در پارکها
استفاده از سیستمهای هوشمند در پارکها اين هوشــمند را میتوان از طریق اپلیکیشنهایی که تا حد زيادي از هدر رفت منابــع آبي و انرژي برق
جلوگيري خواهــد كرد ،بنابراين بايد با اســتفاده
از نظر كارشناســان در جهت توســعه پارکهای
ضرورت توسعه فضای سبز اراک
هوشــمند اراك بدون هدر رفت انرژي اين حوزه
رئیس سازمان سیما ،منظر و فضای سبز شهری شهرداری اراک اظهار میکند :فضاهاي سبز شهري عالوه بر تعديل
گام برداريم.
و بهبود كيفيت هواي شهر در باال بردن روحيه و پر كردن اوقات فراغت شهروندان و جلوگيري از فرسايش خاك از
وي ادامه ميدهد :يكي از مواردي كه آينده فضاي
اهميت بسياري برخوردار است ،بنابراين بايد از تمامي ظرفيتهاي موجود در زمينه توسعه فضاهاي سبز شهري
ســبز به آن گره خورده ،منابع آبي اســت.اكنون
استفاده كرد.
مطالعات شناسايي منابع آبي به صورت تخصصي
«مرادعلی عباسی» میگوید :ايجاد و تقويت زیرساختهای الزم برای هوشمند سازی پارکها و فضاهاي سبز شهري
در اراك يك ضرورت است كه در اين زمينه باید تعامل و همافزايي وجود داشته باشد.
در دستور كار اين سازمان قرار گرفته است ،بنابراين

روی موبایل نصب میشــوند مدیریت و در شرايط
خاص و ويژه در برنامه هوشمند آبياري تغييراتي را
ايجاد كرد ،همچنين به دليل قابليت برقراري ارتباط
اينترنتي اين دستگاهها ،به کمک پیشبینیهای
هواشناســی میتوان بهترین برنامه آبیاری برای
فضای سبز را عملياتي و اجرايي كرد.
وي میگوید :برای ايجاد نخستين پارك هوشمند
در اراك پارك دانشجو در نظر گرفته شد .همچنين
طرح هوشمند سازي ديگر پارکها و فضاهاي سبز
اراك با جديت دنبال ميشــود ،زيــرا اين اقدام با
توجه به كمبود منابع آبي و مشــكالت موجود در
اين حوزه میتواند در حفظ
فضاي ســبز كمك بسيار
موثري باشد.

بوستان شهید باهنر اراک

ايجاد پارك هوشــمند و هوشمند سازي فضاهاي
ســبز و پارکها میتواند در زمينه مديريت منابع
آبي داراي اهميت بسياري باشد.
رئیس سازمان ســیما ،منظر و فضای سبز شهری
شــهرداری اراک در ادامه با اشاره به كاهش برخي
از منابع آبي به صورت جدي در اراك میافزاید :در
اين زمينه بازسازي قنواتي كه در شهر وجود دارد،
بسيار مهم است ،زيرا اين قناتها به عنوان يكي از
سرمایههای ارزشمندي كه در گذشته ايجاد شده
است ،از منابع مهم در تأمین آب به شمار ميروند.
عباســي اظهار ميكند :اگر بتوانيــم در زمينه
مديريــت منابع آبــي برنامهريــزي و مديريت
داشته باشــيم به طور يقين توســعه فضاي سبز
بيشــتري در اراك محقق خواهد شد ،زيرا بخش
عمدهاي از اراضي با توجه بــه صنعتي بودن اين
شــهر و آلودگي هوا بايد به فضاي ســبز تبديل
شود.
وي میگوید :عالوه بر اقدامات و برنامههای مذكور
در زمينه توســعه فضاي ســبز ،ايجاد پارکهای

هوشمندبرای جلوگيري از هدر رفت انرژي و احياي
قنوات ،بايد كاشت چمن را نيز محدود كنيم ،زيرا
چمنها آب بســيار زيادي را مصرف میکنند و در
شرايطي مناسب هستند كه سايه درختان بر روي
آنها گسترده شده باشد.
رئیس سازمان ســیما ،منظر و فضای سبز شهری
شــهرداری اراک بيان میکند :در زمينه نگهداري
و توسعه فضاي ســبز اراك با توجه به اينكه در اين
حوزه در نگهداري فضاهاي ســبز مشكالتي وجود
دارد اجراي طرح جامع فضاي ســبز ضروري است
كه اين مهم نيز با جديت دنبال ميشود.
عباســي ادامــه میدهــد :اســتفاده از ظرفيت
كارشناســان و متخصصان در زمينه دستيابي به
برنامه مشــخص و علمی در حوزه حفظ و توسعه
فضای ســبز با اســتفاده از حداقل منابــع انرژي
داراي اهميت اســت ،همچنين برگزاری جلسات
هماندیشی به صورت دورهای و منظم در موضوعات
مختلف و تخصصی به توسعه پایدار فضای سبز اين
شهر كمك خواهد كرد.

تولید
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واحدهای شهرک اصناف دلیجان سنددار شدند
سرپرست شهرداری دلیجان گفت 98 :درصد از واحدهای مستقر و فعال در شهرک اصناف این
شهرستان دارای سند مالکیت شدند.به گزارش ایرنا «محمد عزیزی » اظهارکرد :در این شهرک 417
واحد تولیدی کوچک و متوسط وجود دارد که تاکنون برای  400واحد سند مالکیت صادر شده است.

پيامك شما را درباره
روزنامه مرکزی م 
يخوانيم

انسيه بغدادي
هزينهها تغييري در نوع آمــوزش و رفاه جانبي معتقدند كــه آموزشهاي ضمــن تحصيل الزم
است و در تقويت دانشآموزان نقش بسزايي ايفا
براي دانشآموزان ايجاد نكرده است.
اراك -خبرنگار
«مريم گودرزي» بيان میکند :زماني كه والدين
میکند.
چند ســالي اســت كه مــدارس تغييراتي را در نوع آموزش و رشــد فرزندان خود وي ادامه ميدهد :مدارس هيات امنايي ساختاري
مدرسه وجوهاتي را بــه اجبار تحت عناوين نبينند اين مبالغ را هزينههاي اضافي و سربار براي متفاوت دارند .در اين مدارس شــوراي مدرسه
مختلف مانند كمك به مدرســه از آموزش فرزندان خود ميدانند.
تعريف شده است و مديريت بر اساس برنامههاي
اولياي دانشآموزان دريافت ميكنند كه دريافت وي ادامه ميدهد :تفاوت وجــوه دريافتي در هر تعريف شــده هزينههايي را بابت خدمات كمك
اين مبالغ موضوع تحصيــل رايگان را به طور كل مدرســه نشــان ميدهد كه آموزش و پرورش آموزشي دريافت ميكند.
زير سوال ميبرد.
هيچگونه نظارتــي بر عملكرد مــدارس ندارد و ايــن اســتاد دانشــگاه ميافزايــد :بــه عقیده
در قانون اساسي بر رايگان بودن آموزش و تحصيل ايــن تناقــض در گفتار
کارشناسان ،ظهور مدارس
تاكيد بسياري شــده اســت ،اما نبود نظارت از مسئوالن و قوانين ،نوعي
هیــات امنایــی بــا هدف
سوي مجلس و تناقض بين گفته و عمل هرساله بياعتمادي را ايجاد كرده
کاهش بار هزینهای آموزش
در نزديكــي آغاز ســال تحصيلي والديــن را با است.
و پرورش ،نــه تنها در برخی
نگرانیهای بسيار زيادي مواجه ميكند.
گــودرزي ميافزايــد :در مدیرکل آمــوزش و پرورش موارد نتوانســته از سنگینی
اين مســاله زمينــه افزايش فشــارهاي مالي و برخي مواقع نيــز والدين اســتان :چنانچه مدرسهاي این بار بکاهد ،بلکه افزایش
هزينههاي غيــر متعارف را بــرای خانوادهها به مجبور ميشــوند در سال تصميم به برگزاري برنامههایی هزینههــای تحصیلی برای
خصوص اقشــار كم درآمد و متوســط به وجود چندين بار وجه پرداخت جديد با هزينهاي باالتر از نرخ خانوادههــای دانشآموزان
آورده كه در برخــي موارد مانــع از تحصيل و يا كننــد و عموماً از ســوي اعالم شده بگيرد ،موظف است را در پــی داشــته اســت،
ادامه مدرســه رفتن افرادي كه در اين خانوادهها مســئوالن مدارس براي اين موارد را به سازمان اعالم ضمن اینکــه تفاوت کیفیت
هستند ،ميشود.
پرداخت اين مبالغ تحت
آموزشــی و تحصیلــی در
كند تا پس از بررســي الزم
مدارس دولتي نيز اخیرا با ايجاد ســاز و كارهاي فشار قرار میگیرند.
این مدارس نســبت به سایر
مجوز داده شود
جديد و تشــكيل هيات امنا به دريافت شــهريه
مدارس دولتی بسیار اندک
روي آوردهاند .از ســوي دیگر والدین نيز بر اين
تحصيل رايــگان حق
است.
باورند كه اين رويكــرد تاكنون تغییرات چنداني
وي اظهار ميكنــد :جدال خانوادههــا و برخي
طبيعي تمامي دانشآموزان است
در سطح كيفي و سطح آموزش به همراه نداشته يك جامعه شناس و استاد دانشگاه آزاد اسالمي مــدارس هماكنون بــه يك كشــمكش تبديل
است و تنها اداره امور مالي مدارس بر دوش مردم واحد اراك ميگويد :اجبار مدارس برای دريافت شده است ،هرچند بســياري از خانوادهها آن را
افتاده است.
هزينههاي تحصيلي نوعي كشمكش بين والدين و پذيرفتهاند ،اما با اين همه همچنان معتقدند كه
مدارس ايجاد كرده است ،همچنين کمرنگ بودن هزينههاي آموزش بر عهده دولت اســت و نبايد
امكانات ارائه شده به اين چالش دامن زده است.
دريافت مبالغ غیر متعارف درمدارس
بابت آمــوزش از دانشآمــوزان و اوليا هزينهاي
مادر يكي از دانشآموزان مقطع ششم ميگويد:
«مريــم توســكي» بيــان ميكنــد :والديــن دريافت شود.
دريافت شــهريه در مدارس دولتي به نام ايجاد معتقدند كه اين كمكها به بهانه ارتقاي ســطح توســكي ميگويد :آموزش يكي از حقوق اوليه
شرايط مناسب و ايجاد كالسهاي كمك آموزشي علمي دانشآمــوزان نقش بســيار کمرنگی در در هر جامعه محســوب ميشــود و چنانچه اين
به يك معضل تبديل شده است ،زيرا دريافت اين رشــد كودكان آنها دارد ،اما مســئوالن مدارس آموزشها در شرايط خاص و ويژه به گروهي ارائه
شود در مدت زماني كوتاه دچار مشكالت آموزشي
و برخي تبعيضها خواهيم بود.
ايجاد مشكل براي دانشآموزان
مادر يكي از دانشآموزان با اعتراض به دريافت وجوه اعالم شده توسط مدرســه دخترش ميگويد :اين مبلغ بر
اين اســتاد دانشــگاه بيان ميكند :با اين حال
خالف قانون اساسي اســت ،اما آموزش و پرورش اين ميزان وجه را قانونی ميداند و معتقد است والدين بايد آن را
آموزش و پرورش اعالم كرده براي كاهش فشــار
بپردازند.
اقتصادي بر افراد كم درآمد اجباري در پرداخت
«اكرم عباسي» ميگويد :اين موضوع در خانوادههايي كه مشكالت مالي دارند ،سبب ميشود تا مانع ادامه تحصيل
وجه در نظر گرفته نشده اســت ،اما اين مساله و
فرزندان خود شوند ،در حالي كه تحصيل رايگان وظيفه دولت به منظور تربيت نسل آينده است.
دوگانگي در گفتار و عمل نيازمند توجه و بررسي
وي ادامه ميدهد :اگر اين ميزان مبلغ درخواست شده پرداخت نشود مدرسه يا ثبت نام نميكند و يا در مواردي نسبت
به دانشآموزان ديگر تبعيض قائل ميشود كه اين مهم باعث سرخوردگي ميشود.
بيشتري است.

مدیرعامل یک شرکت تولید چینی بهداشتی در ساوه :هزینه باالی تولید موجب افزایش قیمت تمام شده کاالی تولیدی خواهد شد
مدیرعامل یک شرکت تولید چینی بهداشتی در ساوه
هزینه باالی تولید را درد مشــترک تولیدکنندگان در
سراسر کشور دانســت که موجب اختالل در تقویت و
توسعه تولید ملی میشــود و میزان صادرات را کاهش
خواهد داد.
به گزارش ایسنا « محمدحســین وکیلی» در جریان
بازدید خبرنگاران از مراحل مختلف تولید در این واحد
تولیدی اظهار کرد :هزینه باالی تولید موجب افزایش
قیمت تمام شــده کاالی تولیدی خواهد شد و در این
شــرایط نمیتوان کاالی تولیدی را بــا قیمت رقابتی
صادر کرد.
وی بیان کرد :در گذشته با اعمال سیاستهای حمایتی،
تشــویقهای صادراتی انجام میشد ،اما در حال حاضر
شرایط کمی سخت تر و پیچیده تر شده است و خبری از
این تشویقهای صادراتی نیست.
این تولیدکننده در ادامه گفت :در اين واحد توليدي با
بهره مندي از نيروي کار متخصص و متعهد به ســمت
رشد ،پيشرفت و افزايش کمي و کيفي توليدات حرکت
مي کنيم و اين مجموعه توليدي از مجموعه هاي مهم و
تاثيرگذار صنعت چيني بهداشتي در سطح جهان است.

مجموعه بازار تاریخی اراک مهمترین سند هویتی این
شهرستان به شمار میآید و به تعبیری میتوان آن را
شناسنامه و سند معتبرتاریخ تولد اراک قلمداد کرد.
این اثر بی نظیر معماری سوای این ویژگی مهمترین
ظرفیت گردشگری این شهرستان است که براساس
آمار موجود بیشترین گردشــگران استان را به سوی
خود جلب میکند .با این وجود این گنجینه تاریخی
اراک به دلیل بی توجهیها و فرســودگی در معرض
خطر قرار دارد.
به گزارش تســنیم،البته در این میان سازمان میراث
فرهنگی بــرای مرمت و اســتکام بخشــی این بنای
تاریخی اقداماتی را انجام داده اســت .در همین رابطه
گفــت و گویی با «ســید محمد حســینی»مدیرکل
میراث فرهنگی استان انجام شــده است که در ادامه
میخوانید.

بهره گیری از اقتصاد مقاومتی

مدیر عامل این شرکت اظهار کرد در اجرای سیاستهای
اقتصاد مقاومتی از ظرفيت هاي موجود نهايت استفاده
را برده ایم تا بتوانيم با ارتقــاي مجموعه کنوني و بهره
گيري از توان مديران با تجربه  ،در عرصه هاي اقتصادي و
بازارهاي جهاني سهم خود را افزايش دهیم و با راه اندازي
و ايجاد فازهاي جديد نقش موثري در اقتصاد کشور و
دنيا داشته باشيم.
وکيلي خاطرنشان کرد :کارآفريني و اشتغالزايي نتيجه
مستقيم افزايش سرمايه گذاري در کشور است و آن را
گامي مهم برای حماسه اقتصادي میدانیم و برآن اعتقاد
راسخ داريم.
بزرگترین تولید کننده چینی بهداشتی کشور

مدير تولید این شــرکت نیز گفت :این شرکت چيني
بهداشتي  35سال سابقه دارد و اکنون با داشتن عالمت
استاندارد و ايزو  9001از بزرگ ترين توليد کننده هاي
چيني بهداشتي در ايران است.
«محمود ساالريه افزود :اين شرکت قادر به توليد 4500
قطعه انواع دستشــويي ،کابينتي ،فرنگي ،بيده ،توالت
هاي ايراني و فرنگي هاي يک تکه با حداقل آب مصرفي
است و با بهترين کيفيت طراحي محصوالت توليدي،
بزرگترين صادرکننده چيني بهداشتي در کشور است.
وي اظهار کرد :اين مجموعه توليدي هم اکنون توانسته
است با اشتغالزايي مستقیم براي  420نفر و  12هزار نفر
به صورت غیر مستقیم در سراسر کشور ،ساالنه 17هزار
تن انواع محصول چيني بهداشتي توليد و روانه بازار کند.

صدورمحصوالت تولیدی به خارج از کشور

هشدار
اعتیاد تزریقی بیشترین عامل
انتقال ایدز در ساوه و زرندیه

عکس تزئینی است

اجباري نبودن هزينههاي كمك تحصيلي

مدیرکل آموزش و پرورش اســتان هم ميگويد:
مدارس اســتعدادهاي درخشان و مدارس شاهد
و ايثارگــران تعرفههای خاص خــود را دارند و
اين تعرفه سراسري اســت و براي برخي گروهها
تخفيفات ويژهاي در نظر گرفته شده است.
«شهریار فوالدوند» ميگويد :بر اساس قانون در
مدارس هيات امنايي سقف خاصي براي دريافت
هزينه تعريف نشده است ،زيرا برنامههاي كمك
آموزشــي هزينههاي خاص و متفاوتــي دارند،
بنابراين هيات امنا بر همین اســاس هزينهاي از
دانشآموزان دريافت ميكند.
وي ادامه ميدهد :اين هزينهها اجباري نيست و
هر كس تمايل به استفاده از برنامههاي فوق برنامه
داشته باشد ،بايد اين هزينهها را پرداخت كند.
مدیرکل آمــوزش و پرورش اســتان ميافزايد:
در استان با توجه به عدم ســقف مبلغ مشخص
شــده ،اختیارات هيات امنا محدود اســت .اين
هزينه تــا ســقف  120و در بخش متوســطه تا
ســقف  200هزار تومان تعريف شــده اســت تا
همــه افــراد بتوانند از ايــن امكانات اســتفاده
كنند.

برای حفــظ بازار اراک و ســاماندهی
ســراهای آن چه اقداماتی انجــام دادهاید و چه
برنامههایی دارید؟

@markazi
hamshahri.org

فوالدوند اظهــار ميكند :والدين در اســتفاده از
برنامههای كمك آموزشي مختار هستند و الزامي
در كار نيســت ،بنابراين رعايت حال اقشــار كم
درآمد جامعه در نظر گرفته شده است.
وي ميگويــد :تنهــا نگرانــي والديــن از نوع
آزمونهايي اســت كه بر گزار ميشــود و ترس
از اينكــه فرزندانشــان نتوانند خــود را با ديگر
همکالســیهای خود همراه كننــد ،در غير اين
صورت هیچگونــه اجباري مبني بر شــركت در
برنامههاي كمك آموزشي وجود ندارد.
اين مقام مسئول بيان ميكند :چنانچه مدرسهاي
تصميم به برگزاري برنامههایی جديد با هزينهاي
باالتر از نرخ اعالم شــده بگيرد ،موظف است اين
موارد را به سازمان اعالم كند تا پس از بررسي الزم
مجوز داده شود.
فوالدوند ادامــه ميدهد :هر ســاله هزينههاي
خواسته شده از اوليا بر اســاس تشخيص و نظر
هيات امنا تعیین و ســقف خاصي به منظور ارائه
خدمات كمك آموزشــي در نظر گرفته ميشود
كه به دانشآمــوزان اعالم ميشــود .بر همين
اساس در مدارس دولتي هیچگونه وجهي دريافت
نميشود.

معاون بهداشتی دانشکده علوم پزشکی ساوه آمار مبتالیان به ایدز
در ساوه و زرندیه را اعالم کرد.
دکتر «رضا نظری» در گفتوگو با ایسنا اظهارکرد :براساس آمار
ثبت شده در این دانشکده در ســال  95از مجموع افرادی که در
این شهرستان مبتال به ویروس  HIVهستند 84 ،درصد را مردان
و  16درصد را زنان تشکیل میدهند .آمار مبتالیان به  HIVدر
ســال  96به ترتیب  81درصد مردان و  19درصد زنان ثبت شده
است.
وی در ادامه به راههــای انتقال این ویروس اشــاره کرد و گفت:
براساس بررسیهای انجام شــده انتقال ویروس در 67/5درصد
مبتالیان به دلیــل اعتیاد تزریقی18/7 ،درصد روابط جنســی،
11/5درصد نامشخص 1/6 ،درصد مادر به کودک و  ./7درصد از
طریق خون و فراوردههای خونی در سال  95بوده است.
دکتر نظری افزود :در ســال  96نیز  48درصد بــه دلیل اعتیاد
تزریقی 30 ،درصد روابط جنسی 17 ،درصد سایرعوامل 5 ،درصد
مادر به کودک ثبت شده است.
وی به راهاندازی مراکز مشــاوره برای آگاهی بخشــی مردم در
خصوص این بیماری اشــاره کــرد و گفت :فراهم کــردن امکان
دسترســی گروههای در معرض خطر ابتال به خدمات آموزشی و
مشاوره و تشخیص و کاهش آسیب و مراقبت و درمان از مهمترین
اهداف این اقدام است.
وی به برخی راهکارها برای کنترل این بیماری اشاره کرد و گفت:
اجباری شدن آموزش پیشگیری و کنترل بیماریهای آمیزشی و
ایدز در کالسهای آموزشی قبل از ازدواج و اجباری شدن آموزش
درباره ایدز و بیماریهای آمیزشــی به کلیه زنان باردار از جمله
راهکارهاست.
این مقام مسئول در دانشکده علوم پزشــکی ساوه گفت :ارزیابی
کلیه زنان باردار از نظر ابتال به  HIVو بیماریهای آمیزشی ،ثبت
جواب آزمایش در پرونده زنان باردار ،ارجاع به کلینیک مشــاوره
در صورت مثبت بودن جواب آزمایــش ،تکرار آزمایش  HIVدر
 3ماه سوم بارداری در صورتی که زن باردار  HIVمنفی در گروه
پرخطر باشد و نصب پوسترهای آموزشی در معرض دید مراجعین
از دیگر راهکارهاست.
وی با اشاره به انجام  3مرحله مشــاوره در خصوص بیماران ایدز
گفت :این  3مشــاوره شامل مشــاوره مقدماتی(توصیه به انجام
آزمایش توسط ارائه دهنده خدمات) ،مشــاوره میانی(مشاوره و
آزمایش داوطلبانه) و مشاوره پیشرفته(مشــاوره برای مراقبت و
درمان) است که مشاوره مقدماتی نقش اساسی در شناسایی افراد
مبتال دارد .مسئولیت اصلی ارائه خدمات مراقبتی و درمان بیماران
به عهده پزشک مرکز مشاوره است.

ارتباط مصرف ویتامین  Bو ریسک سرطان ریه

اگر میراث فرهنگی به تعهداتش در خصوص طرح 3ساله ساماندهی بازارعمل نمیکرد االن بسیاری از بخشهای آن فروریخته بود

ساالریه با اشاره به نقش اين شرکت در حوزه صادرات نيز
گفت :در حوزه صادرات نيز با تالش وافري که داشتیم
توانستايم به کشورهاي عراق ،آذربايجان ،افغانستان و
ترکمنستان محصوالت توليدي خود را عرضه کنيم و
 30درصد محصول تولیدی این واحد ،معادل 4هزار تن
آن صادر میشود.
مدیر تولید این شرکت با بيان اينکه ساالنه  150هزار
تن چيني بهداشتي در ايران توليد مي شود ،افزود :در
فرایند تولید شرکت
شرايط اقتصادي مطلوب ميزان
مدیر انبار این شرکت نیز به فرایند
مصرف مردم  100هزار تن است
تولید در این کارخانه اشاره کرد
که مقدار باقي مانــده توليدي
محمــد حســین وکیلی:در و گفــت :مواد اولیه بــرای تهیه
روانه بازارهاي جهاني مي شود.
وی با بیــان اینکه ایــن واحد گذشته با اعمال سیاستهای تولیدات این شــرکت در واحد
تولیدی جزو ســه کارخانه برتر حمایتی ،تشویقهای صادراتی موادســازی ترکیب و سپس در
ایران در تولید چینی بهداشتی انجام میشــد ،امــا در حال واحد ریختهگری قالب گیری و
اســت ،گفت :قیمت مناســب حاضر شرایط کمی سخت تر و قالبهای شکل گرفته به سمت
محصوالت تولیدی این کارخانه پیچید هتر شده است و خبری قسمت خشک کن منتقل و بعد
از طی کــردن مرحله پرداخت و
نسبت به مشابه خارجی ،کیفیت از این تشویقهای صادراتی
لعاب زنی برای پختن وارد کوره
باالی تولیدی و تنوع محصوالت
نیست
میشوند و در دمای  1270درجه
موجب شــده اســت تا مصرف
پخته شده و پس از درجه بندی
کنندگان رغبت بیشتری برای
تهیه محصوالت این شرکت داشته باشند و در بسیاری از و سورت بندی و سپس با کیفیت بندی و بسته بندی به
محصوالت تولیدی قیمت تمام شده تا  35درصد کمتر انبار مننقل و سپس جهت عرضه به نمایندگیهای سراسر
از مشابه خارجی عرضه میشود .ســاالریه با اشاره به کشور انتقال داده میشود« .مصطفی وجدانی» بیان کرد:
اینکه محصوالت تولیدی این کارخانه از ترکیب  14نوع اکنون تولیدات این کارخانه توسط  125نمایندگی در
خاک از معادن ایران تولید میشود ،افزود :به جهت عمل سراسر کشور به مردم عرضه میشود و قیمت تمام شده
به سیاستهای اقتصاد مقاومتی  100درصد مواد اولیه آن معادل یک سوم قیمت مشابه خارجی است.
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مدیرکل آموزش و پرورش استان:در مدارس دولتي مرکزی هیچگونه وجهي دريافت نميشود

ساماندهی بازار اراک در دستور کار میراث فرهنگی استان

این شرکت تماما از داخل کشور تامین میشود در حالی
که در گذشته بیشــتر مواد اولیه از خارج از کشور تهیه
میشد .وی بیان کرد :این شرکت با بهره گیری از دانش
فنی مدیران و تخصص کارشناسان خود در شرایطی که
برخی از واحدهای تولیدی تعدیل نیرو دارند توانست از
 300قطعه مونوبلوک را به  600قطعه افزایش دهد که
نتیجه آن ایجاد اشتغال برای  25نیروی کار جدید است
که گامی برای تحقق شعار سال با عنوان اقتصاد مقاومتی
تولید و اشتغال است.

مرکزی

قانون نانوشته دریافت پول از اولیای دانش آموزان

میراث

درد مشترک تولیدکنندگان ایرانی

7

یک تحقیق جدید نشــان میدهد مصرف
سالمت دوز باالی ویتامینهای  B6و  B12ریسک
ابتال به ســرطان ریه را در مردان سیگاری
افزایش میدهد .به گزارش مهر ،به گفته محققان دانشگاه
ایالتی اوهایو ،دلیل این ارتباط مشخص نیست اما محققان
معتقدند ویتامین ممکن است رشد سلولهای سرطانی را که
از قبل به واسطه استفاده از دخانیات آغاز شده است ،تشدید
کند .مردان سیگاری که دوز باالی ویتامینهای  B6و B12
را در مکملهای فردی خود مصرف میکردند ،در مقایسه با

مردانی که مکمل مصرف نمیکردند  ۳۰تا  ۴۰درصد بیشتر
در معرض خطر ابتال به سرطان ریه بودند .مردانی که روزانه
بیش از  ۲۰میکروگرم  B6در طول  ۱۰ســال مصرف کرده
بودند سه برابر بیشــتر از افرادی که مکمل مصرف نکرده
بودند ،در معرض ابتال به سرطان ریه قرار داشتند .همچنین
مردان سیگاری که به مدت  ۱۰سال روزانه  ۵۵میکروگرم
 B12مصرف کرده بودند چهار برابر بیشتر در معرض ابتال به
سرطان قرار داشتند .در این مطالعات ،چنین تاثیری در مورد
زنان مشاهده نشد« .تئودور براسکی» سرپرست تیم تحقیق،

در این باره میگوید :بدون شک ســیگار کشیدن موجب
سرطان ریه میشو د اما در مورد تاثیر این ویتامینها میتوان
گفت یا این ویتامینها موجب تشدید سرطان میشوند یا
ســرطانزایی این دارو را افزایش میدهند .یافتههای این
مطالعه مبتنی بر بررسی بیش از  ۷۷هزار فرد بزرگسال در
رده سنی  ۵۰تا  ۷۶سال بود که بین سالهای  ۲۰۰۰تا ۲۰۰۲
ثبت نام کرده بودند .بر اساس نتایج این مطالعه ،محققان به
مردان سیگاری که مکملهای ویتامین  Bمصرف میکنند
تاکید میکنند که باید سیگارشان را ترک کنند.

خوردن آووکادو برای تقویت قدرت بینایی و حافظه

تصویر آرشیوی از سقف فرو ریخته بازار اراک عکس :همشهری

بازار اراک یکی از بناهای شــاخص اســتان و یکی از
مجموعههایی بینظیردر کشور اســت و ویژگیها و
شــاخصههایی دارد که این بازار را در میان بازارهای وظایفی هســتند ،اما تاکنون به وظایــف خود عمل
دیگر به لحاظ آرایههای معماری ،شــرایط تاریخی ،نکرده اند.
شرایط طراحی ،ســاخت و پالن منحصر به فرد کرده البته نماینــدگان این ســازمانها و ادارات از نزدیک
است.
بازدیدهایی از بــازار اراک داشــتند .همچنین هر بار
اما با این وجود بازار اراک شــرایط نامطلوبی دارد که رئیس سازمان میراث فرهنگی به استان آمده بازدید
برای رفع این معضــل گامهایی برداشــته ایم تا این از بازار را در برنامــه گنجاندهایــم و قولهایی هم از
اثر ملــی را از خطر نابودی نجات دهیــم .یکی از این سوی آنها در این خصوص داده شده ،اما خیلی از آنها
اقدامات تهیه طرح  3ســالهای اســت که در کارگروه عملیاتی نشده است.
گردشگری مصوب شده و تمام
برای به ثبت جهانی
ابعاد ،وظایف دستگاهی ،برآورد
رساندن بازار اراک چه میزان
ریالی و اجرای آن مشخص شده
اعتبار الزم است؟
الزم
اعتبار
تومان
میلیارد
30
آن
اســت و تاکنون براســاس
 300میلیارد ریــال اعتبار الزم
عمل کرده ایم.
داریم تا بتوانیم شرایط بازار را داریم تا بتوانیم شــرایط بازار را
برهمین اساس سازمان میراث برای ثبت جهانی فراهم کنیم .برای ثبت جهانی فراهم کنیم .از
فرهنگــی به تکالیــف تعیین از این مبلــغ  3میلیارد تومان این مبلغ  3میلیارد تومان امسال
شده در این طرح برای تامین امسال تامین شــده است ،اما تامین شده اســت ،اما مشخص
اعتباراتش عمل کرده اســت.
نیســت چه مقدار آن تخصیص
مشخص نیست چه مقدار آن
درواقع اگــر این ســازمان به
مییابد.
تعهداتش عمل نمیکرد االن تخصیص مییابد
کدام بخش از بازار
بســیاری از بخشهــای بازار
در حال حاضر مــورد مرمت
فروریخته بود.
قرار دارد؟
آیا مرمت و استحکام بخش بازار تاریخی درحــال حاضــر در ســراهای بــازار نظیر ســرای
اراک فقط برعهده سازمان میراث فرهنگی است؟
کتابفروشها ،ســرای نوذری ،راســته بــازار و دیگر
خیر .دســتگاههای دیگری نیز در ایــن کار دخیلند .سراها مشــغول انجام کار هستیم و طاقهای فرسوده
به عنوان مثال سازمان اوقاف ،شــهرداری،اداره راه و جمعآوری و نگهداری میشود.
شهرســازی و هیات امنای بازار در طرح 3ساله دارای
برای انجــام مرمت بــازار اراک با چه

مشکالتی روبه رو هستید؟

مشــکلی که وجود دارد عدم همــکاری بازاریها در
حفظ این مجموعه است .در اجرای برنامههای مرمتی
بیشــک گردوخاک ایجاد میشــود .به همین دلیل
برخی از حجــره داران بازار با انجام ایــن کار مخالف
هســتند و مدام به دلیــل تولید گردوغبــار اعتراض
میکنند.
همچنین برای حفاظت و مرمت بازار به اشکال مختلف
با بازاریها درگیری داریم .آنها در مواردی مرمتهای
غیراصولی انجــام میدهند ،ســقف کاذب میزنند
و از مواد غیرمتعــارف ،غیرمتناســب و غیرمرتبط با
اصل بنا اســتفاده میکنند .همیشــه بین  30تا 40
پرونــده در محاکم قضایــی داریم که بــا آنها درگیر
هستیم.
نزدیک بــه  70درصد از ســراهای بــازار طبق آمار
موجود اوقافی هســتند ،بنابراین اوقاف وظیفه خیلی
مهمی در این رابطه دارد .هر وقــت هم در این زمینه
با اوقاف صحبت میشــود مسئوالن آن اعالم آمادگی
میکنند ،اما عمال هیچ کمکی از ســوی آنها صورت
نمیگیرد.
آنها میگویند ما ازمحل بازار درآمد نداریم .به همین
دلیل هم به این مساله ورود نمیکنیم .ماهم میگوییم
اگر درآمد ندارید ،مالکیت بازار را واگذار کنید.
شهرداریها در کل کشور پشتیبان مقتدر و قوی برای
بازارها هستند که متاســفانه در اینجا به ضعیفترین
شکل عمل کردهاند.

خوردن روزانه یک آووکادو توســط افراد مسن موجب تقویت حافظه و
تغذیه
همچنین قدرت بینایی آنها میشود .به گزارش مهر ،نتایج مطالعه جدید
محققان دانشگاه تافتس آمریکا روی  ۴۰فرد سالم  ۵۰سال به باال که به
مدت  ۶ماه هر روز یک آووکادو تازه میخوردند ،نشان داد که میزان لوتئین چشمهایشان
افزایش یافت و عملکرد شناختیشان هم بهبود یافت .لوتئین رنگدانه موجود در میوه
و سبزی است که در خون ،چشم و مغز تجمع میکند و بهعنوان یک عامل ضدالتهابی
و آنتیاکسیدانی عمل میکند .محققان در این مطالعه ،رشد تدریجی میزان لوتئین را
در چشمها وروند بهبود در مهارتهای شناختی را با اندازهگیری از طریق آزمایشهای
طراحیشده برای ارزیابی حافظه ،سرعت پردازش و میزان توجه کنترل کردند .در مقابل،
گروه کنترل که آووکادو مصرف نکرده بودند ،در دوره مطالعه کمتر میزان بهبودی در

سالمت شناختیشان را تجربه کردند« .الیزابت جانسون» سرپرست تیم تحقیق ،در این
باره میگوید :چربیهای مونو اشباع ،فیبر ،لوتئین و سایر بیواکتیوهای موجود در آووکادو
بسیار در غنیسازی میزان لوتئین عصبی موثرند و نهتنها برای سالمت چشم ،بلکه برای
سالمت مغز هم فواید زیادی دارند .وی در ادامه میافزاید :نتایج این مطالعه جدید آشکار
میسازد که میزان لوتئین موجود در چشم در افراد مصرفکننده آووکادو تازه در مقایسه
با گروه مصرف کننده مکمل لوتئین ،بیش از دو برابر شــده بود .این یافتهها بر اساس
مصرف یک آووکادوی کامل در روز معادل ۳۶۹میکروگرم لوتئین است .کمبود لوتئین
موجب افزایش خطر ابتال به بیماریهای وابسته به سن ،از جمله از دست دادن بینایی و
یا اختالالت مانند دژنراسیون ماکوال و آب مروارید میشود .لوتئین از سلولهای سالم با
متوقف کردن رشد سلولهای بدخیم محافظت میکند.

اقتصاد مقاومتی :تولید  -اشتغال
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13هزار هنرمند صنايع دستي استان در انتظار بیمه

صدای همشهری
021-88932308

همشهری از وضعیت بیمه و مشکالت سر راه هنرمندان صنایع دستی مرکزی گزارش میدهد
مهسا شاهمنصوري
با تهدیدات بسیاری روبه رو است که بیمه نبودن فعاليت دارند كه برای حمايت از اين هنرمندان
بســیاری از فعاالن این رشــته مهمترین این و كارآفرينان احداث شــده اســت .قطعاً توجه
اراك ـ خبرنگار
به توســعه و تقويت اين بازارچهها زمينه رشد
تهدیدات به شمار میآید.
اقتصادي استان را بيش از گذشته فراهم خواهد
استفاده از ظرفيت صنايع دستي
صنایع
آورد.
دغدغه بیمه شدن
دستی برای رشد و شكوفايي هنر و رونق
اقتصادي هر منطقه داراي اهميت مدیــرکل میــراث فرهنگی صنایع دســتی و مدیــرکل میــراث فرهنگی صنایع دســتی و
گردشگری اســتان با اشــاره به اینکه بیشتر گردشــگری اســتان ميافزايد :در اين استان
بسيار زيادي است.
مركزي نیز يكي از اســتانهاي نامي و صاحب هنرمندان صنایع دستی اســتان دغدغه بیمه هماكنون خانه صنايع دســتي با  150صنعتگر
ســبك در صنايع دستي به شــمار ميرود ،اما شدن دارند ،ميگويد:اكنون  17هزار صنعتگر در حال فعاليــت و ارائه خدمات آموزشــي به
اســتفاده از اين ظرفيتها برای رونق اقتصادي در مرکزی در صنایع دســتي مختلف به صورت هنرجويان در رشتههای مختلف است.
حسيني اظهار میکند:
مورد بيتوجهي قــرار گرفته اســت و آنچنان غیررســمی فعاليت دارند
بســياري از هنرهــاي
كه بايد از هنرمندان حمايــت و به اين صنعت كــه از اين تعــداد8500
صنايع دســتي منسوخ
نفر داراي مجــوز فعاليت
درآمدزا توجه نميشود.
معاون صنايع دستي ميراث شده در اســتان دوباره
ارائه راهكارهاي هدفمند در زمينه اســتفاده از هستند.
صنايع دستي اســتان عالوه بر رونق اقتصادي «ســید محمد حسینی» فرهنگي استان 80 :درصد احيا شــده اند كه از اين
آثار مهم صنايع دستي
ميتواند زمینهســاز اشــتغالزايي نيز باشــد ،بيان میکنــد :از مجموع هنرمندان صنایع دستی
میتوان به جاجیمبافی،
همچنين اگر صنايع دســتي با كيفيت مطلوب این  17هــزار نفر فقط 4
توليد شــود ،قطعاً قابليت صــادرات را خواهد هزار صنعتگــر و فعال در اســتان به شکل خانگی و قدکبافــی ،آینهکاری،
حوزه صنايع دســتي در  10تا  20درصــد به صورت گر هچینی و ساز سازی
داشت.
اشــاره كرد ،همچنين
در زمينه صادرات صنايع دســتي اســتان بايد استان بيمه هســتند كه کارگاهی فعالیت دارند
میناکاری و چاپ باتیک
حمايتهاي الزم از هنر اصيل ايراني و هنرمندان بــا توجه به مصوبــه اخير
در چند ســال گذشته
توسط دولت انجام شــود ،زيرا مركزي صنايع مجلس در زمينه حمايت
احيا و به چرخه صنايع
دســتي متعددي توليد ميكند و میتوان گفت از هنرمندان صنايع دستي
از  295رشته صنايع دستي كه در كشور وجود تعداد بیشــتری از اين هنرمندان تحت پوشش دستي استان وارد شده است.
وي میگوید :با توجه به اينكه هنرمندان صنايع
دارد حدود  110رشته در اســتان موجود و در بیمه قرار خواهند گرفت.
وي ادامه میدهد :در زمينه ارائه آثار هنرمندان دستي سرمايههاي ملي هســتند به طور يقين
حال فعاليت است.
اما با وجود همه این توانمندی ها ،صنایع استان اكنون  12بازارچه صنايع دســتي در اســتان حمايت از صنايع دستي و هنرمندان اين صنعت
عالوه بر گســترش فرهنگ بومــی میتواند در
صورت مرغوب بــودن توليدات بســتري براي
رونق توليد و اشتغال
صادرات و دســتیابی به اقتصاد پويا در اســتان
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار میگوید :صنایع دستی در کنار 2بخش مهم گردشگری و میراث فرهنگی
بايد مورد توجه و حمايت جدي قرار گيرد ،زيرا اين هنر میتواند در زمينه دستيابي به رشد و توسعه اقتصادي شود.
استان داراي اهميت باشد.
«عزيز فيلي» بيان میکند :صنایع دستی عالوه بر تولید و اشتغال بيان كننده هويت و اصالت فرهنگي و هنري
هر منطقه است ،بنابراين مركزي به عنوان يكي از استانهایی كه در اين زمينه حرفهاي بسياري براي گفتن
دارد ،بايد مورد حمايت بيشتري قرار گيرد.
وي ادامه میدهد :ارائه تسهيالت ويژه به هنرمندان صنايع دســتي در زمينه گسترش این هنر و حمایت از
صنعتگران باید در نظر گرفته شود ،همچنين در کنار این موضوع برپايي نمایشگاهها و فروشگاهها برای ایجاد
بازار فروش صنایع دستی نقش تأثیرگذاری دارد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار ميافزايد :صنایع دستی در اشتغالزایی به ویژه در بخش روستایی
تأثیر مستقيم دارد ،بنابراين برای حمایت از صنعتگران امسال تسهيالتي در نظر گرفته شده و افراد عالقهمند
میتوانند از اين تسهیالت استفاده کنند.

مركزي ،پيشرو در ايجاد و راهاندازي بازارچه

معــاون صنايــع دســتي ميــراث فرهنگي و
گردشــگري اســتان هم ميگويد :اصلیترین
مشــكلي كه در حوزه صنايع دستي اين استان
وجــود دارد ،فروش صنايع دســتي اســت كه
نمیتواند پاسخگوي هزينههای اين هنرمندان
در توليد محصوالت باشد.
«قاســم كاظمي» بيــان میکنــد 80 :درصد

دفتــر سرپرســتی روزنامــه همشــهری در مرکزی:
مجيــد ميرعظيــم  -نشــانی :اراك،خيابــان
امامخمينــي (ره) ،ميــدان شورا،پاســاژ طــا  ،طبقه
ســوم  -تلفــن086 -32228111-32221961 :

یــا

08632221961

[هموطنــان عزيــز اســتان ،ســتون صــداي همشــهري بازتــاب و انعكاس مســائل و
مشــكالت شــما در اقصي نقاط اســتان مركزي اســت .همشــهريان گرامــي ميتوانند
با ارتبــاط با ما ،زمينــه تهيه گــزارش پيرامون مشــكالت شــهري را فراهم كننــد .تلفن
هــر روز بــه جــز روزهــاي تعطيــل شــنونده صــدای شماســت].

سرنوشت پولي كه از دستفروشان گرفته ميشود را مشخص كنيد

از دستفروشها که در بازار روزها هستند و همچنين وانتبارها و دستفروشاني
كه در كنار خيابان بساط پهن ميكنند وجهي بابت اجاره میگیرند که مبلغ قابل
توجهی میشود .گرچه اين كار مناسب شهر نيســت ،اما مديريت جديد لطف
كنند سرنوشت پولها را بررسی کنند و نگذارند اين پولها حيف و ميل شود.
صالحی از اراک

بوي آزار دهنده جوی خیابان قدس شازند

ساکن خیابان قدس شازند هستم .هنگامي که کشاورزهای شازند آب جوی را
به مدت  15روز قطع میکنند بوی خیلی بدی ایجاد میشود .از شهرداری شازند
خواهش ميكنيم وقتی آب قطع میشــود اين قسمت را شستوشو دهند که
بوی بد آن از بین برود.
ميرمحمدي از شازند

گیوه بافی ،از رایج ترین صنایع دستی استان  /عکس  :همشهری

هنرمندان صنایع دستی استان به صورت خانگی
و  10تا  20درصد به صــورت کارگاهی فعالیت
دارند كه راهاندازي بازارچههای صنايع دســتي
میتواند به تعداد زيادي از ايــن افراد در زمينه
فروش محصوالتشان كمك كند.
وي ادامه میدهد :مركزي يكي از اســتانهای
پيشرو كشــور در زمينه راهاندازي بازارچههای
صنايع دستي اســت ،البته در كنار اين اقدامات
بايد فرهنگ ســازیهای الزم به منظور توجه
بيشتر به صنايع دستي بين مردم و استقبال از
اين هنر ارزشمند انجام شود.
معــاون صنايــع دســتي ميــراث فرهنگي و
گردشــگري اســتان ميافزايد :البته در زمینه
توسعه و ترویج صنايع دســتي استان مواردی
مانند اشــتغالزایی ،کاربردی بــودن ،بومی و
محلی بودن و بازار فروش نيز از اهميت بسياري
برخوردار اســت ،بنابراين آثار هنري كاربردي
میتواند بازار خوبي براي عرضه و فروش داشته
باشد.
كاظمي اظهــار میکند :در زمينــه حمايت از

صنايع دســتي در ســال گذشــته  2میلیارد و
 300میلیون ریال تســهیالت از طریق صندوق
کارآفرینــی امید به  62طــرح و کارگاه صنایع
دســتی پرداخت شــد كه يكي از محرکهای
ارزشــمند اقتصادی در بهبود کسب و کار هنر
صنايع دستی استان بود .امسال نيز اين روند با
جديت دنبال میشود.
وي ميگويد :مرکــزی در حوزه هنرهای چوبی
اصیل ،نگارگــری ،جاجیم بافی ،ســفالگری،
سازهای سنتی ،گیوه بافی ،رودوزیهای سنتی،
دســت بافتههای داری ،گلیم ساده و برجسته و
قلمزنی بر فلز داراي جايگاه بســيار ارزشمندي
اســت و بســياري از اين آثار در مجامع جهانی
شناخته شده و معروف هستند.
معــاون صنايــع دســتي ميــراث فرهنگي و
گردشــگري اســتان بيان میکنــد 60 :نفر از
هنرمندان این اســتان تاکنــون موفق به ثبت
آثار خود در ردههای ملی و کشــوری شدهاند و
همچنين توانستهاند  10مهر اصالت 43 ،نشان
مرغوبیت و  7درجه هنری دريافت كنند.

کشاورزی
افزایش خرید تضمینی گندم در خمین
رئیس تعاون روســتایی خمین گفت :خرید تضمینــی محصول گندم در این
شهرستان نسبت به سال زراعی گذشته  70درصد افزایش یافته است.
«علی عبدی » در گفت وگو با ایرنا اظهارکرد :حــدود  30هزار تن گندم مازاد
بر مصرف کشاورزان امسال به قیمت تضمینی در مراکز خرید تعاون روستایی
این شهرســتان انجام شــده که این رقم پارســال حدود  19هــزار تن بوده
است.
وی اظهار کرد :خرید تضمینی گندم در سال زراعی قبل توسط آسیاب هفت
سواران و مباشران غله در مراکز خرید تعاون روستایی خمین خریداری میشد
اما امسال تنها توسط تعاون روستایی انجام شد .عبدی با بیان اینکه  50درصد
از مطالبات کشاورزان گندمکار پرداخت شده است ،اظهارکرد :بقیه مطالبات
نیز با اعالم دولت به زودی پرداخت میشود.
رئیس اداره تعاون روستایی خمین گفت :گندم تولیدی این شهرستان در 10
مرکز خرید به مدت  2ماه خریداری و بخشی از محصول به اراک حمل شده و
بخشی نیز در انبارها ذخیره سازی شده است .عبدی بیان کرد :کیفیت گندم
تولیدی امسال شهرستان در همسنجی با تولید پارسال مطلوبتر ارزیابی شده
و درصد سن زدگی محصول کمتر شده است.

فرهنگی

پالک ماندگار برای خانه  2هنرمند استان مرکزی
خانه  2هنرمند فاخر اســتان ،استادان «محمدرضا
محتــاط» و «ابراهیم دهــگان »از مفاخــر ادبی و
تاریخ نگار ،با حضور معــاون هماهنگی امورعمرانی
استانداری و مدیر کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی
و گردشگری استان صاحب پالک ماندگار شد.
به گــزارش ایرنا ،مدیرکل میــراث فرهنگی ،صنایع
دستی و گردشگری اســتان در حاشــیه این آیین
گفت :پالک ماندگار به پاس تالش مســتمر اساتید
و نام آوران عرصههای مختلف بر ســر در منازل آنان
نصب میشود.
«سید محمد حسینی»افزود :پالک ماندگار طرحی
ملی است که توسط سازمان میراث فرهنگی پیشنهاد
شده و در سراسر کشــور به اجرا درآمده است که در
مرکزی  10نفر از مفاخر و هنرمندان برای اجرای این
طرح معرفی شدند.
وی گفت :پژوهش و نگارش کتاب جامعه شناسی یا
سیمای شهر اراک اولین پژوهش در تاریخ و فرهنگ
مردم ،زبان ،اصطالحات عامیانه و گویشهای اراک از
دالیل انتخاب هنرمند مرحوم محمدرضا محتاط به
شمار میرود.

مسجد جامع ساوه
عکس :همشهری  -سعید کرمی

عـکس
نوشــت

مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایع دستی وگردشگری
استان گفت :مرحوم محتاط از مفاخر نام آور استان
است و آثار بی شــماری در عمر  74ساله خود تالیف
کرده کــه از آن جملــه میتوان به ســیمای اراک،
نامداران اراک ،نامنامه اســتان مرکزی در  11جلد،
جاذبههای ایرانگردی استان مرکزی و بررسی خط و
الفبا در ایران اشاره کرد.
حســینی ادامه داد :نصب پالک ماندگاربر خانه این
اســتاد فقید گامی کوچک برای شناساندن مفاخر
استان به شهروندان است.
وی اظهار کرد :در راســتای اجرای طرح ملی پالک
ماندگار و در دومین گام از اجرای این طرح در استان
مرکزی ،کاشی سردر منزل استاد فقید ابراهیم دهگان
نیز نصب شد.
وی افزود :طرح ملی پالک ماندگار ادای دینی است
به مشاهیر و مفاخر کشور و تالشی برای شناساندن
بزرگان فرهنگ و ادب و هنر کشــور به نسل جدید
است.
وی ادامه داد :ابراهیم دهگان یکی از برجســتهترین
چهرههای تاریخ نگاری کشور است که در سال 1268

در مرزیجران اراک متولد و در محضر اساتیدی چون
آقا ضیا الدین عراقی و عبدالکریــم حائری یزدی به
تحصیل در علوم قدیمه مشغول شد و در نهایت پس
از  30سال تدریس در سازمان فرهنگ اراک و در سن
90سالگی در سال  1363دیده از جهان فرو بست.
حســینی گفت :اقدامات و تالیفات دهگان ،مراجع
مهمی در تاریخ نگاری کشور به حساب میآیند و این
کارنامه پر ثمر و درخشان ســبب انتخاب این استاد
برجسته برای اجرای طرح پالک ماندگار بود.
وی افزود :ازتالیفات بی شمار ابراهیم دهگان میتوان
از تاریخ اراک در  3جلد ،تصحیح عباســنامه ،دیوان
باباطاهر ،تاریخ ارمنستان ،تاریخ صفویان ،تاریخ نو،
نور مبین ،تاریخ الدخانیه ،ســازمان فرهنگ اراک و
شرح حال 10نفراز مردان نامی اراک ،گزارش نامه یا
فقه اللغه ،اسامی امکنه در کنار تعدادی تالیف به چاپ
نرسیده ،نام برد.
منزل قدیمی استاد دهگان برای امور فرهنگی وقف
شــده و در حال حاضر در مکان خانــه قدیمی این
مرحوم کانــون فرهنگی -تربیتی امــام علی(ع) بنا
شده است.

