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استاندارد سازي محورهاي مواصالتي ،در گیر کمبود اعتبار

رئیس پلیس راه استان ۳۲:نقطه حادثهخیز جادهای در استان شناسایی شده و تاکنون فقط يكي از نقاط رفع مشکل شده است
 8طرح هادی
در روستاهای خمین
بهسازیشد
1

صفحه  2را
بخوانید

نمایی از شهر جدید امیر کبیر /عکس :سایت خبری اراک امروز

مدیــرکل حفاظت
محیط زیست استان
گفت :نزدیک به  60درصد کلینیکهای
خصوصی و مطبهــای اراک برنامه ای
برای امحای زبالههای بیمارستانی که در
زمره زبالههای خطرناک هستند ندارند.

نماینده شــازند در
مجلــس شــورای
اســامی گفت:همچنان موضوع احیای
کارخانه قند شــازند به عنوان نخستین
صنعت استان را پیگیری میکنیم…

راه اندازی بیمارستان
صحرایی در روستای
چهارچشمه خمین

7

صفحه  7را
بخوانید

صفحه  7را
بخوانید

قصههلن
2

تحويل  500واحد مسكوني در اميركبير تا پايان مهر

غفلت از امحای
پسماند و آلودگی
خاک در استان

آخرین خبرها
از احیای نخستین
صنعت استان

 |3زندگی

انتظارات اراکیها از شهر دار جدید
اراك باوجود كالنشهر شدن ،با مشكالت و مسائل بسيار
جدي در حوزه شهري دست و پنجه نرم میکند .يكي از
اين مســائل وجود پروژهها و طرحهای بسيار مهم و نيمه

تمامي است كه نارضايتي شــهروندان را به همراه داشته
است.
با توجه به اينكه تمامي شهروندان سفرهاي مختلفي را به

میز خبر
بهره برداری از  ۵پروژه کشاورزی
در زرندیه

 8طرح هادی در روستاهای خمین بهسازی
شد

رئیس جهاد کشاورزی زرندیه گفت 5 :پروژه کشاورزی با  85میلیارد و 73
میلیون ریال اعتبار در این شهرستان به بهرهبرداری رسید.
به گزارش تسنیم «احمد قره بیگلو» افزود :این پروژهها شامل آبیاری قطرهای
شهر خشکرود ،آبیاری تحت فشار مجتمع فدک خشکرود ،پرورش ماهی در
خشکرود ،بسته بندی مواد غذایی شــهر مامونیه و گلخانه رز هیدرویونیک
است.
وی ادامه داد 36 :خانوار 19 ،نفر به صورت مســتقیم 96 ،نفر به صورت غیر
مستقیم و  10روستا از خدمات این پروژهها برخوردار شدند.
رئیس جهاد کشــاورزی زرندیه بیان کرد :بیشتر این پروژهها در حوزه منابع
آبی بوده که به ســبب اهمیت منابع آبی در استان و توجه جهادکشاورزی به
حوزه آب و صرفه جویی در این زمینه بیشتر پروژههای جهاد کشاورزی استان
در حوزه آب و خاک است.
قــره بیگلو بیان کــرد :تمام تالش ســازمان جهادکشــاورزی بــا توجه به
خشکسالیهای اخیر صرفه جویی در مصرف آب است همچنین در زمینه
تسهیالتهم محدودیتی نداریم اما گاهی اوقات قدرت جذب اعتبار را نداریم
اما حاضر هستیم زیرساختها و شــرایط نقدینگی را برای کشاورزان فراهم
کنیم تا محصوالتشان را بهتر به فروش برساند.

رئیس بنیاد مسکن انقالب اسالمی خمین گفت 8 :طرح هادی روستایی امسال در این
شهرستان بهسازی شد و مورد بهره برداری قرار گرفت.
«محمد کاظم آب پیکر » در گفت و گو با ایرنا اظهارکرد :برای بهسازی طرحهای هادی
روستایی خمین امسال  5میلیارد ریال اعتبار از محل اعتبارات استانی و منابع داخلی
هزینه شده است.
وی ادامه داد :امسال معابر روستاهای چهارچشمه ،سرکوبه ،امیریه زرشک ،آشناخور،
گوشه محمد مالک ،رباط مراد ،یمن و دهنو زیر سازی ،جدول گذاری و آسفالت شدند.
آب پیکر اظهارکرد :با بهسازی طرحهای هادی در روستاهای مذکور بیش از  500خانوار
روستایی از مزایای آن بهره مند شدند.
رئیس بنیاد مســکن انقالب اســامی خمین گفت :اجرای  10طرح هادی دیگر در
روستاهای فرقد ،قلعه بابو ،مکان ،خان آباد ،محمد آباد ،شهابیه ،مکان ،چوگان ،سیان
علیا و سیان سفلی در دستور کار قرار دارد.
وی ادامه داد :برای اجرای طرح هادی در این روستاها عملیات زیر سازی و جدول گذاری
معابر اجرا میشود و در صورت تامین اعتبار معابر آسفالت میشوند.
وی اعتبار مصوب اجرای طرحهای هادی در روستاهای این شهرستان را  42میلیارد
ریال بیان کرد و افزود :درصورت تخصیص این اعتبار اجرای طرحهای هادی روستایی
تسریع میشود.
به گفته رئیس بنیاد مسکن انقالب اسالمی خمین ،برای هر طرح هادی روستایی حدود
یک میلیارد ریال اعتبار نیاز است.
آب پیکر گفت :تامین و توزیع عادالنه امکانات  ،توسعه و عمران روستاها ،بهبود وضعیت
فیزیکی روستاها ،بهبود بافت روستاها و کاهش خطر سوانح طبیعی از اهداف اجرای
طرحهای هادی در روستاست.

مدیر جهاد کشاورزی خمین گفت :ساالنه  40میلیون گل شاخه بریده دراین
شهرستان تولید میشــود که از کیفیت باالیی هم برخوردارند ،اما از آنجا در
اســتان و خمین پایانه صادراتی برای عرضه این محصول وجود ندارد ســود
چندانی نصیب گلکاران خمین نمیشود.
«احمدرضا جعفری » در گفتوگو با ایســنا اظهار کــرد 55 :هکتار از اراضی
کشاورزی خمین زیر پوشش کشــت گلخانهای است که انواع گلهای شاخه
بریده در آنها تولید میشود.
وی با اشاره به تولید انواع گلهای رز ،میخک ،شــببو ،گالیل ،لیلیوم ،ژربرا و
داوودی در این شهرستان گفت :ساالنه  40میلیون قطعه گل شاخه بریده در
شهرستان تولید میشود که بیشترین سطح کشت به گل رز و گالیل اختصاص
دارد.
جعفری ارزش ریالی این میزان تولید ســاالنه را  20میلیارد تومان دانست که
به دلیل کیفیت باالی گل تولیدی در خمین بخش عمدهای به بازار گل تهران
ارسال میشود.
وی بیان کرد 300 :نفر در شهرستان صاحب گلخانههای تولید گل هستند که
در هر هزار متر  2نفر اشتغال مقطعی ایجاد شده است و اکثر این گلخانهها در
مجتمع گلخانهای شهرستان فعالند.
مدیر جهاد کشاورزی خمین با اشاره به محدودیتهای منابع آبی اظهار کرد:
در شرایط کنونی فعالیت گلخانههای صنعتی به دلیل مصرف کم آب بهترین
گزینه برای تولیدات کشــاورزی اســت و با توجه به تقاضاهای موجود ساالنه
بین  3تا  5هکتار افزایش سطح زیر کشــت گلخانه در برنامه هدفگذاری شده
است.

پرداخت  33میلیارد ریال تسهیالت رونق
تولید به کشاورزان فراهانی

تولید ساالنه  40میلیون گل شاخه بریده
در خمین

مدیر جهاد کشاورزی فراهان گفت :فقط  33میلیارد ریال تسهیالت رونق تولید در سال
جاری به کشاورزان این شهرستان پرداخت شد.
«اکبر فرهادی » در گفت و گو با ایرنا اظهارکرد 85 :دامدار در فراهان متقاضی دریافت
تسهیالت رونق تولید در حوزه کشــاورزی به مبلغ  276میلیارد و  320میلیون ریال
هستند که پرونده آنها به بانکهای عامل معرفی شده است.
وی اظهار کرد:با اعطای این تسهیالت و به ثمر رسیدن طرحهای مذکور 182 ،فرصت
شغلی ایجاد شده است.
مدیر جهاد کشــاورزی فراهان عنوان کرد :هدف از پرداخت تسهیالت رونق تولید در
شهرستان تکمیل ظرفیت تولید در بخش کشاورزی و استفاده از ظرفیتهای بالقوه در
این بخش در راستای تولید ثروت و اشتغالزایی است.
فرهادی بیان کرد :فراهان با حدود  2درصد جمعیت استان  8/5درصد واحدهای دامی
این خطه را دارد.
وی ادامه داد :فراهان با ظرفیت پرورش ســاالنه  50هزار راس گوساله پرواری و تولید
 7500تن گوشت قرمز رتبه سوم استان را در در حوزه دامپروری به خود اختصاص داده
است .مدیر جهاد کشاورزی فراهان خاطرنشان کرد :از مجموع  850راس گاو شیری در
گاوداریهای فراهان 375 ،راس در واحدهای صنعتی و  475راس در واحدهای سنتی
است.فرهادی اضافه کرد 4 :هزار راس دام سبک در واحدهای صنعتی و  46هزار راس
در واحدهای سنتی فراهان وجود دارد و  7دامداری دارای پروانه کوچک روستایی در
این بخش فعال است.

فرمانده سپاه روح اهلل
استان گفت :پنجمین
بیمارستان صحرایی این نهاد انقالبی در
روستای چهارچشــمه خمین راه اندازی
میشود .ســرتیپ دوم پاسدار«محسن
کریمــی» در جمــع خبرنــگاران گفت:
این بیمارســتان با عنوان شــهید «علی
اکبر عربی» از شــهدای مدافــع حرم از
 14تا  17شــهریورماه جاری راه اندازی
میشود.
وی ادامــه داد :ارائــه خدمــات درمانی
تخصصی به اقشــار مختلف مردم ،حفظ
انسجام و ارزیابی میزان آمادگی تیمهای
پزشــکی ،کمک به محرومیــت زدایی و
ارتقای سطح سالمت مردم مناطق محروم
و برگزاری مانورهای تخصصــی امداد و
درمــان از مهمترین اهــداف برپایی این
بیمارستان اســت .فرمانده سپاه روح اهلل
استان بیان کرد...

عضو هیات مديره سازمان نظام مهندسي استان :اراک از نداشتن طرح تفصیلی
جامع شهری جدید رنج میبرد
شهرها و استانهای مختلف كشور داشتهاند ،به طور يقين
از نزديك با خدمات و امکانات رفاهی كه در اين استانها و
شهرستانها يا حداقل در تهران وجود داشته آشنا هستند.

شهروندان اراكي با ديدن اين وضعيت
و مديريت شــهري مناســبي كه در
شهرهاي مختلف كشور مشاهده میکنند میبینند…
صفحه  8را
بخوانید

 |4اجتماعی

داستان روستايي
كه دوباره
زنده شد

 |6فرهنگ

منزل صدای کویر
ماندگار شد
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حمل و نقل
نصب «سپهتن» روی ناوگان
سواری کرایه اراک از مهر 96
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای اســتان گفت :بر اساس
تصمیمات اتخاذ شــده و مصوبات قانونی مبنی بر تجهیز ناوگان
حمل و نقل جاده ای کشور نصب سامانه« سپهتن» روی ناوگان
سواری کرایه از ابتدای مهرماه  96آغاز میشود و از  30آبان  96با
خودروهای بدون سامانه برخورد خواهد شد.
«غالمعباس بهرامی نیا» در گفت وگو با ایسنا از نشست آموزشی
سامانه سپهتن با حضور مدیران عامل و کارکنان شرکتهای حمل
و نقل مسافر استان خبر داد.
وی با اشاره به اینکه سامانه پايش هوشمند تردد ناوگان سپهتن
سامانه اي است كه برای نظارت و كنترل بهينه تردد ناوگان حمل
و نقل عمومي جاده اي طراحي و ايجاد شده است افزود :نصب این
سامانه روی ناوگان مسافربر( اتوبوس ) به صورت کامل در استان
اجرا شده است .وی با اشاره به اینکه این سامانه كنترل و نظارت بر
ناوگان مسافری را تسهیل میکند افزود :ارتقای بهره وری حمل و
نقل عمومی کشور در راستای اقتصاد مقاومتی و همچنین افزایش
ایمنی و ارتقای سطح کنترل و پایش لحظه ای عملکرد ناوگان ،از
اهداف اصلی استفاده از طرح سپهتن برای اجرای شبکه سیر در
حوزه حمل و نقل مسافر است.
بهرامی نیا در خصوص توضیح عملکردی این سامانه افزود :سامانه
سپهتن مي تواند با تشخيص كاركردهاي واقعي رانندگان ،بستري
براي شناسايي اين افراد فراهم آورد .اين سيستم مي تواند با كنترل
سرعت تردد هاي بين شهري خطرات ناشي از تصادفات و سوانح
را به شكل گسترده اي كاهشدهد و نهايتا سالمتي و ايمني خود
رانندگان را تضمين کند.
وی گفت :با نصب این سیستم از این پس امکان کنترل و نظارت
بر نحوه عملکرد رانندگان ناوگان مشــترکا توسط این اداره کل،
شرکتهای حمل و نقل مسافر و پلیس راه وجود خواهد داشت.
وی در ادامه افزود :اين سيستم حتي قادر است در خصوص مواردي
نظير نداشــتن بيمه ،معاينه فني ،همچنين جلوگيري از قاچاق
سوخت و ...هم كمك شاياني به مجريان قانون كند.
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 17میلیارد ریال اعتبار برای اشتغال مددجویان بهزیستی خمین
رئیس بهزیستی خمین گفت 17 :میلیارد ریال اعتبار برای اجرای طرحهای کوچک اقتصادی و خوداشتغالی مددجویان این
شهرستان اختصاص داده شد .به گزارش ایرنا «اسماعیل خانجانی » اظهارکرد :این اعتبار از محل تبصره  16در بخشهای
کارآفرینی ،راه اندازی کارگاههای کوچک ،توانمند سازی و خوداشتغالی معلوالن اختصاص یافته است.

پيامك شما را درباره
روزنامه مرکزی م 
يخوانيم

استاندارد سازي محورهاي مواصالتي ،در گیر کمبود اعتبار

رئیس پلیس راه استان:بیشترین نقاط حادثهخیز در ساوه و شازند قرار دارد
مريم جباري

اراك ـ خبرنگار

يكي از مواردي كه با شــروع فصل
حمل و نقل تعطيالت و تابستان و افزايش حجم
ســفرها بايد مورد توجه بيشتري
قرار گيرد رعايت نكات ايمني و توجه به قوانين
راهنمایــی و رانندگي به منظــور جلوگيري از
تصادفات و كاهــش تلفات جادهای اســت .در
اين زمينــه بايــد عالوه بــر فرهنگ ســازي
برنامهریزیهای الزم از سوي متوليان انجام شود.
جادههای ناايمن و خودروهاي غير اســتاندارد
در تصادفــات جــاد های نقــش بســيار مهي
دارند.عــاوه بــر ایــن در اين بخــش عوامل
انســانی با رعايت نكــردن قوانيــن راهنمايي
و رانندگي نيز بيشــترين دلیــل تصادفات را به
خود اختصاص داده اســت و همه روزه شــاهد
تلفــات جــادهای و تصادفــات ناشــي از بــي
احتياطــي در محورهــاي مواصالتي اســتان
هستيم.
بنابراين بايد برای رفع مشكالت و نواقص جادهها،

استاندارد سازی وســايل نقليه و فرهنگ سازي
در رانندگي و احتــرام به قوانيــن برنامهريزي
وجود داشــته باشــد ،زيــرا در زمينه داشــتن
جــاده و خودروهاي مطمئن از اســتانداردهاي
جهاني بســيار عقب هســتیم و با آنهــا فاصله
داريم.
بیشترین نقاط حادثهخیز در ساوه و شازند

رئیس پلیس راه اســتان در اين رابطه میگوید:
با توجه به آمار از ابتداي امســال تاكنون شاهد
كاهش  14درصــدي تصادفات منجر به فوت در
محورهاي مواصالتي اســتان در طرح تابستاني
بودهايم ،اما نبايد فراموش كرد كه تا رســيدن به
نقطه مطلوب فاصله وجود دارد و هنوز بايد در اين
حوزه كارهاي زيادي انجام شود.
سرهنگ« ايرج كهريزي» بيان میکند :بیشترین
نقاط حادثهخیز در ساوه و شــازند قرار دارد كه
در اين بخــش بايد با همــكاري و تعامل هر چه
بيشتر بتوانيم از بروز بسياري از حوادث و سوانح
رانندگي جلوگيري كنيم.اكنون  90درصد راهها
و محورهاي مواصالتي اســتان دو طرفه و فقط

ايجاد استراحتگاه در جادهها زمينهساز كاهش تصادفات

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل اســتان میگوید :با توجه به شرايط غير
استاندارد جادهها و وجود خودروهای غير استاندارد و اينكه عامل انساني در تصادفات و تلفات بيشترين
نقش را ايفا میکند ،بايد براي بهبود وضعيت رانندگي تدابير مناسبي اتخاذ كرد.
«حجتاهلل درودگر» بيان میکند :در زمينه شناسايي نقاط پر حادثه و حادثه خيز معاونت اجتماعي و
پيشگيري از وقوع جرم به اين مسئله ورود و اين نقاط را شناسايي كرده است ،البته اين نقاط در سالهاي
گذشته بيشتر بوده و با تالش نيروهاي اداره راه و پليس راه هماكنون اين نقاط كاهش داشته است ،اما بايد
تالش كنيم تا اين تعداد به صفر برسد.
وي ادامه میدهد :متأسفانه نبود استراحتگاه براي رانندگان در محورهاي مواصالتي با توجه به اينكه
نياز به سرمايه زيادي هم ندارد ،سبب بروز بسياري از تصادفات شــده و در اين زمينه دولت و بخش
خصوصي بايد ورود و اين استراحتگاهها را ايجاد كنند ،البته همين مسئله نيز سبب شده جادههای ما با
استانداردهاي جهاني فاصله بسيار زيادي داشته باشند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل مرکزی ميافزايد :بسياري از نواقص با اعتبارات
كم و يا اعتبارات استاني رفع خواهد شد ،اينكه بخواهيم به اميد به اعتبارات ملي باشيم خيلي منطقي
نيست.
درودگر اظهار میکند :وقتي يك فرد و سرپرســت خانوادهای فوت میکند ،هزينه بسيار زيادي را به
جامعه تحميل ميكند ،بنابراين بايد در بحث پيشگيري جديت بيشتري وجود داشته باشد و عوامل
اصلي تصادفات رفع شود ،زيرا پيشگيري به عنوان يك سرمايهگذاري اجتماعي هزینههای کمتری را
به جامعه تحميل خواهد كرد.

 10درصد راههای مواصالتی و محورهای استان
یک طرفه است و اين مساله خود يكي از عوامل
تأثیرگذار در افزايش تصادفات به شمار ميرود.
وي ادامه میدهد:اكنــون  ۳۲نقطه حادثهخیز
جادهای در استان شناسایی شده و فقط در زمينه
رفع مشــکل يكي از نقاط تاكنون توانســتهایم
اقداماتي را انجام دهيم.
رئیس پلیس راه اســتان اضافــه ميكند :نصب
دوربینها و سیستمهای كنترل سرعت میتواند
در اين نقاط از بروز حوادث و سوانح خطرناك و
تصادفات منجر به فوت جلوگيري كند ،بنابراين
هماكنون  26دوربین ثبت تخلفات در محورهای
مواصالتی اســتان وجود دارد کــه از این تعداد
 8دوربین در محور آزادراه همدان به ســاوه11 ،
دوربین در محور آزاد راه ساوه به تهران 5 ،دوربین
در محور اراک به بروجرد و  2دستگاه نیز در محور
اراک به سلفچگان نصب شده است.
سرهنگ كهريزي میافزاید :مرکزی به دلیل قرار
گرفتن در کریدور غرب به شرق و شمال به جنوب
و نزدیکی به استان قم استانی پرتردد است ،اما به
اندازه کافی توقفگاه برای استراحت رانندگان در
محورهای استان وجود ندارد و خستگي رانندگان
در كنــار عوامل ديگر ســبب بــروز تصادفات
ميشود.
وي اظهار میکند :به طور يقين اصالح جادهها در
زمينه كاهش تلفات جادهای از اهميت بسياري
برخوردار اســت ،اما اینکه بخواهيم يك شبه به
اين مهم دســت يابيم كه يــا كمترين تصادف و
تلفات جادهاي را نداشته باشــيم آرماني است،
البته اگر تعريض ،شــانه سازي و خط کشیهای
الزم انجام شود شــاهد كاهش چشمگير تلفات
جادهای خواهيم بود.
استاندارد نبودن محورهاي مواصالتي استان
به دليل كمبود اعتبارات

مدیرکل حمل و نقــل و پایانههای اســتان نيز
ميگويــد :در تصادفات همــواره  3عامل اصلي
مطرح اســت .بعد از نبــود جــاده و خودروي
استاندارد ،عامل انســاني در بيشتر موارد سبب
بروز تصادفات و حوادث جبران ناپذيري شــده
است.

«غالمعباس بهرامينيا» بيــان میکند :كمبود
اعتبارات اجازه نمیدهد جادهها را  4خطه كنيم.
اين در حالي اســت كه با توجه بــه میزان تردد
ســاعتي ،تردد در محورهای مواصالتي استان
بسيار باالست كه اين مهم نيز با تصادف ارتباط
دارد .وي تصريح ميكند :استان مركزي با وجود
اينكه  2/1درصد ســهم از راههای برون شهري
كشــور را به خود اختصاص داده ،اما  4/9درصد
تردد وسايل نقليه ســنگين در جادههاي استان
انجام ميشــود كــه در تصادفــات داراي نقش
تأثیرگذاری است .وي ادامه میدهد :براي استاني
مانند مركزي كه در مســير ترانزيتي كشور قرار
دارد ،باال بودن حجم تردد طبيعي است ،بنابراين
به دنبال تعريف پروژههايي برای افزايش ايمني
باال در محورهاي مواصالتي هستيم و اين مساله
را با جديت دنبال میکنیم.
مدیــرکل حمــل و نقــل و پایانههای اســتان
میافزاید :اعتبار مورد نياز به منظور خط كشــي
محورهای مواصالتي  6ميليارد تومان اســت .در
حالي كه تمام اعتباري كــه به ما تخصيص داده

ميشود يك ميليارد و  600ميليون تومان است،
بنابراین به دليــل كمبود اعتبــارات مجبور به
اولويتبندي در اجراي پروژهها هستيم.
بهرامينيــا اظهــار میکنــد :ســال گذشــته
هوشمندسازي در محورهاي قديم ساوه -همدان
و ساوه -سلفچگان انجام شــد كه سبب كاهش
تلفات در محورهای مواصالتي ســاوه -تهران و
ساوه -همدان شده است.

بناست و با اين شرايط هنوز تعدادي از متقاضيان نتوانستهاند
آورده خود را كامل كنند.
در شهر اميركبير اراك  1131بنا در حال ساخت است كه 550
متقاضي تاكنون آورده خود را كامل و حدود  130واحد فاقد
متقاضي است .تاكنون  140واحد تحويل شده و حدود 500
واحد تا اواخر مهر ماه تحويل داده خواهد شد.

ايجاد شــهر جديد اميركبير در نزديكي اراك به
عمرانی عنوان يكي از طرحهایی اســت كه براي نجات
اين شــهر از جمعيت و ايجاد شــهري مدرن در
نظر گرفته شد ،اما طوالني شــدن احداث اين شهر نارضايتي
شهروندان و افرادي كه اقدام به خريد مســكن كردهاند را به
رفع مشكالت اجراي طرح مسكن مهر در اميركبير
مديرعامل و عضو هيات مديره شــركت عمران شــهر جديد
همراه داشته است.
اميركبيــر میگوید :با توجــه به وجود
تكميل پروژه مسكن مهر در اين شهرك
مشــكالت نقدينگي كه براي شــركت
به طور يقين میتواند زمينهســاز رفع
وجود داشته اين مســاله بر اجراي طرح
مشكل مسكن بســياري از شهروندان
اراكي باشــد ،بنابراين مســئوالن بايد معاون عمرانی استاندار :ايجاد تأثیرگذار بوده ،كه خوشبختانه با افزايش
در زمينه رفع مشــكالت اين شهرك با پاسگاه ،مســجد ،پارك شهید وام قرضالحســنه حــدود  40ميليون
جديت بيشتري گام بردارند و روند ادامه چمران 2 ،واحــد گلخانه ،بلوار توماني كه براي مســكن مهــر در نظر
آبشــار به طول  23هــزار متر ،گرفته شده ،بســياري از مشكالت رفع
فعاليتها در اين منطقه را تسريع كنند.
بســياري از افــراد از ســال  91بــرای مجموعه ورزشــی ،باغستان شده است.
دريافت مســكن در اين منطقه ثبتنام درختهای مثمر ،یك مدرسه «حميد حيــدري» بيــان میکند :در
کردهانــد تــا بتوانند از طريق مســکن ابتدایی  12كالسه و همچنین بلوار زمينه فعال كردن سايت از ابتداي سال
مهر صاحــب خانهای شــوند ،در حالي اصلی شهر از امکانات مهمي است تاكنون اقدامات خوبي انجام شده و تالش
كه قــرار بــود در پايان ســال  93اين كه در شهر جديد اميركبير لحاظ کردهایم مشــكالتي را كه در سالهای
گذشته وجود داشــته رفع كنيم .با اين
خانههــا به افــراد متقاضي داده شــود شده است
اقدامات خوشــبختانه اكنون  550نفر
متأسفانه هنوز در اين بخش مشكالتي
وجــود دارد و تعــدادی از آنها هنــوز خانه خــود را تحويل آوردههای خود را تكميل کردهانــد و  140واحد نيز تكميل
شده است .همچنين  400تا  500واحد ديگر نيز تا اواخر مهر
نگرفتهاند.
به اذعان كارشناســان  392هزار تومان هزينه ســاخت هر ماه تكميل و تحويل داده خواهد شد.
مترمربع بنا بدون هزینههای انشعابات ،بيمه و نظام مهندسي وي ادامه میدهد :با توجه به بدقولیهایی كه شده اين مساله
اســت ،بنابراين  50میلیون تومان هزينه ســاخت  105متر كه بسياري از متقاضيان ناراضي هستند عادي و طبيعي است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار ميگويد :اجرای کامل طرح مسكن به تعداد  1131واحد با تأمین خدمات روبنایی و زیربنایی زمینه را برای
استقرار اولین گروه از متقاضیان سكونت در این شهر فراهم كرده است.
«عزیز فیلی» بيان ميكند :واحدهای ویالیی نمونه در این شهر داراي تمامي استاندارهای الزم است ،که بدون شك در ایجاد یک شهر توانمند از نظر
معماری نقش بسيار مهم و تأثیرگذاری خواهد داشت .عالوه بر آن وجود آرامش از ویژگیهای ممتاز شهر جديد اميركبير است.
وي ادامه میدهد :در زمينه ايجاد زیرساختهای الزم برای ارائه امكانات و خدمات به شهروندان اين شهر اقدامات خوبي انجام شده و شهروندان
هيچ گونه مشكلي را در زمينه دريافت خدمات نخواهند داشت.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار میافزاید :ايجاد پاسگاه ،مسجد ،پارك شهید چمران 2 ،واحد گلخانه ،بلوار آبشار به طول  23هزار متر،
مجموعه ورزشی ،باغستان درختهای مثمر ،یك مدرسه ابتدایی  12كالسه و همچنین بلوار اصلی شهر از امکانات مهمي است كه در شهر جديد
اميركبير لحاظ شده است.
فيلي اظهار میکند :شهر جدید امیرکبیر یک افتخار در بخش شهرهای جدید است كه داراي ظرفیتها و زيباييهاي قابل توجهي براي زندگي
است ،بنابراين در زمينه تكمیل این پروژه کارها باید با سرعت بیشتری پیگیری شود ،زيرا تمام پروژههای مسکن مهر استان مرکزی از جمله اين
پروژه بايد تا پايان امسال به پایان برسد.

ورودی شهر جدید امیر کبیر

ما نيز براي پاســخ به اين اعتراضات به حق تالش کردهایم با
متقاضيان مسكن مهر نشســتهای هفتگي را داشته باشيم
تا بتوانيم با بحث و تبادل نظر بسياري از مشكالت را از پيش
رو برداريم.
مديرعامل و عضو هيات مديره شــركت عمران شــهر جديد
اميركبير میافزایــد :اکنون روند فعاليــت و ادامه كار در اين
شــهرك با توجه به اينكه به دليل وجود مشكالتي كار مدتي
تعطيل شــده بود بســيار خوب است و كار ســامان گرفته و
متقاضيان نيز نسبت به اين موضوع رضايت نسبي دارند.
مشكل اجراي طرح مسكن مهر در اميركبير

مدیرکل دفتر امور فنی استانداری هم میگوید :تعداد بسيار
زيادي از واحدهاي شــهر جديد اميركبير اراك در نيمه دوم
امسال تحويل داده خواهد شد و متقاضيان اين بخش میتوانند
صاحب مسكن شوند.
«حمیدرضا نوازنی» بيان میکند :در ايــن زمينه یک برنامه
زمانبندی تدوین شده كه بر اساس آن تعداد زيادي از واحدها
در نيمه دوم امســال تکمیل و تحویل داده خواهد شد كه به
طور يقين با اين اقدام گامي تأثیرگذار در زمينه جلب رضايت
شهروندان برداشته خواهد شد.

محیط زیست

راه اندازی بیمارستان صحرایی در روستای چهارچشمه خمین

غفلت از امحای پسماند و آلودگی خاک در استان

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان  60:درصد کلینیکها و مطبهای خصوصی اراک برنامه امحای پسماند عفونی ندارند
مدیرکل حفاظت محیط زیست اســتان گفت :نزدیک به  60درصد کلینیکهای
خصوصی و مطبهای اراک برنامه ای برای امحای زبالههای بیمارستانی که در زمره
زبالههای خطرناک هستند ندارند.
به گزارش ایســنا« ســعید محمودی» در جمع خبرنگاران اظهار کرد :هوا یکی از
عناصر زیستمحیطی است که در استان مرکزی بسیار به آلودگی آن پرداخته شده،
اما سالمت دیگر عناصر شــامل خاک ،آب و محیط اجتماعی در این استان چندان
مورد توجه قرار نگرفته است در حالی که آلودگی این عناصر نیز در نهایت به سالمت
انسانها و دیگر زیست مندان ضربه میزند.
محمودی با بیــان اینکــه در این اســتان مســاله پســماندها و آلودگی خاک
تقریبــا مورد غفلــت قرار گرفته اســت ،افــزود :ایجاد تــوازن در میــان عناصر
محیط زیســت و محیط اجتماعی رســالت اصلی ماســت و باید در این راستا گام
برداریم.
بی برنامگی استان در دفع پسماند

تشخیص داده شده است.
وی بــا بیــان اینکــه  40پزشــک متخصــص و
فوقمتخصــص و  25پزشــک عمومــی در ایــن
بیمارســتان به بیماران خدمات رســانی میکنند،
بیان کرد :ساکنان  50روســتای محدوده روستای
چهارچشمه میتوانند به ســهولت از خدمات این
بیمارستان صحرایی بهرهمند شوند.
فرمانده سپاه روح اهلل استان اظهار کرد :پزشکان این
بیمارســتان در بخشهای ارتوپدی ،قلب ،داخلی،
زنان ،جراحی ،اطفال ،فوق تخصصی نوزادان ،فوق

تخصصی قلب ،اطفال ،چشم ،فوق تخصصی قرنیه،
عفونی ،روانپزشــک ،دندانپزشــک ،گوارش ،غدد،
 ،ENTمغــز و اعصاب ،جراح مغــز و اعصاب ،ریه،
روماتولوژی ،طب ســنتی ،پســت و مو به بیماران
خدمات رسانی میکنند.
سردار کریمی اظهار کرد :این بیمارستان با همکاری
دانشــکده علوم پزشــکی خمین و اراک ،مدیریت
درمان و تامین اجتماعی ،هالل احمر ،انتقال خون،
فرمانداری ،اداره آموزش و پرورش و ســپاه ناحیه
خمین برپا میشود.

پیگیری تکمیل باند دوم محور توره-بروجرد
مدیرکل ساخت و توسعه راههای منطقه شمال غرب
کشــور در اراک گفت :با وجود محدودیت اعتبارات،
تکمیل باند دوم محور توره-بروجرد با جدیت در حال
پیگیری است.
به گزارش فارس « محمد صادق وجدی» در بازدید
میدانی از محور توره-بروجرد اظهــار کرد :احداث و
تکمیل باند دوم این جاده پرترافیک و شریانی علیرغم
محدودیت اعتبارات با جدیت پیگیری میشود.
وجدی گفت :رعایت دقیق نکات فنی و مهندســی و
ایمنی و ضوابط راهداری در ساخت این محور ضروری

است.
مدیرکل راه و شهرســازی اســتان نیز اظهار کرد25:
کیلومتــر از محور تــوره بروجرد در حــوزه مرکزی
(شــازند) قرار دارد و تاکنون عملیــات اجرایی 7/5
کیلومتر از مسیر فوق به مرکزی تفویض اختیار شده
است.
«مجید شــارقی » گفت :با توجه به کوهستانی بودن
منطقه و صعوبت کار ،متناســب با تزریــق اعتبارات
تالش میکنیم در حداقل زمان ممکن این پروژه مهم
را تکمیل کنیم.
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مدیرکل دفتر امور فنی استانداری:واحدهای آماده شده شهر جدید امیرکبیر بر اساس اولويت تحويل داده خواهد شد

اتمام پروژههای مسكن مهر تا پايان امسال

مرکزی به دلیل قرار گرفتن در کریدور
غرب به شــرق و شــمال به جنوب و
نزدیکی به اســتان قم استانی پرتردد
است ،اما توقفگاههای به اندازه نياز برای
استراحت رانندگان در محورهای استان
وجود ندارد و خســتگي رانندگان در
كنار عوامل ديگر سبب بروز تصادفات
ميشود

پيامك شما را درباره
روزنامه مرکزی م 
يخوانيم

مرکزی

تحويل  500واحد مسكوني در اميركبير تا پايان مهر
اراك -خبرنگار

گوناگون

فرمانده ســپاه روح اهلل اســتان گفــت :پنجمین
بیمارســتان صحرایی این نهاد انقالبی در روستای
چهارچشمه خمین راه اندازی میشود.
به گزارش ایرنا ،سرتیپ دوم پاسدار« محسن کریمی
» در جمــع خبرنــگاران گفت :این بیمارســتان با
عنوان شــهید «علی اکبر عربی» از شهدای مدافع
حــرم از  14تا  17شــهریورماه جــاری راه اندازی
میشود.
وی ادامه داد :ارائه خدمات درمانی تخصصی به اقشار
مختلف مردم ،حفظ انسجام و ارزیابی میزان آمادگی
تیمهای پزشکی ،کمک به محرومیت زدایی و ارتقای
ســطح ســامت مردم مناطق محروم و برگزاری
مانورهای تخصصی امداد و درمان از مهمترین اهداف
برپایی این بیمارستان است.
فرمانده سپاه روح اهلل اســتان بیان کرد :همچنین
شناسایی بیماریهای بومی مناطق محروم ،کاهش
ارجاع بیماران روستایی به بیمارستانهای شهری
و نمایش تــوان قدرت رزمی و تخصصی بســیج در
مدیریت بحران از دیگر اهداف برپایی بیمارســتان
صحرایی شهید عربی است.
وی با بیان اینکه اقشــار مختلف مردم میتوانند از
خدمات این بیمارســتان صحرایی استفاده کنند،
اظهار کرد :افراد تحت پوشــش بهزیستی و کمیته
امداد امام خمینی(ره) ،بیماران محروم و بی بضاعت
روستایی و حاشیه شهرها میتوانند به صورت ویژه
از خدمات این بیمارستان بهره مند شوند.
سردار کریمی با بیان اینکه خدمات رسانی در این
بیمارستان رایگان انجام میشــود ،افزود :عملیات
غربالگری اولیه از  25هزار بیمار در محدوده روستای
چهارچشــمه از خرداد ماه امســال آغاز شده که تا
کنون بیش از  2هزار بیمار نیازمند ویزیت تخصصی

کشف محموله قاچاق  2میلیارد ریالی در دلیجان
فرمانده انتظامی دلیجان گفت :یک محموله کاالی قاچاق قهوه به ارزش  2میلیارد ریال در این شهرستان
کشف و ضبط شد .به گزارش ایرنا،سرهنگ «علی هاشمی » اظهارکرد :این محموله قاچاق مدارک قانونی
نداشت و از استانهای جنوبی برای انتقال به تهران بارگیری شده بود.

پروين جديدزاده

حضور دائمی پلیس راه در محورهای استان برای ایجاد ایمنی بیشتر عکس :همشهری
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محمودی با بیان اینکه تمام کالنشــهرها برنامهای برای کاهش آلودگی هوا دارند
و در تمام آنها برای تاالبها طرح مدیریتی و برای مناطق حفاظت شــده آنها طرح
حفاظتی و مدیریتی تعریف شده است ،افزود :آنچه از آن غفلت شده بحث آلودگی ساماندهی پسماندهای بیمارستانی وارد شدیم .یگان محیط زیست به اتفاق قسمت
پایش به تمام کلینیکها و مطبها مراجعه کرده و در گفتوگو با پزشــکان از آنان
خاک مخصوصا آلودگی ناشی از زبالههای تولیدی است.
وی بر لزوم توجه ویژه به این مهم توسط متولیان امر و رسانهها تاکید کرد و گفت :میخواهند که به عنوان تولیدکنندگان این گونه زباله وظیفه خود را برای بی خطر
اراک کالنشهری است که دفع پسماند آن در حد یک روستا بی برنامه است و هیچ کردن و کمک به امحای زبالههای تولیدی به انجام برسانند.
برنامه مدونی برای امحای پسماند در اراک وجود ندارد.
مهلت دادن محیط زیست به پزشکان
محمودی با بیان اینکه از تمام کالنشهرهای کشور در این زمینه عقب تر هستیم،
محمودی افزود :این اقدام به صورت کامال محترمانه برای آگاه
افزود :بر این اساس حرکتی در اداره کل محیط زیست استان
سازی آغاز شده و به پزشکان مهلت داده شده است که برای
آغاز شده اســت تا در نهایت بتوانیم پسماند را در بخشهای
امحای زبالههای تولیدی مطب خود برنامه ای در نظر گرفته و
مختلف ساماندهی و به شکل مطلوبی مدیریت کنیم.
در حال حاضر در کشورهای پیشرفته دنیا پسماند ظرفیتی سعید محمودی :اراک کالنشهری اجرا کنند در غیر این صورت از اهرم قانونی استفاده و حسب
مهم برای ایجاد ارزش افــزوده و تولید محصوالتی همچون است که دفع پسماند آن در حد قانون نســبت به پلمب مطب اقدام میشود .این مهم مصوبه
کمپوست ،بایوگاز و الکتریسیته است ولی ما تا این اواخر در یک روستا بی برنامه است و هیچ کارگروه است و با هماهنگی دادستان انجام میشود.
برنامه مدونی برای امحای پسماند وی تاکید کرد :البته عده ای از پزشکان با شهرداری برای جمع
این زمینه برنامه ای نداشته ایم.
آوری این گونه زبالهها قرارداد دارند و هر چند سایت پسماند
مشکل در دفع زبالههای بیمارستانی
در اراک وجود ندارد
اراک شرایط مورد تایید ما را ندارد و امحای این گونه زبالهها
مدیرکل حفاظت محیط زیســت اســتان با تاکید بر اینکه
در این صورت نیز مطابق استاندارد انجام نمیشود ،اما حداقل
این عقب ماندگی در بخش زبالههای بیمارســتانی بیشــتر
اســت ،افزود :در چند کارگروهی که طی  6ماه اخیر برگزار شــد متوجه شــدیم از رها شدن زبالههای یاد شده در خیابانها جلوگیری میشود.
که ســازمانهای متولی این بخــش مثل شــهرداری و نظام پزشــکی یا متوجه محمودی میزان کل پسماندهای عفونی تولیدی در استان با احتساب بیمارستانها
وظایف خود در این رابطه نیســتند یــا اراده ای برای پیشــبرد کار در این بخش را روزانه  7تن و در اراک  3تن اعالم کرد و افزود :میزان زباله تولیدی کلینیکهایی
که برنامه ای برای بی خطر کردن و امحای زباله ندارند ،مشخص نیست.
ندارند.
محمودی گفــت :نزدیک به  60درصد کلینیکهای خصوصــی و مطبهای اراک
برنامه ای برای امحــای زبالههای بیمارســتانی که در زمــره زبالههای خطرناک
هســتند ندارند و زبالههای بیمارســتانی دارای بافت خونی یا حاوی ابزار پزشکی
در ارتباط خون را همچون دیگــر زبالههای عادی در کنار خیابــان رها میکنند.
دوره گردها یا کســانی که مســئول جمع آوری زباله هســتند در تمــاس با این
گونه زبالهها ممکن اســت به بیماریهای مختلفی دچار شــوند و در نهایت آنچه
در این فرایند رخ میدهد تهدید ســامت شــهروندان اســت که کــه جرم نیز
محســوب میشــود و متاســفانه این مهم در تمامی مناطق اراک در حال وقوع
است.
وی افزود :بر این اساس بر حسب وظیفه نظارتیمان دست به کار شدیم و به حیطه
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وي ادامه میدهد :برخي از اين واحدها داراي پيشــرفت 90
درصدی هستند كه بر اساس اولويت تحويل داده خواهند شد،
البته در اين زمينه وجود مشكالت متعدد سبب شده كه اين
طرح تاكنون نتواند به اهداف خود دست پيدا كند.
مديركل دفتر فني استانداري میافزاید :در زمينه اجراي طرح
مسكن مهر در شهر جديد اميركبير يكي از مشكالتي كه وجود
داشت اشــتباه در زمانبندی بود .به جاي آن كه اين طرح يا
پروژه فاز به فاز پيش برود تمامي منابع بين واحدها توزيع شد
و همين مساله سبب شــد كه كار به نتیجهای كه بايد و شايد
دست پيدا نكند و شهروندان نيز ناراضي باشند.
نوازني اظهار میکند :با توجه به اينكه در اجراي اين طرح زمان
زيادي از دست رفته و شهروندان نيز آسيبهاي زيادي دیدهاند
بايد از ظرفیتهای استان برای تسريع در روند اجراي اين طرح
استفاده شود و تا پايان سال بتوانيم اقدامات تأثیرگذاری را در
اين زمينه انجام دهيم.
وي بیان ميكند :با توجه به اينكه ذي نفعان اجراي اين طرح
مردم هستند ،مسئوالن باید پاســخگو باشند .اينكه طرح به
دليل اینکه در دولت دهم مطرح شــده ،منطقي نيست و تنها
كساني كه ضرر ميبينند به طور يقين شــهروندان خواهند
بود.
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خبر
آخرین خبرها از احیای نخستین
صنعت استان
نماینده شازند در مجلس شورای اسالمی گفت:همچنان موضوع
احیای کارخانه قند شــازند به عنوان نخســتین صنعت استان را
پیگیری میکنیم و اکنون هم منتظر تعیین قیمت کارشناســی
هستیم.
«علی ابراهیمی» در گفتوگو با ایسنا اظهارکرد :احیای مجدد این
کارخانه موجب خواهد شد تا برند قند شازند دوباره احیاگر صنعت
استان شود.
ابراهیمی افزود :احیای این صنعت در الگوی کشــت کشاورزان اثر
مستقیم خواهد گذاشــت و این الگوی کشت امروزی که به سمت
کشت لوبیا ،پیاز و سیب زمینی رفته است مجددا به کشت چغندر
قند در این منطقه تغییر خواهد یافت و همچنین ضمن توســعه
اقتصادی منطقه ارزآوری را به همراه خواهد داشت.
او بیان کرد :در آخرین نشست با ریاست بنیاد مستضعفان و جانبازان
و رئیس کمیته امداد کشور ،مقرر شد به تعیین تکلیف قیمت عرصه
و اعیان و تصمیمگیری سرمایهگذاران اقدام شود.
وی افزود :جلســهای در فرمانداری شــازند نیز تشــکیل شــد و
سرمایهگذاری برای احیای این کارخانه در 5ماه اعالم آمادگی کرد،
اما چون هنوز قیمت کارشناسی بررسی و اعالم نشده بود ،جلسه به
نتیجه نهایی نرسید.
نماینده شازند در خانه ملت تاکید کرد :با تغییر کاربری این کارخانه
موافق نیستیم و از هر سرمایهگذاری هم بخواهد در این حوزه ورود
پیدا کند تعهد میگیریم که حتما باید کارخانه قند احیا شود و به
دنبال تغییر کاربری و احداث کارخانهای با تولید دیگر نباشد ،چرا که
شازند با برند قند شازند معروف است و این صنعت نخستین صنعت
استان باید هویت صنعت استان را حفظ کند.
وی افزود :با توجه به نیاز کشور به تولید شکر و قند ،احیای کارخانه
قند شازند دارای توجیه اقتصادی اســت و به دلیل مزیتهایی که
این صنعت دارد میطلبد تا با همین کاربری به عنوان قدیمیترین
صنعت استان احیا شود.
ابراهیمی با اشاره به اینکه این کارخانه از ســال  1317به عنوان
نخستین صنعت استان مورد بهرهبرداری قرار گرفته بود ،اظهار کرد:
اقلیم آب و هوایی و شرایط مساعد برای کشت چغندر و برخورداری
این کارخانه از شرایط مساعد نگهداری و تبدیل چغندر به قند مزیتی
است که این صنعت از آن برخوردار اســت ،این واحد همچنین از
مزیتهایی نظیر چندین حلقه چاه آب و خط ریل راه آهن برخوردار
اســت .وی با تاکید بر اینکه نباید به کارخانه قند شازند به عنوان
یک صنعت مرده نگاه کرد ،افزود :این کارخانه از تمامی مزیتها و
زیرساختهای الزم برخوردار است و فعالیت آن با شدت و قوت ادامه
داشت تا اینکه چند سال پیش فعالیت آن به دلیل واردات بی رویه
شکر و نبود مدیریت سنجیده متوقف شد.

اقتصاد مقاومتی :تولید  -اشتغال
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تحریریه و ضمائم همشهری استانها در تهران021 - 88894383 :
سازمان توزیع021 -44181228- 29 :
سازمان آگهیها ( امور استانها)021 - 29164500 :
سازمان نیازمندیها ( امور استانها)021 - 88861819 :

گروه ضمائم همشهری ،ناشر نشریات:
استانها ،محله ،آشپزی ،دوچرخه و حقوق
آدرس :تهران ،خیابان ولیعصر(عج) نرسیده به پارکوی  -کوچه تورج  -شماره  - 14گروه
ضمائم همشهری
تلفن 23023523 :دورنگار23023590 :
پست الكترونيكmarkazi@hamshahri.org :

چاپ :روزتاب(تهران)

تهران ،صندوقپستي ،19395/5446كدپستي1966653381

انتظارات اراکیها از شهر دار جدید

صدای همشهری

تقاطعهای غيرهمسطحي كه در شهر ايجاد شده است به ويژه در مسيرهايي كه در اطراف آن مغازهها و کسب ه بسيار زيادي قرار دارند غیرکارشناسانه است
مريم جباري
مشكلي كه در اين شهر وجود دارد تك هستهای
بودن اراك است.تمامي مراكز خدماتي ،بهداشتي
اراك – خبرنگار
و درماني در مركز شهر متمركز شده و شهروندان
اراك باوجود كالنشــهر شدن ،با براي انجام هر كاري مجبور به مراجعه به مركز شهر
توجيه نداشتن ايجاد برخي از تقاطعها
شهری مشكالت و مسائل بســيار جدي هستند و همين مساله ســبب بروز مشكالتي از
يكي ديگر از شهروندان اراكي میگوید :تقاطعهای
در حوزه شــهري دســت و پنجه جمله افزايش ترافيك و آلودگي در شهر ميشود.
نرم میکنــد .يكي از اين مســائل وجود پروژهها «مجيد كيهانــي » بيان میکند :عــاوه بر تك غيرهمسطحي كه در شهر ايجاد شده است به ويژه
در مسيرهايي كه در اطراف
و طرحهای بســيار مهم و نيمه تمامي است كه هستهای بودن شهر اراك
آن مغازهها و کســبههای
متأسفانه حداقل امكانات
نارضايتي شهروندان را به همراه داشته است.
بســيار زيادي قــرار دارند
با توجه به اينكه تمامي شــهروندان ســفرهاي تفريحــي و رفاهي براي
غیر کارشناسانه است ،زيرا
مختلفي را به شهرها و استانهای مختلف كشور گذراندن اوقات فراغت در
داشــتهاند ،به طور يقين از نزديــك با خدمات و اين شــهر ديده نشده كه در همه نقاط دنیا در مدیریت
مشكالت بســيار جدي را
امکانات رفاهی كه در اين استانها و شهرستانها يا همين مساله مشكالت و شــهری از ظرفیتهــا و براي كســبه ايجاد كرده
پيامدهاي اجتماعي بسيار کارشناسان بومی که تسلط و است.
حداقل در تهران وجود داشته آشنا هستند.
اطالعات بهتری در امور همان «مهدي رادمنــش» بيان
شهروندان اراكي با ديدن اين وضعيت و مديريت زيادي ايجاد ميكند.
شهري مناسبي كه در شــهرهاي مختلف كشور وي ادامه میدهد :ايجاد شهر دارند استفاده میکنند ،میکند :ايجاد تقاطعهای
وجود دارد ،متوجه میشوند از حداقلها در شهر مراكز تفريحــي با توجه ایــن درحالی اســت که در غير همســطح با اين رشد
اراك محروم هستند .پروژهها و طرحهایی در اين به اينكه اراك يك شــهر مدیریت شــهری اراک از این قارچگونه هيــچ توجيهي
ندارد و تنها سبب افزايش
شــهر وجود دارد كه سالهاست بالتكليف مانده صنعتي و كارگري است ،ظرفیت استفاده نمیشود
مشكل شــده در حالي كه
و همين مساله سبب نارضايتي شهروندان و بروز يك نيــاز و اصــل مهم
بايد بــراي اجراي هر طرح
مشكالت اجتماعي شده است.البته اميدواريم با اســت كه در اين زمينه
آغازبه کارشهردارجدید اراك كه از سابقه و عملكرد مديريت جديد شــهري به ويــژه اعضاي جديد يا پروژهاي نگاه كارشناسانه وجود داشته باشد تا
موفقي در حوزه شهري برخوردار است تغييرات شوراي اسالمي اراك بايد برنامههای کاربردیتر رضايت شهروندان در اجراي آن جلب شود.
و تخصصیتری را در حوزه مديريت شهري ارائه
چشمگيري را شاهد باشيم.
شوراي شهر پنجم طرح 55متري را لغو كند
دهند.وي ادامه میدهد :اراك سالهاســت كه
كالنشهر شده اســت ،اما هنوز نتوانسته امكانات شهروند ديگري در زمينه اجرا طرح  55متري كه
تك هستهای بودن؛مشکل اصلي شهر
يكي از شــهروندان اراكي ميگويــد :اصلیترین و مزاياي يك كالنشــهر را داشــته باشد و چون حدود  15ســال بالتكليف مانده است ،میگوید:
اجرايي نشــدن اين پروژه سبب شــده است تا
شهروندان و مالكاني كه ملك آنها در مسير اجراي
استفاده از ظرفيت كارشناسان بومي
يكي از اعضاي هيات مديره سازمان نظام مهندسي استان میگوید :در زمينه اجراي طرحها و پروژههای عمراني اين طرح قرار گرفته با مشــكل مواجه شوند ،زيرا
با توجه به اينكه بهترين منطقه شــهر در اجراي
و شهرسازی در اراك ،اجرای یک كار کوچک و كامل ،بسيار بهتر از كارهاي نيمه كاره است.
«سبكتكين شفقت» بيان میکند :اکنون طرح جامعي كه در حد و اندازه و قد و قواره شهر اراك به عنوان كالنشهر طرح قرار گرفته اســت افراد بايد ملك خود را به
باشد ،وجود ندارد .بنابراين استفاده از نظر كارشناسان در اين زمينه بايد مورد توجه و حمايت بيشتري قرار قيمت بســيار پایینتر از ارزش واقعي به فروش
گيرد.وي ادامه میدهد :بايد تدابيري اتخاذ شود كه پول صنعت اراك به اين شهر برگردد نه در جاي ديگري
برسانند.
خرج شود و از اين ظرفيت در اجراي طرحهای نيمه كاره بهرهبرداري كرد تا شاهد رفع مشكالت حوزه شهري و «رامين خرمشاهي» بيان ميكند :اجراي چنين
افزايش رضايتمندي شهروندان باشيم.اين عضو هيات مديره سازمان نظام مهندسي استان میافزاید :شوراي
شهر جديد بايد در زمينه دستيابي به توسعه پايدار شهري و رفع مشكالت كالنشهر اراك به جذب سرمايه و طرحي بعد از اين همه سال شايد ديگر كاربردي
سرمايهگذار توجه جدي داشته باشد.شفقت اظهار میکند :برای اجراي طرح جامع اراك مطالعات خوبي انجام نداشته باشد ،بنابراين اميدواريم شوراي شهر دوره
نشده است .به همین دلیل بايد در اين حوزه از ظرفيت افراد بومي كه با اراك آشنايي دارند ،استفاده شود تا پنجم در زمينه رفع اين مشــكل و جلب رضايت
شاهد رشد و توسعه همه جانبه اراك باشيم.
شهروندان ،با ممانعت از اجراي اين طرح بتوانند

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

هيچ اتفــاق مثبتــي در اين شــهر رخ نــداده،
بنابراين نارضايتي شــهروندان را به همراه داشته
است.

08632221961
یــا
021-88932308
[هموطنــان عزيــز اســتان ،ســتون صــداي همشــهري بازتــاب و انعــكاس مســائل
و مشكالت شــما در اقصي نقاط اســتان مركزي اســت .همشــهريان گرامي ميتوانند با
ارتباط با مــا ،زمينه تهيــه گــزارش پيرامون مشــكالت شــهري را فراهم كننــد .تلفن
هــر روز بــه جــز روزهــاي تعطيــل شــنونده صــدای شماســت].

المپهاي سوخته را تعويض كنيد

از مسئوالن توزيع برق تقاضا داريم المپهاي سوخته چراغ برقها در كوچه ها،
خيابانها و به خصوص پاركها را تعویض كنند.
قادري از اراك

سرعتگيرها مشخص نيستند

درابتدای ورودی شازند ،سرعتگيری وجود دارد که اصال قابل رویت نیست.
هنگام رانندگی چندین بار برخورد شدیدی با آن داشتم و به خودرو من آسیب
وارد شد.
لطفاً رنگ يا عالمتي براي آن نصب کنید كه رانندهها بتوانند آن را تشــخیص
دهند و بموقع از سرعت خود بكاهند.
صمدي از شازند

نمایی از شهر اراک عکس :همشهری

گامي تأثیرگذار در مديريت شهري و جلب اعتماد
مردم بردارند.
بی توجهی به مسائل فني در اجراي طرحها

عضو هیات مديره سازمان نظام مهندسي استان هم
ميگويد :اراك از مشكالت و مسائل بسيار زيادي
رنج میبرد كه مهمترین آن نبود يك طرح تفصيلي
جامع جدید براي شهر است .طرحي هم كه در اين
زمينه تهيه شده مربوط به سالهای گذشته است
كه نياز به بررسي و بازنگري مجدد دارد.
«محمد خسرو كندي» بيان ميكند :طرحي كه
قب ً
ال تهيه شداكنون پاسخگوي نيازهاي شهري
نيست و میتوان گفت ناهنجاریهای زيادي در
اجراي طرحهای تفضيلي در اراك وجود دارد كه
مهمترین آن بحث اســتاندارد نبودن ارتفاعات،
نداشتن عرض یکسان پیادهروها در يك محل و...
اســت كه تمامي اين موارد نماي شهري را نازيبا
كرده است.
وي ادامه میدهد :از ديگر مشكالتي كه سالهای

بهسازی پارک بازی کودکان در کوی مسکن

سال است شــهر اراك را درگير كرده بالتكليف
ماندن طرح  55متري است .این درحالی است که
این طرح از پیش تعیین منابع مالی به اجرا در آمد
و به همین دلیل ناکارآمد باقی ماند.
خسروكندي اظهار میکند :متأسفانه مشكالت
ايجاد شده براي مالكاني كه امالك و منازل آنها در
مسير اجراي اين طرح قرار گرفته اكنون منجر به
مطالبه اجتماعي شده است و اين افراد با جديت به
دنبال حقوقشان هستند.
وي میگوید :متأسفانه در اجراي طرحهای مختلف
از جمله طرح تفصيلي و طرح  55متري هيچ كدام
از مسائل فني لحاظ نشده اســت .در تمام دنيا از
ظرفيت نخبگان و كارشناسان مسائل شهري در
بدنه شهرداري استفاده ميشــود اما در اراك این
اتفاق نيفتاده است.عضو هیات مديره سازمان نظام
مهندسي اســتان بيان میکند :در زمينه اجرا يا
عدم اجراي طرحهاي مختلف نيازمند ،مشاوران،
كارشناسان و متخصصاني هستيم كه داراي سوابق
اجرايي شهرسازي باشند.

از شهرداری اراک تقاضا دارم به کفپوش کردن و محوطه سازی تنها پارک بازی
کودکان در کوی مسکن جنب بانک ملی ،اقدام كنند .روزانه شاهد مصدومیت
تعداد زیادی از کودکان هستیم .زیبنده تنها پارک بازی این منطقه نیست که
محوطهاش با سنگ و شن و ماسه پوشيده باشد.
كاظمي از اراك

بلوار واشقانی فراهانی نياز به پل هوایی دارد

بلوار واشقانی فراهانی پل هوایی ندارد و خطر تصادف در آن باالست .مردم براي
تردد از عرض خيابان با مشــكل و خطر تصادف مواجه هستند .لطفاً مسئوالن
شهري فكري براي مشكل تردد از عرض اين خيابان بكنند.
شفاعتي از اراك

محله اطلسی نیمکت استراحت ندارد
لطفاً براي منطقه مسكوني شهرصنعتی محله اطلسی باال تعدادی نیمکت در
نظر گرفته شود .همه خیابانهای آن داراي نيمكت هستند ،به جز اطلسی باال
که جای نشستن و استراحت موقت ندارد.
فرخي از اراك

علمی
دانشگاه علمی -کاربردی میتواند گامهای بلندی در رفع بیکاری بردارد
رئیس دانشگاه جامع علمی -کاربردی استان با بیان
اینکه یکی از مهمترین معضالت و پایه بســیاری از
امراض جامعه ،بیکاری اســت ،اظهار کرد :دانشگاهها
میتوانند نقش موثری را در حوزه رفع این معضل ایفا
کنند و در این میان دانشگاه جامع علمی -کاربردی به
واسطه آنچه در ماهیت خود دارد میتواند در این زمینه
قدمهای بلندی بردارد.
«عبدالعلی ذواالنواری» در گفتوگو با ایسنا با اشاره
به اقدامات دانشــگاه جامــع در تدوین رشــتههای
جدید که در تناسب با نیازهای روز بازار است ،افزود:
توانمندسازی مهارتی و کارآفرینی ،ویژگی مهم مراکز
علمی کاربردی است و این مهم براساس سرفصلهای
مورد نیاز جامعه صورت میگیرد.
وی در ادامه به اهم فعالیتهای دانشگاه جامع علمی -
کاربردی استان در سالی که گذشت اشاره کرد و افزود:
صدور بیــش از  4736فقره گواهینامــه موقت پایان
تحصیالت و  6221فارغ التحصیل در یک ساله اخیر،
برگزاری گردهمایی مشترک مراکز علمی -کاربردی
مرکزی و کرمانشاه ،افتتاح دفتر کارآفرینی ،کافه ایده
و کافه کتاب در مراکز آموزشــی ،برگزاری نمایشگاه
دستاوردهای دانشگاه جامع علمی کاربردی ،امضای

رنگرزی
عکس :همشهری  -امیر قادری

عـکس
نوشــت

تفاهم نامه همکاری با شــرکت ماشــین سازی اراک
و برگزاری چهارمین جشــنواره ورزشی دانشجویان
علمی کاربردی کشور از جمله اقدامات انجام شده بوده
است.
وی همچنین با اشــاره به برخی اقدامات شاخص این
دانشگاه در حوزه فرهنگی اظهار کرد :برگزاری همایش
نقد وهابیت و آشنایی با عقاید وهابیت ویژه مدرسین،
برگزاری همایش بزرگ نماز در آینه حضور و برگزاری
مراسم اعتکاف دانشجویی در این بخش به انجام رسید.

وی در تشــریح برخی دســتاوردهای این دانشــگاه
در حوزههــای مختلف نیــز اظهار کــرد :انتخاب 2
انجمن علمی از مراکز آموزشــی استان در گروههای
آموزشــی صنعت و مدیریت و خدمــات اجتماعی به
عنوان انجمنهــای نمونه برای حضور در مســابقات
ملــی وزارت علوم ،کســب رتبــه اول در رتبه بندی
مراکز آموزش علمی -کاربردی کشــور توسط مرکز
آموزش علمی کاربــردی جهاد دانشــگاهی اراک از
مراکز تحت نظارت اســتان مرکزی ،کســب عنوان
طرح برتر اولین نمایشــگاه توانمندیهای دانشــگاه
جامع علمــی -کاربردی و کســب رتبه ســوم دفاتر
کارآفرینی و ارتباط با جامعه توسط مرکز آموزش علمی
کاربردی هپکو -از دیگر مراکز تحت نظارت استان -از
جمله دستاوردهای این دانشــگاه در این مدت بوده
است.
وی در پایان با بیان اینکه اعزام بیــش از  11تیم به
المپیاد ورزشی دانشــجویان علمی -کاربردی کشور
و کســب رتبه دوم تیمی خواهران در بین  30تیم از
دستاوردهای ورزشی دانشــجویان این دانشگاه بوده
است ،خاطرنشان کرد :سامانه جدید آموزشی دانشگاه
همزمان با هفته دولت افتتاح میشود.

