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ندهد هوشمند روشن رای   به فرومایه کارهای خطیر
بوریا باف اگرچه بافنده ست  نبرندش به کارگاه حریر

شـورای پنجـم پـس از افـت و خیزهـای فـراوان باالخره 
سـکان مدیریـت شـهری را بـه دسـت اهلـش سـپرد. 
همانطـور کـه بارها گفته اند و شـنیده ایـم و خوانده ایم 
شـورای شـهر جایـی بـرای زورآزمایـی هـای سیاسـی و 
حزبـی نیسـت و مـردم از شـورای شـهر انتظـار تغییر و 
تحول در زیسـت بوم شهر و ارتقاء کمی و کیفی محیط 

زندگـی شـهری را دارند. 
بـرای مـردم مهـم نیسـت کـدام حـزب، دسـته و گـروه، 
پـارک و فضای سـبز ایجاد مـی کنند، بلکه بـرای آن ها 
کیفیت و کمیت فضای سـبز شهری مهم اسـت. برای 
آن هـا مهـم نیسـت کدام حـزب بـرای کاهـش آلودگی 
هوا، روانسـازی ترافیک، توزیع متعادل خدمات، ایجاد 
و توسـعه فضاهای گردشـگری و نیازهایی از این قبیل 
تـاش مـی کنـد، بـرای آن ها نتیجـه و برآینـد کار مهم 

است.
متاسـفانه بـا گذشـت حدود سـه سـال و نیـم از فرصت 
چهـار سـاله، عملکـرد جناحی و سیاسـی و یـا اعمال، 
سـایق و کشـمکش های شـخصی شـورای کانشهر 
اراک آنچـه را کـه عایـد مردم این شـهر کرد، تغییر مکرر 
مدیریـت شـهری و اصـرار بـر اشـتباهات بـود. بـا مـرور 
عملکـرد بیسـت ماهـه اخیـر مدیریـت شـهری مویـد 
حاکمیت مدیریتی خودرای و جاه طلب است که علی 
رغـم کمـک هـای فـراوان دولـت کـه در تاریخ تاسـیس 
شـهرداری اراک تاکنون بی سـابقه بوده، شاهد فرصت 
سـوزی تاریخـی هسـتیم به نحـوی که هیـچ پـروژه ی 
مهم و تاثیرگزاری شـروع به کار نکرده و بالعکس ردپای 
هـرزه خرجـی ها و بی انضباطی مالی در این مقطع به 

صورت نجومی مشـهود اسـت.
احتماال اینکه دوره طوالنی سرپرسـتی شالی بیگ که 
نوعـی رکود و رخوت بر شـهر حاکم بـود، دوره پر تاطم 
تاجـران کـه مـردم به ظهـور بـرکات مدیریت چهـره ای 
ملـی و بیـن المللـی وعـده داده شـدند و دوره مدیریت 
شـفیعی کـه سـکان مدیریـت بـه دسـت فـردی جـاه 
طلب که حتی یک روز سـابقه مدیریـت در این مقیاس 

نداشـت سـپرده شـد کـه ایـن 
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جبران مافات شورای شهر
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علل استیضاح شهردار و انتصاب سرپرست شهرداری کالنشهر اراک بررسی شد: 

ناتوانی شفیعی / توانمندی بیاتیان
علیرضا مرادی: ریال به ریال شهر را به صورت میلیونی و میلیاردی  خرج بی کفایتی حوزه شهرداری می کردیم

مینو  محرز:

به تیم شهر من
 تعظیم کنید

استاندار مرکزی:

علم الهدی:

چمران درباره انتخاب نامزد واحد 
اصولگرایان:

حضور مردم در آیین 
22 بهمن برگ زرینی بر 
افتخارات نظام اسالمی بود

اگر از حاال به بعد مسئولی از 
مذاکره و آشتی با آمریکا حرف 
بزند، بدانید که خائن به انقالب 

است

 با این همه آدم که »َمن، 
َمن«  می کنند، نمی دانم 

چه می شود
خدا به ما رحم کند

برنامه واکسیناسـیون، در چهار فاز اجرا می شـود که روند آن از این قرار اسـت:فاز اول، زمسـتان ۱۳۹۹؛ 
فاز اول واکسیناسـیون کرونا، از ۲۱ بهمن شـروع شـد و قرار اسـت در این مرحله به کارکنان بهداشـت و 
درمانـی در خـط اول مبـارزه بـا بیماری" و "افراد بسـیار پرخطر" واکسـن تزریـق شـود.فاز دوم، بهار و تیر 
۱۴۰۰؛  در فـاز ،  بـه چهـار گـروه "افـراد بـاالی ۶۵ سـال به ترتیب در گروه های ۵ سـاله از بـاال به پایین"، 

"افـراد بـاالی ۶۵ سـال بـا حداقل یک بیماری زمینـه ای"، "افـراد ۱۶ تا ۶۴ سـال.. ./ صفحه 3

شروع واکسیناسیون کرونا: 

کی نوبت به مردم عادی می رسد؟
  مدیر اداره پرسـتاری دانشـگاه علوم پزشـکی اراک از واکسینه شدن تمامی کادر درمان داوطلب شاغل 
در بخش های ویژه زیر نظر دانشـگاه خبر داد. ۵۵ پرسـتار، ۳۵ پزشـک و ۱۰ نفر از پرسـنل پشـتیبانی 
)خدمات و منشـی( در دور اول علیه کرونا واکسـینه شـده اند. در این طرح داوطلبین شـاغل در بخش 
های icuمراکز درمانی دانشگاهی، مراکز درمانی خصوصی و تامین اجتماعی استان مرکزی واکسینه 

شـده اند.سـه هفته آینده دوز دوم این واکسـن برای افراد تلقیح می شـود .. ./ صفحه 3

واکسینه شدن تمامی پرسنل داوطلب بخش های icu در استان

 هیچ عارضه ای مشاهده نشده است

برای عید نوروز
 برنامه ریزی 

نکنید

نفسم گرفت از این شهر

رقابت تنگاتنگ مازوت نیروگاه شازند با کرونای چینی
 و انگلیسی
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شـورای پنجـم شـهر اراک پـس از سـردرگمی هـای 
فراوان نسـبت به انتخاب شـهردار شایسـته برای این 
کانشـهر در مـاه هـای پایانـی دوره خـود تصمیم به 
اسـتیضاح چهارمین شـهردار اراک گرفـت. بر طبق 
ایـن رویـداد اعضـای شـورای شـهر معتقـد بودند که 
آقـای شـفیعی صاحیـت اداره امـور شـهری اراک و 
سـکان داری شهرداری را ندارد و بهترین گزینه برای 
سرپرسـتی ایـن کرسـی را همـان سرپرسـت سـابق 

،آقـای بیاتیان معرفـی نمودند. 
علیرضـا مـرادی، یکـی از اعضـای شـورای پنجـم 
شـهر اراک در گفتگـو بـا خبرنگار چشـم بـراه در این 
خصـوص عنوان کـرد: در حـال حاضر این پنجمین 
شـهرداری اسـت که ما به شکل سرپرسـت و شهردار 

انتخـاب کـرده ایم. 
ادلـه ای کـه مـا بـرای اسـتیضاح داشـته ایـم بـا ادلـه 
مابقـی دوسـتان متفـاوت بود. ما مسـائلی را داشـته 
ایـم کـه بنـا بـر دالیلـی آن را مطـرح نکـرده ایـم و این 
بـود که مسـائلی بـه دنبال آن ایجـاد شـد.ادله ای که 
مـا برای اسـتیضاح شـهردار داشـته ایـم این بـود که 
آقـای شـهردار جایـگاه خـود را نمیشـناخت و از یک 
جایگاهـی برخـورد مـی کـرد کـه فراتـر از شـان یـک 
شـهردار بـود و خـود را در حـد یک اسـتاندار می دید 
این درحالی اسـت که شاهد هستیم استاندارها هم 

بـه راحتی پاسـخ مـردم را مـی دهند. 
وی تصریـح کـرد: دلیـل اصلـی کـه بنـده در ایـن 
خصـوص داشـته ام بـا توجـه بـه جمیـع جهـات، 
شـهردار و دوسـتان شـورا باعـث شـده بودند کـه این 
فضـا ایجـاد شـود کـه اگـر شـهردار همین فـرد باقی 
مـی ماند ما همچنـان چالش های جـدی را پیش رو 
داشـتیم و در این مـدت باقی مانده خسـارت زیادی 
بـه شـهر وارد مـی شـد و ضـرر اصلـی متوجـه شـهر 
و مـردم مـی شـد و ایشـان اصـا تمایلـی بـه اصـاح 
رفتارشـان نداشـته اند. ما می خواستیم نرم تر عمل 
کنیـم امـا قطعـا ایـن چالـش ادامـه پیـدا می کـرد و 
سـبب شکسـته شدن شـان شـهردار و شـورای شهر 
مـی شـد و در نتیجـه مـردم دچـار یـک اسـترس می 
شـدند. با توجه بر اینکه جمیع مردم دچار اسـترس 
و گرفتـاری هـای گوناگـون هسـتند مـا بـه عنـوان 

پارلمـان محلی نبایـد اجازه مـی دادیم این داسـتان 
ادامـه پیـدا مـی کرد. 

مرادی متذکر شـد: دلیل اصلی که موجب موافقت 
بنده با اسـتیضاح آقای شـفیعی شـد آن بود که این 
چالـش از بیـن برود . مسـاله بعـدی آن بود کـه آقای 
شـفیعی بعضـی از اعضای شـورا را اعضاتـر و پررنگ 
تـر مـی دیدنـد و رفتارهـای ایشـان به شـدت نمایان 
تـر می شـد و ایـن در حالی بـود که رفتارهای ایشـان 
سـبب شـده بود اعضای شـورای شـهر نـگاه خودی 
بـه یکدیگـر نداشـته باشـند و بین آنهـا تفرقـه ایجاد 
شـده بـود. دلیل دوم اسـتیضاح شـهردار دلیل قابل 
توجهـی برای خود ما بـود که ارتباط های خصوصی 
کـه ایشـان داشـته انـد ممکـن بـود برداشـت هـای 

اشـتباهی شود. 
مشـکل بعـدی ایـن بـود کـه در حـوزه فنـی مـا روند 
نزولـی داشـته بودیـم و به شـدت ریـال به ریال شـهر 
را بـه صـورت میلیون به میلیون و میلیـارد به میلیارد 
خرج بی کفایتـی در حوزه شـهرداری می کردیم. به 
دلیـل عدم هماهنگـی برخی حوزه های شـهرداری 
بـا هـم جریمـه هـای سـنگین ۴۰۰ میلیونـی و یک 
میلیـارد و ۶۰۰ میلیونـی پرداخـت کردیـم کـه قطعا 
ایـن صحبـت هـای مـن سـبب آزرده خاطـر شـدن 
برخی دوسـتان خواهد شد که اصا اهمیتی ندارد. 

عاوه بر اینکه شـهردار حاضر به اصاح رفتارهایش 
نبود برخی اعضای شـورای شـهر هم رفتارهایشـان 

قابل تجزیه و تحلیل اسـت.
وی افـزود:  دلیـل اصلـی انتخـاب آقای بیاتیـان این 
بود که ما دو مقطع سـه ماهه بیشـتر فرصـت نداریم 
طبیعتـا هیـچ فـردی حاضـر نمی شـود مسـئولیت 
بپذیـرد  دوره  هـای  مـاه  آخریـن  در  را  شـهرداری 
مگـر اینکـه توانمند باشـد. بـا توجه بـه رویکـرد دوره 
سرپرسـتی و نیـز مدیریت توانمندی ایشـان با توجه 
بـه اوضاع نامرتب فعلی بهترین گزینه برای شـهردار 
است. محصولی دیگر عضو شـورای شهر اراک بیان 
کرد:علـت اصلـی اسـتیضاح شـهردار، دروغگویـی 
ایشـان و نابـاوری شـورا از عملکردشـان بـود. ایشـان 
خـودرای بـوده و موجـب تفرقـه افکنـی در داخـل 
شـورا شـده بود. بارها به ایشـان تذکـر داده بودیم اما 

نگاهشـان از بـاال به پاییـن بود. 
به نظر بنده بسـیاری از اختافات شـورا و شـهرداری 
بـا رفتن ایشـان حل شـد. از آنجایی که طبـق قانون 
مـا بایسـتی یکـی از پرسـنل رسـمی شـهرداری را به 
عنوان سرپرسـت انتخاب می کردیـم آقای بیاتیان را 
انتخاب کردیم. در گذشته هم ایشان سرپرست بوده 
و از عملکردشـان راضـی بودیـم. در مدتـی کـه آقای 
شفیعی شهردار بود عملکرد مفیدی نداشت و برای 

اینکـه رزومـه خوبـی بـه تهـران تحویل دهـد تمامی 
پـروژه هـا را به نـام خود ثبـت کرد.

وی تصریـح کرد: به اعتقاد بنده انتخاب شـهردار در 
ایـن مـدت باقی مانده شـدنی نیسـت و بـه احتمال 
زیـاد دو دوره سـه ماهه ایشـان را به عنوان سرپرسـت 

انتخاب خواهیـم کرد.
عضـو دیگـر شـورای شـهر بیـان کـرد: اسـتیضاح از 
نظـر لغوی بـه معنای درخواسـت توضیح اسـت، اما 
در اصطـاح سیاسـی و کاربـردی به معنای پرسـش 
رسـمی نماینـدگان پارلمانـی یـا نماینـدگان پارلمان 
شهریسـت کـه نماینـدگان از رئیس جمهـور، هیأت 
وزیـران یـا یـک وزیـر مطرح مـی کننـد و پـس از ارائه 
توضیحات، آنها باید برای ادامه کارشـان مجددا رأی 
اعتماد بگیرد و در مورد شهرداران، استیضاح توسط 
شـورای شـهر و پارلمـان شـهری بـه معنـی سـوال از 

شـهردار است.
وی بـا بیان اینکه طرح اسـتیضاح به خـودی خود به 
مفهوم عزل مقام مورد اسـتیضاح نیست، بلکه یکی 
از مراحـل و گام هـا در ایـن مسـیر تلقـی مـی شـود، 
گفـت: چنانچـه در رأی گیـری پـس از توضیحـات 
جلسـه اسـتیضاح، به فرد مورد اسـتیضاح رأی عدم 
اعتماد داده شـود آن مقام برکنار می شود، به همین 
واسـطه نماینـدگان پارلمان شـهری کانشـهر اراک 

در جلسـه گذشـته در اقدامـی قانونی و پـس از طی 
مراحـل سـه گانـه تذکر لسـانی و کتبـی و پـس از آن 
طـرح سـوال و در نهایـت برگـزاری جلسـه رسـمی و 
قانونی اسـتیضاح، رای عدم اعتماد خود به شـهردار 

سـابق اراک را صـادر کردند.
رضایـی تصریـح کـرد: آنچـه شـورای پنجـم بـه آن 
تصمیـم گرفـت علیرغـم میـل باطنـی، یـک اقـدام 
قانونی، شـجاعانه و هوشـمندانه بود که در راسـتای 
تحقق اراده مـردم اراک و انتخاب نمایندگان پارلمان 
شـهری و در راسـتای وظایـف نمایندگـی شـان بـه 

درسـتی محقق شـد.
وی بـا تاکیـد بر اینکه آنچه باید سـرلوحه امور باشـد، 
تکریـم ارباب رجوع و احتـرام متقابل به همه مدیران 
و نیـز تعامـل بین بخشـی بـا تمامـی دسـتگاه های 
خدمـات رسـان از جملـه دسـتگاه هـای خدمـات 
رسـان مدیریت شـهری اسـت، گفت: اجـرای قانون 
و اجـرای دقیـق مصوبـات شـورا و رعایـت توصیـه ها 
و تکالیـف اباغـی و پیشـنهادات تخصصی توسـط 
کمیسـیون های تخصصی شـورا، تاش در راستای 
تحقـق بودجـه مصـوب سـال ۱۳۹۹ و نیـز تـاش 
مضاعف جهت تحقق بودجه سال ۱۴۰۰ به صورت 
عملیاتی و در مسیر تحقق اجرایی و عملیاتی شدن 
برنامـه سـال دوم از برنامه راهبـردی پنج سـاله اول از 
سـند چشـم انداز ۲۰ بیسـت سـاله شـهر اراک باید 

مدنظر قـرار گیرد.
دبیـر شـورای شـهر اراک بـا اشـاره به لـزوم تـاش در 
راسـتای برنامـه ریزی محله محـور و رفـع محرومیت 
از مناطـق کـم برخـوردار و نیز گسـترش زیرسـاخت 
ایجـاد  و  همگانـی  و  عمومـی  هـای  ورزش  هـای 
بسـترهای شـور و نشـاط اجتماعـی جهـت رونـق و 
گسـترش فضاهـای سـبز و فـرح بخـش خواسـتار 
توجـه جدی شـهرداری به مسـاله توسـعه پارک های 
محلـه ای و توجـه بـه روشـنایی معابـر و پـارک هـا و 
فضاهای عمومی، همدلی و همراهی با شـهروندان 
و گسـترش فرهنـگ تعلـق خاطـر شـهروندی و نیـز 
گسـترش برنامه های خاقانه در حفظ و نگهداشت 
امکانات و تجهیزات شهری و مبلمان شهری، تمرکز 
بـر کاهش هزینه هـا و تاش جهت افزایـش درآمدها 
خصوصا درآمدهای پایدار و جذب سرمایه گذاری در 
راستای تحقق شهر هوشمند و حاکمیت هوشمند و 
سعی و تاش برای تحقق شهر الکترونیک و کاهش 
مراجعات حضوری و تسهیل در امور خدمات رسانی 
از طریـق سـامانه های خدمات رسـان الکترونیکی و 
نیز کاهـش بروکراسـی اداری، حفـظ اموال عمومی 
و بیـت المـال و تـاش در راسـتای نظارت بیشـتر بر 
حسـن انجام کار در کارگاه های برون سـپاری شـده 
و پیمانـکاری و امور حقوقـی و قراردادها و جلوگیری 
از تضییع حقوق بیـت المال و حفظ حقوق عمومی 

و شـهروندان شد.

علل استیضاح شهردار و انتصاب سرپرست شهرداری کالنشهر اراک بررسی شد: 

ناتوانی شفیعی / توانمندی بیاتیان
علیرضا مرادی: ریال به ریال شهر را به صورت میلیونی و میلیاردی  خرج بی کفایتی حوزه شهرداری می کردیم

 ادامه از صفحه اول . . .

خبر

مینـــو محـــرز: ورودی بیمارســـتان ها افزایـــش پیـــدا کـــرده اســـت/
ـــر  ـــنین را درگی ـــام س ـــا تم ـــارم کرون ـــک چه ـــروع پی ـــورت ش در ص

ـــرد ـــد ک خواه
ـــا: در حـــال حاضـــر متاســـفانه  عضـــو کمیتـــه علمـــی ســـتاد کرون
ـــه  ـــان ب ـــتر شـــدن مراجع ـــا و بیش ـــیوع مجـــدد بیمـــاری کرون ـــا ش ب

بیمارســـتان ها رو بـــه رو شـــده ایـــم.
ـــا تمـــام ســـنین را  در صـــورت شـــروع پیـــک چهـــارم بیمـــاری کرون
ـــفند  ـــن و اس ـــر بهم ـــم در اواخ ـــور حت ـــه ط ـــرد. ب ـــد ک ـــر خواه درگی
ـــه رو خواهیـــم شـــد، کـــه  ـــری از بیمـــاری رو ب ـــا مـــوج پیشـــرفته ت ب
ـــرد. ـــد ک ـــواری پیدا خواهن ـــرایط ناگ ـــا ش ـــا قاعدت ـــتان ه بیمارس

ـــال  ـــن و س ـــه س ـــوف کاری ب ـــروس مخ ـــن وی ـــر ای ـــال حاض در ح
نـــدارد و همـــه را درگیـــر می کنـــد. 

ــه ریـــزی  ــوروز برنامـ ــد نـ ــرای عیـ ــم بـ ــا می کنیـ ــردم تقاضـ از مـ
نکننـــد، زیـــرا ســـال جدیـــد هـــم مثـــل ســـال قبل بـــا ویـــروس 

کرونـــا درگیـــر خواهیـــم بـــود.

برای عید نوروز برنامه ریزی نکنید

شکایت باشگاه فرهنگی، ورزشی 
آلومینیوماراک از داور بازی با سایپا

 به فدراسیون فوتبال آلومینیوم

آلومینیوم اراک همواره احترام به همه  باشگاه فرهنگی،ورزشی 
ی ارکان فوتبال را وظیفه خود دانسته و همیشه بر حفظ حرمت 
ها و ضوابط تاکید ویژه ای دارد، اما گاهی اوقات اتفاقاتی رقم می 
خورد که چاره ای جز دادخواهی برای حقوق تضییع شده باقی 
نمی گذارد. تیم فوتبال آلومینیوم اراک از ابتدای فصل تا به امروز از 
عملکرد برخی داوران و اشتباهات غیرعمد آنها متضرر شده و این 
اشتباهات تاثیر مستقیمی بر نتایج این تیم داشته است. در دیدار 
اخیر مقابل سایپا تهران نیز تیم فوتبال آلومینیوم از عملکرد داوری 

این دیدار ضربه جدی خورده است. 
در چندین صحنه شاهد اشتباهات تاثیرگذار تیم داوری بودیم که 
پیروزی را از تیم ما گرفت و گل صحیح  آلومینیوم به زعم کارشناسان 
داوری به اشتباه مردود اعام شد. اسماعیل شریفات هم بدون دلیل 
با دریافت اخطار، از بازی بعدی مقابل نفت مسجد سلیمان محروم 
شد. در این راستا،  باشگاه فرهنگی،ورزشی آلومینیوم اراک با ارسال 
نامه ای رسمی، شکایت خود را از داور دیدار با سایپا به فدراسیون 

فوتبال اعام  کرده است.

خبر ورزشی

مدیــرکل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای اســتان 
مرکــزی گفــت: ســرقت تجهیــزات ایمنــی از راههــای 
ــش از ۳۳  ــته بی ــال گذش ــی دو س ــزی ط ــتان مرک اس

میلیــارد ریــال خســارت در بــر داشــته اســت.
ــرکل  ــر، مدی ــدی ف ــی زن ــراه، عل ــم ب ــزارش چش ــه گ ب
ــزی  ــتان مرک ــاده ای اس ــل ج ــل و نق ــداری و حم راه
در راســتای اهمیــت ایمنــی راههــا خاطرنشــان کــرد: 
اولیــن اولویــت ایــن اداره کل در مجمــوع فرآیندهــای 
اجرایــی بویــژه در حــوزه راهــداری، ایمن ســازی راهها 
اســت کــه بــا تــاش شــبانه روزی راهــداران زحمتکش 
ــه  ــتان ب ــای اس ــطح محوره ــی در س ــوان تجهیزات و ت

ــد. ــام می رس انج
بــه گفتــه مدیــرکل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای 
اســتان مرکــزی متأســفانه امــروزه یکــی از مهمتریــن 
آســیب های وارد بــه راههــا، ســرقت تجهیــزات ایمنــی 
اســت که عــاوه بــر خســارت مــادی، خســارات جانی 

هــم بدنبــال دارد.
وی افــزود: طــی دو ســال گذشــته بیــش از ۳۳ میلیارد 
ریــال ارزش ریالــی تجهیــزات ایمنــی ســرقت شــده از 
راههــای اســتان مرکــزی اســت کــه گاها بعلــت کمبود 
تجهیــزات ایمنــی مســروقه منجر به ســوانح جــاده ای 

دلخراش شــده اســت.

ــتادی و  ــای س ــاش نیروه ــام ت ــت: تم ــر گف ــدی ف زن
ــاده  ــل ج ــل و نق ــداری و حم ــی اداره کل راه عملیات
ای اســتان مرکــزی برقــراری تــرددی ایمــن در ســطح 
راههاســت کــه بعضــا بعلــت دزدیــده شــدن تابلوهــا، 
چراغهای چشــمک زن، ترانســها و کابلهای روشنایی، 
ــرای  ــواری ب ــات ناگ ــمند و... تبع ــای هوش ــامانه ه س
ــرد: از  ــح ک ــال دارد.وی تصری ــه دنب ــا ب ــران راهه کارب
مجمــوع ۳۳ میلیــارد ریــال تجهیــزات ایمنــی ســرقت 
ــال در حــوزه راههــای  شــده، بیــش از ۱۵ میلیــارد ری
شهرســتان ســاوه، ۶ میلیــارد ریــال در حــوزه راههــای 
شــازند، ۶/۷  و  خنــداب  اراک،  هــای  شهرســتان 

میلیــارد ریــال در حــوزه راههــای شهرســتان زرندیــه، 
۳ میلیــارد ریــال در حــوزه راههای شهرســتان دلیجان 
ــال در حــوزه اســتحفاظی  و بیــش از ۴/۱ میلیــارد ری
ــاده  ــاق افت ــزی اتف ــتان مرک ــتانهای اس ــایر شهرس س
ــاز  ــن مشــکل نی ــرای مرتفــع ســاختن ای اســت کــه ب
مبــرم بــه همــکاری بیشــتر و هــم افزایــی ســایر ارگانها 
و  راهــداری  اســت.مدیرکل  ذیربــط  ســازمانهای  و 
حمــل و نقــل جــاده ای اســتان مرکــزی در پایــان ابــراز 
ــده و  ــل آم ــات بعم ــت اقدام ــا تقوی ــرد ب ــدواری ک امی
ــط  ــده توس ــیده ش ــدات اندیش ــدن تمهی ــی ش اجرای
اداره کل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای اســتان 
مرکــزی در راســتای فرهنــگ ســازی و آگاه ســازی 
عمومــی نســبت به آســیب هــای اجتماعــی و عمومی 
حاصــل از نــا ایمــن بــودن راههــا بــر اثــر ســرقت 
تجهیــزات ایمنــی، عــدم رعایــت نــکات ایمنــی و 
قوانیــن راهنمایــی و رانندگــی، شــاهد کاهش ســوانح 
جــاده ای بــر اثــر عوامــل انســانی در ســطح محورهای 

اســتان باشــیم.
گفتنــی اســت در راســتای ایمــن ســازی محورهــای 
ــش از  ــته، بی ــاه گذش ــی ده م ــتان ط ــی اس مواصات
ــب  ــر نص ــی، ۳۵ کیلومت ــط کش ــر خ ۱۱۰۰ کیلومت
گاردریــل، تعمیــر و نصــب ۸۰۰ عــدد عائــم ایمنــی 
هشــداردهنده، ۱۲۰۰ عــدد تابلــوی اطاعاتــی و 
انتظامــی، ۲۶۴کیلومتــر اجــرای شــیار لرزاننــده، 
اجــرای ۵ کیلومتــر روشــنایی طولــی و ۵ تقاطــع 
همســطح، ایمــن ســازی بیــش از ۴۰ تقاطــع راه 
روســتایی بــه راههــای فرعــی و اصلــی در ســطح 
شــیب  از ۳۰۰کیلومتــر  بیــش  احــداث  اســتان، 
شــیروانی و اصــاح بیــش از ۶۰۰ کیلومتــر شــیب 

ــت. ــام پذیرف ــیروانی انج ش

بیش از ۳۳ میلیارد ریال خسارت ناشی از سرقت تجهیزات 
ایمنی در راه های استان مرکزی

حاکـی از ندانـم کاری و آزمـون 
خطای مکرر شـورای شـهری بود که کارش را بر اسـاس سیاسـی 

کاری گذاشـته بـود کـه دودش بـر چشـم مـردم این شـهر رفت.
انتخاب بیاتیان در واپسـین عمر شورا نشان از بازگشت عقانیت 
شـورای شـهر بـوده و بـاری اولیـن بار در سـه سـال و نیم گذشـته 
شـورای شـهر اراک بـدون توجـه بـه جنـاح بندی هـا به مصلحت 
شـهر تصمیـم گرفـت و شـهروندان تـا حـدودی امیـدوار بـه ایـن 

باشند. تغییرات 
باشـد کـه حمایت هـای همـه جانبـه از اقدامات تحـول خواهانه 

منتخـب جدید تاحـدودی جبـران مافات گـردد.

جبران مافات شورای شهر

گــروه ورزشــی: صــاح الدیــن خلــج اســدی - 
آلومینیــوم اراک تیــم لیگــی برتــری کانشــهر اراک بعد 
از ســالها کســب تجربــه و تــاش و آزمــون و خطاهــای 

بســیار توانســت بــه قلــه فوتبــال ایــران برســد. هــر وقت 
از تیــم آلومینیــوم بعنــوان تیــم لیــگ برتری یاد میشــود 
ــور در  ــی پ ــادل فردوس ــای ع ــاد حرف ه ــوداگاه ی ناخ

ــتند  ــه می خواس ــان ک ــان زم ــاده، هم ــود افت ــه ن برنام
ــا  ــد و دقیق ــل کنن ــاس منتق ــد پ ــران را مانن ــت ته نف
عــادل بعــد از مخالفــت بــا انتقــال گفــت: اراک لیاقــت 
یــک تیــم خــوب لیــگ برتــری را دارد امــا بایــد تــاش 
کنــد شــخصیت فوتبالــی آن شــکل بگیــرد و بتوانــد بــا 
ــد،  ــور یاب ــران حض ــر ای ــگ برت ــود در لی ــته های خ داش
اینگونه شــد که در باشــگاه آلومینیوم اراک خواســتند، 
اشــتباه هــم کردنــد و تاوانــش هــم دادنــد امــا امــروز مــا 
در لیــگ برتــر تیــم داریــم و عــادل فردوســی پــور و نودی 

وجــود نــدارد!
روز هــای اول بســیار پــر اســترس آغــاز شــد، تیــم دیــر 
ــر  ــد، مدی ــام نش ــب انج ــری مناس ــد و یارگی ــته ش بس
عامــل حضــور کامــل نداشــت و رســول خطیبــی هــم 
نمیدانســت چــه خواهــد شــد. ۲ بــازی اول بــا ۲ باخت 
ــای اراک را از  و ۲ کارت قرمــز شــروع شــد داشــتیم روی
دســت رفتــه میدیدیــم امــا ایــن رویــا قــرار نبــود اینجــا 
تمــام شــود یعنــی منصفانــه نبــود مــا الیقــش بودیــم 

الیــق مانــدن و اثبــات خودمــان. ســریال باخــت هــا کم 
کــم بــا مســاوی هــای ســریالی عــوض شــد، مســاوی 
ــه  ــا ب ــر م ــی داد و اگ ــت نم ــوی باخ ــر ب ــه دیگ ــی ک های
خــود مطمئــن بودیــم شــاید رنــگ بــرد داشــت، هفتــه 
ــل ماشــین ســازی  ــرد آلومینیــوم مقاب پنجــم اولیــن ب
در اراک کافــی نبــود چــون ماشــین ســازان تبریــزی در 
ــول  ــب غ ــپولیس و لق ــردن پرس ــی ب ــد ول ــران بودن بح
کــش و تثبیــت ایــن لقــب در بــازی بــا تراکتــور ســازی 
ــه  ــک دقیق ــان و کامب ــش دروازه ب ــا درخش ــز ب در تبری
۹۳ بــازی ســایپا بــا گل کاپیتــان میثــم مجیــدی حتــی 
عطــش پاکــدل بــرای گل زنــی کــه ناراحــت از تعویــض 
ــارغ از درســت و غلطــش نشــان میدهــد  ــود ف خــود ب
مــا بــرای مانــدن آمده ایــم. فوتبــال ایــران بایــد بــه تیــم 
شــهر مــن تعظیــم کنــد، آلومینیــوم بــا بودجــه ای برابــر 
ــر  ــون جگ ــا خ ــزرگ و ب ــای ب ــم ه ــن تی ــی ۵ بازیک ۳ ال
هواداران و مســئولین و باری مضاعف بــر دوش کارگران 
ــای کــوره هــا ســاخته شــده و همچــون  زحمتکــش پ
فــوالدی آب دیــده بــا پشــتوانه عــرق پیشــانی و خــون 
دل آمــاده شــده تــا کابوس رقبا باشــد امــا انــگار داوران، 
فدراســیون و فوتبــال ایــران هنــوز بــاور ندارند کــه باید به 
شــخصیت متبلورشــده فوتبال ایــران آن طور کــه باید و 

شــاید احتــرام بگذارنــد.

به تیم شـهر من تعظـیم کنید

سرمربی تیم فوتبال امیدآلومینیوم اراک معتقد است تیمش در برابر 
شـهرخودرو مشـهد عملکرد خوبی داشـته اسـت و بـه آینده امیـدوار 

است.
بـه گـزارش چشـم براه محمد سـلیمی در پایـان دیـدار تیمش مقابل 
شهرخودرو بیان داشت:خداراشکر با همت جمعی توانستیم در هفته 
های گذشته نقاط ضعف و قوت تیم را شناسایی کنیم تا از این دیدار 
حساس سربلند خارج شویم.با نظر کادرفنی، در هفته های گذشته 
تغییراتـی را در ارنـج تیم انجـام دادیم و تعویض هایمـان در طول بازی 
به خوبی جواب داد و توپ هایمان تبدیل به گل شد. سلیمی با بیان 
اینکـه تیم شـهرخودرو بسـیار دونده و سـرحال بود افـزود: این باخت 
چیـزی از ارزش هـای تیم حریف کم نمی کند چرا که شـهرخودرو در 
این بازی چند بازیکن بزرگسـال خود را نیز در اختیار داشـت و تاش 
خوبـی داشتند.سـرمربی تیم فوتبال امیدآلومینیوم گفـت: به غیر از 
دوگلـی که به ثمر رسـاندیم، متاسـفانه چند موقعیت خوب از دسـت 
 دادیـم و یکـی از تـوپ هایمـان هم بـا برخورد به تیـر دروازه گل نشـد.
سـلیمی خاطرنشـان کرد: در بازی های گذشته به دلیل اینکه موفق 
به کسـب پیروزی نشـده بودیم، اسـترس در ساق پای بچه ها مشهود 
بـود ولـی با صحبت های که انجام دادیم، سـعی کردیم به تیم آرامش 
دهیـم کـه خداراشـکر بـه ایـن مهم دسـت پیـدا کـرده و پیـروز میدان 

شدیم.

پیروزی مقابل شهرخودرو، نوید موفقیت 
در آینده را می دهد

  بیاتیـان ،سرپرسـت شـهرداری اراک در ادامـه روز 
کاری خود در ۲۰ امین روز از بهمن ماه، از سـطح 
منطقـه پنج بازدیـد نمود.  بـه گزارش چشـم براه، 
بـه همـراه  اراک  بیاتیـان، سرپرسـت شـهرداری 
شـهردار منطقـه پنـج، رئیـس سـازمان عمـران و 
بازآفرینـی فضاهای شـهری و مدیـر اداره اماک و 
مسـتغات شـهرداری در بازدیـد از سـطح منطقه 
پنـج اراک گفـت: شـهروندان بایـد روزانه تغییرات 
را در سـطح منطقـه از منظـر خدمـات شـهری و 
عمرانـی احسـاس کننـد.  بیاتیـان ،رفـاه و آرامش 
مجموعـه  اهـداف  ضروری تریـن  جـز  را  مـردم 
شـهرداری، عنـوان کـرد و افزود: ایجاد بسـترهای 
مناسـب توسـعه ای در سـطح شـهر از مؤلفه هـای 
ایجـاد شـهری زیبـا و مـدرن اسـت کـه همـکاران 
منطقه پنج باید با توجه به این مهم به شـهروندان 
خدمـات ارائـه دهنـد. سرپرسـت شـهرداری اراک 
در ایـن بازدید در جریان مشـکات سـطح منطقه 
قـرار گرفت و دسـتورات الزم جهت پیگیری هرچه 

سـریع تر مسـایل موجـود را صـادر کـرد.

ــهرداری  ــت ش ــراه، سرپرس ــم ب ــزارش چش ــه گ ب
اراک بــه همــراه شــهردار منطقــه ســه و مدیــر اداره 
امــاک و مســتغات و مدیــر ناحیــه ســنجان، از 
ــل آورد و از  ــد بعم ــه اراک بازدی ــه س ــطح منطق س
نزدیــک در جریــان مســایل و مشــکات  شــهری 

ایــن منطقــه قــرار گرفــت. 
ــات  ــه خدم ــرروت ارای ــر ض ــد ب ــن بازدی وی در ای
ــه شــهروندان تاکیــد کــرد و گفــت:  حداکثــری ب
در راســتای حــل مشــکات و دغدغــه هــای 
شــهروندان در حوزه مدیریت شــهری، آنچه که در 

ــت. ــم گرف ــکار خواهی ــم ب ــوان داری ت
الزم بــه ذکــر اســت، ایــن بازدیــد بــا هــدف 
شناســایی کمبودهــا، هــم افزایــی بــرای تســریع 
ــات  ــه خدم ــات و ارائ ــکات و معض ــع مش در رف

ــد. ــام ش ــهروندان انج ــه ش ــوب ب مطل

بازدید میدانی بیاتیان 
سرپرست شهرداری
از منطقه پنج اراک

بازدید میدانی سرپرست 
شهرداری، از منطقه سه اراک
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اخبار

اقتصاد

سخنگوی وزارت بهداشت:
نیسـت.  چانـه  زیـر  ماسـک  گرفتـن  قـرار   محـل 
متأسـفانه در بسـیاری از مواقع شـاهد پایین آوردن 
ماسـک هنـگام صحبت کردن بـه ویژه در جلسـات 

هسـتیم. اداری 
 پوشـاندن کامل دهـان و بینی، به حداقل رسـاندن 
عـدم  و  صـورت  و  ماسـک  بیـن  شـکاف  هرگونـه 
برداشـتن ماسـک از روی دهـان بـه ویـژه هنـگام 
صحبت کردن یا عطسـه و سرفه از جمله ضروریات 

اسـتفاده صحیـح و بهداشـتی از ماسـک اسـت.

مدیر اداره پرسـتاری دانشگاه علوم پزشکی اراک از   
واکسینه شـدن تمامی کادر درمان داوطلب شاغل 
در بخـش هـای ویـژه زیـر نظـر دانشـگاه خبـر داد.
پرسـنل  از  نفـر   ۱۰ و  پزشـک   ۳۵ پرسـتار،   ۵۵
پشتیبانی )خدمات و منشی( در دور اول علیه کرونا 

واکسـینه شـده انـد.
در ایـن طـرح داوطلبیـن شـاغل در بخـش هـای 

درمانـی  مراکـز  دانشـگاهی،  درمانـی  icuمراکـز 
مرکـزی  اسـتان  اجتماعـی  تامیـن  و  خصوصـی 

واکسـینه شـده انـد.
سـه هفتـه آینـده دوز دوم ایـن واکسـن بـرای افـراد 
تلقیـح می شـود، تاکنون بـرای افـرادی که واکسـن 
تزریـق شـده اسـت، عارضـه ای  اسـپوتنیک وی 

مشـاهده نشـده اسـت.

اســتاندار مرکــزی با صــدور پیامی حضور گســترده 
مــردم در آییــن ۲۲ بهمــن امســال را بیانگر بصیرت 
و وفــاداری آنــان بــه نظــام اســامی دانســت و ایــن 
حمایــت و حضــور معنــادار را بــرگ زریــن دیگــر بــر 

افتخــارات ایــران اســامی عنــوان کــرد.
ســید »علــی آقــازاده« در ایــن پیــام عنــوان کــرده 
اســت: شــکوه ملــت غیــور ایــران اســامی در 
ــا وجــود  ــوم ا... ۲۲ بهمــن امســال ب ــی ی راهپیمای
ــا  ــروس کرون ــیوع وی ــی از ش ــای ناش محدودیت ه
بــه صــورت رژه  آییــن  ایــن  و  بــود  محســوس 
ــد و  ــزار ش ــال برگ ــر س ــاوت از ه ــی و متف خودروی
پیامش اقتــدار نظام اســامی، حضور هوشــیارانه، 
وفــاداری، عــزت و عظمــت ملــت بــزرگ ایــران بــود 

ــد. ــیده ش ــان کش ــه رخ جهانی ــه ب ک
وی در بخــش دیگــری از ایــن پیــام افــزوده اســت: 

مــردم همیشــه در صحنــه اســتان مرکــزی بــار 
دیگــر همــدوش ســایر هموطنــان بــا حضــور 
ــوم ا...  ــی ی ــی خودروی ــود در راهپیمای ــکوه خ پرش
۲۲ بهمــن، افتخــار آفرینــی کردنــد و عشــق و 
ارادت خــود بــه آرمان هــای بلنــد امــام راحــل را 
ــون  ــد همچ ــت کردن ــتند و  ثاب ــش گذاش ــه نمای ب
ــت  ــوده و در حفاظ ــر ب ــه حاض ــته در صحن گذش
و صیانــت از دســتاوردها و ارزش هــا، آرمان هــا و 
اهــداف واالی نظــام مقــدس جمهــوری اســامی 
کوتاهــی نخواهنــد کــرد. اســتاندار مرکــزی، ضمن 
گرامیداشــت یــاد و خاطــره بنیانگذار کبیــر انقاب 
اســامی و شــهدای واالمقــام، در ایــن پیــام از 
ــتان  ــی اس ــن و انقاب ــردم مؤم ــور م ــور پرش حض
مرکــزی در راهپیمایی خودرویی یــوم ا... ۲۲ بهمن 

ــرد. ــی ک ــکر و قدردان تش

تجـارت  و  معـدن  صنعـت،  سـازمان  رئیـس 
بـا  پروانـه صنعتـی  مرکـزی گفـت: ۲۵۹  اسـتان 
سرمایه گذاری بیش از ۱۶ هزار و ۵۹۰ میلیارد ریال 
امسـال در این اسـتان به بهره برداری رسیده است.
سـعید جعفری کرهـرودی افـزود: با بهره بـرداری از 
ایـن طرح هـای صنعتی و تولیدی سـه هـزار و ۳۱۴ 
فرصـت شـغلی ایجـاد شـده کـه نشـان از رونـق در 

تولیـد و بهبود مناسـبات اقتصادی اسـت.
وی با بیان اینکه بیشـترین سـرمایه گذاری و صدور 
پروانه هـای بهره بـرداری مربـوط بـه پاالیشـگاه امام 
خمینـی)ره( شـازند اسـت، ادامـه داد:  ۶۴۹ فقـره 
جـواز تاسـیس بـا پیش بینـی سـرمایه گـذاری ۹۲ 
هزار میلیارد ریال و اشـتغال ۱۳ هزار و ۵۲۴ نفر نیز 

امسـال در اسـتان صادر شـده اسـت.
رئیـس سـازمان صنعـت ، معـدن و تجـارت اسـتان 
مرکـزی خاطرنشـان کـرد: باالتریـن جواز تاسـیس 
صـادر شـده امسـال در اسـتان مرکـزی مربـوط بـه 
شهرسـتان زرندیـه اسـت و اراک، سـاوه و زرندیـه بـه 

ترتیـب بیشـترین تعـداد واحدهای صنعتـی دارای 
پروانه بهره بـرداری را به خود اختصـاص داده اند و از 
نظر شـاخص رکوردداری اشـتغال و سرمایه گذاری 
در بخش صنعت اسـتان نیز سـاوه بیشـترین رقم را 

به خـود اختصـاص داده اسـت.
جعفـری کرهـرودی در خصـوص طرح هـای دارای 
پیشـرفت فیزیکـی بـاالی ۶۰ درصـد نیـز گفـت: 
بیشـترین طرح هـای نیمه کاره اسـتان با پیشـرفت 
بـاال در ایـن حـوزه مربـوط بـه شهرسـتان اراک و 
آن  از  نیـز  خصـوص  ایـن  در  اشـتغال  بیشـترین 

شهرسـتان سـاوه اسـت.
وی اظهـار داشـت: اسـتان مرکـزی بـا راه انـدازی 
۷۲ واحـد صنعتـی راکـد در شـهرک های صنعتـی 
توانسـته گامی مهم در اقتصاد و اشـتغال پایـدار در 
سـال جهش تولید برداشـته و این رقم تا پایان سال 

نیـز رو بـه افزایش اسـت.
بیـش از ۲ هـزار و ۸۰۰ واحـد صنعتـی در اسـتان 

مرکـزی فعالیـت می کننـد./ ایرنـا

هیدروکربن هـای  از  یکـی  کـوره  نفـت  یـا  مـازوت 
سنگین نفتی اسـت که در مراحل پاالیش نفت خام 
پـس از نفتـا و بنزین و نفت سـفید به دسـت می آید و 
چون سـیاه رنگ اسـت به نام نفت سـیاه نیز خوانده 
می شـود. ایـن مـاده ارزان ترین ماده سـوختنی برای 
موتورهـای  نانوایی هـا،  تنـور  حمام هـا،  کوره هـا، 
دیزلـی و برخـی نیروگاه هاسـت. نفـت کـوره به علت 
هیدروکربن های سـنگین، دارای ترکیبات گوگردی، 
اکسـیژنه و فلزات اسـت و به دلیل سنگینی به آسانی 
اکسـیدهای  نیـز  احتـراق  چرخـه  در  نمی سـوزد، 
کربن و اکسـیدهای گوگرد بسـیاری برجا می گذارد 
کـه ۹۵درصـد آن سـمی و سرطان زاسـت. احتـراق 
نقـش  آن،  از  ناشـی  ایجادشـده  ذرات  و  مـازوت 
مسـتقیم در آلودگی هوا دارد. یک آالینده مسـتقیم 
و اولیـه در آالینده هـای جـوی وجـود دارد که از منبع 
بیـرون می آیـد و در هـوا پراکنـده می شـود. امـا نـوع 
خطرناک تـر آن بـا حبس شـدن در جـو کانشـهرها 
بازتولیـد می شـود و پـس از تبدیل به گازهای سـمی 
و ذرات معلق، به سـطح زمیـن بازمی گردد تا غلظت 
آلودگـی هـوا بـد و بدتـر شـود. ذرات معلـق ناشـی از 

سـوزاندن مـازوت امـا در هـر دو گـروه قـرار دارد.
یکـی از مـوارد مهمـی کـه اغلـب در آلودگـی هـوای 

شـهرهای بـزرگ، به خصـوص در فصـول سـرد سـال 
تأثیرگـذار اسـت، سـوخت نیروگاه هاسـت. سـوخت 
مازوت ماده ای سـرطان زا و برای سامتی افراد بسیار 
مضـر اسـت. ایـن، به ویـژه در شـرایط اپیدمـی کرونا 
اهمیت دوچندان می یابد. امسـال به علـت برقراری 
قرنطینـه، افـراد بـا شـرایط خـاص و بیماری هـای 
زمینـه ای بایـد بیـش از سـایرین مراقبـت کننـد و در 

خانـه بمانند. 
افزایـش  ایـن مانـدن در خانـه، موجـب  از طرفـی 
مصـرف بـرق می شـود و نیروگاه هـا بایـد سـوخت 
بیشتری بسوزانند تا انرژی بیشتر تولید کنند. البته 
مازوت سـوزی صنایـع می توانـد شـامل جریمه های 
سـنگین شود و باید این سـوخت نامناسب از چرخه 

اسـتفاده دور بماند.
مـازوت هیـچ نقطـه روشـنی بـرای محیـط  زیسـت 
شـهری ایـران نـدارد. نیروگاه هـا متأسـفانه بیـش از 
۳۰درصـد روزهـای سـال از مازوت به عنوان سـوخت 
در چرخـه تولید برق اسـتفاده می کننـد. این حجم 
از مازوت سـوزی، نقش مؤثری در ایجـاد آلودگی هوا 
دارد و خسـارت بسـیار باالیـی بـرای محیط زیسـت 
ایجـاد می کنـد؛ تـا جایـی کـه مصـرف آن به جـز در 
مواقـع ضـروری، ممنوع شـده اسـت. آمار اسـتفاده 

از سـوخت مـازوت در نیروگاه ها در ۳۰درصد از سـال 
بسـیار نگران کننـده و نشـانگر افزایـش بی سـابقه 
میزان خسارت های ناشـی از آلودگی محیط  زیست 
بـه اقتصاد ایران اسـت. بنابراین کاهـش آلودگی هوا 
در هنـگام مصرف سـوخت مازوت ازجملـه نیازهای 
جلوگیـری  بـرای  نیروگاهـی  بخش هـای  ضـروری 
از بـروز آسـیب های  محیـط  زیسـتی و خـودداری از 

انتشـار آالینده هـای جوی اسـت.
ایـن روزهـا و در حالیکـه آلودگـی هوا ریه هـای اراکی 
هـا را پـر کـرده، تناقـض گویی هـای مسـئوالن و بی 
تفاوتـی آنهـا نیـز باعث شـده تا شـهروندان بیـش از 
پیش دچار سـردرگمی شـوند. با این حال مسـئوالن 
تنهـا کاری کـه تاکنـون کـرده اند دعوا بر سـر تعیین 
منشـا ایـن آلودگـی هـای جدیـد و البتـه توصیـه بـه 

شـهروندان بـرای درخانـه مانـدن بوده اسـت!
از  برخـی  اعمـال  وجـود  بـا  اخیـر  مـاه  چنـد  در 
محدودیت هـای رفـت و آمد شـبانگاهی و همینطور 
دورکاری بسیاری از کارمندان و تعطیلی کاس های 
حضـوری مـدارس و دانشـگاه ها بـاز شـاهد رشـد 

آلودگـی هـوا در کانشـهرها بودیـم. 
ایـن موضـوع سـوال اکثـر رسـانه ها اسـت چـرا بـا 
کاهـش ترددها آلودگـی هوا همچنان پا برجاسـت، 

یکـی از مقصرین همیشـگی آلودگی هـوا خودروها 
و موتورسـیکلت های فرسـوده بـوده و هسـتند اما به 
تازگـی خبرهایـی از سـوخت »مـازوت« در صنایـع و 
نیروگاه ها، به گوش رسـید مبنی بر ساخت انبارهای 
جدیـد بـرای دپـوی مـازوت صـادر نشـده بـه علـت 
تحریم هـا علیـه کشـور، انجـام شـده اسـت. بـا تمام 
حـرف و حدیـث ها باید محیـط زیسـت و وزارت نیرو 
ایـن مسـاله را برای مـردم روشـن کند اگر ایـن ماجرا 
حقیقـت داشـته باشـد علنـا مسـئوالن از ریه هـای 
شـهروندان به عنوان انبار مازوت استفاده می کنند.
اراک با وجود آنکه جمعیتی کمتر از یک میلیون نفر 
دارد، بواسـطه آلودگـی هـوا، در زمره کانشـهرهای 
کشـور قـرار گرفـت تـا بلکـه بتوانـد بـا اسـتفاده از 
امتیازاتـی کـه بـه کانشـهرها اختصـاص مـی یابد، 

قـدری آلودگـی هـوای خـود را کاهـش دهـد. 
شـاید به نسبت سال های گذشـته تا حدودی تعداد 
روزهای ناسـالم در اراک کمتر شـده باشد، اما به نظر 
نمی رسد عنوان کانشـهر که در این سال ها همراه 
اراک بوده، دردی را از این شـهر آلوده دوا کرده باشـد.
اراک بواسـطه قـرار گرفتن در مسـیر حرکـت آلودگی 
نیـروگاه حرارتـی شـازند،  از فعالیـت  هـای ناشـی 
همیشـه در خصـوص نـوع سـوخت مصرفـی ایـن 

صنعت بزرگ نگرانی داشـته و ایـن روزها این نگرانی 
تبدیـل بـه کابوسـی بـرای اراکـی شـده اسـت بویـژه 
اینکـه "کرونـا" میهمـان ناخوانده ایـن روزهـای ما به 
همـان عضـوی حملـه مـی کنـد کـه بیـش از همـه 
در معـرض خطـر آلودگـی هواسـت. اراکـی هـا نمی 
خواهنـد بـا ریـه پـر از مازوت سـر بـر بالیـن بگذارند.

بـا وجود آنکه رییس جمهور دوم آبانماه سـال ۱۳۹۵ 
در سـفر خـود به اسـتان مرکـزی صراحتا اعـام کرد 
کـه گاز مـورد نیـاز نیـروگاه شـازند تامین می شـود تا 
ایـن مجموعـه صنعتـی از مازوت اسـتفاده نکنـد، از 
آن زمـان تاکنـون نیروگاه جسـته و گریخته اقـدام به 
مـازوت سـوزی کـرده و بـا توجـه بـه حرکـت بادهـای 
غالـب منطقـه بـه سـمت اراک، مسـتقیما آلودگـی 
خـود را بـر روی شـهر اراک فرود آورده اسـت و همین 
امـر باعث شـده که پیگیری ها برای توقف اسـتفاده 
از سـوخت مـازوت در نیـروگاه دنبـال شـود. امـا گویا 
این پیگیری ها همچنـان ادامـه دارد چرا که آلودگی 
هـوای اراک بـا اسـتفاده از پنهـان کاری های برخی 
صنایع مانند نیروگاه در استفاده بیش از حد مازوت، 
پایـان ناپذیـر اسـت در حدی کـه ریه های مـردم این 
شـهر عاوه بـر ویروس کرونـا با این حجـم از آلودگی 

هـوا دسـت و پنجـه نرم مـی کند.
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نایب رئیس مجلس شـورای اسامی:اقتصاد داللی کشورمان را 
فلـج کـرده و باید به سـمت تولید و حمایـت از کارآفرینـان واقعی 

حرکت کنیم.
پاشنه آشـیل مملکـت مـا اقتصـاد و معیشـت اسـت و آنچـه کـه 
بزرگ تریـن ضربـه را بـه اقتصـاد ایـران وارد کـرده، رویـه داللـی و 
رانـت اسـت کـه ضـرورت دارد بـا عقانیـت و تـاش خـود بخش 

خصوصـی بسـاط چنیـن رویـه غلطـی برچیـده شـود./ مهـر

اقتصاد داللی کشور را فلج
 کرده است

جدیدتریـن آمـار منتشـر شـده از سـوی وزارت صنعـت،  معدن و 
تجـارت )صمـت( نشـان می دهد کـه در ۱۰ ماهه سـال جـاری، 
از بیـن ۲۹ کاالی منتخـب صنعتـی، تولیـد ۲۰ کاال نسـبت بـه 
مدت مشـابه سـال قبل بیـن ۰.۳ تـا ۵۵۴ درصـد افزایش یافته، 
تولیـد انواع لوازم خانگی بـا ۳۹.۶ درصد افزایش به بیـش از ۳.۵ 
میلیون دستگاه رسـیده و مانند ماه های اخیر بیشترین کاهش 

تولیـد مربـوط به روغن سـاخته شـده نباتی بوده اسـت.

 رئیـس پلیـس امنیـت اقتصـادی فرماندهـی انتظامـی اسـتان 
مرکزی: مأموران پلیس در انجام تحقیقاتی از احتکار روغن های 
خوراکـی توسـط فـردی در یـک منـزل مسـکونی در یکـی از 
محله های شهرسـتان اراک مطلع شـدند. بعد از شناسـایی این 
محـل و در هماهنگی بـا مرجع قضائی و به همراه بازرسـان اتاق 
اصنـاف از محـل بازدیـد و تعـداد ۴۳۰ بطـری ۸۱۰ گرمی روغن 
مایع خوراکی کشـف شـد. همچنین ۲ تن شکر احتکار شده در 

یک انبار در شهرسـتان اراک کشـف شـد.

کشف 360 لیتر روغن و 2 تن شکر 
احتکار شده در اراک

تولید لوازم خانگی از 3.5 میلیون 
دستگاه گذشت

نفسم گرفت از این شهر

رقابت تنگاتنگ مازوت نیروگاه شازند
 با کرونای چینی و انگلیسی

افزایـش ۳۰ درصـدی قیمـت فرآورده هـای گوشـتی و پروتئینـی 
آمـاده یا نیمه آمـاده مثل کالباس و سوسـیس، قیمت هرکیلوگرم 
از این محصوالت را در سـوپرمارکت ها تا نزدیکی  ۲۰۰ هزار تومان 

باال برده اسـت. 
افزایـش قیمـت سوسـیس و کالبـاس قطعـا بـر بـازار فسـت فود 
نیـز تأثیرگـذار خواهـد بـود و بـه زودی شـاهد تغییر در قیمـت این 

خوراکی هـا نیـز خواهیـم بود./همشـهری

در پی گرانی گوشت و روی آوردن مردم 
به محصوالت جایگزین

 قیمت سوسیس و کالباس 
به مرز 200 هزار تومان رسید!

گروه اجتماعی
 الهه فراهانی

استاندار مرکزی:

حضور مردم در آیین 22 بهمن برگ زرینی بر افتخارات نظام اسامی بود
259 پروانه بهره برداری صنعتی در استان مرکزی 

صادر شد

برنامه واکسیناسـیون، در چهار فاز اجرا می شـود که 
رونـد آن از این قرار اسـت:

فـاز اول، زمسـتان ۱۳۹۹؛ فـاز اول واکسیناسـیون 
کرونـا، از ۲۱ بهمـن شـروع شـد و قـرار اسـت در این 
مرحلـه به کارکنـان بهداشـت و درمانی در خـط اول 
مبـارزه بـا بیمـاری" و "افراد بسـیار پرخطر" واکسـن 

تزریق شـود.

فـاز دوم، بهـار و تیـر ۱۴۰۰؛  در فـاز ،  بـه چهـار گروه 
"افراد باالی ۶۵ سـال به ترتیب در گروه های ۵ سـاله 
از بـاال بـه پاییـن"، "افـراد باالی ۶۵ سـال بـا حداقل 
یـک بیمـاری زمینـه ای"، "افـراد ۱۶ تـا ۶۴ سـال بـا 
حداقل یک بیماری زمینـه ای" و "افرادی که بخاطر 

شغلشـان با مـردم در تماس اند"
فـاز سـوم، مـرداد تـا آذر ۱۴۰۰؛ در ایـن بخـش سـه 

گـروه "افراد سـاکن در مراکز تجمعی"، "افـراد ۵۵ تا 
۶۵سال بدون بیماری زمینه ای" و "افراد در مشاغل 
ضروری و کارکنان بهداشـت که در خط اول مواجهه 

نیستند" مورد واکسیناسـیون قرار می گیرند.
فـاز چهـارم، زمسـتان ۱۴۰۰؛ در ایـن مرحلـه کـه 
احتمـاال یـک سـال دیگر شـروع می شـود، به عموم 

مـردم واکسـن کروناویـروس تزریـق می شـود.

شروع واکسیناسیون کرونا: 

کی نوبت به مردم عادی می رسد؟

 هیچ عارضه ای مشاهده نشده است
برداشتن ماسک هنگام صحبت کردن اشتباه استواکسینه شدن تمامی پرسنل داوطلب بخش های icu در استان

تحریـم های آمریکا علیـه ایران فلج کننده نبـود .تحریم های آمریکا 
علیـه مـا، روابط اقتصادی این کشـور با چین و روسـیه را بـر هم زد.

علم الهدی:
اگر از حاال به بعد مسئولی از مذاکره و 
آشتی با آمریکا حرف بزند، بدانید که 

خائن به انقالب است

 بـا ایـن همـه آدم کـه »َمـن، َمـن« می کننـد، نمی دانـم چـه 
می شـود.

 خدا به ما رحم کند  

چمران درباره انتخاب نامزد واحد 
اصولگرایان:



یک فنجان شعر
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ما را در اینستاگرام دنبال کنید
cheshm_berah_

من یک سکوت خلوت و خاموش
من سایه های سبز صنوبر
من هم تراز وامق و قیسم

با شعر های سایه برابر
از شعرهای سایه بترسید
یک عاشقم ولی پر زخمم

روی تنم هجوم خنجر و شمشیر
یک شیر پای بسته و تنهاست
این قهرماِن در غل و زنجیر....
یک لحظه چشمهای تو را دید

گاهی میان ُتنگ بلورم
گاهی میان چشمه ام و رود
گاهی درون باغ و گلستان

گاهی میان آتش نمرود
من یک ُبتم مرا بپرستید

در باغ های معلِق باِبل
من یک درخت زخمی و پیرم

می خواستم که پرنده شوم....حیف
در دست های خاک اسیرم
 با ریشه های بسته به تبعید

میخواستم که زندگی کنم اکنون
من را به حال خویش رها کن

اما نه...سرد است فصل زمستان
دنبال دست گرمی ام.......اما
دست شما رسید و مرا چید

هکزانفاسخوششبویکسیمیآیدژمدهایدلهکمسیحانفسیمیآید

صفحه آخرزدهامافلیورفیاردسیمیآیدازغمهجرمکنانهلورفیادهکدوش

•   فرهاد   سلیمانی

C H E S H M B E R A H

   بـه گـزارش چشـم بـه راه؛  مدیرعامـل شـرکت معدنـی امـاح ایـران روز دوشـنبه ۱3 بهمـن مـاه، در نشسـت خبـری شـانزدهمین نمایشـگاه بیـن المللـی معـدن و 
صنایع معدنـی، گفـت: از ابتـدای دی مـاه بـا همکاری هلدینگ صدرتامین و شسـتا، در راسـتای شـفافیت بیشـتر و عرضه پایدار محصول، سـولفات سـدیم تنها در 
بـورس کاالی ایـران عرضـه می شـود.  هوشـنگ فرجی اظهار داشـت: بـا این اقدام سـالیانه حداقل ۱۰۰ میلیارد تومان به سـود خالص شـرکت افزوده می شـود.  وی 

افـزود: بـه زودی بـا بهره بـرداری از پروژه هـای در حـال اجـرای شـرکت، محصوالت سـولفات پتاسـیم و کلریدکلسـیم به سـبد محصوالت شـرکت اضافه می شـود.

مدیر عامل شرکت معدنی امالح ایران خبر داد :  

 محصول سولفات سدیم تنها در بورس کاال عرضه می شود.

خبر

رجبیان، کارشـناس مسـئول بهداشـت خانـواده مرکز بهداشـت 
اراک:میـزان ضریـب باروری زنان در سـطح اراک در رده سـنی ۳۰ 
تا ۳۵ سـال اسـت. بیماری هـای زمینه ای مثل تیروئیـد، دیابت و 
فشـار خـون بـاال مسـبب بارداری هـای پرخطـر زنان می شـود که 
تمام این اطاعات باید با انجام آزمایشـات از سـوی مراکز و پایگاه 
های سـامت انجام شـود.  ۱۵میلیون جمعیت مجرد قطعی در 
کشـور شناسایی شـده که تا سن ۴۰ سـالگی ازدواج نکرده اند که 
در ایـن راسـتا بایـد با تعامـل و هم افزایـی با دسـتگاه های متولی 
تدابیـر ویـژه ای اندیشـیده شـود. میـزان موالیـد در اراک به علت 
شـرایط اقتصادی و شـیوع بیماری کرونـا از ابتدای سـال تاکنون 

نسـبت به مشـابه سـال گذشـته ۵۷۸ نفر کاهش یافت.

میزان موالید در اراک 5۷۸ نفر کاهش یافت

 زنان 30 تا 35 ساله بیشترین میزان 
باروری را در اراک دارند

 مدیر پژوهش مرکز نجوم آستان حضرت عبدالعظیم علیه السام 
از کشـف و شناسـایی آرامـگاه »زکریـای رازی« کاشـف الـکل در 
شـهرری خبر داد.  آرامـگاه زکریای رازی در گورسـتان قدیمی ری 

و امامزاده شـعیب فعلـی قـرار دارد./جام جم

کشف آرامگاه زکریای رازی 
پس از 11 قرن

بهره برداری از ۴۲ خانه ورزش 
روستایی به مناسبت دهه مبارک 

فکر در نقاط مختلف استان مرکزی
اجتماعـی  سیاسـی  معـاون  اکرمـی،  حضـور  بـا  
اسـتانداری مرکـزی، حقـدادی مدیـر کل ورزش و 
جوانان اسـتان مرکزی، کاظمی مدیر کل دفتر امور 
روسـتایی و شـوراها اسـتانداری مرکـزی، سـرهنگ 
کریمـی مدیر کل بنیـاد حفظ آثار و نشـر ارزشـهای 
دفـاع مقدس اسـتان، زاهدی،معـاون ورزشـی اداره 
کل، ناصری، معاون توسـعه منابع و پشتیبانی اداره 
کل، فتحی،رئیـس گـروه توسـعه ورزش همگانـی و 
روسـتایی اداره کل ، محمـدی، مدیر حراسـت اداره 
کل، نصیـری، رئیـس هیـات ورزشـهای جانبـازان و 
معلولین استان، عشـوری،رئیس هیات ورزش های 
اسـتان،  محلـی  و  بومـی  بازی هـای  و  روسـتایی 
همچنین جمعی از مسئولین استانی و شهرستانی 
آئین تجهیز از ۴۲ خانه ورزش روستایی به مناسبت 
دهـه مبـارک فجـر در نقـاط مختلـف این اسـتان به 

بهره بـرداری رسـید.

انتخـاب  سـلطانی  عزیـز  مسـعود  آقـای  جنـاب 
شایسـته شـما را بعنـوان رییـس گـروه بـازی هـای 
نقـش آفرینـی و رومیـزی اسـتان مرکـزی، توسـط 
رییس هیـات ورزش همگانی اسـتان تبریک عرض 

نماییم. مـی 

ایپمتبریک
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