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رهبر انقالب:

 گرانی و مشکل معیشتی مردم راه حل 
دارد در جلسات متعدد این را به مسئوالن 

تذکر دادیم

روحانی:
مذاکره ای راجع به برجام

 نخواهیم داشت
همـان چهارچوبـی کـه در برجـام توافـق کردیـم پیـش روی ما 
اسـت. بعضی ها فکر می کننـد در این شـرایط جدید بخواهند 
چیـزی را در برجـام اضافـه کننـد،  برجـام کم و زیاد نمی شـود، 
یـک متـن و توافـق واحـد اسـت و تمـام شـده و چیـز جدیـدی 

نیست.
برخی دوسـتان گفتند که آمریکا باید اول خسـارت ها را جبران 
کنـد، مـا گفتیـم کـه فعـًا ایـن را بگذاریـم در مراحـل بعـد، در 
مرحلـه اول بایـد تحریم ها را بـردارد. بعضی هـا فکر نکنند بوی 

کبـاب نمی آیـد، خـر داغ می کنند.

ماهـه  چنـد  ایـن  در    
اخیر اتفاقـات مهمی در 
اسـت  داده  رخ  اسـتان 
که نه تنها مسـئول ارشد 
اسـتان  بلکه مسـئولین 
رده هـای پاییـن تـر و بـه 
مراتـب شـهروندان ایـن 
شـهر و اسـتان را درگیـر 
خـود کـرد امـا مدیریـت 
زودهنـگام  و  صحیـح 
اسـتاندار مرکزی در نظارت و برخورد با برخی سـوء 
مدیریت ها در ادارات، جدایی سـرمربی تیم فوتبال 
آلومینیوم ، اسـتیضاح شـهردار اراک و تعلیق حکم 
شـهردار شـهر نیم ور تـا انتخابات پیـش رو به حدی 
پیش رفت که مانع از زیر سـوال بردن اتفاقات شـد. 
در ایـن راسـتا هفتـه نامه چشـم بـراه گفـت و گویی 
اختصاصـی بـا این مقام ارشـد اسـتان ترتیـب داده 
که در واقع دومین مصاحبه اختصاصی این نشـریه 

در سـال جـاری مـی باشـد.
اسـتاندار مرکزی در پاسـخ به سـوال خبرنگار هفته 
نامـه چشـم بـراه در خصـوص اینکـه حـق مـردم از 
عـوارض آالیندگـی ها به چـه صورت اسـت، عنوان 
کـرد: اینکـه عـوارض آالیندگی بخواهد مسـتقیما 
بـه خـود مـردم تعلـق بگیـرد در قانـون نیسـت و در 
هیـچ بنـد از قانـون بـه غیـر از یارانـه هـا هیـچ پولی 
بـه خـود مـردم پرداخـت نمـی شـود.  مسـتقیما 
بـرای خریـد تجهیـزات یـا اقداماتـی کـه مـی تواند 
در کاهـش آالیندگـی موثـر باشـد، مجلـس قانونی 
را تصویـب کـرده کـه مبالغی مشـخص به برخـی از 
دسـتگاه های خدمات رسـان مانند شـهرداری ها ، 
محیط زیسـت و اماکنی مانند راه و ترابری و صمت 
در جهـت رفـع موانعـی کـه بـه مـردم کمـک کنـد، 

پرداخـت شـود. 
سـیدعلی آقـازاده بـا اشـاره بـه انتخابـات 1400 
تصریـح کـرد: با توجه بـه شـرایط کرونـا و انتخابات 
پیـش رو، تدابیـری در ایـن خصـوص اندیشـیده 
شـد.امیدواریم  تـا 28 خـرداد مـاه بیمـاری کرونـا 
ضعیـف تـر از امـروز شـود و واکسـن در آن زمـان بـه 
تعـداد بیشـتری در اختیـار مـردم قـرار گیـرد. برای 
انتخابـات معضل کرونا را در پیش نخواهیم داشـت 
چـرا کـه در شـهرهای بـزرگ انتخابـات بـه صـورت 
الکترونیکـی برگزار خواهد شـد. همچنین ثبت نام 
شـوراها بـا حداقل حضـور فیزیکـی انجـام خواهد 

گرفت. مشـارکت مـردم برای انتخابـات فقط به یک 
عامـل بسـتگی نـدارد بلکه مشـارکت مـردم اعتقاد 
به انقاب اسـامی اسـت که ایـن اعتقاد همچنان 
پابرجاسـت. اگـر مـردم نیـز از عملکردهـا ناراضـی 
هسـتند باید بدانند کـه این عملکردها تنها متوجه 
دولـت نیسـت ممکن اسـت ایـن ضعف هـا متوجه 
عملکرد مجلس و یا دسـتگاه های دیگر هم باشـد. 
همـه مـا بایسـتی در گفتـار و عملکـرد خـود دقـت 
داشـته باشـیم. امـروز مـردم هـر چـه دودسـتگی و 
اختـاف می بینند بیشـتر ناامید می شـوند. امروز 
مـردم بـه عملکـرد دولـت و مجلس نـگاه می کنند. 
باالخـره ایـن عملکردهـا اسـت کـه در میـان مـردم 
ایجـاد انگیـزه می کننـد و البته بدون هیـچ تعارفی 
دولـت در دو سـاله اخیر بـه ویـژه در دوره دوازدهم به 
رقـم تحریـم ها با توجه بـه تحریم هایی که از سـوی 
دولـت آمریـکا بـر کشـورمان حاکـم شـد بـه خوبـی 

عمل کـرد.
ایـن تحریـم هـا بـرای همـه مـردم ایـران بـود و تنهـا 
متوجه دولت نبود و قطعا تبعاتی به دنبال داشـت و 
هدف دولت آمریکا از این تحریم ها فشار اقتصادی 
بود. دولت به رقم تمام فشـارها به خوبی ایستادگی 
کـرد و تـورم ناشـی از همین تحریم هاسـت. برخی 
سـوءمدیریت هـا، بی برنامگـی ها و جنـگ و جدال 
هـای سیاسـی تـا حـدودی تاثیـر منفـی برجـای 
گذاشـته اسـت اما به طور کلی همه این مشـکات 
ناشـی از یـک دلیـل عمـده اسـت. هیـچ کـدام از 
مسـئوالن مـا در دوره تحریـم تجریـه ایـن چنینـی 
نداشـته اند و باالخره بایسـتی یک تصمیمی اتخاذ 
می شـد هر چند که شـاید آن تصمیم در آن شرایط 
بـه خوبـی عمـل نکنـد و چـون درسـت عمـل نمی 
کـرد الزم بـود تصمیـم خـود را تغییـر می دادنـد. ما 
اگـر عملکرد مجلـس را نیز خوب بررسـی کنیـم در 
مجلس قبـل دالر 4200 تومانی یک تصمیمی بود 
کـه بـا توجه بـه شـرایط الزم بود رقـم ایـن ارز دولتی 

تغییـر کند تا تـورم کاهـش یابد. 
بـه رقـم تمـام ایـن مشـکات دولت توانسـته پـروژه 
هـای نیمه تمام خـود را تکمیل کند. قطعا هر کس 
این مشـکات کنونی را بر گردن دیگری بیاندازد به 

دنبـال نادیده گرفتن مسـئولیت ها خود اسـت.
وی افـزود: بحـث تحقیـق و تفحـص یـازده تـن از 
نماینده های اسـتانی در مجلس عمدتا در راستای 
تضعیف دولت اسـت و نمایندگانی کـه این بیانیه را 
امضا کردند طرفدار سیاسـت های دولت نیسـتند. 

ایـن نماینـدگان بـه هر دلیلـی و هـر بهانـه ای که بر 
علیه دولت باشـد حتما امضا می کنند و برخی نیز 

بـدون اطـاع امضا مـی کنند. 
در  ندارنـد  اطـاع  نماینـده  یـازده  ایـن  از  برخـی 
اسـتانداری مرکـزی چـه اتفاقـی مـی افتـد امـا بـه 
لحـاظ تعارفاتی که نمایندگان مجلس در مجلس با 
یکدیگـر دارند بـه این قبیل امضاهـا دامن می زنند 
و بحـث تحقیق و تفحص نیسـت.یک مـاده قانونی 
وجـود دارد کـه اگر بیش از ده نماینده این مسـاله را 
امضا کنند قوه قضاییه آن را بررسـی خواهد کرد که 
بنـده از ایـن موضوع اسـتقبال خواهم کـرد چرا که 
فرصت خوبی برای نشان دادن عملکرد استانداری 
بـه مجلـس، قوه قضاییـه و مردم پیش مـی آید. این 
رسـیدگی ها در حال حاضر انجام می شـود و وزارت 
کشـور سـواالتی در ایـن خصـوص از ما پرسـید و ما 
پاسـخگوی تک تـک سـواالت وزارت کشـور بودیم. 
خیلی خوشـحال می شـویم که تیم های بی طرف 

هـم بیایند و عملکرد اسـتانداری را بررسـی کنند.
آقـازاده تاکیـد داشـت: در خصوص تعلـل در حکم 
تعلیق شـهردار نیمور افرادی از ایشان آن هنگام که 
حکـم صـادر شـد حمایـت کردند امـا به هیـچ وجه 

این حمایت ها منجر به آن نشـد که کار اجرا نشـود 
و یا حکم با تاخیر مواجه شـود. نامه ای که از طریق 
مقـام قضایـی آمـد بنـده بـه معـاون اداری و مالـی 
اسـتانداری ارجـاع دادم اما این مراحل بایسـتی در 
دفتر شـهری اسـتانداری انجام می شد و این تاخیر 
حـدود 4 الـی 5 روزه بـه دلیل این بود کـه در مراحل 
اداری دچـار وقفـه شـد و رونـد آن طبیعتـا طوالنـی 
شـد. افراد زیـادی از شـهردار نیمور حمایـت کردند 
امـا ایـن حمایـت ها سـبب تاخیـر در اجـرای حکم 

ایشـان نشـد و دلیل اصلـی آن مراتـب اداری بود.
وی متذکر شـد: امسـال سومین سـال خدمت من 
در اسـتانداری مرکزی اسـت کـه در این مدت اولین 
اسـتان در پیشـبرد پـروژه هـای اقتصـاد مقاومتی، 
فضـای کسـب و کار بـوده ایـم. همچنیـن در پایین 
آوردن حقـوق معـوق کارگـران رو بـه کاهـش شـدید 
بـوده که دی ماه سـال جاری حقوق معـوق کارگران 

به میـزان یک پنجم رسـیده اسـت.
اسـتان مرکـزی اسـتانی موفـق در امور کشـاورزی و 
تولیـدات داخلی بوده که قابل دفاع بـرای آمار ملی 
اسـت. در برخـورد بـا ارباب رجوع، پیگیـری کارها و 
رضایتمندیشان بسیار موثر عمل کرده ایم. در استان 

و اسـتانداری مرکزی همگی تاششـان بر این بوده 
که شاخص های اقتصادی را تقویت نمایند و بحث 
تکریـم مردم نسـبت به چهار سـال گذشـته بسـیار 
رشد چشمگیری داشته است. همچنین استان ما 
 در خصوص تخلف مدیران مفید عمل کرده اسـت.

خطیبـی،  رسـول  جدایـی  بـه  اشـاره  بـا  آقـازاده  
سـرمربی تیـم فوتبال آلومینیـوم خاطرنشـان کرد: 
مـا از باشـگاه تراکتـور شـکایت کـرده ایـم چراکـه 
دردنیـای ورزشـی کـه مـا بـه آن اعتقاد داریم بسـیار 
کار ناجوانمردانـه ای اتفـاق افتـاد،در وسـط فصـل 
بدون اطاع نه من به عنوان اسـتاندار بلکه اعضای 
هیئـت مدیـره و مدیرعامل باشـگاه هیچ کـدام تا 3 
سـاعت قبل در جریان قرار نگرفته و هیچ صحبتی 
نشـده بود.حتی بـه خاطر ایـن دروغ بزرگتر و شـرم 
آورتری که باشـگاه تراکتور به ما نسبت دادند مبنی 
بـر اینکـه مسـاعدت کـرده ایم، بنـده در عمـرم تا به 
حـال معاون باشـگاه تراکتور را نه دیـده ام و نه حتی 
بـا ایشـان صحبـت کـرده ام. آقای رسـول خطیبی 
قرارداد دارد و رفتنشان حتما باید با رضایت باشگاه 
باشـد و شـکایت ما بایـد دردادگاه مربوطه سـازمان 

لیگ بررسـی شـود.

سید علی آقازاده در گفت و گوی اختصاصی با چشم به راه:
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اعتقاد به انقالب اسالمی / مشارکت در انتخابات ۱۴۰۰

گروه سیاسی
 الهه فراهانی

نمایندگان مجلس وام ازدواج برای آن دسـته از زوجینی کـه از اول 
فروردیـن ۹۷ تسـهیات ازدواج دریافـت نکرده انـد، ۷0 میلیـون 
تومـان بـرای هـر یـک از زوجیـن بـا بازپرداخت 10 سـاله در سـال 
1400 تعییـن کردنـد. همچنیـن به منظور کاهـش سـن ازدواج، 
بانک مرکزی موظف اسـت تسهیات قرض الحسـنه ازدواج برای 
زوج هـای زیـر 25 سـال و زوجه هـای زیـر 23 سـال واجـد شـرایط 
دریافت تسـهیات ازدواج را تا سـقف 100 میلیون تومان افزایش 

دهد.

ایسـنا: تصمیـم بر این اسـت که شـعب اخـذ رای حدالمقـدور در 
فضای باز مستقر باشند و با توجه به اینکه انتخابات در خردادماه 
اسـت وضعیت آب و هوایـی برای برگزاری انتخابـات در فضای باز 

است. مساعد 
 برای شـعب سـیار بایـد به جای مینـی بـوس از اتوبوس اسـتفاده 
شـود چراکـه امـکان فاصلـه گـذاری اجتماعـی وجـود دارد و باید 

کمیتـه پشـتیبانی در این راسـتا تدبیر کند.
 روسـتاهایی کـه در سـال 13۹۶، شـورا تشـکیل نشـد برای سـال 
1400 باید حتما صاحب شـورا شـوند، همچنین در روسـتاهایی 
کـه در دوره قبل، نامزدی اعام آمادگی نکرد در انتخابات پیش رو 

حتما باید کاندیداها ثبت نام و شـوراها تشـکیل شـود.

صداوسـیما : آخوندی، رئیس ستاد انتخاباتی رسانه ملی:هدف 
برنامه هـای رسـانه ملـی در تولیـد و پخـش برنامه هـای انتخاباتی 
تحقق نقش مطلوب رسانه ملی در انتخاباتی پر شور و آگاهانه در 

تراز گام دوم انقاب اسـامی اسـت.
 بیـش از 50 هـزار دقیقـه برنامـه در معاونـت سـیما و بیـش از 50 
هزار دقیقه در شـبکه های مختلف معاونت صدا و همچنین 155 
هـزار دقیقـه در سـیمای اسـتان ها و 100 هـزار دقیقـه برنامـه در 
صدای اسـتان ها  برای انتخابات در حال تولید اسـت.  برنامه های 
انتخاباتـی رسـانه ملـی از هفتـه آخر اسـفندماه شـروع و تـا پایان 

شـمارش آرا و اعـام نهایـی نتایـج ادامه خواهد داشـت.

رییس ستاد انتخابات استان مرکزی:

شعب اخذ رای انتخابات 1400 در فضای 
باز پیش بینی شوند

اعالم جزئیاتی جدید از برنامه های
 رسانه ملی در ایام انتخابات 1400

موافقت مجلس با وام ازدواج 70 میلیونی

ایجاد رضایت،خشـنودی، نشـاط اجتماعی و شـادابی 
شـهر همچنین ارتقای کیفیت زیست شهری و بررسی 
کمیـت سـطح شـاخص هـای فرهنگـی و اجتماعـی 
شـهروندان به چگونگی مدیریت فرهنگی و اجتماعی 

شـهر وابستگی بسـیاری دارد.
اعتـاي معرفت دینـی، توجه بـه ارزش هـاي  فرهنگی 
و ویژگی هـای هویـت بومـی، تحکیـم و تعمیق بخشـی  
خـرده فرهنـگ های اصیـل منطقـه ای، ایجـاد  تعادل 
در فرصت هـای اجتماعـی و حـق برخـورداری متـوازن 
شـهروندان، تقویـت همگرایـی جغرافیایی در راسـتای 
هویـت بخشـی مکانـی و انسـجام بخشـی درونـی بین 
نواحـی مختلـف  شـهری خصوصـا تقویـت محلـه هـا، 
 ارتقای نقش ورزش در تامین سـامت جسمی و روحی 
شـهروندان، تقویـت توانمندی هـای افـراد و  گروه هـای 
اجتماعی خصوصا ترویج حقوق شـهروندی بخشـی از 
وظایـف تعریـف شـده برای سـازمانی می باشـد کـه در 
ردیـف بودجـه شـهری، هرسـاله کمترین سـهم، بـه آن 

تخصیـص داده می شـود.
وجـود دسـتگاه هـای متولـی چـون فرهنـگ و ارشـاد 
اسـامی، حـوزه هنـری، سـازمان تبلیغـات، شـورای 
هماهنگـی، اوقـاف، امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر 
همچنیـن بازیگرانـی پـر نفـوذ بـا ردیـف بودجـه هـای 

مسـتقل و نیروهـای سـربار زیـاد، اهمیـت حضـور یک 
فـرد توانمند و توانـا که عاوه بر دانـش مدیریت بر ابعاد 
مختلـف فرهنگـی و اجتماعی شـهر و شـهروندی آگاه 

باشـد را مـی طلبد .
از آنجـا کـه شـرح وظایـف اباغـی بـا منابـع در اختیـار 
هرگـز دارای تـوازن و تعادل نبوده و نیسـت، لزوم تقویت 
سازمان فرهنگی و اجتماعی یک امر بایسته و شایسته 
می باشـد و امید آن می رود تا با بهره گیری از نیروهای 
متخصص و کارا در جهت شناسایی ظرفیتهای بومی و 
استفاده از ابزارهای موثر، بتوان فرصتی نو را برای شهر 

و شـهروندان رقم زد.
یـک ضـرورت غیرقابـل انـکار و شـاید بتـوان گفـت؛ 
چشـم اسـفندیار تمام بخش های فرهنگی در کشـور، 
کمبـود نیـروی متخصـص و نبـود برنامـه منسـجم بـا 
نـگاه بلنـد مـدت اسـت کـه همیـن امر سـبب شـده تا 

هیجانـات مدیریتـی و رسـانه ای باعث انحـراف اهداف 
و وظایـف سـازمانهای متولـی و هدر رفتن منابع شـود و 
سـازمان فرهنگـی، اجتماعـی و ورزشـی شـهرداری ها 

نیز از این قاعده مسـتثنی نیسـتند. تدوین شـیوه نامه 
هـا و شـاخص هـای کمـی و کیفـی همچنیـن وجـود 
حساسیت های بسـیار در انتخاب افراد صاحب نظر در 
راسـتای تحقق اهـداف فرهنگی، اجتماعی و ورزشـی 
شـهروندان، بیـش از پیش، بار مسـئولیت درایـن حوزه 
را سـنگین مـی کنـد و لـزوم حضـور فـردی توانمنـد که 
خـود تجربه فعالیتهای فرهنگی و اجتماعـی را بعنوان 

پشـتوانه حرفـه ای در کارنامـه خود داشـته باشـد.
 همچنین به اسـناد باالدستی این حوزه آگاهی داشته 

باشـد، یک امر اجتناب ناپذیر است.
بـه همیـن منظـور بـا توجـه قوانیـن باالدسـتی نظیـر 
فرهنگـی مصوبـه  بـرش  انـداز 1404،  سـند چشـم 
شـورای عالـی انقاب فرهنگی، سـند راهبـردی وزارت 
فرهنگ و ارشـاد اسـامی، سـند فرهنگی وزارت کشور 
و همچنین برش مرتبط با بخش فرهنگی سـند چشم 

انـداز شـهرداری و اختیارات سـازمان فرهنگی ورزشـی 
شـهرداری و مداخلـه گـران زیـاد؛ این سـوال پیش می 
آید که با نگاه هزینه محور در شـهرداری و نبود حمایت 
الزم مالی و فقر نیروی کاردان، آیا تغییر در راس مدیریت 
سـازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشـی شـهرداری می 
توانـد نـور امیـدی را در دل شـهروندان بتابانـد یـا دور 
باطلی اسـت که زمینه فعالیت و مشارکت موجود را نیز 

سـلب خواهـد کرد.   
الزمه تحقق اهداف شـهر فرهنگی در کانشـهر اراک، 
همچنین تسلط و تثبیت رویکرد اجتماعی - فرهنگی 
بـر مأموریـت ها یک اصـل انکار ناپذیر اسـت که تقویت 
و تثبیـت نـگاه مدیریتی نوین مـی تواند در عیـن اندازه 
گیـری، میزان کارآیی و اثربخشـی برنامه هـا، همگام با 
نـگاه سـاخته و پرداختـه شـده در شـورای پنجم شـهر، 
خصوصا کمیسـیون فرهنگی و اجتماعی به اسـتقبال 

روزهای بهتـر برود.
بجاسـت بـا تغییـر رفتـار در امـر شـناخت ظرفیتهـای 
درون سـازمانی از طریق یک نظام مطلـوب راهکارهای 
افزایـش ضریـب انسـجام اجتماعـی در پاسـخ گویـی و 
اثربخشـی برنامـه ها فراهـم گردد تـا عاوه بـر خروجی 
مطلوب محصوالت و خدمات فرهنگی، سـاختار خاک 

گرفتـه سـازمان در سـده جدیـد، غبـار روبری شـود.

فکرها را باید شست...

ابعاد پنهان مدیریت فرهنگی و اجتماعی شهر
•   فرزین وفائی نژاد،  فعال فرهنگی و اجتماعی

رهبرانقاب با اشـاره به مشـکات معیشـتی مـردم در اثـر کرونا، 
گفتنـد: اگـر کرونـا ادامه پیدا کند مشـکات معیشـتی بیشـتر 
خواهـد شـد، بنابراین باید با همکاری همـه، این بیماری هر چه 
زودتر برطرف شـود. رهبر انقاب اسـامی با ابراز ناخرسـندی از 
گرانی هـا و مشـکات معیشـتی، افزودند: ایـن وضع در آسـتانه 
عیـد غصه بزرگی ایجاد کرده اسـت. البتـه اجناس مانند میوه ها 
فـراوان اسـت امـا قیمت ها بسـیار باال اسـت که سـود این قیمت 
باال هم به جیب باغداران زحمتکش نمی رود بلکه نصیب داللها 

و واسـطه های سـودجو می شـود و ضـرر آن بـه مردم می رسـد.
ایشـان با تأکید بر اینکه مسئوالن باید مشکل معیشتی و گرانی 
را حل کنند، گفتند: این مشـکات، همه راه حـل دارد و بارها در 
جلسـات متعدد ایـن نکات را تذکـر داده و راه حل هـای مورد نظر 

کارشناسان را به مسـئوالن گفته ایم. والیت

  در بهمـن ماه سـال گذشـته تعـداد کارگـران دارای حقوق معوق 
اسـتان حـدود 4500 نفـر بوده اسـت، امـا این رقـم در بهمن ماه 
امسـال بـه 1043 نفـر رسـیده که دسـتاوردهای بزرگی به شـمار 
مـی رود.  از ابتـدای سـال جـاری تـا پایـان بهمـن مـاه 3١٧ فقره 
پروانـه بهـره بـرداری بـه ارزش 1۷ هزار میلیـارد تومان و اشـتغال 
٤هـزار و ٥٠٠ نفـر و ۷2۹ جواز تاسـیس با ارزش سـرمایه گذاري 
١١ هزار میلیارد تومان و پیش بینی اشتغال ١٥ هزار و ٥٠٠  نفر 

در اسـتان مرکزی صادر شـده اسـت.
 800 میلیون دالر کاالی غیرنفتی، با وجود همه شـرایط سـخت 
اقتصـادی در 11 مـاه گذشـته از ایـن اسـتان بـه حـدود یکصـد 

کشـور جهان صادر شـده اسـت.
 بـر اسـاس اعـام دبیرخانـه سـتاد تسـهیل و دبیرخانـه اقتصـاد 
مقاومتـی، اسـتان مرکـزی رتبـه نخسـت پیشـرفت طرح هـای 
اسـتان  ایـن  در  تـورم  نـرخ  دارد.  را  کشـور  مقاومتـی  اقتصـاد 
پایین تریـن نرخ در کشـور اعام شـده اسـت که ایـن آمارها همه 
حکایـت از همـکاری خـوب بخـش خصوصـی و دولتـی اسـت.

استاندار مرکزی:

نرخ تورم در استان پایین تر نرخ
 در کشور اعالم شده است

میـزان مشـارکت مردم در انتخابـات موضوع مهم هر 
دوره ایـن رویـداد اسـت امـا در انتخابـات پیـش رو به 
سـبب پـاره  ای از اتفاقـات؛ حضـور ایرانیـان در پـای 
صنـدوق  هـای رای بیـش از همیشـه اهمیـت یافتـه 
اسـت و شـاید سخن به گزاف نباشـد اگر گفته شود، 
انتخابات ریاسـت جمهوری سـیزدهم از مهم  ترین و 
سرنوشـت  سـاز ترین انتخابات چهار دهه گذشته نه 
فقـط برای جریان  های سیاسـی و شـخصیت  ها که 

برای همه نظام سیاسـی در کشـور اسـت.
کمتر از 4 ماه به انتخابات 1400 باقی مانده اسـت؛ 
انتخاباتی که در آن، هشـتمین رئیس  جمهـور ایران 
مشـخص مـی  شـود. بـا ایـن حـال دسـت  کـم در 
درجه  ی مسـاوی اهمیت اینکه چه افـرادی کاندیدا 
خواهند شد، مشـارکت مردم در انتخابات نیز مساله 
 ای حیاتـی  و مهـم  اسـت چراکـه در  انتخابـات سـال 
گذشـته، بـا کاهـش مشـارکت مـردم بـه میـزان 42 

درصـد مواجه شـدیم.
وعـده هـای پـوچ و توخالـی بـرای اخـذ رای از مـردم 
برخـی دولـت هـا که تنها بـه منافـع هم حزبـی ها و 
اطرافیـان خود می اندیشـند سـبب شـده تـا انگیزه 
مـردم نسـبت به شـرکت در انتخابات کاسـته شـود و 
تنهـا دلیـل آن را محقـق نشـدن وعـده هـا در هنگام 
انتخابـات و سـخت شـدن شـرایط اقتصـادی مـی 

دانند. 
در  رهبـری  معظـم  مقـام  کـه  حالیسـت  در  ایـن 
سـخنرانی روز 22 بهمن ماه تاکید داشـتند مردم در 
انتخابات شـرکت کنند. حال بایـد دید که نظر دیگر 

مسـئوالن و نماینـدگان مجلس نسـبت بـه این مهم 
؟ چیست

محمـود احمـدی بیغـش، نماینـده مـردم شـازند در 
گفتگـو بـا خبرنـگار چشـم بـراه در خصـوص میـزان 
مشـارکت مردم بـرای انتخابات پیش رو عنـوان کرد: 
متاسـفانه بخاطر عملکرد بسـیار بد و ضعیف دولت 
در دو دوره گذشـته مردم ما اعتمادشـان مورد آسیب 
قرار گرفت و امید و آرزوهایشـان لطمه دید و به لحاظ 
معیشـتی و اقتصادی به ده ها دهه عقب بازگشتند. 
لذا انتظار هسـت که دولـت جدید متفـاوت از رفتارو 
وعـده هـای پـوچ باشـد . مـا دوران شـعارزدگی برای 
رای را پشـت سرگذاشـته ایـم و انتظـار هسـت کـه 
دسـتگاه هـای نظارتی که متولـی اصلی آن شـورای 

نگهبـان اسـت ، در تاییـد افـرادی کـه کاندیـدای 
ریاسـت جمهـوری می شـوند، تجدیدنظر کننـد و با 
سـعه صدر به آن نگاه کنند و به دنبال کسـی باشـند 
کـه امتحـان خود را درسـت پـس داده باشـد و نیت و 

هدفشـان سربلندی نظام جمهوری اسامی و عزت 
مـردم ایران باشـد نه برای کسـانی که بـه دنبال چاق 
کردن حزب و آشـنایان خود هسـتند. آقـای روحانی 
متاسـفانه مـردم ایـران را بدبیـن کرد و بنـده فکر می 
کنـم اگـر حضـور مـردم در پـای صنـدوق هـای رای 
نسـبت به قبل کاسته شـود مسـبب آن دولت فعلی 
اسـت. لـذا باید عرصـه را بازتر کنیم تا افراد شایسـته 
بتواننـد حضـور پیـدا کننـد و از نظرتنگـی ها بـه دور 
باشـیم تا یک فرد شایسته را مردم انتخاب نمایند که  
در این راسـتا بتواند خطاهای گذشته را جبران کند.
علـی اکبرکریمـی، نماینـده مـردم اراک،کمیجـان و 
خنداب در این خصوص اظهار داشـت: کاسـتی ها 
و ناکارآمـدی هـا و مشـکاتی کـه در دولـت یازدهم و 
دوازدهـم بود قطعا نارضایتی های زیـادی را در میان 
مـردم ایجـاد کرد کـه این نارضایتـی ها مـی تواند در 
انگیـزه مردم برای مشـارکت در انتخابات موثر باشـد 
ولـی تجربـه ثابت کرده اسـت کـه مردم فهیم کشـور 
ما همیشـه بینش و آگاهی درست و مناسبی داشته 
انـد و بـه نظـر مـی رسـد بـا تاکیـدی که مقـام معظم 
رهبـری در ایـن راسـتا داشـته بـرای سرنوشـت نظام 
و آینـده خودشـان ایـن مسـائل چنـد سـال اخیـر را 
تفکیـک کننـد و پرشـور و گسـترده بـرای انتخابـات 

حاضر شـوند.

علی اکبر کریمی :
 نارضایتی ها می تواند در انگیزه مردم برای مشارکت در انتخابات موثر باشد

محمود احمدی بیغش:
شورای نگهبان به دنبال کسی باشند که امتحان خود را درست پس داده باشد

اعضای هیات عالی نظارت بر انتخابات استان مرکزی در گفتگو با چشم به راه:
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فرمانده انتظامی شهرسـتان سـاوه گفت:جوان 21 
سـاله ای کـه در حـال سـاخت مـواد محترقه دسـت 
سـاز در منزلـی مسـکونی دچار قطع عضـو از ناحیه 

مـچ دسـت چپ شـد.
سرهنگ علی اکبر عیسـی آبادی فرمانده انتظامی 
شهرسـتان سـاوه در ایـن بـاره گفـت: در سـاعت 20 
امشـب با اعام گزارشـی به مرکـز فوریت های پلیس 
110، مبنـی بر مصدومیت فردی بـر اثر انفجار مواد 
محترقه دسـت سـاز در منزلی در یکی از روستاهای 
شهرسـتان بافاصله تیم های امدادی و انتظامی در 

محل حاضر شـدند.
وی افـزود: بـا حضور تیم های امـدادی و انتظامی در 
محل مشـخص شـد جوانـی سـاله در حال سـاخت 

مـواد محترقـه، دچـار حادثه شـده و به علـت انفجار 
مواد منفجره، یکی از  از  دستانش از ناحیه مچ قطع 

شـده است.
این مقام انتظامی اضافه کرد: فرد مصدوم بافاصله 
 توسـط تیم های امدادی به مرکز درمانی انتقال شـد
سـرهنگ عیسـی آبـادی خاطـر نشـان کرد:والدین 
ضمـن نظارت، کنترل و حساسـیت بیشـتر نسـبت 
بـه فرزنـدان خود در اسـتفادهازموادمحترقه داشـته 
باشـند و چنانچه مورد مشـکوکی را مشاهده کردند، 
بافاصله با مرکز فوریت های پلیسی تماس بگیرند.

شهری
یکشنبه  17 اسفند ماه 1399   •  سال دوازدهم  •  شماره 457

ــزاری  ــت: برگ ــزی گف ــتان مرک ــل اس ــد غیرعام ــرکل پدافن مدی
ــای  ــی بخش ه ــروری در ادارات و تمام ــه غیرض ــه جلس هرگون
دولتــی و خصوصــی در ســطح اســتان مرکــزی برای پیشــگیری 

ــوع شــود. ــروس ممن از ســرایت کروناوی
ــتی در ادارات  ــای بهداش ــت پروتکل ه ــتار رعای ــی خواس فراهان
ــد و  ــی ش ــتگاههای اجرای ــک در دس ــن ماس ــب اپلیکیش و نص
افــزود: در خصــوص برگــزاری اجتماعــات بایــد مجوز ســقف آمار 
شــرکت کنندگان در جلســات رعایت شــود و از برگزاری جلســات 

غیرضــروری در ادارات و بخــش خصوصــی اجتنــاب شــود.

سرپرسـت معاونت حمل و نقل اداره کل راهداری 
و حمـل و نقل جاده ای اسـتان مرکـزی گفت: در 
راسـتای اجرای طرح سراسـری گشـت دروازه ای، 
3۹5 مـورد بازدیـد از نـاوگان حمـل و نقل عمومی 
برون شـهری در اسـتان مرکزی بعمل آمده است.
 به گزارش چشـم به راه، حامد عابدی، سرپرسـت 
معاونـت حمل و نقـل اداره کل راهـداری و حمل و 
نقل جاده ای اسـتان مرکـزی از احصاء 3۹5 فقره 

کنترل موردی در راسـتای اجرای طرح سراسـری 
نـاوگان  بـر عملکـرد  نظـارت  و  دروازه ای  گشـت 

عمومی برون شـهری خبـر داد.
وی افـزود: طـرح گشـت دروازه ای بـا همـکاری 
مشـترک کارشناسـان اداره کل راهـداری و حمـل 
و نقـل جـاده ای، کادر پلیـس راه و نماینـدگان 
تشـکل های صنفـی ذیربـط اسـتان مرکـزی بـه 
منظـور نظارت مسـتمر بـر عملکرد نـاوگان حمل 

و نقـل عمومـی بـرون شـهری از ابتـدای آبـان ماه 
شـروع بـه کار کـرده اسـت.

عابـدی تصریـح کـرد: از ماحصـل 3۹5 بازدیـد 
بعمـل آمده می تـوان به کشـف 14۷ مورد تخلف 
بعلت عدم همراه داشـتن بارنامه، 28 مورد همراه 
نداشـتن مـدارک، 5۷ مـورد عـدم همـراه داشـتن 
تجهیـزات ایمنـی، 15 مورد عدم توجه به ایسـت، 
40 مـورد تخلـف اضافـه تنـاژ، 2۷ مـورد تخلف در 
بارنامـه، چهار مورد کشـف عرضه خارج از شـبکه 
)سـوخت و السـتیک( و ۷۷ مـورد بـدون تخلـف 
اشـاره کـرد. سرپرسـت معاونت حمل و نقـل اداره 
کل راهـداری و حمـل و نقـل جـاده ای اظهـار 
داشت: برخورد قانونی الزم با متخلفین، از طریق 
تشـکیل کمیسـیون هـای 11 و 12 رسـیدگی بـه 
تخلفـات بعمل می آید کـه امیدواریم با ایـن اقدام 
سـازنده تخلفـات نـاوگان عمومـی بـرون شـهری 

بویـژه در زمینـه حمـل بـار به حداقل برسـد.
وی در پایـان خاطرنشـان کـرد: ایـن اقدامـات در 
راسـتای برنامه های هدفمند سـازمان راهـداری و 
حمـل و نقـل جـاده ای بمنظور برطرف سـاختن 
مشـکات و مطالبـات بحق رانندگان صـورت می 
پذیـرد کـه نتایج مثمر ثمـر آن طی ماههـای اخیر 

مشـهود است.

سـید علی آقا زاده اسـتاندار محترم مرکزی، با ارسال 
پیامـی از زحمـات و تاش هـای شـبانه روزی و بـی 

وقفـه راهـداران اسـتان مرکزی تقدیـر کرد.
 بـه گـزارش چشـم بـه راه، آقـازاده بـا ارسـال پیامـی 
ضمـن تقدیـر از مدیـرکل راهـداری و حمـل و نقـل 
جاده ای اسـتان مرکـزی، از حضور بموقـع راهداران 
در خدمت رسـانی، برفروبی و برقـراری تردد ایمن در 
راهها قدردانی کرد و افزود: حضور به هنگام پرسـنل 

راهـداری در جـاده هـا موجـب آن شـد در محورهای 
شـریانی، اصلـی و فرعی انسـدادی وقـوع ندهد.

وی در پایان با اشاره به حضور فرمانداران شهرستانها 
و بازدیـد از وضعیـت جـوی و ترافیکـی، بـه اهمیـت 
شـبکه راههـا پرداخـت و بصـورت جداگانـه و ویـژه از 
تـاش جهـادی، خدمـت خالصانـه و همـت بلنـد 
راهـداران اداره راهـداری و حمـل و نقـل جـاده ای 

شهرسـتان شـازند تقدیـر و تشـکر کرد.

بـه گـزارش چشـم بـه راه، علـی زنـدی فـر، مدیـرکل 
راهـداری و حمـل و نقـل جاده ای اسـتان مرکـزی از 
اجـرای 14۶ کیلومتـر روکـش آسـفالت و 15۶ هـزار 
مترمربـع لکـه گیـری هندسـی در راههـای اسـتان 

مرکـزی خبـر داد.
مدیـرکل راهـداری و حمـل و نقـل جـاده ای اسـتان 
مرکـزی گفت: در راسـتای اهداف سـازمان راهداری 
و حمـل و نقـل جـاده ای  و تاکید مقام عالـی وزیر راه 
و شهرسـازی با عنوان اجرای طرح سراسـری ارتقای 
روکش آسـفالت راهها، گفتنی اسـت از ابتدای سال 
جـاری تـا کنـون 14۶ کیلومتـر از راههـای اسـتان 
مرکزی برابر با 302 کیلومتر باند راه روکش آسـفالت 

شـده است.
وی افـزود: از دیگـر اقداماتـی که در حـوزه نگهداری 
راههـای اسـتان بعمـل آمـده اسـت مـی تـوان بـه 
اجـرای15۶ هـزار مترمربـع لکـه گیـری هندسـی، 
45 کیلومتـر الیـه حفاظتـی فوگسـیل و ۷ کیلومتـر 
چیپسـیل در سطح راههای شـریانی، اصلی، فرعی 

و روسـتایی اسـتان اشـاره کـرد.
زنـدی فر اظهار داشـت: بـرای ارتقای سـطح ایمنی 
راهها و ایجاد احسـاس آرامش و امنیت برای کاربران 
راه در حیـن عبـور از راههـای تحـت پوشـش، بالغ بر 
300 کیلومتر شیب شیروانی احداث و بیش از 800 

کیلومتر شیب شـیروانی راهها اصاح شـده است.

به گزارش چشم به راه، با تاکید بیاتیان ،سرپرست شهرداری 
مبنی بر اجرای نهضت آسفالت در شهر ، عملیات تراش و 
روکش آسفالت قسمت هایی از بلوار آیت  ا... اراکی واقع در 
منطقه یک اراک، طی هفته گذشته انجام شد. مهدی کرمی با 
اعام این خبر گفت: ادامه عملیات تراش و روکش آسفالت در 
قسمت هایی از بلوار آیت ا...اراکی واقع در منطقه یک اراک، 
جهت تسهیل در عبور و مرور  وسایل نقلیه، توسط دستگاه 
آسفالت تراش ویرتگن، فینیشر، ماشین آالت و عوامل اجرایی 
سازمان عمران و بازآفرینی  فضاهای  شهری، انجام شد.رئیس 

سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری اراک، 
تناژ آسفالت استفاده شده در این معبر را طی هفته گذشته، 

۶11 ُتن عنوان کرد.

بـه گزارش چشـم بـه راه، عملیات تراش و روکش آسـفالت قسـمت 
هایـی از بزرگـراه خلیج فارس واقع در منطقه یک اراک، انجام شـد.
مهدی کرمی، رئیس سـازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شـهری 
شـهرداری اراک، بـا اعـام خبر فوق گفـت: ادامه عملیات تـراش و 
روکش آسـفالت قسـمتی هایی از بزرگراه خلیج فارس، در راسـتای 
تسـهیل در عبـور و مـرور  وسـایل نقلیـه، توسـط دسـتگاه آسـفالت 
تـراش، فینیشـر، ماشـین آالت و عوامـل اجرایی سـازمان عمـران و 
بازآفرینی  فضاهای  شـهری، انجام شـد.وی آسفالت استفاده شده 

در ایـن معبـر طی هفتـه گذشـته را 1200 ُتن، عنـوان کرد.

رئیــس دادگســتری شهرســتان تفــرش در خصــوص زمین هــای 
ــه و  ــا ارائ ــه کــوی اســاتید دانشــگاه تفــرش گفــت: ب موســوم ب
ــی،  ــوان متول ــی به عن ــع طبیع ــت اداره مناب ــی دادخواس بررس
ــه  ــع ک ــزار مترمرب ــراژ ۶0 ه ــا مت ــا ب ــه از زمین ه ــند ۶0 قطع س
به صــورت غیرقانونــی واگذارشــده بــود، ابطــال و اراضــی ملــی 
بــه بیت المــال برگردانــده شــد. علــی رحمانــی افــزود: در دهــه 
۷0 دانشــگاه تفــرش کــه در آن ســال ها زیرمجموعــه دانشــگاه 
ــی  ــت اراض ــت دریاف ــود، درخواس ــران ب ــر ته ــی امیرکبی صنعت
دولتــی جهــت ایجــاد دانشــکده هــوا و فضــا در تفــرش را ارائــه 

می کنــد.
رحمانــی اظهــار کرد: درخواســت دانشــگاه در کمیســیون ماده 
32 به صــورت فوق العــاده بررســی می شــود و به صــورت فــوری 
و رایــگان، اراضــی دولتــی در حریــم شــهر و در مســیر روســتای 

کهــک بــه ایــن منظــور تعییــن و واگــذار می شــود.
ــا  وی ادامــه داد: باگذشــت زمــان و عــدم احــداث دانشــکده، ب
انجــام یــک ســری اقدامــات غیرقانونــی، بــدون در نظــر گرفتــن 
قوانیــن و مقــررات، عدم تغییــر کاربــری و حتــی عــدم اخــذ 
ــا  ــات 500 ت ــی در قطع ــی دولت ــط، اراض ــع ذیرب ــوز از مراج مج
1500 مترمربعــی تقســیم و بــه اعضای هیئت علمــی و کارکنان 

ــود. ــذار می ش ــگان واگ ــی و رای ــورت غیرقانون ــگاه به ص دانش
رئیس دادگســتری شهرســتان تفــرش افزود: متأســفانه در میان 
ــزو  ــه ج ــد ک ــود دارن ــرادی وج ــن، اف ــده زمی ــراد دریافت کنن اف
ــورت  ــی به ص ــی دولت ــتند؛ اراض ــان نیس ــی و کارکن هیئت علم
رایــگان در اختیــار ایــن افــراد قرارگرفتــه و برخــی از اراضــی 
محصورشــده اســت. بــا ارائــه و بررســی دادخواســت اداره منابــع 
طبیعــی به عنــوان متولــی، ســند ۶0 قطعــه از زمین هــا بــا متراژ 
۶0 هــزار مترمربــع کــه به صــورت غیرقانونــی واگذارشــده بــود، 

ابطــال و اراضــی ملــی بــه بیت المــال برگردانــده شــد.
رحمانــی بــا بیــان ایــن مطلــب کــه بــا صــدور احــکام قضایــی، 
ــت،  ــده اس ــی، آزاد ش ــی دولت ــن اراض ــد از ای ــدود 40 درص ح
گفــت: بــا ارائــه دادخواســت مجــدد از ســوی اداره منابــع 
طبیعــی، پرونــده مابقــی اراضــی در محاکــم قضایــی بررســی و 

ــد. ــد ش ــادر خواه ــا ص ــکام آن ه اح

شـکارچی زنان لقبی اسـت کـه در اخبـار حوادثی و 
قضایی به متهمانی داده می شـود که با فریب دادن 
زنـان از آنهـا اخـاذی کـرده و گاهـی از آنهـا سـرقت و 

کاهبـرداری می کنند.
همچنین در مواردی، دامی که شـکارچی زنان پهن 
مـی کننـد به منظـور تجاوز بـه زنـان اسـت.حتی در 
برخـی موارد شـکارچی زنان بعـد از بـه دام انداختن 

طعمـه خـود اقدام بـه قتل کرده اسـت.
سـریالی تجاوزهـای  و  زنـان  شـکارچی  الـف   .  ک 
چندی قبل هشـتکی در فضای مجازی بـه راه افتاد 
کـه در آن دختـران و زنانـی را کـه مـورد تعـرض و آزار 

جنسـی قرار گرفته بودند تشـویق کرد تا پـرده از این 
ماجـرا بردارند.

بـه دنبـال ایـن هشـتگ بـود کـه سـریال آزار و اذیـت 
هـای مـردی به نام » ک  الف« از سـوی قربانیان یکی 
یکـی برمـا شـد و هـر دختر بـا انتشـار ماجرایـی راز 
آزارهـای خـود از سـوی ایـن جـوان را فاش کـرد. آنها 
مدعـی شـدند پس از آشـنایی بـا این پسـر و رفتن به 
خانه وی با خوردن مشـروبات الکلی بیهوش شـده و 

قربانـی جنایت سـیاه او شـده اند.
بدیـن ترتیـب پرونـده ای در شـعبه سـوم دادسـرای 
امنیـت اخاقـی تشـکیل شـد و بـه دسـتور بازپرس 

روح ا... رضاپـور گتابـی، متهـم دسـتگیر شـد.این 
متهم 33 سـاله لیسـانس باستان  شناسـی دارد و در 

مغـازه کتابفروشـی دوسـتش مشـغول بـه کار بود.
او همچنین عاوه بر باستان شناسـی عاقـه زیادی 
بـه بومگـردی دارد و تورهـای گردشـگری نیـز برگـزار 
می کرد.متهـم در بازجویی هـا مدعـی شـده کـه بـا 
قربانیانش در فضای مجازی آشـنا شـده و آنها با پای 
خـود بـه خانـه اش آمده انـد و فقط بـه خاطر هیجان 
ایـن کارهـا را انجام داده اسـت و هیچ تنفـری از زنان 

نداشـته است.
متهـم گفـت: در تمـام مـوارد سـعی داشـته کـه بـه 
سـوژه هایش عاقه منـد نشـود. او تنهـا دل بـه یـک 
دختر بسـته بود که با گذشـت یک سال از رابطه شان 
بـه دلیـل اختافـات معمولی ایـن رابطه پایـان یافته 
بـود. بازپـرس پرونـده متهم را بـرای بررسـی روانی به 
پزشـکی قانونی معرفی کرده است و تحقیقات برای 
شناسـایی سـایر شـاکی ها و اتهامات وی ادامه دارد.
پلیـس به شـاکی ها ایـن اطمینـان را داده  کـه بدون 
ترس از اینکه به خاطر شـرب خمر یا رابطه نامشروع 
مـورد اتهـام قـرار بگیرنـد برای شـکایت از ایـن فرد به 

پلیـس مراجعه کنند.
تجاوزهای سریالی پشت بوته های 

شمشاد توسط شکارچی زنان
بـود  تهرانـی، جوانـی  و دختـران  زنـان  شـکارچی 
کـه پشـت شمشـاد ها مخفـی می شـد و بـه محـض 
شناسـایی طعمـه اش بـه بیـرون می پریـد تـا نقشـه 

شـیطانی خـود را اجـرا کنـد.
نخسـتین طعمـه این مـرد اوایل تیرمـاه سـال ۹8 به 
دام او افتـاد. ایـن زن کـه منشـی شـرکتی بـود، روز 
حادثـه سراسـیمه و مضطـرب نـزد مأمـوران پلیـس 
تهـران رفت و گفت کـه در دام جوانی متجـاوز افتاده 

است. 
او در توضیـح ماجـرا گفـت: مـن در شـرکتی حوالی 
خیابـان شـیخ بهایـی کار می کنـم و حـدود سـاعت 
8:30صبـح در اتوبـان کردسـتان از تاکسـی پیـاده 
شـدم تـا بقیـه مسـیر را بـا پـای پیـاده بـه محـل کارم 
بـروم. خیابـان خلـوت بود و مثل هـر روز قدم زنـان در 
حرکـت بودم که ناگهان جوانی از پشـت شمشـادها 
بیـرون پرید. خیلی ترسـیدم امـا آن جوان آدرسـی از 

من پرسـید. 
من بی خبر از همه جا شـروع کـردم به راهنمایی وی 
کـه در همیـن هنگام پسـرجوان چاقویـی زیر گلویم 
گذاشـت و مـرا بـه سـمت شمشـادها کشـاند. پـرت 
شـدم روی زمیـن و از شـدت تـرس بیهـوش شـدم. 
دقایقی بعد وقتی چشـمانم را باز کردم متوجه شدم 
کـه مـرد شـیطان صفت مـرا مـورد تجـاوز قـرار داده 

است. 
او تصـور می کـرد مـن همچنـان بیهوشـم بـه همین 
دلیل از فرصت اسـتفاده کرده و زمانی که حواسـش 

پرت بـود فرار کـردم.
شکایت های سریالی از شکارچی زنان

بـا ثبـت ایـن شـکایت، پرونـده ای در شـعبه ششـم 
دادسـرای امـور جنایی تهران تشـکیل شـد و قاضی 
احسـان زمانـی، دسـتور تحقیقـات در این پرونـده را 
صـادر کرد. تیمـی از مأمـوران اداره شـانزدهم پلیس 
آگاهـی تهران مأمور شـدند تا ردی از متهم به دسـت 
ادامـه داشـت  بررسـی ها  امـا همچنـان کـه  آورنـد 
دومین شـکایت پیـش روی مأموران قـرار گرفت. این 
بار دختری 1۶سـاله به دام شـکارچی چاقو به دست 

گرفتـار شـده بود.
شـگرد متهـم در دومیـن نقشـه اش تفاوتـی بـا اولی 
نداشـت؛ آنطـور کـه شـاکی می گفـت، او در حـال 

رفتـن بـه کاس در اتوبان کردسـتان بـود که ناگهان 
جوان متجاوز از پشـت شمشـادها بیرون پریده و از او 
آدرس پرسـیده بـود. پـس از آن با تهدید چاقـو او را به 
میان شمشادها کشانده و نقشه شیطانی اش را اجرا 

کـرده بود.
نقشه ناکام شکارچی زنان

آخریـن شـکایت سـوم شـهریور ماه پیـش روی تیـم 
تحقیـق قـرار گرفـت. این بار هم منشـی شـرکتی در 
حوالـی کردسـتان در حـال رفتـن بـه محـل کارش 
بـود که ناگهان متهم سـر راهش سـبز شـده امـا او با 

زیرکـی موفـق شـده بـود از دسـت وی فـرار کنـد. 
این زن ماجرای فرارش را اینطور شـرح داد: شـرکتی 
کـه در آنجـا کار می کنـم، حوالـی اتوبـان کردسـتان 
اسـت. روز حادثـه در حـال رفتـن به محـل کارم بودم 
که ناگهان جوانی از میان شمشـادها بیـرون آمد و از 
من آدرسـی پرسـید. او ناگهان با چاقو تهدیدم کرد و 

مـرا به میان شمشـادها برد. 
وی ادامـه داد: مـرا بـه روی زمیـن پـرت کـرد و مـن از 
ترس شـروع کردم به فریاد زدن. او اما دسـتش را روی 
گلویـم گذاشـت و فشـار مـی داد به حدی که نفسـم 
بـاال نمی آمـد. بـا این حال قصد داشـت مرا مـورد آزار 

و اذیـت قـرار بدهد. 
سـعی داشـتم هرطـور شـده خـودم را از دسـت او 
نجـات بدهـم بـه همیـن دلیـل بـا دسـت روی زمین 
را می گشـتم تـا شـاید سـنگی پیـدا کنم و به سـرش 
بکوبـم. ناگهـان دسـتم خـورد بـه چاقـوی او ظاهـرا 
هنگامـی که مـرا روی زمین پرتاب کرده و دسـتش را 
روی گلویم گذاشـته بود چاقویـش روی زمین افتاده 

بـود. آن را برداشـتم و ضربـه ای بـه پهلویـش زدم.
ناگهان فریادش بلند شد و دستانش را از روی گلویم 

برداشـت. من هم موفق شـدم از دسـت او فرار کنم.

جانشین انتظامی استان از عملیات ماموران کانتری 11 اراک، 
در دسـتگیری سـارق دریچه هـای فاضاب و اعتـراف این فرد به 
25 فقره سـرقت دریچه های فاضاب در این شهرستان اعتراف 

کرد.

دستگیری سارق دریچه های فاضالب 
در اراک

برگزاری جلسات غیرضروری
 در استان مرکزی ممنوع شود

واگذاری غیرقانونی و رایگان اراضی دولتی
 در تفرش

ابطال سند ۶0 هزار مترمربع از اراضی 
کوی اساتید

گشت دروازه ای گامی موثر در ساماندهی تخلفات احتمالی
 در ناوگان عمومی برون شهری

قدردانی استاندار مرکزی از تالش بی وقفه راهداران استان مرکزی 
برای پاکسازی، برفروبی و بازگشایی راهها

14۶ کیلومتر روکش آسفالت راه های استان

 سعید بیاتیان، سرپرست شهرداری اراک:

ساختمان اداری شهرداری منطقه 2 اراک در مساحتی
 بالغ بر 4500 متر مربع احداث می شود

کرمی رئیس سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری اراک خبر داد:

پخش و توزیع 1200 تن آسفالت در بزرگراه خلیج فارس
رئیس سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری اراک خبر داد: 

پخش و توزیع ۶11 تن آسفالت در بلوار آیت ا... اراکی

داستان پرونده ای در شعبه سوم دادسرای امنیت اخالقی

شکارچی زنان

مهر: رئیس پلیس فتا اســتان مرکزی:کاهبــرداران 
ــن  ــل جش ــف از قبی ــبت های مختل ــام و مناس در ای
احســان و نیکــوکاری بــا انتشــار پیــام و تبلیغــات از 
طریــق شــبکه های اجتماعــی شــهروندان را دعــوت 
بــه شــرکت در کمپین هــای جمــع آوری کمک هــای 
نقــدی کــرده و از ایــن طریــق از آنهــا کاهبــرداری 

ــد. می کنن
ــف و  ــام از عواط ــن ای ــب در ای ــت طل ــده ای فرص  ع
ــتفاده را  ــترین سوءاس ــان بیش ــات هموطن احساس
ــاد  ــاص و ایج ــگردهای خ ــا ش ــد و ب ــام می دهن انج
زمینه اعتمادســازی بــه خصوص در فضــای مجازی 

بــه دنبــال خالــی کــردن جیــب مــردم هســتند، بــه 
طــوری که برخــی کاهبــرداران بــا ارائه شــماره های 
حســاب بانکــی خــود و جمــع کــردن حتــی مبالــغ 
انــدک از تــک تــک مــردم، ســرمایه های مــردم را 
بــه تــاراج می برنــد.در برخــی مــوارد افــراد از طریــق 
صفحــات شــخصی خــود در شــبکه های اجتماعی 
ــه  ــود ب ــی خ ــا معرف ــایت ها ب ــات در س و درج تبلیغ
عنــوان عضــوی از مؤسســه خیریــه بــا عنــوان کمک 
ــا ســو  بــه خانواده هــای نیازمنــد و بی سرپرســت و ب
اســتفاده از نــام مؤسســه های خیریــه معتبــر اقــدام 
بــه فریــب و درخواســت کمــک مالــی کــرده و مــردم 

ــراد  ــن اف ــه ای ــدی ب ــای نق ــز کمک ه ــه واری ــم ب ه
می پردازنــد.

شهروندان مراقب کالهبرداری در قالب موسسات خیریه باشند

رییـس قـوه قضاییه:سـاماندهی کولبـری و بازارچـه هـای مرزی 
ضرورتـی اجتنـاب ناپذیر اسـت.

مسـئوالن بایـد بـی قرار خدمت بـه مردم و بـی قرار گره گشـایی از 
باشند. مردم 

بخش خصوصی باید فعال شود اما رها نشوند بلکه توانمند شده 
و تسهیات داده شود اما باید توام با نظارت باشد. اقتصادی

به دنبال افزایش سـرقت از مغازه ها و اماکن خصوصی اراک در 
روزهـای اخیـر، 5 نفر از اعضای یک باند سـرقت شناسـایی و از 

سوی پلیس دستگیر شدند.
ایـن متهمـان بـه 10 فقره سـرقت از اماکـن خصوصـی و مغازه 

هـای اراک اعتـراف کـرده اند.
در ادامه تحقیقات پلیس، بخشی از اموال مسروقه از مخفیگاه 
ایـن متهمان نیز کشـف شـد و مراحل قانونی بـرای تحویل آنان 

به مالباختگان در حال انجام اسـت.

ساماندهی کولبری و بازارچه های مرزی 
ضرورتی اجتناب ناپذیر است

انهدام باند سارقان مغازه ها و اماکن 
خصوصی در اراک

بیاتیــان، سرپرســت  راه،  بــه  بــه گــزارش چشــم 
شــهرداری اراک در آییــن کلنــگ زنــی ســاختمان 
ــا حضــور اســتاندار  اداری شــهرداری منطقــه 2 کــه ب
مرکــزی برگــزار شــد، گفت:بــا عنایــت بــه مســکونی و 
اســتیجاری بودن ســاختمان اداری کنونی شــهرداری 
منطقــه دو اراک و عــدم وجــود فضای کافی و مناســب، 
ــروژه شــکل گرفــت و  ایــده طراحــی و ســاخت ایــن پ
در نهایــت مقــرر گردیــد ســاختمان مذکــور در منطقــه 
کــوی رضــوی، جنــب معاونــت عمرانــی اســتانداری 
مرکــزی احــداث گــردد. وی گفت:ایــن پــروژه بــا 

ــاری  ــا اعتب ــع و ب ــدود 4500 مترمرب ــی در ح زیربنای
بالــغ بــر 11 میلیــارد تومــان احــداث مــی گــردد. ایــن 
ــا  ــن ،ب ــامل: زیرزمی ــه ش ــار طبق ــاختمان در چه س
ــا  ــف، ب ــه همک ــه، طبق ــگ و نمازخان ــری پارکین کارب
کاربــری ســالن اجتماعات و نمایشــگاه دســتاوردهای 
فرهنگــی و طبقــات اول و دوم بــا کاربــری اداری و 
خدماتــی بنــا خواهــد شــد.گفتنی اســت، دســتگاه 
ــروژه احــداث ســاختمان اداری  ــر اجــرای پ نظــارت ب
منطقــه 2 شــهرداری اراک معاونــت امــور زیــر بنایــی و 
حمــل و نقــل شــهری شــهرداری اراک خواهــد بــود.

مواد محترقه باعث قطع عضو جوان ساوجی شد

رئیس پلیس فتا استان مرکزی: 



در سـه سـال اخیـر رشـد 
قیمـت مسـکن بـه طـرز 
افزایـش  ناباورانـه ای 
یافتـه کـه برخی از سـرمایه گـذاران این صنعت هنوز 
معتقدنـد کـه ایـن حبـاب ممکـن اسـت روزی بترکد 
و قیمـت هـا بـه حالـت منطقـی بازگـردد امـا ایـن 
صحبـت هـا بـا گذشـت زمـان کـم رنـگ تـر شـد چرا 
کـه افزایـش تـورم و قیمـت ارز اولیـن واکنـش خـود را 
روی بـازار مسـکن نشـان داد. ایـن در حالـی اسـت 
کـه دولـت دوازدهـم بایـد نسـبت بـه افزایـش کذایی 
قیمت مسکن تدابیری بیاندیشـد.هدف دولت البته 
مشخص اسـت؛ جذب سـرمایه و تولید اشـتغال. اما 
نگاه به این شـکل غلط اسـت. چرا که خریدار واقعی 
وجـود ندارد کـه برای این خریـدار برنامه  ریزی شـود. 
ایـن بدان معناسـت کـه توان مالـی مردم بـرای خرید 

مسـکن کاسـته شـده اسـت. 
مسـکن در واقع ضربه  گیر تمام مشـکات اقتصادی 

اسـت. وقتی که مسـکن به عنوان یک کاالی سرمایه  
ای مطـرح مـی  شـود مسـتلزم ایـن اسـت کـه فکری 
بـودن  بـرای سـرمایه  ای  را  و کاالی دیگـری  کنیـم 
جایگزیـن آن بکنیم، چون وقتی نقدینگـی در عرض 
چند سـال، دو تا سـه برابر می  شود قطعا تجار، تولید  
کننـدگان و... دنبـال یک کاالی سـرمایه  ای هسـتند 
کـه ارزش پـول خـود را حفـظ کننـد و در ایـن میـان، 
ملـک هم بـه تنها محمـل جذب ایـن پول  هـا تبدیل 
شـده اسـت. امـا سـوال اینجاسـت کـه ایـن افزایـش 
قیمـت مسـکن تـا کجـا ادامـه خواهـد یافـت و آیـا در 
سـال آینده وضعیت مسـکن وخیـم تر خواهد شـد؟
بـه همین منظـور با یکی از تحلیل گران بازار مسـکن 
مصاحبـه ای ترتیـب داده ایـم که پیـش بینی قیمت 

مسـکن در سـال 1400 را عنـوان می کند.
رضـا احمـدی، یکـی از تحلیل گـران بازار مسـکن در 
گفتگو با خبرنگار چشـم براه عنوان کـرد: به نظر می 
 رسـد بـازار مسـکن، بـرای دوره دو الی سـه سـاله آتی 

بـا رکـود مواجه باشـد. ایـن رکود هـم در میـزان تولید 
ادامـه خواهـد داشـت هم رشـد قیمت  هـا را بـه  گونه  
ای تحـت  تأثیر قـرار خواهد داد. همچنین به واسـطه 
شـرایطی که بـرای ایـن بـازار متصور هسـتیم، حجم 

معامـات هـم کاهش پیـدا خواهـد کرد.
سـاالنه به تولید 800 تا ۹00هزار مسـکن نیـاز داریم 
و ایـن در حالی اسـت کـه این رقم در سـال  های اخیر 
بـه 400هـزار واحد در سـال رسـیده اسـت.این تولید 
محـدود نشـان مـی  دهـد کـه مـا همچنـان در عرضه 
و سـرمایه  گـذاری در بـازار مسـکن بـا مشـکل مواجه 
هسـتیم و ایـن مشـکل بـه این سـرعت حـل نخواهد 
شـد.  در طـول دوره  ای کـه بـا رکـود مواجـه هسـتیم، 
قیمت  های حقیقی کاهـش پیدا می  کند اما قیمت  
هـای اسـمی معمـوال بـه رشـد انـدک خـود ادامه می 
 دهنـد. منظـور از قیمت حقیقـی وقتی اسـت که اثر 
تورمـی از قیمت یـک کاال خارج می  شـود و با قیمت 
واقعـی مواجه هسـتیم. تا قبـل از اینکـه اثر تـورم را از 
قیمت یک کاال حذف کنیم، با قیمت اسـمی مواجه 
هسـتیم. همـه اینهـا یعنـی در آینـده نزدیـک، رشـد 
قیمت مسـکن کمتر از تـورم خواهد بـود؛ اگرچه این 
بازار با رکود مواجه باشـد.واقعیت این اسـت که قدرت 
خریـد مـردم بسـیار پاییـن آمده اسـت. اگـر با همین 
شـرایط فعلـی بخواهیـم 2و 3سـال آینـده را تحلیـل 
کنیـم، مـن فکـر مـی  کنـم کـه رکـود موجـود در بـازار 
مسـکن ادامه پیدا خواهد کرد و در کنار آن قیمت  ها 

هـم پایین خواهد آمد چرا که تـوان خرید خانه با نرخ  
هـای کنونی برای بسـیاری از مـردم وجود نـدارد. هم  
اکنون مردم از منابع و ذخایر خود اسـتفاده می  کنند 
و نباید فراموش کنیم که این ذخایر رو به زوال اسـت و 

باالخـره تمام می  شـود. 
در چنیـن شـرایطی با پایین آمـدن تقاضا، قیمت هم 
بـدون شـک پاییـن خواهـد آمد. ایـن در حالی اسـت 
کـه اگـر دولت توانمند باشـد و وزیر مسـکن بـا قدرت 

و برنامـه پیـش رود مـی  توانـد مسـکن  هـای خالـی را 
مدیریـت کنـد یـا مسـکن  های مهـر نیمـه  تمـام را به 
سـرانجام برسـاند و به شـکل گسـترده به مردم عرضه 
کنـد کـه سـرعت کاهـش قیمـت در ایـن حـوزه دو 

چنـدان خواهد شـد. 
سیاسـت  های درسـت می  تواند هـم رکـود را برطرف 
کنـد هم قیمت  ها را پاییـن آورده و بازار را رقابتی کند. 

اما آیا سیاسـت درسـتی در دسـت اجرا داریم؟
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اسـتاندار مرکزی:هفته گذشـته از پایتخت انرژی کشور عسلویه 
بازدیـد داشـتم و به هر بخشـی از پـارس جنوبی وارد شـدیم آثار و 

تولیـدات صنعتگران اسـتان مرکزی را شـاهد بودیم.
اسـتان مرکـزی در 11 ماهـه امسـال در شـرایط تحریـم افتخـار 
آفریـد، در بـازه زمانی مذکور 800 میلیون دالر صادرات غیرنفتی 
انجـام گرفتـه اسـت و بـرای اولین بار به بیـش از 100 کشـور دنیا 
صـادرات بـه ثبـت رسـیده اسـت. درسـت اسـت کـه صـادرات در 
سـال ۹۹ کاهش داشـته اسـت، اما با وجود سـختی ها و تحریم 

هـای داخلـی و خارجی این رقم بسـیار ارزشـمند اسـت.

هواداران کویش را چو جان خویشتن دارمرما عهدیست با جاانن هک ات جان رد بدن دارم

صفحه آخررفوغ چشم و نور دل از آن ماه ختن دارمصفای خلوت خارط از آن شمع چوگل جویم

111 واحد تولیدی تعطیل شده
 استان مرکزی به مدار تولید بازگشتند

C H E S H M B E R A H

چشم به راه در مصاحبه با رضا احمدی، تحلیل گر بازار مسکن:

رکـود ۳ سـاله

وزیر علوم در جلسـه شـورای برنامه ریزی و توسعه البرز:امیدواریم 
تحریم ها کنار  برود و مشکات از دوش مردم برداشته شود و این 
ظلم که در فضای بین المللی رخ می دهد برچیده شـود ولی در 
کنـار آن باید توجه داشـته باشـیم کـه نباید بعـد از رفع تحریم ها، 
شـرکت های دانش بنیـان تحث تاثیـر جریـان واردات و تجـارت از 

بین بروند
بایـد تدبیـری اندیشـیده شـود کـه وقتـی مشـکات تحریم هـا 
برداشـته شـد یادمـان نـرود شـرکت های دانـش بنیان چقـدر در 

شـرایط بحرانـی کمـک کردنـد.

ابراز نگرانی وزیر علوم از سرنوشت 
شرکت های دانش بنیان پس از رفع تحریم ها

ولـی تیموری دربـاره بازنگرداندن پول به مسـافران در صورت لغو 
سـفر گفت:بخشـنامه ای به دفاتر مسـافرتی با ایـن مضمون که 
اگر مسـافری تـور یا بلیتی خریـداری کرد و به دلیل شـرایط حاد 
کرونـا ممنوعیتـی اعمال و سـفرها لغو شـد، پول مسـافر عودت 

نشـود، صادر نشـده است.
تنهـا یکی از اسـتان ها چنین بخشـنامه ای را صادر کـرده بود که 

فورا از سـوی ما ابطال شـد.
پیـش از ایـن صـدور بخش نامه ای از سـوی اداره کل گردشـگری 
اسـتان مرکـزی مبنـی بـر عـودت نـدادن پـول مسـافر در صورت 

تشـدید کرونا و لغو سـفر خبرسـاز شـده بود.

معاون گردشگری: 

نگفتیم پول مسافر را برنگردانند

سـازمان بهداشت جهانی اعام کرده که انتقال ویروس از طریق 
سطوح امکان پذیر نیست و احتمال آن بسیار اندک است.

نقـش انتقـال بیماری کرونـا از طریق سـطوح و غذا تایید نشـده 
اسـت. البته شسـت و شـوی دسـت ها هنوز هم جزو اصول اولیه 
پروتـکل هـای بهداشـتی محسـوب مـی شـود و در صورتـی کـه 
جایی آب موجود نیسـت باید از محلول و الکل های ضدعفونی 

کننده اسـتفاده کنیم
بایـد بـه دسـتورالعمل اسـتفاده از ماسـک از خانـه تـا خانه توجه 
ویـژه ای داشـته باشـیم و در واقـع ضمـن پرهیـز از حضـور در 
اماکـن شـلوغ و محیط هـای بسـته، از برگـزاری دورهمی ها نیز 

خـودداری کنیـم.

سطوح و غذا نقشی در انتقال ویروس 
کرونا ندارند

مسعود مردانی عضو کمیته ملی مقابله با کرونا:

کریمــی، ســخنگوی دانشــکده علــوم پزشــکی ســاوه:این 
ویــروس منحــوس بــا رفتار شــهروندان در ســاوه رها شــده اســت 
و متاســفانه ســیر صعــودی بیماری و مــوج حمله جدیــد آن آغاز 

شــده اســت. 
ــر  ــا نشــان می دهــد در هفته هــای اخی ــی م پایش هــای میدان
ــه  ــش یافت ــه ای کاه ــل ماحظ ــور قاب ــا بط ــت پروتکل ه رعای

ــت. اس
تغییــرات نمــوداری وضعیــت کرونــا در ســاوه نشــان می دهد که 
از هفتــه چهــارم بهمــن ماه ســال جــاری رونــد صعــودی ابتا به 
کرونــا در قالــب پیــک چهارم با شــیب مایــم در این شهرســتان 
آغــاز شــده اســت و در هفتــه اول اســفندماه این شــیب ســرعت 

افزایشــی پیــدا کــرده و رونــد ابتــا بــه کرونا تندتر شــده اســت.

کاهش قابل مالحظه رعایت پروتکل ها در ساوه

پیک چهارم کرونا در ساوه 
آغاز شده است

گروه اقتصاد
علیرضا رضایی

شـمس، رئیـس اتحادیـه قنـادان و بسـتنی فروشـان 
اراک:

شـیوع ویروس کرونا از اسـفند سـال گذشـته تا کنون 
موجـب وارد آمـدن 40 میلیـارد ریـال خسـارت بـه 

اعضـای ایـن صنـف در اراک شـد. 

بر اسـاس بررسـی انجـام شـده، میزان فـروش صنف 
قنـادان اراک بـا شـیوع کرونـا 20 درصد کاهش یافته 

است.
۷0 درصد از شیرینی، آب میوه و بستی فروشان و نیز 
صاحبان کافی شـاپ ها در اراک با شـیوع کرونا دچار 

خسارت شده اند.
شـیوع کرونـا باعـث شـده تـا میـزان اسـتقبال مـردم 
از خریـد شـیرینی کاهـش چشـمگیر یافتـه و ایـن 
وضعیـت برخـی از صاحبان ایـن صنف  را در آسـتانه 

ورشکسـتگی قـرار داده اسـت.

امیرآبــادی فراهانــی، نماینــده مجلس:حقوق هــای 
کمتــر از 10 میلیــون تومــان در ســال آینــده 25 
ــر  ــای باالت ــا حقوق ه ــد ام ــش می یاب ــد افزای درص
ــد  ــش خواه ــان افزای ــون توم ــم 2.5 میلی ــن رق از ای

یافــت.

ســقف 2 میلیــون و پانصــد هــزار تومانــی بــرای 
ــه  ــر گرفت ــال 1400 در نظ ــا در س ــش حقوق ه افزای
شــد کــه براســاس آن حقوق هــای بــاالی 10 میلیون 
تومــان بعــد از افزایــش 25 درصــدی نبایــد بیشــتر از 

2.5 میلیــون تومــان بــه آنهــا اضافــه شــود.

خسارت 40 میلیاردی کرونا به صنف قنادی اراکافزایش 25 درصدی حقوق های کمتر از 10 میلیون در سال آینده

گزارش ورزشی

 به سلطه کرجی ها و تهرانی ها در این رشته پایان دادم 
محسن مسن آبادی، قوی ترین مرد ایران :

عابد حقدادی ، مدیر کل ورزش و جوانان همانند یک رفیق در کنار من بوده اما شرایط الزم برای یک قهرمان ملی در اراک محیا نیست، نیازمند کمک دیگر مسئولین هستیم

آئیـــن تجلیـــل از »محســـن مســـن آبادی« قوی تریـــن مـــرد ایـــران بـــا حضـــور اســـتاندار 
ـــد. ـــزار ش ـــئوالن در اراک برگ ـــی از مس ـــزی و جمع مرک

بـــه گـــزارش چشـــم بـــه راه، اســـتاندار مرکـــزی در ایـــن آییـــن گفـــت: اجـــرای سیاســـت های 
تشـــویقی و حمایـــت از ورزشـــکاران عامـــل اصلـــی ایجـــاد انگیـــزه در جوانـــان و توســـعه ورزش 

قهرمانـــی و همگانـــی در جامعـــه اســـت.
»ســـیدعلی آقـــازاده« افـــزود: جوانـــان و نوجوانـــان بـــا مشـــاهده اینکـــه تـــاش ورزشـــکاران از 
ـــد کـــه  ـــه ســـمت و ســـوی ورزش گام برمی دارن ـــد بیشـــتر ب ـــگاه مســـئوالن پنهـــان نمی مان ن

ایـــن مهـــم نقـــش موثـــری در توســـعه ورزش و در نهایـــت ســـامت اجتماعـــی جامعـــه دارد.
وی ادامـــه داد: محســـن مســـن آبادی بعـــد از 10 ســـال تـــاش و کوشـــش شـــبانه روزی 
ـــی  ـــتگاه های اجرای ـــی دس ـــد و تمام ـــران ش ـــرد ای ـــن م ـــوان قوی تری ـــب عن ـــه کس ـــق ب موف
ـــد  ـــاق را ارج نهن ـــا اخ ـــکار ب ـــن ورزش ـــای ای ـــود تاش ه ـــای خ ـــا حمایت ه ـــد ب ـــردم بای و م
و باعـــث ایجـــاد انگیـــزه بیشـــتر بـــرای پیمـــودن ایـــن راه و روش پهلوانـــی و قهرمانـــی بـــرای 

ـــوند. ـــان ش جوان
اســـتاندار مرکـــزی اظهـــار داشـــت: اعطـــا کمـــک هزینـــه خریـــد یـــک واحـــد مســـکونی بـــه 
ـــتان  ـــکن اس ـــورای مس ـــکار در ش ـــن ورزش ـــه ای ـــن آبادی ب ـــن مس ـــای محس ـــاس تاش ه پ
ـــای الزم را در وزارت  ـــد رایزنی ه ـــز بای ـــازی نی ـــکن و شهرس ـــود و اداره کل مس ـــرح می ش مط

مســـکن انجـــام دهـــد.
ـــر  ـــاوه ب ـــن آبادی ع ـــن مس ـــاالی ورزش محس ـــه ب ـــه هزین ـــه ب ـــا توج ـــرد: ب ـــان ک ـــازاده بی آق
پرداخـــت بخشـــی از هزینـــه مســـکن وی اعتبـــارات نقـــدی نیـــز بـــرای ایـــن ورزشـــکار ارزنـــده 

ـــت. ـــده اس ـــه ش ـــر گرفت در نظ
در ایـــن آییـــن نهادهـــای مختلـــف اســـتان مرکـــزی از جملـــه اداره کل ورزش و جوانـــان، اتـــاق 
ـــع  ـــدادی از صنای ـــهر و تع ـــامی ش ـــورای اس ـــهرداری و ش ـــادن و ش ـــع، مع ـــی، صنای بازرگان

اســـتان بـــا اعطـــای مبالـــغ نقـــدی از زحمـــات محســـن مســـن آبـــادی تجلیـــل کردنـــد.
محســـن مســـن آبادی در مســـابقات قوی تریـــن مـــردان ایـــران کـــه اوایـــل اســـفندماه 
ـــن  ـــت ای ـــام نخس ـــد، مق ـــزار ش ـــتان برگ ـــتان و بلوچس ـــتان سیس ـــهر اس ـــاری در ایرانش ج

مســـابقات را بـــه دســـت آورد و بـــه عنـــوان قوی تریـــن مـــرد ایـــران معرفـــی شـــد.

اسـتان  و جوانـان  اداره کل ورزش  روابـط عمومـی 
مرکـزی با بیـان این مطلـب اظهارداشـت: ایـن اداره 
کل از هیچگونـه اقدامـی بـرای واگـذاری زمیـن و 
مقدمـات برگـزاری فراخـوان مـاده 2۷ جهـت حضور 
تمامـی  و  نکـرده  دریـغ  اسپانسـر  و  گـذار  سـرمایه 
اقدامـات را طبـق قانون و مقـررات انجام داده اسـت.

روابـط عمومـی اداره کل ورزش و جوانان در ادامه این 
اطاعیه جهت شـفاف نمـودن ایـن موضوع افـزوده 
اسـت: در سـال ۹۷ بـرای راه اندازی فوتبال سـاحلی 
در شـهر آسـتانه شـازند از سـوی اداره کل ورزش و 
جوانان اسـتان مرکـزی زمین اختصاص داده شـده، 
قـرارداد براسـاس مـاه 2۷ قانون الحاق در دسـتور کار 

قـرار گرفتـه ولی متاسـفانه کمیته فوتسـال سـاحلی 
و اسپانسـر معرفـی شـده در آن برهـه زمانـی از انجام 
کار امتناع ورزیده و یکسـال با پیگیریهای مکـرر اداره 
کل هیچ اتفاقی نیوفتاده اسـت؛ و به اطاع میرساند 
کـه در این پرسـه چندین ماه زمین مذکـور در اختیار 
ایـن کمیتـه بـوده اسـت. در ادامه این اطاعیـه آمده 

اسـت: در خواست آقای امیدی در خصوص ماقات 
بـا آقـای حقـدادی مدیـر کل ورزش و جوانان اسـتان 
مرکزی که بیان شـده بیشـتر از 30بار مراجعه نموده 
و درخواسـت ماقات داشـته را تکذیب کرده و ضمن 
دعوت از این دوستان برای راهکاری مناسب شایسته 
است بدور از شایعه پراکنی و تشویش اذهان عمومی 

و تخریـب چهره مدیران زحمتکش ورزشـی هدفتات 
حرکت رو به جلوی این رشـته باشـد و اقدامات قبلی 
خـود را اصـاح امور کرده و این اداره کل همچنان که 
از ابتـدا بـا دید مثبت مقدمـات واگذاری قانونـی آن را 
داشـته است آمادگی سـرمایه گذاری در این بخش را 

برابـر قانون و مقررات دارا میباشـد.

جوابیه اداره کل ورزش و جوانان استان مرکزی به تخریب های رئیس کمیته فوتبال ساحلی:

مطالبی در فضای مجازی از سوی رئیس کمیته فوتبال ساحلی استان مرکزی منتشر شده که کذب محض است


