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  هفته نامه

صدور حکم رئیس سابق
 شورای بخش خرقان

رئیس دانشگاه علمی و کاربردی استان مرکزی:

اگر منش جهادی وجود داشته باشد 
دانشجویان با شور و نشاط  

تنور انتخابات را  گرم می کنند
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بررسی مصرف گاز در استان مرکزی
 در گفتگو با محمدرضا سمیعی:
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تعطیلی اماکن تاثیری در کاهش 
مصرف سوخت نداشته است

خلیل دارابی عضو جدید هیات 
مدیره باشگاه آلومینیوم اراک شد

جبهــه  رئیــس  نائــب 
ایــن  در  اصالحــات 
خصــوص گفــت: اگــر 
قرار اســت انتخابــات آزاد 
و رقابتی نباشد،دوستان 
اصولگــرا خودشــان یــک 
نفــر را رئیــس جمهــور 
کنیــد. فرودســتان  خــرج  هــم  را  انتخابــات  کنند/هزینــه 
حســین کمالــی افــزود: بهتــر اســت اصولگرایــان در مــورد 
ــر  ــود را درگی ــند و خ ــت نکش ــان زحم ــت اصالح طلب ردصالحی
ایــن موضــوع نکننــد؛ چراکــه در آینــده معلــوم می شــود ســرمایه 

ــه! ــا ن ــت ی ــان پابرجاس ــی اصالح طلب اجتماع
ــرمایه  ــد س ــر می خواهن ــم اگ ــنهاد می کن ــه داد: پیش وی ادام
اجتماعــی اصالحــات را بــه  طــور دقیــق ببینند و بســنجند ابتدا 
نســبت بــه اصالح طلبــان رفتــار گزینشــی پیــش نگیرنــد تــا بعد 
در عرصــه رقابــت بهتــر معلــوم شــود کــه کــدام جریــان سیاســی 

ســرمایه اجتماعــی خــود را بیشــتر از دســت داده اســت.
اتفاقــا بررســی ها و نظرســنجی ها در بســیاری از بخش ها نشــان 
می دهــد کــه وضع اصولگراهــا از نظر ســرمایه و پایگاه اجتماعی 

و میــزان مقبولیت میــان مردم چنــدان تعریفی نــدارد.
تاکیــد دارم کــه اگــر قــرار اســت انتخابــات آزاد و رقابتــی شــکل 
نگیــرد، بهتــر اســت بحــث انتخابــات را دوســتانه حــل و فصــل 
ــما  ــه ش ــم ک ــان بگویی ــه اصولگرای ــم و ب ــراض نکنی ــم و اعت کنی
ــت را  ــان اس ــورد وثوق ت ــه م ــردی ک ــوید و ف ــع ش ــان جم خودت
ــه  ــدون اینک ــد؛ ب ــوب کنی ــت جمهوری منص ــوان ریاس ــه عن ب
رای گیــری انجــام شــود.  در نهایــت هزینــه انتخابــات هــم خــرج 

ــود. ــه ش ــت جامع ــف و فرودس ــات ضعی طبق

حسین کمالی 
نائب رئیس جبهه اصالحات

اگر قرار است انتخابات آزاد و رقابتی 
نباشد،دوستان اصولگرا خودشان 

یک نفر را رئیس جمهور کنند، هزینه 
انتخابات را هم خرج فرودستان کنید

اینکه حضرت امام خمینی)ره( فرمودند نظامی ها در سیاست دخالت نکنند در واقع منعی
 در قانون اساسی مبنی بر این موضوع نداریم

وزیر سابق نفت دولت محمود احمدی نژاد :

پرونده بابک زنجانی بیش از یک متر قطر دارد
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رضایی، عضو شورای شهر اراک: با حضور آقای بیاتیان در بین شورای شهر و شهرداری فضای همدلی و همراهی به وجود آمده است

طـی مراسـمی بـا حضـور اسـتاندار مرکـزی و مدیـران و مقامـات اسـتانی از شـرکت 
معدنـی امـالح ایـران بـه عنـوان واحـد نمونـه صنعتی تجلیل شـد.

آیین تجلیل از واحدهای نمونه صنعتی و معدنی اسـتان مرکزی با حضور اسـتاندار 
مرکزی، جمعی از مدیران و مسـئوالن اسـتانی و مدیران واحدهای صنعتی نمونه در 

محل سـالن غدیر اسـتانداری مرکزی برگزار شد.
در ایـن آئیـن بـا اهـدای تندیـس و لوح تقدیـر از شـرکت معدنی امـالح ایران تجلیل 

شـد. شـرکت معدنـی امـالح ایـران در سـال 1363 باهـدف اکتشـاف، اسـتخراج و 
فرآوری نمکهای صنعتی بخصوص سـولفات سـدیم و کلرور سـدیم تاسـیس شـد.
ایـن شـرکت در سـال 1375 در سـازمان بـورس اوراق بهـادار تهران پذیرفته شـد و به 

شـرکت سـهامی عام تبدیل گردید.
شـرکت معدنـی امالح ایـران در سـال 1385 از طرف وزارت صنایـع و معادن بعنوان 
واحـد نمونـه صنعتـی و در سـالهای 1386 و 1388 از طـرف سـازمان اسـتاندارد و 

تحقیقـات صنعتـی ایـران بعنوان واحد نمونه کیفی در سـطح ملی شـناخته شـد.
IMS دارای سیستم مدیریت یکپارچه

سیسـتم مدیریـت یکپارچـه شـرکت معدنـی امـالح ایـران در زمینه هـای مدیریـت 
کیفیـت، مدیریـت محیـط زیسـت و مدیریـت ایمنـی و بهداشـت حرفـه ای اسـت.

تولید و بسته بندی با پیشرفته ترین فناوری
باالتریـن تنـوع بسـته بندی و بهترین متریـال اولیه بـرای این منظور از سـوی بخش 

بسـته بندی شـرکت امالح ایـران برای مشـتریان گرامـی در نظر گرفته شده اسـت.
برخورداری از آزمایشگاه های مدرن و مجهز

تمامی آزمایشگاه های شرکت معدنی امالح ایران دارای استانداردهای الزم و مجهز 
به دستگاه های پیشرفته از جمله اسپکتروفتومتر جذب اتمی می باشد.

شـرکت معدنـی امـالح ایـران همچنیـن دارای گواهینامـه ایمنـی و بهداشـت مواد 
غذایـیHACCP, ISO 22000:2005 از شـرکت ACS انگلسـتان میباشـد.

تجلیل از شرکت معدنی امالح ایران به عنوان واحد نمونه صنعتی

کاهش 3۰ تا 3۵ درصدی تقاضا 
برای مواد غذایی و میوه

 در بازار شب عید

چشم به راه می مانیم...

 انتخاب سعید بیاتیان در آخرین دوشنبه قرن

 شهر به شهردار رسید
نگاهی به فراز و فرودهای 99
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در هـر دولتـی ضعف هـا و نقاط قوت متعـددی وجود 
دارد امـا اینکـه در کـدام دولت نقاط ضعف به نسـبت 
نقاط قوت کمتر باشـد نشـان دهنده برتری آن دولت 

نسـبت به سـایر دولت هاست.
 یکی از عمده مشـکالت دولت محمـود احمدی نژاد 
گم شـدن دکل حفاری و پرونـده بابک زنجانی بود که 
در آن سـال هـا ایـن خبر تیتر یـک اکثر نشـریات قرار 
گرفـت و ترکش هـای این اتفـاق مـردم و وزارت نفت را 

مـورد هدف قـرار داد. 
حـال بـا نزدیـک شـدن بـه زمـان انتخابـات 1400 
بسـیاری از افـرادی کـه قصـد ورود بـه ایـن عرصـه را 
داشـته سـعی در نمایش عملکرد خود در این روزها را 
دارنـد و یکـی از چهـره هایـی که قصـد ورود به صحنه 
انتخابـات ریاسـت جمهـوری را دارد، وزیرسـابق نفت 
دولـت محمـود احمدی نژاد، سـردار رسـتم قاسـمی 
اسـت. امـا آنچـه که موجـب تعجب فعالین سیاسـی 
ایـن فـرد نظامـی در عرصـه  کشـور شـده، حضـور 

انتخابـات ریاسـت جمهـوری اسـت.
ایـن در حالـی اسـت کـه حضـرت امـام )ره( همـواره 
نسـبت به دخالت نیروهای نظامی و انتظامی در امور 
سیاسـی هشـدار داده انـد کـه منحصـر بـه انتخابات 
دوره خاصـی نبـوده اسـت، بلکـه به عنـوان یک اصل 
تخطـی ناپذیـر، دسـتور العمـل و وصیت همیشـگی 

مطرح اسـت.
امـام همواره نسـبت به خطر هـای عظیـم ورود قوای 
مسلح به مسائل انتخاباتی و مسائل سیاسی جناحی 
هشـدار داده و گروه گرایی نیروهای مسـلح و ورود آنها 
بـه احـزاب و دسـتجات سیاسـی را بـر خالف رسـالت 
آنـان کـه پاسـداری از تمامیـت ارضـی، منافـع ملی و 
کیان کشـور اسـت، می داند و معتقد اسـت که با ورود 
نیروهـای مسـلح به احـزاب، منافع ملی تحت شـعاع 
منافع گروهی و جناحی دسـتجات و احـزاب قرار می 
گیرد که جهت تبیین این موضوع سـخنان و مواضع 
ایشـان را دراینبـاره کـه در مقاطع مختلف بیان شـده 

اسـت، مـرور می کنیم:
1. من عرض می کنم به همه این قوا و به فرماندهان 
ایـن قوا که این افـراد در هیچ یک از احزاب سیاسـی، 
در هیچ یک از گروه ها وارد نشـوند. اگر ارتش یا سـپاه 
پاسـدار یا سـایر قـوای مسـلحه در حـزب وارد بشـود، 
آن روز بایـد فاتحـه، آن ارتـش را خوانـد، در حـزب وارد 
نشـوید، در گروههـا وارد نشـوید، اصال تکلیـف الهی– 
شـرعی همـه شـما ایـن اسـت کـه یـا برویـد حـزب یـا 

بیاییـد ارتش باشـید، مختاریـد از ارتش کنـاره گیری 
کنیـد برویـد در حـزب، میل خودتـان، اما هـم ارتش و 
هم حزب معنایش این اسـت که ارتشـی باید از ارتش 
اش دسـت بـردارد، بازیهای سیاسـی باید تـوی ارتش 
هم وارد بشـود، در هر گروهی که وارد هسـتید، باید از 
آن گروه جدا بشـوید. ولو یک گروهی اسـت که بسیار 
مـردم خوبـی هـم هسـتند، ولو یـک حزبی اسـت که 
بسـیار حزب خوبی هسـت. لکن اصـل وارد شـدن در 
حـزب بـرای ارتش، برای سـپاه پاسـداران بـرای قوای 
نظامی و انتظامی وارد شـدنش جایز نیست، به فساد 
مـی کشـد اینهـا را و مـن عرض مـی کنم که کسـانی 
که در راس ارتش هسـتند و کسـانی که در راس سـپاه 
پاسدارن هستند، موظف هسـتند که ارتش را و سپاه 
را و سـایر قـوای مسـلح را از احـزاب کنـار بزننـد و اگـر 
کسـی در حزب هسـت، باید او را از ارتش بگیرید یا در 
آنجا یا در اینجا و همین طور سـپاه پاسـدارن و همین 
طـور سـایر قوای مسـلح بایـد وارد در جهات سیاسـی 

نشـوند تا انسـجام پیدا بشود.
 اگـر وارد بشـود باالخره به هم خواهید زد خودتـان را و 
باالخره در مقابل هم خواهید ایسـتاد و نظام را به هم 
خواهید زد و اسـالم را تضعیـف خواهید کرد، تکلیف 
همـه شـما این اسـت که با هم باشـید بـدون اینکه در 
یک حزب یا در گروهی وارد شـده باشـید، هر گروهی 
مـی خواهـد باشـد، بایـد شـما مسـتقل بـدون اینکه 
پیوند به یک گروهی داشـته باشـید مسـتقل باشید و 
از حزب ا...تعالی شـانه. )صحیفه امام، جلد 16، ص 

110 و 111 (
2.)صحیفه امام، ج 19، ص 11(
3.)صحیفه امام، ج 19، ص 11(

4.)صحیفه امام، جلد 18، ص 45(
سرداررسـتم قاسـمی در نشسـت خبـری بـا اصحاب 
رسـانه و در پاسـخ بـه سـواالت هفتـه نامـه چشـم بـه 
راه عنـوان کـرد: امـروز در ایـن ایسـتگاه و جایگاهـی 
کـه هسـتیم ایسـتگاه خوبـی نیسـت و مهـم تریـن 
چالـش کشـور موضوع اقتصـادی اسـت. موضوعات 
فرهنگـی و اجتماعی پایه و بنیاد هر کشـوری اسـت.

امروز با مشـکالتی مواجه هستیم که منشـاء تمام آن 
بـه موضـوع اقتصـادی بـاز مـی گـردد. نمـی خواهـم 
بگویم تمام مشـکالت فرهنگی ما ریشه در مشکالت 
اقتصـادی دارد امـا قطعـا بخـش قابـل توجهـی از آن 

مربـوط به مشـکل اقتصـادی روز اسـت. 
مسائل فرهنگی در کشور شـاخصه های زیادی دارد. 

360 شـاخص به عنوان شـاخص فرهنگی در کشـور 
وجود دارد که بسـیار مهم هستند. شاخصه فرهنگی 
تنهـا مربـوط به کشـور های مسـلمان مانند کشـورما 
نیسـت بلکـه کشـورهای غیر مسـلمان هم شـاخصه 
فرهنگـی مخصوص بـه خـود را دارنـد. امـروز اگر ریل 
اقتصـاد را تغییـر دهیـم حتمـا مـی توانـد در بهبـود 

مشـکالت کشـور موثر واقع شـود.
وی افـزود: مـن افتخـار مـی کنـم کـه سـردار سـپاه 
هسـتم. روز اول بـا خـودم شـرط کـرده کـه حـرف 
غیرواقعـی را بـا مـردم نزنـم. لذا معتقد هسـتم لزومی 
ندارد درجایگاهی که مسـئولیت خطیـر و بزرگی دارد 
رنگ عوض کنم. کما اینکه هنگامی که در سـپاه وارد 
شدم بسیاری از افراد گفتند که نام خود را تغییر دهم 
چرا که نام شـما اسـالمی نیسـت. اما من اعالم کردم 

کـه بـا اسـم چیزی عـوض نخواهد شـد.
قاسـمی تاکیـد داشـت : امـا اینکـه حضـرت امـام 
فرمودنـد که نظامی ها در سیاسـت دخالت نکنند در 
واقـع منعـی در قانـون اساسـی مبنی بر ایـن موضوع 
نداریـم. نظامـی هـا اگـر مـی خواهنـد در مجلـس 

کاندیـدا شـوند بایسـتی از 6 ماه قبل اسـتعفا دهند. 
بـرای ریاسـت جمهـوری پیـش بینـی شـده کـه اگـر 
نظامیـان بخواهند در انتخابات شـرکت کننـد نیازی 
بـه اسـتعفا ندارنـد و بـا لبـاس نظامـی هم مـی توانند 
در انتخابات شـرکت کنند. اما اینکـه امام فرمودند که 
نظامی ها وارد دسـته بندی های حزبی نشوند حرف 

است. درسـتی 
 نیروهای مسـلح و سـپاهیان اصال مجاز نیسـتند که 
در هیـچ حزبـی عضـو شـوند. صحبت هـای امـام در 

واقـع نگاه حزبی اسـت که بنده هیـچ گاه نگاه حزبی 
نداشـتم و اکنـون نیـز نـدارم به همیـن دلیـل در همه 

دولت هـا کار کـرده ام.
اعتقـاد دارم کشـور مـا دیـوارش کوچـک نیسـت غیر 
از افـرادی کـه خـارج از دایـره نظـام شـده انـد همگی 
متعلق به این کشـور هسـتند و با هر گونه نگاه حزبی 
مـی توانند در این کشـور باشـند. منعی بـرای حضور 
نظامیـان در عرصـه انتخابـات وجـود نـدارد امـا قطعا 
بـرای شـرکت در گـروه هـای حزبـی ایـن منـع وجـود 

دارد.
وی ادامـه داد: وقتی وارد وزارت نفت شـدم در حفاری 
هـای پاالیشـگاه هـا همگـی شـرکت هـای خارجـه 
بودنـد. تاکید می کنم حتی یک دکل حفاری متعلق 

به شـرکت ایرانی نداشـتیم. 
تمام شـرکت هـای خارجه که تجهیـزات خـود را برای 
حفـاری دکل هـا بـه ایـران آورده بودنـد ایـران را تـرک 
کردنـد. با رفتن شـرکت هـای خارجی برای بسـیاری 
نگرانی بوجود آمد که شـاید نتوانیم نفت را اسـتخراج 

کینم.
قاسـمی تصریح کرد: وزارت نفت بر اسـاس اصل 44 
بـه هیچ وجـه نمی توانـد خـود وارد بحـث خرید دکل 
ها شود.شـرکت هـای پیمانکاری وزارت نفـت این کار 

را انجـام می دهند. 
دکل حفـاری گـم شـده مربـوط بـه یکـی از شـرکت 
هـای تعاونـی ناجـا و بخشـی از آن مربوط بـه صندوق 
بازنشسـتگی صنعـت نفـت بـود. اکنـون پرونـده این 
دکل حفاری گم شـده در لندن مطرح اسـت. در واقع 
وزارت نفت هیچ گونه دخالتی در خرید دکل نداشـته 

است.
وی اضافـه کـرد: پرونـده بابـک زنجانـی بیـش از یک 
متر قطر دارد. 8 سـال پرونده بابک زنجانی در دسـت 
وزارت اطالعـات همیـن دولـت کنونـی بـوده اسـت. 
من همیشـه گفته ام اگـر در پرونده بابک زنجانی یک 
کارمند از وزارت نفت دخیل باشـد من خود پاسـخگو 
خواهـم بـود. ایـن در حالـی اسـت کـه هیـچ یـک از 
کارکنـان وزارت نفـت در ایـن پرونده دخالتی نداشـته 

اند. 
بابـک زنجانـی یـک شـرکت خارجـی را واسـطه قـرار 
داد و از یکـی از بانـک هایـی کـه ال سـی مـی دهـد 
اسـتفاده کرد که بعـد از این کار اقـدام به خرید همان 
بانـک کـرد. اقداماتـی که مـا در آن موقع انجـام دادیم 
خروجـش از ایـران بـود که به امضـای خودم بـه وزارت 

اطالعات ارسـال شـد. 
مهـم تر از همـه به دنبـال بازگرداندن آن پول از دسـت 
رفتـه بودیـم کـه اگـر پرونـده بابـک زنجانـی سیاسـی 
نمیشـد تمامـی ایـن پـول بازمی گشـت. بـرای بابک 

زنجانـی بیـش از بیسـت دادگاه علنـی برگزار شـد.
وزیر سـابق نقت خاطرنشـان کرد: اگـر روزی تصمیم 
گرفتـم که در صحنه انتخابـات حضور پیدا کنم قطعا 
قرار نیست نقش پوششـی کاندیدا را داشته باشم. در 
کارهـای بزرگی کـه در هر دولت اتفاق مـی افتد ده ها 
ولـو صدهـا تصمیـم گرفته مـی شـود و ممکن اسـت 

تصمیماتی که گرفته می شـود نیز اشـتباه باشـد.
 هـر تصمیمـی در دوره تحریـم ها ریسـک دارد . امروز 
هم اتفاقاتی به دنبال این تصمیمـات بوجود آمده که 

ناشـی از همین ریسـک های تحریم هاست.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی ایران :

با آمریکا به صورت مستقیم و غیرمستقیم 
گفت وگو نمی کنیم

سیاسـی  زنجانـی  بابـک  پرونـده  اگـر   •
نمیشـد تمامـی ایـن پـول بازمـی گشـت.
•  پرونـده بابـک زنجانـی بیـش از یـک متر 

قطـر دارد.
• پرونـده دکل حفـاری گـم شـده در لنـدن 

اسـت. مطرح 
• وزارت نفـت هیچ گونه دخالتی در خرید 

دکل نداشته است.
• اینکـه حضـرت امـام )ره( فرمودنـد کـه 
نظامـی هـا در سیاسـت دخالت نکننـد در 
واقع منعی در قانون اساسـی مبنی بر این 

نداریم. موضـوع 

خطیـب زاده دربـاره اظهارات مشـاور امنیت ملی کاخ سـفید که 
گفته بود »دیپلماسـی غیرمسـتقیم بـا ایـران در جریان اسـت«، 
عنوان کرد: با آمریکا به صورت مستقیم و غیرمستقیم گفت وگو 

نمی کنیم و مسـیر دیپلماسـی کاماًل روشن است.
آمریـکا از برجـام خـارج شـده باید شـرایطی را بپذیرد کـه مجددًا 
این مسـیر را تکـرار نکند و آن زمـان می شـود در چارچوب برجام 

کرد. صحبت 

  رئیـس کل دادگسـتری اسـتان مرکـزی از صـدور حکـم رئیـس 
سـابق شـورای بخـش خرقـان خبـر داد. 

حجت االسـالم سـید عبدالمهـدی موسـوی اظهـار کـرد: حکم 
محکومیـت رئیـس سـابق شـورای بخـش خرقـان و عضـو فعلی 

شـورا بخـش صادر شـد. 
وی بـا بیـان اینکـه رئیس سـابق شـورای بخش خرقـان متهم به 
اختـالس، کالهبـرداری و جعـل اسـت، افـزود: اتهامـات وی 6 
فقـره رشـوه، پول شـویی و جعـل در سـند عـادی و نشـر اکاذیـب 

می باشـد. 
رئیس کل دادگسـتری اسـتان مرکـزی بیان کـرد: مجازات اشـد 
وی 10 سال حبس و جریمه و شالق تعزیری و سه سال انفصال 
از خدمـات دولتـی اسـت کـه اجـرا می شـود. بـه گفتـه وی رأی 

بـدوی و قابـل تجدید نظر اسـت.

صدور حکم رئیس سابق شورای
 بخش خرقان

اینکه حضرت امام خمینی )ره( فرمودند نظامی ها در سیاست دخالت نکنند در واقع منعی در قانون اساسی مبنی بر این موضوع نداریم

علیرضــا رضایــی: شــیوع ویــروس کرونــا بســیاری از 
مســائل مختلــف را تحــت تاثیرخــود قــرار داد، یکــی 
ــیاری  ــه بس ــود ک ــوزش ب ــم ، آم ــائل مه ــن مس از ای
ــود  ــل نب ــه دلی ــا ب ــگاه ه ــی و دانش ــز آموزش از مراک
ــا  ــا ایــن موضــوع ب زیــر ســاخت الزم بــرای مقابلــه ب
ــا  ــگاه ه ــی دانش ــا برخ ــدند ام ــه ش ــکل مواج مش
آمــوزش مجــازی را بــه صــورت جــد دنبــال کــرده بــه 
گونــه ای کــه هیــچ مشــکلی بــرای کاهــش ســطح 
دانــش دانشــجویان از آمــوزش ایــن چنینــی بــه 
وجــود نیامــد. در ایــن راســتا مصاحبــه ای بــا رئیــس 
دانشــگاه علمــی کاربــردی اســتان مرکــزی ترتیــب 

ــل اســت: ــه شــرح ذی ــم کــه ب داده ای
رئیــس دانشــگاه علمــی و کاربــردی اســتان مرکــزی 
در گفتگــوی اختصاصــی بــا هفته نامه چشــم بــه راه 
گفت:دانشــگاه هــای علمــی کاربردی چنــد تفاوت 
ماهیتــی بــا دیگــر دانشــگاه هــا دارد دانشــگاه هــای 
نظــری، تئــوری محــور بــوده و اســاس آنهــا بــر روی 
دانــش اســت در حالــی کــه دانشــگاه هــای علمــی 
کاربــردی اساسشــان کاربــردی اســت. انتظــاری که 
از یــک دانشــجوی دانشــگاه علمــی کاربــردی مــی 
ــا در  ــد ام ــت باش ــه دس ــار ب ــه آچ ــت ک ــن اس رود ای
دانشــگاه هــای نظــری و تئــوری انتظــار بــرای چــاپ 
یــک مقالــه را داریــم. بنابراین دانشــجویان دانشــگاه 

ــجویان  ــار و دانش ــه آچ ــت ب ــردی دس ــی کارب علم
دانشــگاه هــای نظــری دســت بــه قلــم هســتند.

ــه  ــبک آموزشــی ب ــر س ــزود: تغیی ــی اف ــدی رئوف مه
صــورت مجــازی در ابتــدا قابــل بــاور نبــود چــرا کــه 
ایــن دانشــگاه بــه ســبب آمــوزش مهارتــی، کارگاهی 
ــا  ــت ام ــته اس ــی داش ــوری، فیزیک ــت حض محوری
بــه جــرات مــی گویــم در هفتــه اول تــرم کنونــی 97 
درصــد کالس هــا بــه صــورت مجــازی برگــزار شــد. 
حضــور غیــاب دانشــجویان، آزمــون هــا، کارگاه هــا 
و برگــزاری کارورزی هــا و کارآمــوزی هــا در دانشــگاه 
هــا، اهدافیســت که بــه صورت جدی بررســی شــده 
اســت. شــاید بــا اهــداف اســاس نامــه فاصله داشــته 
ــوده  ــو ب ــه جل ــان رو ب ــان حرکتم ــا همچن ــیم ام باش
اســت. بــا توجــه بــه شــیوع کرونا شــاید دیده باشــید 
دانشــجویان بــه نــدرت در کالس هــای مجــازی 
ــی  ــای علم ــگاه ه ــا در دانش ــوند ام ــی ش ــر م حاض
و کاربــردی از ســه کانــال بررســی مــی شــوند و اگــر 
ــد  ــذف خواهن ــرم ح ــند از آن ت ــته باش ــت داش غیب
شــد. مخالفــت هــا در ایــن زمینــه بســیار بــوده چــرا 
ــوده اســت.آزمون  ــه نب ــن گون ــه ای کــه در گذشــته ب
هایــی کــه برگــزار مــی شــود توســط واحــد مدرســین 
بــا توجــه بــه ســرفصل هــا چــک مــی شــود. تمامــی 
ــه  ــت ک ــری اس ــیار زمانب ــای بس ــوارد، کاره ــن م ای

نشــان مــی دهــد دانشــگاه در مســیر درســتی قــرار 
ــد کــه حــدود 85 درصــد  گرفتــه اســت.ناگفته نمان
فــارغ التحصیــالن مــا مشــغول بــه کار مــی شــوند.

وی ادامه داد: در ســال 98 تقریبا 13 مرکز آموزشــی 
علمــی و کاربــردی بــر اســاس دســتور العمــل 
اســتخدام کشــور و پاییــن بــودن کیفیــت آموزشــی 
بســته شــد امــا خوشــبختانه در ســال جــاری 25.5 
درصــد افزایــش ورودی دانشــجو داشــته ایــم و ایــن 
ــد  ــاال باش ــت کارب ــر  کیفی ــه اگ ــد ک ــی ده ــان م نش
پذیــرش دانشــجو بــه ســبب تمایــل به ســمت رشــته 
هــای مهارتی بیشــتر مــی شــود. در این دانشــگاه بر 
اســاس نیــاز روز کشــور رشــته مربوطــه آمــوزش داده 
مــی شــود و اگــر کشــور بــه ایــن مهــارت نیاز نداشــته 
باشــد آمــوزش آن متوقــف خواهــد شــد و رشــته 

جدیــد وارد مــی شــود.
مهــدی رئوفــی در ادامــه گفــت: وجــود پودمــان هــا 
ســبب شــده تا دانشــجو نیــازی نداشــته باشــد چند 
ســال بــرای آمــوزش مهــارت مربوطــه زمان بگــذارد و 
بر اســاس نیاز آن شــرکت ، اداره و یا ارگان آن مهارت 
ــع و ادارات  ــی صنای ــود. تمام ــی ش ــوزش داده م آم
اســتان کــه نیــاز بــه مهــارت خــاص بــرای نیروهــای 
خــود دارنــد مــا مــی توانیــم آمــوزش الزم را بــه آنهــا 
ــری  ــی و کارب ــگاه علم ــس دانش ــم.  رئی ــه دهی ارائ

اســتان افــزود: اولیــن المپیــاد مهارتی کشــور در این 
دانشــگاه برگــزار شــد و وزارت علــوم کشــور بــر ایــن 
موضــوع صحــه گذاشــت کــه مقــرر گردیــد ایــن کار 
فرهنگــی در تمامی دانشــگاه های علمــی کاربردی 
کشــور برگــزار شــود. وی اظهــار داشــت: بــا توجــه به 
ــابقات  ــزاری مس ــکل برگ ــا ش ــروس کرون ــیوع وی ش
ــی  ــابقات ورزش ــه، مس ــرآن در خان ــی، ق خوشنویس
تغییــر و بــه صــورت مجــازی برگــزار گردیــد. بنابراین 
ــورت  ــه ص ــوری ب ــب حض ــاید از قال ــا ش ــت ه فعالی
ــظ و  ــا حف ــت آنه ــا جذابی ــرد ام ــر ک ــازی تغیی مج

حرکــت نوینــی بــود کــه انجــام پذیرفــت.
مهــدی رئوفــی گفــت: ســه ســال اســت کــه در 
مســابقات کشــوری قــرآن خوانی رتبــه اول را کســب 
کــرده ایــم ،ایــن نشــان دهنــده اقدامــات فرهنگــی 
ــه  ــداوم یافت ــگاه ت ــن دانش ــه در ای ــوده ک ــی ب خوب

ــت.  اس
وی در پاســخ بــه ســوال خبرنگار چشــم بــه راه مبنی 
بــر اینکــه مخاطبیــن شــما قشــر جــوان و دانشــجو 
هســتند مشــارکت آنان را درانتخابــات 1400 چگونه 
ارزیابــی مــی کنیــد گفــت: اگــر کاندیــدای محتــرم  
برنامــه های منســجم داشــته باشــند و امیــد را در دل 
جوانــان زنــده کننــد و منــش جهــادی وجود داشــته 
ــا شــور و نشــاط تنــور  باشــد همگــی دانشــجویان ب

انتخابــات را گــرم مــی کننــد به شــرطی که از مســیر 
انقــالب خــارج نشــوند.

مهــدی رئوفــی افــزود: یکــی از مهــم تریــن اهــداف 
بنــده در خصــوص تقویــت ســطح دانــش و مهــارت 
دانشــجویان ، تکمیــل کارگاه هــا و توســعه کارورزی 
ــی  ــوی م ــدت ق ــه ش ــجو را ب ــه دانش ــت ک ــا اس ه
کنــد. ایــن موضــوع کامــال در کیفیــت آمــوزش تاثیر 

ــزایی دارد. بس
اســتان  کاربــردی  و  علمــی  دانشــگاه  رئیــس 
مرکــزی درپایــان درخصــوص اضافــه شــدن مقطــع 
ــته  ــه رش ــت اولی ــزود: موافق ــد اف ــی ارش کارشناس
هــای تحصیلــی را از شــورای عالــی اخــذ و از مرکــز 
ماشــین ســازی اراک برای شــورای گســترش ارســال 
کــرده ایــم کــه اگــر موافقــت شــود بــرای مهــر مــاه 
ــر  ــروژه و تکثی ــک کالن پ ــرای ی ــره ب ــروه 8 نف دو گ
آن 8 نفــر  را بــرای کارشناســی ارشــد گســترش 
دهیــم. کارشناســی ارشــد بــه صــورت کالن پــروژه 
مطــرح خواهــد شــد و ایــن بــه نفــع صنعــت اســت 
وحمایتشــان را در ایــن خصــوص مــی طلبــد. فــارغ 
ــی  ــک خروج ــال ی ــگاه کام ــن دانش ــالن ای التحصی
مشــخصی دارند،هــدف مــا تنهــا ارائه مدرک نیســت 
بلکــه در راســتای ارتقــای صنعــت ایــن کالن پــروژه 

تعریــف مــی شــود.

رئیس دانشگاه علمی و کاربردی استان مرکزی:

اگر منش جهادی وجود داشته باشد دانشجویان با شور و نشاط  
تنور انتخابات را گرم می کنند

مهدی رئوفی: در سال جاری 25.5 درصد افزایش ورودی دانشجو داشته ایم

ســیدعلی آقــازاده در آییــن اختتامیــه  دومیــن 
جشــنواره مطبوعــات، خبرگــزاری هــا و پایگاه هــای 
ــات 1400،  خبــری اســتان مرکــزی افــزود: انتخاب

ــداد سیاســی کشــور اســت  ــروژه و روی ــن پ مهمتری
ــت در  ــا رقاب ــد ت ــالش کنن ــد ت ــز بای ــئوالن نی و مس
عرصــه ایــن انتخابــات در بخش ریاســت جمهوری، 
شــوراهای اســالمی ومیــان  دوره ای مجلــس بــه 

ــر باشــد. صــورت براب
وی بــا بیــان اینکــه مطبوعــات ایــن اســتان شــرایط 
ــازی  ــای مج ــت: فض ــار داش ــد، اظه ــی ندارن خوب
ســهم زیــادی از اطالع رســانی را در ســال های اخیــر 
ــار  ــر در کن ــن ام ــه ای ــاص داده ک ــود اختص ــه خ ب
شــرایط کرونایــی و افزایــش قیمــت کاغــذ، باعــث 
ــزی  ــتان مرک ــور و اس ــات کش ــال مطبوع ــده ح ش

خــوب نباشــد.
وی تاکیــد کــرد: نیــاز اســت از مطبوعــات حمایــت 
ویــژه صــورت گیرنــد چــرا کــه  در بســیاری از 
کشورهای پیشــرفته، مطبوعات نوشــتاری هنوز در 
محافــل مختلــف جایــگاه خــود را دارنــد و روزانــه بــا 

ــود. ــاپ می ش ــاال چ ــراژ ب تی
اســتاندار مرکــزی بــا بیــان اینکــه  بایــد تــالش شــود 
ــی  ــگاری و روزنامه نویس ــوب روزنامه ن ــنت خ ــا س ت
ــق  ــر رون ــته پ ــد گذش ــتان مانن ــن اس ــور و ای در کش
شــود، گفــت: فرهنگ ســازی نیــز در ادامــه حیــات 
مطبوعــات و روزنامه هــای اســتان مرکزی بایــد مورد 

توجــه ویــژه قــرار گیــرد.
ــه  ــا 2 ده ــری آن ب ــانه و کارب ــم رس ــت: عل وی گف
پیــش متفــاوت شــده و انفجــار اطالعــات در عــوض 
ــر اســت،  شــدن چهــره رســانه های خبررســان موث
بنابرایــن  فعــاالن رســانه بایــد تــالش کننــد تــا خــود 
ــا آخریــن پیشــرفت های علمــی در ایــن زمینــه  را ب

تطبیــق دهنــد.
آقــازاده اظهــار داشــت: رســانه های اســتان مرکــزی 
در زمینــه کرونــا تالش هــای گســترده و خوبــی 
داشــتند کــه ایــن امــر منجــر بــه رفتــار خــوب  مــردم 
در رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی بــه عنــوان یکی 

ــر کشــور شــد. از اســتان های برت
ــی  ــادابی و زندگ ــانه ها در ش ــرد: رس ــوان ک وی عن
مطلــوب مــردم نیــز نقــش موثــری دارنــد کــه امیــد 
اســت در فعــاالن ایــن عرصــه در اســتان مرکــزی در 

ایــن راســتا نیــز تــالش مضاعفــی داشــته باشــند.
اســتاندار مرکــزی در بخــش دیگــری از ســخنانش 
گفــت: ســهمی از طــرح اقــدام ملــی مســکن بــرای 
اصحاب رســانه اســتان پیشــنهاد شــد که اخبــار آن 
پــس از نهایــی شــدن در شــورای مســکن، اطــالع 

ــود. ــانی می ش رس
مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســالمی اســتان مرکزی 
هــم در ایــن آییــن گفــت: برگــزاری جشــنواره های 

مطبوعاتــی در ایــن اســتان خیلــی مــورد توجــه قرار 
نگرفتــه و امســال دومیــن جشــنواره در ایــن اســتان 

برگــزار شــده اســت.
از  افــزود:  دانشــی«  »عبــاس  حجت االســالم 
برگــزاری نخســتین جشــنواره نیــز بیــش از 10 
ســال می گــذرد و احیــای ایــن جشــنواره در اســتان 
مرکــزی ماننــد نمایشــگاه کتــاب و جشــنواره کتاب 

ــرار دارد. ــدی ق ــتور کار ج ــال در دس س
وی بیــان کــرد: 450 اثــر بــه دومیــن جشــنواره 
ــری  ــای خب ــا و پایگاه ه ــزاری ه ــات، خبرگ مطبوع
اســتان مرکــزی ارســال شــد کــه 250 اثــر در بخــش 

ــت. ــس اس ــش عک ــر در بخ ــانه و 200 اث رس
مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســالمی اســتان مرکزی 
ادامــه داد: شــرایط کرونایــی مانــع بســیاری از 
فعالیت هــا از جملــه برپایــی نمایشــگاه مطبوعــات 
شــده کــه امیــد اســت ایــن مشــکل هرچه ســریعتر 
از ســطح جامعــه و اســتان مرکــزی برچیــده شــود.

استاندار مرکزی:

رسانه ها برای حضور حداکثری و آگاهانه مردم در انتخابات 
سال آتی تالش کنند

محســن خیرمند در دومین نشست ســتاد استانی پیشگیری و 
رســیدگی بــه جرایم و تخلفات انتخاباتی اســتان مرکــزی گفت: 
در اولیــن جلســه ایــن ســتاد پنــج مصوبــه تصویــب شــد کــه بــر 
اســاس ایــن مصوبــات بایــد این ســتاد برنامه زمــان بندی کمیته 
حقوقــی و شــرح وظایــف آن را تدویــن می کــرد که خوشــبختانه 
ــده  ــال آین ــن س ــانزدهم فروردی ــه و از ش ــورت گرفت ــر ص ــن ام ای
کمیته حقوقی ســتاد اســتانی پیشــگیری و رســیدگی به جرایم 
و تخلفــات انتخاباتــی اســتان مرکــزی آغــاز بــه کار خواهــد کرد. 
در ایــن کمیتــه تخلفــات انتخاباتــی در اســتان مرکــزی احصــا 

خواهــد شــد.
ــتانه  ــور در آس ــرح کش ــای مط ــراد و چهره ه ــی از اف ــفر برخ س
انتخابــات به اســتان مرکــزی بــدون رعایت هیچ دســتورالعملی، 

انتخابــات پیــش رو را بــه حاشــیه خواهــد کشــاند.
ــتانی  ــتاد اس ــت س ــن نشس ــر اولی ــه دیگ ــه داد: مصوب وی ادام
پیشــگیری و رســیدگی بــه جرایــم و تخلفــات انتخاباتــی اســتان 
ــی و  ــی، امنیت ــع اطالعات ــه جوام ــه کلی ــود ک ــن ب ــزی ای مرک
انتظامــی اســتان مرکــزی تمــام اخبــار و اطالعــات مربــوط بــه 
حــوزه انتخابــات بــه طــور مســتقیم و غیــر مســتقیم در اســرع 
وقــت بــه دبیرخانــه ســتاد اســتانی پیشــگیری و رســیدگی بــه 
جرایــم و تخلفــات انتخاباتــی اســتان مرکــزی اعــالم کننــد کــه 
تــا امــروز بــه غیــر از دو خبــر مبنــی بــر حضــور برخــی از افــراد 
سیاســی احتمــال کاندیداتــوری در بحــث ریاســت جمهــوری 
مطــرح اســت هیــچ گونــه خبــری از ســوی ایــن جوامع به ســتاد 
اســتانی پیشــگیری و رســیدگی به جرایــم و تخلفــات انتخاباتی 

اســتان مرکــزی اعــالم نشــده اســت.
ــراد  ــی از اف ــر یک ــفر اخی ــه س ــبت ب ــه داد: نس ــد ادام خیرمن
معــروف سیاســی بــه اســتان مرکــزی نقدهایــی وجــود داشــت و 
حتــی دربــاره نشســتی کــه ایــن فــرد در ســاعات پایانــی شــب با 

ــود آورد.  ــه وج ــائبه هایی را ب ــرد ش ــزار ک ــی برگ گروه
ــزی  ــتان مرک ــه اس ــود ب ــفر خ ــاری را در س ــرد آم ــن ف ــی ای حت
اعــالم کــرد کــه بــا آمــار مســتقیم کشــوری تجانــس نــدارد بــه 
همیــن جهــت ســتاد اســتانی پیشــگیری و رســیدگی بــه جرایم 
و تخلفــات انتخاباتــی اســتان مرکــزی در حــال تدویــن دســتور 
العملــی بــرای حضــور افــراد و ســخنران مطرح کشــور به اســتان 
مرکــزی در آســتانه انتخابــات اســت کــه انتخابــات پیــش رو بــا 

کمتریــن حاشــیه و تنــش برگــزار شــود.
سرپرســت معاونــت اجتماعــی و پیشــگیری از وقــوع جــرم اداره 
کل دادگســتری اســتان مرکــزی تصریح کرد: تقویــم زمان بندی 
برنامه جلســات و کمیته های ســتادهای شهرستانی پیشگیری 
و رســیدگی بــه جرایم و تخلفات انتخاباتی اســتان مرکــزی ابالغ 
شــده اســت همچنین بر اســاس یکــی دیگر از مصوبات جلســه 
ــر تعییــن شــعب و دادگاه هــای در  اول ســتاد اســتانی مبنــی ب
بحــث تخلفــات انتخاباتــی بود کــه ایــن امر اتفــاق افتاده اســت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه در هــر شهرســتانی یــک شــعبه دادگاه 
و یــک شــعبه دادســرا بــرای رســیدگی بــه تخلفــات انتخاباتــی 
مشــخص شــده اســت اظهــار کــرد: در شهرســتان اراک شــعبه 
ــژه  ــعبه وی ــوان ش ــه عن ــعبه 109 ب ــرا و ش ــی دادس اول بازپرس

ــده اند. ــخص ش ــی مش ــات انتخابات ــی تخلف بررس

معاون اجتماعی دادگستری استان مرکزی:

نسبت به سفر اخیر یکی از افراد معروف 
سیاسی به استان مرکزی نقدهایی

 وجود داشت

وزیر سابق نفت دولت محمود احمدی نژاد :

پرونده بابک زنجانی بیش از یک متر قطر دارد
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بــه گــزارش چشــم بــه راه، احمــد حســنی، رئیــس 
ســازمان ســیما، منظــر و فضــای ســبز، از کاشــت 
انــواع گل هــای بهــاری در مناطــق مختلــف شــهر 

اراک بــرای اســتقبال از بهــار 1400 خبــر داد.
حســنی در ادامــه گفــت: در راســتای طــراوت 
بخشــیدن بــه محیــط شــهری در ایــام پایانی ســال 
و اســتقبال از نــوروز و بهار 1400، کاشــت گل های 
زیبــای بهــاری از جملــه بنفشــه، شــب بــو ماتیــوال، 
شــب بــو خیــری، میمــون، اطلســی، گل مغربــی، 
مینــا آفریقایــی و گل های دیگر در ســطح بوســتان 
ها ، معابر، بلوارها و میادین در دســتور کار ســازمان 
قــرار گرفتــه کــه توســط عوامــل اجرایــی ســازمان 
ســیما و منظــر و فضــای ســبز، در حــال انجــام مــی 
بهــار بــرای شــهروندان ایجــاد گــردد.باشــد تــا محیطــی زیبــا و دلنشــین در ایــام نــوروز و 

بـه گـزارش چشـم بـه راه عملیـات بتن ریزی شـمع 
هـای عرشـه پـروژه تقاطـع غیـر همسـطح مقاومت 
همـراه بـا عملیات حفاری ماشـینی، در حـال انجام 

می باشـد.
الزم بـه ذکـر اسـت، برنامـه زمانـی در نظـر گرفتـه 
شـده از سـوی قـرارگاه خاتـم االنبیـا، بـرای پـروژه 
840 روز بـوده، امـا بـا تاکیـد بیاتیـان شـهردار اراک، 
مقـرر گردیده که ایـن پروژه در بـازه زمانـی 180 روزه 

تکمیـل و افتتـاح گـردد.

رئیس کل دادگســتری اســتان مرکزی گفت: ســتاد 
اســتانی پیشــگیری و رســیدگی به جرائــم و تخلفات 
انتخاباتــی اســتان دســتورالعملی بــرای حضــور 
ــزی در  ــتان مرک ــه اس ــاص ب ــراد خ ــخنرانان و اف س

آســتانه انتخابــات تدویــن کنــد.
حجــت االســالم عبدالمهــدی موســوی  در دومیــن 
نشســت ســتاد اســتانی پیشــگیری و رســیدگی بــه 
جرایــم و تخلفــات انتخاباتــی اســتان مرکــزی گفت: 
ــه  ــت، بلک ــع نیس ــاد مان ــال ایج ــه دنب ــتاد ب ــن س ای
فلسفه تشکیل ستاد استانی پیشگیری و رسیدگی 
ــزی  ــتان مرک ــی اس ــات انتخابات ــم و تخلف ــه جرای ب
برخــورد بــا موانع اســت، موانعی کــه ناامیــدی مردم 
را بــه دنبــال دارد، موانعــی کــه بــه دنبــال پس گرفتن 
نشــاط مــردم در انتخابات اســت، موانعــی که حضور 
مــردم را بــه پــای صندوق هــای رأی ســلب می کنــد 
و در نهایــت موانعــی کــه بــه دنبــال ایــن اســت کــه 
اعتمــاد مردم را نســبت بــه نظام جمهوری اســالمی 

کاهــش دهــد.
پیشــگیری  اســتانی  اصلــی ســتاد  رویکــرد 
و رســیدگی بــه جرایــم و تخلفــات انتخاباتــی 
ــات  ــردم در انتخاب ــارکت م ــور و مش ــش ش افزای

پیــش رو اســت
وی تاکیــد کــرد: راهبــرد و رویکــرد اصلــی این ســتاد 
ــتانی  ــتاد اس ــت و س ــع اس ــوع موان ــن ن ــذف ای ح
تخلفــات  و  بــه جرایــم  و رســیدگی  پیشــگیری 
انتخاباتــی اســتان مرکــزی با افــرادی که خواســته یا 
ناخواســته در جهــت ایــن موانــع قــدم بــر می دارنــد، 

قاطعانــه برخــورد خواهــد کــرد.
رئیس کل دادگســتری اســتان مرکزی بــا بیان اینکه 
ــم  ــه جرای ــیدگی ب ــگیری و رس ــتانی پیش ــتاد اس س
و تخلفــات انتخاباتــی اســتان مرکــزی بــا رفــع ایــن 
موانــع و برخــورد بــا یکســری افــراد بــه دنبــال حضور 
حداکثــری و با نشــاط مــردم پــای صندوق هــای رأی 
اســت، گفــت: هر کــدام از مســئولین و متولیــان امر 
در قبــال مــردم و نظــام مقــدس جمهــوری اســالمی 
ایــران یکســری وظایــف دارنــد و نمی تواننــد دســت 
روی هــم بگذارنــد و شــاهد باشــند کــه آیــا مــردم در 
انتخابــات پیــش رو مشــارکت می کننــد؟ یا خیــر؟ به 
همین دلیل ســتاد اســتانی پیشــگیری و رســیدگی 
بــه جرایــم و تخلفــات انتخاباتــی اســتان مرکــزی بــه 
دنبــال ایــن اســت کــه نشــان دهــد کــه شــأن ایــن 
ســتاد و مســئوالن مرتبط با این ســتاد فراتــر از نظاره 
ــت  ــرا دارد، قابلی ــت اج ــت و قابلی ــرف اس ــری ص گ
تعییــن و اجــرای راهبرد دارد، قابلیت تعیین ســنجه 
و هــدف دارد و ایــن ســتاد از هــم اکنــون قدم هــای 
الزم و ضــروری را تا در روز حســاس انتخابات ریاســت 
ــی دارد و  ــر م ــهر ب ــالمی ش ــورای اس ــوری و ش جمه
تهدیدهــا و فرصت هــای پیــش روی انتخابــات ســال 

آینــده را رصــد و پایــش خواهــش کــرد.
ســتاد شهرســتانی پیشــگیری و رســیدگی بــه 
جرایــم و تخلفــات انتخاباتــی اســتان مرکــزی 
بطــور منظــم و در بــازه زمانــی 2۰ روزه تشــکیل 

ــود ش
موســوی تاکیــد: بایــد ســتادهای شهرســتانی 
تخلفــات  و  بــه جرایــم  و رســیدگی  پیشــگیری 
انتخاباتــی اســتان مرکــزی بــه طــور منظــم و در بــازه 

ــی  ــد، تمام ــه دهن ــکیل جلس ــی 20 روزه تش زمان
دغدغه هایــی کــه حاضریــن در جلســه بــه آن اشــاره 

ــود.  ــد ش ــتان رص ــد در کل اس کردن
ــر،  ــده، فک ــر ای ــا ه ــه ب ــردی ک ــر ف ــت از ه الزم اس
عقیــده ای وارد در چرخــه انتخابــات چــه بــه عنــوان 
ــده  ــاب کنن ــوان انتخ ــه عن ــه ب ــونده چ ــاب ش انتخ
شــرکت کــرده از آنهــا قدردانــی کــرد همیــن کــه بــا 
ــر  ــات را گــرم و موجــب پ ــور انتخاب حضــور خــود تن
شــور شــدن انتخابــات شــده اند، اقــدام ارزشــمندی 

کرده انــد.
وی ادامــه داد: در حــوزه بخــش بــه تشــخیص رئیس 
قــوه قضائیــه و بخشــدار آن منطقــه اگــر احســاس 
ــروری  ــا ض ــتاد در بخش ه ــن س ــکیل ای ــد تش کردن
ــات  ــه انتخاب ــا توجــه ب اســت، تشــکیل شــود کــه ب
ــگیری و  ــداری پیش ــتاد بخش ــتایی س ــورای روس ش
رســیدگی بــه جرایــم و تخلفــات انتخاباتــی اســتان 

ــرورت دارد. ــزی ض مرک
رئیــس کل دادگســتری اســتان مرکــزی اظهــار 
کرد:ســتاد اســتانی پیشگیری و رســیدگی به جرایم 
و تخلفات انتخاباتی اســتان مرکزی باید اســتان را به 
نقــاط حســاس، نیمــه حســاس و معمولــی تقســیم 
شــود و بــرای هــر کــدام از ایــن نقــاط برنامــه ریــزی و 

پروتکل هایــی تهیــه و تدویــن گــردد.
موســوی تاکید کرد: مســئوالن و متولیــان امر ترویج 
نشــاط، امیــد و مشــارکت در انتخابات را جــز وظایف 
اخالقــی و انقالبــی خــود بداننــد زیــرا محور توســعه 
مشــارکت می توانند مســئولین باشــند. مســئوالن و 
متولیــان امــر بایــد بــه دنبــال رضایــت منــدی مــردم، 
توســعه خدمــات صادقانــه، تزریــق امید و اعتمــاد به 

ــند. مردم باش
وی بــا اشــاره بــه بیانــات اخیــر مقــام معظــم رهبــری 
عنــوان کــرد: جلوگیــری از تنبلــی، توصیه بــه صبر و 
حــق و امیدآفرینــی در فضــای مجــازی از مهم تریــن 
تأکیــدات مقــام معظــم رهبــری در ســخنرانی اخیــر 
بــود کــه همــه بایــد بــه ایــن مســئله را در ابعــاد 

مختلــف ورود کننــد.
کارگروه نخبگان و رســانه در ذیل ســتاد اســتانی 
ــات  ــم و تخلف ــه جرای ــیدگی ب ــگیری و رس پیش

انتخاباتــی اســتان تشــکیل شــود
رئیــس کل دادگســتری اســتان مرکزی عنــوان کرد: 
مســئولیت نخبگان، رســانه ها، مطبوعــات در بحث 
انتخابــات پیش رو بســیار مهم اســت و حتــی باید در 
ذیل ســتاد استانی پیشــگیری و رســیدگی به جرایم 
و تخلفــات انتخاباتــی اســتان مرکــزی، کارگروهی با 
حضــور این اقشــار تشــکیل شــود تــا همفکری های 

الزم بــا نخبــگان جامعه صــورت گیرد.
و  هوشــمندی  نخبــگان  داد:  ادامــه  موســوی 
مهــم  ایــام  و  حــوادث  بحران هــا،  در  فهم شــان 
ــتاد  ــگان س ــروه نخب ــود و در کارگ ــخص می ش مش
اســتانی پیشــگیری و رســیدگی به جرایم و تخلفات 
انتخاباتی اســتان مرکــزی ارتباط نخبــگان با جامعه 
ــت توســعه  ــا در نهای و مــردم عــادی بیشــتر شــود ت

ــد.  ــاق بیافت ــارکت ها اتف مش
ــه  ــیدگی ب ــگیری و رس ــتانی پیش ــتاد اس ــگاه س ن
جرایــم و تخلفــات انتخاباتــی اســتان مرکــزی، نــگاه 

ــت. ــگیرانه اس پیش

وی تاکیــد کــرد: نــگاه ســتاد اســتانی پیشــگیری و 
رســیدگی بــه جرایــم و تخلفــات انتخاباتــی اســتان 
ــا  ــتاد ب ــن س ــت و ای ــگیرانه اس ــگاه پیش ــزی، ن مرک
پیــش بینی هــای الزم بــه پیشــگیری در حــوزه 

ــد.  ــدا کن ــت پی ــی دس ــات انتخابات تخلف
بــا توجــه بــه تاکید مقــام معظم رهبــری کــه فرمودند 
آرا حــق النــاس هســتند ایــن ســتاد بــرای حفاظــت 
از حــق النــاس هــر اقــدام قانونــی الزم باشــد انجــام 
خواهــد داد تــا حفاظــت از ایــن حــق النــاس و آرای 

مــردم صــورت گیــرد.
ــه  ــزی در ادام ــتان مرک ــتری اس ــس کل دادگس رئی
گفــت: اولویــت ایــن ســتاد در وهلــه اول پیشــگیری 
از تخلفــات و جرایــم انتخاباتــی اســت و اگــر تخلف و 
جرمــی در ایــن حــوزه اتفــاق افتــاد، این ســتاد بدون 
اغمــاض و بــدون نــگاه جنــاح سیاســی، گروهــی و 

حزبــی برخــورد قاطعانــه و جــدی خواهــد کــرد.
ــور  ــرای حض ــتورالعملی ب ــن دس ــرورت تدوی ض
افــراد خــاص و منتصــب بــه یــک گــروه و جنــاح 
ــک  ــام نزدی ــزی در ای ــتان مرک ــه اس ــی ب سیاس

ــات انتخاب
افــراد خــاص،  بــه حضــور  بــا اشــاره  موســوی 
اعضــای منتصــب بــه یــک گــروه و جنــاح سیاســی 
در ایام هــای نزدیــک بــه انتخابــات، گفــت: حضــور 
ایــن افــراد در هــر شــهر و اســتان یــک حضــور خوبی 
اســت و هــر کــدام از ایــن افــراد با حضــور در آن شــهر 
و اســتان یــک شــور انتخاباتــی ایجــاد می کننــد کــه 
مــا بــه ایــن شــور و گــرم بــودن تنــور انتخابــات نیــاز 
داریــم، اما ســتاد اســتانی پیشــگیری و رســیدگی به 
جرایــم و تخلفات انتخاباتی اســتان مرکــزی در چند 
حــوزه شــرایط و دســتورالعملی بــرای ورود ایــن افــراد 

بــه اســتان مرکــزی تهیــه و تدویــن می کنــد.
رئیــس کل دادگســتری اســتان مرکــزی ادامــه داد: 
یکــی از ایــن حوزه هــا حضــور افــراد در اســتان 
اســت، حضــور برخــی افــراد در اســتان مرکــزی 
امــکان دارد اســتان و اصــل انتخابــات را بــه حاشــیه 
ــرای پیشــگیری از ایــن امــر ایــن ســتاد  ببــرد کــه ب
ــاص،  ــراد خ ــور اف ــرای حض ــرایطی را ب ــد ش می توان
اعضــای منتصــب به یــک گــروه و جناح سیاســی در 
ایام هــای نزدیــک بــه انتخابــات تعریــف و مشــخص 

کنــد.
قاطعانــه و بــر اســاس قانــون بــا تشــویش اذهــان 

عمومــی و نشــر اکاذیــب برخــورد می کنیــم
وی گفــت: اگــر قرار اســت فــردی خاص یا منتســب 
بــه یــک گــروه و جنــاح سیاســی قــرار اســت در ایــام 
نزدیــک انتخابــات در اســتان مرکــزی حضــور یابد در 
وهلــه اول بــا وی مذاکــره شــود، در وهلــه بعــد دعوت 
ــرد  ــود آن ف ــت خ ــد و در نهای ــای کار باش ــده پ کنن
متوجــه اظهاراتــش باشــد تــا اگــر آن فــرد تشــویش 
ــت  ــرد و در نهای ــب ک ــر اکاذی ــی و نش ــان عموم اذه
منجــر بــه جرمــی شــد؛ ســتاد اســتانی پیشــگیری 
و رســیدگی بــه جرایــم و تخلفــات انتخاباتــی اســتان 

مرکــزی برخوردهــای قانونــی الزم را انجــام دهــد.
موســوی تصریح کــرد: در بحــث حضور افــراد خاص 
ــک  ــام نزدی ــی در ای ــاح سیاس ــه جن ــب ب ــا منتس ی
انتخابــات اســتان مرکــزی، حضــور و همراهــی 

ــت.  ــراد اس ــن اف ــا ای ــزی ب ــتان مرک ــران اس مدی
بایــد بــرای مدیــر اســتانی مشــخص شــود کــه اگــر 
آن فــرد خــاص مدیــر مجموعــه باالدســتی و یــا 
وزارتخانــه خــود بــود چــه اقدامــی بایــد انجــام دهــد 
قانونــی  واقــع ممنوعیــت و محدودیت هــای  در 
همراهــی مدیــران اســتان مرکــزی بــرای همراهــی 
آن فــرد خــاص کــه در آســتانه انتخابــات بــه اســتان 
ســفر کــرده و امــکان دارد مدیــر باالدســتی آن مدیــر 

ــن شــود. ــه و تدوی اســتانی باشــد، تهی
ــان  ــزی در پای ــتان مرک ــتری اس ــس کل دادگس رئی
بیــان کــرد: ســتاد اســتانی پیشــگیری و رســیدگی 
بــه جرایــم و تخلفــات انتخاباتی اســتان مرکــزی باید 
شــیوه نامــه ای را بــرای احــزاب و گروه هایــی کــه 
ایــن افــراد خــاص را در آســتانه انتخابــات بــه اســتان 

ــن کنــد. ــه و تدوی مرکــزی دعــوت می کننــد، تهی

مدیـرکل راهـداری و حمـل و نقـل جـاده ای اسـتان 
مرکـزی گفـت: میـزان حمـل بـار بـه وسـیله نـاوگان 
حمـل و نقل جـاده ای این اسـتان از ابتدای امسـال 
تاکنون نسـبت به پارسـال 14 درصـد افزایش یافت.

علـی زندی فـر افـزود: 19 میلیـون و 400 هـزار تـن 
بـار امسـال به وسـیله نـاوگان حمـل و نقل جـاده ای 
اسـتان مرکزی به نقاط مختلف کشـور حمل شد که 
این رقم در سـال گذشـته 16 میلیون و 900 هزار تن 

بوده اسـت.
وی خاطرنشـان کرد: اراک، سـاوه، دلیجـان و زرندیه 
در بیـن شهرسـتان های 12 گانـه اسـتان مرکـزی 
بیشترین میزان حمل بار را داشته و مقصد بیشترین 
حجـم کاالهـای جابـه جـا شـده نیـز اسـتان های 

تهـران، خوزسـتان اصفهـان و قـم بوده  اسـت.
بارنامه هـای  آمـار  اسـاس  بـر  یادآورشـد:  زندی فـر 
صـادره، به طـور متوسـط در چهار سـال اخیر ماهانه 
یـک میلیـون و 600 هزارتن کاال در قالـب 100 هزار 
سـفر بـاری از مبـداء اسـتان مرکـزی بـه سـایر نقـاط 

کشـور حمل شـده  اسـت.
مدیـرکل راهـداری و حمـل و نقـل جـاده ای اسـتان 

مرکـزی گفـت: 10 درصـد از مجمـوع بـار جابـه جـا 
شـده در اسـتان به صورت درون اسـتانی و 90 درصد 

بـرون اسـتانی بوده اسـت.
وی اظهـار اشـت: سـاالنه به طـور متوسـط بیـش از 
هفـت میلیـون  تـن کاال نیـز از سـایر نقاط کشـور به 

اسـتان مرکـزی وارد می شـود.
6 هـزار و 400 کیلومتـر انـواع آزاد راه، راه اصلـی و راه 
روسـتایی در اسـتان مرکزی وجود دارد که چهار هزار 
کیلومتر آن را راه های روسـتایی تشکیل داده و روزانه 
حـدود 490 هـزار وسـیله نقلیـه از جاده هـای ایـن 

اسـتان تـردد می کنند.
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مهـدی غالمـی: محمد رضا سـمیعی، مدیـر عامل 
شرکت گاز استان مرکزی در گفتگوی اختصاصی با 
هفته نامه چشـم به راه عنـوان کرد: در طـرح رایگان 
شـدن گازبهای خانوارهای کم مصرف هنوز فرصت 
بـرآورد دقیـق را پیـدا نکـرده ایـم. بایـد یـک دوره ای 
بگذرد که بتوان آن را با دوره گذشـته مقایسـه و تاثیر 
آن را در میـزان مصـرف خانـوار هـا محـک زد. در این 
مدت یک میلیارد و هشتصد میلیون تومان مشمول 
بخشودگی پرداخت گازبها شدند و همین قطعا می 
تواند عاملی انگیزشی برای کاهش مصرف سوخت 
شـود و مشـترکین را بـرای الگـوی مصـرف درسـت 

کند. تشویق 
وی در پاسـخ بـه ایـن سـوال کـه با توجـه به تعطیلی 
اماکـن مختلف به سـبب شـیوع کرونـا تا چـه میزان 

کاهـش در مصـرف سـوخت داشـته ایـم ، اظهـار 
داشـت: تعطیلی اماکـن تاثیـری در کاهش مصرف 
سـوخت نداشـته اسـت، بـه عنـوان مثـال مـدارس 
اگرچـه ظاهـرا تعطیـل بـوده امـا کادر اداری حضـور 
داشـته انـد و مـدارس سیسـتم کنتـرل کل فضـا را 
ندارنـد و بـرای گـرم کـردن یـک اتـاق معمـوال تمـام 
سیسـتم های گرمایشـی همزمان روشـن می شود. 
بـه طـور کلـی اگـر تمـام اماکـن آموزشـی و ورزشـی 
میـزان مصرفشـان بـا هـم صفر شـود تاثیـر چندانی 
نخواهـد داشـت چـرا کـه همـه ایـن مراکـز زیـر 25 
میلیـون متـر مکعب مصـرف دارنـد و این عـدد قابل 

نیسـت. توجهی 
سـمیعی افزود: سیاست شـرکت گاز تامین گاز مورد 
نیاز تمامی بخش ها علی الخصوص بخش خانگی 

اسـت و به هیچ عنوان تامین گاز خانگی نباید قطع 
شـود. میـزان تولیـد و مصـرف در فصـول مختلـف 

متفاوت اسـت.
 هنگامـی کـه در فصـول گرم قـرار می گیریـم میزان 
مصـرف بخـش خانگی کاهـش یافته کـه این حجم 
را بـه بخـش صنعتـی انتقـال می دهیـم. ما قـرار داد 
9 ماهـه بـا صنایـع داریـم کـه در 9 ماه سـال کـه هوا 
نسـبتا گرم است گازرسـانی به صنایع داشته باشیم 
هـر چنـد که در سـه ماهه زمسـتان نیز نیـاز مصرفی 

صنایـع را تامیـن می کنیم.
وی تاکیـد داشـت: تمامی 35 شـهر اسـتان مرکزی 
گاز رسـانی شـده و در حوزه روسـتایی 1010 روسـتا 
گازرسـانی شده و در مجموع 99.8 خانوار روستایی 
تحت پوشـش هسـتند و اسـتان مـا به لحـاظ تامین 

گاز جـز اسـتان های سـبز مصرفـی قـرار دارد و کلیه 
صنایع اسـتان از نعمت گاز برخوردار هسـتند.

سـمیعی ادامـه داد: با پسـت امـداد 194 بـه صورت 
24 سـاعته آمادگـی الزم بـرای هـر گونـه حـوادث را 
داریـم. یـک سیسـتم امـداد رسـانه ای راه انـدازی 
کـرده ایـم کـه کلیه شـبکه های شـهری و روسـتایی 
بـه صـورت GPS در آن مشـخص اسـت، خودروهای 
امـداد نیـز از این طریق مورد بررسـی قرار می گیرند. 
میانگین مدت زمان خدمت رسانی یکی از شاخصه 
های اسـتراتژیک است که استان مرکزی روی بهبود 

ایـن شـاخص در حـال تالش اسـت. 
وی متذکـر شـد: هـر سـاله بـا شـروع فصل سـرما با 
توجه به افزایش مصرف گاز در بخش خانگی شاهد 
برخی حوادث برای مشترکین هستیم، توصیه های 

ایمنـی را در ابتدای فصل سـرد بـه صورت تبلیغاتی 
کـه حـاوی پیام های ایمنی اسـت همزمـان با کنتور 

خوانی به مشـترکین ارائه می شـود. 
همچنین دیدار چهره به چهره در برخی مسـاجد با 
مـردم صـورت مـی پذیرفـت و توصیه هـای ایمنی به 
صورت حضوری ارائه می شـد که متاسـفانه با شیوع 
ویـروس کرونـا این دیدارهـا لغو گردیـد. طرح همیار 
گاز حدود دو سـال اسـت که در اسـتان مرکزی کلید 
خـورده که الگوبـرداری از طرح همیار پلیس اسـت.

سـمیعی در پایـان تاکید کـرد: از سـال 94 بهای گاز 
افزایش نداشته است، افزایش مبلغ گاز از اختیارات 
مجلس است و نهاد های حاکمیتی برای آن تصمیم 
گیـری می کننـد. برای سـال آینده برنامـه ای مبنی 

بـر افزایـش مبلغ گاز به ما ابالغ نشـده اسـت.

بررسی مصرف گاز در استان مرکزی در گفتگو با محمدرضا سمیعی:

تعطیلی اماکن تاثیری در کاهش مصرف سوخت 
نداشته است

مدیر عامل شرکت گاز استان مرکزی : سیاست شرکت ، تامین گاز مورد نیاز تمامی 
بخش ها علی الخصوص بخش خانگی است

مرکـزی گفت:خواسـتار سـفر  اسـتاندار  آقـازاده،  علـی  سـید 
نرفتـن مردم هسـتیم امـا جاده ها تعطیل نیسـت، بنابراین همه 
دسـتگاه ها باید مانند سـال گذشته در مسـیر انجام وظیفه خود 
حرکـت کنند و احتمال تراکم تـردد در روزهـای اول وجود دارد که 
باید به مانند سـال های گذشـته برنامه ریزی الزم در این خصوص 

صـورت گیرد.

استاندار مرکزی:

توصیه به سفر نمی کنیم، اما باید 
آماده خدمات رسانی بود

فرمانده انتظامی اسـتان مرکزی گفت:بر اسـاس ابالغیه ستاد 
ملـی مبـارزه بـا کرونـا، تجمعـات در مراسـم آخـر سـال ممنـوع 
اسـت.  خانواده ها به گونه ای مدیریت کنند در داخل خانه های 
خودشـان مراسـم بگیرند نه آنکه تعـدادی از خانواده هـا در یک 

محله باعـث ایجاد تجمعات محله  محور شـوند.
 بنابـر مصوبه سـتاد ملی کرونا، تجمعـات در هر نقطـه ای اتفاق 

بیفتد مطمعنـا برخورد خواهد شـد.

تجمعات در مراسم آخر سال 
ممنوع است

دبیـر اتحادیـه بنکداران مـواد غذایـی تهران:کاهش 
قـدرت خریـد باعث شـده تقاضا بـرای مـواد غذایی 
نسـبت به  مدت مشـابه سال گذشـته 35درصد افت 

داشـته باشد.
کاهـش 30 تـا 35درصدی مشـتری در بـازار خواربار 
و میـوه در حالی اسـت کـه مواد پروتئینی مخصوصا 
گوشـت قرمـز در طـول امسـال بیـش از اینهـا افـت 
فـروش داشـته اند. فروشـنده ها این افت فـروش را تا 

50درصـد هم تخمیـن می زنند.
در بعضی از مناطق شـهر قصابی ها فروش گوشـت 
به صـورت قسـطی و چکـی همـراه بـا ضامـن را آغاز 

کرده انـد.
تقاضـا  مـوارد  افزایـش  از  فروشـنده ها  از  بعضـی 
و  گوشـت  بـدون  اسـتخوان  چربـی،  خریـد  بـرای 
آنچـه ضایعـات گوشـت و مـرغ محسـوب می شـود، 

می گویند.همشـهری

ـــت دارد  ـــن حکای ـــات از ای ـــت کاال و خدم ـــرات قیم ـــن تغیی آخری
کـــه گروه هـــای "میـــوه و خشـــکبار"، روغـــن و چربی هـــا و 
همچنیـــن حمـــل و نقـــل باالتریـــن میـــزان افزایـــش قیمـــت را در 

بیـــن کاالهـــا و خوراکی هـــا بـــه خـــود اختصـــاص دادنـــد.
ـــر  ـــان داد ه ـــاه نش ـــورم بهمن م ـــزارش ت ـــه گ ـــه ک ـــاس آنچ براس
ـــورم  ـــه ت ـــوری ک ـــه ط ـــود؛ ب ـــراه ب ـــش هم ـــا افزای ـــاخص ب ـــه ش س
ـــه  ـــاالنه ب ـــه 48.2 و س ـــه نقط ـــه ب ـــد، نقط ـــه 2.5 درص ـــه ب ماهان

ـــود. ـــیده ب ـــد رس 34.2 درص
بررســـی تغییـــرات تـــورم در بیـــن کاال و خدمـــات نشـــان می دهـــد 
کـــه بـــه طـــور میانگیـــن قیمـــت خوراکی هـــا نســـبت بـــه پارســـال 

67.2 درصـــد افزایـــش دارد.
ـــی اســـت کـــه بیشـــترین افزایـــش قیمـــت و هزینـــه  ـــن در حال ای
بـــرای مصـــرف خانوارهـــا نســـبت بـــه بهمن مـــاه پارســـال مربـــوط 
ــا بـــا 99.5 درصـــد، میـــوه و خشـــکبار  بـــه روغـــن و چربی هـ
88.2 درصـــد و همچنیـــن گـــروه شـــیر، پنیـــر و تخم مـــرغ بـــا 79 

درصـــد است./ایســـنا

رئیـس اتحادیـه قنـادی، شـیرینی و کافـه قنـادی تهـران: در 
واحدهـای درجـه یـک قیمت هـر کیلو شـیرینی زبـان، پاپیونی 
و گل محمـدی 50 هزارتومـان، کیـک یـزدی 38 هزارتومـان و 

شـیرینی تـر کیلویـی 60 هـزار تومـان اسـت. /ایسـنا

قیمت شیرینی شب عید
 اعالم شد

ـــوب را  ـــت مص ـــداران قیم ـــون مرغ ـــتاندار تهران:چ ـــاون اس مع
ـــازار  ـــم ب ـــتاد تنظی ـــه س ـــت ب ـــش قیم ـــرای افزای ـــد، ب نمی پذیرن

فشـــار وارد می کننـــد. 
مثـــال مـــرغ 53 روزه را نمی فروشـــند و بـــرای بـــه تأخیـــر 
ـــکار  ـــود را ب ـــالش خ ـــام ت ـــازار تم ـــه ب ـــرغ ب ـــه م ـــِن عرض انداخت

می گیرنـــد.
ــف  ــده تخلـ ــا پرونـ ــد از مرغداری هـ ــدود 50 درصـ ــرای حـ بـ
ـــرل  ـــرای کنت ـــا ب ـــده ت ـــزی ش ـــت. برنامه ری ـــده اس ـــکیل ش تش
ـــر  ـــود و اگ ـــازار ش ـــرغ وارد ب ـــن م ـــه 1000 ت ـــرغ روزان ـــت م قیم
یـــک هفتـــه عرضـــه بـــاال داشـــته باشـــیم مشـــکل مـــرغ برطـــرف 

می شـــود. 

فشار مرغداران برای گرانی مرغ!

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دسـتی و گردشـگری اسـتان 
مرکـزی گفـت: برپایـی چـادر، اسـتفاده از مـدارس و اماکـن 
عمومـی زیرپوشـش آمـوزش و پـرورش در نـوروز آتـی ممنـوع 

اسـت.
مرزبان، اظهار کرد: با توجه به شـرایط کرونایی چنانچه افرادی 
تمایل به انجام مسـافرت در ایام نوروز دارند که توصیه می شـود 
برای حفظ سـالمت خـود و خانواده تا حد امکان از انجام سـفر 

خودداری کنند، سـفر ایمن و مسـئوالنه را مدنظر قرار دهند.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دسـتی و گردشـگری اسـتان 
افـزود: سـفرها بایـد تنهـا از طریـق ثبت نـام در تورهـای دفاتـر 
خدمات مسـافرتی و توسط دفاتر اقامتگاه های مجاز رزرو انجام 
شـود و از وسـایل حمل و نقل عمومی، ریلی و هوایی اسـتفاده 

شود.

برپایی چادر در استان مرکزی تا پایان 
تعطیالت نوروز ممنوع است

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای:

میزان حمل بار در استان مرکزی 14 درصد افزایش یافت

رئیس کل دادگستری استان مرکزی تاکید کرد:

لزوم تهیه دستور العمل حضور افراد خاص در آستانه انتخابات

بیشترین افزایش تورم برای کدام 
کاالهاست؟

کاهش 30 تا 35 درصدی تقاضا برای مواد غذایی
 و میوه در بازار شب عید

عملیات بتن ریزی شمع های عرشه پروژه تقاطع 
غیرهمسطح   مقاومت

 در راستای استقبال از بهار 1400 
کاشت گل های بهاری در سطح شهر اراک



دلواپســـان  برخـــی 
بـــه دنبـــال آن بودنـــد 
کـــه شـــورای شـــهر 
اراک هرچـــه زودتـــر 
ـــت  ـــاب سرپرس ـــد و انتخ ـــاب نمای ـــهردار را انتخ ش
مناســـب شـــهر و شـــهرداری نیســـت،این در حالـــی 
اســـت کـــه اعضـــای شـــورای پنجـــم بارهـــا بـــه 
موضـــوع انتخـــاب و اســـتیضاح شـــهردار پرداختـــه 
ـــده از عمـــر شـــورا آنچـــه  و در ایـــن مـــدت باقـــی مان
ـــه نظـــر مـــی رســـد جبـــران ناکارآمـــدی  کـــه مهـــم ب
شـــهرداران پیـــش اســـت. و امـــا در آخریـــن 
ـــب 9  ـــا کس ـــان ب ـــعید بیاتی ـــال 99 س ـــنبه س دوش

ـــر  ـــهردار اراک ب ـــوان ش ـــه عن ـــفید ب رای و 1 رای س
جایگاهـــی کـــه از نـــگاه بســـیاری از مســـئولین 
دلســـوز و کاربلـــد شـــهر، وی الیـــق آن اســـت 

نشســـت. 
بـــا ایـــن انتخـــاب صحیـــح هـــر چنـــد در دقیقـــه 90 
شـــورای شـــهر اراک راه را بـــرای فشـــارهای وارده 
از ســـوی مخالفـــان بســـت چـــرا کـــه بیاتیـــان از 
ـــوده و دیگـــر  لحـــاظ عملکـــردی عـــاری از نقـــص ب
ـــت  ـــه سرپرس ـــاز ب ـــه اراک نی ـــرای اینک ـــه ای ب بهان
شـــهرداری نـــدارد بلکـــه شـــهردار الزم دارد ، بـــه 
ــد آن  ــه نمانـ ــه ناگفتـ ــد آمد.البتـ ــود نخواهـ وجـ
مخالفانـــی کـــه بـــرای شـــهر دایـــه مهربـــان تـــر 
ــع  ــران منافـ ــع نگـ ــد در واقـ ــده بودنـ ــادر شـ از مـ
شـــخصی خویـــش بـــوده کـــه چشـــم بـــه راه در 
ـــا چنـــد تـــن از اعضـــای شـــورا بـــه  ایـــن خصـــوص ب
گفتگـــو پرداخـــت کـــه گـــزارش آن بـــه شـــرح ذیـــل 

ـــد: ـــی باش م
اســـتاندار و معـــاون هماهنگـــی امورعمرانـــی 
اســـتانداری مرکـــزی در مصاحبـــه ای بـــا چشـــم 
ـــاه  ـــن 2 م ـــان را در ای ـــای بیاتی ـــرد آق ـــه راه عملک ب
ــول  ــان مثبـــت و قابـــل قبـ ــته از حضورشـ گذشـ

ارزیابـــی کردنـــد.
ایـــرج رضایـــی، عضـــو شـــورای شـــهر اراک در ایـــن 
خصـــوص عنـــوان کـــرد: در ایـــن مـــدت باقـــی 
ـــهردار  ـــاب ش ـــرای انتخ ـــادی ب ـــت زی ـــده فرص مان
ـــا  ـــان ب ـــای بیاتی ـــاب آق ـــود و انتخ ـــده ب ـــی نمان باق
توجـــه بـــه رزومـــه ای کـــه داشـــتند گزینـــه مناســـبی 
بـــود و بســـیار موفـــق تـــر از بســـیاری از شـــهردارانی 
کـــه در گذشـــته انتخـــاب شـــده بودنـــد عمـــل 
مـــی کننـــد. آقـــای بیاتیـــان تعامـــل بســـیار خوبـــی 
بـــا ادارات و پرســـنل داخـــل شـــهرداری دارد و بـــا 
توجـــه بـــه پـــروژه هایـــی کـــه در حـــال انجـــام اســـت 

ـــن  ـــت. م ـــت آورده اس ـــه دس ـــگان را ب ـــت هم رضای
فکـــر مـــی کنـــم افـــرادی کـــه از حضـــور آقـــای 
بیاتیـــان در شـــهرداری احســـاس دغدغـــه مـــی 
ـــه  ـــرا ک ـــند چ ـــد نباش ـــه من ـــی دغدغ ـــد خیل کنن
ایشـــان بســـیار موثـــر در شـــهرداری و شـــهر کارهـــا را 
پیـــش مـــی برنـــد. در کل بـــا حضـــور آقـــای بیاتیـــان 
در بیـــن شـــورای شـــهر و شـــهرداری فضـــای 

ـــت. ـــده اس ـــود آم ـــه وج ـــی ب ـــی و همراه همدل
ــای  ــود آقـ ــه در وجـ ــدی کـ ــا توانمنـ ــدوارم بـ امیـ
ـــت  ـــود وضعی ـــم در بهب ـــود دارد بتوانی ـــان وج بیاتی
شـــهر موثـــر واقـــع شـــویم. شـــهرداری اراک در حـــال 
حاضـــر رو بـــه جلـــو حرکـــت مـــی کنـــد کـــه همیـــن 

ـــت. ـــی اس کاف
ـــهر  ـــورای ش ـــر ش ـــو دیگ ـــی، عض ـــک افالک کاوه فل
اراک در ایـــن خصـــوص گفـــت: ایشـــان فـــرد 
ـــیار  ـــابقه بس ـــتند ،س ـــده ای هس ـــناخته ای ش ش

خوبـــی در شـــهرداری دارنـــد و در ایـــن مـــدت کارهـــا 
را بـــه ســـرعت انجـــام داده انـــد.

علـــی جعفـــر محصولـــی دیگـــر عضـــو شـــورای 
کالنشـــهر اراک اظهـــار داشـــت: بـــا توجـــه بـــه 
انتخابـــات متعـــدد شـــهردار بـــرای ایـــن شـــهر، 
بهتریـــن و بـــی حاشـــیه  تریـــن فـــرد کـــه بـــه تعهدات 
خـــود عمـــل کـــرد و حتـــی گـــره هایـــی کـــه در ایـــن 
ـــود قـــول بازشـــدن آن را داد ، آقـــای  شـــهر افتـــاده ب

ـــت. ـــان اس بیاتی
ــتای  ــان در راسـ ــی منافعشـ ــاال برخـ ــه حـ  اینکـ
انتخـــاب آقـــای بیاتیـــان بـــه خطـــر افتـــاده 
مشـــخص اســـت کـــه عـــده ای دنبـــال منافـــع 
خـــود هســـتند نـــه توســـعه شـــهر، عملکـــردی کـــه 
ـــده  ـــان دی ـــای بیاتی ـــاه از آق ـــدت کوت ـــن م ـــا در ای م
ایـــم و همچنیـــن ســـابقه و تجربـــه ای کـــه از پیـــش 

داشـــته نشـــان داده انـــد کـــه مـــرد کار اســـت.
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از این باد ار دمد خواهی رچاغ دل ربارفوزیز کوی یار می آید نسیم باد نوروزی

صفحه آخرهب گلزار آی زک بلبل زغل گفتن بیاموزیهب صحرا رو هک از دامن غبار غم بیفشانی
C H E S H M B E R A H

با حضور آقای بیاتیان در بین شورای 
شهر و شهرداری فضای همدلی و 

همراهی به وجود آمده است

عملکردی که ما در این مدت کوتاه از آقای بیاتیان 
دیده ایم و همچنین سابقه و تجربه ای که از 
پیش داشته، نشان داده اند که مرد کار است

ایشان فرد شناخته ای شده ای هستند، 
سابقه بسیارخوبی در شهرداری دارند ایشان رزومه خوبی دارند و عملکرد آقای بیاتیان مثبت است

عملکردشان قابل قبول است

بـه گـزارش چشـم بـه راه؛ طی حکمی از سـوی مهنـدس احمد 
مجیـدی، مدیرعامـل شـرکت ایرالکـو؛ خلیـل دارابـی بـه عنوان 
عضو جدید هیات مدیره باشـگاه منصوب شـد. دارابی از مدیران 
ارشـد کارخانه آلومینیوم و ورزش اراک؛ سابقه حضور در چندین 

دوره هیات مدیره و سرپرسـتی باشـگاه را در کارنامه دارد.

خلیل دارابی عضو جدید هیات مدیره 
باشگاه آلومینیوم اراک شد

معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی کشور: بیمارستان ها 
و مراکـز درمانـی خصوصـی کـه بـه صـورت شـبانه روزی فعالیت 
می کننـد، در ایـام نـوروز، فعالیت هایشـان را ماننـد قبـل انجـام 

می دهنـد و بیمـاران را بـه صـورت اورژانـس می پذیرند.
داروخانه های شبانه روزی  هم فعالیت خودشـان را در نوروز دارند. 
سـایر داروخانه هـا هـم در روزهـای غیرتعطیل فعالنـد. در زمینه 
کرونـا عمـده بـار در بخـش سـرپایی بـر دوش مطب ها اسـت اما 
در زمینـه بسـتری بیـش از 90 درصد بـار کرونـا در بخش دولتی 

است.

ایسـنا: رییس اورژانس استان مرکزی:40 پایگاه اورژانس استان 
از فـردا در حـال آمـاده بـاش خواهنـد بود، همچنین مسـافرانی 
کـه از طریـق راه آهـن از جنـوب کشـور وارد اسـتان می شـوند در 
راه آهـن تحـت کنترل و بررسـی به لحـاظ ویروس کرونا قـرار می 
گیرنـد و مراکـز خدماتـی و رسـتورانی نیز تحت نظـارت خواهند 
بـود.  در حـوزه درمـان تمـام توان بیمارسـتان هـا در ایام نـوروز به 
کار گرفته خواهد شـد. در حال حاضر در اراک فقط بیمارسـتان 
امیرالمومنیـن پذیرای بیمـاران کرونایی اسـت.اورژانس هوایی و 
یـک دسـتگاه اتوبـوس آمبوالنـس نیز به صـورت کامـل خدمات 

رسـانی خواهند داشت.

آماده باش نوروزی اورژانس استان مرکزی

 پایش کرونایی مسافران قطار

نحوه فعالیت مطب ها و بیمارستان های 
خصوصی در دومین نوروز کرونایی

همشهری : آمار متوفیان در نیم قرن اخیر بی سابقه است.
40 درصـد فوتی هـای کرونایـی کشـور در سـایت بهشـت زهرا 
پذیـرش و تطهیر شـده اند. در یک مـاه اول کرونا، متوفیان تیمم 

می شـدند. 

مدیرعامل بهشت زهرا:

آمار متوفیان در نیم قرن اخیر 
بی سابقه است

نمکـی در ایـن خصـوص گفـت: سـفرها، عامـل اصلـی انتقـال 
ویروس اسـت. نگرانیم که مردم ویروس را از نقاط آلوده تر به نقاط 
کمتر آلـوده ببرند و گرفتاری تازه ایجاد کنند. آمار خوزسـتان، ما 
را بهـم ریخـت وگرنه امـروز بایـد در حد مرگ ومیرهـای تک رقمی 
بودیـم. نگرانیـم کـه مردم بـا سـفر، ویـروس را از نقاط آلـوده تر به 

نقاط کمتـر آلوده ببرنـد و گرفتاری تـازه ایجاد کنند.

وزیر بهداشت :
 اگر خوزستان گرفتار موج کرونا نمی شد، 

االن آمار فوتی های کرونا تک رقمی بود

بـــا قـــدرت از تیـــم حمایـــت می شـــود، هـــواداران نگـــران 
ــند. نباشـ

ــت  ــوم اراک از موافقـ ــگاه آلومینیـ ــره باشـ ــات مدیـ ــو هیـ عضـ
ـــه  ـــا ادام ـــران ب ـــوم ای ـــرکت آلومینی ـــهامداران ش ـــدی س 64 درص
حمایـــت از تیـــم فوتبـــال آلومینیـــوم اراک در مجمـــع ایـــن شـــرکت 

خبـــر داد.
ــرکت  ــهامداران شـ ــع سـ ــون مجمـ ــی پیرامـ ــی رضایـ مصطفـ
آلومینیـــوم ایـــران عنـــوان کـــرد: در حالـــی کـــه طبـــق اعـــالم 
ـــث  ـــا بح ـــهامداران صرف ـــع س ـــود در مجم ـــده ب ـــرر ش ـــی مق قبل
افزایـــش ســـرمایه شـــرکت آلومینیـــوم مـــورد بحـــث قـــرار بگیـــرد،  
ـــتان  ـــال اراک و اس ـــداران فوتب ـــدی طرف ـــه عالقه من ـــه ب ـــا توج ب
مرکـــزی و همچنیـــن درخواســـت مدیرعامـــل و اعضـــای هیـــات 
ــال  ــم فوتبـ ــت از تیـ ــه حمایـ ــوع ادامـ ــرکت، موضـ ــره شـ مدیـ

ـــد. ـــرح ش ـــع مط ـــن مجم ـــز در ای ـــوم اراک نی آلومینی
ــد از 84  ــت 64 درصـ ــورد موافقـ ــوع مـ ــن موضـ ــزود: ایـ وی افـ
ــن  ــت و بدیـ ــرار گرفـ ــع قـ ــر در مجمـ ــای حاضـ ــد اعضـ درصـ
ترتیـــب تیـــم فوتبـــال آلومینیـــوم اراک می توانـــد تحـــت حمایـــت 
ـــد  ـــه ده ـــود ادام ـــه کار خ ـــدرت ب ـــا ق ـــران ب ـــوم ای ـــرکت آلومینی ش
ـــوم  ـــم آلومینی ـــو از تی ـــت ایرالک ـــت حمای ـــم از باب ـــواداران تی و ه

نگـــران نباشـــند./فردای ورزش

اخـبار ورزشی

عضو هیات مدیره باشگاه آلومینیوم اراک:

 ۶4 درصد از سهامداران ایرالکو با ادامه 
حمایت از تیم آلومینیوم موافقت کردند

ـــام  ـــا تم ـــال 99 ب س
فـــراز و فرودهـــای 
ـــه  ـــر ب ـــخ ت ـــخ و تل تل
پایـــان رســـید امـــا 
کام حـــوزه فرهنـــگ 
ـــاد  ـــی و اقتص ـــای کرونای ـــت ه ـــار محدودی در کن

ـــود. ـــایرین ب ـــر از س ـــخ ت ـــیخته، تل ـــام گس لج
علـــی رغـــم تمـــام کاســـتی هـــا در حـــوزه ی رســـانه 
ـــی،  ـــات فعالیت ـــود امکان ـــم از کمب ـــگ، اع و فرهن
تحمیـــل هزینـــه هـــای ســـنگین چـــاپ، مشـــکل 
تامیـــن کاغـــذ، عـــدم همراهـــی بســـیاری از 
نهادهـــا بـــا رســـانه هـــای بـــه اصطـــالح غیرهمســـو 
ـــن  ـــان، ای ـــا همچن ـــت، ام ـــن دس ـــواردی از ای و م
ـــه و  ـــای جامع ـــم بین ـــه چش ـــد ک ـــا بودن ـــانه ه رس
گـــوش شـــنوای اقشـــاری شـــدند کـــه درد داشـــتند 
ـــادی  ـــای اقتص ـــی ه ـــیدند و ناکام ـــی کش و درد م

ـــد؛؛ ـــی کردن ـــه م ـــری تجرب ـــس از دیگ ـــی پ  را یک
 تاریـــخ نشـــان داده کـــه آنچـــه هیچـــگاه رو بـــه 
نیســـتی و فراموشـــی نبـــوده، تحریـــر وقایـــع و 
ـــوده  ـــش ب ـــس و پی ـــای روزگاران پ ـــت رخداده ثب

اســـت.
ـــن  ـــه در ای ـــی ک ـــه آنان ـــود ب ـــی ش ـــه م ـــس چگون پ
عرصـــه، جانفشـــانی هـــا نمـــوده انـــد و طاقـــت 
ـــده  ـــاق ش ـــان ط ـــایش روحش ـــر فرس ـــان ب هایش
ـــد!؟ ـــان را ندی ـــید و آن ـــالن کش ـــط بط ـــت، خ اس
هـــا  نوشـــتاری  بخصـــوص  و  هـــا  رســـانه 
لنـــگ لنـــگان خـــود را بـــا حداقـــل تـــوان 
پایـــان  خـــط  بـــه  حمایتـــی  و  معیشـــتی 
رســـاندند و بـــرادری خـــود را بـــا هضـــم شـــرایط 
 پیـــش آمـــده بـــر همـــگان ثابـــت کردنـــد؛ 
در حســـاس تریـــن شـــرایط سیاســـی پـــای کار 
ـــادی  ـــت اقتص ـــن وضعی ـــخت تری ـــد،،در س بودن

پـــای کار ماندنـــد،، در پیچیـــده تریـــن شـــرایط 
اجتماعـــی همراهـــی کردنـــد،، و در اوج بـــی 
توجهـــی بـــه فرهنـــگ، لحظـــه ای   از رســـالت 

ــد..  ــذار نکردنـ ــود فروگـ خـ
ـــر  ـــای عم ـــه ه ـــا و هفت ـــین روزه ـــه واپس ـــال ک ح
دولـــت فعلـــی ســـپری مـــی شـــود و عملکـــرد 
ـــه ی نقـــد قـــرار گرفتـــه اســـت، نقـــد  دولـــت در بوت
بـــر رفتـــار بـــا رســـانه هـــا و تغییـــر ایـــن رویکـــرد 
مخـــرِب حـــوزه ی فرهنـــگ و رســـانه، بیـــش از هـــر 
زمـــان دیگـــر احســـاس مـــی شـــود. چراکـــه رســـانه 
 هـــا همچـــون همیشـــه ی تاریـــخ، بودنـــد هســـتند

خواهند بود...
ـــای  ـــه در تنگناه ـــد ک ـــن ش ـــر ای ـــوان منک ـــی ت نم
اقتصـــادی، اجتماعـــی، سیاســـی و فرهنگـــی، 
ضـــرب نهایـــی بـــر حـــوزه ی رســـانه وارد شـــد؛ 
ـــت،   ـــرایط محدودی ـــل ش ـــر تحم ـــالوه ب ـــه ع چراک

درِد انعـــکاس تنگناهـــا نیـــز مزیـــد بـــر علـــت بـــود.
هیچـــگاه، هیـــچ نهـــاد و ارگانـــی، نـــه تنهـــا 
اسپانســـر مالـــی کـــه حتـــی کاتالیـــزور روانـــی 
ـــانه  ـــه ی رس ـــر جامع ـــن ب ـــود و همی ـــا نب ـــانه ه رس
کفایـــت مـــی کنـــد کـــه همچـــون طفلـــی بـــی 
مـــادر در گهـــواره ی پـــر ســـرعت روزگار بتابـــد و 

ــد... ــش او نباشـ ــارای آرامـ ــس را یـ هیچکـ
ـــش  ـــن آرام ـــت، تضمی ـــت گف ـــا صراح ـــد ب ـــا بای ام
رســـانه هـــا و اصحـــاب رســـانه در گـــرو توجـــه، 
حمایـــت، مشـــکل گشـــایی، وســـاطت، ضمانـــت 
ــاب  ــری در اصحـ ــه گـ ــول مطالبـ ــت اصـ و رعایـ
ـــه  ـــه حلق ـــه ای ک ـــت؛ مقول ـــانه اس ـــگ و رس فرهن
ی گمشـــده ی ارتبـــاط تنگاتنـــگ فرهنـــگ 
و صنعـــت، فرهنـــگ و اقتصـــاد، فرهنـــگ و 
سیاســـت و ... اســـت،، باشـــد کـــه رســـانه هـــا 

تابنـــده تـــر از همیشـــه بتابنـــد ..

نگاهی به فراز و فرودهای 99

چشم به راه می مانیم...

ســال 85 بــود کــه بــه جــرم مــواد مخــدر دســتگیر و بــه 
حبــس ابــد محکــوم شــدم، بــا خــودم فکــر می کــردم 
کــه امیــدی بــه آزادی وجــود نــدارد، امــا 12 ســال بعــد 
سرنوشــتم بــه گونــه ای دیگر رقــم خــورد و من در ســال 
97 شــامل رافــت اســالمی شــدم و بــا »عفــو« از زنــدان 
بیــرون آمــدم، ولــی هنــوز طعــم »آزادی« را بــه درســتی 
نچشــیده بــودم کــه دســتم بــه خــون آلــوده شــد و مهر 

قاتــل بــر پیشــانی ام خــورد…
این هــا بخشــی از اعترافــات مــرد 58 ســاله ای اســت 
ــرار  ــب ق ــت تعقی ــدرش تح ــل زن پ ــام قت ــه اته ــه ب ک
گرفــت و چنــد ســاعت بعــد بــا صــدور دســتورات 
ویــژه ای از ســوی قاضــی دکتر حســن زرقانــی )قاضی 
ــده اداره  ــان ورزی ــط کارآگاه ــد( توس ــل عم ــژه قت وی
جنایــی پلیــس آگاهــی خراســان رضــوی در منطقــه 

شــهر جدیــد گلبهــار دســتگیر شــد.
متهــم ایــن پرونــده جنایــی کــه بــا نظــارت مســتقیم 
ــی(  ســرهنگ مهــدی ســلطانیان )رئیــس اداره جنای
مــورد بازجویی هــای تخصصــی قــرار گرفتــه بــود، پس 
از فــراز و نشــیب های ســاختگی برای کتمــان ماجرای 
جنایــت، در نهایــت لــب بــه اعتــراف گشــود و راز قتــل 
»زن بابــا« را فــاش کــرد. او که در حضــور قاضی زرقانی 
و ســرهنگ علــی بهرامــزاده )جانشــین پلیــس آگاهی 
خراســان رضــوی( جزئیــات ایــن حادثــه هولنــاک 
ــه  ــرا ب ــاد م ــه »اعتی ــن ک ــان ای ــا بی ــی داد، ب ــرح م را ش
ــت  ــوع جنای ــی وق ــاره چگونگ ــاند«، درب ــودی کش ناب
گفــت: ســال 97 وقتــی بعــد از 12 ســال از زنــدان آزاد 
شــدم، دیگــر چیــزی نداشــتم. همســرم طــالق گرفته 

بــود و پــدرم نیــز اهمیتــی بــه مــن نمــی داد. 
ــتم را  ــد و دس ــم نمی آم ــه مالقات ــدان ب ــی در زن او حت
نمی گرفــت. بــه همیــن دلیــل بعــد از آزادی از زنــدان 
دوبــاره ســراغ مــواد مخــدر رفتــم، در حالــی کــه جوانی 
ــدر  ــواد مخ ــه م ــادم ب ــه اعتی ــودم! خالص ــکار ب ورزش
صنعتــی هر روز بیشــتر می شــد و در منطقــه گلبهار با 
زنــی زندگــی می کــردم کــه او را »مــادر« صــدا مــی زدم! 
وقتــی پــدرم آذرمــاه گذشــته بــه خاطــر ابتــال بــه 
بیمــاری »کرونــا« درگذشــت، منتظــر بــودم تــا تکلیــف 
ــول  ــا پ ــتم ب ــود! می خواس ــن ش ــه ای روش ــزل ارثی من
فــروش آن خانــه ویالیــی، تکانــی بــه زندگــی ام 
بدهــم، چــون اوضــاع خوبــی نداشــتم و با جمــع آوری 
ــال  ــن ح ــی در همی ــدم. ول ــات روزگار می گذران ضایع
ناگهــان فهمیــدم کــه پــدرم دو دانــگ از منــزل ارثیه ای 
را بــه نــام همســر دومــش ســند زده اســت. مــا تــا آن روز 
تصــور می کردیــم زن پدرم فقط 14 ســکه مهریــه دارد! 

امــا بــا افشــای ایــن ماجــرا ورق برگشــت. 
او کــه در همــان منــزل ویالیــی ســکونت داشــت، نــه 
تنهــا خانــه را تخلیــه نمی کــرد بلکــه مدعــی بــود کــه 
بایــد ســهم او از اجــاره طبقــه بــاال نیــز داده شــود! ایــن 
مســائل بــه اختالفــات بیــن او و مــن و چهــار خواهــرم 
انجامیــد تــا جایی کــه کار به دادگاه و پاســگاه کشــید.

متهــم به قتــل زن 46 ســاله ادامــه داد: ایــن اختالفات 
هــر روز شــدت می گرفــت و زن پدرم از خواســته هایش 
کوتــاه نمی آمــد. مــن هــم کــه از ایــن ماجــرا بــه شــدت 
ناراحــت بــودم، تصمیــم گرفتــم بــا او صحبــت کنــم تــا 
ــه  ــوع حادث ــل از وق ــد. روز قب ــخص کن ــف را مش تکلی

ــن  ــم، از م ــدا می زن ــادر« ص ــه او را »م ــرب ک آن زن ع
ــا او  ــم ت ــهد بیایی ــه مش ــار ب ــم از گلبه ــا ه ــت ب خواس
ــام  ــودش را انج ــری خ ــور محض ــای اداری و ام کار ه

بدهــد. 
وقتــی کار هــای آن زن بــه پایــان رســید، او از مــن جــدا 
شــد و بــه خانــه دختــرش رفــت. من هــم که ســرگردان 
بــودم، بــه طــرف منــزل خواهــرم در بولــوار ســیدرضی 
رفتــم، ولــی کســی در خانــه را بــاز نکــرد. بــه ناچــار بــه 
ســمت بزرگــراه امــام علــی )ع( آمــدم و در آن جــا به یک 
پاتــوق اســتعمال مــواد مخــدر رفتــم و مقداری شیشــه 

کشــیدم تا شــب شــد. 
حــدود ســاعت 21 بــود کــه بــه ســوی بولــوار امامیــه 
ــم!  ــت کن ــدرم« صحب ــا »زن پ ــا ب ــردم ت ــت ک 13 حرک
بــه آرامــی از پشــت منــزل و از روی دیــوار همســایه کــه 
منزلــی یــک طبقه اســت، بــه درون حیــاط خانــه پدرم 
پریــدم و پاورچیــن پاورچیــن داخــل زیرزمیــن رفتــم، 
ــی  ــرد. باق ــی نمی ک ــن زندگ ــی در زیرزمی ــون کس چ
مانــده مــواد مخــدر را بیرون آوردم و مشــغول اســتعمال 
شــدم. هــی چــرت زدم و هــی کشــیدم! تــا ایــن کــه در 
همــان عالــم نشــئگی صبــح شــد. آرام آرام از زیرزمیــن 
بیــرون آمــدم و بــه طبقــه بــاال رفتــم. از طریــق پنجــره 
رو بــه بالکــن کــه یکــی از میله هــای آن را خــارج کــرده 
بــودم، وارد منــزل شــدم. »مهــری« کنار بخــاری خواب 
ــن  ــد، م ــواب پری ــن از خ ــروصدای م ــا س ــی ب ــود، ول ب
بالفاصلــه دهانــش را بســتم تــا ســروصدا نکنــد و بــا او 
صحبــت کــردم و گفتــم کــه مــا بــه تــو بــدی نکردیــم، 
چــرا ایــن کار را بــا مــا می کنــی؟ چــرا خانــه را تخلیــه 

ــا مــن درگیــر  ــود، ب نمی کنــی؟ او هــم کــه ترســیده ب
شــد کــه در همیــن هنــگام چاقــو را بیــرون کشــیدم و 
ضربــه ای بــه گردنــش زدم. تیغــه چاقــو روی گردنــش 
ــل  ــه داخ ــود او را ب ــون آل ــر خ ــن پیک ــد و م ــی مان باق
حمــام منــزل کشــیدم. در ایــن هنــگام فــرد دیگــری 
ــه از  ــرای آن ک ــرد. ب ــدا می ک ــی زد و او را ص ــدام در م م
شــر او خــالص شــوم، بــا صدایــی ظریــف گفتــم: »من 
حمــام هســتم!« بــا ایــن جملــه همســایه رفــت و مــن 
ــه بیــرون آمــدم و در  ــا کلید هــای مقتــول از خان هــم ب
را قفــل کــردم. بعــد هــم خــودم را بــه گلبهــار رســاندم و 
در اندیشــه فــرار بــه شــهر دیگــری بــودم کــه کارآگاهان 

رســیدند و مــرا دســتگیر کردنــد.
ــاله(  ــل 58 س ــه قت ــم ب ــواد« )مته ــات »ج ــا اعتراف ب
قاضــی زرقانــی بــا صــدور قــرار بازداشــت موقــت، او را 
در اختیــار کارآگاهــان اداره جنایی گذاشــت تــا زوایای 
پنهــان دیگــر ایــن پرونــده جنایی و همچنین درســتی 
ــای  ــورد کنکاش ه ــم م ــای مته ــتی ادعا ه ــا نادرس ی
دقیق پلیســی قرار گیرد. ظهر روز چهارشــنبه بیســتم 
اســفند، خواهــر زنــی کــه بعــد از مــرگ همســرش بــه 
ــهد  ــه مش ــوار امامی ــی در بول ــزل ویالی ــی در من تنهای
ــه شــدت نگــران خواهــرش شــد،  زندگــی می کــرد، ب
چــون بــه تمــاس هایــش پاســخ نمــی داد. او ســپس بــا 
زن مســتاجر طبقــه باال تمــاس گرفــت و از او خواســت 
ســراغ خواهــرش بــرود و او را از نگرانــی نجــات بدهــد! 
آن زن مســتاجر هــم بــی درنــگ بــه طبقــه پاییــن آمد، 
ــایه( را  ــری« )همس ــام »مه ــی زد و ن ــه در م ــی هرچ ول
صــدا مــی زد، کســی جــواب نمــی داد. درحالــی کــه 

کفش هــا بیــرون از خانــه بــود و او اطمینــان داشــت که 
زن بیــوه در خانــه اســت!

در همیــن هنــگام صدایــی شــنید که می گفــت: »من 
حمــام هســتم!« او بــا شــنیدن ایــن جملــه بــه منــزل 
ــه خواهــر همســایه اش گفــت کــه  خــودش رفــت و ب

نگــران نباشــد. 
ــر  ــوش، خواه ــکار مغش ــی و اف ــال، نگران ــن ح ــا ای ب
»مهــری« را رهــا نکــرد و بدیــن ترتیــب دایــی »مهــری« 
بــرای جویاشــدن از حــال او راهــی بولــوار امامیــه شــد، 
امــا بــاز هــم کســی در خانــه را باز نکــرد. تماس بــا آتش 
نشــانی، تنهــا چــاره ای بــود کــه بــه ذهــن آن ها رســید.
وقتــی امدادگــران آتــش نشــانی از راه رســیدند و قفــل 
منــزل را بــاز کردنــد، ناگهــان جســد زن 46 ســاله 
درحالــی کــه تیغــه چاقــو روی گردنــش بــود، داخــل 

حمــام نمایــان شــد.
ــد و  ــل عم ــژه قت ــی وی ــور قاض ــا حض ــد ب ــی بع دقایق
گروهــی از کارآگاهــان پلیس آگاهی تحقیقــات درباره 
ایــن جنایــت وحشــتناک آغاز شــد. آنــان بــا پیداکردن 
ــو  ــن ل ــده و همچنی ــرف ش ــازه مص ــیگار های ت ــه س ت
رفتــن ماجــرای اختــالف ارثیــه ای، بــی درنــگ عــازم 
گلبهــار شــدند و مــرد 58 ســاله را درحالــی دســتگیر 
کردنــد کــه همــه ســرنخ های این جنایــت به او رســیده 

بــود.
 بــا انتقــال متهــم بــه مشــهد، بازجویــی از وی توســط 
ســتوان عظیمــی مقــدم )افســر پرونــده( آغــاز شــد تــا 
ایــن کــه ســاعاتی بعــد در حضور قاضــی دکتــر زرقانی 

بــه قتــل »زن بابــا« اعتــراف کرد./خراســان

قاتل "زن بابا" راز جسد سخنگو را فاش کرد!

حال  در  خانوادگی  مسافرت  پوشش  در  که  فردی 
مخدر  ماده  گرم   500 و  کیلو   6 مقدار  جابجایی 
تریاک بود، در عملیات پلیس دلیجان دستگیر شد.  
به گزارش چشم به راه، سرهنگ "مجتبی جمالی 
تشریح  در  دلیجان  شهرستان  انتظامی  فرمانده   "
این خبر بیان داشت:ماموران پلیس مبارزه با مواد 
مخدر شهرستان در انجام تحقیقاتی از تردد فردی با 
یک دستگاه خودروی سواری حامل مواد مخدر از 

محورهای مواصالتی شهرستان مطلع شدند. 
وی اظهار داشت: با مراقبت های نامحسوس ماموران 
انتظامی، این فرد که در پوشش مسافرت خانوادگی 
با یک دستگاه خودروی سواری در حال تردد در یکی 
از محورهای مواصالتی شهرستان بود، شناسایی و 

دستگیر شد.
این مقام انتظامی اضافه کرد: با هماهنگی انجام 
شده با مرجع قضائی، خودرو متوقف و سرنشینان 

آن دستگیر شدند و در بازرسی از این خودرو مقدار 6 
کیلو و 500 گرم تریاک که در هواکش خودرو جاساز 
شده بود، کشف شد. فرمانده انتظامی شهرستان 
دلیجان در پایان با تأکید بر عزم قاطع پلیس در مبارزه 
با قاچاقچیان و توزیع کنندگان مواد مخدر در سطح 
جامعه افزود: متهم دستگیر شده در این عملیات پس 
از تشکیل پرونده به همراه مواد مکشوفه، برای سیر 

مراحل قانونی به دستگاه قضائی معرفی شد.

علیرضــا رضایــی، خبرنــگار چشــم بــه راه: رئیــس 
ــا اســتان مرکــزی از دســتگیری 13 نفــر از  پلیــس فت
تبلیــغ کننــدگان ســایت های شــرط بنــدی و قمــار در 
تحقیقــات تخصصــی کارشناســان پلیــس فتا اســتان 

ــر داد. ــر خب ــاه اخی ــای 3 م در عملیات ه
ســرهنگ آنقــی گفــت: افزایــش تبلیغــات بــرای 
دعــوت در ســایت های قمــار و شــرط بندی و از ســویی 
اقدامــات هنجارشــکنانه و خــارج از عرف برخــی افراد 

کــه در بیــن آن هــا گا هــا چهره هایــی از افــراد مشــهور و 
شــناخته شــده نیــز مشــاهده می شــود،از موضوعاتی 
کــه در ماه هــای اخیــر در فضــای مجــازی بازتــاب 

بســیاری داشــته اســت. 
در  کــه  شــده  دســتگیر  افــراد  کــرد:  اظهــار  وی 
زرندیــه  و  شــازند  خمیــن،  اراک،  شهرســتان های 
فعالیــت داشــتند که پــس از تکمیل تحقیقــات پلیس 
بــا تشــکیل پرونــده بــه مراجع قضایــی معرفی شــدند.

اخبار حوادث

دستگیری 13 نفر در سایت های شرط بندی و قمار استان مرکزیجابجایی مواد مخدر در پوشش مسافرت خانوادگی

مهدیه معصومی
سردبیر

الهه فراهانی
گروه شهری

 انتخاب سعید بیاتیان در آخرین دوشنبه قرن

 شهر به شهردار رسید
رضایی، عضو شورای شهر اراک: با حضور آقای بیاتیان در بین شورای شهر و شهرداری فضای همدلی و همراهی به وجود آمده است


