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تعویض روغنیسـپهر

)رضـا بیـغـشی(
Sepehr Auto Service

تعویض روغن و سرویس انواع خودرو
نشانی : اراک ، خیابان شریعتی ، مقابل حجاب نفیس

تلفن :  09027851635 

علی جعفر محصولی:   وجود افراد در سایه باعث می شود اتفاقات شورای قبل تکرار شود
سید وحید میرنظامی : استاندار مرکزی و دادستان به موضوع صنایع آالینده ورود کنند

سید رضا قریشی : نادیده گرفتن نقش شوراها، نادیده گرفتن نقش مردم است

چشم به راه در گفتگوی اختصاصی با رییس ، نائب رییس و رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر اراک:

 گزارش عملکرد اداره کل میراث 
فرهنگی ، گردشگری و صنایع 

دستی استان مرکزی

تالش بی وقفه

 نگاه توسعه بخشی 
فرماندار شازند در مصاحبه با چشم به راه از اهداف بلند مدت 

و اصلی ترین مسائل این شهرستان گفت:

سال ۱۴۰۰ را شاید بتوان یکی از سخت ترین سال های اقتصادی 
، اجتماعی و فرهنگی کشور پس از انقالب اسالمی دانست. اگرچه 
با شروع سال ۱۴۰۰ و نوید شروع به کار دولت جدید گمان می رفت 
که خون تازه ای در رگ های کالبد نیمه جان اقتصاد کشور دمیده 
شود، اما با گذشت حدود ۱۲ ماه از سال و ۸ ماه از آغاز دولت جدید 

مسائلی باعث شد که این رشد به 

سخت تر از هر سال گذشت...

برنامه جامع
 آقا گرگه

 و مادربزغاله ها
 )برجام(

•  آِسدِمّتی

پتروشیمی شازند تبلور خودباوری، استوار و بالنده 
در برابر تحریم های ظالمانه بین المللی:

با حضور مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی،  
پروژه های توسعه ای پتروشیمی شازند افتتاح و کلنگ زنی شد

علیرضا کریمی ، شهردار اراک:

سال ۱۴۰۱ سال تحول اراک  خواهد بود

همراهی مردم با دستگاه های 
انتظامی، امنیتی و امدادی

 در طرح نوروزی ضروری است

استاندار مرکزی: 



C H E S H M B E R A H

2
به  بود که یحیی رمضانی  ماه سال جاری  آذر   ۲9
عنوان فرماندار شهرستان شازند معارفه شد. رمضانی 
اهل استان چهار محال و بختیاری و دارای مدرک 
دکتری برنامه ریزی است که از سوابق وی میتوان به 
مدیرکلی دفتر برنامه ریزی ، مدیرکلی دفتر اقتصادی 
استانداری البرز و معاون کمیته امداد استان البرز 
به  خویش  ای  توسعه  نگاه  با  رمضانی  کرد.  اشاره 
قابلیت  ترین  اصلی  برشمردن  و  شازند  شهرستان 
بلند  راهبردهای  و  بلندمدت  اهداف  توسعه،  های 
مدت توسعه به گفتگو با خبرنگار هفته نامه چشم به 
راه پرداخت که متن مصاحبه به شرح ذیل می باشد. 

فرماندار شهرستان شازند در گفتگوی اختصاصی با 
هفته نامه چشم به راه گفت: برخورداری از صنایع 
و  فني  ویژگي های  با  فرد  به  منحصر  و  مادر  بزرگ، 
تخصصی، موقعیت ممتاز جغرافیایی و همجواری 
با قطبهای جمعیتی و صنعتی مهم  و واقع شدن 
ـ جنوب و  در کریدور حمل و نقل بین المللی شمال 
ـ غرب کشور، واقع شدن در  محورهای ارتباطی شرق 
مسیر خطوط اصلی انتقال و تأمین انرژی )نفت، گاز، 
برق( کشور و امکان بهره برداری از این خطوط، وجود 
قابلیتهای گسترده در زمینه تولید محصوالت باغی، 
زراعی و دامی و پرورش گل و گیاه تزئینی با ارزش 
صادراتی، گیاهان دارویی و ذخایر نادر گیاهی، وجود 
منابع و ذخایر معدنی، سنگهای ساختمانی و سولفات 
سدیم، وجود جاذبه های گردشگری و تفرجگاهی در 
و کانونهای گردشگری، وجود فضای  محور شازند 
جذب  جهت  مناسب  و  امن  اقتصادی  اجتماعی، 
سرمایه های بخش خصوصی، وجود پیشینه تاریخی، 
فرهنگی غنی و مفاخر مذهبی، علمي و سیاسی 
در شهرستان، وجود زمینه های قانونی برای توسعه 
ورزش، نگرش مثبت جامعه به فعالیتهای ورزشی 
داوطلب  تشکل  های  و  خصوصی  بخش  گرایش  و 
غیردولتی )NGO( به سرمایه گذاری و خدمات رسانی 
در توسعه ورزش را از اصلی ترین قابلیت های توسعه در 

شهرستان شازند برشمرد.
عمده ترين تنگناها و محدوديت های 

توسعه شهرستان شازند
آب  منفی  بیالن  و  منابع  کمبود  افزود:  رمضانی 
در  زیرزمینی  آب  سفره های  سطح  شدید  افت  و 
دشتهای شهرستان، کوچک بودن قطعات اراضی 
در  آب  بهره وری  و  مکانیزاسیون  بودن  پایین  و 
و  بخش کشاورزی،کمبود و ضعف شدید خدمات 
زیرساخت های شهری، محدودیت توسعه کالبدی 
شهر شازند به دلیل وجود موانع طبیعی )ارتفاعات 
جنوب شهر(، عبور شبکه راه آهن و خطوط انتقال 
نفت و گاز از درون بافت شهری و استقرار واحدهای 
صنعتی در محدوده شهری وکمبود خدمات برتر در 
مرکز شهرستان و نارسائی سلسله مراتب خدماتی 
در شهرستان عمده ترین تنگناها و محدودیت های 

توسعه شهرستان شازند هستند.
اصلی  ترين مسائل

در  محدودیت  گفت:  شازند  شهرستان  فرماندار 
تأمین منابع آب شرب و نارسائی سیستم توزیع آب 
آلودگي های   ، شهرستان  روستاهای  و  شهرها  در 
آب  منابع  در  صنعتی  و  شهری  فاضالب  از  ناشی 

شرب شهرهای شازند و مهاجران، استقرار نامناسب 
شازند،  شهری  محدوده  در  آالینده  فعالیتهای 
مهاجران و آستانه که موجب آلودگي شدید هوای 
شهر و عدم انطباق شرایط زیست محیطی شهر با 
استانداردهای موجود گردیده است، رشد ناهماهنگ 
بخشهای اقتصادی، اجتماعی به ویژه ضعف رشد 
بخش خدمات اجتماعی، بازرگانی، شهری و خدمات 
پشتیبان تولید علیرغم گسترش فعالیتهای صنعتی 
نگهداری  و  جذب  توان  در  نارسائي  درشهرستان، 
پایین بودن میل  و  سرمایه های بومی و کارآفرینان 
ماندگاری نیروهای متخصص شهرستان، پایین بودن 
سطح سواد و باال بودن سن نیروي انسانی بخش 
کشاورزی استان، عدم تعادل بین دام و مرتع، فقدان 
نظام شناسایی استعدادهای ورزشی از اصلی ترین 

مسائل در شهرستان شازند می باشند.
اهداف بلند مدت

وی ادامه داد: با توجه به قابلیت ها و تنگناها، توسعه 
شهرستان بر پایه صنعت و کشاورزی و خدمات استوار 
خواهد بود. بدین ترتیب اهداف بلند مدت توسعه 

شهرستان عبارتند از:
ـ ارتقاء سهم، نقش و جایگاه شهرستان در صنعت و  ۱
ایفای نقش تخصصی در تولید محصوالت شیمیایی، 

و.... در سطوح ملی و فراملی.
ـ تأمین آب با اولویت استفاده از ذخایر ایجاد شده  ۲
از  آب  انتقال  برای  سازی  ظرفیت   و  سطحی  آب 
و  آبهای زیرزمینی  تقویت منابع  سد کمال صالح، 

بهره برداری مطلوب از آبهای موجود.
ـ ارتقاء و نوین سازی فعالیتهای بخش کشاورزي 3

معدن  بخش  فعالیتهای  نوین سازی  و  توسعه  ـ  ۴
شهرستان

در  محیطی  زیست  استانداردهای  تأمین  ـ  5
زیستگاههای انسانی شهرستان و حفظ منابع 

به  ارتقاء خدمات  و  زیرساخت ها  بهبود کیفیت  ـ  6
ویژه خدمات شهری و مراکز گذران اوقات فراغت در 
شهرهای شهرستان با تأکید بر شهر شازند ومهاجران 

و آستانه
ـ توانمندسازی جمعیت روستایی و تنوع بخشی به  7

فعالیتهای اقتصـادی جامعه روستایی
سرمایه های  توسعه  و  مهارت  دانش،  گسترش  ـ  ۸

انسانی و اجتماعی
و  فرهنگی  ارزشهای  دینی،  معرفت  اعتالی  ـ  9
تعمیق  و  تحکیم  و  شهرستان  هویتی  ویژگي های 
فرهنگ اصیل شهرستان و ایجاد تعادل در فرصتهای 

اجتماعی.
ـ  توسعه و تقویت صنعت گردشگری شهرستان ۱۰

ـ تقویت همگرایی جغرافیایی و انسجام بخشی  ۱۱
درونی بین نواحی مختلف شهرستان

در  آن  افزایش  و  بهره وری  نهادینه سازی  ـ  ۱۲
بخش های،کشاورزی، اقتصادی و عوامل تولید

ارتقاء نقش ورزش در تأمین سالمت جسمی  ـ  ۱3
گروه های  و  افراد  توانمندیهای  تقویت  و  روحی  و 

اجتماعی.

ایفای  برای  تعاونی  بخش  توانمندسازی   -۱۴
اقتصادی  بنگاه های  اداره  و  گسترده  فعالیت های 

بزرگ.
سطوح  در  زنان  جایگاه  و  نقش  توسعه  ـ  ۱5

تصمیم سازی و تصمیم گیری شهرستان
فرماندار شازند راهبردهای بلند مدت توسعه را 

در:
ـ توسعه و گسترش صنایع جدید با تأکید بر ایجاد  ۱
خوشه های صنعتی و گسترش پیمانکاری های جزء و 
مرتبط با صنایع موجود و اجتناب از گسترش صنایع 

آب بردرشهرستان.
ـ تقویت شهرک ها و نواحي صنعتی و ایجاد پارکهای  ۲
مراکز  و  مجتمع ها  ساماندهی  و  فن آوری  و  علمی 

صنعتی غیربرنامه ریزی شده.
ـ حفاظت و بهره برداری متعادل و مجاز از منابع آبی  3

شهرستان
آبیاری و ترویج روشهای جدید  افزایش راندمان  ـ  ۴
آبیاری و افزایش سطح مکانیزاسیون در فعالیتهای 

کشاورزی.
ـ سالم سازی آب شرب مصرفی به ویژه در شهرهای   5

شازند و مهاجران
ـ گسترش الگـوی کشت تخصصـی در منـاطـق  6
خـاص و فشرده سـازی کشت و تجاری نمودن آن با 
توجه به محدودیت آب و تراز منفی سفره ها و گسترش 

علمیات یکپارچه  سازی اراضی.
ـ گسترش و ترویج فعالیتهای تولید گل و گیاهان  7

زینتی و دارویی به روشهای نوین با تأکید بر کانونهای 
تولیدی مستعد.

ـ تغییر شیوه دامداری به سمت پرورش دام سنگین  ۸
صنعتی و ترویج پرورش انواع طیور، زنبور عسل، و 

توسعه آبزی پروری.
پایین  تجهیزات،  و  ماشین آالت  صنایع  توسعه  ـ  9
و  کشاورزی  تبدیلی  و  پتروشیمی،  غذایی  دستی 
توسعه فعالیت های اکتشافی و استخراج معادن و 

فرآوری مواد معدنی.
ـ حفظ تعادل اکوسیستم های طبیعی و رعایت و  ۱۰
تأمین استانداردهای زیست محیطی در کانون های 
شهری و صنعتی شهرستان، به ویژه کانونهای صنعتی 

شازند.
ـ تقویت و تجهیز تأسیسات و خدمات شهری در  ۱۱

شهرستانها
ـ تقویت و گسترش تأسیسات بخش بازرگانی و  ۱۲

فعالیتهای گمرکی.)پیشنهاد بندر خشک(
ـ توجه به نقش آموزش نیروی انسانی به عنوان  ۱۴

محرک اصلي توسعه فرهنگی شهرستان
۱5 ساماندهی و توسعه کمی و کیفی آموزش )عالی و 
عمومی( و ارتقاء شاخصهای آموزشی و توسعه فناوری 

اطالعات و ارتباطات.
ـ توسعه کمی و کیفی مراکز پژوهشی و تحقیقاتی و  ۱6

ارتقاء شاخصهای پژوهشی.
افزایش  به منظور  تقویت نهادهای غیردولتی  ـ  ۱7

مشارکت مردمی
توسعه  مدیریت  نمودن  هماهنگ  و  یکپارچه  ـ  ۱۸

فرهنگی، اجتماعی شهرستان
تجهیز  و  گردشگری  زیرساخت های  توسعه  ـ  ۱9
عرصـه های  در  تفریحی  سیاحتی،  کانون های 
گردشگری شهرستان با تأکید بر محـور سیـاحتیـ  

تفریحی شازند.
ـ توسعه و ارتقاء کیفیت راههای ارتباطی درون  ۲۲

شهرستان در تعامل با راههاي ملی
افزایش  از  حمایت  و  الزم  سازوکارهای  ایجاد  ـ  ۲3

بهره وری در بخش های اقتصادی و عوامل تولید.
همگانی،  پرورشی،  ورزش های  گسترش  ـ  ۲۴

تفریحی، قهرمانی و حرفه ای در شهرستان
ـ ریشه کنی فقر شدید و گرسنگی و بهره مندی  ۲5

همگانی از مواهب توسعه اقتصادی و اجتماعی.
ـ دستیابی همگانی به آموزش ابتدایی و ترویج و  ۲6

بهبود برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان.
ـ کاهش مرگ و میر مادران و کودکان. ۲7

ـ حمایت مؤثر از تشکیل و توسعه تعاونی ها و ایجاد  ۲9
و گسترش شهرك ها و مجتمع های تعاونی.

ـ بسترسازی برای افزایش مشارکت اجتماعي،  3۰
 اقتصادی، فرهنگی و سیاسی زنان در روند توسعه 

شهرستان
تقاضا  مدیریت  عرضه  و  نهادینه کردن  رویکرد  ـ  3۱
بهینه  آگاهی عمومی درمدیریت  افزایش سطح  و 

مصرف آب.
ـ ایجاد زمینه های الزم برای جلب مشارکت مردمی  3۲

و بخش خصوصی در بهره برداری و مدیریت آب.
ـ گسترش پوشش بیمه های اجتماعي و کاهش  33

تلفات انسانی در اثر حوادث نیز عنوان کرد.

سیاست

یادداشت
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 ادامه از صفحه اول . . .

سخت تر از هر سال گذشت...

یادداشت

آِسدِمّتی بی شرفنامه

سالها قبل که من کودکی ده  ساله بودم و 
می دویدم همچو آهو و میپریدم از سر جو! 
روزی از روزها، در مدرسه مان قرار به برپایی 
از  چهارتن  همراه  به  من  شد.  جشن  یک 
دوستاِن همچو آهوی خودم نزد آقای معلم 
رفتیم تا تقاضا کنیم که مارا در قالب یک گروه 
نمایش، راهی صحنه ی جشن بکند. آقای معلم که خیلی از اکیپ ما 
خوشش نمی آمد، گفت: شنگول و منگول و َپنگول و حبه ی انگور را 
بازی کنید! یکی تان هم بشود مادر بزغاله ها، خودم  هم چون صدایم 
کلفت است، میشوم گرگ! من  که از بز شدن خیلی خوشم نیامده بود، 
لب به اعتراض گشودم  و گفتم: آقا اجازه این خانواده اصال بچه ای به 
اسم پنگول نداشتند. اصال اسِم ُبز  که نمیتواند پنگول باشد. گربه که 
نبودند!نتیجه ی اعتراضم این شد که نقِش همان پنگول را دادند به من! 
و در سناریو هم تاکید کردند که پنگول اصال داخل خانه ی بزها نباشد، 
همان بیرون از خانه توی علف ها بی سروصدا برای خودش بَچرد! و 
این شد که من در روِز جشن، موقع ِ اجرای نمایش، بدوِن گفتِن هیچ 
دیالوگی، همان اوِل کار، توسط آقای گرگ خورده شدم تمام شدم رفت! 
یعنی آقای معلم به محض اینکه وارد صحنه شد، سِر راه، اول من را 
خورد، بعد دست و صورتش را ُشست و سر حوصله رفت زنِگ خانه ی 
شنگول و منگول را زد و تازه قصه شروع شد! بعدها اسم این سبک از 

نمایش را گذاشتند: برگام، چیز ببخشید، برجام!

برنامه جامع آقا گرگه و مادربزغاله ها )برجام(

گزارش عملکرد یک ساله حوزه گردشگری و سرمایه 
گزاری سال ۱۴۰۰

-افتتاح و راه اندازی ۴ اقامتگاه بوم گردی در سال ۱۴۰۰ 
۱-اقامتگاه بوم گردی روستای درمن شهرستان خنداب 
۲-اقامتگاه بوم گردی به بارت روستای قلعه نو اراک 
3-اقامتگاه بوم گردی آتشکده کهن روستای آتشکوه در 
شهرستان محالت ۴- اقامتگاه بوم گردی هفت سوارن 

فرنق در روستای فرنق شهرستان خمین 
جهت  گردشگری  مدت  کوتاه  های  آموزش  -بررسی 

تاسیسات  توسط  موسسات  آموزشی
خدمات  دفاتر  برداری  بهره  پروانه  مورد   ۱۰ -تمدید 

خدمات مسافرتی
-صدور و  تمدید 65 مورد کارت راهنمایان 

خدمات  دفاتر  از  ارسالی  شکایت  مورد   7 -بررسی 
مسافرتی 

-بررسی ۱۰ مورد مدارک متقاضایان مجوز بند ب دفاتر 
خدمات مسافرتی که دو مورد پذیرفته شده است و در 

حال صدور  پروانه بهره برداری می باشد
فراگیر   ۱5۰ ویژه  گردشگری  جامع  آزمون  -برگزاری 
دوره های کوتاه مدت – شامل: راهنمایان ایرانگردی و 
جهانگردی-  راهنمایان طبیعت گردی – مدیریت فنی 
دفاتر خدمات مسافرتی- مدیریت عمومی تاسیسات 

گردشگری- ارزیاب تاسسات گردشگری 
-برگزاری ۸ مورد آزمون مصاحبه زبان انگلیسی برای 3۰ 

نفر از قبول شدگان آزمون جامع گردشگری که ۲۸ نفر 
پذیرفته شدند

-برگزاری ۲ مورد آموزش کارکنان به صورت حضوری و 
انجام ۲5 مورد آموزش کارکنان بصورت مجازی 

-بررسی مدارک اساتید دوره های کوتاه مدت گردشگری 
-برگزاری ۴ جلسه اتاق فکر گردشگری 

-همکاری جهت برگزاری کمیته گردشگری صنعتی 
مدیران  از  تعدادی  و  شهر  شورای  اعضای  حضور  با 
کارخانه های صنعتی استان، جهاد دانشگاهی، اساتید 
استانداری  اجتماعی  امور  دفتر  کل  مدیر  دانشگاه، 
مرکزی. اتاق بازرگانی استان و دارندگان مجوز استارتاپ 
گردشگری با هدف بررسی راهکارهای توسعه گردشگری 

صنعتی  برگزار شد.«
-بازدید از دفاتر خدمات مسافرتی به تعداد 6۰ مورد

گردشگری  داوری  و  شتاب  جلسات  در  -شرکت 
الکترونیکی و صنعتی در این  جلسه محورهای ایده های 
ارائه شده  ۱۰ رویداد  کسب و کارهای اینترنتی با رویکرد 
شد.«  بررسی  گردشگری  فرهنگ  ارتقاء  و  صنعتی 
»ایده های ارائه شده در این جلسه شامل تولید محتوا 
در حوزه گردشگری صنعتی، ایجاد و توسعه پلتفرم های 
از  ایده پردازان  با رویکرد صنعتی بود که   گردشگری  
ایده های خود دفاع کردند و بعد از بررسی و داوری، 3 

مورد به عنوان ایده های برتر برنده اعالم شدند.«
-برگزاری جلسات مصاحبه تخصصی متقاضیان صدور 

کارت راهنمایان به تعداد 5 جلسه برای ۲5 متقاضی که 
تعداد ۲۰ نفر در این مصاحبه پذیرفته شدند.

گزارش عملکرد بازاريابی و تبلیغات گردشگری
-شرکت  نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع 

وابسته تهران 
-برگزاری  جشنواره محلی بیل گردانی نیم ور 
- جشنواره های برگزار شده در شهرستان ها 

۲- پیگیری و اطالع رسانی نمایشگا های گردشگری به 
کلیه تاسیسات گردشگری 

آگراو   – )آفریقای جنوبی  المللی  بین  نمایشگاه های 
آنادولی ترکیه – دمشق سوریه – ستالونیکی  اگادوگو- 
یونان – شن جن چین – شیامین چین – گوانگجو چین – 
اکسپوی دوبی- فیتور اسپانیا- نمایشگاه یونان – ونزوئال- 

اسلوک- آنکارا – و......(
3- پیگیری تابلوهای جاذبه های گردشگری و جمع 
بندی تابلوهای مورد نیاز هر استان از نمایندگی های 

شهرستان ها
- شهرستان شازند)۴ تابلوی مرمت یک ساخت ( 

-زرندیه ) 5 تابلو ساخت(
-ساوه ) سه تابلو ساخت 

-محالت ) ۴ تابلو مرمت ۴ تابلوی ساخت (
-خمین ) ۲ تابلوی مرمت 3 تابلوی ساخت (

-فراهان ) سه تابلوی مرمت ۱ ساخت ۱ جابه جایی(
- کمیجان ) سه مرمت و یک ساخت (

جمع  و  پیگیری   -۴
آوری اطالعات سامانه 
آمار  بررسی  و  رصد 
و  استانی  شاغلین 

شهرستانی 
شهرستان اراک ۲5 مورد . ساوه 9 مورد. محالت ۲3 

مورد . آشتیان 3 مورد . تفرش ۱ مورد 
5- پیگیری امور و مکاتبات مربوط به تشکل ها ی مردم 

نهاد استان و وگزارش عملکرد آنها به وزارتخانه 
ارسال گزارش عملکرد تشکل گردشیاران و هورشید 

میراث ایلیا 
6- پیگیری امور مربوط به جمع بندی امور گردشگری 
) رویدادها و جشنواره ها و جاذبه های تاریخی و دینی و 

ملموس و ناملموس ( 
ا- جمع بندی اطالعات گردشگری دینی و مذهبی۲- 
جمع بندی اطالعات گردشگری روستاهای هدف  3- 
جمع بندی اطالعات غذاهای ثبتی منطبق با آداب و 
رسوم استان  ۴- جمع بندی کلیه جشنواره های بومی 

و محلی استان  5- مکاتبات متفرقه دیگر  
اطالعات واحد سرمايه گذاری از تاريخ 
1400/01/01 لغايت 1400/12/18

اعداد مجوزهای صادر شده: 53 مورد )شامل۴9 مورد 
موافقت اصولی و ۴ مورد مجوز ایجاد(

حجم سرمایه گذاری پیش بینی شده:7۴۱۴میلیارد 
ریال

تعداد اشتغال پیش بینی شده: ۱۱35 نفر

تعداد برگزاری جلسات کمیته فنی سرمایه گذاری:5۰ 
مورد

تعداد برگزاری جلسات گروه کاری گردشگری استان:۲ 
مورد )بررسی ۲۴ طرح گردشگری(

در سال جاری در حوزه میراث غیرمنقول 7 اثر شامل: 
خانه فائزه فراهانی، محوطه باستان شناختی ورده، آب 
انبارهای میرزا رضا، القه و حاج محمد کریم بیگ آشتیان، 

حمام چهار سوق اراک ، کاروانسرای تاج آباد 
اثر شامل: صندوق چوبی  منقول 5  میراث  در حوزه 
امامزاه فضل و یحیی محالت، صندوق چوبی امامزاده 
قاسم کهک، صندوق چوبی امامزاده قاسم شاهواروق 
، سنگ فرمان شاه عباسی در انجدان، صندوق چوبی 

امامزاده منصور مامونیه 
میراث طبیعی ۴ اثر شامل : درخت توت کهنسال شماره 
، در توت کنهسال شماره ۲ استوه،  و دو استوه  یک 
درخت توت قرمز گازران و چنار کهنسال امامزاده حلیمه 

خاتون فریسمانه 
میراث ناملموس 5 اثر شامل:  چووش چلیک در منطقه 
بزچلو، شیوه تهیه و پخت غذای چالو در منطقه بزچلو، 
شیوه تهیه و پخت نان زردو نیم ور ، نظام مدیریت سنتی 
آب در دست نیم ور و روایت خوانی غریب و شاه صنم در 

ترکی سربندی 

 گزارش عملکرد اداره کل میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی استان مرکزی

تـالش بی وقـفـه

گزارش عملکرد معاونت میراث فرهنگی تا پایان سال 1400
مالحظاتحجم/ مقدارواحدعنوانردیف

شامل بنا ، بافت شهری و روستایی ، محوطه وتپه تاریخی2100تعداد اثرآثار تاریخی شناسایی شده1

شامل بنا ، بافت شهری و روستایی ، محوطه وتپه تاریخی953تعداد اثرثبت آثار غیرمنقول در فهرست آثار ملی ایران2

قنات ابراهیم آباد تنها اثر ثبت جهانی استان می باشد1تعداد اثرثبت آثار غیرمنقول در فهرست آثار جهانی3

شامل اشیاء تاریخی - فرهنگی15تعداد اثرثبت آثار منقول در فهرست آثار ملی ایران4

شامل درخت های کهنسال سطح استان24تعداد اثرثبت آثار طبیعی در فهرست آثار ملی ایران5

شامل آداب و رسوم و ...48تعداد اثرثبت میراث ناملموس در فهرست آثار ملی ایران6

شامل بنا ، بافت شهری و روستایی ، محوطه وتپه تاریخی40تعدادتعیین حریم آثار تاریخی7

ساالنه به طورمتوسط حدود40 بنای تاریخی مرمت میشود40اثرتعداد بناهای مرمت شد در طول سال8

-310قلمحفاظت و مرمت اشیاء فرهنگی، تاریخی9

-4400قلمساماندهی و مستندسازی اموال فرهنگی و تاریخی10

-11تعدادتعداد موزه های فعال ) وابسته، مشارکتی، خصوصی(11

ساالنه به طورمتوسط 2 کاوش انجام میشود2تعدادکاوش های باستان شناسی12

طرح های بهره برداری شده گردشگری تا پایان آذر ماه سال 1400

نامنام واحدعنوان طرحردیف
شهرستان بهره بردار

میزان
 سرمایه گذاری 

)میلیارد ریال(

اشتغال ایجاد 
شده

میزان تسهیالت 
پرداخت شده 
)میلیارد ریال(

254060اراکسید حسن حسینیتاج و تختمجتمع گردشگری1

25150خمینعلی طاهریهفت سواران اقامتگاه بومگردی2

630خمینعصمت نوروزیصبح روستااقامتگاه بومگردی3

8540/محالتفاطمه عبدالهیآتشکده کهناقامتگاه بومگردی4

30100اراکمجتبی حسنیبه بارتاقامتگاه بومگردی5

86/857260---جمع کل

 و اصلی ترین مسائل این شهرستان گفت: فرماندار شازند در مصاحبه با چشم به راه از اهداف بلند مدت

سرمنزل مقصود نرسد و آنچه که  نگاه توسعه بخشی 
شده  یاد  مسائل  پیشرفت  برای 
پیش بینی شده بود اتفاق نیفتد.  تورم، رشد اقتصادی نامناسب و رکود 
در بخش های زیادی از جمله مسکن در بسیاری از ماههای سال، از 

عوامل موثر بر آمار اقتصادی نامناسب کشور بود.
 از طرفی رشد اقتصادی در سال گذشته که به لطف رشد صنایع بزرگ 
مانند فوالد و آلومینیوم در 9 ماهه اول سال گذشته وجود داشت در 
مدت مشابه امسال چندان ارتقاء پیدا نکرد و رشد محسوس آن در 
سال جاری خصوصًا در عمده مردم که در بخش اداری و خدماتی 
مشغول هستند حس نشد.بحران کرونا نیز که برای سومین سال 
متوالی مثل تمام دنیا مهمان ناخوانده کشور ما نیز بود، ملغمه ای 
شد و بحران اقتصادی ، تعطیلی یا نیمه تعطیلی کسب و کارها، 
وضع اقتصادی بسیاری از مردم را تحت الشعاع قرار داد.  صنایع 
حمل و نقل )باری و مسافری( نیز تحت تاثیر سیطره کرونا بر کشور 
ضررهای هنگفتی تحمیل کرد. صنایع گردشگری و هتلداری نیز در 
همین زمره در کوران ضرردهی قرار گرفتند.  نکته بعدی، نوسانات 
شدید در بازارهای مالی و حبابی شدن قیمت ها به دلیل هجوم 
است. شده  بازارها  این  در  تورم  آن،  متعاقب  و  سمت  آن  به   مردم 
در  مدام  تقاضا  کاهش  دلیل  به  است  ماه  چندین  که  بورس هم   
حال سقوط و ضرردهی است. دیگر نکته قابل طرح که این روزها 
به دلیل خوف و رجاء های مذاکرات وین، بیش از پیش مورد توجه 
بازار ایران است نرخ ارز است. تمامی این موارد، نکاتی ست که توجه 
انداز مثبت  و چشم  اهداف  به  نیل  برای  را  ویژه دولتمردان کشور 
در ایران اسالمی را می طلبد. موضوعی که سال هاست در چنبره 
به  مردم،  و  ندارد  جایگاهی  مسئولین  از  برخی  سیاسی بازی های 
خصوص قشر آسیب پذیر جامعه، از نظر مالی با این نوسانات قیمت 
 ها به خصوص در ایام منتهی به پایان سال، بیشتر دست به گریبان 
هستند؛ مردمی که با تمام فشارهای اقتصادی و اجتماعی، هنوز هم تا 
پای جان در خدمت انقالب اسالمی ایران و آرمان پاک شهدای انقالب 
و جنگ هستند. به هر روی و با تمام این تفاسیر امیدواری به آینده ایران 
اسالمی مهمترین وظیفه ماست که امیدواریم در این شرایط حساس، 

از آن سربلند بیرون بیاییم.

شنیده ایم.  بارها  را  بودند"  بهتر  ها  "قدیم  جمله  ما  همه  قطعًا 
کار  به  گوهایشان  و  گفت  در  بزرگترها  اغلب  که  آشنا  جمله ای 
می برند. وقتی در یک جمع خانوادگی می نشینیم و به صحبت های 
بزرگترهای مان گوش می دهیم، حسرتی که در گفتن جمله "چقدر 
بخوانیم هایشان  چشم  در  می توانیم  را  بود"  خوب  قدیم ها   اون 
اما شاید این حس، برآمده از دلیلی روانشناختی باشد؛ چرا که اگر به 
عمق حرفهایشان دقت کنیم، شاید واقعا این جمله یک حرف کلیشه ای 
باشد که فرآیندی جامعه شناختی و روانشناختی را در بستر خویش دارد.
وقتی خود ما هم به گذشته خویش نگاهی می اندازیم درمی یابیم که 
بسیاری از اتفاقات را در همان دوران گذشته تجربه کرده ایم و حالوت 
اولین ها همیشه در یادها خواهد ماند. اولین مسافرت، لذتی دارد که 
در دفعات بعد ندارد؛ اولین پرواز با هواپیما در ذهن ها بیشتر می ماند؛ 
اولین شعری که می خوانیم، اولین داستانی که تورق می کنیم، اولین بار 

که ابراز احساسات می کنیم و عاشق می شویم و اولین.....
 شاید این اولین ها باشد که بازگشت به گذشته را شیرین تر از زمان 
حال می کند. مقایسه تجربیات اکنون با تجربیات گذشته ، ما را در 
شکاف بین انتظار یا مقایسه گرفتار می کند، اما با دیدگاهی به گذشته 
نمی توانیم بخشی از زمان گذشته را با بخشی از زمان حال قیاس کنیم 
و به استنتاج منطقی برسیم. اما نوستالژیک بودن مسائل می تواند برای 
مدت کوتاهی برایمان خوشایند باشد. در بسیاری از موارد قطعیت در 
زمان گذشته احساسی را به ما منتقل می کند که زمان حال نمی تواند 
آن حس را در ما به وجود بیاورد و شاید این یکی از مواردی است که 
احساس زیبایی را به ما می دهد.اما چه کنیم که بتوانیم در حال زندگی 
کنیم و نوستالژیک هایمان فقط یادآور خاطراتی باشند که بر ما رفته 
است؟ به احتمال زیاد، یادآوری گذشته و حضور ما در یک نقش که 
حس خوشایندی به ما می داد می تواند باعث چنین حالوتی شود، حال 
آنکه همان حس اگر االن برای من پیش بیاید شاید نه تنها حس خوبی 
به ما دست ندهد بلکه احساس خستگی را در ما بیافزاید؛ به طور مثال 
وقتی اولین بار با پیکان دهه شصت پدر به مسافرت رفتیم آنچنان شیرین 
و دلنشین می نمود که حاضر نبودیم آن را با چیز دیگری عوض کنیم، 
اما االن فکر کنید چند درصدمان حاضریم سوار یک پیکان دهه شصت 

بشویم و تمام مسیر را تا شمال کشور بدون کولر یا بخاری طی کنیم؟
این حس زیبای نوستالژی، زمانی برایمان زیباست که ما برای امروزمان 
حس قطعیتی پیدا کنیم. قیاس اجتماعی، یکی از مواردی است که 
گذشته را شیرین تر از اکنون و حال را نوشین تر از آینده می کند و طرز 
تلقی نسبتًا نادرست از اینکه "قدیم ها آنقدر ها هم شرایط سخت نبود" 
این باور را در ما به وجود می آورد که گذشته و حس نوستالژیک، دلکش و 

نغز است و این روزها نشانی از آن شهد شکرین گذشته نیست. 
 این موارد یعنی لزومًا به این معنی نیست که قدیم ها و در گذشته شرایط 
مطلوب بوده و امروز با این همه پیشرفت باز هم دل مرده ایم، بلکه این 
امر، نشات گرفته از این باور ماست که اکنون با اطمینان بیشتری با چنان 
پیشامد هایی روبرو می شویم، اما یادمان باشد یادآوری گذشته با تمام 
سختی ها و فشارهای اقتصادی، نبود ها و کمبودها باز هم حالوتی دگر 
دارد؛ به قول احمد محمود در رمان همسایه ها: سالهاست منتظر آمدن 

روزهای بهترم ولی نمیدانم چرا هنوز هم دیروزها بهترند.

فرهاد سلیمانی/ خبرنگار اجتماعی

نمیدانم چرا هنوز هم دیروزها بهترند



C H E S H M B E R A H

3
اخبار

شهری
شنبه  28 اسفند ماه 1400   •  سال هفدهم  •  شماره 469

رییـس شـورای اسـالمی شـهر اراک در گفتگـوی 
اختصاصـی بـا هفتـه نامـه چشـم بـه راه گفـت:

شـورای ششـم با شعار "شـهر را با هم بسـازیم "آغاز 
بـه کار کـرده اسـت، در اولین قدم نبایـد توقع نابجا 
بـرای مـردم ایجاد کرد. متاسـفانه در تمام انتخابات 
ها شـعارهایی داده می شـود که در اجرا به مشـکل 
 ، نمی شـود  بررسـی  هـا  چالـش  و  می خـورد  بـر 
شـورای ششـم با نگاهی بلنـد مدت و جامع سـعی 
دارد رویکـرد فرهنگی و اجتماعی را با هدف نشـاط 
اجتماعـی و جـذب سـرمایه اجتماعـی  در پیـش 

گیرد.
سـید وحیـد میرنظامی عنـوان داشـت:ما از لحاظ 
آمـاری در مواجهـه با معضـالت اجتماعی عملکرد 
نشـاط   : مثـال  بـرای  بسـیار ضعیفـی داشـته ایم 
اجتماعی، طالق، تله جمعیتی که تمـام این موارد 

باعـث تهدیـد و تحدیـد زیسـت و جامعه اسـت.
شـورای ششـم بـا توجـه بـه معضـالت و مشـکالت 
پیش رو توانسـته به خوبـی از منابع و فرصت هایش  

در ایـن مدت کوتـاه اسـتفاده کند.
میرنظامـی تاکیـد کـرد: شـورای ششـم بـا دریافت 
بخشـی از عـوارض آالیندگـی توانسـت بـا خریـد 
اتوبـوس بـه مبلغ ۱6۲ میلیـارد تومان جـان تازه ای 
بـه نـاوگان حمـل و نقل عمومـی ببخشـد و 3 پروژه 
میـدان مقاومت ،میدان امام حسـین و میـدان امام 
کـه میـراث شـورا قبل بـوده را پیـش بـرده و حتی به 

سـرانجام رساند.
 پروژه های نیمه کاره، میراث 

باقی مانده از شورای قبل 
از  مانـده  باقـی  میـراث  داد:  توضیـح  میرنظامـی 
شـورای قبـل پروژه هـای نیمـه کاره بـا زمـان انجـام 

طوالنـی و اتـالف منابـع بـود.
اراک اضافـه کـرد: شـورای  رییـس شـورای شـهر 
توجـه  قابـل  عملکـرد  ابتدایـی  مـاه  در 7  ششـم 
،متعادل و متناسـب با شـرایط و منابع داشته است 
و مـردم و افـکار عمومـی باید به شـرایط آب و هوایی 
در مـورد پیشـرفت پروژه هـا توجه کنند و مشـخص 
اسـت، کـه پیشـروی پروژه هـای عمرانـی در فصول 
گرم در شـهر اراک بسـیار باالتر از فصل برف و سرما 
خواهـد بـود. میرنظامـی در ادامه گفـت: به قوانین 

شـوراها در قانـون اساسـی ترتیـب اثر داده شـود.
وی افزود: در کشـورهای توسـعه یافته پلیس شهر ، 
محیط زیسـت، دسـتگاه های مرتبط با زیر سـاخت 
شهری )آب، برق، گاز و مخابرات و...( با هماهنگی 
بـا شـهرداری و انجمـن شـهر جهـت ارائـه خدمات 
بهتـر، فعالیـت مـی کننـد ولـی در ایـران منتصـب 
دولـت هسـتند و ایـن موضـوع باعـث دوگانگـی در 

وظایـف و اختیارات می شـود.
مثـاًل در مـورد پـل سـنجان کـه طـرح توسـعه ملـی 
اسـت و ناتمـام مانـدن آن موجـب نارضایتـی مـردم 
شـده اسـت یـا کمربنـدی شـمالی کـه ۱5 سـال از 
شـروع سـاخت آن میگـذرد ولـی بخاطـر یکسـری 
شـرایط زیر بار ترافیکی نمی رود ،باعث شـده فشـار 
و بـار مضاعفـی بـر روی دوش شـورا و شـهرداری 
باشـد؛چراکه، به واسـطه کم کاری و عدم ساخت به 
موقع کمربند شـمالی حجم ترافیک از میدان امام 
حسـین)ع( عبـور می کنـد کـه تلفـات جانـی مالی 
و زمانی بسـیاری برای همشـهریان داشـته اسـت و 
شـهرداری مجبـور شـده در آن نقطـه پـروژه  تقاطع 
تعریـف کند.  رییس شـورای شـهر اراک اعالم کرد: 
مـا سالهاسـت کـه میگوییـم اراک جـزو ۲_3 شـهر 

آلـوده ایران اسـت.
و  اسـتانی  و  جمعـی  همـت  هیـچ  درحالیکـه 
هماهنگـی بیـن دسـتگاه های موظـف بـرای رفـع 

نمی شـود. دیـده  معضـل  ایـن 

وقتـی میگوییـم کمربنـدی شـمالی بایـد زیـر بـار 
ترافیکـی رود و طـرح مسـئله 5۸ متـری کـه امـروز 
صحبت از ۲۴ متری شـدن آن هسـت اگر بدون در 
نظـر گرفتـن منابـع ، امکانـات و مطالعات مناسـب 
و مشـورت بـا شـورا و شـهرداری انجام شـود نه تنها 
مشـکلی را حـل نمی کنـد بلکـه خـود بـه معضلـی 

تبدیـل خواهد شـد.
انجـام و تعریـف پروژه هـای   میرنظامـی در مـورد 
جدیـد در شـهر اراک گفـت: مـا از شـما رسـانه ها و 
مطبوعـات خواهشـمندیم، طبـق طبـق شـعار ها 
توقعـات را بـاال نبریـد و بدانیـد، اگـر پـروژه و منابـع 
تناسـبی نداشـته باشـند باعث طوالنی شـدن روند 
و ایجـاد مشـکالت عدیده برای مردم خواهیم شـد.
پروژه هـای اجرایـی در ورودی  افـزود:  میرنظامـی 
شـهرک های هجرت، جوادیه ،حمیدیـه و امیرکبیر 
بـه خاطـر زمـان بـر شـدن باعـث مزاحمـت بـرای 

اهالـی و کسـبه شـده اسـت.
اگـر دولـت بـرای اجـرای پروژه هـا ملی بـه کمک ما 

نیایـد ،اجـرای پروژه به شـعار می رسـد.
دولـت و مسـئولین در مورد اجـرای پروژه هایی مثل 
دره گردشـگری گـردو و دیگـر پروژه هـای بـا منافـع 

ملی همراه شـورا و شـهرداری باشـند.
وی در ادامـه گفت:بسـیاری از اقدامـات شـورای 
ششـم در راسـتای رفـع موانـع حقوقـی و سـرمایه 

گـذاری در شـهر اراک بـوده اسـت.
میرنظامی افـزود:در ۲ پـروژه دره گردشـگری گردو 
و پـارک شـهید باهنر ما توانسـتیم با تملـک اراضی 
و رفع موانع حقوقی و سـرمایه گـذاری در ۲ منطقه 
پر پتانسیل اراک شـرایطی را فراهم آوریم که  جذب 

سـرمایه گذار قابل انجـام گردد.
 رییـس شـورا اسـالمی شـهر اراک در مـورد معضـل 
آلودگـی هـوا تصریح کرد:اولین جایـی که باید قدم 
گذاشـته شـود تا معضـل آلودگـی هـوای اراک حل 
شـود، اداره کل محیط زیست استان مرکزی است.
وی افزود: اداره کل محیط زیست غیر از شناسایی 
صنایـع آالینـده بایـد شـفاف اسـامی آن هـا را بـه 

دسـتگاه های ذیربـط اعـالم نمایـد.
در  زیسـت  محیـط  سـابق  کل  مدیـر  متاسـفانه 
مصاحبـه ای اعـالم کـرده بـود کـه تعـداد صنایـع 
،بـر  پرسـید  بایـد  اسـت،  یافتـه  کاهـش  آالینـده 
اسـاس چـه مطالعاتـی و بـا توجه بـه چـه اقداماتی 
ایـن صنایع توانسـته اند از لیسـت آالیندگـی خارج 
شـوند ؛ آن هم زمانی که مخاطرات آالیندگی آن ها 
همچنـان بـر روی مردم منطقـه و هوای شـهر اراک 

نمـود بیشـتری پیـدا کـرده اسـت.
افـزود: اسـتاندار مرکـزی و دادسـتان  میرنظامـی 
بـه موضـوع صنایـع آالینـده ورود کننـد و از حیـث 
صیانـت از حقـوق عامـه کـه در اسـناد بیـن المللی 
هـم بـه آن اشـاره شـده اسـت ،مشـخص نمایند که 

چگونـه صنایـع بـه صنعـت سـبز تبدیـل و صنایـع 
نفتـی علی رغم نصح صریح قانون و دسـتور رییس 
مجلس شورای اسـالمی مبنی بر پرداخت عوارض 
ایـن حـق را نمی دهنـد و حتی عنـوان می کنند که 
این حـق را نخواهیم داد، همچنین در ماده ۴5بند 
دال قانـون مشـرف بـر صنایـع آمـده اسـت، یـک 
هـزارم فـروش بایـد در فضای سـبز هزینـه و وظیفه 
ماسـت هماننـد نماز هـای پنـج گانـه  هـر روز بـرای 

پرداخـت ایـن حقـوق یـادآوری و پیگیـری کنیم.
رییس شـورای اسـالمی شـهر اراک درباره ارتباط با 

موسسـات مردم نهاد گفت:
درب شـورا بـه روی تمـام موسسـات مـردم نهـاد بـاز 
اسـت و مـا آمـاده همـکاری بـا تمـام موسسـات و 
پذیـرای طرح هـا برای همکاری مشـترک هسـتیم. 
میرنظامـی ضمـن یـادآوری پـروژه های نیمـه تمام 
دولتـی مثـل کتابخانـه مرکـزی اراک، پل سـنجان، 
کمربنـدی شـمالی و سـالن آمفـی تئاتـر واقـع در 

میـدان مقاومـت عنـوان داشـت:
در پـروژه هـای عمرانی بخش دولتی بایـد 6۰_7۰ 
درصد همکاری مالی داشـته باشـند اما تا االن یک 
درصدهم از منابع دولتی به شـورا و شهرداری تعلق 
پیـدا نکـرده و تمـام هزینه هـا از جیـب مـردم داده 

شـده است. 
طرح  ممیزی  به تصويب شورا رسید 
و اعتبار آن در بودجه پیش بینی شد

رییس کمیسـیون برنامه و بودجه شـورای اسـالمی 
شـهر اراک در مـورد بودجـه مصـوب شـورا توضیـح 
داد:مهمتریـن محورهـا در بودجه توجه به مسـائل 
فرهنگـی و اجتماعـی، عدالـت محـوری، تمرکـز 
زدایی،درآمدهای پایدار، شـفافیت،کاهش آلودگی 

هـواو تکمیـل پـروژه هـای نیمه تمـام  می باشـد.
قریشـی افـزود: وقتـی بودجـه سـال جـاری را نگاه 
عـوارض  روی  تمرکـز  کـه  بینیـد  کنیم،مـی  مـی 
عمومـی و فـروش امـالک بـوده و بـه بحـث در آمـد 
هـای پایـدار وسـرمایه گـذاری توجه نشـده و سـهم 

سـازمان هـا در بودجـه بسـیار ناچیـز اسـت.
رییس کمیسـیون برنامه و بودجه شورای شهر اراک 
در ادامـه گفت:طـرح  ممیـزی  بـه تصویـب شـورا 
رسـید،و اعتبـار آن در بودجـه پیـش بینی شـدکه با 
شـناخت ظرفیت های شـهری می توانیـم یک گام 
در بحـث در آمدهـای پایـدار برداریـم؛ گرچـه قبـاًل 
ممیـزی بصـورت ناقـص اجـرا شـده ولـی بـه دلیل 
عدم اسـتمرار نتوانسته شهرداری را به سمت ایجاد 
منابـع و درآمـد پایـدار رهنمـود سـازد. وی افـزود: 
بحـث دیگـری که در سـال هـا اخیر مغفـول مانده،  
سـرمایه گـذاری اسـت کـه مشـخصًا در سـال های 
گذشته و در بودجه های مصوب قبلی عدد سرمایه 
گذاری به صفر رسـیده بوده اسـت.در همین راستا 
شـورای سرمایه گذاری در شورای ششم احیا شد.و 

در بودجـه نیـز مقدمات پیش بینی شـده اسـت که 
در سـال آینـده شـاهد اتفاقـات سـرمایه گـذاری در 

شـهر اراک خواهیـم بود.
مـورد عملکـرد شـخصی خویـش در  قریشـی در 
داشـت:اکثر  عنـوان  شـورا  صحـن  و  کمیسـیون 
مطالعات، برنامه ریزی ها و بررسی ها در کمیسیون 
هـا اتفـاق می افتـد و صحـن تنها محلـی بـرای ارائه 
بـه  باتوجـه  بنـده هـم  و  اسـت  نهایـی  و تصویـب 
مسـئولیتی که دارم  بیشـتر تالش و فعالیت خود را 

در کمیسـیون برنامـه و بودجـه داشـتم.
قریشـی نماینـده اسـتان مرکـزی در شـورای عالی 
اسـتان ها اعالم داشـت: متاسـفانه قوانیـن ناظر بر 
شـوراها در بسیاری از موارد موازی بوده و همچنین 
خـالء هـای قانونـی بسـیار وجـود دارد کـه مـا در 
شـورای عالـی اسـتان ها تالشـمان ایـن اسـت کـه 
مـوارد را بصورت طرح پیشـنهادی بـه مجلس برای 

تصویـب ارائه خواهیـم داد.
وی افـزود: وجـود خـال ء هـای قانونـی باعـث شـده 
باشـند  نداشـته  را  الزم  کار آمـدی  شـوراها  اسـت، 
شـورای  نـه  شـهر  شـورای  بعنـوان  شـورا  نقـش  و 
شـهرداری  به درسـتی دیده نشـود. نادیـده گرفتن 
نقـش شـوراها ،همـان نادیـده گرفتـن نقـش مردم 
اسـت؛ و ایـن نـگاه بایـد بازنگـری و اصـالح شـود.
قریشـی، رییس کمیسـیون برنامـه و بودجـه درباره 
هـای   راه  از  گفت:یکـی  شـوراها  نظارتـی  نقـش 
نظارتـی شـورا بـر شـهرداری ها انتخـاب موسسـه 
حسابرسـی اسـت، کـه در همیـن راسـتا شـورا بـا 
انتخـاب موسسـه حسابرسـی و تشـکیل کمیتـه 

حسابرسـی ایـن مهـم انجـام شـده اسـت. 
طبق ماده 7۱ و79قانون شـهرداری ها،کمیسیون 
بودجـه  بصـورت ماهانـه عملکـرد شـهرداری مـورد 
بررسـی قـرار گرفـت وعملکـرد 6ماهـه شـهرداری 
بررسـی  و منتشـر شـده و یـک نسـخه بـه وزارت 
کشـور ارسال گردید. تغییر روش حسابداری نقدی 
بـه حسـابداری تعهـدی گامـی بـزرگ در راسـتای 
شفافیت اطالعات می باشد.که درمدیریت وبرنامه 

ریـزی بسـیار موثر اسـت.
 قریشـی، رییس کمیسـیون برنامه و بودجـه افزود:
 در بودجـه ۱۴۰۱ به مباحث فرهنگی و اجتماعی، 
ورزشـی نـگاه ویـژه شـده اسـت کـه در بودجـه  7۲ 

درصـد افزایـش یافت.
همچنیـن توجـه ویـژه  بـه طـرح گردشـگری دره 
گـردو کـه مسـئله تمـام اعضـا شـورا بـود بـه همین 
جهـت در بودجـه سـال آتـی  7۰ میلیـارد تومـان 
بـرای برنامـه هـای زیـر سـاختی  در نظـر گرفتـه 
شـده،تا در ادامه کار شاهد سـرمایه گذاران باشیم. 
توسـعه  هـوا،  آلودگـی  کاهـش  هـای  بحـث  در  و 
فضای سـبز شـهری،حفظ محیط زیسـت و  حقابه 
مدیریت شـهری از پسـآب بصـورت ویـژه در بودجه 
و  نوسـازی  همچنیـن  اسـت.  شـده  ۱۴۰۱دیـده 
بهسـازی نـاوگان حمل ونقل  شـهری کـه در اولین 
گام ۱6۲ میلیـارد اتوبـوس و میدل بـاس خریداری 
شـد وتقدیـم شـهروندان گرامـی شـد و 7۰ میلیارد 
تومـان در بودجـه سـال آینـده بـرای نوسـازی  در 
نظـر گرفتیـم.  وی افـزود: مـا در شـورای ششـم در  
راسـتا سـاماندهی نیـروی انسـانی  کارگـروه نیروی 
انسـانی  را تشکیل دادیم. متاسفانه در شورای قبل 
افـرادی بـدون ضابطـه وارد شـهرداری شـده اند کـه 
در کنار بحث بی ثباتی مدیریت شـهری مشـکالت 

عدیـده ای بـرای شـهرداری ایجـاد کرده انـد.
قریشـی تاکیـد داشـت: بیشـترین میـزان آلودگـی 

هـوای اراک متعلـق بـه صنایـع نفتـی اسـت.
امـا هیچ عوارضـی از جانب این شـرکت ها پرداخت 
نشـده اسـت که بـه جد دنبـال احقاق حقـوق مردم 

هسـتیم و باتوجـه بـه اینکـه   دفاتـر  شـرکت های 
مودیـان بـزرگ در تهـران هسـتند عـوارض مالیـات 
پرداخـت  اراک  شـهر  مـردم  بـه  افـزوده  ارزش  بـر 
نمی گـردد. وی ادامـه داد: مبلغـی کـه امسـال از 
محل عـوارض مالیات بر ارزش افزوده وصول شـده 
فقط ۱۲ میلیارد اسـت که  حق مردم تضییع شـده 
اسـت. رییـس کمیسـیون برنامـه و بودجـه در پایان 
گفـت: مـا در شـورای ششـم بـه دنبـال ایجـاد امید 
هسـتیم و نمی خواهیـم نا امیدی ایجاد شـود و باید 
تمـام مسـئولین در پی انجام وظایف خـود و حرکت 

و پیشـرفت گام بردارنـد.
اراک گفت:نیروهـای  رییـس شـورای شـهر  نایـب 
قـراردادی و رسـمی شـهرداری جـزو جدایـی ناپذیـر 
ایـن سـازمان هسـتند و باید در جـای درسـت به کار 

گرفته شـوند.
علی جعفرمحصولی گفت: من و همکارانم نقشـی 
در جـذب و گزینـش افراد نداریم اما کار ایی مناسـب 
و پویایـی مجموعـه باید توسـط شـهرداران و روسـای 
سـازمان هـا با بکارگیری درسـت پتانسـیل انسـانی 

صـورت پذیرد.
اشتباه در انتخاب شهرداران 

ممکن است پیش آيد
محصولـی تصریـح کـرد : در تمـام شـوراها ممکـن 
اسـت اشـتباه در انتخـاب شـهردار اتفـاق بیفتـد یـا 
شـهردار ایـده آل انتخـاب نشـود امـا هنـر اعضـای 
شوراسـت که از شـهردار کار بخواهیـم و اگر همدلی 
الزم بیـن اعضـا شـورا باشـد، میتـوان انتظـار کارکرد 

مناسـب از شـهردار را داشـت.
محصولـی افـزود : شـورا و شـهردار در سـایه را قبـول 
نـدارم و این موضوع در شـورای ششـم جایی نـدارد.
وجود افراد در سـایه باعث می شـود اتفاقات شـورای 
قبـل تکرار شـود و عـدم ثبـات در مدیریت شـهری با 
تعویـض چنـد شـهردار و سرپرسـت بـه شـهر و مردم 
آسـیب رسـاند و در آخر هم مجبور می شویم شهردار 
را اسـتیضاح کنیم. شـهرداری موفق اسـت که شـورا 
بـاور باشـد و شـورایی موفق اسـت که خواسـته های 

بحق از شـهردار داشـته باشد.
نایـب رییـس شـورای شـهر اراک گفت:باید آنقـدر از 
شهردار کار خواست و برنامه تدوین شده قابل انجام 

ارائه داد که دیگر سـایه ای وجود نداشـته باشـد.
وی افـزود: مـا بایـد باعـث آسـایش شـهر و مردمـش 
باشـیم ، در اوایـل شـورای ششـم بعضـی دوسـتان 
تجربه حضور در شـورا را نداشـتند و خطاهایی انجام 
شـد البتـه در عیـن حـال عملکـرد شـورای ششـم تا 
اینجـا دارای برآینـدی مثبت و مفید بوده اسـت.باید 

روی داشـته هـا تمرکـز کرد.
 محصولـی ادامـه داد : شـهرداری اراک در بهتریـن 
شـرایط مالـی بسـر می بـرد، ما در سـال جـاری هیچ 
مشـکل مالی در شـهرداری نداشـتیم و باید از منابع 
و پتانسـیل هـا و نیروی انسـانی بهتریـن بهـره را برد 
تـا بعد از ۴ سـال شـرمنده مردم نباشـیم.آنجایی که 
همدلـی بود،موفقیـت نیـز بـود و آنجایـی کـه نفـاق 
افتـاد، موفقیتی شـکل نگرفت. محصولـی در پایان 
گفت:شـوراهای اصـالح طلب و اصولگـرا در اول کار 
خـود نیتـی جـز خدمـت به مـردم نداشـته اند امـا در 
راه بایـد دیـد چگونـه می تواننـد بـرای شـهر تصمیم 
گیـری، برنامـه ریـزی و نظـارت کننـد. وی افـزود: 
دولـت ها بـه وظایف خود در قبال شـهر عمل کنند. 
محصولـی مشـخص کـرد: در سـنوات قبـل اکثـر 
هزینـه خریـد نـاوگان حمـل و نقـل عمومی توسـط 
دولـت و بصـورت یارانه پرداخت می شـد امـا امروز ما 
مجبوریـم ۱6۲ میلیـارد تومـان و بدون حتـی ۱ ریال 
کمـک دولتـی اتوبـوس هـای شـهری مـورد نیـاز را 

خریـداری کنیم.

فـرزاد مخلص االئمه در آیین رزمایش ترافیکی انتظامی 
نوروزی اسـتان مرکزی در اراک افزود:امنیت برای مردم 
اسـت و بایـد خود مردم نسـبت به تامین آن مشـارکت و 

حساسـیت ویژه داشته باشند.
وی بیـان کـرد: امنیت بویژه در ایام نوروز به هم پیوسـته 
اسـت و نیـاز اسـت مردم نسـبت بـه مشـارکت در تامین 
امنیـت، غفلـت و کوتاهـی نداشـته باشـند. اسـتاندار 
مرکـزی بـا بیان اینکه ابتـدا و انتهای امنیت بـرای مردم 
اسـت، حکومت هـا و دولت ها وظیفـه تامین و تضمین 
دولت هـا  دارنـد،  برعهـده  مهـم  مقولـه خیلـی  چنـد 
موظفند موضوعاتی را در سطح جامعه تامین کنند که 

در راس همـه آنهـا بحث عدالـت قـرار دارد.
مخلص االئمه اظهار داشـت: دولت ها موظفند عدالت 
را بـه معنـای ایجـاد فرصـت بـرای ایجـاد ظهـور و بـروز 

اسـتفاده از همـه اسـتعدادها فراهـم کننـد.وی افـزود: 
بالـغ بـر پنج مقوله مهم از جملـه رفـاه، آزادی و هدایت، 
می توان برشمرد که در راس آنها و در کنار مقوله عدالت 

موضـوع و مقوله امنیت قـرار دارد.
اسـتاندار مرکزی اظهـار داشـت: دولت ها و حکومت ها 
بایـد امنیـت را در سـطح ذهنـی و در سـطح عینـی در 

جامعه تضمیـن کنند.
مخلـص االئمـه گفـت: مـردم بایـد بـه لحـاظ ادارکـی و 
ذهنـی مطمئـن باشـند کـه امنیت آنهـا تامین اسـت و 
بایـد بـه لحاظ عینـی و واقعـی امنیت آنها تامین شـود.
وی افـزود: ایـام مقـارن با پایان سـال و آغاز سـال جدید 
اسـت و ایـن روزهـا یکـی از مقاطـع مهمـی اسـت کـه 
مـردم در ایـن برهـه بیش از هر مقطع زمانـی دیگر برای 
امنیت خود اهمیت قائل هسـتند و حتی نسـبت به آن 

نگرانند.
اسـتاندار مرکزی ادامه داد: تمرکز دولت در سال ۱۴۰۰ 
مقابله بـا کرونا از طریق واکسیناسـیون عمومی بود که 

بـه فضل الهـی و بـا تالش مجاهـدان عرصه سـالمت و 
همراهـی خیلی خـوب مـردم کشـور و اسـتان مرکزی، 
تـالش دانشـمندان در حوزه هـای دانش بنیـان و تولید 
دارو و واکسـن، توفیـق بزرگـی برای جمهوری اسـالمی 
بـه دسـت آمـد. مخلـص االئمـه اظهـار داشـت: دولـت 
سـیزدهم موفق شـد در چنـد نقطـه اوج و پیـک کرونا، 
شـرایط بـه مراتـب مطلوب تـر و بهتـری نسـبت بـه ۲ 
سـال گذشـته ایجاد کند و پیک ششـم کرونا را با وجود 
اینکـه نه مـردم محدودیت ها را رعایت کردنـد و نه دولت 
سـخت گیری های قبـل را داشـت، اما به مراتـب بهتر از 
پیک هـای قبل عبـور کردیم و امید اسـت تا پایان سـال 
در نقطـه فرود این ویـروس قرار گیریـم. وی اضافه کرد: 
پیش بینـی می شـود نـوروز امسـال بـر خـالف ۲ سـال 
گذشـته پـر سـفر باشـد و اسـتان مرکـزی هم بـه عنوان 
مقصد سـفر برای افراد بومی و غیربومی و هم به عنوان 
مسـیر تردد شاهراهی در کشور شرایط ویژه تری نسبت 

به اسـتان های دیگـر دارد.

طـرح  برگزارکننـدگان  از  تقدیـر  بـا  مرکـزی  اسـتاندار 
نـوروزی، تصریح کـرد: ایام ماه مبارک رمضان بالفاصله 
پـس از تعطیـالت نـوروزی فـرا می رسـد که بـه احتمال 
زیاد سـفرها فشـرده تر انجام می شـود و کمتر سفری به 
نیمـه دوم فروردین ماه منتقل می شـود. مخلص االئمه 
افـزود: شـعار قانونمـداری، پرهیـز از خطـر و آرامـش در 
سـفر بایـد مـورد توجـه قـرار گیرد و بـرای تامیـن امنیت 
مـردم در سـطح شـهرها، راه هـا، جاده هـا و مسـیرهای 

ارتباطـی از هیـچ تالشـی دریغ نشـود.
فرمانده انتظامی استان مرکزی هم در این آیین گفت: 
شـعار پلیس کشـور در نوروز امسـال، پلیس هوشمند، 
قانونمـداری و نشـاط اجتماعـی و شـعار طرح نـوروزی 
اسـتان نیز پرهیز از خطر و آرامش در سـفر است. سردار 
»حسـن مفخمی شهرسـتانی« افزود: در اجـرای طرح 
رزمایـش نـوروزی نیـروی انتظامی اسـتان مرکـزی، ۲3 

سـازمان و نهـاد دیگر نیر مشـارکت دارند.
فرمانـده انتظامـی اسـتان مرکـزی ادامـه داد: 76 تیـم 

خودرویـی در نقاط مختلف جـاده ای و 7۰ تیم در نقاط 
مختلف شـهری مسـتقر می شوند.

سـردار مفخمی شهرسـتانی عنـوان کـرد: ۸5 درصد از 
تصادفات  تعطیالت نوروز ۱۴۰۰ مربوط به سـواری ها، 
۴5 درصـد در اثـر واژگونی و ۴5 درصد برخورد وسـیله با 

وسیله بود.
وی گفت: ۴5 درصد تصادفات در طرح نورزی گذشـته 

مربوط به خودروهای غیربومی بود.
فرمانـده انتظامـی اسـتان مرکـزی افـزود: ترددهـای 
نوروزی سـال ۱۴۰۰ نسـبت بـه ۱399 بـا افزایش ۱35 
درصـدی همـراه بـود و پیش بینی شـده در نـوروز پیش 
رو نیـز ترددهـا 3۰ تـا 5۰ درصـد افزایـش یابـد. سـردار 
مفخمـی شهرسـتانی عنـوان کـرد: اورژانـس اسـتان 
مرکـزی در اجـرای این طـرح با 63 پایـگاه زمینی، یک 
پایـگاه هوایـی، پنـج موتـور آمبوالنـس و یـک دسـتگاه 
اتوبـوس آمبوالنـس و جمعیت هـالل احمر اسـتان نیز 
بـا  ۱3 پایـگاه مجهـز همراه بـا ۴۰۰ نفر نیروی انسـانی 

مشـارکت گسـترده دارند.
مرکـزی  اسـتان  فرمانـداران  و  شـهرداران  گفـت:  وی 
در راسـتای تحقـق دسـتورالعمل سـفر، موضوعـات را 
مدیریـت کـرده و راهداری اسـتان هم بـا 36۰ نفر نیرو و 
۲6۰ تیم با خودروهای سـبک و سـنگین و آتش نشانی 
با ۱۲3 دسـتگاه خودروی سـبک و سـنگین، مشارکت 
دارنـد. اسـتان مرکـزی بـا ۱۲ شهرسـتان دارای بیش از 

یـک میلیـون و ۴۸۰ هـزار نفر جمعیت اسـت.

امیــر هــادی در حاشــیه نشســت مالقــات مردمــی افــزود: همــه 
توان هــا در شهرســتان اراک بــرای حــل مشــکالت قانونــی مــردم 

در بخش هــای مختلــف بــه کار گرفتــه شــده اســت.
 وی بیــان کــرد: بســیاری از مــردم در راســتای پیگیری مســایل و 
مشــکالت خــود، مســیر راه را بــه درســتی نمی داننــد که ایــن امر 
موجــب طوالنــی شــدن نتیجــه بــرای آنهــا می شــود. فرمانــدار 
ــادی  ــد مب ــود بای ــکالت خ ــل مش ــردم در ح ــه داد: م اراک ادام

پیگیــری را بداننــد تــا زودتــر بــه نتیجــه برســند.
ــیزدهم  ــی س ــت مردم ــدف دول ــه ه ــرد: هم ــد ک ــادی تاکی ه
برقــراری عدالــت و گره گشــایی از مشــکالت مــردم اســت و ایــن 
ــرار  ــد ق ــه و تاکی ــورد توج ــف م ــای مختل ــد در بخش ه ــم بای مه

گیــرد. 
در نشســت مالقــات مردمــی فرمانــدار اراک، مشــکالت ۲3 نفــر 

مطــرح و دســتورات الزم بــرای پیگیــری آنهــا صــادر شــد.

 پیگیری رفع مشکالت مردم تکلیف 
هر مدیر است و کوتاهی در این مسیر 

پذیرفتنی نیست

فرماندار اراک:

آییـــن الحـــاق تجهیـــزات تخصصـــی دفاعـــی شـــناوری، 
ـــور  ـــا حض ـــپاه ب ـــی س ـــروی دریای ـــه نی ـــطحی ب ـــکی و زیرس موش
ــین ســـالمی، فرمانـــده کل  ــدار حسـ ــکر پاسـ ــردار سرلشـ سـ
ـــدار  ـــادار، پاس ـــردار دری ـــالمی، س ـــالب اس ـــداران انق ـــپاه پاس س
علیرضـــا تنگســـیری، فرمانـــده نیـــروی دریایـــی ســـپاه و جمعـــی 
از فرماندهـــان و مســـئولین عالی رتبـــه نیروهـــای مســـلح برگـــزار 

ـــد. ش
در ایـــن مراســـم انبوهـــی از تجهیـــزات و ســـامانه هـــای موشـــکی 
ـــه  ـــد  ب ـــی جدی ـــای عملیات ـــا و ویژگی ه ـــا قابلیت ه ـــناوری  ب وش

ســـازمان رزم نیـــروی دریایـــی ســـپاه اضافـــه شـــد.
بنـــا بـــر ایـــن گـــزارش؛ مانـــدگاری و تـــاب آوری،  افزایـــش ســـرعت 
ـــک از  ـــلیک موش ـــل و ش ـــت حم ـــن قابلی ـــات و همچنی ـــا 95 ن ت
ویژگی هـــای منحصـــر بـــه فـــرد شـــناورهای جدیـــد راکـــت انـــداز، 

موشـــک انـــداز و شناســـایی  نیـــروی دریایـــی ســـپاه اســـت.
ارتقـــای ُبـــرد و قابلیـــت مانـــور پذیـــری موشـــک ها،گریـــز پذیـــری 
از جنـــگ الکترونیـــک و افزایـــش قـــدرت انفجـــار و تخریـــب 
ـــز از ویژگـــی هـــای  ســـامانه  ـــی نی ـــه ســـامانه هـــای قبل نســـبت ب
هـــای جدیـــد موشـــکی الحـــاق شـــده بـــه نیـــروی دریایـــی ســـپاه 

ـــت. اس
در هشـــتمین مرحلـــه الحـــاق تجهیـــزات تخصصـــی دفاعـــی بـــه 
ـــطحی های  ـــار زیرس ـــتین ب ـــرای نخس ـــپاه ب ـــی س ـــروی دریای نی
هوشـــمند بـــه ســـازمان رزم نیـــرو الحـــاق شـــدند کـــه آغـــاز فصلـــی 
ـــمار  ـــه ش ـــا ب ـــی در مأموریت ه ـــدرت نظام ـــوان و ق ـــدی از ت جدی

ـــی رود. م

زیردریایی های نیروی دریایی سپاه برای 
نخستین بار رونمایی شد

همراهی مردم با دستگاه های انتظامی، امنیتی و امدادی
 در طرح نوروزی ضروری است

استاندار مرکزی: 

ـــای  ـــنگ قبره ـــارقان س ـــتگیری س ـــاره دس ـــس درب ـــح پلی توضی
ـــرا: ـــت زه بهش

مأمـــوران تیـــم عملیاتـــی کالنتـــری کهریـــزک در حـــال 
ــتگاه  ــک دسـ ــه یـ ــرا بـ ــت زهـ ــدوده بهشـ ــت زنی در محـ گشـ
خـــودروی وانـــت پیـــکان بـــا دو سرنشـــین مشـــکوک شـــدند.
ـــد و  ـــی بودن ـــر قدیم ـــنگ قب ـــدادی س ـــل تع ـــال حم ـــا در ح آنه
همیـــن موضـــوع ظـــن مأمـــوران نســـبت بـــه آنهـــا را بیشـــتر کـــرد.
وقتـــی مأمـــوران دربـــاره ســـنگ  قبرهـــا از دو سرنشـــین وانـــت 
توضیـــح خواســـتند آنهـــا جواب هـــای قانع کننـــده ای نداشـــتند 

ـــد. ـــان می کنن ـــوران پنه ـــی را از مأم ـــود موضوع ـــوم ب و معل
ایـــن در حالـــی بـــود کـــه بـــه  نظـــر می رســـید ســـنگ  قبرهـــا 
مرغـــوب و گرانقیمـــت اســـت و به تازگـــی از روی قبـــر جـــدا شـــده 

ـــت. اس
در ایـــن شـــرایط بـــود کـــه دو متهـــم بازداشـــت و همـــراه بـــا چهـــار 

ـــه کالنتـــری منتقـــل شـــدند. ـــر کشف شـــده ب ســـنگ قب
ـــد  ـــرار گرفتن ـــی ق ـــت بازجوی ـــری تح ـــان در کالنت ـــی متهم وقت
ـــنگ  ـــری س ـــخص دیگ ـــتی ش ـــا همدس ـــه ب ـــد ک ـــراف کردن اعت

 قبرهـــا را از بهشـــت  زهـــرا ســـرقت کرده انـــد.
ـــردد  ـــوت و کم ت ـــای خل ـــا در قطعه ه ـــه م ـــت ک ـــا گف ـــی از آنه یک
ـــت را  ـــای گران قیم ـــنگ  قبره ـــم و س ـــه می زدی ـــت زهرا پرس بهش

ـــم. ـــاب می کردی انتخ
ــود  ــا نبـ ــس آنجـ ــه هیچکـ ــب کـ ــی مناسـ ــپس در فرصتـ سـ
برمی گشـــتیم و ســـنگ را از روی قبـــر جـــدا می کردیـــم و 
در ادامـــه بـــا وانـــت ســـنگ قبرهـــا را از بهشـــت  زهـــرا بیـــرون 

می بردیـــم.
یکـــی از مـــا قبـــال در کار ســـنگ بـــود و بـــه ایـــن کار آشـــنایی 

داشـــت.
ـــل  ـــرد و مث ـــاف می ک ـــتگاه ص ـــا دس ـــنگ را ب ـــه روی س او در ادام

ـــم. ـــت آن را می فروختی ـــال راح ـــا خی ـــو ب ـــنگ ن ـــک س ی

جزییات تازه از دستگیری دزدان 
سنگ قبرهای بهشت زهرا

علی جعفر محصولی:   وجود افراد در سایه باعث می شود اتفاقات شورای قبل تکرار شود
سید وحید میرنظامی : استاندار مرکزی و دادستان به موضوع صنایع آالینده ورود کنند

سید رضا قریشی : نادیده گرفتن نقش شوراها، نادیده گرفتن نقش مردم است

چشم به راه در گفتگوی اختصاصی با رییس ، نائب رییس و رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر اراک:

تحــول وعــده داده شــده برای این شــهر، در ســال ۱۴۰۱ محقق 
مــی شــود.در زمــان تحویل گرفتن شــهرداری، شــاهد گسســت 
و نابســامانی در بخــش هــای مختلــف بویــژه در بخــش نــاوگان 
ــم.  ــروژه هــا بودی ــع انســانی، قراردادهــا و پ حمــل و نقــل، مناب
بســیاری از پــروژه هــا تقریبــا ناتمــام مانــده بــود و بــا مشــکالت 
حقوقــی مواجــه بودنــد و این شــرایط مــی طلبید که ســاختارها 
اصــالح شــود بنابراین رویکرد مســئله محــور مدنظر قــرار گرفت.

بــرای نــوروز 6۰ المــان جدیــد طراحــی شــده اســت کــه از امــروز 
نصــب آنهــا در شــهر آغــاز مــی شــود.

علیرضا کریمی ، شهردار اراک:

سال 1401 سال تحول اراک
 خواهد بود



خـبر

هفته نامه فرهنگی ، اجتماعی ، سیاسی ، ورزشی استان مرکزی

 بـا اضافـه کردن دو میلیـون و ۸۰ هزار تومـان به حقوق کارگران فقط 
قدرت خرید سـال گذشـته آن ها حفظ می شـود.

تاجیک، نماینده کارگران در شورای عالی کار:  در واقع اگر ۲ میلیون 
و ۸۰ هـزار تومـان بـه حقـوق کارگـر اضافـه کنیم، حقوقـش افزایش 
پیـدا نکرده بلکه قدرت خرید سـال گذشـته را بـه او برگردانده ایم.  ما 
اختالف بین دو سـبد را به دسـت آوردیم اما یک بار هم در جلسـات 
شـورای عالـی کار مطـرح نشـد و اگـر ایـن عـدد بـه حقـوق کارگـران 
اضافه شـود در واقع هیچ افزایشـی وجود نداشـته و فریز مزدی شده 
اسـت. از طرفی هم عددی نتیجه جلسـه ۱۴ سـاعته ما شـد که این 
عـدد منهـای ۲ میلیون و ۸۰ هـزار تومان در واقع افزایش مزد اسـت.
 اگـر قرار اسـت در رسـانه ها جوسـازی کنیم و برخـالف میل کارگرها 
صحبـت کنیـم درخواسـتم از گروه هـای کارفرمایـی ایـن اسـت کـه 
واقعیـات را بگوییـم.  اینکـه می گوینـد ۲ تـا 3 میلیـون اضافـه شـد 
درسـت نیسـت تـا دو میلیـون و ۱۰۰ هـزار تومـان کـه حفـظ قدرت 
خرید پارسـال بوده است.  مشکل اینجاسـت که کارفرماها و اصناف 
باال رفتن همه هزینه ها از جمله مواد اولیه و ماشـین آالت را پرداخت 
می کننـد امـا بـه کارگـر کـه می رسـند موضـع می گیرنـد.  زمانـی 
صحبـت از سـهم کارگر در قیمت تمام شـده می شـود که می گویند 
۱3 درصد اما تأثیر فقط 3 درصد اسـت و این 3 درصد اینقدر شـلوغ 

کـردن ندارد./نـود اقتصادی

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
C H E S H M B E R A H

صاحب امتیاز و مدیرمسئول : علیرضا خلج اسدی
سردبیر: مهدیه معصومی

دبیر سرویس خبر سایت: استاد یدا... رحمتعلی
مدیر بازرگانی: سادینا مرادیان

خبرنگار سیاسی:  صالح الدین خلج اسدی 
خبرنگار فرهنگی -  ورزشی: فرهاد سلیمانی 

خبرنگار شهرستان دلیجان: حمیدرضا رفیعی 
خبرنگار شهرستان شازند: رضا کریمی

عکاس: صدرالدین خلج اسدی       
طراح گرافیک و صفحه آرایی : مینا اسکندری

نشانی :اراک خیابان خرم ،کوچه خرم ،نبش کوچه شفا، ساختمان 
هفته نامه چشم به راه      تلفن: 08633127388
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پتروشیمی شازند تبلور خودباوری، استوار و بالنده در برابر تحریم های ظالمانه بین المللی:

با حضور مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی،
 پروژه های توسعه ای پتروشیمی شازند افتتاح و کلنگ زنی شد

R . P . C

ــر  ــور دکت ــا حض ــه راه، ب ــم ب ــزارش چش ــه گ ب
ســعیدی مدیرعامــل محتــرم شــرکت ســرمایه 
ــراه،  ــات هم ــی و هی ــعه مل ــروه توس ــذاری گ گ
چنــد پــروژه توســعه ای در شــرکت پتروشــیمی 

ــد. ــی ش ــگ زن ــاح و کلن ــازند افتت ش
ساخت مخازن کروی مجتمع پتروشیمی 

شازند با تکیه بر توان داخلی
در آییــن بهــره بــرداری و کلنــگ زنــی ایــن پــروژه 
های توســعه ای که روز دوشــنبه ۱6 اســفند ماه 
بــا حضــور مهنــدس ولدخانــی مدیریــت محترم 
عامــل و جمعــی از مدیران و روســای امــور برگزار 
ــا  ــه ب ــروی ک ــزن ک ــاخت دو مخ ــروژه س ــد، پ ش
همــکاری شــرکت هــای پتروشــیمی شــازند 
ــه  ــازی اراک ب ــین س ــا و ماش ــوان کارفرم ــه عن ب
عنــوان مجــری انجام کار ســاخته شــده بــود، به 
دســت مدیرعامل شــرکت ســرمایه گذاری گروه 
توســعه ملــی افتتــاح و مــورد بهــره بــرداری قــرار 

گرفت.
مهنــدس ولدخانــی در آییــن افتتاحیــه از ایــن 
ــن  ــتند: ای ــار داش ــخنانی اظه ــی س ــروژه ط پ
مخــازن بــا ظرفیــت 6 هــزار متر مکعب بــا هدف 
افزایــش ذخیــره ســازی خــوراک واحــد الفیــن و 
همچنیــن امــکان ذخیــره ســازی خــوراک های 
متنــوع مــورد نیــاز واحدهــای تولیــدی مجتمــع 
پتروشــیمی شــازند بــا هزینــه اجرایــی بیــش از 
ــه  ــاد ب ــت و اعتم ــا هم ــال ب ــارد ری ۱۰۰۰ میلی

متخصصــان توانمند داخلی ســاخته و امــروز به 
بهــره بــرداری مــی رســد.

توجه بیش از پیش به ايجاد
 ارزش افزوده در محصوالت تولیدی

ــذاری  ــرمایه گ ــرکت س ــل ش ــه مدیرعام در ادام
گــروه توســعه ملــی از محــل احــداث واحــد مهم 
جــدا ســازی بنــزن از بــرش C6 بازدیــد بعمــل 
ــه میمنــت اعیــاد مبــارک شــعبانیه،  ــد و ب آوردن
کلنــگ احــداث ایــن پــروژه عظیــم و بــا اهمیــت 

بــر زمیــن زده شــد.
ــا  ــاط ب ــازند در ارتب ــیمی ش ــل پتروش مدیرعام
ــد: واحــد  ــروژه مذکــور اظهــار نمودن احــداث پ
ــکاری  ــا هم ــرش C6 ب ــزن از ب ــازی بن ــدا س ج
یکــی دیگــر از شــرکت هــای پتروشــیمی کشــور 
ــوالت  ــره ارزش محص ــعه زنجی ــور توس ــه منظ ب
تولیــدی واحــد PGH در دســتور کار شــرکت 

ــه اســت. ــرار گرفت پتروشــیمی شــازند ق
ایــن  احــداث  اهــداف  از  افزودنــد:  ایشــان 
ــزار  ــاالنه 6۰ ه ــد س ــه: تولی ــوان ب ــی ت ــروژه م پ
بــر مبنــای  بــا ارزش بنــزن  تــن محصــول 
اســتانداردهای جهانــی، توســعه زنجیــره ارزش 
محصــوالت واحــد PGH، کســب ارزش افــزوده 
ــره ارزش و افزایــش ســودآوری شــرکت  در زنجی
بــه میزان ۱۱ میلیــون دالر در ســال و نیز انطباق 
بیشــتر محصوالت تولیدی واحــد بنزین پیرولیز 
نهایــی بــا اســتانداردهای زیســت محیطــی 

ــود. ــاره نم اش
رفع موانع و مشکالت در تامین 

خوراک مجتمع پتروشیمی شازند 
و افزايش راندمان واحد الفین

دیگــر پــروژه ای کــه دکتــر ســعیدی از آن بازدیــد 
نمودنــد پــروژه احــداث تــاور ۴۰6 واحــد الفیــن 
مجتمــع عظیــم پتروشــیمی شــازند مــی باشــد 
ــان  ــی بی ــدس ولدخان ــد مهن ــن بازدی ــه در ای ک
کردنــد: ایــن تــاور در زمانــی کــه ســخت تریــن 
تحریــم هــای ظالمانه بیــن المللی علیه کشــور 
عزیزمــان اعمــال شــده بــود، بــا همــکاری یکی 
از شــرکت هــای توانمنــد و متخصــص داخلــی و 
بــا هزینــه ای بالغ بــر ۲۴۰ میلیارد ریال ســاخته 
شــده اســت کــه ایــن پــروژه مهــم نقــش مهــم و 
تاثیرگذاری در تولیدات پتروشیمی شــازند دارد.

ایشــان هــدف از ســاخت ایــن تــاور را رفــع 
مشــکالت و تنگناهــای موجــود در ظرفیــت 
مشــکالت  الفین،رفــع  واحــد  محصــوالت 
عملیاتــی در زمــان افزایــش راندمــان ایــن واحــد 
و افزایــش قــدرت عملیاتــی جهــت اســتفاده از 
ــا توجــه بــه مشــکالت  خــوراک هــای متنــوع ب
عدیــده موجود در مســیر تهیه خــوراک مجتمع 

ــد. ــوان کردن ــازند عن ــیمی ش پتروش
تولید محصوالت جديد از سوی تیم توانمند 

پژوهشی شرکت پتروشیمی شازند؛ تبلور 
خود باوری و اعتماد به توانمندی داخلی

مدیرعامــل شــرکت ســرمایه گــذاری گــروه 
توســعه ملــی بــه اتفــاق هیــات همــراه از واحــد 
پژوهش و فناوری )R&D( مجتمع پتروشــیمی 
شــازند بازدید بعمــل آوردنــد و در جریــان آخرین 
ــن  ــد در ای ــوالت جدی ــد محص ــات و تولی اقدام

واحــد قــرار گرفتنــد.
یکــی از اقدامات شــرکت پتروشــیمی شــازند در 
تنــوع بخشــی و تولید محصــوالت جدید، پــروژه 
تولیــد ســوخت کشــتی بــه میــزان ۲۰ هــزار تــن 

در ســال مــی باشــد.
مهنــدس ولدخانــی اظهــار داشــتند: ســوخت 
کشــتی تولیــدی در پتروشــیمی شــازند مطابق 
 )IMO 2020( با اســتاندارد جهانــی کشــتیرانی
و بــر اســاس فرموالســیونی ابتــکاری و ابداعــی 
توســط متخصصــان و پژوهشــگران توانمنــد 
شــرکت ســاخته شــده و آمــاده عرضــه بــه 
مشــتریان مــی باشــد که تولیــد این محصــول با 
کیفیــت ضمــن رفــع نیــاز بــازار، ســودآوری قابل 
ــه ارمغــان  ــرای پتروشــیمی شــازند ب توجهــی ب

ــد آورد. خواه
همچنین نصــب و راه انــدازی راکتور تحقیقاتی 
ــاوری شــرکت پتروشــیمی  واحــد پژوهــش و فن
شــازند از دیگــر پــروژه هــای بــود کــه مــورد 
بازدید مدیرعامل شــرکت ســرمایه گــذاری گروه 

توســعه ملــی قــرار گرفــت.
ایــن راکتور در راســتای توســعه ســبد محصوالت 

اتوکســیله در ناحیــه ســه بهــره بــرداری مجتمع 
عظیــم پتروشــیمی شــازند و بــه منظــور ایجــاد 
ــدی  ــوالت تولی ــتر در محص ــزوده بیش ارزش اف
ایــن ناحیــه بوده، طی دو ســال گذشــته توســط 
محققان پتروشــیمی شــازند نصــب و راه اندازی 
ــن  ــی از ای ــی برخ ــد صنعت ــت و تولی ــده اس ش
محصــوالت قابــل اســتفاده در واحدهــای پلــی 
پروپیلــن و پلــی اتیلن پتروشــیمی های سراســر 
کشــور مــی باشــد، از قابلیــت هــای راکتــور 
تحقیقاتــی پتروشــیمی شــازند بــه حســاب می 

آیــد.
شــایان ذکــر اســت از اقدامــات و فعالیــت هــای 
پژوهشــی و تحقیقاتــی صــورت گرفتــه در واحــد 
R&D شــرکت معظــم پتروشــیمی شــازند مــی 
تــوان بــه تولیــد بومــی و داخلــی محصــول 
فایــن کمیــکال )ARP-FAE163(، کاتالیســت 
ROPAC بــه منظــور احیــای کاتالیســت واحــد 
  TWIN 80 2 ، تولیــد صنعتــی محصــولEH
ــی در  ــی و فن ــات تحقیقات ــرای اقدام ــز اج و نی
خصــوص تولید محصوالت اتوکســیله در کشــور 
اشــاره نمــود کــه تمامــی ایــن اقدامــات نشــان 
از خودبــاوری، اعتمــاد بــه دانــش بومــی و عــزم 
راســخ مدیــران و متخصصــان توانمنــد شــرکت 
پتروشــیمی شــازند بــرای شکســتن ســد تحریم 
هــای ظالمانــه بیــن المللــی و تبلــور حقیقــی و 

عملــی شــعار "مــا مــی توانیــم" مــی باشــد.

نمایندگان مجلس جهت تامین نظر شورای نگهبان در الیحه بودجه 
۱۴۰۱ بند مربوط به اعطای کارت معافیت رایگان به مشموالن متاهل 

دارای دو فرزند را حذف کردند.
به منظور تامین نظر شورای نگهبان بند الحاقی 3 تبصره ۱۰ حذف 
شد؛ در این بند آمده بود که »با رعایت اصل یکصد و دهم )۱۱۰( 
قانون اساسی و در راستای توجه به امر مقدس استحکام خانواده و 
تشویق به فرزندآوری، مشمولین غایب و غیر غایب متأهل دارای دو 
فرزند و بیشتر که باالی سی سال سن دارند، از انجام خدمت وظیفه 

عمومی به صورت رایگان معاف می شوند.«

آقایانی که در سـطح استان مسـئولیت دارند/ازنماینده ها نترسید، 
محکـم بایستید/رئیسـی ،  خـدا مـی دانـد مثـل آب پاک اسـت اما 
شـما داریـد چهـره ایشـان را خـراب مـی کنیـد.  رهبـر انقـالب برای 
چندمیـن بار فرمودند که نماینده هـا در کار اجرایی دخالت نکنند/ 
اگـر دخالـت بکنیـد و صبـح تا شـب و شـب تـا صبـح عبـادت و روزه 
بگیریـد شـما ضـد انقـالب هسـتید.  آقایانـی که در سـطح اسـتان 
مسـئولیت دارنـد چـرا از نماینـده هـای مجلـس ترسـیدید؟ دیگـر 
رهبـری چقـدر باید از شـما حمایت کند که نترسـید؟/ این صندلی 
ها دسـت خداسـت، خدا می دهـد و خدا می گیرد، مواظب باشـید 
و از نماینـده هـا نترسـید، محکم بایسـتید دیگر از حمایـت رهبری 
بیشـتر می خواهید؟ دیگر چه کسـی باید از شما حمایت کند که از 
نماینده ها نترسید و از شما باج خواهی نکنند؟  به جوانان انقالبی 
بها بدهید، این جوانان شـب و روز برای این دولت زحمت کشـیدند، 
همـه شـان را درو کردیـد.  جوانـان انقالبـی را که دیدم نه تنها گفتند 
پشیمانیم که برای این دولت تبلیغ کردیم بلکه گفتند که پشیمانیم 

کـه رای دادیم!
 کشـور را کجـا مـی خواهیـد ببریـد، مـردم بـه ایـن دولـت کـه دولت 
انقالبـی اسـت و بـه آقـای رئیسـی کـه خدا مـی دانـد مثـل آب پاک 
اسـت با اعتقاد رای دادند، اما شـما دارید چهره ایشـان را خراب می 
کنیـد، ایـن کار را نکنید و دسـت بردارید.  بنـده همین جا تذکر می 
دهم اگر این مسـئله اسـتمرار پیدا کند قطعا بدانید که ما در همین 
جا مطالبه مان را اسـتمرار می دهیم و با هیچکس تعارف نخواهیم 

داشت.

ولــی ا... ســیف، رئیــس پیشــین بانک مرکــزی: اصــوال تورم تشــدید 
کننــده شــکاف طبقاتــی اســت. تــورم بــاال به نفــع ثروتمندان اســت 
و فقرا را به خاک ســیاه می نشــاند و کســانی هم هنرمند هســتند و 
یــاد مــی گیرنــد در شــرایط تورمــی چگونــه از ایــن رانت هــا بــه خوبی 
اســتفاده کننــد. از دهــه هشــتاد تــا بــه امــروز ایــران بــا فقر بیشــتر از 
هــر چیــز دیگــر دســت پنچــه نــرم مــی کنــد. فقــری کــه باعــث شــد 
حتــی بــه بدنــه اقتصاد آســیب جــدی بزنــد و تا بــه امــروز در ایــن باره 
راهــکاری نتوانســتند، پیاده کنند تــا فقر را مهــار کنند.اقتصاد ملی 
در دهــه هــای اخیــر رشــدی نداشــته اســت. دیگــر نمی توانیــم روی 
در آمدهــای نفتــی  بــرای بلند مذت حســاب کنیم. چاره ای نیســت 
در ایــن شــرایط کار اقتصــاد را بــه خــود مــردم واگــذار کنیــم و دولــت 
همــه تــوان و ظرفیتــش را در رفــع موانــع و مشــکالت و حمایــت از 

کارآفرینــان بــه کار گیرد.

سهم دستمزد کارگران در قیمت تمام شده 
فقط سه درصد است

تورم باال به نفع ثروتمندان است و فقرا 
را به خاک سیاه می نشاند

انتقاد تند حجت االسالم والمسلمین امینی، 
امام جمعه شهرستان مهران)استان ایالم( 
ازدخالت نمایندگان مجلس در انتصابات 

دولتی ؛ برخالف تذکرات رهبری

متاهلین دارای دو فرزند کارت معافیت سربازی 
 دریافت نمی کنند


