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بخشدار مركزي اسدآباد :
حضور پرشكوه مردم در گرامي 

داشت چهلمین سالگرد انقالب ياس و 
نا امیدي دشمنان نظام را رقم مي زند

شهردار آجین خبرداد:

آسفالت 20 هزار متر مربع از 
معابر شهر آجین در سال آينده

سرپرست شهرداري اسدآباد:

آسفالت معابر و خیابان ها 
در اولويت كار شهرداري است

وژیه شهرستان اسدآباد

فرماندار اسدآباد خبر داد:

افتتاح و كلنگ زني 85 طرح 
عمرانی در دهه فجر

فرمانــدار اســدآباد از افتتاح و كلنگ زنــي 85 طرح 
عمرانی در دهه فجر خبر داد و گفت: در اين ايام 83 طرح 
با اعتباري افــزون بر 145 ميليارد تومان در نقاط مختلف 

شهرستان به بهره برداري مي رسد.
كريم حميدوند ضمن گرامي داشــت ياد و خاطره امام 
)ره(و شــهداي گلگون كفن انقاب اســامي و تبريك به 
مناسبت چهلمين بهار انقاب اسامي به مردم بزرگ ايران 
گفت: انقاب اسامي، انقابي بي نظير و بر مبناي باورهاي 
ديني مردم و با تبعيت از دين مبين اســام و پيروي مردم 
از امام )ره( شــكل گرفت لذا حراســت و پاسداري از آن 

موجب ياس دشمنان ومايه اميد محرومان خواهد بود.
فرماندار اســدآباد با بيــان اينكه دولــت تدبير واميد 
با وجــود محدوديت در منابع و بودجه ، موضوع توســعه 
روســتاهای كشور را با جديت دنبال می كند گفت : دولت 
يكی از اولويت های اصلی خود را توجه به روســتاها هم به 
عنوان كانون اصلی توليد كشــور و هم به عنوان بخشی از 

جمعيت جامعه قرار داده است.
7 پروژه آبياری تحت فشــار ،17 پــروژه احيا و مرمت 
قنــوات و راه های بيــن مزارع،اجرای شــبكه داخلی آب 
شرب روستاهای كمك سفلی، پيفانج و سيراوند،واحد بره 
پرواری و واحــد پرورش بز مولد پرتوليد ،جدول گذاری 6 
روســتا،افتتاح خانه های بوم گردی روســتای ملحمدره و 
ترخيــن آباد،حفر و تجهيز چاه آب شــرب بهراز ، افتتاح 
مدرســه ميوله و قادر آباد، مركز خدمات جامع ســامت 
روســتای وندرآباد، بهسازی و نوســازی مسكن روستايی، 
زير سازی و آسفالت روستاهای لك لك و وندرآباد، افتتاح 
ســاختمان آموزشــی حوزه علميه برادران ،جابه جايی و 
اصاح شبكه فشــار ضعيف روستايی جهت بهسازی معابر 
روستايی تعويض شبكه فرســوده با كابل خودنگهدار... از 
جمله پروژه هايی هستند كه فرماندار اسدآباد از افتتاح آنها 

در دهه فجر خبر داد.
حميدونــد در خصوص افتتاح كارخانه گندله ســازي 
اســدآباد گفت: اين كارخانه به صورت آزمايشــي فعاليت 
خود را آغاز نموده كه در صورت ســفر يكي از مســئولين 

كشوري رسما فعاليت خود را شروع مي كند.
وي همچنيــن از اجرای برنامــه اي گوناگون در دهه 
فجر خبر داد وگفت: نواختن زنگ انقاب، برگزاری جشن 
انقاب در مراكز دهستان ها، تجليل از قهرمانان ورزشی ، 
ديدار با خانواده معظم شــهدا، برپايی گفتمان های دينی ، 
مخافل برگزاري مسابقات قرآن،برگزاری مسابقات ورزشی 
و كوه پيمايي ، برپايی نمايشــگاه هاي هنري و....از جمله 
برنامه هاي اســت كه در اين ايام در سطح شهرستان اجرا 

خواهد شد.
وي در خصــوص صنعــت گردشــگري شهرســتان 
گفت:اســدآباد با دارا بودن مناطق ديدني يكی از نقاط بكر 
استان از لحاظ گردشگري است كه بايد مقدمات شكوفايي 
آن فراهم شود تا اين شهرستان نيز در صنعت گردشگري 

حرفي براي گفتن داشته باشد.
حميدونــد از مردم واليت مدار شهرســتان خواســت 
بــا نقش آفرينــي مثبت خويش مســئولين را در خدمت 
رساني ياري كنند و با پرهيزاز هرگونه اختافي راه توسعه 
شهرســتان را بيش از گذشته هموار سازند چرا كه اخاف 
و دو دستگي پيامدي جز عقب ماندگي براي شهرستان به 

ارمغان نخواهد داشت.
فرماندار اسدآباد 22بهمن را در تاريخ ملت ايران روزی 
بزرگ خواند و گفت:همه اقشار مردم و مسئولين بايد برای 
به نمايش گذاشــتن اتحاد خود و ذليلی دشمنان متحد و 
يــك صدا در اين روز يك بار ديگر حماســه جاودانه خلق 
كنند تا دشــمنان و ايادی آنها بدانند كه ملت بزرگ ايران 

هيچگاه انقاب را تنها نخواهند گذاشت.

چهلمین سالگرد انقالب اسالمی ایران 
سرآغاز تحقق تمدن اسالمی

به قلم: محمدباقر بهرامی: عضو هیأت علمی دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد تهران مرکزی، سفیر اسبق ايران در جمهوري آذربايجان و نماينده 

دوره هاي دوم، چهارم و هفتم مردم اسدآباد درمجلس شوراي اسالمي

ســپهر غرب: مدير کارخانه کیهان صنعت 
کاسپین اسدآباد ضمن مهم خواندن رشد اقتصادي 
شهرستان گفت: توسعه اقتصادي اسدآباد يکي از 

اولويت هاي کیهان صنعت کاسپین است.
محمد نظري در گفتگو با خبرنگار ما با بيان تبريك 
چهلمين ســالگرد پيروزي انقاب اسامي به مردم و 
مســئولين اظهار داشــت: موقعيت و پتانسيل خوب 
شهرســتان مي تواند اســدآباد را به قطب آهن غرب 

كشور تبديل نمايد.
وي در خصوص راه اندازي كارخانه گفت: از بهمن 
ماه ســال گذشته با حضور مســئولين طي مراسمي 
كلنگ آن به زمين زده شد و طي 3 ماه كار مداوم و با 
صرف هزينه 23 ميليارد توماني بخش خصوصي، خط 

توليد آن راه اندازي و به بهره برداري رسيد.
مدير كارخانه كيهان صنعت كاســپين اســدآباد 
در رابطه با تعداد نيروهــاي كه در اين واحد توليدي 

مشغول فعاليت هستند گفت: اين كارخانه در 3 شيفت 
كاري و با اشــتغالزايي 100 نفر به صورت مســتقيم 
فعاليت مي كند كه در اين ميان بيش از 400 نفر هم 
به صورت غير مستقيم با كارخانه كنسانتره بهمن دره 

در ارتباط هستند.
وي بابيان اينكه اكثر نيروهاي به كار گرفته شــده 
در اين كارخانه بومي هســتند گفت: از يكصد نيروي 
مشــغول كار در ايــن واحــد توليــدي 95نفر بومي 
شهرســتان و 5 نيــروي متخصــص و داراي مدرك 
مهندسي مرتبط با فرآوري آهن از سطح استان جذب 
و مشــغول كار هستند كه در اينجا بايد عرض كنم با 
نگاه ويژه مسئولين شهرستان، خصوصا نماينده مردم 
اسدآباد در مجلس شوراي اسامي مبني بر بگارگيري 
جوانان ديار سيدجمال الدين، هيچ نيروي غير بومي و 
خارج از استان همدان در كارخانه كنسانتره بهمن دره 

فعاليت نداشته و ندارد.

نظري با بيان اينكه توســعه اين واحد توليدي در 
دستور كار مسئولين امر قرار دارد گفت: در حال حاضر 
با راه اندازي خط اول ســاالنه 180 هزار تن محصول 
توليد مي شــود كه با اجراي فاز دوم توســعه عاوه 
بر افزايش توليد 600 هزار تني، شــاهد به كارگيري 
جوانان توانمند اسدآبادي در كارخانه كنسانتره بهمن 

دره خواهيم بود.
وي در خصوص تامين مواد اوليه كارخانه به خبرنگار ما 
گفت: عاوه بر معادن خاك آهن اسدآباد و استان همدان، 
از استان هاي همجور براي اين واحد توليدي خوراك با 
عيار 50 درصد ارســال مي شود تا بعد از فرآوري، روزانه 
600 تا 700 تن كنسانتره با خلوص65درصد بارگيري و 

براي نقاط مختلف ارسال گردد.
مدير كارخانه كيهان صنعت كاســپين اســدآباد 
از توسعه و گســترش خطوط اين واحد توليدي خبر 
داد و گفت: طبق برنامه ريــزي صورت گرفته، عاوه 
بر گندله سازي، توليد آهن اسفنجي نيز در در دستور 
كار مســئولين اين مجتمع صنعتي قرار دارد كه اميد 
است با همكار همجانبه مسئولين استاني و شهرستاني 
در آينده نزديك شــاهد شــكوفايي بخشي از صنعت 

شهرستان اسدآباد باشيم.
نظري خاطرنشــان ســاخت: با راه انــدازي فاز 4 
كارخانه بيــش از 1300جوان اســدآبادي به صورت 
مستقيم در كارخانه كنسانتره بهمن دره مشغول كار 
مي شــوند كه در اين بين بيش از 6 هزار نيرو نيز به 

صورت غير مستقيم مي توانند فعاليت نمايند.
به گفته مدير كارخانه كنســانتره بهمــن دره: با 
توجه به پتانسل خوب اين شهرستان در بحث منطقه 
جغرافياي ، اسدآباد مي تواند به قطب آهن غرب كشور 
تبديل شود اين مهم تنها با همدلي و همراهي مردم و 
مسئولين امكان پذير است كه اميدواريم با كمك مردم 
خوب منطقه محروميت هاي گذشته را از چهره ديار 

سيدجمال الدين اسدآبادي بزدائيم. 
وي به موقعيت جغرافيايي كارخانه كنسانتره بهمن 
دره اشــاره كرد و گفت: نزديكي آن به شــهر اسدآباد 
باعث شده است عوارض آن به شهرداري تعلق بگيرد 
و همچنين تاثير مستقيم در گردش عمران و آباداني 

شهر داشته باشد.
نظري از آمادگي اين كارخانه براي ساخت مجتمع 
آموزشــي خبر داد و گفت: در صــورت همكاري اداره 
فني و حرفه اي و يا هر واحد دانشگاهي، براي آموزش 
جوانان عاقه مند، كارخانه كيهان صنعت كاســپين 

اسدآباد زمينه هاي اين مهم را فراهم مي كند.
كمك به مســاجد و هيات هاي مذهبي، كمك به 
ورزش، كمك به خانواده زندانيان و افراد نيازمند، كمك 
به دســتگاه ها و متوليان فرهنگي، توزيع 5 هزار تن 
بيس در سطح روستاها بخشي از فعاليت هاي و كمك 
هاي مالي كارخانه كيهان صنعت كاســپين اسدآباد 

است كه نظري به آن اشاره نمود.
وي از حمايــت هاي خوب آقــاي دكتر رنجبرزاده 
نماينده مردم اســدآباد در مجلس شــوراي اسامي از 
كارخانه كيهان صنعت كاســپين اسدآباد تقدير كرد و 
گفت: خيلي از دوستان عزيز در سطح شهرستان شايعه 
كرده اند كه اين كارخانه متعلق به دكتر رنجبرزاده است 
كه در ايجا الزم است به اطاع برسانم كه نماينده مردم 
اسدآباد در مجلس شوراي اسامي تنها از سرمايه گذار 
دعوت كرده تا براي رشد و توسعه بخش صنعت كه سهم 
اسدآباد از كل استان نيم درصد بود سرمايه گذاري كند.

نظري اعام كرد: آقاي علي اقتطاف از جمله سرمايه 
گذاراني اســت كه كارخانه نمك يد در گرگان دارد و 
همچنين ســهامدار شركت پاك شوما و سرمايه گذار 
در حوزه چرم مي باشد، كه به دعوت دكتر رنجبرزاده 
در اسدآباد نيزســرمايه گذاري كرده است و اين مهم 

مي تواند توسعه و رشد اقتصادي منطقه را رقم بزند.

مدير كارخانه كيهان صنعت كاسپين اسدآباد در رابطه 
با وضعيت و تعداد ماشين هاي حمل مواد اوليه به شركت 
گفت:اين كارخانه با در اختيار داشتن 15 تريلي تحت هيچ 
شــرايطي از نظر خوراك و مواد اوليه جهت تغذيه خط 
توليد درمضيقه نبوده و تمامي ماشين هاي مذكور متعلق 
به مجموعه كيهان صنعت كاسپين مي باشد و بر خاف 
شايعه هاي موجود هيچ شخص و يا اشخاصي مالكيت اين 

ماشين ها را در اختيار ندارد.
وي در خاتمه از اســتاندارمحترم همدان، معاونين 
اســتانداري،نماينده ســخت كوش و مردم اسدآباد در 

مجلس شوراي اســامي، فرماندار دلسوز اسدآباد، امام 
جمعه محبوب شهرســتان، بخشــدار مردمي بخش 
مركزي، مديركل محيط زيست استان، مديركل محترم 
صنعت، معدن وتجارت استان، بازرسي كل استان، رئيس 
دادگستري و دادستان شهرستان، رئيس اداره هاي برق 
و صنعت، معدن و تجارت شهرستان، رئيس اداره تامين 
اجتماعــي و رئيس اداره تعــاون، كار و رفاه اجتماعي 
اسدآباد، فرمانده نيروي انتظامي و رئيس كانتري 12 
اسدآباد به خاطر همكاري و همراهي با كارخانه كيهان 

صنعت كاسپين اسدآباد تقدير و تشكر كرد.

مدير كارخانه كیهان صنعت كاسپین)كارخانه كنسانتره بهمن دره(

توسعه اقتصادي اسدآباد یكي از اولویت هاي كیهان صنعت كاسپین است
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انقاب بزرگ و اسامی ايران تا به امروز از ابعاد مختلف سياسی، 
اقتصادی و اجتماعی مورد ارزيابی و بررسی قرار گرفته است و صاحب 
نظران بزرگی چيستی، چگونگی و چرايی آن را مورد تجزيه و تحليل 

قرار داده اند. 
قابل ذكر است كه عنوان چهلمين سالگرد انقاب اسامی ايران 
بهانه تهيه چنين نوشــتاری گرديده و نمی توان آن را جامع و مانع 
دانست، همانطور كه شنيدن آثار انقاب اسامی از زبان يا قلم كسانی 
كه خارج از حوزه انقاب و خارج از كشــور، ضمن اينكه تأييدی بر 
حقانيت انقاب شكوهمند اسامی ماست اما نمی تواند حق مطلب را 

كامًا و بايد و شايدها را ارائه نمايد.
به عنوان مثال ممكن اســت استناد شود به اين كه، آلن وايز عضو 
انجمن علوم سياسی كانادا گفته است: انقاب 1979 را می توان با توجه 
به تأثيری كه بر ذهن و فكر مردم جهان در اواخر قرن بيســتم داشت، 

به طور قطع، نقطه عطفی در تاريخ سياســی ايران، خاورميانه و تمامی 
جهان دانست، انقاب ايران به دليل به كارگيری هم زمان ايدئولوژی های 
مدرن سياسی و اسامی، قطعاً عامل محركی برای بسياری از جنبش های 

مردمی در خاورميانه و ساير نقاط جهان بوده است. 
جوزف مونتويل، محقق مركز مطالعات اســتراتژيك واشنگتن و 
كارشناس مسائل خاورميانه گفته است: انقاب اسامی ايران، آغازگر 
و محرك جنبشــی بود كه اعاده ی هويت و استقال مسلمانان را به 
همراه داشت. و از آن جهت كه به نيروهای دموكرات امكان فعاليت و 

عمل داد، قابل ستايش است. 
هيفا جواد، استاد دانشگاه بيرمنگام نيز گفته است: اين انقاب پس 
از مد ت ها شكست و تحقير مسلمانان، به آنها حس غرور و اعتماد به 
نفس داد. اين انقاب همچنين در جنبش احيای اســام به عنوان 

كاتاليزور عمل كرد. 
ديدگاه هــای اين افراد و ده ها نفر ديگــر در اين زمينه مهرهای 
تأييدی مكرر اســت بر انقاب اســامی ايران ولی قطعاً در موضوع 
انقاب اسامی در كنار انديشمندان و نظريه پردازان كشورهای ديگر 
بايد به تحليل تحليل گران داخلی از تأثيرات انقاب اسامی ايران در 

جهان هم اشاره داشت. 
بر همين اســاس ، در اين مقاله به بخشی از ديدگاه های برخی 
بزرگان و انديشــمندان چون حضرت امام خمينی )ره( بنيان گذار 
انقاب اســامی، حضرت آيت اهلل خامنه ای رهبر انقاب اســامی، 
آيت اهلل شــهيد مرتضی مطهری، اشاره شــده است. انقاب اسامی 
ايران به عنوان نقطه آغاز خيزش بيداری اســامی در نيمه دوم قرن 
بيستم، شروع دوره جديدی از ظهور اسام با رويكرد سياسی را برای 
جهان اسام نويد داده و پيروزی برجسته ترين حركت اسامی در اين 
دوره، ساير حركت های اسامی در جهان اسام را به تكاپو واداشت. 

انقاب اســامی ايران بــا احيای دوباره مباحث اســام، تحول 
فرهنگــی عظيمی را در ابعاد منطقه ای موجب شــد و زمينه های 
بيداری جنبش های اســامی در منطقه خاورميانه، شمال آفريقا، 

آسيای مركزی و ديگر مناطق را فراهم كرد.
از مهم ترين زمينه های فرهنگی انقاب اسامی ايران كه مسئله 
صدور آن را مواجه كرده اســت، می توان به جهان شمول بودن دين 
مبين اسام اشاره كرد.اســام می خواهد كه از انسان های موجود 
دركره زمين فقط يك امت به هم پيوسته و واحد بشری فراهم آورد. 
گسترش عدالت، نفی ظلم و ستم، حمايت از ستمديدگان و مظلومان 
و نفی اســتكبار و سلطه، گوشه ای از جهان شمولی تعاليم اسامی 

را شامل می شود.

بی شــك نهضت بزرگ امام خمينی كه منجر به پيروزی انقاب 
اســامی شــد از گزاره های درونی و بيرونی بهــره مند و از عوامل 
مختلفی تحت تأثير قرار گرفت. يكی از اين مؤلفه های بيرونی كه به 
ظاهر در خارج از محدوده جغرافيايی ايران و در گســتره جغرافيايی 
جهان اسامی شــكل گرفت ودر غالب گفتمان بين المللی انقاب 
اسامی به جهانيان معرفی شد حركت جبهه مقاومت اسامی در برابر 
دشمنان داخلی و خارجی اسام بود. اين تفكر در ابتدا در بين هسته 
های گروه های مقاومت در برابر اشغال گری رژيم صهيونيستی توسط 
مبارزين فلسطينی شكل گرفت اما با گسترش منازعه صهيونيست با 
مسلمانان خارج از محدوده سرزمين های اشغال، اين انديشه ابتدا به 
كشورهای همسايه فلسطين اشغالی تسری پيدا كرد و در ادامه اين 
انديشه با شكل گيری نهضت اسامی ايران در سال 1342 و باحضور 
مبارزين ايرانی عليه حكومت طاغوت به ديگر باد اسای اشاعه يافت.

ديدگاه امام خمینی )ره(
بــه تمام اين داليل در ابتدای ســخن يادآور می شــويم بيانات 
حضرت امام خمينی )ره( در بخشــی از وصيت نامه الهی-سياسی 
ايشان را درباره انقاب اسامی واهميت آن كه به وضوح نمايی روشن 
از انقاب را در ابعاد مختلف ترسيم می نمايند، آن جا كه می فرمايند:

... اســام و حكومت اسامی پديده الهی است كه با به كار بستن 
آن سعادت فرزندان خود را در دنيا و آخرت را به باالترين وجه تأمين 
می كند و قدرت آن دارد كه قلم سرخ بر ستمگری ها، چپاول گری 
ها، فســادها و تجاوزها بكشد و انســان ها را به كمال مطلوب خود 
برساند. و مكتبی است كه برخاف مكتب های غيرتوحيدی، در تمام 
شئون فردی واجتماعی،مادی و معنوی و فرهنگی، سياسی،نظامی 
و اقتصــادی دخالت و نظارت دارد واز هيچ نكته، ولو بســيار ناچيز 
كه درتربيت انســان و جامعه و پيشرفت مادی و معنوی نقش دارد 
فروگذار ننموده است؛ و موانع و مشكات سر راه تكامل را در اجتماع 

و فرد گوشزد نموده و به رفع آن ها كوشيده است.
... امــروز بر ملت ايران، خصوصاً، و بر جميع مســلمانان، عموماً، 
واجب اســت اين امانت الهی را كه درايران به طور رسمی اعام شده 
ودر مدتی كوتاه نتايجی عظيمی به بار آورده، با تمام توان حفظ نموه 
ودر راه ايجاد مقتضيات بقای آن و رفع موانع و مشكات آن كوشش 
نمايند. و اميد است كه پرتو نور ان بر تمام كشورهای اسامی تابيدن 
گرفته و تمام دولت ها و ملت ها با يكديگر تفاهم در اين امر حياتی 
نمايند، و دست ابرقدرت های عالم خوار و جنايتكاران تاريخ را تا ابد 

از سر مظلومان و ستمديدگان جهان كوتاه نمايند...

ديــدگاه رهبر معظم انقالب اســالمی حضرت آيت اهلل 
العظمی خامنه ای

هم چنين حضرت آيت اهلل خامنه ای رهبر انقاب اســامی نيز 
همواره در بيانات خود از انقاب اسامی ايران به عنوان انقابی ظلم 
ســتيز و عدالت طلب ياد كرده اند، به عنوان مثال در سخنرانی كه 

به مناسبت ارتحال حضرت امام خمينی )ره( ايراد كردند، فرمودند:
...نظام اســامی علی رغم همه كارشــكنی ها و دشمنی ها به 
پيروزی رســيد و روز به روز تا امروز ريشه دارتر شد و فكر تحقق و 
حيات دوباره اسام و نجات امت اسامی از ظلم و استكبار قدرت های 
مستكبر، در مرزهای اين كشور محدود نماند. امروز شما به هر كشور 
اســامی در شرق و غرب دنيای اسام برويد- چه در خاورميانه، چه 
دركشورهای غربی، چه در شــمال آفريقا و چه در كشورهای شرق 
آســيا؛ در مناطقی كه مسلمانان مجموعه هايی را تشكيل داده اند- 
خواهيد ديد انگيزه اســامی، تمايل به حاكميت اســام و نفرت از 
تسلط استثمارگران و استعمارگران، ظالمان، در ميان مردم، بخصوص 

در ميان جوانان، نخبگان و روشنفكران موج می زند.
... امام حقايق فراموش شده اسام را احياء كرد؛ عدالتخواهی اسام 
را سر دســت بلند كرد؛ ضديت اسام را با تبعيض، اختاف طبقاتی و 
اشرافيت ها علنی كرد. از روز اول تا روزهای آخر عمر، امام بزرگوار روی 

قشرهای مستضعف، پابرهنه ها ومحرومان تكيه كرد...
... اسام سعادت مردم را دنبال می كند. اسام با فساد، ظلم و تبعيض 
مخالف است. اسام برای رفاه مردم در كنار معنويت مردم به ميدان آمده 
است. امام اين را از آغاز شروع مبارزات تا تشكيل نظام اسامی و تا آخر 
عمر، مكرر بيان كرد.اماِم عظيم الشأن ما در دنيای اسام اين را نشان داد 
كه فقه اسام- يعنی مقررات اداره زندگی مردم در كنار فلسفه اسام يعنی 
تفكر روشن بينانه وعميق و استداللی- و عرفان اسام يعنی زهد و انقطاع 
الی اهلل و دامن برچيدن از هواهای نفسانی چه معجزه بزرگی می تواند 
بيافريند. اما عماً نشان داد كه اسام سياسی، همان اسام معنوی است...

ديدگاه شهیدمطهری
شــايد خالی از لطف نباشد كه شاخصه های انقاب اسامی را از 

ديدگاه شهيد مطهری مرور كنيم، آنجا كه می گويد:
يكی از راه های شــناخت هر انقاب، بررسی كيفيت رهبری آن 
انقاب و نهضت است. از نظر رهبری، انقاب اين طور نبوده است كه 
روز اول كســی خود را كانديدا كند و بعد مردم به او رأی بدهند و او 
را انتخاب كنند و ســپس، آن رهبر برای ملت خط مشی تعيی كند. 

واقعيت اين است كه گروه های زيادی، از آنجا كه احساس مسئوليت 
مــی كردند، تاش كردند رهبری نهضــت را بر عهده گيرند ولی به 
تدريج عقب رانده شــدند و رهبر خود به خود انتخاب شد. شما در 
نظر بگيريد چه تعداد از اقشار؛ از روحانيون، چه گروه های اسامی و 
چه غير اسامی، در اين انقاب شركت داشتند.در اين نهضت، افراد 
تحصيل كرده، افراد عامی، دانشــجو، كارگرها، كشاورزان، بازرگان و 
همه همه حضور داشــتند. از ميان همــه اين افراد مختلف يك نفر 
به عنوان رهبر انتخاب شــد، رهبری كه همه گروه ها، رهبری او را 

پذيرفتند.
امام خمينی به اين علت رهبر بامنازع اين نهضت شد كه عاوه بر 
مزايا و شرايط يك رهبر كه در فرد ايشان بود، ايشان در مسيری فكری 
و نيازهای روحی مردم قرار داشــت. حال آنكه ديگرانی كه برای كسب 

رهبری تاش می كردند، به اندازه ايشان در اين مسير قرار نداشتند.
... از جملــه اقدامات ايــن رهبر، مخالفت جــدی و دامنه دار با 
مسئله جدايی دين از سياست بود. شايد فصل تقدم در اين زمينه با 
سيدجمال الدين اسدآبادی باشد. سيدجمال نخستين كسی بود كه 
احساس كرد اگر بخواهد در مسلمانان جنبش و حركتی ايجاد كند 
بايد به آنها بفهماند كه سياســت از دين جدا نيست. استعمارگران 
تاش زيادی كرند تا در كشورهای مسلمان رابطه دين و سياست را 

قطع كنند.بطور خاصه می توان گفت :
با توجه به بهم ريختگی ســاختار هژمونی اياالت متحده آمريكا 
شــكل گيری جبهه مقاومت درمنطقه، شكست برنامه های غرب به 
سركردگی آمريكا و صهونيست ها در مقابله با جبهه مقاومت، آشكار 
شدن چهره واقعی آمريكا و غرب در رابطه با مسائل جهانی و منطقه 
ای، بروز و ظهور قدرت های جديد در صحنه بين الملل، نظريه های 
جديد كارشناسان و صاحب نظران بين المللی از قبيل جان گالتون 
در رابطه با آغاز تحوالت ساختاری در نظام اياالت متحده آمريكا كه 
ناشی از فروپاشی آنرا نويد می دهند و ياجنبش وال استريت در آمريكا 
و جنبش جليقه زردها در فرانسه و كشورهای اروپايی و سياست های 
ترامپ همگی نشانه هايی از آغاز يك تحول عميق ساختاری در نظام 
بين المللی است كه ميتواند فرصتی تاريخی برای انقاب اسامی و 
جمهوری اســامی ايران با اِعمال وحدت كلمه و كلمۀ وحدت همه 
نيروهای داخلی گرداگرد رهبر فرزانه انقاب اســامی شاهد نقش 
آفرينی تاريخی انقاب اسامی در جهان جديد باشيم واين اميد كه 
تحقق تمدن بزرگ اسامی در اوايل هزاره سوم حاصل خواهد شد و 
در سرنوشت بشريت نقش آفرين باشد واقعيتی انكارناپذير بوده زيرا 

بشارت خداوندی را به همراه خود دارد. 

شهردار آجین خبرداد:

آسفالت 20 هزار متر مربع از معابر شهر آجین در سال آینده
سپهر غرب: شهردار آجين ضمن تاكيد بر فعاليت هاي 
عمراني گفت: در ســال آينده 20 هزار متر مربع از معابر 

اين شهر آسفالت مي شود.
مهندس حميد اســدي بــا تبريك ايــام ا... دهه فجر و 

همچنين گرامي داشــت ياد امام)ره( و شهداي انقاب 
اســامي اظهار داشت: در سال جاري بيش از يك و نيم 
ميليارد تومان اعتبار صرف فعاليت هاي عمراني در شهر 
آجين شده است كه به تعدادي از آن اشاره مي شود: در 

بحث جدولگذاري 
1.جدول گذاری خيابان رسالت

2.جدول گذاری خيابان شهيد كاظمی
3.جدول گذاری كوچه سلطان مرادزاده

4.جدول گذاری كوچه مرتضی كرمی
5.جدول گذاری خيابان شهيد قدرت اله معصومی

6.جدول گذاری كوچه كارون
7.جدول گذاری كوچه اروند 

8. جدول گذاری كوچه مرادی سيار 
9.جدول گذاری كوچه ساحل

10.جدول گذاری كوچه خيبر
تعريض پل و ديوار كشي :

1.احداث پل محله سيد اجاقی
2.تعريض پل های ستران

3.تعريض پل محله معصومی ها
4.ديواركشــی و كف ســازی كانال خيابان شهيد صياد 

شيرازی 
زيرسازي و آسفالت:

1.زيرسازی آسفالت خيابان امام علی)ع(
2.زيرسازی آسفالت كوچه شورا

3.زيرسازی كوچه حضرت علی اصغر)ع(
4.زيرسازی و آسفالت كوچه ارغوان

5.زير سازی و آسفالت خيابان رسالت
6.زيرسازی و آسفالت خيابان شهيد كاظمی

زيباسازي
1.استقرار گلدان های بتنی

2.درختكاری
3.ديوارنويسی،رنگ آميزی،طراحی ونقاشی

4.استقرار المان های شهری
5.نصب گلدان های ديواری

6.توسعه فضای سبز و زيبا سازی
7.رنگ آميزی جداول،سرعتكاه و خط كشی

8.دفن بهداشتی پسماند
پروژه های در حال اجرا شهر داری آجين:

عنوان پروژه :
1-جدول گذاری كوچه ســاحل 70 درصد پيشــرفت 

فيزيكي
2-جــدول گــذاری كوچه خيبر  20 درصد پيشــرفت 

فيزيكي
3-جدول گذاری كوچه مرادی سيار 80 درصد پيشرفت 

فيزيكي
4-تكميل ساختمان آتش نشــانی 30 درصد پيشرفت 

فيزيكي
5-تكميل پروژه سنگ چينی كانال خيابان شهيد صياد 

شيرازی 25 درصد پيشرفت فيزيكي
6-آسفالت خيابان شــهيد كاظمی 55 درصد پيشرفت 

فيزيكي
7-آسفالت بلوار امام علی )ع(  85 درصد پيشرفت فيزيكي

8-آسفالت كوچه دماوند 85 درصد پيشرفت فيزيكي
9-آســفالت كوچه حضــرت علی اصغــر)ع(85 درصد 

پيشرفت فيزيكي
10-آسفالت خيابان رسالت 85 درصد پيشرفت فيزيكي

11-آسفالت كوچه شورا 85 درصد پيشرفت فيزيكي
12-آسفالت كوچه ارغوان 85 درصد پيشرفت فيزيكي

13-اجرای پل محله سيد اجاقی ها  85 درصد پيشرفت 
فيزيكي

پروژه های در دست اقدام شهرداری آجین:
1-اصاح شكل هندسی ميدان امام علی )ع(

2-احداث پارك های كودك
3-تكميل ايستگاه آتش نشانی
4-تكميل پارك جنگلی ستران

5-ادامه جدول گذاری بلوار امام)ع(
6-روكش آسفالت معابرهای سطح شهر

7-مشاركت در چمن مصنوعی زمين فوتبال
ديگر فعالیت ها

1.پروژه ساماندهی بازار روز شهرآجين
2.اليروبی آبراهه ها و مســيل ها در ســطح شهر جهت 

پيشگيری از خطرات احتمالی بروز سياب
3.پروژه ســاخت و استقرار پل های فلزی در معابر سطح 

شهرآجين
4.رفت و روب معابر سطح شهر آجين

5.اصاح روشنايی معابر سطح شهرآجين
6.برف روبی و پاشــيدن ماســه و نمك در معابر پر تردد 

ســطح شــهر و تســهيل در 
عبورومرور

7.توسعه و اليروبی قنات
8.مشاركت شهرداری آجين در 
همايش روز زمين پاك واقع در 

تاالب پيرسلمان
فوتســال  تيــم  9.مشــاركت 
شــهرداری آجين در مسابقات 

قهرمانی شهرستان اسدآباد
10.بازديد پرسنل آتش نشانی از 
نكات  آموزش  و  مدارس،بررسی 

ايمنی به دانش آموزان
11.برگزاری مانور آتش نشانی به 
مناسبت روزآتش نشان با حضور 
جمعيت هــال احمــر، آتش 
فرمانداری  و  اورژانس  نشــانی، 
بخشداری  و  اسدآباد  شهرستان 

پيرسلمان
12.غبار روبی گلزار شهدا شهر 

آجين
13.بازديــد جناب آقای دكتر جمالی نژاد)معاون محترم 
عمرانی وزارت كشور و رئيس محترم سازمان دهياری ها 

و شهرداری های كشور( از پروژه های شهرداری آجين
13.نشســت جناب آقای دكتر اكبر رنجبرزاده )نماينده 
محترم شهرســتان اسدآباد( با شــهردار و اعضاء محترم 
شورای اسامی به منظور بررسی مسائل و مشكات مردم 

شهر آجين
14.نشســت جناب آقای دكتر اكبر رنجبر زاده )نماينده 
محترم شهرستان اســدآباد( جناب مهندس حميدوند 
)فرماندار محترم شهرستان ( وجناب آقای دلشاد )مدير 
كل محترم امور مالياتی اســتان همدان( با شــهردار و 
اعضاء محترم شــورای اسامی به منظور بررسی مسائل 

و مشكات مردم شهر آجين
15.نشست جناب آقايان دكتر فضلی ، مهندس نيكبخت 
و دكتر رنجبر زاده )وزير محترم كشــور، استاندار محترم 
و نماينده محترم شهرستان اسدآباد( با شهردار و اعضاء 
محترم شــورای اســامی به منظور بررســی مسائل و 

مشكات مردم شهر آجين
16.بازديد جناب آقای مهندس كريم حميدوند )فرماندار 
محترم شهرستان اسدآباد( ،سركارخانم مهندس اميدی 
و جناب آقای عزيزی )بخشــدار محترم پيرســلمان( از 

پروژه های سطح شهر آجين
17.بازديد جناب آقای دكتر رضايی )كارشــناس محترم 
دفتر فنی اســتانداری همــدان( از پروژه هــای عمرانی 

شهرداری آجين
18.نشست مهندس اسدی )شهردارمحترم( و شوراهای 
محترم شهر آجين با مســئولين استان همدان در مورد 

حل مسائل و مشكات شهرداری و شهر آجين
19.برگزاری يادواره شهدای شهر آجين

گزارش عملکرد واحد خدمات شهری در يک نگاه:

 كاشت و نگهداری درختان در سطوح مختلف شهر و 
پارك جنگلی ستران

 توسعه فضای سبز شهری مطابق سرانه استاندارد ملی 
و جهانی

 زيبا سازی ورودی شهر و مكان های در انظار مردم
 دفن بهداشتی پسماندها و مديريت مواد زائد و جامد

 تهيه و نصب عائم راهنمايی و رانندگی
 تشكيل كار گروه های مديريت بحران

 رنگ آميزی جداول ، ســرعتكاه ها و خط كشی های 
عابر پياده ، سنگ های زينتی

 اتاف سگ های ولگرد
 جمع آوری پسماندها به صورت روزانه

 اليروبی انهار هفته ای يكبار
 جمع آوری نخاله های سطح شهر

 برگزاری مانور آتش نشانی
 كاشت درختان: اقاقيا، زبان گنجشك، توت مجنون، 

كاج تهران، سرو خمره ای و...
 نصب چراغ چشمك زن در ميدان ورودی شهر

 خريداری درختان و گل های زينتی
 سم پاشی درختان جهت ازبين بردن آفات گياهی

 جمله اقدامات شــهرداري آجين در سال جاري است 
كه اسدي به آن اشاره نمود.

شهردار آجين در خاتمه ضمن تقدير از استاندار همدان، 
معاونيــن اســتانداري، دكتر رنجبــرزاده نماينده مردم 
اســدآباد در مجلس شوراي اسامي، مهندس حميدوند 
فرماندار اســدآباد، امام جمعه محترم اسدآباد، بخشدار 
پيرســلمان، اعضاي شوراي اســامي ، مردم فهيم شهر 
آجين و همكاران خوب شهرداري آجين به خاطر كمك و 

مساعدت در رفع مشكات تشكر نمود.

چهلمین سالگرد انقالب اسالمی ایران سرآغاز تحقق تمدن اسالمی

به قلم: محمدباقر بهرامی
 عضو هیأت علمی دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آزاد 

اسالمی واحد تهران مرکزی، سفیر اسبق ايران در جمهوري 
آذربايجان و نماينده دوره هاي دوم، چهارم و هفتم مردم 

اسدآباد درمجلس شوراي اسالمي
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سپهر غرب: بخشدار مركزي اسدآباد ضمن دعوت 
از مردم در گراميداشــت جشــن هاي انقاب گفت: 
حضور اقشــار مختلف مردم در بزرگداشــت چهلمين 
سالگرد انقاب اسامي باعث ياس و نااميدي دشمنان 

نظام خواهد شد.
سليمان نظري دوست گفت: با درود وسام به روح 
پرفتــوح امام راحل بنيانگــذار نظام مقدس جمهوری 
اســامی ايران و با درود وســام بر ارواح پاك شهدا و 
درود وسام بر ارواح پاك و طيبه شهدای مدافع حرم 
، آرزوی طول عمروســامتی برای مقام معظم رهبری 
و آرزوی توفيق روز افــزون برای دولت اعتدال، تدبير 

واميد دارم.
وي اظهار داشــت: درابتدا الزم می دانم ايام اهلل دهه 
فجر را به تمامی عزيزان و همشــهريان و هم استانی 
های عزيزتبريك عرض كنم عنايت پروردگار و هدايت 

جامعه توسط ولی فقيه چه در دوران رهبری امام )ره 
( و چه هدايــت و رهنمودهای مقــام معظم رهبری 
همراه با اتحاد ، وحدت ،انســجام و همبســتگی مردم 
و مسئولين رمز موفقيت انقاب اسامی در چهل سال 

گذشته بوده است.
بخشــدار مركزي اســدآباد افزود: در شرايطی كه 
دشمنان قســم خورده ايران اسامی با تبليغات روانی 
و راه انداختن جنــگ اقتصادی به دنبال نااميد كردن 
مردم و ناكارامدی انقاب هســتند هوشياری مردم و 
مسئولين و توجه به رهنمودهای مقام معظم رهبری و 
برنامه ريزی دقيق دولت برای برون رفت از مشكات، 
قطعا نااميدی و شكســت دشــمنان را بدنبال خواهد 

داشت.
وی گفت: فضای شهرستان اسدآباد به تبع از فضای 
حاكم بر اســتان تاكيد بر تاش، وحدت و انســجام و 
پرهيز از هرگونه حاشــيه است تاكيد استاندار محترم 
جناب آقای مهندس شــاهرخی بر كار و تاش شبانه 

روزی و حضور مسئولين در بين مردم ستودنی است.
نظري دوســت اظهار داشت: در بخشداری مركزی 
شهرستان اسدآباد فضای كار وتاش و حضور در بين 
مردم دنبال می شــود و براســاس وظايفی كه قانون 
به ما محول كرده اســت عمل می شــود و ما در اين 
مسير از همكاری و همراهی فرماندار ساعی و مردمی 
شهرســتان جناب آقای حميدوند و تاش های شبانه 
روزی نماينده محبوب شهرســتان جناب آقای دكتر 

رنجبر زاده و رهنمودهای امام جمعه محترم صميمانه 
تشكر می كنيم.

نظري دوســت در ادامه فعاليت هاي بخشــداري 
مركزي در سال جاري را اينگونه بيان كرد:

1-صرفــه جويی در هزينه های جــاری با رويكرد 
اقتصاد مقاومتی از زمان شروع مسئوليت بنده همواره 
مدنظر بوده و هست ســعی كردم از شروع فعاليت در 
بخشداری مركزی از تمامی هزينه های غير ضروری كه 
قبل از بنده وجود داشــته است خودداری نمايم.بنده 
ايــن جا اعام می دارم از وســيله نقليه دولتی كه در 
اختيار بنده می باشد به هيچ وجه برای كارهای شخصی 

استفاده نكرده و نخواهم كرد.
2-اصاح روش ها و شــيوه هــا و اعمال قوانين و 
مقررات در دهياری های بخش مركزی كاری هســت 
كه بنده شــروع كردم ايــن توضيح را عرض كنم عدم 

آشــنايی با قوانين و مقــررات موجب هدر رفت منابع 
مالی و انســانی و ... شــده بود كه الحمداهلل با رويكرد 
اصاح روش ها و برگزاری جلســات سعی شده است 
تمامی عزيزان در بخش مركزی در چارچوب قوانين و 

مقررات حركت نمايند.
3- ســاماندهی ماشــين آالت دهياری ها يكی از 
فعاليت هــای مهم بخشــداری مركزی می باشــد كه 
اصاح روش ها و شــيوه و اعمــال قوانين مصداق بارز 
آن همين ســاماندهی ماشين آالت است. از آن جا كه 
برخی دهياری ها دارای ماشــين آالت می باشند هيچ 
برنامه مشخص از مدت ها قبل برای اين موضوع وجود 
نداشته كه الحمداهلل با هماهنگی با فرماندار محترم و 
دعوت از كارشناس رسمی دادگستری اين ساماندهی 
صورت گرفت و استفاده صحيح از بيت المال و ماشين 
آالت در دستور كار جدی دهياران بخش مركزی قرار 
گرفته اســت كه در اين جا می تــوان به بحث فروش 
ماشــين آالت فرسوده و اجاره ساير ماشين آالت قابل 
اســتفاده اشاره كرد كه در آمد حاصل از آن به حساب 
دهياری های مربوطه واريز و نفع آن به همان روســتا 

بر می گردد.
4- در بيش از 15روســتا شــن ريزی )بيس( برای 
اصاح مسير و تردد آسان جهت معابر روستايی صورت 
گرفته كه بيس تهيه شــده بصورت رايگان در اختيار 
دهياران روســتاهای مذكور قرار گرفته اســت كه جا 
دارد از مساعدت و همراهی و تاش فرماندار محترم و 

نماينده سخت كوش شهرستان تشكر نمايم.
5- كاری كــه ما امســال توانســتيم انجام دهيم 
جدول گذاری در 22روســتا بود كه ايــن موضوع در 
مقايسه با سال گذشــته افزايش 100درصدی داشته 
است، كه همت دهياران و مسئولين شهرستان ياريگر 

ما بوده است.
6-توجه به بحــث صنعت گردشــگری در بخش 
مركزی در دستور كار جدی بخشداری قرار دارد كه نگاه 
دولت به صنعت گردشگری نگاه ويژه است در روستای 
ملهمدره با همت مسئولين شهرستان و پی گيری های 
صورت گرفته توســط اداره ميراث و گردشگری، بنياد 
مسكن و اعتبارات ملی كه با پی گيری نماينده محترم 
به اين روستا اختصاص يافته است بيش از دو ميليارد 

تومان هزينه شده است.
دراين جا الزم اســت به اين موضوع اشاره كنم كه 
طرح های مطالعاتی برای ايجاد منطقه گردشــگری در 
منطقه دربند بوجين و قاسم آباد، خنداب در حال انجام 

است.
7-ايجاد شــهر و بخش و روستای جديد از جمله 
فعاليت هايی اســت كه در بخشــداری مركزی دنبال 
می شــود گرچه در سنوات گذشــته ايجاد شهر پاليز 
)جنت آباد ،مزرعه بيد (پی گيری شده بود اما با توجه 
بــه جمعيت بيــش از 107000نفری اســد آباد می 
توان بحث ايجاد شــهر مذكــور را پی گيری نمود كه 
بــا توجه به بازديد هايی كه توســط مدير كل محترم 
تقســيمات كشوری و كارشناســان محترم تقسيمات 
كشوری استانداری از روســتاهای جنت آباد و مزرعه 
بيد و چنارســفلی و منطقه چهاردولی صورت گرفته 
اســت موضوع جديد دوشــهر جديد بنام های پاليز و 
چنارستان و هم چنين ايجاد بخش جديد چهاردولی 
در دســتور كار بخشداری و فرمانداری شهرستان قرار 
گرفته اســت كــه طرح های مطالعاتــی آن تهيه و به 
استانداری استان همدان ارسال شده است كه پی گيری 

های الزم در حال انجام است .
جــا دارد از تاش هــا و پی گيری هــای مجموعه 
همكاران محترم معاونت سياســی، امنيتی اســتانداری 
بويژه مدير كل محترم دفتر سياسی ،انتخابات استانداری 
و همكاران گرانقدر ايشان و فرماندار محترم شهرستان و 
پی گيری هايی كه توســط نماينده محترم شهرستان در 

مركز صورت می گيرد تقدير وتشكر نماييم.
8- الحمــداهلل به بركــت نظام وانقــاب بيش از 
99/99درصــد خانواده های روســتايی بخش مركزی 
از نعمت گاز برخوردار هســتند كه پی گيری های الزم 
برای اختصاص گاز به روســتاهای قاسم آباد و خنداب 

در حال انجام است .
9- الحمــداهلل به بركت نظــام و انقاب و خدمات 
دولت 100درصد روســتاهای بخش مركزی از نعمت 
برق برخوردار هستند.امسال در بحث روشنايی معابر و 
اصاح شــبكه برق و جابه جايی تير برق های فرسوده 
قريب به 100ميليون تومان در 30 روستا هزينه شده 
اســت.فعاليت انجام شده در مقايسه با سال گذشته از 

رشد 70درصدی حكايت دارد.
10- اصــاح شــبكه های آب شــرب روســتايی 
موضوعی اســت كه از زمان فعاليت در بخشداری در 

قرار  برنامه هــا  اولويت هــای 
گرفت كــه از 71 روســتای 
آشاميدنی  آب  مركزی  بخش 
76درصد از روستاهای بخش 
مركزی تحت پوشــش آبفای 
روســتايی قــرار دارنــد كه 
امســال نيز در دو روســتای 
كمــك ســفلی، پيفانج برای 
تحت پوشش قرار گرفتن آب 
آشــاميدنی فعاليت های الزم 
صورت گرفت. كه ضمن تشكر 
از مردم از رئيس محترم آبقای 
روستايی و اداره كل مربوطه، 
از تاش های نماينده محبوب 
شهرســتان كــه در بحــث 
مساعدت  اعتبارات  پی گيری 

نمودند تشكر می كنيم.
11- دربحث مســكن روســتايی اين نكته را عرض 
كنم دولت تســهيات ويژه ای برای مقاوم سازی منازل 
روستايی در نظر گرفته و در بيش از 76درصد روستاهای 
بخش مركزی طرح هادی مطالعه و تدوين شده است در 
اين خصوص نكات الزم است به دهياران تاش گر گفته 
شده، كه دهياران و اعضای محترم شوراها اطاع رسانی 
مناســبی را در سطح روستا برای استفاده روستائيان از 

اعتبارات مقاوم سازی داشته باشند.
كــه در اينجا الزم اســت از رياســت محترم بنياد 
مسكن شهرستان كه با بخشــداری مركزی همكاری 

و هماهنگی الزم را دارند كمال تقدير و تشكر نمايم.
12- به بركت نظام و انقاب از مجموع 71 روستای 
بخش مركزی راه های روســتايی بغير از راه روســتای 
قمشانه 3كيلومتر، قاســم آباد، خنداب يك كيلومتر و 
راه بين دو روســتای سياه گله و سوتپه 3/5كيلومتر و 
روستای قراكند 3كيلومتر بقيه راه های روستايی بخش 
مركزی آســفالت شده اندكه آســفالت راه روستاهای 
مذكور در دســتور كار ادارات مرتبط قرار گرفته كه با 
توجه به پی گيری های صورت گرفته مقرر شــده است 

در سال98 راه روستاهای مذكور نيز آسفالت شوند.
13- توجه به منابــع ملی و حفاظت از عرصه های 
منابع طبيعی يكی از اولويت های بخشــداری مركزی 
اســدآباد است كه در اين زمينه طی جلسات متعددی 
كه با حضور رياســت محتــرم اداره منابــع طبيعی 
شهرســتان و دهياران برگزار شــد بر ايجاد طرح های 
آبخيزداری، كمربند حفاظتی و پارك های روســتايی 
تاكيد شد و طرح های مذكور در منطقه چهاردولی در 
حال انجام است كه در مقايسه با سال گذشته اعتبارات 
ويــژه ای بدين منظور اختصاص يافته كه افزايش قابل 

ماحظه ای را نشان می دهد.
14 - پی گيری بحث آموزش به جوانان روســتا كه 
از اداره فنی حرفه ای شهرســتان خواسته شده است، 
كارگاه های آموزشــی مانند جوشكاری، منبت كاری، 
خياطی، كامپيوتر و.... در ســطح روســتاهای بخش 
مركزی تشكيل دهد كه ضمن تشكر از رياست محترم 
فنی و حرفه ای شهرســتان، اين نكته را عرض كنم كه 
ميزان كاس های تشكيل شــده امسال در مقايسه با 

سال گذشته 100درصد افزايش داشته است.
بخشــدار مركزي اســدآباد در خصوص بررســي 
مشكات روستايي گفت: از 71روستای بخش مركزی 
به صورت مكرردر طول 9ماه گذشــته بازديد داشــتم 
حضور در بين مردم و خدمت كردن به مردم باالترين 
لذت را برايم دارد.به طور متوســط در مدت گذشته از 
هر روستا سه بار بازديد شده كه در برخی از بازديدها 
روســای ادارات همراهــی كردند. امــام خمينی)ره( 
فرمودند مــردم ولی نعمت ما هســتند اين فرمايش 

امام)ره( نصب العين فعاليت های ما است.
وي خاطرنشــان كرد: مشــاركت مردم در تمامی 
برنامه های بخــش مركزی چه برنامه های عمرانی، چه 
فرهنگی جز اولويت ها اســت با اجــرای طرح تحول 
فرهنگــی در روســتا بدنبال تقويت بحث مشــاركت 
مردم هســتيم. هر جا ما كار را به مردم سپرديم موفق 
بوديم. شــوراهای فرهنگی در برخی ار روستاها مانند 
چنارسفلی بصورت ويژه تشكيل شده كه با هوشياری 
مردم حركت های خود جوشبرای مبارزه با آسيب های 

اجتماعی صورت گرفته است.
نظري دوست گفت: دهياران طرح های درآمدزايی 
را شناسايی كنند، به بحث اشتغال كه مهم ترين برنامه 
دولت است توجه جدی نمايند طرح های اشتغال زايی 

را به بخشداری معرفی نمايند.
وي افــزود: برای بــرون رفت از مشــكات راهی 
جز،تــوكل بر خدا، عنايت پروردگار، رهنمودهای مقام 
معظم رهبری، برنامه ريزی دقيق دولت همراه با اتحاد، 
وحدت، انسجام، تاش و كوشش نيست، پرداختن به 
حاشيه جز هدر رفت منابع مالی و انسانی چيزی را به 

دنبال ندارد.
بخشدار مركزي در پايان در پايان از مساعدت های 
اســتاندار محترم، معاونين گرانقدرشــان، مديران كل 
محترم دفاتر اســتانداری و فرماندار ساعی شهرستان، 
نماينده ســخت كوش شهرستان و امام جمعه محترم 
شهرستان و همه عزيزانی كه بخشداري مركزي را در 
مســير خدمت به مردم ياری می رسانند كمال تقدير 

و تشكر نمود.

بخشدار مركزي اسدآباد :

حضور پرشكوه مردم در گرامي داشت چهلمین سالگرد 
انقالب یاس و نا امیدي دشمنان نظام را رقم مي زند
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سرپرست روزنامه سپهرغرب در شهرستان اسدآباد

 سپهر غرب: رئیس شوراي اسالمي 
شهر آجین ضمن انتقاد از بي توجهي 
مردم  گفت:  شــهر  اين  به  مسئولین 
از بي توجهي و کم کاري مســئولین 
نسبت به شهر آجین گله مند هستند.

كاووس عبدالهي ضمن گرامي داشــت 
ايام ا... دهه فجر بــه خبرنگار ما گفت: از 
مســئولين استاني و شهرستاني انتظار مي 
رود كــه در جهت رفع مشــكات و موانع 

شهر آجين نگاه ويژه داشته باشند.
وي در خصــوص وضعيت بهداشــت و 
درمان شــهر آجين گفت: يــك درمانگاه 
شــبانه روزی در اين شــهر فعال است كه 
متاســفانه تزريقات چی خانم در اين واحد 

وجــود ندارد و به علت كمبود پزشــك و پرســنل 
درمانگاه خدمات شــبانه روزی ارائه نمي شــود، كه 
اين مسأله به خصوص در شب های زمستان مردم را 

به زحمت می اندازد.
رئيس شوراي اسامي شهر آجين با بيان اين  كه 
بهداشــت ودرمان شهرآجين با مشكل جدی روبه رو 
است گفت: نبود پزشك در درمانگاه و كيفيت پايين 
خدمات ارائه شــده از سوی اين واحد درمانی باعث 
شد تا اعضاي شوراي اســامي شهر آجين عاوه بر 
مكاتبه با شــبكه بهداشت و درمان مشكات موجود 
را به اطاع نماينده مردم اسدآباد در مجلس شوراي 
اســامي برســانند كه تاكنون اقدامــی در اين باره 
صورت نگرفته، و رضايتمندي نسبي مردم نيزحاصل 

نشده است.

عبدالهي به ادارات فعال در اين شــهر اشاره كرد 
و گفــت: نمايندگــی ورزش و جوانان، بهزيســتی، 
تامين اجتماعی، بخشــداری، شــهرداری و ادارات 
خدمات رســان گاز و آب در اين شهر فعال هستند و 
برای دريافت نمايندگی ساير ادارات نيز نامه  نگاری 
صــورت گرفته كــه اميدواريم با كمــك و همراهي 
مســئولين ديگــر ادارات هم در شــهر آجين براي 

تسهيل در كار مردم نمايندگي ايجاد نمايند.
وي يكــي از عمده مشــكات شــهرداري آجين 
را كمبود اعتبــارات عنوان كرد و گفت: متاســفانه 
اعتبارات قطره چكاني جوابگوی نيازها و مشــكات 
شــهروندان نيســت نبود درآمد پايدار و زيرساخت 
ضعيــف شــهری هزينه هــای زيــادی را به دوش 

شهرداری قرار داده است.

رئيس شوراي شــهر آجين يكي از مشكات اين 
شــهر را نبود بانك و موسســه مالي دانست و گفت: 
متاســفانه مردم براي انجام امور مالــي خود ناجار 
هســتند هر روز مسير آجين به اسدآباد را طي كنند 
كه در اينجا از فرماندار و نماينده اسدآباد تقاضا مي 

شود براي رفع اين مهم مساعدت نمايند.
اصاح شــكل هندسي ميدان ورودي شهر آجين 
يكي ديگر از موادري بود كه عبدالهي به آن اشــاره 
كرد و گفت: اعضاي شــوراي شــهر و شهرداري بر 
اين عقيده هستند تا براي رفع تصادفات و همچنين 
تــردد روان تــر اين ميــدان از نظر شــكل و بافت 

هندسي اصاح گردد.
وي بــه فعاليت هاي مهم و عمراني شــهر آجين 
اشــاره كرد و گفت: با وجــود محدوديت هاي مالي 

در ســال جاري بيش از يك و نيــم ميليارد تومان 
در بحث پروژه هاي مختلف عمراني اين شــهر هزينه 

شده است.
عبدالهي از پايين بودن سرانه ورزشي شهر آجين 
انتقاد كرد و گفت: متاسفانه با وجود مركزيت بخش 
پيرســلمان هنوز يك مجتمع ورزشي در اين بخش 
ساخته نشده است و خيل جوانان عاقمند به ورزش 

از كمبود امكانات ورزشي رنج مي برند.
وي در خاتمه ابراز داشــت: شــهر را شــهروند 
می ســازد.هرچند يك شــهردار فعال باشــد ولی 
نباشــد،مديريت شهری  اگر همكاری شــهروندان 
موفق نخواهد بود. يك شــهروند مــی تواند خود 
يك شــهردار باشد.ســاده بگويم،اگر يك شهروند 
بخشــی از محل زندگی خــود را كه در مجاورتش 
نريزد،درختان  نمايد، آشــغال  قرار دارد، مديريت 
را آبيــاری كند،معبرش را تميزنگه دارد،شــهری 
زيبا خواهيم داشــت. توقع من از همشهريانم اين 
اســت كه اين چنين شهروندی باشــند تا شهری 

باشيم. داشته  پويا  و  شاداب 

ابوالقاسم والـیزاده
از همکاری و مساعدت جنابعالی با روزنامه 

سپهرغرب کمال تقدير و تشکر را می نمايم. 
سرپرست روزنامه سپهرغرب در شهرستان اسدآباد

مـهدی زارعی
مدير مالی شهرداری آجین

سپهر غرب: سرپرست شهرداري اسدآباد ضمن تاكيد 
بر ضرورت توجه به كيفيت مبلمان شهری گفت: آسفالت 

معابر و خيابان ها در اولويت كار شهرداري قرار دارد.
احمد علي رضايي با گراميداشت ايام ا... دهه مبارك فجر و 
تبريك چهلمين سال پيروزي شكومند انقاب اسامي به 
مردم و مسئولين گفت: مشاركت شهروندان در پرداخت به 
موقع موجب تقويت خدمات شهري مي شود لذا نهادينه 
شــدن اين مهم در جامعه شهري اســدآباد عاوه بر ارائه 
خدمات بيشــتر موجب رفاه و آسايش قشرهاي مختلف 

مردم در زمينه هاي گوناگون مي شود.
وي اظهار داشت: توجه به مبلمان شهري مناسب به عنوان 
بخشي از فرهنگ يك شهر و نيز دادن هويت و شخصيت 

به شهر است كه بايد مورد توجه واقع شود.
رضايــي، آباداني و توســعه شــهري را در گرو همكاري 
شــهروندان دانســت و بيان داشــت: همكاري مستمر و 
همه جانبه تك تك شــهروندان مي تواند محيط زندگي 
آرامبخشي را براي ساكنان رقم زند لذا شهرداري اسدآباد 
از مردم فهيــم تقاضا دارد نهايت همكاري را در خصوص 

توسعه اين شهر داشته باشند.
وي ميزان اعتبارات عمراني شهر اسدآباد را ناكافي دانست 
و افزود: با توجه به وسعت هزار هكتاري شهر اسدآباد ميزان 
اعتبارات در نظر گرفته شده اين شهر براي ارائه خدمات 

عمراني كافي نيست.
سرپرست شــهرداري اسدآباد توجه به بافت فرسوده را از 
ضرورت هاي برنامه  ريزي شهري دانست و گفت: بهسازي 
و نوسازي بافت فرسوده شهر اسدآباد، راهبردي به سوي 

دستيابي به ابعاد كالبدي توسعه پايدار شهري مي باشد.
رضايي ميزان وسعت بافت فرسوده را در اسدآباد 212هكتار 
اعام كرد و گفت: بافت های فرسوده شهري شامل محدوده 

های مسكوني، خدماتي و تاريخي مي باشند.
اعطای وام های كم بهره، تخفيف ويژه عوارض نوســازي 
و اعطای امتيازهای ويژه برای ســرمايه گذاری واحدهاي 
تجاری بخشــي از سياســت ها و راهكارهای شهرداري 
اســدآباد براي نوسازي بافت هاي فرسوده اين شهر است 

كه رضايي به آن اشاره نمود.
سرپرست شــهرداري اســدآباد در بخش 
ديگري از سخنانش فعالیت هاي عمراني در ده 

ماهه سال جاري را اينگونه بیان کرد: 
1.تكميل يادمان شهدای گمنام 

2.طراحی و اجرای فونداســيون سرويس بهداشتی در 
پارك حاشيه ای در شهرك يادگار امام 

3.طراحی نمای حمام نيلوفر 
4.طراحی و ساخت ميدان در شهرك فرهنگيان 

5.تكميل جداره سازی و پوشش كانال ارشاد ريال
6.تكميل و اصاح كانال محمودبيگی 

7.تكميل و اصاح كانال عرضی شهيد قهاری 
8.احداث و ســاماندهی جاده در كنار جاده سامت از 
بلوار شهيد رضاييان 9.موزاييك فرش پياده رو خيابان 
امــام، پانزده خرداد، ميدان دانشــگاه، بلــوار چهارباغ 
روبروي فنــي حرفه اي خواهران، خيابان صاحب زمان 

شرقي و معابر سطح شهر 
10.اجرای روكش دو اليه آســفالت در ميدان آزادگان، 

ميدان دانشگاه و بلوار شهيد قهاری
11.لكه گيری آسفالت معابر شــهر خيابان امام، خيابان 
رفســنجانی، بلوار شــهيد قهاری، بلوار شهيد رضاييان، 
چهارباغ جهاد، محله محمودبيگی و ...( به مقدار 6000 تن 

12.اصاح و اجرای جداول سنگی در بلوار شهيد قهاری 
13.اصاح و اجرای جداول بتنی در بلوار شهيد جانبازان 

14.اجرای آماده سازی و جدول گذاری معابر بهمراه لكه 
گيری جداول موجود به متراژ 2500 مترطول 

15.تهيــه و اجرای ســرعتكاه در بلوارهــای ورودی و 
خروجی شهر و خيابان های اصلی به متراژ 200 متر 

16.پــر كردن 15 حلقه چاه فاضاب نشســت كرده با 
مصالح مناسب

17.رنگ آميزی ســرعتكاه و خط كشــی خيابان های 
سطح شهر 

18.نصب عائم راهنمايــی و رانندگی در خيابان های 
سطح شهر 

19.بيس ريزی خيابان ها و معابر ســطح شهر به مقدار 
5 هزار تن 

20 پاكسازی نخاله های ساختمانی در حواشی جاده های 
ورودی و خروجی شهر به مقدار 750 سرويس

اين مقام مسئول در خصوص آسفالت ريزي معابر در سال 
جاري گفت: بيش از 6200 تن آسفالت در نقاط مختلف 
شــهر مصرف شده اســت كه مي توان گفت: بلوار شهيد 
قهاري، ميدان آزادگان، ميدان دانشگاه و لكه گيري خيابان 
امام از مهمترين مناطقي است كه عمليات آسفالت ريزي با 

ماشين آالت مهندسي در آنها صورت گرفته است.
ايجاد پاركينگ 2 هكتاري در بهشت زهرا، جدول گذاري 
گرانيتي بلوار شــهيد قهاري، بازسازي كانال عرضي بلوار 
شهيد قهاري به طرف ارشاد، پيشرفت 80 درصدي المان 
شهداي پارك جنگلي، جمع آوري نخاله هاي ورودي شهر، 
ايجاد 20 سرعت كاه و رنگ آميزي آن با نظر كارشناسان 
راهنمايي و رانندگي، اتمام طرح جامع شهر، بخش ديگري 
از فعاليت هاي عمراني شهرداري اسدآباد بود كه رضايي 

به آنها اشاره نمود.
وي در خصوص اهميت فضاي سبز و حفظ آن نيز گفت: 
امروزه مفهوم شــهرها بدون فضاي سبز موثر در اشكال 
گوناگون آن ديگر قابل تصور نيست كه توجه به اين مهم 
مي تواند در نشــاط و شادابي جوامع شهري حائز اهميت 
باشــد، در حال حاضر با احتساب 30 هكتاري پارك زائر، 
فضاي سبز شهر اسداباد به 75 هكتار افزايش يافته، كه مي 
توان گفت از نظر سرانه فضاي سبز شهر اسدآباد در استان 

از جايگاه نسبتا خوبي برخوردار مي باشد.
رضايي اشــاره اي هم به فعاليت هاي صورت گرفته واحد 

فضاي سبز در سال جاري اشاره كرد و گفت:
1- واگذاري حفظ ونگهداري فضاي سبز شهر به بخش 

خصوصي
2- خريد 6 تانكر20 هزار ليتري ومســتقر نمودن آنها 

در پارك ها به منظورآبياري فضاهاي سبز
3- خريد و كاشت بالغ بر50 هزار بوته انواع گل فصلي، 

درخت و درختچه 
4- پيگيري تهيه طرح جامع جداسازي آب فضاي سبز 

وتاييد نهايي
5- آبياري تمامي فضاهاي ســبز به مســاحت تقريبي 

400 هزار متر مربع با استفاده از آب غير شرب 
6- ســم پاشي درختان سطح شــهر عليه آفات نباتي 

شايع در منطقه
 7- كاشت فضاي سبز بلوار جانبازان وبلوار سيدجمال 

الدين 

8- رنگ آميزي حوض پارك جنگلي، حوض ماهي، حوض 
ميدان امام )ره( وصندلي سطل زباله موجد در پارك ها

9- تعمير و راه اندازي فواره ميدان امام)ره(
وي در بخــش ديگري از اين گفتگو بــه خبرنگار ما در 
خصوص وضعيت ترافيكي شهر گفت: با توجه با افزايش 
چشم گير خودروهاي شهر اسدآباد مي طلبد كه در مناطق 
پرتردد شهر براي كاهش بار ترافيك پاركينگ هاي عمومي 
احداث شود لذا شهرداري اسدآباد از سرمايه گذاران احداث 

پاركينگ به طور جد حمايت مي كند.
رضايــی در خصــوص فعاليت هاي فرهنگــي و هنري 
شهرداري اسدآباد گفت: در سال جاري تهيه و نصب سفره 
هفت سين در سطح شهر و پارك ها، برگزاری مراسمات 

ملی و مذهبی در سطح شهر، برگزاری مراسم ويژه ارتحال 
حضرت امام و قيام 15 خــرداد، همكاری با هيئت های 
ورزشی و ورزش های همگاني شهرستان، برگزاری جشن 
تجليل از كارگران و يا بازنشســتگان شــهرداری، آذين 
بندی و نصب پاكارد و پرچم در ســطح شهر، همكاری 
با شورای محات به جهت توانمندسازی محات،همكاری 
و هماهنگی در برگزاری مراســمات كه از طريق ســتاد 
شهرستان گوشــه اي از فعاليت روابط عمومي شهرداري 

اسدآباد است كه رضايي به آن اشاره كرد.
رضايي ســد معبر را تضييع  حقوق شهروندي دانست 
و گفت: اين روزها بســياري از پياده  روهاي معابر شهر 
اســدآباد درگير اين معضل است كه از عموم كاسبان و 

مغازه داران تقاضا داريم به حقوق شــهروندان احترام 
بگذارنــد چرا كــه در صورت دريافت تذكــر و اجرايي 

نشدن با متخلفان برخورد خواهد شد.
وي وجــود هفته بازارهاي مختلف را به ســود اقتصاد 
اسدآباد ندانست و گفت: مخالف كاسبي دست فروشان 
نيستيم اما بسياري از اين دست فروش ها ساكن خارج 
از اسدآباد هستند و بعضا در خيلي از موارد اجناس بي 
كيفيت در اين هفته بازارها عرضه مي كنند كه از نظر 
بهداشتي ســامت همشهريان عزيز را در معرض خطر 
قرار مي دهند به همين منظور تعداد اين هفته بازارها 

به 3 مورد در هفته كاهش و ساماندهي شده است.

سرپرست شهرداري اســدآباد ضمن دعوت از مردم به 
مشاركت در پرداخت عواض ســاليانه گفت: متاسفانه 
بيــش از 80 درصد مردم از پرداخت عوارض ســاليانه 

خود داري مي كنند.
وي به عدم پرداخت عوارض توسط 85 درصد از ادارات 
و دســتگاه هاي اجرايي شهرستان اسدآباد اشاره كرد و 
گفت: از 16 هزار خانوار اســدآبادي نيز تنها 17 درصد 

آنها عوارض شهرداری را پرداخت می كنند.
سرپرست شهرداري اســدآباد ميزان بدهي ادارات اين 
شهر را به مجموعه شهرداري بالغ بر 2 ميليارد و 600 
ميليون تومان دانست و گفت: با پرداخت بدهي دستگاه 
ها به شــهرداري، خدمات متنــوع و بهتري در اختيار 

شهروندان قرار مي گيرد.

رضايي از ايجاد ايستگاه دوم آتش نشاني شهر اسدآباد خبر 
داد و بيان داشت: برای اشرافيت و پوشش بيشتر محدوده 
شهری و روستايی ايستگاه دوم آتش نشانی ضمن تأمين 

اعتبار در حال عقد قرارداد با پيمانكار مي باشد.
وي در ادامه از رشد 5 درصدي بودجه شهرداري اسدآباد 
در سال جاري خبر داد و گفت: با توجه به شرايط اقتصادي 
كشور تاش مجموعه دوستان شهرداري و اعضاي شوراي 
اسامي شهر بر آن شــد تا بودجه سال جاري به صورت 

واقعي بسته شود.
سرپرست شــهرداري اسدآباد به ســه رويكرد اصاحی، 
ارشــادی و آموزشــی در فعاليت ها و اقدامات شهرداری 
اشــاره كرد و اذعان داشت: با حضور 120 نفر از نخبگان 
شهرستان و با تشكيل 5 كميته تخصصی، اتاق فكری به 
منظور تحقق شعار از مردم، با مردم و برای مردم تشكيل 
شــده است كه در جهت كمك و همكاری با شهرداری و 

شورای اسامی شهرستان مشغول به فعاليت هستند.
رضايــي در خصوص اجراي وضعيت طرح فاضاب اين 
شهر نيز گفت: متاسفانه هنوز كمتر از 10 درصد مردم 
اســدآباد به شبكه فاضاب شــهري وصل شده اند، كه 
اميد است كار لوله گذاري، شبكه فاضاب شهر اسدآباد 

امسال به سرانجام برسد.
سرپرست شهرداري اسدآباد با بيان اينكه ركود ساخت و 
ساز در سال هاي اخير موجب كاهش درآمدهاي شهرداري 
شده اســت، افزود: براي تكميل برخي طرح هاي عمران 
شهري نياز به توجه دولت و تخصيص اعتبارات ويژه داريم.

رضايي با بيان اينكه شــهر اســدآباد در مسير بزرگراه 
كربا قرار دارد گفت: تمام خودروهاي سبك و سنگين 
بعلت تكميل نبودن كنارگذر از داخل شهر عبور كرده 
و ساليانه خسارت هاي بسياري را به خيابان ها و معابر 
وارد مي كنند كه بخش قابل توجهي ازاعتبارات عمراني 
شهرداري صرف بازسازي و ترميم اين نقاط مي شود. 

وي افزايش بودجه را در محروميت زدايي مناطق مورد 
نظر مهم ارزيابي كرد و بيان داشــت: با توجه به وجود 
نقاط محروم ســطح شــهر توجه به وضعيت عمران و 
آبادانــي اين مناطق امري الزم و ضروري اســت كه با 

افزايش بودجه مي توان به اين مهم دست يافت. 
رضايي احداث پاركينگ را در نقاط مختلف شــهر مهم 
دانســت و تصريح كرد: با توجه با افزايش چشــم گير 
خودروهاي شــهر اســدآباد مي طلبد كــه در مناطق 
پرتردد شــهر براي كاهش بــار ترافيك پاركينگ هاي 
عمومي احداث شود لذا شــهرداري اسدآباد از سرمايه 

گذاران احداث پاركينگ به طور جد حمايت مي كند.
سرپرست شــهرداري اســدآباد ضمن دعوت از بزرگان، 
نخبگان و تمامي كساني كه در خود توانايي ايده و نظر در 
راستاي اعتاي ديار سيد جمال الدين را دارند گفت: براي 
توسعه و شكوفايي شهر از هيچگونه كوششي فروگذاري 
نخواهم كرد. رضايي در خاتمه بر مشــاركت جدي مردم 
در مديريت شهري تأكيد كرد و گفت: بزرگترين پشتوانه 
شهرداري همكاري و مساعدت مردم در همه بخش هاست 
كه اميد است شهروندان خوب اسدآبادي با مشاركت خود 
زمينه هاي توســعه و شكوفايي ديار سيد جمال الدين را 
فراهم نمايند، چرا كه الزمه موفقيت شهرداري را بايد در 

همت و عزم همگاني مردم و مسئوالن جستجو كرد.

سرپرست شهرداري اسدآباد:

آسفالت معابر و خیابان ها در اولویت كار شهرداري است

رئیس شوراي اسالمي شهر آجین:

مردم از بي توجهي مسئولین به شهر آجین گله مند هستند
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مدير مالی شهرداری اسدآباد


