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نشریه کوی خرم آماده درج پیام های 4
تبلیغاتی شما شهروندان ، نهاد ها، ارگان ها در 

گستره توزیع استان زنجان می باشد.
جهت رزرو تبلیغات با ما تماس بگیرید.

چهارشنبه ■ 17  بهمن ماه    1397 ■ شماره هشتم

گزارش مختصری  از عملکرد دهیاری و شورای روستای شویر 

قربانعلی فیروزی دهیار روســتای شویر ضمن تبریک ایام اهلل دهه فجر 
به اقدامات انجام شده توسط دهیاری و شورای روستا وبا همکاری و 
مســاعدت های ارزنده  بخشدار محترم و فرماندار محترم  اشاره کرد : 
*احداث و تکمیل پروژه آب شرب با هزینه 4۶0 میلیون و خودیاری 

2۵0 میلیون
*جدول گذاری معابر 2700متر 

*احداث خانه عالم با همکاری سپاه پاسداران
*ساماندهی پسماند با هزینه 100 میلیون

*نصب تابلو معابر 
*زیر سازی و آزاد سازی خیابان مال محمد و سید جمال 

*اخذ یک دستگاه نیسان حمل زباله با اعتبارات دولتی 
*جابجایی تیرهای برق تکمیل و ساماندهی غسالخانه 

*اجرای مسابقات جام روستایی 
*همایش پیاده روی

از زحمات  و تالش های شهردار محترم خرم دره در راستای  
زیباسازی و پیگیری مشکالت مردم و همچنین شورای محترم شهر 

در خصوص برگزاری نشست های صمیمی در مساجد و محالت 
که نشان از روحیه جهادی آنان دارد صمیمانه متشکریم و آرزوی 

توفیق خدمتگزاری برای تک تک این عزیزان را از خدواند منان 
خواستاریم

مدیریت رستوران نمونه ، مرتضی حنیفه لو

                  جناب سرهنگ محمد امیرخانی 
در کمال مسرت انتصاب شایسته حضرتعالی را به 

سمت فرماندهی ناحیه مقاومت بسیج خرمدره تبریک 
و تهنیت عرض نموده، توفیق روز افزون جنابعالی 

را در راه تحقق آرمانهای واالی نظام مقدس جمهوری 
اسالمی ایران از درگاه ایزد منان خواستارم.

مدیریت رستوران نمونه ، مرتضی حنیفه لو

 جناب آقای بهروز کرمی مسؤل اتحادیه رستوران داران و قصابان شهرستان خرم دره، 
درگذشت ناگهانی پدرخانم و مادر خانم حضرتعالی را تسلیت عرض نموده و از خداوند 
 متعال برای آن مرحومان مغفرت و برای بازماندگان صبر و شکیبایی را مسئلت می نماییم

دوهفته نامه کوی خرم
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دو هفته نامه اجتماعی و فرهنگی کوی خرم استان زنجان

■  چهارشنبه  17  بهمن  ماه 97 ■ 4 صفحه ■  سال اول -شماره هشتم ■ قیمت 500 تومان

"وحدت کلمه" و خودباوری از 

دستاوردهای ارزشمند انقالب 
اسالمی است

از خیابان های بی پیاده رو تا پروژه 
های ناتمام چندین ساله خرم دره!
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امروزه در فرآیند شهرسازی،رشد متوازن جوامع شهری با امکانات و ملزومات مدنی آن یک اصل مهم است که رعایت و 
اجرای آن اصول جهت بهبود کیفیت زندگی،رضایت شهروندان و همینطور انجام وظایف شهروندی را سبب می گردد.
براســاس آمارهــا این اصــل اثبات گردیده اســت کــه هر انــدازه معیارهای ایــده آل و شایســته در 
یــک شــهر وجود داشــته باشــد میــزان ارتکاب جــرم در آن شــهر کاهش یافته و رشــد شــاخص 
خوشــحالی شــهروندان بــا ارتقا قانــون مداری،انجــام وظایــف مدنی و شــهروندی همراه اســت.
در جوامع امروزی ما،فراهم آوری شــهری مطلوب و ایده آل توسط مسئولیت هایی تحت عنوان شهردار و 
اعضای شورای اسالمی شهر،پررنگ تر تعریف شده است که پیش از هر مسئول دیگری در این امر نقش دارند 
و شهر خرم دره نیز از این قضیه مستثنی نیست که با تعامل متقابل با سایر مسئولین میتوان در این مهم سربلند بود.
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مالک دریافت بسته حمایتی 
چیست؟

سهم ۲۱۵ میلیارد تومانی ابهر از پروژه های 
دهه فجر

گزارش مختصری  از عملکرد 
دهیاری و شورای روستای شویر 

4

 افتتاح و کلنگ زنی 41 طرح و 
پروژه  در شهرستان خرم دره

22 2

ویژه برنامه عزاداری روز شهادت حضرت زهرا)س( 
برگزار می شود

دکتر شــاهپور عالیی مقدم ، قائم مقام ســازمان امور عشــایر ایــران در گفت و گو با 

خبرنــگار ما ضمن تبریک فرارســیدن دهه فجر و چهلمین بهار انقالب اســالمی گفت: 

افتخار به گذشــته و امید به آینده به عنوان شــعار در آســتانه چهلمین سالگرد پیروزی 

شکوهمند اســت که از مهمترین اهداف آن می توان به برجســته سازی نقش روستائیان 

و عشــایر کشــور در پیروزی و تداوم انقالب اســالمی، تبیین و انعکاس اقدامات انجام 

شــده در جهت محرومیت زدائی و ســازندگی روســتاها و فراهم ســازی مشارکت و 

حضور پر شــور روســتائیان و عشــایر در مراســم چهلمین ســال انقالب اشاره کرد.

وی با اشــاره به برنامه های دهه فجر گفت:  در دهه فجر امســال 272 پروژه با اعتباری 

بیش از ۶3 میلیارد تومان به بهره برداری می رســد. وی با اشــاره بــه اینکه در دوران قبل 

انقــالب تولید گوشــت قرمز   2۵ هزار تن بوده که امروز  تولید گوشــت عشــایر   به 

190 هزار تن رســیده که 2۵ درصد گوشــت قرمز مورد نیاز کشــوررا تامین می کند .

قائم مقام ســازمان امور عشایر ایران با اشــاره به امارگیری سرارسری عشایر گفت:  آمار 

گیری سراســری عشایر کشور هر 10 ســال یکبار توســط مرکز آمار ایران و همکاری 

ســازمان امور عشــایر ایران  انجام می شــود که  آخرین سرشــماری در ســال 1387 

انجام شــده و ســال 1398 هم سرشماری سراســری عشایر کشــور انجام خواهد شد 

عالیی مقدم در خصوص ســامان دهی عشایر اســتان زنجان گفت: در استان زنجان اداره 

عشــایری وجود نداشت و با پیگیری های بعمل آمده از طریق سازمان اداری و استخدامی 

در سال139۶ اداره عشــایری با 10 پست سازمانی تشکیل و آغاز فعالیت کرد که در کل 

کشور 22 اداره کل 2 مدیریت و ۶ اداره به تناسب میزان جمعیت عشایر، تعداد دام و سطح 

مرتع وجود دارد وی تصریح کرد: .پرجمعیت ترین اســتان کشور استان فارس با جمعیت 

1۵0 هزار نفر می باشد این مقام مسئول گفت:جمعیت عشایر کشور یک میلیون و دویست 

هزار نفر و 28 میلیون راس دام و 34 میلیون هکتار مرتع می باشــد که 2۵ درصد گوشت 

قرمز مورد نیاز کشــور را تامین می کنند که اســتان زنجان بر اساس سر شماری سال 87 

تقریبا 1800 نفر جمعیت دارد که عمدتا در شهرســتانهای زنجان و طارم و ماهنشان هستند 

عالئی مقدم تاکید کرد: .در ســال آینده سرشماری دقیق انجام خواهد شد و هر منطقه ای 

از اســتان زنجان که عشایر احتمالی داشته باشــد باید دارای سه شاخصه اصلی ازجمله : 

1- زندگی عشیره ای بر اساس سوابق مورد تایید اداره امور عشایر 2- زندگی مبتنی بر دام 

و دارای پروانه چرا از اداره منابع طبیعی 3- زندگی کوچرو با اســتراتژی ییالق و قشالق .

اگر چناچه متقاضی وجود داشــته باشــد با ارایه مدارک مذکور به اداره عشایری استان 

و بررســی الزم و تایید سازمان امور عشایر کشــور جز جمعیت عشایر در سال آینده به 

حســاب خواهد آمد وی گفت: .برنامه اصلی سازمان امور عشــایر ایران بهبود وضعیت 

رفاه و معیشت عشــایر اســت که با عنایت ویژه دولت و مجلس شورای اسالمی در دو 

ســال گذشــته بالغ بر 880 ملیارد تومان برای اجرای کامل زنجیره تولید گوشت قرمز و 

پــروار بندی و بازرگانی فراورده های دامی در سراســر کشــور پرداخت شــده که در 

طول تاریخ فعالیت عشــایر بی سابقه بوده و برنامه اصلی اینســت که با حمایت عشایر 

بتوانیــم میزان درآمد خالص خانوار عشــایر را تــا پایان برنامه ششــم دو برابر کنیم .

عالیی مقدم گفت: از اقدامات اساسی دیگر این است که تا پایان برنامه ششم توسعه اجتماعی 

و سیاسی و فرهنگی کشور دارا شدن عشایر به کارت هوشمند است که در دستور کار است

 وی گفت:شــایان ذکر اســت در حال حاضر تمام عشــایر کشــور عضو 20۵ تعاونی  

شهرســتانی  و دو اتحادیه ملی و 21 اتحادیه اســتانی و همچنین 30۵ صندوق خرد زنان 

هســتند که تمام سیاســت های علمی و یافته های تحقیقاتی را اجرایی می کنند،عشایر 

نمــاد اقتصاد مقاومتی بــوده و با کمتریــن مزاحمت برای دولت بیشــترین اثر گذاری 

را در امنیت غذایی و توســعه پایــدار و حفظ کیان و تمامیت ارضــی ایران دارند و در 

1۵00 ســامانه بدون مزد بعنوان پدافنــد غیر عامل انجام وظیفه و ایثــار گری می کنند 

که قابل ســتایش هســتند و به فرمایــش حضرت امام )ره( عشــایر ذخایــر انقالبند.

272 پروژه در دهه فجر در مناطق عشایری کشور به بهره برداری می رسد
قائم مقام سازمان امور عشایر ایران:

گفتاری بر روند  ضعیف، خدمات شهری و شهرسازی:

 امسال272 پروژه در دهه فجر 
در مناطق عشایری کشور به بهره 

برداری می رسد 

دکتر شــاهپور عالیی مقدم ، قائم مقام ســازمان امور عشایر ایران: 
با اشــاره به برنامه های دهه فجر گفت: در دهه فجر امســال 272 
پروژه با اعتباری بیش از ۶3 میلیارد تومان به بهره برداری می رسد ...

فرمانده سپاه ناحیه خرم دره:

رئیس شــورای هیئت های مذهبی خرمدره( گفت: در روز شــهادت حضرت زهرا)س( ساعت 
14 ، تجمع عزاداران فاطمی در مقابل مســجد رســول اهلل)ص( انجام خواهد شــدو سپس دسته 

عزاداری بانوان از مقابل مســجد به ســمت مســجد فاطمه الزهرا)س( برگزار خواهدشــد.
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رئیس شــورای هیئات های مذهبی شهرستان خرم دره گفت: 
فاطمیه، سند حقانیت تشیع است. حمداهلل مرادی با اشاره به 
فرا رسیدن ایام  شهادت دخت نبی مکرم اسالم حضرت زهرا 
)س(، اظهار کرد: در مجالس متعلق به حضرت صدیقه )س(، 
چون موضوع دفاع دخت پیامبر اکرم )ص( از والیت مطرح 
است می توان معرفت افزایی کرد، تا مردم بدانند والیت محور 
اســت و حضــرت صدیقــه )س( فدایی والیت هســتند.
وی با اشــاره بــه اینکه مهم ترین پیام حضــرت زهرا )س( 
برای جامعه اســالمی والیت مداری اســت، تاکیــد کرد: ما 
نیــز باید با الگوگیــری از این بانوی بزرگــوار با تبعیت از 
رهنمودهــای ولی فقیــه در راه اقتــدار اســالم گام برداریم 
و بــا فعالیت در مســائل فرهنگی و دینــی بتوانیم کارهای 
خوبــی را در مقابله با هجمه های فرهنگی داشــته باشــیم.
وی با اشــاره به برنامه های شورای هیئات مذهبی شهرستان 
در ایــام فاطمیه، گفــت: در ایام فاطمیه هیئــات مذهبی با 
فضاســازی تبلیغی و نصب پالکارد، ایســتگاه های صلوانی 
و ماشــین نویسی، بنر، تراکت های تبلیغی و پرچم های مزین 

به نام حضرت زهرا )س( فضای شــهر را فاطمی کرده اند.
مرادی به برگزاری مراســم عزاداری در مســاجد شهرستان 
خرم دره اشــاره کرد و گفت: مراسم ویژه ایام فاطمیه در همه 
مساجد شهرستان برگزار خواهد شد و با توجه به تقارن ایام 
فاطمیه با ایام دهه فجر در مراســم  ایام فاطمیه دستاوردهای 
انقالب اسالمی برای مخاطبان توسط خطبا بازگو خواهد شد.
مرادی در ادامه به حضور پرشــور نوجوانــان و جوانان در 
برنامه های فاطمیه اشاره و گفت: حضور نوجوانان و جوانان 
در برنامه های فاطمیه نشــان از فرهنگ سازی خوب هیئات 
مذهبی شهرستان در شناساندن جایگاه و مقام ایام فاطمیه در 
شهرستان و نیز نشــان از غنی بودن مراسم ایام فاطمیه دارد.
وی مقوله عفاف و حجاب را از ماندگارترین درس های ایام 
فاطمیه برای نســل بشــر عنوان کرد و گفت: نسل تحصیل 
کرده، مومن و انقالبی باید با تأســی از سیره عملی و رفتاری 
حضرت فاطمه زهرا )س( و ایجاد نهضت روشنگری، بتوانند 
جوانان مبتــال به بیماری غرب زدگــی را از خواب جهالت 
بیــدار کرده و راه ســعادت واقعی را به آن ها نشــان دهند.
مرادی از بصیرت به عنوان یکــی دیگر از دروس قابل تامل 
ایــام فاطمیه یــاد کرد و گفت: حضرت فاطمــه زهرا )س( 
بــا لحظه شناســی و بصیرتی که داشــتند تــا آخرین لحظه 
پشــتیبان والیت بودند و در این راه به شــهادت رســیدند. 
نبی مکرم اســالم )ص( فرمودند همانــا خداوند با غضب 
فاطمه غضبناک و با خشــنودی ایشــان خشــنود می شوند.
رئیس شــورای هیئت هــای مذهبی خرمدره با اشــاره به 
برنامه روز شــهادت حضــرت زهرا)س( گفــت: در روز 
شــهادت حضرت زهرا)س( ســاعت 14 ، تجمع عزاداران 
فاطمی در مقابل مســجد رســول اهلل)ص( انجــام خواهد 
شــدو ســپس دســته عزاداری بانوان از مقابل مســجد به 
ســمت مســجد فاطمه الزهــرا)س( برگزار خواهدشــد.
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گفت و گو- خبر

فاطمیه، سند حقانیت تشیع است

 فرمانــدار ابهر، از افتتــاح و کلنگ زنی ۸۳ پــروژه در این 
شهرستان با اعتباری بالغ  بر ۲1۵ میلیارد تومان در ابهر خبر داد.
علی حیدری در گفت وگو با ایسنا، منطقه زنجان، با اشاره به فرا 
رسیدن چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی، اظهار کرد: 
دشمنان تالش های بسیاری کردند تا انقالب اسالمی 4۰ سالگی 
خود را نبیند اما این رویای آن ها رنگ واقعیت به خود نگرفت.
وی بــا تاکید بر اینکه مــردم صاحبان اصلــی این انقالب 
هســتند و همواره در صحنه های مختلف انقالب حضوری 
فعــال دارند، تصریح کرد: در راســتای بهره گیــری از این 
ظرفیت عظیــم، در دهه فجر امســال بیــش از ۲۰۰ برنامه 
فرهنگی در شهرستان ابهر با محوریت مردم برگزار می شود.
فرماندار شهرســتان ابهر با اشاره به سیاه نمایی دشمنان علیه 
کشورمان، بر لزوم تبیین اهداف و آرمان های انقالب اسالمی 
در جامعه تاکید کرد و گفت: باید اهداف و ارزش های انقالب 
اسالمی برای نسل امروز تبیین شود تا به ادامه راه امیدوارتر شوند.
انقــالب  دســتاوردهای  نمایشــگاه  برگــزاری  از  وی 
در ابهــر خبــر داد و یــادآور شــد: دهه فجــر فرصــت 
مناســبی بــرای ارائه دســتاوردهای دولت و نظام اســت.
حیدری با اشــاره به اینکه شهرســتان ابهر از برکات انقالب 
بی بهره نمانده است، خاطرنشان کرد: با پیشرفت های صورت 
گرفته در حوزه کشاورزی شهرستان، کشاورزان ابهری ساالنه 
۲۰ هزار تن کشــمش تیزآبی تولید و روانــه بازار می کنند.

فرماندار ابهر از افتتاح و کلنگ زنی ۸۳ پروژه در این شهرستان 
هم زمان با دهه مبارک فجر خبر داد و افزود: این پروژه ها با اعتباری 
بالغ بر ۲1۵ میلیارد تومان کلنگ زنی و یا افتتاح خواهد شد.

همزمــان بــا ســومین روز از گرامیداشــت دهــه فجــر واحد گوســاله پــرواوری ۲۰۰ راســی 
افتتــاح گردیــد. ادارت شهرســتان  بخشــدار و روســای  بــا حضــور  و  فرمانــدار  توســط 
پــروژه پــرورش گوســاله پــرواری باظرفیــت ۲۰۰ راســی بــا اعتبــاری بالــغ بــر ۲۵۰۰۰ 
. کــرد  شــروع  را  خــودر  کار  نفــر   9 بــرای  مســتقیم  اشــتغالزایی  بــا  و  ریــال  میلیــون 

افتتاحیه ها و کلنگ زنی های  انجام شده در دهه فجر شهرستان خرم دره

به گــزارش روابط عمومــی فرمانداری خــرم دره ،حجت 
محمــدی فرماندار خرم دره در نشســت خبری با اصحاب 
رسانه به مناسبت دهه مبارک فجر گفت : برای اجرای پروژه 
هــا و طرح های افتتاحی و کلنــگ زنی ایام اهلل دهه فجر در 
شهرســتان بیش از 1۲۵میلیارد تومان هزینه شــده اســت .

وی درادامــه ضمــن تبریــک آغــاز دهه مبــارک فجر و 
چهلمین ســالگرد پیروزی انقالب اســالمی فعالیت رسانه 
ها در شهرســتان خرم دره را خــوب ارزیابی کرد و گفت: 
به همت و تــالش خبرنــگاران مطبوعــات و خبرگزاری 
هاو صدا وســیما  اخبــار اقدامات دولت در دســتگاه های 
اجرایی به خوبی انتشــار و در اختیار مــردم قرار می گیرد.
این مقام مســئول با اشــاره به اینکه خبرنــگاران به عنوان 
راویان و رابطین امین ،نقش بســیار مهمــی در انتقال اخبار 
از تمامی برنامه ها ومراســم طول ســال به ویــژه این ایام 
در حــوزه های دولتــی و واحد های وابســته دارند برلزوم 
همکاری بیشــتر مدیران ادارات و نهادهادولتی با خبرنگاران 

تاکیدکرد وگفت : همه مدیران دســتگاه هــای اجرایی ارائه 
گــزارش کارهــای انجام گرفتــه را در اختیــار خبرنگاران 
قرار دهند زیرا انعکاس خدمات دولت توســط هر دســتگاه 
بیانگــر عملکرد دولت و مســئوالن در شهرســتان اســت.
وی در ادامــه دیدار اعضای شــورای اداری بــا امام جمعه 
در روز پنجشــنبه 11 بهمن ماه و ســحنرانی و ارائه گزارش 
خدمات و اقدامات دولت تدبیر و امید در یک ســال گذشته 
و برنامه هــای افتتاحی و کلنگ زنی در ایــام اهلل دهه فجر 
در شهرســتان و نیز نواخته شدن زنگ انقالب ،گلباران مزار 
شهدا ،برپایی نمایشــگاه توانمندی های شهرستان و صنایع 
دســتی بانوان روســتایی را از برنامه های ایــن ایام نام برد.
نماینده عالی دولت درشهرســتان خــرم دره همچنین بهره 
برداری از آب آشــامیدنی و بســته بنــدی حبوبات ،کلنگ 
زنــی آغاز عملیــات اجرایی طرح کنســانتره آهــن ، بهره 
برداری آزمایشــی طرح آبرســانی به شــهرهای خرم دره و 
ابهر ، بهره برداری از واحد گوســاله پــرواری ،بهره برداری 

از مرکــز فیزیــو تراپی جمعیــت هالل احمر شهرســتان 
و بهــره بــرداری از مجموعــه خدمات گردشــگری باران 
را از دیگــر برنامــه های دهه مبارک فجر عنــوان کرد که با 
حضور مردم و مســوالن در شهرســتان برگزار خواهد شد.
وی به ظرفیت هاو جاذبه های حوزه گردشــگری شهرستان 
اشــاره کرد و افزود: درماه های آینده دهگردشــی در قالب 
بازدید خبرنگاران از ظرفیت های گردشــگری شهرســتان 
به ویژه  روســتای گردشــگری انجیلین خواهیم داشــت.
فرماندار خرم دره در پایان سخنان خود در این نشست ضمن 
قدردانی مجدد از فعالیت های همه خبرنگاران و خبرگزاری 
های مستقر در شهرستان در انتشار اخبارمربوط به شهرستان  
،بیان داشــت: تالش شده اســت برنامه ها دهه مبارک فجر 
امســال محوریت مردمی داشته باشــدو در اجرای مراسم و 
جشن های این ایام   به صورت خود جوش شرکت نمایند.

فرماندار خرم دره: افتتاح و کلنگ زنی 41 طرح و پروژه  در شهرستان خرم دره

صدقات هر شهرستان کجا 
هزینه می شود؟

رئیس کمیته امداد شهرستان خرم دره گفت: صد درصد صدقات 
جمع آوری شده در خرم دره در خود شهرستان هزینه می شود.
بــه گزارش ایســنا، ابوالفضــل احمدی در محفــل انس با 
حامیــان شهرســتان خرم دره با بیــان اینکه کمیتــه امداد با 
هدف حمایت از اقشــار نیازمنــد و دهک های پایین جامعه 
تاســیس شــده اســت، اظهار کرد: در حال حاضر این نهاد 
در شهرســتان 17۵۰ خانوار تحت پوشــش خود قرار داده 
اســت کــه جمعیتی بالغ بر 4۰۰۰ نفر را شــامل می شــود.

وی با اشــاره به اینکه جمعیت تحت پوشش کمیته امداد به 
صورت مســتمر در حال کاهش و افزایش اســت، ادامه داد: 
توانمندســازی مددجویان با اعطای وام های اشتغال یکی از 
راهکارهای خروج افراد از چرخه حمایتی امداد است که در 
همین راستا ۸۳ مورد وام اشتغال طی 9 ماهه گذشته در خرم دره 
پرداخت شــده که اشــتغال 1۰۰ نفر را در پی داشته است.
 احمدی با بیان اینکــه از محل صدقات منازل و معابر مبلغ 
۲۸۸ میلیون تومان در شهرســتان جمع آوری شــده اســت، 
افزود: با توجه به شــائبه های ایجاد شده در فضای مجازی، 
همــه کمک هایی که در شهرســتان جمع آوری می شــود به 
صورت صد درصدی در خود شهرســتان هزینه می شــود.
وی بــا بیان اینکــه بــرای ۸۲ یتیم تحت پوشــش کمیته 
امــداد  47۳ نفــر حامی داریــم، گفت: بــرای 1۵۸ فرزند 
محســنین نیــز ۳۲9 نفــر حامی محســنین وجــود دارد.

کودکانــی  شــامل  محســنین  کــرد:  تصریــح  وی 
هســتند کــه دارای سرپرســت بــوده امــا سرپرســت 
اســت. بدسرپرســت  یــا  بیمــار  نوعــی  بــه  آن هــا 
احمدی با اشــاره به اینکه ســرانه هر حامی در حوزه اکرام 
ماهانه ۵6 هزار تومان و سرانه حامی محسنین ماهانه ۵7 هزار 
تومان است، بیان کرد: طی 9 ماهه گذشته از سال ۲4۰ میلیون 
تومــان از طریق طرح اکرام و 17۰ میلیون تومان نیز از طریق 
اجرای طرح محســنین در شهرستان جمع آوری شده است .

جشن بزرگ انقالب توســط اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 
خرمدره و کمیته فرهنگی ســتاد دهه فجر و باهمکاری صدا 
و ســیمای مرکز زنجان با حضور مسئولین در فرهنگسرای 
امــام خمینــی )ره( در مورخــه 1۳ بهمن 97 برگزار شــد
به گزارش روابط عمومی اداره فرهنگ و ارشــاد اســالمی 
شهرستان خرمدره ،حجت محمدی فرماندار خرم دره  ضمن 
تبریــک ایام دهه فجر به بهره برداری از  41 طرح با اعتباری 
غالــب بر ۲۰ میلیارد تومان  اشــاره کرد و گفت: رســیدن 
انقالب اسالمی به چهل سالگی  نشان از توانایی این انقالب 
دارد و بــرای رســیدن به اســتقالل و آزادی باید هزینه داد 
حجه االسالم سید علی حسینی  امام جمعه شهرستان خرمدره 
ضمن تقدیر و تشکر از عوامل برگزاری برنامه جشن انقالب 
، با اشــاره به ارزشهای اخالقی گفت: تاثیر فضای مجازی بر 
کرامت انسانی و آسیب به نهاد خانواده ها انکار پذیر نیست  
و تکریم شخصیت انسان از جمله اموری است که مورد توجه 
دین اسالم است و در بحث فضای مجازی باید از جنبه دینی 
به این موضوع توجه کرد و از آسیب های آن پیشگیری نمود .
 الزم به ذکر اســت  اجرای مســابقه ، موســیقی ســنتی و 
موســیقی پــاپ ،رونمایی از کتــاب اطالعــات قرآنی به 
نویســندگی  اســماعیل خدمت لو،  شــعر خوانی ، اجرای 
تئاتر ، ســرود و تجلیل از کشــاورزان نمونه و فعاالن حوزه 
اوقــات فراغــت  از جملــه برنامه های این جشــن بود  .

 جشن بزرگ انقالب در شهرستان خرم دره برگزار شد 

محمــد امیرخانــی فرمانده ســپاه ناحیه خرمــدره ضمن 
تبریک به مناســبت چهلمین ســالگرد پیروزی شکوهمند 
انقــالب اســالمی و تســلیت ایــام شــهادت حضــرت 
زهــرا)س( با اشــاره بــه دســتاوردهای انقالب اســالمی 
گفــت: نظام جمهوری اســالمی امــروز بســیار قدرتمند 
اســت و مردم باید از کارایی و توانمندی نظام آگاه شــوند. 
وی ادامه داد: اینکه نظام جمهوری اسالمی یک تنه در مقابله 
با مشــکالت ایســتاده از ارزش ها و قوت های آن اســت 
همچنین این توان و قدرت نظام اســت که آمریکا تنها مانده 
و علی رغم تمام دشــمنی های استکبار مردم زندگی عادی 
خود را گرچه مشــکالت هم وجــود دارد، ادامه می دهند.
امیرخانی با اشــاره به برخی از دستاوردهای انقالب گفت: 
اســتقالل، تحقق ارزش های الهی در جامعه، وحدت کلمه، 
خودباوری، اعتماد به نفس و اتکا و اعتماد به مردم در ســایه 
توکل به خداوند متعال از جمله مهمترین دستاوردهای انقالب 
اســالمی است که امیدواریم بتوانیم با پیروی از منویات مقام 
معظم رهبری در این راه با جدیت و قدرت ادامه مسیر دهیم.
 وی با اشاره به پیشــرفت در عرصه علوم نوین، دانشمندان 
ایرانی توانســته اند تا مرزهای جدید دانش بشری پیش روند 
و در مــواردی از ایــن مرزها نیز عبور کننــد. موفقیت های 
دانشــمندان ایرانــی در زمینه هــای ســلول های بنیادیــن، 
نانــو تکنولوژی، مهندســی ژنتیک، علوم هســته ای، علوم 
فضایــی، علــوم دفاعی،هوا فضا،  و ... از این موارد اســت.
وی گفت:امــروز آمریــکا کشــوری نیســت کــه همــه 
تصمیمات این کشــور را مابقی کشــورها اجــرا کنند زیرا 
اراده انقــالب اســالمی بر این ابر قدرت غلبه کرده اســت.
 وی در تشــریح برنامه های شاخص ســپاه و بسیج اظهار 
داشــت: اهــم برنامه های شــاخص بــا عناوین یــادواره 
شهدا،نشســت های بصیرتی،مســابقات ورزشــی ودیگر 

مراسمات گرامیدشــت دهه فجر برگزار خواهد شد که امید 
اســت با اجرای چنیــن برنامه هایی در جهت شناســاندن 
انقــالب برای نســل های جدید قدمی برداشــته باشــیم .
امیرخانــی بــا اشــاره بــه اهمیــت حضــور مــردم در 
راهپیمایــی ۲۲ بهمــن گفــت: حضــور پرشــور مــردم 
دارد  بیشــتری  اهمیــت  از    امســال  راهپیمایــی  در 
 وی گفت:  ۲۲ بهمن روز شکست همه جانبه دشمن خواهد 
بود، در طول 4۰ سال گذشته مردم ایران با حضور آگاهانه و 
حماسی خود در راهپیمایی های بزرگداشت سالگرد انقالب در 
روز ۲۲ بهمن همواره پایگاه مردمی انقالب را تجلی بخشیده 
و ســرزندگی و پویایی انقالب را به رخ جهانیان کشیده اند.

سهم ۲۱۵ میلیارد تومانی ابهر از 
پروژه های دهه فجر

همزمان با چهارمین روز از دهه فجر با عنوان 4۰ سال مقاومت ، انقالبی گری و استکبار ستیزی ۲6 طرح 
عمرانی و خدماتی در سطح شهر و روستاهای بخش مرکزی افتتاح و گلنگ زنی شد: 1. بهره برداری از 
جدولگذاری معابر و احداث ساختمان پمپاژه آب شرب  در روستای شویر با اعتباری بالغ بر 1۸۸ میلیون تومان
۲ .بهره برداری از مقاوم سازی مسکن روستایی –  روستای شویر با اعتبار۲۵  میلیون ریال،۳ . کلنگ زنی حفر 
چاه جدید  در اراضی روستای شویر - برای سه روستا ی ) اردجین ، شویر ، باغدره ( با اعتبار ۵1۰ میلیون 
تومان،4 - بهره برداری از اجرای طرح جایجایی تیرهای برق ، جدولگذاری معابر و خرید و نصب سطل 
های زباله در روستای اردجین با اعتبار  14۰ میلیون تومان،۵ - بهره برداری از مقاوم سازی مسکن روستایی 
- روستای اردجین  ۲۵ میلیون ریال،6 - بهره برداری از واحد مسکونی مدد جویان کمیته امداد خمینی )ره( 
1۰ واحد شهری هر واحد با اعتبار 4۵ میلیون تومان و 4 واحد روستایی  با اعتبار هر واحد 4۰میلیون تومان  
و   ، پــل ورودی روســتا   ، ذخیــره آب کشــاورزی  اســتخر  از  بــرداری  بهــره  و  افتتــاح   -  7
ســاماندهی جایــگاه زبالــه و مخــزن آب شــرب روســتای باغدره  بــا اعتبــار ۵۸ میلیــون تومان

افتتاح سومین شرکت پخش دارو و واکسن دامپزشکی استان در شهرستان 
خرم دره، ســومین شــرکت پخش دارو و واکســن دامپزشــکی استان 
در شهرســتان خرم دره توســط حجت محمدی فرماندار خرم دره و با 
حضورمدیر کل دامپزشکی اســتان ، بخشدار مرکزی و روسای ادارت با 
اعتباری بالغ بر ۲/۵ میلیارد تومان افتتاح و به بهره برداری رســید .گستره 
توزیع و پخش این شــرکت استانی بوده وبرای 6 نفر به صورت مستقیم 
اشتغالزایی داشته است.همزمان با چهارمین روز گرامیداشت دهه فجر دفتر 
طب کار و صدور کارت ســالمت برای رانندگان و همچنین دفتر انجمن 
صنفی رانندگان وســایط نقلیه سنگین توسط معاون فرماندار و با حضور 
روســای ادارت و رانندگان افتتاح شــد . دفتر طــب کار و صدور کارت 
ســالمت از ۲۳ بهمن ســال جاری به صورت  صبــح و عصر برای ارائه 
خدمات به کارگران و رانندگان فعال می باشــد؛ همچنین انجمن صنفی 
رانندگان برای پیگیری مطالبات و حل مشــکالت مربوط به رانندگان در 
محل میدان سیب ورودی شهرک از کمربندی خرم دره آماده ارائه خدمات 
می باشد، افتتاح نمایشــگاه توانمندی ها و دستاوردهای کارآموزان مرکز 
آموزشی فنی حرفه ای سمیه خرم دره،  نمایشگاه توانمندی های شهرستان 

خرم دره با حضور فرماندار خرم دره و جمعی از مسئولین در مرکز فنی و 
حرفه ای سمیه افتتاح گردید، دراین نمایشگاه دستاوردهای  کارآموزان در 
رشته های مختلف صنایع غذایی و دستی از قبیل شیرینی ، تذهیب ،گلیم 
بافی ،معرق کاشی ،انواع گل سازی ، سرمه دوزی ، پته دوزی ،کیف دوزی 
و نقاشی روی سفال  برای بازدید عموم به نمایش گذاشته شده است.الزم 
به توضیح است که درکناراین نمایشگاه نیز دوره های آموزش کپسولی و 
سایر کارگاه های آموزشی در این مرکز برگزار می شود، همزمان سومین 
روزدهــه فجر۲۸ طرح توزیع برق با حضور فرماندار،مدیریت توزیع برق 
و جمعی از مدیران ادارات شهرستان افتتاح و به بهره برداری رسید. برای 
اجرای ۲۸ طرح مدیریت توزیع برق شهرستان خرم دره 6۲۰7 میلیون ریال 
اعتبار هزینه شده بود .این طرح ها شامل پروژه های سرمایه گذاری توزیع 
در اصالح و بهینه ســازی به طول ۳۲9۸ مترشبکه های شهری وروستایی 
همچنین توســعه و احداث شبکه در دو بخش شهری و روستایی به طول 

۲۰6۳ متر و ایجاد پروژه های نیرو رسانی بوده است.

"وحدت کلمه" و  خودباوری از دستاوردهای ارزشمند انقالب اسالمی است

همزمان بــا پنجمین روز از دهه فجر ، با حضور اســتاندار زنجان و 
فرماندار خرمدره احداث پروژه خط تولید کنســانتره آهن شــرکت 
مهستان فرآور اروند با سرمایه گذاری ۵00 میلیارد تومان و اشتغالزایی 
۵0 نفر بصورت مستقیم و 200 نفر غیرمستقیم آغاز شد. همچنین   واحد 
تولید و بسته بندی آب معدنی و مواد غذایی در شهرستان خرم دره نیز  با 
حضور استاندار زنجان، افتتاح شد. همچنین ر اوژانس اجتماعی خرم 
دره توســط فرماندار و باحضور معاونت اجتماعی اداره کل بهزیستی 
استان و روسای دستگاههای اجرایی افتتاح و به بهره برداری رسید . و 
همچنین مهد غنچه ها در روستای سوکهریز توسط بخشدار مرکزی و 

با حضور مسوولین ارادات افتتاح و به بهره برداری رسید

فرمانده سپاه ناحیه مقاومت بسیج  شهرستان خرمدره: رئیس شورای هیئت های مذهبی خرم دره:
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اجتماعی- فرهنگی

فرهنگی،اجتماعی

 فرمانــدار شهرســتان خدابنــده گفــت: صــد درصــد 
خانوارهای شــهری خدابنده از گاز طبیعی بهره مند هستند.
حمید میرزایی فرد در گفت وگو با ایسنا، منطقه زنجان، اظهار 
کرد: همه شهرهای شهرستان خدابنده از گاز طبیعی بهره مند 
شده اند و روستاها نیز از وضعیت خوبی برخوردارند، به طوری 
که با افتتاح طرح های در دســت اجرا تــا دو ماه آینده تعداد 
روستاهای بهره مند خدابنده از گاز به 96 درصد خواهد رسید.
 این مســئول ادامه داد: شهرســتان خدابنــده ظرفیت باالیی 
در حوزه های مختلــف به ویژه کشــاورزی دارد، به طوری 
کــه ایــن شهرســتان رتبــه اول در توســعه محصــوالت 
کشــاورزی را در ســطح اســتان زنجــان دارا اســت، به 
طــوری که بــا وجــود زمین هــای حاصل خیز، مــردم به 
کشــت محصوالت کشــاورزی به ویژه گنــدم می پردازند.
وی، تامین پایدار آب را به عنوان یکی از اصلی ترین عوامل تولید 
در بخش کشاورزی و ماندگاری روستائیان دانست و افزود: 
با اســتفاده از توان و ظرفیت های دولت در اعطای تسهیالت 
بالعوض به سیســتم های آبیاری مدرن بخشی از مشکالت 
آب کشــاورزی منطقه حل خواهد شد و در حال حاضر نیز 
اصالح الگوی کشت مناطق مختلف در دستور کار قرار دارد.
میرزایی فــرد بــا تاکیــد بر لــزوم تغییر الگوی کشــت در 
شهرســتان خدابنده، تصریح کرد: اســتفاده از آبیاری سنتی 
ســبب شــده تا آب زیــادی در بخش کشــاورزی مصرف 
شــود. باید در شهرســتان خدابنده الگوی کشــت را تغییر 
داده و بــه ســمت کشــت های کــم آب و پرســود برویم.
فرماندار شهرســتان خدابنده خاطرنشــان کرد: محصوالتی 
ماننــد هندوانه، گوجه فرنگی و برخــی دیگر از محصوالت 
علی رغم پرســود نبــودن آب زیــادی مصــرف می کنند، 
به همین دلیــل باید آموزش کشــاورزان در ایــن زمینه به 
صورت جــدی پیگیــری شــود؛ چراکه بخــش عمده ای 
از مصــرف آب در بخــش کشــاورزی، هدررفــت دارد. 

برخورداری صد درصد خانوارهای 
شهری خدابنده از گاز طبیعی

مالک دریافت بسته حمایتی 
چیست؟

 مدیــرکل تامین اجتماعــی اســتان زنجــان تاکیــد کــرد: 
مالک دریافت بســته حمایتی، ســازمان هدفمندی اســت.
مسعود علیاری در گفت وگو با ایسنا، منطقه زنجان، از اعالم 
جزئیات بسته حمایتی بیمه شدگان خبر داد و اظهار کرد: بسته 
حمایتــی به خانواده هایی تعلق می گیــرد که دریافتی ماهیانه 
آن ها کمتر از ســه میلیون تومان در ماه باشــد. این در حالی 
است که به هر خانواده یک بســته حمایتی تعلق می گیرد و 
چنانچــه یکی از اعضای خانواده قبال این بســته را دریافت 
کرده باشد، بسته جدیدی به آن خانواده تعلق نخواهد گرفت.
ایــن مســئول ادامــه داد: مبنای اعضــای یک خانــواده، 
ثبت نــام در ســازمان هدفمندی اســت و اگر تعــداد افراد 
یــک خانــواده در ســازمان تامین اجتماعــی با ســازمان 
هدفمندی متفاوت باشــد، مبنا ســازمان هدفمندی اســت.
وی افــزود: بر اســاس این مبنا، خانوارهــای یک نفره مبلغ 
1۰۰ هــزار تومــان، دو نفر 1۵۰ هزار تومان، ســه نفر ۲۰۰ 
هزار تومــان، چهار نفر ۲۵۰ هزار تومان، پنج نفر و بیشــتر 
۳۰۰ هزار تومان اســت که به حســاب سرپرست خانواده و 
شماره ای که در سازمان هدفمندی اعالم شده، واریز می شود.
علیاری تصریح کرد: سازمان تامین اجتماعی چند کد دستوری 
جهت ثبت نام افــرادی که موفق به دریافت بســته حمایتی 
نشده اند راه اندازی کرده است که )ستاره 14۲ ستاره ۸ مربع( 
و )ستاره 14۲ ستاره 9 مربع( برای همراه اول، )ستاره 14۲۰ 
ســتاره ۸ مربع( و )ستاره 14۲۰ ستاره 9 مربع( برای رایتل و 
ایرانســل را شامل می شود .  وی بیان کرد: الزم است در این 
سند به مولفه هایی همچون راهکارهای تقویت امنیت کشور 
در ابعاد مختلف، تقویت اخوت اســالمی و دینی میان مردم، 
مسئله وقف و فعالیت های خیرخواهانه و نیز حضور پرشور 
جوانــان در صحنه اداره جامعه، بیش از پیش توجه شــود.ژ
صفی یاری با اشــاره مشکالت معیشــتی و اقتصادی کشور 
افزود: بــا این وجود مردم بر خیال خام دشــمن که نابودی 
انقالبی اســالمی بود خط بطالن کشــیده و چهل ســالگی 
انقالب اســالمی را با شــکوه هر چه تمام تر جشن خواهند 
گرفت. ســند الگــوی اســالمی ایرانی پیشــرفت می تواند 
کشــور را تــا ۵۰ ســال آینده از مشــکالت نجــات دهد. 

کشف بزرگترین محموله گوشی قاچاق در 

زنجان
فــارس-  مدیرکل تعزیــرات حکومتی اســتان زنجان از 
کشــف بزرگترین محموله گوشــی قاچاق در زنجان خبر 
داد و گفــت: این محموله شــامل ۵۸9 دســتگاه گوشــی 
قاچاق تلفن همراه سامسونگ در انواع مختلف بو مرتضی 
ممیزی اظهار کرد: طی روزهــای اخیر بزرگترین محموله 
گوشــی قاچاق طی سال جاری در استان زنجان کشف شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی اســتان زنجان با بیان اینکه این 
محموله گوشــی قاچاق پس از تعقیــب و گریز طوالنی و 
پرتاب میخ از سوی عامل قاچاق کشف شد، اضافه کرد: این 
محموله از استان های مرکزی به سمت تهران در حال بارگیری 
بود که از یک دســتگاه خودروی سواری سمند کشف شد.
وی بــا اشــاره به اینکه محموله کشــف شــده بزرگترین 
کــرد:  تصریــح  اســت،  قاچــاق  گوشــی  محمولــه 
ایــن محمولــه شــامل ۵۸9 دســتگاه گوشــی قاچــاق 
تلفــن همــراه سامســونگ در انــواع مختلــف بــود.
ممیزی با بیان اینکه پس از کشف محموله یک نفر متهم به 
شعبه مربوط معرفی شد، گفت: با توجه به اهمیت موضوع 
پرونــده مربوط به این محموله قاچــاق خارج از نوبت در 
شعبه ویژه رسیدگی شد و با توجه به قاچاق بودن محموله 
متهم به پرداخت ۳ میلیارد و ۵6۰ میلیون ریال محکوم شد.
مدیرکل تعزیــرات حکومتی اســتان زنجان با اشــاره به 
اینکه از ابتدای ســال تاکنون 1۲ محموله گوشــی قاچاق 
در اســتان زنجان کشــف و ضبط شــده اســت، تصریح 
کــرد: طبق آمــار تاکنون  و از ابتدای ســال ۲ هزار و 9۲۰ 
گوشــی قاچاق در اســتان زنجان کشــف شــده اســت.  

زمان توزیع گوشت گرم 
وارداتي نامشخص است

رئیــس بازار جهادکشــاورزي اســتان زنجان با اشــاره به 
واردات گوشــت گرم گوسفندي در اســتان زنجان گفت: 
واردات گوشــت گرم گوســفندي برنامه مشخصي ندارد.
عبــداهلل جعفري در گفت وگــو با خبرنگار موج رســا  با 
اشــاره به اینکه واردات گوشــت گرم گوســفندي برنامه 
مشــخصي نــدارد اظهــار کرد: زمــان و طــرح توزیع آن 
کشــوري بــوده و اعــالم زمان آن نیز کشــوري اســت.
وي با بیان اینکه فرآیند واردات گوشــت گرم گوســفندي 
طوالني است و همچنین فرآینده تامین دام، کشتار دام و انتقال 
دام به داخل کشــور طوالني بوده و مشکل است پس زمان 
دقیقي براي توزیع آن نمي توان تعیین کرد بیان کرد: گوشت 
گرم گوسفندي بالفاصله بعد از وارد شده به استان سریعا در 
فروشگاه هایي که در سطح استان تعیین شده توزیع مي شود.
رئیس بازار جهادکشــاورزي اســتان زنجان عنــوان کرد: 
وقتــي زمــان و تاریخ توزیع اعالم مي شــود ســودجویان 
قبــل از مــردم در صف گوشــت قــرار مي گیرنــد و در 
ایــن وضعیــت دامنــه ســودجویي ها افزایــش مي یابد.
وي ابــراز کرد: در ســطح اســتان زنجان نقاط مشــخصي 
از فروشــگاههاي تعیین شــده کــه اقدام بــه توزیع اقالم 
تنظیــم بــازار و کاالهــاي پرمصــرف مــردم مي کننــد.
جعفري بیان کرد: توزیع گوشت منجمد گوساله به صورت روزانه 
انجام مي شود و امسال تا به امروز در زنجان قطع نشده است.
وي در مورد قاچاق دام زنده به ویژه گوسفند و خارج شدن 
دام  زنده از استان زنجان ابراز کرد: خروج دام از استان و کشور 
یکي از عوامل مهم افزایش قیمت گوشت قرمز در کشور است.
رئیس بازار جهادکشاورزي استان زنجان عنوان کرد: افزایش 
قیمت تمام شــده در پرورش دام نیز یکي از دالیلي اســت 
که با نواســانات قیمت ارز و سودجویي برخي  واسطه گرها 
و دالالن ایجاد و منجر به افزایش قیمت دام شــده اســت.

امروزه در فرآیند شهرسازی،رشــد متوازن 
جوامع شــهری بــا امکانــات و ملزومات 
مدنــی آن یک اصل مهم اســت که رعایت 
و اجــرای آن اصول جهت بهبــود کیفیت 
همینطور  و  شــهروندان  زندگی،رضایــت 
انجام وظایف شهروندی را سبب می گردد.
براســاس آمارها این اصل اثبــات گردیده 
اســت که هر انــدازه معیارهــای ایده آل 
و شایســته در یــک شــهر وجود داشــته 
باشــد میزان ارتــکاب جرم در آن شــهر 
کاهش یافته و رشــد شــاخص خوشحالی 
شــهروندان با ارتقــا قانــون مداری،انجام 
وظایف مدنی و شــهروندی همراه اســت.
در جوامع امروزی ما،فراهم آوری شــهری 
مطلوب و ایده آل توســط مسئولیت هایی 
تحت عنوان شــهردار و اعضای شــورای 
اسالمی شــهر،پررنگ تر تعریف شده است 
که پیش از هر مســئول دیگری در این امر 
نقش دارند و شهر خرم دره نیز از این قضیه 
مستثنی نیســت که با تعامل متقابل با سایر 
مســئولین میتوان در این مهم ســربلند بود.
جدای از نیازهای اولیه یک جامعه شهری اعم 
از خدمات و زیر ســاخت ها،معابر،طراحی 
محیط زیســت و فضای سبز شهری،مبلمان 
تفریح  شــهری،زیبا ســازی،ایجاد محــل 
کــودکان و گذراندن اوقــات فراغت و ... .
متاســفانه با نگاهی نقادانه در بعضی معابر 
ســطح شــهر خرم دره هنوز شاهد معضلی 
بــه نام "بی پیاده رویــی" و کوچه های "پر 
چالــه و چوله" هســتیم که این مــوارد از 
ابتدایــی ترین نیاز های یک جامع شــهری 
اســت و بــرای توجیــه این دســته از کم 
کاری هــا نباید خودمان را با کاســتی های 
شــهرهای همجوار در قیاس قــرار دهیم.
در بحبوحه ماه های ســپری شده از انتخاب 
شــهردار و گذراندن نیمه عمر شورای شهر 
خرم دره ، فرصــت ها همچون باد در حال 
گذر هســتند و باید تلنگری باشد که هنوز 
در خرم دره کوچه های خاکی وجود داشته 
و شــرایط مطلوبی ندارند و نگاه این مناظر 

ِگل آلــود حاصــل از بارش فصول ســرد 
همچنان به دستان شما مسئوالن گرم است.
برخــی خیابــان های اصلی شــهر هنوز از 
درد بــی پیــاده رویی ناالن بــوده و کوچه 
های مرکز تا حاشــیه شــهر از فرسایش و 
فرســودگی ناالن تــر! که الحــق هنر تمیز 
و نو نگهداشــتن کفش،لباس و الســتیک 
ماشــین نزد خرم دره عیان اســت و بس..
وظیفه ذاتی یک شــهروند است که دارنده 
شهرش باشــد و خوب میدانیم شهر خوب 
یافتنی نیســت،بلکه ســاختنی است و یک 
نمونه از کمک های یک شــهروند را میتوان 
در پرداخــت بموقع عوارض ها دانســت.
از پــروژه های مانــدگار دو بانــده کردن 
کمربندی خرم دره،ســاخت میدان ورودی 
از ســمت غرب شهر، ســاماندهی زیرگذر 
ورودی شهر که به نام ایمن و عریض سازی 
تاکنون محیطی ناایمن را به بار آورده است و 
و گردشی شهردارانه که در سطح شهر داشته 
باشیم،به هّمت ساخت و ساز های غیر مجاز 
برخی شهر نشینان شاهد حاشیه نشینی های 
عجیبی هستیم که باید به یکباره شاهد تولد 
کوچه های خاکی بود و البته جای خالی طرح 
تفصیلی نیز در این میان احســاس میشود!
تاحــدی کــه میتــوان در یــک کوچه و 
همســایگی یــک زمیــن هم شــاهد باغ 
انگــور بود و هم ســاختمان چنــد طبقه !
ســال هاســت که میزبان و پذیــرای عبور 
نفت در شهرمان هستیم!عمدتاً خیابان های 
جمهوری شرقی و غربی که مسیر عبور خط 
لوله نفت قرار دارد و هنوز هم "لوله گاز"نام 
نهادن آنها برای خیلی ها جای سوال است!؟
نفت باشــد یــا گاز، مدت هاســت که می 
ســوزاند این خیابان ها را و هر نوع فعالیت 
عمرانی و توســعه را بــا محدودیت مواجه 
کرده اســت و همچنان در قســمت غربی 
آن خیابان، پروژه نیمه کاره شــورای شــهر 
قبل بعنوان نوســتالژی به چشــم میخورد 
و توســعه آن منطقه نیاز بــه جابجایی خط 
لوله انتقال نفت از محدوده شــهری است .

جلوتر کــه گام بر داریم بر مجموعه خیابان 
های یکدست باریک و کم عرض همچون 
و..  دستغیب  و  جهاد،هادیلو،مالصدرا،باهنر 
می رســیم که همگی یا در یک سمت پیاده 
رو ندارند یا کوچه هایشان بدون نام و تابلو 
درست حسابی است و تردد عابرین پیاده و 
سواره را با مشکل و خطر همراه ساخته است. 
تقدیری ویژه باید کرد از کسبه و ساکنین آن 
محل ها که با نشان دادن آدرس بر میهمانان و 
مسافران از سردرگمی مسیر یابی کاسته اند.
کوچــه و خیابان های شــهر تقریبا همدرد 
هــم هســتند و فاکتــور عذارخواهانه باید 
گرفت از به میان نیامــدن نام تک تک آنها.
از خیابان ها گذشــته و نگاهی به رود نام و 
آشنای کبیررود که بیاندازیم،بخشی از آن از 
داخل شهر می گذرد و میتوان با بسترسازی 
مناسب آن مانع معضالت بهداشتی و تجمع 
فاضالب و پساب ها شد تا بوی ناخوشایند 
و نامطبوع آن که به ویژه در فصول گرم سال 
ســر به فلک میکشــد را به حداقل رساند.
همینطــور این محــل مدت هاســت نیاز 
بر حفاظ کشــی مناســب و ایمن را دارد.
سر تا ســر پرتگاه! تهدید جدی برای ایمنی 
و سالمتی شهروندان بخصوص خردساالن. 
سوالی از مسئولین مربوطه باید پرسید که آیا 
زمینه و دستور حفاظ کشی آن حتما باید یک 
حادثه ناگوار و تلخ باشد؟ از کبیررود و میدانی 
بی نام در همان حوالی که بگذریم  تردد در 
برخی کوچه ها و معابر پر پیچ خم و باریک 
خیابان های شریعتی،طالقانی،ســردارجنگل 
دشــوار! بســیار  اســت  کاری   ... و 
به حدی که ســاییده شــدن دیــوار با بدنه 
خــودرو به امــری طبیعی مبدل گشــته و 
شــاید تنها صافکاری و نقاشی های اتومبیل 
از کم توجهی مســئولین خرســند باشند.
و مشاهده تکرار تراژدی ترافیک سرسام آور 
پنجشنبه های آخرهفته که پایان آن آرزوست! 
توجــه بیشــتر را از جانــب خدمتگذران 
ملت مــی طلبد و ایــن موارد بخشــی از 
مشــکالت محله ایی اســت و بخش های 

زیاد دیگری هســتند،همچون تملک خیابان 
امیرکبیر،معضل محل پــارک خودرو،پروژه 
طوالنی مدت پــل ولیعصر،تیرهای برق قد 
علم کرده در وسط خیابان ها،ضعف مبلمان 
شــهری،انتهای خاکی خیابــان خبرنگار و..
محله هایی که کوچه هایشــان منتظر رنگ 
آسفالت است و یا آسفالتی فرسایش یافته دارند.
و سرانجام تکرار یکی از خواسته های اصلی 
و بــه حق دیرینه چند هزارنفر شــهروند از 
داشــتن پارک و محل تفریحی شایسته که  
همچنان باقی مانده است و این تابستان هم 
از میهمانــان خود در پارک های شــهرهای 
همجوار پذیــرا باید باشــند و الزم به ذکر 
است که شــوراییان عزیز ایجاد پارک وعده 
و شــیرینی آغاز فعالیت شما بزرگوران بود.
و مشکالت بســیارند و بیان درد شهروندان 
بسیارتر که بســیاری از آنها در این مطالب 
نیامدند و باید گفت بخش زیادی از مطالبه 
گری این عزیزان صرفا حقوق اولیه شهروندی 
است و نه امکانات رفاهی اضافه بر سازمان !
در پایان امید است تلنگر و یادآوری باشد بر 
وعده دهندگانی که بسیار وعده بر رفع این 
موارد را دادند و با عزمی راسخ در سخنرانی 
های خود قول بر التیام بخشــی این دســته 
از مشــکالت را می دادند،به حق که خوش 
گفــت "خّرم آن نغمه که مردم بســپارند به 
یــاد "و نیک یاد بکنند. با آن که مشــکالت 
و کاســتی ها تمامی ندارند،اما رفع بخشی 
از آنها همراه با همکاری ســایر مسئولین و 
شهروندان نیز مسبب رضایتمندی مردم شهر 
و نقش بستن لبخند شهروندان در کالبد شهر 
خواهد بود و مردم شهر خرم دره از منتخبین 
خود و مســئولین جز این انتظاری ندارند.

*ابوالفضل مقدم

از خیابان های بی پیاده رو تا پروژه های ناتمام چندین ساله خرم دره!
آتش سوزي یك واحد گاوداري منجر به 

فوت جوان زنجاني شد

فرمانده انتظامی شهرســتان سلطانیه از وقوع آتش سوزي در 
یک واحد گاوداري در شهرستان سلطانیه خبرداد و گفت: در 
اثر این آتش سوزي یک نفر جان خود را از دست داد حسین 
اصانلو در گفت وگو با خبرنگار موج رسا  با اشاره به اینکه آتش 
سوزي یک واحد گاوداري منجر به فوت یک نفر شد اظهار 
کرد: در این حادثه یک جوان ۳6 ساله جان خود را از دست داد.
وي با اشــاره به اینکه بــه اینکه بعد از اعــالم خبر نیروها 
به محل مــورد نظر اعزام شــدند تا علت وقــوع حادثه را 
بررســي کننــد بیان کرد: ایــن آتش ســوزي در یک واحد 
واحــد گاوداری در محــور زنجان- ابهر اتفــاق افتاده بود.
فرمانــده انتظامی شهرســتان ســلطانیه با بیــان اینکه محل 
وقــوع آتــش ســوزي توســط مامــوران پلیــس آگاهی 
مورد بررســي قــرار گرفــت ابراز کــرد: بعد از بررســي 
دقیــق علــت آتــش ســوزي اتصال بــرق گزارش شــد.
وي با بیان اینکه در این حادثه یک جوان ۳6 ساله که طعمه حریق 
شده بود به بیمارستان انتقال داده شد بیان کرد: کتاسفانه شدت 
سوختگي بسیار باال بود که منجر به کشته شدن این جوان شد.
اصانلو از شهروندان و مالکین شرکت ها و واحدهای تولیدی 
دارای نگهبانی خواســت که ابتدا از اســکان دادن اشخاص 
ناشــناس و افرادی که بــه دالیل نامعلوم تقاضای اســکان 
در محل هــای فوق کــرده خودداری کــرده و از بکارگیری 
نگهبان به صورت انفرادی اجتنــاب کنند و همچنین اصول 
ایمنــي را در اســتفاده از وســایل گرمایشــی رعایت کنند.

مروری بر بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی 
طی چند سال اخیر به خوبی نشانگر آن است 
که کلید واژه »جبهه مومن انقالب «و»جوانان 
انقالبی« که هردو بار معنایی مشابهی دارند در 
بیان معظم له بسیار برجسته شده است.تاکید 
ایشان بر رضایت از اقدامات این جبهه عظیم 
در سراسر کشوراز یک سو ونیز ناخرسندی 
ایشــان از برخــی نامالیمــات از ســوی 
برخی مســؤوالن وتریبون هــا در برابر این 
جریان،میتواند نشانگر اهمیت این موضوع در 
میان دغدغه های رهبر معظم انقالب باشد.
همچنین دیدار رهبر معظم انقالب اســالمی 
با بســیجیان در ورزشــگاه آزادی در سال 
جاری ،حامل پیام های مهمی بود که تحلیل 
آنها در شــرایط امروز،گفتنــی های زیادی 
را در ذهــن متبادر می کند.امــا نکته ای که 
شــاید بتوان آن را از همه مهمتر قلمداد کرد 

تکیه بر نیــروی جوانی وبخصوص جوانان 
مومن وانقالبی نســل سومی چهارمی است.
ایشــان خطاب به جوانــان فرمودند)نوک 
پیکان این حرکت عظیم ملی ،شــما جوان 
ها هستید،شــما هستید که راه را باز میکنید.
پیران مجرب اگر خسته نباشند،از کار افتاده 
موتور  کنندولی  راهنمایی  نباشــند،میتوانند 
پیش برنده این قطار شــما جوانها هســتید.
تحلیــل نســلی انقــالب اســالمی ونظام 
برخوایته از آن نشــان میدهد با چهار نسل 
پیاپی مواجه بوده ایم.نســل اول انقالب  در 
شــکل گیری انقالب اسالمی وزمینه سازی 
برای تشکیل نظام اســالمی در ایران تالش 
کرده وتحت رهبــری حضرت امام خمینی 
موفق به انجام وظیفه اساســی خود شــد.
نســل دوم انقالب نیز عالوه بر مشــارکت 
در شــکل گیری انقالب اســالمی به تثبیت 

وپاســداری از نظام اســالمی بخصوص در 
عرصه های جهاد وشــهادت و زمینه سازی 
وپیشبرد ایجاد دولت اسالمی مبادرت ورزید.
نسل سوم وچهارم انقالب نسل هایی هستند 
که در دوره جمهوری اسالمی تربیت ورشد 
یافته ودر واقع اولین ثمرات ســرمایه سازی 
انسانی انقالبند وبا توجه به گذر زمان وسپری 
شدن چرخه عمر نسل های اول ودوم طبیعی 
است که اکنون زمان ورود نسل سوم وچهارم 
انقالب اســالمی اســت که عرصه کار آمد 
سازی دولت اسالمی آوردگاه اصلی اوست.
الگوسازی از جمهوری اسالمی ایران وشکل 
گیری جامعه اسالمی نیازمند انجام ماموریت 
مهم به دســت این نسل هاست که نهایتا پی 
ریزی مرحله تمدن اسالمی را به دنبال دارد.
از ســویی بر خالف نظریــات غربی ارائه 
شــده در خصوص انقالب هــا که معتقدند 

گذر زمان وتغیر نسل منجر به بروز شکاف 
نســلی در خصوص اهداف انقالب شــده 
وباعث رویگردانی نســل های آتی نســبت 
بــه آرمان ها وارزش های انقالب میشــود.
خوشــبختانه انقالب اســالمی ایران شاهد 
گرایشــی عمیــق تر در نســل ســومی ها 
وچهارمــی ها آماده اســت ابتکارعملی که 
نســل جوان مومن ومتخصص در سالهای 
اخیــر چــه در عرصه های پیشــرفت های 
علمی وفن آورانه وچه در فعالیت های خود 
جوش فرهنگی رسانه ای از خود بروز داده 
اند خود کارنامه ای قابل اعتماد از این نسل 
در جهت تحقق اهداف عالی انقالب اسالمی 
چه در مقطع کنونــی وچه اثرات ونتایج آن 
در بلنــد مدت را به نمایش گذارده اســت.
احمد اصالنی امام جمعه بخش سجاسرود

جوانان وانقالب از نگاه رهبری

از شر دوستان ناباب فرزندتان خالص شوید
انســان در طول عمــر خود ســه مرتبه از 
خانواده جدا می شــود؛ مرتبــه اول زمان به 
دنیا آمدن و بریدن بندناف، مرتبه دوم زمان 
از شــیر گرفتن نوزاد و مرتبه ســوم دوران 
بلوغ که نوجوان از خانه جدا می شود و به 
اجتماعات و گروه های دوستی پناه می برد؛ 
داشتن دوســت خوب یا بد می تواند مسیر 
آینده شخصیت و زندگی نوجوان را تا حدی 
تعیین کند. دوســت یابی یکی از مهم ترین 
مســائل دوران نوجوانی است؛ در این دوره 
به علت شــکل گیری شــخصیت نوجوان، 
ارتباط آنها با گروه دوســتان و همســاالن 
بیش از سایر گروه ها است. آن ها عالقه مند 
به گذراندن ساعات طوالنی با دوستان خود 
هســتند. نوجونان برای کسب استقالل و به 
دســت آوردن آزادی عمل در کارها، رفتار 
و کــردار خود می خواهنــد از خانواده جدا 
شوند. آنها به دنبال کسب مهارت های الزم 
خــارج از خانواده هســتند، در پی تمرین 
بــرای زندگی اجتماعی و انجــام کارهایی 
که بزرگساالن انجام می دهند ولی از سوی 
آنها منع می  شــوند. نوجوانان با قرار گرفتن 
در گروه های دوســتان از معیارهای گروهی 
خود دفاع می کنند، به آنها وفادار بوده، نسبت 
به آنها مطیع تر  هســتند و هــر کاری را که 
با هم انجــام می دهند صحیح و بدون عیب 
می بینند. گذراندن ســاعات زیاد با دوستان، 
حرف زدن و ارتبــاط صمیمانه زیاد با آنها، 
پیروی تمام و کمال از دوســتان، والدین را 
نســبت به نوجوان دچار حساسیت می  کند.

سید شــهرام علیزاده مشــاور و روانشناس 
کــودک و نوجــوان در خصــوص تأثیــر 
دوســت یابی در شــکل گیری شــخصیت 
می گوید:»دوســت یابی  تبیــان  به  نوجوان 
به عنــوان یکــی از مهارت هــای ضروری 
زندگی شــناخته می شــود. عدم کسب این 
مهارت می تواند بــرای نوجوان و همچنین 
خانواده اش دردسرساز شود. به گمان والدین 
دوســتان ناباب همواره در کمین فرزندشان 
نشسته اند و به همین دلیل آن ها سعی می کنند 
با محدود کردن روابط نوجوان و نصیحت ها 
و تذکرات پی درپی او را از گزند مشکالت 
دور نگــه دارنــد درحالیکه ایــن اقدامات 
والدیــن موجب بــروز اختالفات ملموس 
و دور شــدن نوجوان از محیــط خانواده، 
پرخاشگری و بدرفتاری های دیگر می شود.«
صمیمت نوجوان با دوســتان خود همیشه 
به منزله بروز یــک اتفاق یا رابطه خطرناک 
نیســت، ازجملــه دســتاوردهای حضور 
نوجوانان در گروه های دوســتی می تواند به 
گســترش دیدگاه های آنها نسبت به مسائل 
مختلف، یادگیری مهارت های ارتباط مؤثر، 
افزایش مهارت همدلی و درک اشــاره کرد. 
همچنین حضور آنهــا کنار هم می تواند به 
یادگیــری و افزایش مهارت های شــغلی، 
هنــری، فنی و آموزشــی نیــز کمک کند.
معیارهــای انتخاب دوســت در نوجوانی
معیارهای انتخاب دوســت در بزرگسالی و 
نوجوانی بسیار متفاوت است؛ محبت، وقت 
گذاشتن، همراه بودن در همه حال از سوی 

نوجوانــان به عنوان مالکی بــرای انتخاب 
دوست در نظر گرفته می شــود. به عبارت 
دیگر نوجوانان بیشتر بر اساس معیارهای زیر 
به عضویت در گروه های دوستی برمی آیند:
و  مدرســه  نزدیکــی:  و  مجــاورت   )1
محیــط زندگی فرصت های مناســبی برای 
انتخاب دوســت در دوره نوجوانی فراهم 
می کنند. عموما در این دوســتی ها، نوجوان 
ترجیــح می دهــد که دوســت، منحصر به 
خــودش باشــد و فــرد دیگــری در این 
ارتباط عاطفی مشــارکت نداشــته باشــد.
۲( سازگاری و جاذبه بدنی: دوره نوجوانی 
دوره زیباپســندی و توجه به ظاهر خود و 
دیگران اســت. از ایــن رو معموال نوجوان 
افرادی را از بین همساالن به عنوان دوست بر 
می گزیند که جذابیت ظاهری بیشتری دارند.
۳( توجه و محبــت: نوجوانان در این دوره  
بــه توجه و محبت نیاز  دارند، از این رو به 
سرعت با کســانی که بیشتر به آنها اهمیت 
می دهند، وارد یک رابطه صمیمانه می شوند.
شــهرام علیزاده به حساســیت، شباهت و 
تفاوت های انتخاب دوســت بین دختران و 
پسران اشاره می کند و می گوید:»مالک هایی 
همچــون رازداری و درک متقابــل بــرای 
انتخاب دوســت بیــن دختران و پســران 
مشــترک اســت. اما مالک ها بین دختران 
و پســران تفاوت هایی هــم دارند؛ دختران 
دوستانی را صمیمی تر می دانند که باحوصله 
به صحبت های طوالنی آن ها در مورد وقایع 
روزمره توجه کنند و پســران با همساالنی 

صمیمی ترند که امــکان انجام فعالیت های 
مشــترک و موردعالقه با آنها داشته باشد.«
نابــاب دوســتان  شــر  از  رهایــی 
علیــزاده بــرای رهایی والدیــن از نگرانی 
ارتباط فرزندشــان با دوســتانی که ازلحاظ 
فرهنگی،سیاســی، اجتماعــی و اخالقــی 
با آنها تفــاوت دارند پیشــنهاد می کند که:
دوســتان نوجوانتــان را بشناســید و بــه 
طرق مختلف باب آشــنایی بــا آنها را باز 
کنید. ترتیــب دادن مهمانی های مشــترک 
بیــن دوســتان و یا بــا خانواده آنهــا و یا 
برگزاری جشــن تولد می تواند شــناخت 
شــما از دوســتان فرزندان ما را بیشتر کند.
در مــورد مالک هــای انتخــاب دوســت 
بــا فرزندتــان صحبــت کنیــد و دالیــل 
انتخاب هــر یــک از دوســتان فرزندتان 
شــوید. جویــا  غیرمســتقیم  به طــور  را 
تحــت هیــچ شــرایطی از راهکارهــای 
مســتقیم،  نصیحت  نامطلوبــی همچــون 
سرزنش، بازخواست و... استفاده نکنید زیرا 
افزایش تنش هــای خانوادگی و پنهان کاری 
فرزندتــان را در پــی خواهــد داشــت.
با والدین دوسِت فرزندتان درحد نیاز ارتباط 
برقرار کنید تا بتوانید نســبت بــه برنامه ها 
و عقاید آن هــا اطالعاتی را کســب کنید.
*تبیان


