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تد اوم خد مت و مدیریت 
منابع، اولویت کاری مد یریت شهری 

مجموعه ورزشی 
 »شهید  بهشتی« و 

وعد ه ای که تحقق نیافت

1
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الیگودرز

انتقاد  نمایند ه الیگود رز از عملکرد  
وزارت راه و شهرسازی

نماینــد ه مرد م الیگود رز گفت: وزارت راه و شهرســازی با 
یک برنامه ریزی، شــاخص های مربوط بــه امنیت و کیفیت 

جاد ه ها را توسعه د هد .
محمــد  خد ابخشــی د ر گفت و گو بــا خبرنگار باشــگاه 
خبرنگاران جوان، با اشــاره به فــوت ۴ نفر و یک مصد وم د ر 
حاد ثــه جاد ه ای محور الیگود رز - شــول آبــاد  گفت: بارها از 
طریق آخوند ی وزیر راه و شهرســازی و معاونانش مشکالت 
راه و شهرســازی و راهد اری و حمل و نقل جاد ه ای الیگود رز 

را پیگیری کرد ه ام.
وی تصریــح کــرد : آخوند ی د ســتوراتی بــرای حل این 

مشکالت به معاونان خود  د اد ه است، اما عملکرد... 4 یکی از قد یمی ترین اماکن ورزشــی شهرســتان 
الیگود رز ، مجموعه ورزشی ...

 14 طرح کشاورزی 
به بهره برداری رسید 

برجام چهره واقعی ایران را د ر جهان 
نشان د اد 

برجام چهره واقعی ایران و پایبند ی جمهوری اسالمی را نشان د اد .
فرماند ار الیگود رز د ر ســخنرانی پیش از خطبه ها گفت: ضمن د رود  به روح پر فتوح امام خمینی) ره ( و آرزوی ســالمتی و طول عمر برای 
مقام معظم رهبری)مد ظله العالی( و توفیق روز افزون برای د ولت خد متگزار مرد م، د ولت تد بیر و امید  و گرامید اشت هفته د ولت و یاد  و خاطره 

شهید ان رجایی و باهنر و د هه امامت و والیت گفت: هفته اول شهریور مزین شد ه به نام د و شهید  بزرگوار و...
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گند م الیگود رز، د ر راه سیلوهای 
برپایی جشن والیت د ر فرسشفرید ن

گازرسانی به »شول آباد«  بزود ی آغاز می شود 
صفحه 2

تد اوم خد مت و مدیریت منابع، اولویت 
کاری مد یریت شهری 

شهرد ار الیگود رز د ر آستانه هفته 
د ولت با گرامید اشــت یاد  و خاطره 
شهید ان رجایی و باهنر و نکود اشت 
یاد  شــهد ای د ولت بــا تبریک این 
ایام به د ولتمرد ان به تبیین شــرایط 
روز شــهرد اری و مد یریت شهری 
پرد اخــت و بیان د اشــت:هر چند  
اوضاع نابســامان اقتصاد ی و تورم 
فزاینــد ه و گرانی وتــورم از عمد ه 
مشکالت آحاد  جامعه است و همین 
اوضاع غیــر قابل پیش بینی ،باعث 
ایجاد  اختــالل د ر نهاد های خد مت 
رسان که د ست د ر جیب مرد م د ارند  
نیز شــد ه اســت ولیکن مجموعه 
مد یریت شــهری با مد یریت منابع 
ســعی د ر گذر از این چالش عمومی 

د ارد  .
وی د ر اد امــه بیــان د اشــت : 
شــهرد اریها به عنوان وســیعترین 
نهاد  خد ماتی خود  گرد ان که د ســت 
د رجیب مرد م د ارد  و با گشــایش و 
ریاضت اقتصــاد  جامعه تب خد مت 
رســانی آن نیز باال و پایین می گرد د  
از این شــرایط خــاص اقتصاد ی 
مستثنی نیست ،بااین همه مجموعه 
مد یریت شهری الیگود رز علی رغم 
ایــن شــرایط همچنان د ر مســیر 
برنامه از پیش تد وین شــد ه حرکت 
می نماید  و ســعی بر خد مت رسانی 
مطلــوب د ارد . با این همه مهمترین 
چالشــهای مقابل شهرد اری بحث 
حقــوق و د ســتمزد  کارکنان بویژه 
حقوق معوق کارگران ســختکوش 
شــرکتی اســت که تبد یل به یک 
معضــل گرد ید ه کــه مد یریت این 
اتفــاق د غد غــه همیشــگی این 
روزهای مد یریت شهریست ،هرچند  
چرایی این اتفاق د ر بحث نیروهای 
شرکتی و شــرکت طرف قرارد اد ی 
که پیش از شروع به کار د وره جد ید  
خد مت شهرد ار انتخاب گرد ید ه بود  

مجالــی متفاوت می طلبــد . با این 
همه مجموعه مد یریت شهری اعم 
از شــهرد ار و اعضای شورای شهر 
و د یگر مســئولین شهر سعی د ررفع 
سریعتر مشکالت معیشتی کارگران 
عزیز د ارد  وافــزون برآن بد هکاری 
کالن شــهرد اری بــه اشــخاص 
حقیقــی و حقوقــی کــه میــراث 
پیشــینیان اســت و احکام صاد ره 
حقوقی امروز بر گرد ه شــهرد اری 
ســنگینی می کنــد  کــه علی رغم 
تســویه نزد یک به سیزد ه میلیارد ی 
آن اما همچنــان مراجعه طلبکاران 
عمد ه با احــکام متفاوت،چالش هر 
روزه شهرد اریســت ،بــا این همه 
همــت مجموعه،خد مات رســانی 
مطلــوب و به روز وســعی د رکم اثر 
جلوه د اد ن این مشــکالت د رمسیر 
خد مت رســانی است، کما اینکه د ر 
تحقق وعد ه نخســتین سعی شد  د ر 
اولین گام پس از ســاماند هی منابع 
و نیروهــا ،معضل کهن آســفالت 
معابر اصلــی و خیابانهای ســطح 
شــهر با حجــم وســیع و کیفیت 
مطلوب با بهره برد ن از به روزترین 
انجام  د ســتگاهها  ومجهزتریــن 
پذیرد  و همگام با آن مشــکل تعمیر 
و بازسازی جد اول نیز د رد ستور کار 

قرار گرفت که د ر حال انجام اســت 
و باند  کند  رو کمربند ی شــمالی که 
با وجود  بار ســنگین ترافیگی شرق 
به غرب از یکســو و قــرار گرفتن 
د رمنطقه مســکونی از طرف د یگر 
ضــرورت انجام با تعجیل بیشــتر 
راد اشت نیز انجام و پیگیری شد  که 
همچنان د رحال انجام می باشد  و از 
پیشرفت فیزیکی مناسبی برخورد ار 
می باشــد ،د ر کناراین امر با عنایت 
به ضرورت توجه بیشــتر به توسعه 
فضای سبز و ساخت مرکز تفریحی 
و پارکهای مناسب طرح توسعه ای 
پــارک خانواد ه د رد ســتور کار قرار 
گرفت که د ر حال انجام می باشــد  
و آنچه این پروژه های د رحال انجام 
یا انجام شــد ه را طی سال جاری را 
ازد یگر کارهــا متمایز می کند  بحث 
کیفیت کارهای انجام پذیرفته است 
و بــه همین د لیل از گام نخســت از 
همه شــهروند ان جهــت نظارت 
بــر کیفیت کارهــای د رحال انجام 
د عوت گرد یــد و د رانتخاب پیمانکار 
و تأمیــن مصالح و نظارت حین اجرا 
تمام د غد غه مد یریت شهری انجام 
یک کار با کیفیت با بهترین مصالح 
و اســتفاد ه از به روزترین تجهیزات 
بود که گواه آن آنچه بود  که د رمنظر 

نگاه جســتجو گر منتقد ان و محضر 
ارزشــمند  همشــهریان عزیز قرار 
گرفتــه و همچنان د ر حــال انجام 
می باشد ،ناگفته پید است تد اوم این 
حرکت جز باهمراهی و مشــارکت 
همشــهریان عزیز میســر نیست 
و آغاز کارهای جد ید  و تســریع د ر 
تکمیــل پروژه هاهمــت همگانی 
همه شــهروند ان را می طلبد . به این 
بهانــه از عموم همشــهریان عزیز 
د عوت می کنیم بــا پرد اخت بموقع 
عوارض شهرد اری و بد هکاریهای 
خود یاریگرمجموعــه خد متگــزار 
خود  د ر شــهرد اری باشند  ،د ر پایان 
متذکر زحمات شــبانه روزی همه 
همکاران عزیز می باشــم و قد رد ان 
تمــام تالش هــای آنها هســتیم 
وازاینکــه د ر شــرایط نامناســب 
اقتصاد ی و مضیقه مالی د وشاد وش 
مجموعه مد یریت شــهری د رحال 
انجام وظیفه می باشــند  و زحمات 
خــود  را د وچند ان نمــود ه اند  تقد یر 
می نمائیــم وهمچنیــن ممنــون 
همشــهریان وهمتبــاران عزیزی 
که با د ید ه انصاف تالش وکوشــش 
مــا را متناســب با منابــع قضاوت 
می نمایند ،هســتیم و امید  آن د اریم 
کوتاهی ها،کاستی ها و کاهلی ها را 
برما ببخشایند  و باهمراهی و هد ایت 
همیشــگی ما را د رکنار خود  بد انند  
و بــاور نمایند  توانمنــد ی یا خد ای 
ناکرد ه عد م توفیق مد یریت شهری 
ریشــه د رهمراهی یا عد م همراهی 
شــهروند ان د ارد  و یقیــن نماینــد  
که د ر مســیر خد مت رسانی و رفع 
مشــکالت شــهر از هیچ کوششی 
د ریــغ نخواهیم کرد . بــا عنایت به 
توان اقتصاد ی و منابع مالی ســعی 
د ر رفع همه مشکالت ریز و د رشت 
شــهر د اریم چراکه د ل د ر گرو این 

خاک سرافراز قهرمان پرور د اریم.

کاهش آمار د انشجویان نتیجه افزایش د انشگاهها 
و نبود  بازار کار می باشد .

رئیس د انشــگاه آزاد  الیگود رز د ر جمع خبرنگاران 
گفت: د ر د و ســال گذشــته ۲۲ رشــته به رشته های 
د انشــگاه الیگود رز اضافه شد ه است که اکثرا به تایید  
وزارت علوم رسید ه و جاد ارد  از حمایت های نمایند ه ، 

فرماند ار و همه مسوولین قد رد انی نمایم.
اسماعیل د رویشــی با اشــاره به اینکه سه هزار 
د انشــجو د ر این د انشگاه مشــغول تحصیل هستند  
افزود : حد ود  ۷۰ د رصد  از د انشجویان بومی می باشند .

وی د ر خصوص رشد  منفی آمار د انشجویان گفت: 
افزایش د انشــگاهها نبود  بازار اشــتغال و بی رغبتی 
د انشــجویان از جمله د الیل کاهش آمار د انشجویان 

می باشد .
وی د ر خصوص فشــار نماینــد ه الیگود رز برای 
تحمیل هیات علمی و اســتخد ام د ر د انشــگاه گفت: 
د کتر خد ابخشی چون خود ش یک چهره د انشگاهی 
است و د انشگاه را د رک می کند  ، تا کنون هیچ نیرویی 
را وارد  این د انشــگاه نکرد ه اســت. د ر این مراسم از 

خبرنگاران شهرستان تجلیل شد .

 رئیس د انشگاه آزاد  الیگود رز:

رشد  منفی آمار د انشجویان د الیل مختلفی د ارد 

 به مناسبت هفته دولت؛
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 شهرد ار الیگود رز :
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برجام چهره واقعی ایران را د ر جهان نشان 
د اد 

برجام چهره واقعی ایران و پایبند ی جمهوری اسالمی را نشان د اد .
فرمانــد ار الیگود رز د ر ســخنرانی پیش از خطبه ها گفــت: ضمن د رود  به روح 
پــر فتوح امــام خمینی) ره ( و آرزوی ســالمتی و طول عمر بــرای مقام معظم 
رهبری)مد ظلــه العالی( و توفیق روز افزون بــرای د ولت خد متگزار مرد م، د ولت 
تد بیر و امید  و گرامید اشت هفته د ولت و یاد  و خاطره شهید ان رجایی و باهنر و د هه 
امامت و والیت گفت: هفته اول شــهریور مزین شــد ه به نام د و شهید  بزرگوار و به 
نام هفته د ولت نامگذاری شــد ه و فرصتی است که راه و روش د و شهید  بزرگوار را 
ســرلوحه کار قرار د هیم .کشکولی افزود : آنچه د و شهید  بزرگوار را برجسته کرد ه 

است تنها شهاد ت نیست بلکه همرنگی و همزبانی با مرد م است.
وی گفت: د ر برهه ای از تاریخ انقالب کج اند یشان و د شمنان با خیال اینکه با 
ترور می توانند  مسیر انقالب را تغییر د هند  برخی از شخصیت های عالی انقالب را 

ترور کرد ند  و لی هرگز نتوانستند  به اهد اف شوم خود  برسند .
فرماند ار الیگود رز شــهید ان رجایی و باهنر را نمونه ها و اســوه های تمام عیار 
خد مت خالصانه به مرد م د انست و اظهار د اشت: همه ما باید  راه و روش و منش این 
د و شــهید  را که ساد ه زیســتی و صرفه جویی امکانات د ولتی ، بهره گیری از کار و 
تولید  بیشــتر برای رسید ن به خود کفایی و از همه مهمتر مرد مد اری و مرد م باوری 

است سرلوحه کار قرار د هیم.
وی افزود : شهید ان رجایی و باهنر نمونه های عینی از تفکر اسالمی و انقالبی 

و به معنی واقعی شیفتگان خد مت خالصانه به مرد م بود ند .
کشکولی د ر اد امه گفت: هفته د ولت فرصت مناسبی برای پاسد اشت ارزشها و 
تقویت روحیه خد متگزاری مد یران و مسئوالن برای خد مت بهتر و بیشتر به مرد م 
اســت و فرصتی اســت تا د ولت خد ماتش را به مرد م ارائه کند  و خود  را د ر معرض 

قضاوت منصفانه مرد م قرار د هد .
وی با اشاره به شرایط اقتصاد ی کنونی گفت: کشور د ر شرایط سخت اقتصاد ی 
قرار گرفته اســت و د ر واقع کشــور وارد  یک جنگ اقتصاد ی شــد ه است و باید  با 
همد لی و همکاری مرد م و مســئولین تالش کنیم از این د وره با عزت و سربلند ی 
همچون گذشته عبور کنیم.فرماند ار الیگود رز با اشاره به اینکه برجام توانست نگاه 
منفی به ایران را تغییر د هد  گفت: د شــمنان تصویر غیر واقعی از ایران اســالمی را 
د ر جهان به نمایش می گذاشــتند  برجام این را بر هم زد  و چهره واقعی جمهوری 
اســالمی را از این بابت که پایبند  قوانین بین المللی اســت نشــان د اد .وی اظهار 
د اشت: د ر جهان امروز به واسطه آمیختگی که اقتصاد  جهانی، فرهنگ و سیاست 
با هم د ارند  حرف اول را تعامل می زند .کشــکولی گفت:خروج یک جانبه آمریکا از 
برجام و عد م پایبند ی رئیس جمهور تاجر مســلک آن به تعهد اتی که د ر ســازمان 
ملل و شورای امنیت به ثبت رسید ه حقانیت ایران را به جهانیان ثابت کرد .فرماند ار 
الیگود رز با اشــاره به طرح ها و پروژه های قابل افتتاح د ر هفته د ولت د ر شهرستان 
الیگــود رز گفت: د ر هفته د ولت پروژه های ارزشــمند ی از جمله د ر حوزه خد ماتی 
افتتاح خواهند  شــد .وی اظهار د اشت: الیگود رز ظرفیت ها و پتانسیل هایی د ارد  که 
با همفکری و همکاری می توانیم د ر حوزه اشــتغال شهرســتان اقد امات مهمی 

انجام د هیم.

 استاند ار لرستان:
گازرسانی به »شــول آباد«  بزود ی 

آغاز می شود 

اســتاند ار لرستان گفت: تا سال آیند ه تعد اد  روستاهای بهره مند  
از گاز این استان به ۱۸۰۰ روستا می رسد .

سید  موسی خاد می د ر مراســم افتتاح پروژه گاز رسانی به شهر 
»د رب گنبد « د ر ســخنانی با تاکید  بر اینکه گاز از نیازهای اساسی 
مرد م است، اظهار د اشت: لرســتان یک استان جنگلی است و این 
امر ضرورت تحقق نهضت گازرســانی به مناطق مختلف را نشان 
می د هد .وی با اشــاره به اینکه طی هفته د ولت ۲۰۰ روستای استان 
از نعمت گاز برخورد ار شــد ند ، گفت: همچنین گاز رســانی به ۳۰۰ 
روســتای د یگر د ر حال انجام است.استاند ار لرستان با بیان اینکه د ر 
حال حاضر هزار و ۳۰۰ روستای استان از نعمت گاز بهره مند  هستند  
گفت:د ر مجموع تا سال آیند ه تعد اد  روستاهای گاز د ار استان به هزار 
و ۸۰۰ مورد  خواهد  رسید .خاد می تصریح کرد : بزود ی کار گاز رسانی 

به شهر »شول آباد « نیز آغاز می شود .

گند م الیگود رز، د ر راه ســیلوهای 
فرید ن

حد ود  ۳۵۰۰ تن گند م از چمن ســلطان به شهرســتان فرید ن 
منتقل شد .

یک منبع آگاه گفت: یکی از خرید اران گند م د ر  چمن ســلطان 
بــه د لیل میزان افتی که کارخانه های الیگود رز محاســبه می کنند  
محصوالت گند م خود  را به مرکز خرید  گند م د ر شهرســتان فرید ن 
از توابع اســتان اصفهان تحویل می د هد .وی افزود : تا کنون ۳۵۰۰ 
تن گند م تحویل این مرکز خرید  د ر فرید ن شــد ه است. وی گفت: 
تا ســال ۸۹ مرکز خرید  گند م د ر چمن سلطان فعال بود  اما متاسفانه 
تعطیل گرد ید  .همچنین شنید ه ها از شاپور آباد  که د ارای مرکز خرید  
می باشــد  حاکیست : ۹۰ د رصد  از ۸ هزار تن تولید  گند م شاپور آباد  با 
مجوز غله استان لرستان به استان اصفهان انتقال د اد ه شد ه است.

به مناسبت هفته دولت؛ 

14 طرح کشاورزی به بهره برداری رسید 

برپایی جشن والیت د ر فرسش

به مناســبت هفته د ولت ۱۴ طرح 
کشــاورزی با اعتبار ۱۵ میلیارد  تومان 

د ر الیگود رز به بهره برد اری رسید .
حمید رضــا غالمی، مد یــر جهاد  
کشاورزی الیگود رز د ر نشست خبری 
با خبرنــگاران ضمــن تبریک هفته 
د ولــت گفت: به همین مناســبت ۱۴ 
طرح کشــاورزی با اعتباری بالغ بر ۱۵ 
میلیارد  تومان و اشتغالزایی ۳۰۵ نفر د ر 

الیگود رز به بهره برد اری رسید .
اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  وی 
الیگود رزظرفیت مناســبی برای تولید  
گیاهان د ارویی د ارد  افزود : ۳۸۰ هکتار 
از اراضی شهرستان زیر کشت گیاهان 
د ارویــی قرار گرفته و د ر این خصوص 

۱۰۰۰ نفر مشغول به کار شد ه اند .
غالمــی افــزود : همچنیــن د ر 
شهرســتان الیگــود رز ۸۵۰۰ هکتار 
گنــد م آبی و ۳۰ هزار هکتار به صورت 
د یم کشت شد ه است و د ر سال زراعی 

۹۶ و ۹۷ با توجه به کاهش بارند گی ها 
با کاهش تولید  مواجه شــد ه ایم اما ۴۰ 
هزار تن برد اشــت گند م د اشــته ایم 
که نسبت به ســال زراعی گذشته به 
رغم کیفیت بهتــر ۱۰ د رصد  کاهش 
د اشــته ولی د ر عین حــال ۵۲ میلیارد  
تومان گــرد ش مالی این محصول د ر 

شهرستان بود ه است.
وی یکــی از سیاســت های جهاد  

کشــاورزی را کشت د انه های روغنی 
عنوان نمود  و افزود : با عنایت به توسعه 
کشــت د انه های روغنی ۶۰۰ هکتار 

امسال زیر کشت کلزا خواهد  رفت.
غالمی گفت: سال گذشته به د لیل 
شرایط جوی برد اشــت کلزا بازد هی 
خوبی ند اشــت و حد ود  ۱۹۳ هکتار از 

اراضی این محصول از بین رفت .
مد یرجهــاد  کشــاورزی گفت: د ر 

بحث آبیاری تحت فشار ۹۵۰۰ هکتار 
از اراضی شهرســتان به سیستم های 
نوین آبی تبد یل شــد ه اســت که د ر 
این خصــوص الیگود رز رتبه اول را د ر 

استان د ارا می باشد .
وی اجرای شبکه د ر سد های خان 
آباد  ، حوضیان و چغاگرگ و چشمه پر را 
۲ هزار هکتار اعالم نمود  و افزود : برای 
اجــرای این طرح ها ۳۰ میلیارد  تومان 
هزینه شــد ه و جهت اجــرای ۳ هزار 
هکتار باقیماند ه نیــز مبلغ ۳۰ میلیارد  
تومان د یگر نیاز می باشــد  و تا کنون با 
اجرای طرح های مذکور ۳۵۰۰ هکتار 
 از اراضــی د یــم به آبی تبد یل شــد ه

 است.
غالمــی گفت: د ر بحث اشــتغال 
روستایی و عشــایری تسهیالت کم 
بهره ۶ میلیارد  و پانصد  میلیون تومان 
جذب و مقام د وم د ر استان کسب شد ه 

است.

د ر چهارمیــن روز از هفته د ولت و 
همزمان با د هه امامت و والیت مراسم 
باشکوهی با حضور امام جمعه الیگود رز، 
فرماند ار، مسوول د فتر نمایند ه الیگود رز 
،بخشــد ار بربرود  شــرقی و تعد اد ی از 
مد یران شهرستان د ر روستای فرسش 

برگزار شد  .
د ر این مراســم امام جمعه الیگود رز 
بــا تبریک د هه امامت و والیت به بیان 
ویژگی های این اعیاد  پرد اخت . حجت 
االســالم ارزند ه با اشاره به مشکالت 
مــرد م روســتای فرســش بــر حل 
مشکالت تاکید  کرد . فرماند ار الیگود رز 

نیز د ر ســخنانی با تبریک هفته د ولت 
گفت:خد مات خوبی توسط د ولت اتفاق 
افتاد ه اما باز هم جای کار است و خیلی 
از کاســتی ها هنوز مرتفع نشد ه است 
. رئیــس اد اره ورزش و جوانــان نیز د ر 
سخنانی کوتاه گفت: بزرگترین خد متی 
که به مرد م این منطقه د ر طول سالیان 
با پیگیری نمایند ه اتفاق افتاد ه احد اث 
یکی از ۵ پیســت بین المللی کشور د ر 
این روستاســت که بزود ی کلنگ زنی 
خواهد  شــد  .د ر ابتد ای این مراسم نیز 
جابر اســد ی به نمایند گــی از اهالی 
روستای فرســش ضمن خیر مقد م به 

مســئوالن به بیان مسائل و مشکالت 
روستای فرســش پرد اخت و خواستار 
رســید گی به این مشــکالت شد . د ر 

اد امه، این مراســم با مد یحه ســرایی 
و تجلیل از ســاد ات روستای فرسش 

پایان یافت.

خبرخبر
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مجموعه ورزشی »شهید  بهشتی« و وعد ه ای 
که تحقق نیافت

یکی از قد یمی ترین اماکن ورزشــی شهرســتان الیگود رز ، مجموعه ورزشی 
شــهید  بهشتی اســت. مجموعه ای که د ر گذشته نه چند ان د ور، به د لیل وسعت ، 
ظرفیــت و قد مت، با تغییر کاربری موقتی، میزبان برگزاری اولین نماز جمعه های 
این شهرســتان بود ه است، متاســفانه امروز با نگاه بی مهر و سرد  برخی مسئولین 
شــهری، ســر د ر الک تنهایی خود  برد ه است و همچنان د ر انتظار نشسته است تا 

کسی به د اد  مظلومیتش برسد . 
البتــه د ر این میان نباید  فراموش کنیم این مجموعه پر توان با همان تنهایی و 
ظرفیت بی نظیر ولی با عشق به سالمتی و تند رستی فرزند ان این مرز و بوم تا این 
لحظه توانسته است به صورت هفتگی به بیش از د و هزار نفر از نونهاالن،نوجوانان 
و جوانان این شهرستان خد مات ورزشی ارائه د هد  و تنها همین د لیل باعث می شود  

مسئولین بزرگوار ، توجه بیشتری به این مکان ورزشی د اشته باشند . 
از جمله موارد ی که د ر این ســالها توسط خانواد ه ها و مسئولین این مجموعه، 
به صورت مرتب پیگیری شد ه است و د ر هر نوبت هم با وعد ه های تو خالی برخی 
مســئولین اد اره آموزش و پرورش، شهرد اری و شورای اسالمی شهر مواجه شد ه 
است آســفالت د اخل محوطه این مجموعه است. با ســوالی که از مسئولین این 
مجموعه د اشــته ایم متوجه شــد یم آخرین باری که این محوطه رنگ آســفالت 
را بــه خــود  د ید ه د قیقا روز اول افتتاح این مجموعه بود ه اســت و پس از این همه 
 ســال کند ه کاری هنوز که هنوز اســت رغبتی جهت آســفالت این مکان وجود  

ند ارد  .
ســخنان رئیس محترم شورای اسالمی شهر و مد یر اد اره آموزش و پرورش د ر 
جمع خانواد ه ها د ر روز افتتاح خانه ژیمناستیک این مجموعه را فراموش نمی کنیم 
که این عزیزان به ما قول د اد ند  د ر اســرع وقت طی یک اقد ام جهاد ی با همکاری 
این د و نهاد ، مســیر ۱۰۰ متری این محوطه را آسفالت کنند  اما علی رغم قول این 
عزیزان امروز پس از د و سال نه تنها شاهد  هیچ آسفالتی نبود ه ایم بلکه این مسیر 

خراب تر از گذشته هم شد ه است.
د ر پایان ضمن احترام به تالش های همه مســئولین عاجزانه از اد اره آموزش 
و پرورش و شــهرد اری اســتد عا د اریم طی یک توافق و همکاری اد اری تا فصل 
بارند گی نرســید ه اســت فکری به حال محوطه این مجموعــه و رفت و آمد  ما و 

فرزند انمان د اشته باشند .
با تشکر، جمعی از خانواد ه ها

 د وره آموزشی مهد های کود ک
بــا حضــور ۶۰ نفــر از مد یران 
ومربیان مهد های کود ک بهزیستی 
شهرســتان الیگــود رز و ازنــا د وره 
آموزشی به مد ت یک هفته د رمحل 
د انشگاه فرهنگیان شهید  میرشاکی 

آغاز شد .
پوالد ونــد ، رئیــس بهزیســتی 
الیگود رز اعالم نمود  : هد ف ازبرگزاری این د وره آموزشــی باالبرد ن سطح علمی 

مد یران ومربیان اعالم نمود .

آغاز اولین رخداد بین المللی در الیگودرز 
جشــنواره بین المللی فیلم های 
کــودکان و نوجوانــان همزمان با 
سراســر کشــور در مراکز استانها 

برگزار می شود.
حبیب جمشــیدی، رئیس اداره  
فرهنگ و ارشــاد اسالمی الیگودرز 
گفت:  در تمام اســتانها اکران فیلم 
ها در مرکز استانها صورت می گیرد 
اما در  اســتان لرســتان شهرستان 
الیگــودرز میزبان  اکــران فیلم ها 

می باشد.
 وی افــزود: در ۵ روز برگزاری 

از دهم  تا چهاردهم شهریور ۱۰ فیلم سینمایی ایرانی و خارجی اکران می شود.
جمشــیدی گفت  : این  اولین رخداد بین المللی است که در الیگودرز اتفاق می 

افتد و از فردا ساعت ۶ عصر در سینما تماشا اکران فیلم ها آغاز می شود .

 منتخبــان دادرس اســتان افتخار آفرین 
شدند

کســب مقــام دوم و مــدال نقــره ششــمین دوره مســابقات المپیــاد 
کشــوری آمادگــی دادرس توســط منتخبیــن اســتان لرســتان )دانــش 
آموزان مدرســه حکیــم نظامی شهرســتان الیگودرز به عنــوان نمایندگان 
 اســتان لرســتان در شــهریور ۹۷ اردوگاه بنــدر مهر انزلی( افتخــار آفرینی 

نمودند.
  غالمرضالونی، رئیس جمعیت هالل احمر الیگودرز با اعالم این خبر افزود: 
با توجه به تشــکیل تیم های دادرس در سطح مدارس متوسطه وآموزش دانش 
آموزان  مدرســه حکیم نظامی شهرســتان الیگودرز که در اردیبهشت امسال 
مقام اول المپیاد اســتانی  دادرسان )دانش آموزان آماده در روزهای سخت( را 
در استان لرستان  کسب کردند و راهی المپیادکشوری در بندر انزلی شده بودند 
 که امروز موفق به کســب مقام دوم  و دریافت مدال نقره در المپیاد کشــوری  

شدند.

 رئیس شورای شهر الیگود رز :
مشکالت مالی شــهرد اری د لیلی 

برکوتاهی د ر خد مت رسانی نیست

 رئیس شــورای اسالمی شــهر الیگود رز: با بیان اینکه شهید ان 
رجایــی و باهنر تجلی حقیقی از روحیه خد متگزاری به مرد م بود ند ، 
گفت: هفته د ولت فرصت مغتنمی برای تجد ید  پیمان با شــهید ان 

رجایی و باهنر است. 
 ملک محمود ی ضمن گرامید اشــت هفتــه د ولت، اظهار کرد : 
هفته د ولت یاد آور رشــاد ت بزرگمرد انی است که خد متگزاری بی 

اد عا برای مرد م بود ند .
وی با بیان اینکه شهید ان رجایی و باهنر تجلی حقیقی از روحیه 
خد متگزاری به مرد م بود ند ، افزود : بی شــک با پیروی از خط مشی 
امام راحل و شــهید ان انقالب اســالمی می توان خد متگزار خوبی 
بــرای مرد م بود .ملک محمود ی گفت: با وحد ت و همد لی می توان 

زمینه رشد  و پیشرفت روز افزون کشور را فراهم ساخت.
 رئیس شورای شهر ضمن تشکر ویژه از برگزاری مراسم جشن 
بزرگ عید  قربان افزود : این جشن علی رغم همه مشکالت شب به 
یاد ماند نی برای همشهریان عزیز فراهم نمود  به نحو احسن اجرا شد  
و بازتاب خوبی بین شهروند ان د اشته است وبعد  از مراسم گزارشی از 

عد م رضایت مسئولین و شهروند ان مشاهد ه نشد 
ملــک محمود ی خاطرنشــان کرد : مرد م با اخــالق مد اری و 
اســتقبال کم نظیر نشان د اد ند  که الیق اجرای برنامه های متفاوت 
فرهنگی د ر شهر هستند  و ما می توانیم د ر آیند ه با استفاد ه از ظرفیت 
و توانمند یهای هنرمند ان بومی وغیر بومی فضای شور و نشاط را د ر 
شــهر ایجاد  کنیم.وی د ر پایان گفت: با توجه به نزد یک شد ن فصل 
ســرما مراجعه مرد م به شورای شهر برای برطرف شد ن مشکالت 
آســفالت و جد اول بیشتر می شــود  و بحران مالی وغیره نمی تواند  
د لیلی باشــد  برای اینکه شــهرد اری د ر ارائه خد مات کوتاهی کند  

لذا همه عوامل شهرد اری باید  برای رفاه شهروند ان تالش کنند .

فرماند ار الیگود رز:
د ولت بــه د نبال اســتفاد ه از تمام 

ظرفیت هاست

همزمــان با هفته د ولت ۹۹ پــروژه د ر الیگود رز به بهره برد اری 
رسید .

فرماند ار الیگود رز د ر نشست با خبرنگاران این شهرستان ضمن 
گرامید اشت هفته د ولت و یاد  و خاطره شهید ان رجایی و باهنر گفت:  
شــهید  رجایی د ارای ویژگی های ارزشمند ی بود  که منش و رفتار 

وی باید  سرلوحه مد یران باشد .
حمید  کشکولی با اشاره به مشی د ولت مبنی بر مخالفت با افراط 
و تفریط گفت: باور د ولت اســتفاد ه از تمام ظرفیت ها با هر گرایشی 
می باشــد  و برای تحقق آرمانهای ارزشمند  نظام همه باید  د ولت را 
یاری نمایند  و آنچه از اهمیت ویژه ای برخورد ار است گفتمان د ولت 

می باشد  که باید  توسط نخبگان و رسانه ها تبیین گرد د .
فرماند ار الیگود رز به خد مات د ولت اشــاره نمود  و افزود : خد مات 
د ولت خد مات نظام می باشــد  و اقد امات صورت گرفته به پای نظام 

نوشته می شود .
وی با اشــاره به اینکه اعتقاد ی به کلنگ زنی های بیهود ه ند اریم 
و نمــی خواهیم تعهد  تــازه ای ایجاد  نماییم افزود : به د نبال انجام و 
تکمیل پروژه هایی می باشــیم که د ر راستای معیشت مرد م و ایجاد  

اشتغال تاثیر گذار باشد .
کشکولی افزود : با حمایت مد یریت ارشد  استان پروژه هایی را د ر 

شهرستان آماد ه بهره برد اری نمود ه ایم.
وی افــزود :د ر این ایام ۹۹ پروژه با اعتبــاری بالغ بر ۷۱ میلیارد  

تومان د ر شهرستان الیگود رز به بهره برد اری رسید .
وی افزود : این طرح ها د ر حوزه راه و شهرسازی، برق رسانی، گاز 

رسانی، مسکن ، مخابرات و مد یریت شهری می باشد .
کشکولی با اشاره به محور الیگود رز به د اران گفت: پیمانکار قول 
د اد ه تا پایان مهر ســال جاری باند  د وم محور را تا ســه راهی شول 

آباد  تحویل نماید .
فرماند ار الیگود رز افزود : بــا پیگیری های صورت گرفته ایجاد  
منطقه ویژه اقتصاد ی الیگود رز د ر شــورای برنامه ریزی اســتان 

مصوب گرد ید  .
وی با اشــاره به مشکالت عمد ه شهرســتان گفت: رسانه ها و 
خبرنگاران مشکالت شهرستان و مطالبات مرد م را مطرح نمود ه و 

یقینا مسئوالن نیز باید  پاسخگوی این مطالبات باشند .

 انتقاد  نمایند ه الیگود رز از عملکرد  وزارت
 راه و شهرسازی

 جبر و اختیار از د ید گاه مولوی

نماینــد ه مرد م الیگــود رز گفت: 
وزارت راه و شهرسازی با یک برنامه 
ریزی، شاخص های مربوط به امنیت 

و کیفیت جاد ه ها را توسعه د هد .
محمد  خد ابخشــی د ر گفت و گو با 
خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان، با 
اشــاره به فوت ۴ نفــر و یک مصد وم 
د ر حاد ثــه جاد ه ای محــور الیگود رز 
- شــول آباد  گفت: بارهــا از طریق 
آخونــد ی وزیر راه و شهرســازی و 
معاونانش مشکالت راه و شهرسازی 
و راهــد اری و حمــل و نقل جاد ه ای 

الیگود رز را پیگیری کرد ه ام.
وی تصریــح کــرد : آخونــد ی 
د ستوراتی برای حل این مشکالت به 
معاونان خود  د اد ه اســت، اما عملکرد  
این وزارتخانه د ر استان لرستان بویژه 

الیگود رز مورد  رضایت مرد م نیست.

نمایند ه مرد م الیگود رز د ر مجلس 
بیان کرد : ما بارها شــاهد  تصاد فات 
جاد ه ای د ر ایــن منطقه بود یم و روز 
گذشــته هم چهار نفر جان خود  را از 
د ســت د اد ند ، لذا از مسئوالن وزارت 
راه و شهرســازی می خواهیم با یک 

برنامه ریزی مناســب شاخص های 
مربــوط به امنیــت و کیفیت جاد ه ها 

را د ر الیگود رز توسعه و ارتقاء د هند .
کــرد :  تاکیــد   خد ابخشــی 
شــاخص هایی مانند  نســبت طول 
راه های آســفالته بــه مجموع طول 

راه های شهرســتان، نســبت نقاط 
حاد ثه خیز شهرســتان بــه مجموع 
تعد اد  نقاط حاد ثه خیز اســتان، نسبت 
تعد اد  روســتاهای بــاالی ۲۰ خانوار 
برخــورد ار از جاد ه ها د سترســی به 
مجموع تعــد اد  روســتاهای باالی 
۲۰ خانــوار شهرســتان، نســبت به 
تعــد اد  تلفات جاد ه ای د ر مقایســه با 
ســایر مناطق )برحسب تعد اد  خود رو 
و جمعیــت(، تعــد اد  راهد ارخانه ها و 
امکانات و تجهیزات راهد ارخانه ای و 
سایر شاخص های تخصصی و پایین 
بود ن د ر منطقه الیگود رز نامناســب 

است.
وی بیان کرد : انتظار د اریم وزارت 
راه و شهرســازی هر چه ســریعتر با 
عملیاتی ساختن وعد ه های خود  این 

شاخص ها را بهبود  د هد .

بحث میان جبر و اختیارد ارای قد متی د یرینه است 
که طرفد اران آن که عموما د رمیان فالســفه هستند . 
هر کد ام به نوبه خود  اقد ام به اقامه د الیلی برای اثبات 
منظور خود د اشــته اند . اینکه آیا انسان موجود ی است 
مختار یا مجبور سوالی است که که ازابتد اتاکنون برغم 
همه جهد  و کوشش هایشــان بی جواب ماند ه اســت 
وآتش میان این طرفد اران تاکنون فروزند ه باقی ماند ه 
اســت .به نظر می رسد  این موضوع بیش ازآنکه امری 
مجهول باشــد یک رازاســت.و تفاوت راز و جهل آن 
اســت که راز به یمن مفهومش هرگز احاطه وشناخت 
بــه کنه آن میسرنمی شــود ولی جهــل راجع به یک 

موضوع باگذرزمان قابل حل خواهد بود .
همانگونه که قبال ذکر گرد ید  موالنا به یمن د ید گاه 
وســیعش د ر بعضی امور اظهارنظر کرد ه اســت که 
کمتَرشــاعرومتکلمی رغبت به آن د اشته است مگر 
شاعرانی چون حافظ سعد ی. موضوعاتی ازقبیل؛ خیر 

و شر، .جبر و اختیار، آزاد ی.و....
د رســری قبــل بــه توضیــح آزاد ی ازد یــد گاه 
موالناپرد اختیم واین باربه موضوع جبرواختیارخواهیم 

پرد اخت.
قبــل از آنکه به تبیــن این مقــال بپرد ازیم الزم 
اســت که روشــن کنیم موضوع را ازد ید  کد ام موالنا 

می خواهیم تفسیرکنیم.
موالنای شاعر؟ یا متکلم؟

واقعیت آن اســت کــه نــه تنهاد رآثارموالنا بلکه 
د رآثارشــاعران نامــد اری چون حافظ یا ســعد ی یا 
د ر آثار اکثر شــعرای این مرزوبوم که ترویج عشــق 
الهی د رآثارشــان موج می زند  انســان بــه هیچ وجه 
مختارنیســت وشرط عاشــقی وصال به حق را سلب 
اختیار می د انند . د رجای جای آثار این بزرگان می توان 
آن را به عینه مشــاهد ه کرد . وانگهی شخصیت اد بی 
شــاعر آن را مجاز کرد ه اســت گاهی چون رود ی د ر 
کویر باشــد  گاهی آرام و گاهی تنــد  و گاهی زالل و 
گاهی تیره و گل آلــود  اظهارنظر کنند  اما د رکل معنا، 
خود  را موجود ی می د انند  که د ربرابر وصال به معشوقه 
اش موجود ی باشد  سراسر مجبور د ربرابراراد ه قاهری 
که خود را مقهــورآن می د اند . به عنوان مثال حضرت 

حافظ می فرماید :
د رد ایــره قســمت مانقطه تســلیمیم لطف آنچه 
توفرمایی حکم آنچه تواند یشی .همین شاعر د ر جایی 

د یگر خود را بسیط الید  می د اند  و عنوان می کند :

چرخ برهم زنــم ارجزبه مراد م گرد د   من نه آنم که 
زبونی کشم از چرخ فلک .

یا عنوان می کند  ؛
جام می وخون د ل هریک به کسی د اد ند   د رد ایره ی 
قسمت اوضاع چنین باشد . د وباره همین شاعرد رجایی 
د یگرود رغزلــی د یگرمی فرماید : آد می د رعالم خاکی 

نمی آید  به د ست    آد می د یگربباید ساخت وازنوآد می
پید اســت این تنــوع د راتخاذ موضــع نمی تواند  

پاسخگوی پرسش ماباشد .
پس ازد ید گاه شــاعری نمی توان به جواب د رست 
ومتقن وصحیحی راجع به موضوع بحث د سترســی 

پید اکرد  و 
 باید  موضــوع را ازد ید گاه حکمــی و کالمی آنان 
جســتجو کنیم و ببینیــم آیا ازد یــد گاه حکمی آنان 
خصوصاموالنا انسان موجود ی مجبوراست یا مختار؟

برای رســید ن به پاسخ این پرسش که عمری بس 
طوالنی د ارد  لزوم یک توضیح غیرقابل اجتناب است 
وآن اینکــه اگر عقل را مقیــاس قیاس د ر امور بد انیم 
عقل آد می د رامور متعد د ی پاســخگو نیست خصوصا 
د ر امور ماورالطبیعه واال د رامورماد ی که عقل انســان 
امروزجاهل به آن اســت وممکن عقل انســان فرد ا 
وآینــد ه جواب آن مجهول یامجهوالت علمی وماد ی 
و فیزیکی را کشــف کند  وآنها راز قلمد اد  نمی شــوند  
بلکه مجهوالت علمی هســتند  کــه بانیل به تجربی 
بود نشــان عقل آد می باالخره جواب آنها را کشــف 
می کند  وگذرزمان حالل آنهاســت. مثل جاذبه زمین 
یا اکثر بیماریهاکه د اروی آنها کشــف شــد ه است یا 
بســیاری از قوانین وقواعد  علم شــیمی که قبال عقل 
آد می بد انهاجاهل بود  ولــی امروز کود کان هم آنهارا 
از بد یهیات می د انند  اما اصل بحث این اســت که عقل 
آد می د رخصوص موارد  رازگونه ای چون شناخت ذات 
وکنه بــاری تعالی یا معراج حضرت رســول )ص( یا 
موضوع چگونگی کیفی قیامت یا جبر و اختیار و موارد  

اینچنینی فاقد  کارایی است .
عقل آد می د رموارد ی پاســخگو اســت که محاط 
برمحیط آن راز ومجهول باشد یعنی برآن مسلط باشد  
تا بتواند  کم وکیف آنرا حالجی کند  اماد رباره این موارد  
عقل آد می به واد ی حیرت ســرمی زند  و واد ی حیرت 
مقامی است که عقل آد می د رآنجاتوانایی وکارایی ند ارد  
واینگونه امور فراترازد ایره عقالنیت بشرهستند . میان 
توفیق د انشمند ان سایرعلوم وفالسفه ، فالسفه برای 

حل این معضل متافیزیکی که عمری بســیارطوالنی 
د ارد  وهمواره ابزارکشــمکش بین مخالفان وموافقان 
بود ه است حتی یک گام هم توفیق ند اشته اند  وپیوسته 
د رجای اولشــان باقی ماند ه اند  ود الیل بسیاری برله 
وعلیــه یکد یگراقامه کرد ه اند  امابــا این وجود  هیچ 
توفیقــی ند اشــته اند واین بحــث همچنان الینحل 
باقی ماند ه اســت تااینکه پس ازگذراین همه زمان به 
د ست مارسید ه است د رحالیکه د انشمند ان سایرعلوم 
توفیقات چشمگیری د ر باب حوزه عملکرد شان د اشته 
اند .مانند حوزه های پزشــکی، فیزیک .شیمی، زیست 
شناسی، اما بنظرمی رسد  این معضل فالسفه ال ینحل 

الی االبد  باقی بماند  وهمچنانکه موالنا می فرماید ؛
د ر  میان  جبری و اهل  قد ر

همچنان جنگ است تا حشرای پد ر
و این خواست ومصلحت خد اوند  است که ابناء بشر 
بد انند  و به آنها اثبات بفرماید  که عقل آنها شــرط الزم 
برای رسید ن سعاد ت می باشد  اما کافی نیست و برای 
روشن شد ن مقصود ش مثالی می آورد  که ماهیت جبر 
و اختیار را به شتر و عقل آد می رابه مرغ تشبیه می نماید  
که روزی مرغ ،اشتر را به خانه خود ش د عوت می نماید  
به محض ورود  شــتر به خانه مــرغ ،خانه مرغ ویران 
می شــود ؛مرغ خانه اشــتری را بی خرد  رسم مهمان 

سوی خانه می برد .
چون بــه خانه ی مــرغ اشــترپانهاد  خانه ویران 

شد وسقفش اوفتاد 
وند ریــن محضرخرد هاشد زد ســت چــون قلم 

اینجارسید وسرشکست
پرویزچراغی

خبرخبر

 اگر مسئوالن خالصانه و با جدیت برای رفع مشکالت 
اقتصادی تالش کنند  قطعًا موفق خواهند شد.

 حجت االســالم ارزنده، امام جمعه الیگودرز با اشاره 
به دیدار هیئت دولت با مقام معظم رهبری  اظهار داشت:  
رهنمودهای رهبری همیشه راهنمای دولت بوده و اگر 
دولت به فرمایشــات رهبری توجه داشته باشند قطعا از 

بحران مشکالت اقتصادی عبور خواهند کرد.
وی گفت: الزمه  گذر از مشکالت اقتصادی ، مدیریت 
اقتصادی اســت و  اگر چنین  شود مشکل مملکت قطعا 
حل خواهد شــد. الزمه چنین مدیریت اقتصادی اهتمام  
جدی ، ورود مجاهدانه در وسط  میدان  و تالش  مستمر  
به منظور بســتن منافذ فســاد اســت  تا دیگر نیازی به 
برخورد قوه قضائیه نباشــد . اگر دولتی ها آمدند جهادی 
عمل کردند در وســط میدان بودند  خدای نخواســته، 
بعضی هایشــان خائن نبودند و همه دست به دست هم 
بدهند برای خدمت ، شــب و روز نشناسند ، قطعا مشکل 

حل خواهد شد.
وی در ادامه افزود:  اگر  مسئوالن  خالصانه خودشان 
را از مردم ببینندو برای خودشــان امتیــاز ویژه در نظر 
نگیرند و  وســط میدان باشــند  شبانه روز کار کنند قطعا 
بــا این منابع خــدادادی فراوانی که در  اختیار ماســت  
مشــکل کشور قطعا حل خواهد شــد و اگر اینگونه بود  

این مشکالت پیش نمی آمد . 
وی با اشاره به مناسبت روز بانکداری اسالمی خاطر 
نشــان کرد:  امروزه بزرگترین بدبختی که در مملکتمان 
داریم  وجود همین بانکهاست. عالوه بر سودهای کالن، 
دیرکردهــای حرام نیز دریافت می کنند  و این ســود و  
دیرکردها  به فتوای تمام مراجع حرام اســت. متاسفانه 
یکــی از دالیل  این وضعیت اقتصادی از جمله ارز،  بر اثر 
عملکرد ضعیف این بانک ها بود بانکی که باید مشــکل 
مــردم را حل کند خودش دلیل اصلی مشــکالت بوده 
اســت  .بزرگترین تهمت به اسالم همین نام بانکداری 

اسالمی است.
وی در پایــان خطبه ها از تمام کســانی که در دهه 
والیــت و امامت تالش کردند تــا برنامه ها به بهترین 
شــکل اجرا شود تشــکر و قدردانی کرد و گفت: امسال 
برای اولین بار  هیئت ســادات برنامه گردهمایی سادات 
را برگــزار کرد  و امیدواریم ســال آینده برنامه مفصل و 

جامع تری برگزار کنند.

 امام جمعه الیگودرز:

مسئوالن برای رفع مشکالت، خالصانه تالش کنند


