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رئيس اتاق اصناف استان :قرار بود امسال  9هزار واحد صنفي در مركزي تسهيالت رونق تولید دريافت كنند كه هنوز خبری از آن نیست

فازاولمرمتپل
تاريخيدوآبشازند
بهپایانرسيد
1
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امام جواد(ع) جوانترین صفحه 7را
امام و کسی بود که مردم بخوانید

یارانه کشمش
به حساب باغداران استان واریز شد
1

شهرستانهای استان در انتظار شهرداری کارآمد
مهمترين وظيفه اعضاي شــوراي شهر كه براســاس آراي مردم
انتخاب شدهاند ،انتخاب شهرداري جسور ،توانمند ،با دانش روز و
برنامهريز و از همه مهمتر غیرسياسي است كه تنها فكر و دغدغهاش

توسعه و عمران وآبادي شهر باشد .با توجه به اتمام كار دوره چهارم
شوراي اسالمي شهر اراك و روي کار آمدن شوراي اسالمي دوره
پنجم كه با انتخاب شهروندان توانستهاند سكانداري اين حوزه را

میز خبر
فاز اول مرمت پل تاريخي دوآب شازند
به پایان رسيد

 900واحد صنعتی استان متقاضی دریافت
تسهیالت رونق تولید

سرپرســت معاونت میراث فرهنگی اســتان از اتمام فاز اول مرمت پل تاريخي
دوآب شازند خبر داد.
«صغري نيكپور» در گفتوگو با ایسنا اظهارکرد :فاز اول مرمت این پل در شازند
با اعتبار  500ميليون ريال به اتمام رسيده و اکنون دیگر هیچ تهدیدی در شرایط
طبیعی متوجه این بنا نیست.
وی ادامه داد :در فاز اول مرمت به دليل تخريب يكي از طاقهاي پل و احتمال
ريزش كامل طاق ،اولويت بر رفع خطر این قســمت گذاشته شد و طاق به طور
كامل احیا شــد .اين عمل در  30روز کاری و با بهرهگیری از استادان سنتیکار
به انجام رسيد.
نیکپور افزود :براي اتمام مرمت اين پل نياز به يك ميليارد و  500ميليون ريال
اعتبار است كه اين مبلغ بايد صرف بندكشي بنا ،كفسازي پل ،كففرش كردن
آن و مستحكمسازي پيهاي پل شود .اگر اعتبار مورد نياز تامين شود ميتوان
در مدت  4ماه پروژه را به اتمام رساند.

رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت اســتان گفت 900 :واحد صنعتی کوچک و
متوسط در نقاط مختلف این استان متقاضی دریافت تسهیالت رونق تولید است.
به گزارش ایرنا« محمدرضا حاجی پور » در نشست کارگروه رونق تولید استان افزود:
واحدهای متقاضی دریافت تسهیالت در اســتان برای فعال کردن واحد ویا افزایش
تولید و اشتغال از طریق سامانه بهین یاب به درج درخواست تسهیالت مذکور اقدام
کرده اند.
وی ادامه داد :درخواست صاحبان این صنایع در کمیته فرعی کارگروه ستاد تسهیل و
رفع موانع تولید با حضور نماینده استاندار ،بانک عامل و رئیس سازمان صنعت،معدن
و تجارت استان بررسی شده است و تا کنون  300واحد تولیدی کوچک و متوسط برای
دریافت تسهیالت به بانکهای عامل معرفی شده اند.
رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان با بیان اینکه سامانه بهین یاب این نهاد
از  28خرداد ماه امسال فعالیت خود را از سر گرفته است ،بیان کرد :صاحبان واحدهای
صنعتی و کشاورزی این اســتان برای بهره مندی از تسهیالت یاد شده باید در اسرع
وقت با مراجعه به آدرس درگاه الکترونیکی بهین یاب ثبت نام کنند.
وی بیان کرد :تسهیالت پرداختی به صنایع استان در بخشهای تامین سرمایه ثابت،
سرمایه در گردش ،بازسازی عوامل تولید و کشف و بهره برداری از معادن است.
حاجی پور اضافه کرد 220 :واحد صنعتی باالی  60درصد پیشرفت در استان شناسایی
شده که حمایت از این صنایع برای تکمیل ،تجهیز و بهره برداری در دستور کار سازمان
صنعت ،معدن و تجارت قرار گرفته است.
حاجی پور گفت :در صورت بهره برداری از این صنایع بیش از  10هزار فرصت شغلی
در استان ایجاد میشود.
رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان ادامه داد :سال گذشته بیش از 7300
میلیارد ریال تسهیالت رونق تولید به  1066واحد تولیدی پرداخت شد .در صورتی
که تعهد استان ارائه تسهیالت رونق تولید به  400واحد تولیدی بود و در این زمینه
مرکزی جزو استانهای برتر کشور بود.

یارانه کشمش به حساب باغداران استان
واریز شد
مدیر تعاون روستایی مرکزی گفت 80 :درصد یارانه کشمش باغداران استان به
حساب ایشان واریز شد و  20درصد باقیمانده نیز در دست پیگیری و اقدام است.
«علیرضا جاللوندی» در گفتوگو با فارس اظهــار کرد :با پیگیریهای صورت
پذیرفته توســط مدیریت تعاون روستایی استان و ســازمان جهاد کشاورزی،
همچنین نماینده اراک ،خنداب و کمیجان و دیگر نمایندگان استان  80درصد
مبلغ یارانه کشمش به حساب باغداران استان واریز شد.
وی بیان کرد :مبلغ  66میلیارد ریال یارانه کشمش سال  1395توسط سازمان
مرکزی تعاون روستایی ایران تأمین شد و با احتســاب علیالحساب دریافتی
مرحله اول جمعاً به میــزان  96میلیارد ریال معــادل  80درصد مبلغ یارانه به
حساب باغداران واریز شد.
مدیر تعاون روستایی استان همچنین با اشاره به  20درصد باقیمانده مبلغ یارانه
بیان کرد :این مقدار نیز اکنون در دست پیگیری و اقدام است که بهمحض وصول
به حساب کشاورزان منتقل خواهد شد.
جاللوندی مبنای پرداخت یارانه هر کیلوگرم کشمش سال  95را  5هزار ریال
عنوان کرد و گفت:این یارانه برای  24هزار تن کشمش تولیدی استان که مورد
تأیید وزارت جهاد کشــاورزی قرار گرفته است ،جمعاً  120میلیارد ریال است
که باید در  24هزار و  354تن کشــمش تولیدی ثبتشده در سامانه سرشکن
و توزیع شود.

 15واحد صنعتی و خدماتی در محالت
اخطار زیست محیطی گرفتند
رئیس حفاظت محیط زیست محالت گفت 15 :واحد صنعتی و خدماتی آالینده در
این شهرستان امسال اخطار زیست محیطی گرفتند.
به گزارش ایرنا « حمید عبادی» اظهارکرد :با بازدیدها و پایشهای ادواری انجام شده
و نتایج اندازه گیری فاکتورهای آالینده در خوداظهــاری ،این واحدهای صنعتی و
خدماتی مشمول صدور اخطاریه زیست محیطی شدند.
وی اظهارکرد :واحدهای آالینده شامل  5واحد سنگبری و3واحد ایزوگام است که به
دلیل ریخت و پاش ضایعات حاصل از تولید در محیط کاری مشمول اخطار شده اند
و یک واحد دانه بندی شن و ماسه شهرداری نیز به دلیل باالتر از حد استاندارد بودن
برخی از فاکتورهای خروجی هوا باید اصالحات زیست محیطی انجام دهد.
عبادی افزود 2 :واحد صنعتی به دلیل ارائه ندادن اطالعات و گزارش اقدامات اصالحی
و زیست محیطی در محدوده معادن عباس آباد و بیمارستان امام خمینی(ره) محالت
به دلیل راه اندازی نکردن سیستم تصفیه فاضالب اخطار گرفتند.
وی تاکید کرد :این اداره تا زمان رفع کامل آالیندگی واحدهایی که به رعایت مسایل
زیست محیطی و ارائه مدارک و مستندات مورد نیاز مربوطه بی توجه هستند موضوع
را پیگیری میکند و برخورد قاطع و قانونی الزم را با واحدهای متخلف در دستور کار
خود قرارداده است.

عهدهدار شوند ،میطلبد شوراي شهر جديد
از تمامي نظرات كارشناســان اين حوزه در
انتخاب شهرداري قوي و متخصص و متعهد استفاده كنند...
صفحه 8را
بخوانید

آماده سازی انگور برای تولید کشمش/عکس :همشهری

صفحه 2را
بخوانید

یادی از استاد «فتحعلی
واشقانی» اسطوره
خوشنویسی استان 7

خدا را صدا بزن

غروب
نهمین الگوی
برتر رستگاری

محالت؛ پیشتاز
تولید کلزا در استان
مدیر جهاد کشاورزی
محالت گفت :میانگین
تولید دانه روغنی کلزا در این شهرســتان دو
برابر متوســط تولید مرکزی است« .عبداهلل
محمودی » اظهارکــرد :میانگین تولید کلزا
در مرکزی کمتر از یک تن در هکتار اســت.
درحالی که این رقم در محالت  2تن است .وی
دلیل اصلی این مزیت کشاورزی در محالت
را رعایت اصول فنی ،علمی و کارشناسی در
طول عملیات کاشت ،داشت و برداشت بیان
کرد .مدیــر جهاد کشــاورزی محالت ادامه
داد :در ســال زراعی جاری  214هکتار کلزا
در محالت کشت شــده بود که از این سطح
زیر کشت فقط  38هکتار قابل برداشت شد.

 |3زندگی

در رفتار و آداب اجتماعی و علم و تقوا او را
بهترین یاد میکردند...
امامی که بر اســاس یکی از روایتهای
تاریخــی به دســتور معتصم عباســی
شهید شــد .امام محمد تقی(ع) پس از
شــهادت پدرش امام رضا (ع) در ســال
 203قمــری ،مقام امامت را در هشــت
ســالگی بر عهده گرفت و آن را با راستی
و درســتی به مقصد عالی رسانید .پنجم
ذیالحجه تاریخ شــهادت امامی است
که به جوانی و بخشایش معروف شده...
مــردی از تبار پاک رســولاهلل(ص) که
این جهان فقط  25سال از نور وجودش
بهــره گرفت .امــام جواد (ع) در ســن
 8سالگی به مدت  16ســال امامت را بر
عهده داشت و...

 15واحد صنعتی و
خدماتی در محالت
اخطار زیست محیطی
گرفتند
1

 |4اجتماعی

نمایش
دستهای دراز
همتهای کوتاه

 |6فرهنگ

کتابخانه عمومی
در مطب دکتر

2
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صادرات
رفع موانع صادرات
رونق تولید را به دنبال دارد
دبیر کمیسیون صنعت ،معدن و تجارت استان گفت :موانعی در
بخش صادرات مرکزی وجود دارد که رفع این موانع به توســعه
صادرات کمک میکند.
به گزارش فارس « حســین فراهانی » در جلســه بازنگری سند
پنجساله صنعت ،معدن و تجارت اســتان با اشاره به وجود ضعف
در زمینه تجــارت در مرکزی اظهار کرد :این اســتان از ظرفیت
بسیار خوبی در تولید برخوردار است ،اما در زمینه صادرات نقش
کمرنگی دارد.
وی افزود :یکی از ضعفهای موجود در زمینه صادرات نبود مشتری
و بازار است که تاجران باید با جذب بازارهای هدف در زمینه توسعه
صادرت محصوالت گام عملی بردارند.
دبیر کمیسیون صنعت ،معدن و تجارت استان بیان کرد :باید نقاط
ضعف و قوت استان را شناسایی کنیم و ضعفها را کاهش دهیم تا
شاهد شکوفایی در زمینه صادرات و تجارت باشیم.
فراهانی تأکیــد کرد :یکی از کارهای تأثیرگذار در امر شــناختن
محصوالت استان در داخل و خارج برگزاری نمایشگاههاست که
میتوان محصوالت مختلف را در آنجا عرضه کرد و توانمندی استان
را در این نمایشگاهها به نمایش گذاشت.
وی بیان کرد :باید از ظرفیت هیاتهای تجاری که به استان سفر
میکنند استفاده کرد و قراردادهای تجاری با آنها بست.
دبیر کمیسیون صنعت ،معدن و تجارت مرکزی همچنین خواستار
ع راکد شد و گفت 372 :واحد صنعتی سنگبری
رسیدگی به صنای 
در استان وجود دارد که از این تعداد تنها  20مورد فعال هستند و
قابلیت صادرات دارند که میطلبد مسئوالن مشکالت این صنایع را
بررسی کنند و در راستای برطرف کردن آنها گام بردارند.
فراهانی با اشاره به اینکه آمار صادرات استان باید ساالنه گزارش
شود تا بر اســاس آن نقاط قوت و ضعف صادرات مشخص شود و
بتوانیم نقاط ضعف را برطرف و نقاط قوت را تقویت کنیم ،گفت:
برای ورود بهتر به بازارهای جهانی باید روی بستهبندی محصوالت
دقت بیشتری صورت گیرد.
وی به بودجه سال  96اشاره کرد و ادامه داد :بودجه در نظر گرفته
در سال جاری در بخش صنعت  225میلیون دالر ،پتروشیمی 270
میلیون دالر ،معدن  58میلیون دالر ،کشاورزی  41میلیون دالر و
فرش  8میلیون دالر است.
دبیر کمیســیون صنعت ،معدن و تجارت اســتان با اشــاره به
صادرات سال گذشته گفت :در سال  95میزان صادرات در بخش
ماشینآالت  12میلیون دالر ،محصوالت صناعی  46میلیون دالر،
صنایعدستی  122میلیون دالر ،پالستیک  10میلیون دالر ،مواد
غذایی و آشامیدنی  30میلیون دالر ،منسوجات یکمیلیون دالر و
فلز فابریک  8میلیون دالر بوده است.
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کارگر ساوجی در جریان تخریب ساختمان جان سپرد
معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان گفت :کارگر جوانی هنگام تخریب یک ساختمان در
روستای جعفرآباد ساوه جان خود را از دست داد.به گزارش ایرنا ،سرهنگ« محمود خلجی » گفت :فرد
یادشده بالفاصله از زیر آوار بیرون کشیده شد ،اما بر اثر شدت جراحات جان خود را از دست داد.

پيامك شما را درباره
روزنامه مرکزی م 
يخوانيم

وضعیت قرمز پرداخت تسهیالت به اصناف استان

سالمت
تکمیلمرکزغربالگری
سرطانخمیننیازمند
 8میلیاردریالاعتبار

رئيس اتاق اصناف استان 350 :ميليارد تومان تسهيالت در قالب طرح رونق توليد بايد به صنوف توليدي استان پرداخت شود
سميه صديقي

اراك – خبرنگار

چنــد ســالی اســت که
اقتصاد شاهد ركود بدي در بازار
هستيم .بيشــتر كسبه از
وضعيت موجود گاليهمند هســتند و از
روي ناچاری چراغ مغازه خود را روشن
ميكنند.
همين مساله سبب شده است كه بسياري
از كسبه به دليل اينكه فروش مناسبي
ندارند ،نتوانند هزینههــای خدماتي از
جمله ماليات ،آب و بــرق خود را تأمین
كننــد .بنابراين به جاي اينكه ســودي
از كســب و كار دريافت كنند ،ضرر هم
ميدهند.
با توجه به اينكه صنايع تســهيالتي در
قالب طرح رونق توليــد دريافت كردند،
قرار بود اين كمك بــراي اصناف نيز در
دستور كار قرار گيرد تا شايد شاهد رفع
مشكل در واحدهاي صنفي نيز باشيم،
اما تاكنون در اين زمينه هيچ اقدام مهم
و تأثیرگذاری انجام نشده است و میتوان
گفت اصناف اكنون در شــرايط خوب و
مطلوبي قرار ندارند.
در مورد پرداخت تسهيالت رونق بازار به
اصناف نظرات متفاوتــي وجود دارد .در
اين حوزه عدهای بر اين باورند كه اعطاي
تســهيالت رونق توليد میتواند زمينه
ساز برون رفت اصناف از بحران و افزايش
درآمد باشــد ،اما عدهای ديگر معتقدند

كه اعطاي تســهيالت به اصناف نه تنها
مشكلي را رفع نمیکند ،بلكه مشكالت
را دو چندان خواهد كرد ،زيرا اصناف با
توجه به اينكه در ركود به سر ميبرند به
طور يقين نمیتوانند اقساط تسهيالت را
پرداخت كننــد ،بنابراين خروج از ركود
توســط دولت تنها راه براي رونق دوباره
بازار كسب و كار به نظر ميرسد.
فروش در واحدهاي صنفي به حداقل
رسيده است

يك مغازه دار اراکی میگوید :همچنان
نرخ ماليات و عــوارض با وجــود نبود
فروش بسيار باالست .اين مساله منجر
به سختتر شدن شــرايط كسب و كار
شده است .انتظار میرود در اين زمينه
تدابيري اتخاذ شود تا اصناف بيش از اين
دچار مشكل و بحران نشوند.
«نرگس شــاهمحمدی» بيان میکند:
در اين روزها تنها اقالم خوراكي و لباس
بچه فــروش دارد و در بخشهاي ديگر
فروش به حداقل رســيده است .اين در
حالي اســت كه صاحبان مشــاغل آزاد
در تأمین هزینههای زندگي با مشــكل
مواجه هستند.
وي ادامه میدهــد :در صورت پرداخت
تســهيالت ارزان قيمت به اصناف شايد
بتوان به بهبود وضعيت و شرايط اميدوار
بود ،البته مشكل ديگري كه وجود دارد
نبود نقدينگي و پول بين مردم اســت
و تا زماني كه اين مشــكل حل نشــود

پرداخت نشدن تسهيالت به اصناف

عضو اتاق اصناف اراك میگوید :تاكنون هيچگونه تسهيالتي به اصناف پرداخت نشده و همه
در حد وعده و وعيد باقي مانده است.
«علي جعفر محصولي» بيان میکند :قرار بود تسهيالت در قالب رونق توليد با هدف بهبود
وضعيت كنوني به اصناف پرداخت شــود ،اما تاكنون هيچ يك از كسبه تسهيالتي دريافت
نكردهاند.
وي ادامه میدهد :البته با توجه به بيرونقي كسب و كار ،پرداخت اين ميزان تسهيالت نيز تأثیر
چنداني نخواهد داشت ،زيرا كسبه تبديل به بيكاران بدهكار خواهند شد.
این عضو اتاق اصناف اراك اظهار میکند :ارائه تسهيالت به اصناف زماني مفيد خواهد بود كه
مردم به خريد و فروش بپردازند و رونق دوباره به بازار برگردد.

نمیتوانیم به رونق بازار اميدوار باشيم.
اين فروشــنده اظهار میکنــد :در اين
سالها بيشــتر افرادي كه بيكار شدند
اقدام به ايجاد يك واحد صنفي كردهاند،
اما در اين روزها بيشتر واحدها به دليل
ركود و اجاره بهاي باال تعطيل شدهاند.
لزوم پرداخت وام کم بهره به اصناف

يكي ديگر از كسبه بازار اراک میگوید:
با توجه به ســود باالي تســهيالت ،در
صورت پرداخت هم نمیتوانیم از اين نوع
تسهيالت برای بازگرداندن رونق كسب و
كار استفاده كنيم ،اما اگر وام کم بهره به
افراد پرداخت شود شايد بتوان به بهبود
شرايط اميدوار بود.
«علي شــريفي» بيان میکنــد :در اين
اواخر كسبه توان تأمین هزینههای واحد
خود را هم نداشتند ،زيرا نقدينگي وجود
ندارد ،البته در اين ميــان كاهش توان
خريد شهروندان نيز تأثیرگذار بوده است.
وي ادامه میدهــد :از نظر من به عنوان
فعال در يكي از واحدهــاي صنفي ارائه
تسهيالت کم بهره مانند تسهيالتي كه به
صنايع پرداخت شده میتواند گرهگشاي
رفع برخي از مشكالت اصناف باشد.
ارائه تســهيالت رونق به اصناف با
تنفس يك ساله

يكي ديگر از كســبه میگوید :اقســاط
تسهيالت بايد چند سال پس از پرداخت
آغاز شود تا كســبه بتوانند با آن خريد و
فروش كرده و پس از رســيدن به سود
پرداخت اقساط را به بانك آغاز كنند.
«احمد مروتي» بيــان میکند :با توجه
به شــرايط فعلي پرداخت تسهيالت با
اقســاط زود هنگام هيچ فایدهای ندارد
و فقط مشــكالت جديد و بيشتري را به
واحدهاي صنفي موجود تحميل خواهد
كرد.
وي ادامــه میدهــد :اصنــاف در اين
سالها با مشقت بســياري امورات خود

عکس :همشهری

را میگذرانند ،زيرا رونقي در بازار وجود
ندارد و اگر شرايط به همين شكل پيش
برود به زودي شاهد تعطيلي اصناف نيز
خواهيم بود.
اصناف در انتظار دريافت تسهيالت

رئيس اتاق اصناف استان هم میگوید:
قرار بود امســال  9هزار واحد صنفي در
استان تســهيالت رونق دريافت كنند
كه هنوز خبری از آن نیســت و شــاهد
هيچگونه اقدامي در این رابطه نيستيم.
«جمشــيد زند» بيان میکنــد350 :
ميليارد تومان تسهيالت در قالب طرح
رونق توليد بايد به صنوف توليدي استان
پرداخت شود كه در صورت تحقق بيش
از  5هزار شغل ايجاد خواهد شد.
وي ادامــه میدهد :اين طــرح در قالب
نوسازي واحدهاي صنفي در نظر گرفته
شده و ســامانه فعاليت بهينياب براي
نامنویسی متقاضيان دريافت تسهيالت
رونق توليد از اواخر خرداد ماه آغاز به کار
کرده است.
رئيس اتاق اصناف استان ميافزايد :البته
اين تسهيالت در واقع قرار بود به مناطق
روســتايي با هدف ايجاد شغل و كاهش
بيكاري داده شود كه اين اقدام هم هنوز
ابتر مانده است.

بررسي درخواست دريافت تسهيالت
اصناف

رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت
اســتان نيز میگویــد :بــرای رونق در
واحدهــاي صنفي امســال عــاوه بر
واحدهاي توليدي صنعتي ،اصناف نيز از
تسهیالت رونق توليد بهرهمند میشوند.
«محمدرضا حاجیپــور» بيان میکند:
اصناف با مراجعه به ســامانه بهينياب
میتوانند درخواست خود را مطرح و پس
از بررسي در ستاد استانی و موافقت اعضا،
تسهیالت به آنها پرداخت میشود.
وي ادامــه میدهد :در ســطح كشــور
يكصد هزار واحد صنفي و در اســتان
 3هزار واحد صنفي وجــود دارد ،كه در
صورت درخواســت و داشــتن شرايط
الزم میتوانند از تسهيالت رونق تولید
بهرهمند شوند.
رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت
اســتان اظهار میکند :در سال گذشته
 7هزار و  300ميليارد ريال تســهیالت
رونق توليد به بیش از يــك هزار واحد
توليدي كوچك و متوسط پرداخت شده
اســت .حاجيپور میافزاید :پیشبینی
میشــود امســال نيز تعداد واحدهاي
تولیدی بيشتري از تسهیالت رونق توليد
بهرهمند شوند.

سرپرست دانشکده علوم پزشکی و خدمات
درمانی خمین گفت :بــرای تکمیل مرکز
غربالگری سرطان اســتان در خمین به 8
میلیارد ریال اعتبار نیاز است.
دکتر «جــواد جواهری » در گفــت و گو با
ایرنا اظهارکرد:ســاخت مرکز غربالگری و
تشــخیص زود هنگام ســرطان مرداد ماه
پارسال کلید خورد و تاکنون  800میلیون
ریال اعتبار برای آن هزینه شده است.
وی بیان کرد :این طرح مهم حوزه پیشگیری
از سرطان  80درصد پیشــرفت دارد و در
صورت مشارکت خیران ســامت در روند
ساخت این مرکز تسریع میشود.
دکتــر جواهری افــزود :مرکــز غربالگری
سرطان اســتان با  700متر زیر بنا در کنار
بیمارســتان امام خمینــی(ره) خمین در
حال ساخت اســت که بخشهای معاینه،
آندوســکوپی ،ســونوگرافی و ماموگرافی
با تجهیــزات کامل و مدرن در آن مســتقر
میشود.
سرپرست دانشــکده علوم پزشکی خمین
اظهار کرد :این طرح درمانی با تشــخیص
زودهنگام و مداخله در جریــان درمان ،از
پیشرفت بیماری سرطان در استان و خمین
جلوگیری میکند.
وی گفت :بر اساس ارزیابیهای انجام شده،
شایعترین ســرطان در بین زنان و مردان
خمین به ترتیب سرطان سینه و روده بزرگ
و معده است.
دکتر جواهــری افزود :در راســتای برنامه
خدمات نوین میانســاالن و خطر ســنجی
ســرطان که در مراکــز خدمــات جامع
سالمت انجام میشود بعد از انجام معاینات
و بررســیهای ابتدایی افــرادی که نیاز به
دریافت خدمات تشخیصی دارند به مراکز
درمانی و بعد از به بهره برداری رسیدن مرکز
غربالگری سرطان به این واحد درمانی ارجاع
داده میشوند.

گوناگون

خبرنگار

امام جواد(ع) جوانترین امام و کسی
مناسبت بود که مردم در رفتار و آداب اجتماعی
و علم و تقوا او را بهترین یاد میکردند...
امامی که بر اســاس یکی از روایتهــای تاریخی
به دستور معتصم عباسی شهید شــد .امام محمد
تقی(ع) پس از شــهادت پدرش امــام رضا (ع) در
ســال  203قمری ،مقام امامت را در هشت سالگی
بر عهده گرفت و آن را با راستی و درستی به مقصد
عالی رسانید.
پنجم ذیالحجه تاریخ شــهادت امامی است که به
جوانی و بخشــایش معروف شــده ...مردی از تبار
پاک رســولاهلل(ص) که این جهان فقط  25سال
از نور وجودش بهره گرفت .امام جواد (ع) در ســن
 8سالگی به مدت  16سال امامت را بر عهده داشت
و مکتب علمــی  -اجتماعی شــیعه را جلوه خاص
بخشید .تال شهای چشــمگیر ایشــان عباسیان
را آنچنــان غافلگیر کرد که نتوانســتند حضرت را
تحمل کنند و سرانجام با توطئه معتصم به شهادت
رسید.
شهادت

در زمینه شهادت این امام همام مطالب مختلفی نقل
شده است .از جمله روایتی از کتاب «آشنایی با قرآن
کریم» نوشته استاد شهید مطهری.
ایشــان ازدواج دختران بنیعباس بــا ائمه (ع) را
یکی از ترفندهای این سلسله برای در دام کشیدن
ائمهاطهار(ع) میدانستند.
ت نظر داشته
عباسیها چون میخواستند ائمه را تح 
باشند ،به زور و اجبار ،یکی از دخترهایشان را برای
ازدواج با ائمه پیشنهاد میدادند .میگفتند :دختر و
داماد ما باید همین جا کنار خودمان باشند! برای این
که به یک شکلی که مردم نفهمند اینها را تحت نظر
و مراقبت داشته باشند.
وقتی هم امام جواد(ع) مســموم شد ،همه متوجه
شدند این کار از سوی خلیفه صورت گرفته و مراسم
تدفین امام(ع) با ترس و لرز بســیار انجام شــد .در
برخی منابع نقل شده که ابتدا از کفن و دفن امام(ع)

امتناع میکردند اما هر روز که میگذشت ،پیکر امام یادگاران بسیاری به جا نمانده؛ با این حال هر کدام
جواد(ع) خوشبوتر میشد .به همین دلیل معتصم از از روایتهای ایشــان میتواند چــراغ راهی برای
ترس ارادت مردم دستور کفن و دفن داد.
شیعیان باشد.
از فضایل امــام جواد(ع) موضوعهای بســیاری در
امامت
کتابهای تاریخی شــیعه نقل شــده است .نکاتی
مزار امام نهــم شــیعیان در شــهر کاظمین و در که نشان میدهد میتوان در عنفوان جوانی الگوی
جوار جدشــان امام کاظم (ع) ،میعادگاه عاشــقان انسانهای بیشــماری بود و بر صفحه تاریخ خوش
اهلبیت(ع) است و برگبرگ زندگی کوتاه آن امام درخشید.
میتواند آغاز راهی برای بهتر زیستن در این جهان نقل شــده وقتی امام جــواد(ع) به دنیــا آمد ،امام
باشد.
رضــا(ع) فرمودنــد« :حق
امام جــواد(ع) در ســال
تعالی فرزندی بــه من عطا
کرد که همچون موســیبن
 203قمــری و در ســن
 7ســالگی بعد از شهادت
عمران دریاها را میشکافد و
امام نهم(ع) با وجود سن کم در مقام
مثل عیسیبن مریم خداوند
پدر بزرگوارش مســئولیت
هدایت مــردم را به عهده رهبری امت اسالم ،به عنوان الگوی
مادرش را مقدس گردانیده و
گرفت .ســن و ســال کم دانشــمندان جوان چنان در عرصه او طاهر و مطهر آفریده شده
ایشــان در آن زمان حرف علم و دانش درخشید که دوست و است ».آن وقت گفت« :این
و حدیثهای بســیاری به دشمن را به تعجب و شگفتی واداشت .کودک به جور و ستم کشته
همراه آورد امــا تأکیدات گفتوگوها ،مناظر هها ،پاســخ به خواهد شد و اهل آسمانها
همیشــگی امام هشتم(ع) شبهههای عصر ،گفتارهای حکیمانه برایش گریــه خواهند کرد،
مبنی بــر جایگزینی امام و خطابههای آن امام همام گواهی بر خدای متعال بر دشــمن و
جواد(ع) به جای ایشــان ،این مدعاست که سن و سال نمیتواند قاتل او غضــب خواهد کرد؛
راه را برای شیعیان راستین عامل برتری در مکتب تشیع باشد آنها بعــد از قتل او بهرهای
هموار کرد.
بلکه باید دانش و تقوا و صداقت را به از زندگی نخواهند برد و به
زودی به عذاب الهی واصل
امام نهم(ع) با وجود سن کم عنوان معیارهای اصلی در نظر گرفت
خواهند شد».
در مقام رهبری امت اسالم،
به عنوان الگوی دانشمندان
از مناظرههــای علمی امام
جوان چنــان در عرصه علم و دانش درخشــید که جــواد(ع) در دوران جوانــی مطالب بســیاری در
دوست و دشــمن را به تعجب و شــگفتی واداشت .کتابهای شیعه و سنی نقل شده است؛ مناظرههایی
گفتوگوها ،مناظرهها ،پاســخ به شبهههای عصر ،که بهحق بودن امام(ع) را اثبات کرده و الگویی پیش
گفتارهــای حکیمانه و خطابههــای آن امام همام روی جوان مسلمان قرار داده است .جوانی با تقوا که
گواهی بر این مدعاست که ســن و سال نمیتواند با سالح دانش در مســیر اطاعت پروردگار حرکت
عامل برتری در مکتب تشیع باشد بلکه باید دانش میکند.
و تقوا و صداقت را به عنوان معیارهای اصلی در نظر
بخشندگی و سخاوت
گرفت.
در روایتهای شیعی آمده است که امام نهم(ع) در حجتاالســام و المســلمین «ســیدمحمد
سن  9سالگی در مجلسی علمی که بزرگان آن زمان میرتبار» ،عضو گــروه مبلغان ســازمان فرهنگ و
حضور داشتند و هر کس ســؤالی میپرسید ،تعداد ارتباطات اســامی با تسلیت فرارســیدن سالروز
امام نهم شــیعیان ،امام جــواد(ع) ،اظهــار کرد:
زیادی پرسش علمی را پاسخ داد.
از امام جواد(ع) بــه دلیل خفقان دوران عباســی امام جواد(ع) در شــرایطی زندگــی میکردند که

مدیر منطقه 2عملیات آتش نشانی که به همراه آتش
نشــانان در محل حادثه حضور یافته بــود ،گفت :در
محوطه یک دامداری مقدار زیادی علوفه دپو و به علت
نامعلومی دچار آتش سوزی شده بود.
وی با اعالم این که شــعلههای آتش در حال سرایت
به قســمتهای دیگر این دامداری بــود ،ادامه داد:
نیروهای آتش نشانی به محض رسیدن به محل حادثه،
ایمن ســازی الزم را انجام دادند و سپس با بکارگیری
دســتگاههای تنفســی و تجهیزات خاموش کننده

محالت؛ پیشتاز تولید کلزا در استان
مدیر جهاد کشــاورزی محالت گفــت :میانگین تولید دانه روغنــی کلزا در این
شهرستان دو برابر متوسط تولید مرکزی است.
«عبداهلل محمودی » در گفت و گو با ایرنا اظهارکرد :میانگین تولید کلزا در مرکزی
کمتر از یک تن در هکتار است .درحالی که این رقم در محالت  2تن است.
وی دلیل اصلی این مزیت کشــاورزی در محالت را رعایــت اصول فنی ،علمی و
کارشناسی در طول عملیات کاشت ،داشت و برداشت بیان کرد.
مدیر جهاد کشاورزی محالت ادامه داد :در سال زراعی جاری  214هکتار کلزا در
محالت کشت شده بود که از این ســطح زیر کشت فقط  38هکتار قابل برداشت
شد.
محمودی بیان کرد 179 :هکتار از مزارع کلزای محالت در سال زراعی جاری دچار
سرمازدگی شد که خسارت صد درصدی به این سطح وارد شد و این درحالی است
که پیش بینی برداشت محصول کلزا از این مزارع  280تن بود.
مدیر جهاد کشــاورزی محالت گفت :با وجود میانگین تولید بــاالی کلزا در این
شهرستان به دلیل بحران سرمازدگی حدود  87تن دانه روغنی کلزا از مزارع این
شهرستان برداشت شد.
محمودی بیان کرد :پیش بینی میشود  200هکتار از مزارع این شهرستان در سال
زراعی آینده زیر کشت دانه روغنی کلزا برود.
وی یادآور شد :دانه کلزا حاوی  40تا  45درصد روغن 17 ،تا  26درصد پروتئین و
کنجاله آن حاوی  50درصد پروتئین است.
وی بیان کرد :این گیاه میتوانــد درتناوب با زراعت گندم و جــو قرار گیرد و از
بیماری ها ،آفات و علفهای هرز بکاهد و باعث افزایش عملکرد دانه این محصوالت
شود.
محمودی افزود :از طرفی کاه کلزا سریعتر از غالت در زمین پوسیده میشود و سبب
افزایش مواد آلی و حاصلخیزی خاک میشود.

عملیات مهار شعلههای آتش را آغاز کردند.
این مدیر منطقه عملیات آتش نشانی بیان کرد :آتش
نشانان از چندین جهت شــعلههای سرکش آتش را
مهار و کامال خاموش کردند و با کمک یک دســتگاه
تراکتور لودر اقدام به جابه جایی و جداسازی کردند و
از گسترش آتش ممانعت به عمل آوردند.
وی اضافه کرد :در ایــن حادثه به هیچ یــک از افراد
حاضر در دامداری آسیبی نرسید ،ولی خسارات مالی
برجای ماند.

کسری ۷۰۰میلیون تومانی ستاد عتبات
استان از تعهدات امسال
معان عمرانی استاندار از کسری ۷۰۰میلیون تومانی ستاد عتبات مرکزی از تعهدات
سال جاری خبر داد و گفت :ظرفیت فرمانداران استان برای تحقق برنامههای ستاد
عتبات به کار گرفته میشود.
به گزارش تسنیم «عزیز فیلی » در جلســه گردهمایی مسئوالن ستاد بازسازی
عتبات عالیات شهرستانهای استان با اشاره به برنامههای این مجموعه اظهارکرد:
باتوجه به اینکه در آستانه فرا رسیدن ماه محرم هستیم تشکیل این جلسه الزامی
بود تا هماهنگیهای الزم برای پیشبرد مطلوب برنامههای ماههای آتی انجام شود.
وی افزود :برنامهریزیهای شهرستانی باید بسیار دقیق باشند ،زیرا با درنظر داشتن
شــرایط این مدت بهترین زمان برای برقراری تعامل با مردم محسوب میشود تا
بتوانیم تمامی تعهدات سال جاری را اجرایی کنیم .باتوجه به گذشت 5ماه از امسال
بیش از  700میلیون تومان از تعهدات سال جاری کسری داریم که باید به جبران
آن بپردازیم.
معاون عمرانی استاندار بیان کرد :امیدواریم که بتوانیم با تجدید نظر در روشهای
فعلی تغییری در فعالیتهایمان ایجاد کنیم و تمامی اقدامات مقدماتی و جلسات
توجیهی را انسجام ببخشیم .پیشنهاد میدهیم که مبنی بر پیشنهادهای اعضای
ستاد برنامههای سرکشی و مبادله نظرات برای برطرف شدن مشکالت موجود در
این حوزه انجام شود.
فیلی ادامه داد :فرماندارن باید از مصوبات جلسات ستاد عتبات عالیات با خبر باشند
و نظر بر این است تا آنها بهعنوان یکی از اعضای شورای اداری در جلسات حضور
داشته باشند تا از این طریق مشکالت موجود بازگو و برای برطرف شدن آنها تدبیری
اندیشیده شود .این مسئول عنوان کرد :امیدواریم در سال جاری بتوانیم با تالش و
تعامل بیشتر مسئوالن در مسیر توسعه ارتباطات با مردم و بهکارگیری شیوههای
نوین به اهداف مقرر دست یابیم و تمام تعهدات ابالغی اجرایی شوند.

یادی از استاد «فتحعلی واشقانی» اسطوره خوشنویسی استان

واشقانی در اول شهریورماه 1359شمسی رسماً از سوی انجمن خوشنویسان ایران به مقام استادی در خط نستعلیق نائل شد
عصمت نجفی

اراكـ خبرنگار

با نگاهی به تاریخ اســتان مرکزی میتوان نام بزرگان
پرشماری را در همه عرصه های ،علمی ،فرهنگی ،هنری
و حتی سیاسی دید.این استان در طول سالیان متمادی
بزرگانی را تقدیم کشور کرد که هریک از آنها به تنهایی
میتوانند برای یک شهر و استان مایه مباهات افتخار
باشــند .قائم مقام فراهانی ،میرزاتقی خان امیر کبیر،
امام خمینی (ره ) ،دکتر محمود حسابی ،دکتر قریب و
دیگر بزرگانی که ذکر نامشان خود کتابی میتواند باشد،
ذبیحاهلل واشقانی » بود .اســتاد فتحعلی واشقانی در
گواهی بر این مدعاست.
مرکزی در کنار بزرگانی که از آنها یاد شد در حوزه هنر ســال  1335به تهران مهاجرت کرد و در اداره پلیس
نیز سابقه درخشــانی دارد که در این رابطه میتوان از راهنمایی و رانندگی تهران اســتخدام شد ،البته چند
بزرگان موسیقی اصیل ایرانی یاد کرد .مرکزی همچنین سال بعد بهواسطه بهرهمندی از خطی خوش ،در بخش
صدور گواهینامه مشغول شد و در اواخر دوران خدمت
در هنر تعزیه و نمایش نیز از سرآمدان کشور است.
خوشنویســی هم از جمله هنرهای رایج در این خطه نیز به وزارت آموزشوپرورش رفت و در آنجا بازنشسته
شد.
از کشور است که از گذشته مورد توجه هنرمندان این
عرصه در استان بوده اســت .در حال حاضر هم کمتر استاد واشقانی در کنار اشتغال در اداره پلیس ،به تمرین
مجموعه نسخههای خطی در کشور پیدا میشود که خوشنویســی پرداخت تا اینکه در ســال  1337در
کالسهای آزاد خوشنویسی به فراگیری خط نستعلیق
آثار خوشنویسان مرکزی در آنها وجود نداشته باشد.
مرکزی در این عرصه هنری نیز بزرگانی را تقدیم جامعه و کسب مقدمات هنر خوشنویسی روی آورد.
شاگردی در مکتب برادران میرخانی
هنری کشور کرده است که یکی
واشــقانی جوان این توفیق را
از آنها زنده یاد استاد « فتحعلی
داشــت که از تعالیم اســتادان
واشقانی » است که در ادامه به
برجســته خوشنویســی،
معرفی این هنرمند برجســته
خوشنویسی اســتان پرداخته واشــقانی جوان این توفیق را استادان« سید حسین و سید
داشــت که از تعالیم استادان حسن میرخانی» بهرهمند شود
میشود.
متولد روســتای واشــقان برجسته خوشنویسی ،استادان و از برکت تعالیم آن بزرگواران،
«سید حسین و ســید حسن هر آنچه بــرای آموختن هنر به
فراهان
اســتاد« فتحعلی واشــقانی» میرخانی» بهر همند شــود و از معنای واقعی نیاز بود فراگیرد.
عضــو هیاتامنــای انجمــن برکت تعالیم آن بزرگواران ،هر استاد واشقانی مراحل تکمیلی
خوشنویسان ایران و دارنده مقام آنچه هرکسی برای آموختن هنر خوشنویســی را تحــت نظــر
استاد سید حســین میرخانی
درجهیک هنری کشــور و پدر به معنای واقعی نیاز دارد فراگیرد
تا کســب درجه ممتاز در هنر
خوشنویسی نوین استان است.
خوشنویســی ادامــه داد و از
استاد واشــقانی فرزند مرحوم
«علیقلی» بود که در سال  1309هجری شمسی در ســال  1346بهعنوان مربی و معلم خط نســتعلیق
روستای واشقان از توابع فراهان اراک چشم به جهان در کالسهای انجمن خوشنویســی ایــران به تعلیم
هنرجویان پرداخت.
گشود.
کسب مقام استادی
آن زمان نیز خطــه فراهان ،تفرش و آشــتیان مانند
ایام گذشــته کانون علم و ادب و خاستگاه مردان نامی استاد واشقانی در اول شهریورماه  1359رسما از سوی
فرهنگ و هنر ایــران بود .در چنین محیطی اســتاد انجمن خوشنویســان ایران به مقام استادی در خط
واشقانی به فراگیری قرآن کریم و تحصیالت معمول و نستعلیق نائل شد و ضمن تعلیم هنرجویان ،تمرینات
خود را در این هنر نیز بیوقفه ادامه داد.
تمرین خوشنویسی پرداخت.
اســتاد واشــقانی همچنین از بنیانگذاران و حامیان
استخدام در اداره پلیس
اولین اســتاد وی در خوشنویسی شــادروان «میرزا انجمن خوشنویسی اســتان بود .وی پس از پیروزی
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یکی از مهمترین مأموریتهای امام جواد(ع) آماده کردن مردم
برای دوران غیبت دوازدهمین پیشوای شیعیان بود

نمایی از بارگاه امام جواد در شهر کاظمین عکس :فرهنگ نیوز
(ع)

دسیسه عباســیان بر این قرار گرفته بود که کانون
اهلبیت(ع) و جریان امامــت را تحقیر کنند ،ولی
با هوشمندی امام جواد(ع) عباســیان راه به جایی
نبرد.
وی با بیان این که امام جواد(ع) در سنین کودکی به
امامت رسید ،گفت :در شرایط خفقان دوران عباسی،
تربیت محدثان بزرگ و شــاگردان نامی ،موضوع با
اهمیتی بود که امام جــواد(ع) با ظرافت خاصی آن
را انجام دادهاند.
به گفته این پژوهشگر حوزه دین ،مبارزه با فرقههای
انحرافی یکــی از مهمتریــن اقدامهــای امام نهم
شیعیان در زندگی کوتاه خود بود .وی امام جواد(ع)
را زمینهساز جریان مهدویت در آخرالزمان دانست.
چرا که در سن کودکی به امامت رسید و ارتباطش
با عامــه مردم بــه دلیل خفقان حکومت عباســی
محدود بود.
حجتاالســام میرتبــار ،بــا بیان این کــه جود،

بخشــندگی و ســخاوت امام جــواد(ع) از نکات
بارز شــخصیتی ایشان محسوب میشــود ،گفت:
امامجواد(ع) همواره از افراد نیازمند و انســانهای
مختلف ،دستگیری میکردند و اصوال این شاخصه،
در وجود امام جواد(ع) بسیار بارز و زبانزد دوست و
دشمن بود.
آمادهکردن مردم برای دوران غیبت

جملههای پرمغز و عبارتهــا و حکایتهای زیبای
بسیاری از امام جواد(ع) نقل شده اما شاید زیباترین
جملهها مربوط به مهمترین مأموریتهای ایشــان
باشــد .یکی از مهمترین مأموریتهــای این امام
بزرگوار آماده کردن مردم برای غیبت دوازدهمین
پیشوای شیعیان بود.
همچنان که به روایت شــیخ صــدوق ،عبدالعظیم
حسنی در روایتی گفته اســت :بر آقا و موالیم امام
جواد(ع) ،وارد شدم و میخواستم راجع به جضرت

قائم (عج)از او سؤال کنم که آیا قائم آل محمد ،همان
مهدی علیهالسالم است یا نه؟
حضرت قبل از ســؤال من ،شــروع به جواب دادن
کرد و به من فرمــود:ای ابوالقاســم! همانا قائم ما،
همان مهدی است که واجب است در روزگار غیبت،
منتظرش بمانند و در ظهــورش ،فرمانبرداریاش
کنند و او سومین فرد از فرزندان من است .سوگند
به آن خدایی که حضرت محمد(ص) را به پیامبری
برانگیخت و ما را به امامت مأمور فرمود ،اگر از دنیا
زمانی باقی نماند جز یک روز ،هر آینه خداوند آن را
طوالنی خواهد کرد تا قائــم ما ظهور کند و زمین را
از عدل و داد آکنده ســازد ،چنان که از ظلم و جور،
پر شده باشــد و خدای متعال البته در یک شب کار
او را ســامان میدهد ،چنانکه کار موسای کلیم را
سامان بخشید.
سپس فرمود :برترین اعمال شیعیان ما انتظار فرج
است.

ابداع حسگر زیستی که باعث تعریق میشود

مشاهیر

مهار حریق گسترده انبار علوفه در اراک
آتش ســوزی گســترده در انبار علوفه با تالش آتش
نشانان  2ایستگاه آتش نشانی اراک مهار شد.
به گزارش ایسنا ،،این حادثه از ســوی شهروندان به
سامانه  125اطالع رسانی شــد و بالفاصله نیروهای
آتش نشانی ایستگاههای  140و  150به همراه خودرو
حامل دستگاههای تنفســی پس از هماهنگی با ستاد
فرماندهی سازمان آتش نشانی اراک به جاده فراهان،
روبه روی جاده آزادمرزآباد ،دامــداری صالحی اعزام
شدند.

پيامك شما را درباره
روزنامه مرکزی م 
يخوانيم

غروب نهمین الگوی برتر رستگاری
مریم رضوی

مرکزی

02123023914

 60هکتار از مراتع فراهان طعمه آتش شد
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری فراهان گفت :در سال جاری 60هکتار از مراتع این شهرستان طعمه
آتش شده است.به گزارش ایرنا« فرهاد مجدآبادی » بی مباالتی و سهل انگاری چوپانان ،کشاورزان و
رهگذران را عامل اساسی این آتش سوزیها در سال جاری عنوان کرد.
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انقالب اســامی در آشــتیان ،اراک ،تفرش ،خمین،
دلیجان و محالت به تشــکیل و افتتــاح کالسهای
خوشنویسی اقدام کرد و عالوه بر این در شهرهای خنج،
اوز ،گراش و الر در استان فارس نیز کالسهای مذکور
را تأسیس کرد.
گرامیداشت سالها فعالیت در عرصه هنر

در  15بهمنماه  1367ضمن گرامیداشت مقام هنری
استاد ،بهپاس عمری فعالیت در راستای ترویج فرهنگ
ایران و اسالم ،با اســتناد به آثار قلمی و نمایشگاهها و
فعالیتهای فرهنگی و هنری ،نشان درجه یک هنری،
معادل دکترای هنر ،توســط وزیر فرهنگ و ارشــاد
اسالمی به استاد اعطا شد.
همچنین در سال  1380از طرف اســتانداری و بنیاد
ایرانشناسی ،با همکاری انجمن خوشنویسان از مقام
این استاد گرانمایه قدردانی به عمل آمد.
ضمناً لوح تقدیر و تندیس نقره از ســوی اداره میراث
فرهنگی ،صنایعدســتی و گردشگری اســتان به این
هنرمند تقدیــم و در اراک نگارخانهای به نام ایشــان
نامگذاری شد.
سفر برای اشاعه هنر ایرانی

اســتاد واشــقانی همچنین برای اشــاعه هنر شریف
خوشنویسی به ســایر کشــورها مانند آذربایجان نیز
مسافرتهایی داشت و در ســال  71بهعنوان نماینده
جمهوری اسالمی ایران برای اشــاعه خوشنویسی به
یمن مسافرت کرد.
در ســال  75نیز همراه با دیگر اســاتید به جمهوری
آذربایجان سفر کرد .در این ســالها استاد واشقانی
در کنار استاد غالمحسین امیرخانی ،استاد کیخسرو
خروش ،استاد عباس اخوین ،استاد محمد سلحشورو
ت داوران
اســتاد صداقت جباری ،بهعنوان عضــو هیأ 
انجمن خوشنویســان ایران در زمینه خط نستعلیق
حضور داشــت و البتــه در کنــار ایــن فعالیتها ،از
خوشنویســی نیز غافل نبود و عالوه بر خوشنویسی و
کتابت هزاران هزار قطعه که در نزد هوادارانش به یادگار
مانده اســت میتوان به دیگر آثار این استاد برجسته
مانند کتابت و خوشنویســی ترجمــه کامل کالماهلل
مجید ،دیوان حافظ و کتاب آیت مهر اشاره کرد.
مرقع خطوط وی نیز با نام کلک مشکین توسط انجمن
خوشنویسان ایران منتشر شد .عالوه بر این بسیاری از
آثار استاد را میتوان در کتب مذهبی ،عرفانی ،هنری،
درسی و همچنین آثار منتشره خوشنویسان مشاهده
کرد.
سرانجام آن هنرمند برجسته و پدر خوشنویسی نوین
اســتان پس از عمری تدریس و ترویج هنر ،فرهنگ
و اخالق اســامی و ایرانی در آبان ماه  1391هجری
شمسی به دیدار حق شتافت.

محققان دانشگاه سینسیناتی آمریکا یک
خبر
حسگر زیســتی طراحی کردهاند که در
زمانی که کاربر در حال استراحت است،
باعث تعریق میشود.
به گزارش ایسنا ،در ســالهای اخیر وسایل پوشیدنی
نظارت بر تعریق ،کاربرد گستردهای پیدا کردهاند.
یکی از مشــکالتی که در این فناوریها وجود دارد این
است که اســتفاده از آنها منوط به انجام فعالیت بدنی و
تعریق است که اســتفاده از آنها را صرفا به ورزشکاران
و افرادی که فعالیت بدنی باال دارنــد محدود میکند.
حال محققان دانشگاه سینســیناتی موفق به طراحی
یک حسگر زیستی شدهاند که در ابعاد یک باند است و
میتواند یک قسمت کوچک پوست را برای عرق کردن،
تحریک کند .با اســتفاده از این حسگر بسیاری از مواد
شــیمیایی کلیدی برای محققان قابل رصد و بررسی
خواهد بود.
برای مثال بررسی سطح گلوکز خون در بیماران دیابتی
و تنظیم ُدز مواد دارویی بــا توجه به وضعیت ترکیبات
شــیمیایی موجود در عرق بیمار از مهمترین مواردی
هستند که با استفاده از این حسگر میتوان بررسی کرد،
بدون آنکه نیاز باشد بیمار فعالیت بدنی انجام دهد یا مثال
روی تردمیل بدود.
پروفسور «جیسون هیکنفلد» محقق ارشد این تحقیق
میگوید :برای یک دوره طوالنی محققان از عرق بیماران

بهخوبی استفاده نکردهاند .با اینکه ترکیبات موجود در
آن میتواند بسیار مفید و مهم باشد ،اما به سبب اینکه
دسترسی به آن همیشه ممکن نیست ،مورد بیتوجهی
واقع شده است .وی افزود :هدف ما این استبه راهکاری
دست پیدا کنیم که در هر زمانی که نیاز داشتیم یا حتی
برای چند روز به طور مداوم به عرق بیمار دسترســی
داشته باشیم.
محققــان از 3روش برای تحریک عــرق در یک ناحیه
موضعی از پوست اســتفاده کردهاند .در روش اول یک
ژل حاوی یک ماده شــیمیایی به نام کرباکول ،که در
قطره چشمی استفاده میشود ،در تحریک تولید عرق
موفق بود.
در روش دوم یک پد فوم حافظهای ایجاد شد تا ارتباط
بهتری بین حسگر و پوست برقرار شود .در نهایت ،تیم
تحقیقاتی یک فرایند به نام « »iontophoresisرا به
وجود آوردند که مقدار کمی از کارباکول را به الیه باالیی
پوست تزریق میکند که یک جریان الکتریسیته کوچک
و غیرقابل تشخیص را ایجاد میکند .این فرایند میتواند
برای چند رو ز در بیمار تعریق را ایجاد کند.
نتیجه نهایی این اختراع میتواند تولید انواع وســایل
پوشیدنی برای رصد ترکیبات شیمیایی موجود در عرق
انسان در زمینههای مختلف باشد.
مهمترین مزیت این حسگرها این اســت که میتواند
کوچکترین تغییراتی را که در میزان ترکیبات شیمیایی

و هورمونهای موجود در عرق رخ میدهد ،ثبت کند و
این قابلیت در بررسی نمونههای خونی ممکن نیست.
هیکنفلد در این مورد میگوید :یک نمونه خون اطالعات
مورد نیاز را در یک لحظه مشــخص میکنــد اما اکثر
پزشــکان عالقه دارندنحوه تغییر ترکیبات موجود در
بدن را به صورت مداوم و در یک بازه زمانی رصد کنند.
تیم تحقیقاتی اعالم کرد ه است که نیروی هوایی ارتش
آمریکابه استفاده از این فناوری ابراز تمایل کرده است
و از آن برای بررســی میزان کورتیزول موجود در بدن
خلبانها برای سنجش میزان خونسردی و استرس آنها
استفاده خواهد کرد .نظارت بر سالمت بیمار در خانه بعد
از جراحی ،یکی دیگر از نتایج بالقوه نوآوری تیم دانشگاه
سینسیناتی است .بیماران به جای اینکه بخواهند برای
معاینات بعدی آزمایش خون بدهند ،میتوانند  20دقیقه
این حسگر را استفاده کنند.

اقتصاد مقاومتی :تولید  -اشتغال

سهشنبه 31 .مرداد  1396سال بيست و پنجم شماره 7179

www.ostani.hamshahrilinks.org

امروز :اذان ظهر 13:14غروب خورشید  19:50اذان مغرب  20:08فردا :اذان صبح  05:11طلوع آفتاب 06:38

گروه ضمائم همشهری ،ناشر نشریات:
استانها ،محله ،آشپزی ،دوچرخه و حقوق
آدرس :تهران ،خیابان ولیعصر(عج) نرسیده به پارکوی  -کوچه تورج  -شماره  - 14گروه
ضمائم همشهری
تلفن 23023523 :دورنگار23023590 :

تحریریه و ضمائم همشهری استانها در تهران021 - 88894383 :
سازمان توزیع021 -44181228- 29 :
سازمان آگهیها ( امور استانها)021 - 29164500 :
سازمان نیازمندیها ( امور استانها)021 - 88861819 :

پست الكترونيكmarkazi@hamshahri.org :

شهرستانهایاستاندرانتظارشهرداریکارآمد

چاپ :روزتاب(تهران)

تهران ،صندوقپستي ،19395/5446كدپستي1966653381

صدای همشهری
021-88932308

نماينده اراک ،خنداب و كميجان :اصلیترین و مهمترین مشكل حوزه مديريت شهري نبود استراتژي و برنامهريزي بلند مدت و جامع است
مريم جباري

اراك ـ خبرنگار

مدیریت مهمترين وظيفه اعضاي شوراي شهر كه براساس
شهری آراي مردم انتخاب شدهاند ،انتخاب شهرداري
جسور ،توانمند ،با دانش روز و برنامهريز و از همه
مهمتر غیرسياسي اســت كه تنها فكر و دغدغهاش توسعه و
عمران وآبادي شهر باشد.
با توجه به اتمام كار دوره چهارم شــوراي اسالمي شهر اراك
و روي کار آمدن شــوراي اســامي دوره پنجم كه با انتخاب
شهروندان توانستهاند سكانداري اين حوزه را عهدهدار شوند،
میطلبد شوراي شهر جديد از تمامي نظرات كارشناسان اين
حوزه در انتخاب شهرداري قوي و متخصص و متعهد استفاده
كنند تا رشد و توسعه در اراك سرعت بيشتري بگيرد .انتخاب
شهرداري كارآمد و آگاه به مسائل شــهري و خبره میتواند
بسياري از مشــكالت و مسائل شــهري به ويژه اراك را رفع
كند و عالوه بر رضايت شهروندان از بار كاري اعضاي شورا نيز
بكاهد .حال بايد ديد در اين دوره و با انتخاب شــهردار جديد
چه اتفاقاتي در كالنشهر اراك رخ خواهد داد و اين افراد تا چه
اندازه میتوانند به آراي شــهروندان احترام بگذارند و اعتماد
عمومي را جلب كنند .اكنون  75درصد از جمعيت كشــور را
جمعيت شهري تشــكيل میدهد كه رقم قابل توجهي است.
بنابراين در مقوله مديريت و اداره شهرها وجود يك مديريت
شــهري كارآمد بايد مورد توجه قرار گيرد تا توسعه با برنامه
پيش برود.
ضرورت داشتن برنامه جامع و استراتژي بلندمدت

نماينده اراک ،خنداب و کمیجان در مجلس شوراي اسالمي

شهرداری محل آزمون و خطا نیست

میگویــد :اصلیتریــن و مهمترین مشــكلي كــه در حوزه
مديريت شهري وجود دارد و شــوراهاي شهر نيز با آن درگير
هســتند نبود اســتراتژي و برنامهريزي بلند مــدت و جامع
اســت« .علی اکبر كريمــي» بيان میکنــد :اينكه مديريت
شهرداري درگير مسائل روزمره شود ،نمیتواند نتيجه بخش
باشد .بيشك داشتن برنامههای جامع و بلندمدت و پرهيز از
نگاههای سطحي میتواند خروجي بسيار بهتر و مناسبتتری
در حوزه شهري داشته باشد .در جوامع پيشرفته حاكم بودن
چنين نگاهي توانسته بسياري از مشكالت را رفع كند.
وي ادامه میدهد :شوراهاي اسالمي اختيارات بسيار زيادي
دارند كه بيشــتر آنها از اين اختيارات بياطالع هســتند و يا
از ظرفیتهای قانوني كــه دارند به صورت كامل اســتفاده
نمیکنند .در واقع شوراي شهر شوراي شهرداري نيست و بايد
از اختيارات خود به درستي استفاده كنند.
نماینده اراک ،خنداب و کمیجــان در مجلس میافزاید :رفع
مشــكالت شــهرداري و اصالح برخي از قوانين در اين حوزه
میتواند زمينهساز رشد و توسعه همه جانبه شهري شود .در
كنار اين مساله نيز انتخاب شهرداري كارآمد ،خبره و آگاه به
اصول و قوانين شــهري بايد مورد توجه شوراي اسالمي دوره
پنجم قرار گيرد ،زيرا شهرداري خوب و توانمند ميتواند 80
درصد از كارهاي شورا را انجام دهد.
كريمي اظهار میکند :ايجاد و تشكيل شوراياريها میتواند
سبب ايجاد انگيزه بسيار بيشتری در شــهروندان به منظور
مشاركت و همكاري در مباحث مربوط به مديريت شهري شود
كه توجه به اين مساله در شهرهاي بزرگ به ويژه كالنشهرها
داراي اهميت بسيار زيادي است.
وی میگوید :به طور يقين شهرداري متعهد ،متخصص و اليق
در مديريت شهري ،میتواند به عنوان فردي كه نظارت اجرايي

عضو شوراي شهر دوره چهارم اراك درباره انتخاب شهردار جديد میگوید :شهرداري بايد براي اين شهر انتخاب شود كه داراي پشتوانه قوي
اجرايي و علمي باشد تا بتواند با نگاه كارشناسانه مشكالت و مسائل شهري را شناسايي ،بررسي و رفع كند«.مسعود آبايي » بيان میکند :به
طور يقين شهرداري كه داراي سوابق اجرايي در حوزه مديريت شهري باشد میتواند مشكالت و مسائل موجود در شهر را اولويت بندي کند
و با استفاده از نظر كارشناسان به رفع مشكالت بپردازد .وي ادامه میدهد :دليل اينكه شهردار بايد پشتوانه قوي اجرايي و علمي داشته باشد
آن است كه شهرداري محلي براي آزمون و خطا نيست و بايد اقدامات به گونهاي انجام شود كه رضايت و جلب اعتماد شهروندان را به همراه
داشته باشد.عضو شوراي شهر دوره چهارم اراك میافزاید :با توجه به اينكه شهرداري بايد درآمد خود را تأمین كند ،بنابراين شهرداري
بايد انتخاب شود كه بتواند نگاه اقتصادي قوي براي جذب درآمد داشته باشد و با جذب سرمايهگذاران برنامههاي خود را با سرعت پيش
ببرد.آبايي اظهار میکند :شهرداري برای اجراي تمامي طرحها و پروژههایی كه دارد ،نيازمند سرمايه و پول است كه در صورت نبودن اين
منبع مهم قطع ًا بسياري از پروژهها و طرحها اجرا نخواهد شد .وي میگوید :از ديگر ويژگيهاي اصلي و مهم يك شهردار ارتباط و تعامل با
شهروندان است ،بنابراين شهردار بايد بتواند به نيازهاي اجتماعي و فرهنگي مردم توجه داشته باشد و در زمينه ارتقاي اين مهم در جامعه
با برنامهريزي هدفمند گام بردارد.

دفتــر سرپرســتی روزنامــه همشــهری در مرکزی:
مجيــد ميرعظيــم  -نشــانی :اراك،خيابــان
امامخمينــي (ره) ،ميــدان شورا،پاســاژ طــا  ،طبقه
ســوم  -تلفــن086 -32228111-32221961 :

08632221961

یــا

[هموطنــان عزيــز اســتان ،ســتون صــداي همشــهري بازتــاب و انعكاس مســائل و
مشــكالت شــما در اقصي نقاط اســتان مركزي اســت .همشــهريان گرامــي ميتوانند

شهر را بر عهده دارد بســياري از مسائل و مشكالت شهري را
برطرف كند .بيشك چنين شهرداري ميتواند سبب تسهيل
در روند كار و فعاليتهاي شوراي شهر شود.

با ارتبــاط با ما ،زمينــه تهيه گــزارش پيرامون مشــكالت شــهري را فراهم كننــد .تلفن
هــر روز بــه جــز روزهــاي تعطيــل شــنونده صــدای شماســت].

چرا حقالتدریس معلمان پرداخت نميشود؟

رفع مشكالت شهرداریها با اصالح قانون

ديگر نماينده اراك ،خنداب و كميجان در خانه ملت میگوید:
با توجه به اينكه شهرنشــيني رشد روزافروني دارد و بيشتر از
نيمي از جمعيت در شهرها ساكن هستند ،بنابراين تغيير در
روند مديريت شهري به سمت و ســوي تخصص و تعهد يك
مساله مهم و ضروري است كه بايد مورد توجه قرار گيرد.
«سيد مهدي مقدسي» بيان میکند :ایجاد درآمدهاي پايدار
نيز يكي ديگر از مواردي است كه شهرداریها را با مشكالت و
چالشهاي بسيار جدي مواجه كرده كه قطعاً با اليحه اصالح
قانون شهرداریها رويكردي جديد در مديريت درآمد و هزينه
شهرداري ايجاد خواهد شد .وي ادامه میدهد :عالوه بر درآمد
پايدار شهرداریها ،دادن اختيارات بيشتر به اين نهاد خدمات
رســان در كنار ايجاد منابع پايدار در شــهرداري تأثیر بسيار
زيادي بر مديريت شهري خواهد داشت.
نماینــده اراک ،خنداب و کمیجان در خانــه ملت میافزاید:
ســرمايه گذاري از سوی شهرداریها با مشــاركت مردم نيز
میتواند در كنار منابع موجود در اين بخش از جمله ماليات بر
ارزش افزوده در اداره شهرها موثر باشد ،اين در حالي است كه
ماليات بر ارزش افزوده به تنهايي نمیتواند بر رفع مشكالت
شهري تأثیرگذار باشد.
بودجه يك هزار ميليارد توماني شهرداریهای استان

معاون عمراني اســتاندار نيز در اين رابطه میگوید :مركزي
با جمعيتي حدود يــك ميليون و  400هــزار نفر داراي 33
شهرداري است كه اين شهرداریها در ردهبندي از درجه يك
تا  11قرار گرفتهاند .در واقع میتوان گفت در شهرداريهاي
اســتاناكنون  4هزار پرســنل به شــهروندان خدمات ارائه
میدهند« .عزيــز فيلي» بيان میکند :درآمد شــهرداریها
با توجه به اينكــه از محل اعتبارات اســتاني ،ملي و عوارض
شهروندان تأمین میشود رقم ناچيزي است و شهرداریها را
با مشكالت مالي مواجه كرده است .بنابراين در اين زمينه بايد
تالش شود تا با اصالح برخي قوانين درآمد شهرداریها افزایش
یابد .وي ادامه میدهد :بسياري از شهرداریها به دليل كاهش
درآمد و نبود نقدينگي متحمل ضرر بســيار زيادي شدهاند و
برخي از شهرداریهای استان از جمله ساوه ،زرندیه و دلیجان
به دلیل کاهش اعتبارات نتوانستند بسياري از حقوق معوقه

می خواهم مسئوالن آموزش و پرورش استان توضیح دهند که چرا حقالتدریس
معلمان در سال  95و  96را كه جمعاً  6ماه است ،پرداخت نمیکنند؟ معلمان كه
آينده فرزندان اين كشور را ميسازند نبايد درگير معيشت و مشكالت مالي باشند.
يكي از معلمان حقالتدريس از اراک

سلب آرامش از سوي میوه فروشهای وانتی
میوه فروشهای وانتی در دو طرف تنها خیابان کمیجان قرار ميگيرند و باعث
سد معبر ميشوند ،به همین دلیل عالوه بر سلب آرامش مردم ،برای پارک کردن
وسایل نقلیه شهروندان كميجاني نيز جایی پیدا نميشود.
حميدرضا كميجاني از كميجان

خود در  3ماه نخست امســال را پرداخت كنند .همين مساله
نارضايتي كاركنان شهرداریها را به همراه داشته است.
معاون عمرانی استاندار میافزاید :در زمينه اجراي قانون ارزش
افزوده در برنامه ششم توسعه بايد شيب ماليمي در نظر گرفته
شود و در اين زمينه مجلس تدابير و راهكارهايي اتخاذ كند كه
اين برنامه با شيب ماليم و در مدت زمان  5ساله انجام شود.
فيلي با اشــاره به اهميت اصالح اين قانون در مجلس شوراي
اســامي اظهار میکند :در صورتي كه در زمينه اصالح اين
قانون گامي برداشته نشود مشكالت شهرداريها الينحل باقي
خواهد ماند و شهرداریها نيز روز به روز با مشكالت جدیتری
روبه رو میشــوند.وي در ادامه با اشــاره بــه بودجه مصوب
شهرداريهاي استان در سال جديد میگوید :بودجه مصوب
امسال  33شهرداری اســتان بيش از یک هزار میلیارد تومان
و سرانه متوسط شهرداریهای استان  9میلیون ریال است.

ســید مهدی مقدســی :با توجه بــه اينكه
شهرنشيني رشــد روزافروني دارد و بيشتر
از نيمي از جمعيت در شــهرها ساكن هستند،
بنابراين تغيير روند مديريت شهري به سمت و
سوي تخصص و تعهد يك مسئله مهم و ضروري
است كه بايد مورد توجه قرار گيرد

کافه کتاب
شعرهای کاشتنی براتیگان چاپ شدند
مجموعه شعر «لطفا این کتاب را بکارید» سروده «ریچارد براتیگان» با ترجمه «مهدی
نوید» و «لیال صمدی» را نشر چشمه منتشر و راهی بازار نشر کرد.
به گزارش مهر ،این کتاب شصتودومین کتاب مجموعه «شعر جهان» است که این
ناشر چاپ میکند« .لطفا این کتاب را بکارید» یک مجموعه گزیده شعر است که از ۸
دفتر شعر براتیگان ،شاعر و داستاننویس آمریکایی گردآوری شدهاند .عناوین  ۸دفتر
یادشده به این ترتیب است« :قرص ضد فاجعه معدن اسپرینگ هیل»« ،لطفا این کتاب
را بکارید»« ،مفت سوا ِر جلیل»۳۰« ،ام ژوئن۳۰ ،ام ژوئن»« ،بار زدن جیوه با چنگک»،
«عکس دستهجمعی بدون آدمهای سرشناس نور موجود»« ،موفق باشی ،کاپیتان
مارتین» و «رومل تا اعماق مصر به راه خود ادامه میدهد».
«لطفا این کتاب را بکارید» نام یکی از دفترهایی است که چند شعر آن در این مجموعه
چاپ شده و دارای  ۸شعر بوده است که روی پاکتهای بذر داخل یک پوشه نخستین
بار در تیراژ  ۶هزار نسخه و با سرمایه شخصی براتیگان در بهار سال  ۱۹۶۸چاپ و عرضه
شد 2 .لبه داخل پوشه  ۸بذر ( 4گل و  4سبزی) را در خود جا داده بودند .روی هر پاکت
شعری چاپ شده بود که عنوانش نوع بذر موجود در آن پاکت بود.
«دفن و دفن حشــرهام»« ،کاهو»« ،بازی بیسبال»« ،شــیر برای اردک»« ،شمع
خوشصحبت»« ،روز برای شب»« ،کرمها»« ،ســالوادور دالی» و ...عناوین برخی از
شعرهای این کتاب هستند.
شعر «کاهو» را از این کتاب میخوانیم« :تنها آرزویی که داریم /کودکانمان هستند و
بذرهایی که /به آنها میدهیم و /باغهایی که با هم میکاریم».
این کتاب که پیش از این و با همین ترجمه در سال  1388از سوی نشر «رخداد نو»
منتشر شده بود ،اکنون در  ۱۹۶صفحه ،شمارگان هزار نسخه و قیمت  ۱۷هزار تومان
راهی کتابفروشیها شده است.

بنای چهار طاقی تفرش
عکس :همشهری  -امیر قادری

عـکس
نوشــت

آموزش
آموزشهای فنی و حرفهای در استان
هدفمندمیشود
مدیرکل فنی و حرفهای استان گفت :آموزشهای فنی و حرفهای در استان مرکزی
توگو با تسنیم با اشاره به
هدفمند ارائه میشــود« .فریبرز فضلیخانی» در گف 
اقدامات فنی و حرفهای در استان اظهار کرد :ســازمان آموزش فنی و حرفهای از
سال گذشته به صورت قویتر از سالهای قبل ،بازاریابی و آموزش به مجموعهای
که هدفمند کار میکند را آغاز کرد ه اســت .وی افزود :این برنامه به  6تفاهمنامه
منتج شده اســت .برای مثال طبق تفاهمنامه با کمیته امداد ،اگر یک سرپرست
خانواده داوطلب آموزش برای ایجاد شغل است ،به فنی و حرفهای معرفی میشود
و او را آموزش میدهیم .فضلیخانی بیــان کرد :این یعنی کمیته امداد تحقیق و
بازاریابی خود را انجام داده است و به فنی و حرفهای اطالع میدهد .به عنوان مثال
اگر به یک خیاط جهت تولید پوشاک نیاز باشد ،مرکز فنی و حرفهای با توجه به
آن تفاهمنامه به داوطلب آموزش میدهد.مدیرکل فنی و حرفهای استان با اشاره
به انعقاد تفاهمنامه با این سازمان گفت :تفاهمنامههای دیگر با سازمان صنعت و
معدن ،بهزیستی ،سازمان زندان ،اتاق اصناف وبسیاری از نهادها امضا شده و آنها
به ما اطالع میدهند چه نیازی دارند .به این روش آموزش بازار محور میگویند.
این مسئول عنوان کرد :این کار برای تناسب بازار کار و آموزشهای الزم کمک بسیار
مفید وخوبی است ،البته بخشی از آموزشها با توجه به عالیق افراد صورت میگیرد
که خودشان به دنبال کار هستند یا ممکن است کارآفرین شوند.

