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عناوین مطالب

ندای پیشرفت و توسعه 

تو را اي كهن بوم و بر، دوست دارم نهاوند

مجتمع پزشكي دكتر زهرا رضوي
»نهاوند، خيابان هفده شهريور«

آزمايشگاه تشخيص طبي
دكتر زهرا رضوي

طرف قرارداد با كليه ي بيمه ها، بيمه ي روستايي، بيمه ي طاليي و آتيه سازان، بنياد شهيد و 
بنياد جانبازان وبانک ها

مجهز به دستگاه هاي پيشرفته ی روز و كادر مجرب انجام همه ی آزمايش های درخواستی 
پزشکان محترم در بخش هاي مختلف آزمايشگاه شامل:

هماتولوژي                                 ایمونولوژي
هورمون شناسي                         انگل شناسي

    بیوشیمي                                     تجزیه ي ادرار
                                 سرولوژي                             میكروب شناسي  

        
 نمونه گيري در منزل و ارسال جواب آزمايش به نشاني

ساعت كار آزمايشگاه: 7:30 تا 20:30 )يكسره باز است(

آدرس: نهاوند، خيابان هفده شهريور، مجتمع پزشكي دكتر رضوي طبقه ي همكف، 
تلفكس: 081-33242625

به قلم مديرمسئول  
ــدوار  ــيار امي ــل بس ــرب العج ــان ض ــج روز از پاي ــل و پن چه
كننــده آقــای فرمانــدار در خصــوص مديــران پــروازی و اســکان 
خانــواده هــای آنهــا در نهاونــد گذشــت ، امــا هيــچ اتفاقــی در 
ــاده  ــر ج ــح و ظه ــر روز صب ــان ه ــاد و همچن ــورد نيفت ــن م اي
آورزمــان جوالنــگاه مديــران پــروازی و اتومبيــل هــای دولتــی 

ــان اســت !  ــار آن در اختي
ــدار اگــر مانعــی در اجــرای ايــن كار مــی بينيــد ،  آقــای فرمان

ــا مــردم مطــرح كنيــد .  ــه ب صادقان
در نهاونــد مديــر كاربلــد تحصيلکــرده ی بومــی فــراوان داريــم ، 

چــرا در حاشــيه قــرار دارنــد؟
بــرای مــردم ايــن شــهر ســئوال اســت ، چــرا از مديــران غيــر 
بومــی و پــروازی بــه ايــن تعــداد فــراوان در اين شــهر اســتفاده 

مــی شــود ؟؟!!
 بــا تحقيــق و پژوهــش اعــالم مــی كنــم اصلــی تريــن دليــل 
عقــب افتادگــی و عــدم توســعه يافتگــی نهاونــد از شــهرهای 
ــن  ــا همي ــتقيمی ب ــبت مس ــرفت ، نس ــه پيش ــوار و قافل همج
مديــران سفارشــی پــروازی )مديــران 911 ( و غيــر بومــی ايــن 
شــهر دارد ، كــه نهايــت اســتفاده )حــق مديريــت – خــودروی 
ــه  ــهر ب ــن ش ــد و از اي ــی برن ــردد و... (را م ــه ت ــی – هزين دولت
عنــوان ســکوی پــرش بــه مناصــب باالتــر بهــره مــی برنــد ، اما 
مــردم ايــن شــهر را اليــق نمــی بينند كــه خانــواده هايشــان را  

دركنــار آنــان اســکان دهنــد .
آقــای فرمانــدار ، مــردم ايــن شــهر منتظــر اعــالم نتيجــه ضرب 

العجــل شــما ، بــه مديــران پــروازی هســتند . همين .

سرپرســتی  بــه  را  حضرتعالــی  شایســته  انتصــاب 
ــک و  ــد ، تبری ــتان نهاون ــکی شهرس ــکده پیراپزش دانش
ــر  ــه از مفاخ ــاب ک ــرای آنجن ــوده ، ب ــرض نم ــت ع تهنی
علمــی اســتان همــدان مــی باشــید در مســئولیت جدید 

ــم . ــرافرازی آرزومندی ــت و س موفقی

دكتر علی چگنی )مدير مسئول پايگاه خبری و نشريه فرياد نهاوند (

همشهری ارجمند و مدیر توانا
جناب آقای دكتر خدایار عشوندی 

پــس از چنديــن مــاه تأخيــر از ) ارديبهشــت تــا كنــون ( ، مشــاوره ، مجادلــه  و كشــمکش و رايزنــی هــای پيــدا 
ــه ترتيــب زيــر  و پنهــان باالخــره هيئــت رئيســه شــورای اســالمی شــهر نهاونــد در ســال آخــر عمــر شــورا ب

مشــخص شــد . 
1( آقای مهندس اميد جاللوند رئيس شورا و سخنگو – کمیسیون های ماده 7 و 77  

2(آقای حاج صفی اله خرم آبادی بعنوان نائب رئيس شورا  - كميسيون ماده 100
3( آقای مهندس مسعودرضی بعنوان خزانه دار شورا - كميسيون ماده صد 

4( آقای منصور صالح منشی شورا 
نشــريه مردمــی فريــاد نهاونــد ضمــن عــرض تبريــک بــه اعضــای هئيــت رئيســه جديــد شــورا ، اميــدوار اســت 
ــا برنامــه ريــزی و نظــارت هــر چــه بيشــتر  ــا تركيــب جديــد، فــارغ از حاشــيه هــا ، ب شــورای شــهر نهاونــد ب
ــرار دهــد و  ــده از عمــر خــود ، در دســتور كار ق ــی مان رســيدگی ،  توســعه و مبلمــان شــهری را در يکســال باق

پاســخی بــرای مطالبــات انباشــته ی مــردم نهاونــد ، داشــته باشــند .

تركیب هیئت رئیسه جدید شورای شهر نهاوند مشخص شد

قابل توجه شهروندان نهاوندی
 آمار كرونایی های نهاوند از یک هزار نفر گذشت

بــا توجــه بــه عــدم رعایــت دســتورات بهداشــتی و عــدم اســتفاده از ماســک توســط شــهروندان تعــداد 
مبتالیــان بــه كرونــا در نهاونــد بــه 1002 نفــر رســید. )1399/7/8(  ایــن آمــار شــامل 448 بیمــار مثبــت 
كرونایــی بســتری و 554 بیمــار مثبــت ســرپایی مــی شــود. همچنیــن مجمــوع تعــداد مبتالیــان كرونایــی 
در اســتان همــدان بــه 10944 نفــر رســید و تاكنــون 587 نفــر نیــز در كل اســتان جــان خــود را از دســت 

داده انــد. هــم اكنــون هــم بیــش از 570 نفــر در بیمارســتانهای اســتان بســتری هســتند.

نماینده نهاوند در مجلس عنوان کرد :

نمايندگان نسبت به حاشيه سازی ها برای 
مجلس هوشيار باشند

برگزاری ششمين جلسه شورای هماهنگی 
مديران كل دستگاههای زير مجموعه 

وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی استان 
همدان در نهاوند

اختصاص اعتبار 900 ميليون تومانی برای 
كاوش معبد الئوديسه

اكباتان همدان ، قهرمان نخستين دوره 
جام شهدای رسانه استان شد

حجت االسالم دکتر فالحی نماینده مردم همدان : 

مخالف بكارگيری معلمان حق التدريسی از 
لرستان هستيم
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سرپرســت اداره اوقــاف و امــور خیریــه نهاونــد 
گفــت: بــه مناســبت چهلمیــن ســالگرد هفتــه 
دفــاع مقــدس، نمایشــگاه »گنــج جنــگ« 
ــزاده محمــد و  در محــل آســتان مقــدس امام

ــود. ــا می ش ــد برپ ــی)ع( نهاون عل
بــه  »ســید حســین حســینی«، گفــت:  
مناســبت چهلمیــن ســالگرد هفتــه دفــاع 
در  جنــگ«  »گنــج  نمایشــگاه  مقــدس، 
محــل آســتان مقــدس امامــزاده محمــد و 

می شــود. برپــا   ( علی)عنهاونــد 
ــه شهرســتان  ــور خیری ــاف و ام سرپرســت اوق
ــگ«  ــج جن ــگاه »گن ــزود: در نمایش ــد اف نهاون
و  و  طراحــی  جنگــی  منطقــه  از  بخشــی 
بازســازی شــده اســت، تولیــد و پخــش کلیــپ 
بــا محتــوای مرتبــط بــا دفــاع مقــدس و 
ــب  ــس و ش ــگاه عک ــی نمایش ــورا، برپای عاش
ــاع  ــان دوران دف ــری راوی ــت گ ــره، روای خاط
ــی  ــش بین ــن نمایشــگاه پی ــدس و ... در ای مق

ــت. ــده اس ش
وی اضافــه کــرد: ایــن نمایشــگاه بــا همــکاری 
هیئــت امنــای آســتان مقــدس امامــزاده 
محمــدو علــی)ع( و گــروه جهادی عقیــق ۳۱۳ 
ــت ۶  ــهریور لغای ــه از ۳۱ ش ــدت ۱ هفت ــه م ب
ــب در  ــا ۸ ش ــح ت ــاعت ۸ صب ــاه از س ــر م مه
محــل امامــزاده پذیــرای بازدیــد عمــوم خواهد 

بــود.
ــدس  ــتان مق ــاط آس ــد: در حی ــادآور ش وی ی
امامــزاده محمــد و علــی)ع( نهاونــد، ۶۰ شــهید 
دفــاع مقــدس بــه خــاک ســپرده شــده اســت 
ــر  ــزار مطه ــدس م ــاع مق ــه دف ــه در هفت ک
شــهدا غباروبــی و عطــر افشــانی خواهــد شــد، 
همچنین مراســم شــهادت حضرت رقیــه )س( 
نیــز بــا رعایــت شــیوه نامــه هــای بهداشــتی در 

ایــن مــکان برگــزار خواهــد شــد.
حســینی از دیــدار و سرکشــی از خانــواده 
ــه  ــا هفت ــان ب ــت: همزم ــر دادو گف ــهدا خب ش
دفــاع مقــدس، از ۴ خانــواده شــهید )اولویــت با 
شــهدای مدفــون در آســتان امامــزاده محمــد 
ــی و  ــتان سرکش ــر شهرس ــی)ع( و ایثارگ و عل

ــه عمــل خواهــد آمــد. ــدار ب دی
ایــن مقــام مســئول یــادآور شــد: چنــد روزی 
اســت کــه نمایشــگاه عکــس بــا موضــوع 
ــزاده  ــدس امام ــتان مق ــدس در آس ــاع مق دف
مهــدی)ع( شهرســتان برپــا شــده اســت؛ ایــن 
ــر از  ــاه صف ــان م ــا پای ــه روزه ت نمایشــگاه هم
ــد  ــرای بازدی ــا ۸ شــب پذی ســاعت ۸ صبــح ت

ــوم اســت. عم
وی ادامــه داد: هیئــت آنالیــن آســتان مقــدس 
امامــزاده مهــدی)ع( نیــز هــر شــب ســاعت ۱۰ 
بــا محوریــت ســخنرانی و روضــه خوانــی و ... به 
ــده از کنــار ضریــح مظهــر آســتان  صــورت زن
در فضــای مجــازی پخــش می شــود، گفتنــی 
اســت ایــن برنامــه بــه مــدت ۱۰ شــب ادامــه 

خواهــد داشــت.

برپایی نمایشگاه
 »گنج جنگ« در نهاوند

ــورای  ــس ش ــددر مجل ــردم نهاون ــده م نماین
گفــت:  اســالمی 
فقــط  امــروز 
ــئوالن  ــد ازمس بای
دربــاره  اجرایــی 
ــامان  ــاع نابس اوض
کــه  اقتصــادی 
بــار ســنگینی را 
ملــت  دوش  بــر 

ــار  ــردم را دچ ــت م ــرده و معیش ــل ک تحمی
مشــکل کــرده مطالبــه کــرده و از تمــام ابــزار 
ــم . ــتفاده کنی ــر اس ــن ام ــرای ای ــی ب قانون
علیرضــا شــهبازی نماینــده مــردم نهاونــددر 
مجلــس شــورای اســالمی بــا اشــاره بــه اینکه 
از زمــان انتخــاب نماینــدگان مجلــس یازدهم 

بــه عنــوان وکالی ملــت در مجلــس تخریــب 
ــات  ــژه برخــی جریان ــی کاروی ــس انقالب مجل
خــاص در کشــور شــد، گفــت : برخــی 
ــرای  ــات تــالش مــی کننــد هــر روز ب جریان
مجلــس یازدهــم و نماینــدگان منتخــب ملت 

حاشــیه جدیــد خلــق کننــد .
ــت  ــه و اولوی ــه اینکــه دغدغ ــا اشــاره ب وی ب
مجلــس یازدهــم پیــدا کــردن راهــکاری برای 
حــل معضالت معیشــتی کشــور اســت عنوان 
ــرای مجلــس یازدهــم  کــرد : کســانی کــه ب
هــر روز بــه هــر بهانــه یــک حاشــیه ســازی 
ــس از  ــراف مجل ــان انح ــد قصدش ــی کنن م
مســائل اصلــی و درگیــر کــردن نماینــدگان 

ــا مســائل فرعــی اســت. ب
نماینــده مــردم نهاونــد در مجلــس بــا بیــان 

اینکــه یــک روز حقــوق نماینــدگان را بهانــه 
مــی کننــد و روز دیگــر واکنــش بــه خــودرو 
را دســتاویز قــرار مــی دهنــد تــا نماینــدگان 
ــد  ــیه کنن ــار حاش ــم را گرفت ــس یازده مجل
ــی  ــح کــرد : روشــن اســت رســانه های تصری
ــا  ــازی ه ــه جوس ــن گون ــه ای ــت ب ــه دس ک
مــی زننــد و گرداننــدگان آنهــا کــه خــوراک 
رســانه ای فراهــم مــی کننــد بــه فکــر 
ــای  ــه ج ــه ب ــتند ک ــردم نیس ــکالت م مش
ــل  ــرای ح ــی ب ــئوالن اجرای ــه از مس مطالب
مشــکالت معیشــتی مردم هــر روز ســناریوی 
جدیــدی علیــه مجلــس طراحــی مــی کنند .
ــدگان  ــد نماین ــان اینکــه بای ــا بی شــهبازی ب
مجلــس در چنیــن فضایــی کــه برخــی 
تــالش در شــبهه افکنــی علیــه مجلــس 

ــه  ــه ب ــرده و بهان ــل ک ــیار عم ــد هوش دارن
ــه  ــرد : ن ــد ک ــد تاکی دســت دشــمنان ندهن
ــی  ــه خودروی ــم و ن ــت کردی واکســنی دریاف
بــه اســم مان شــده پــس بایــد هوشــیار 
باشــیم و بــا اتــکا بــه مدیریــت انقالبــی از هــر 
گونــه درگیــر شــدن بــا حواشــی کارشــکنانه 

ــم . ــز کنی پرهی
مجلــس  در  نهاونــد  مــردم  نماینــده 
خاطرنشــان کــرد : امــروز فقــط بایــد از 
ــاره اوضــاع نابســامان  مســئوالن اجرایــی درب
ــر دوش  ــنگینی را ب ــار س ــه ب ــادی ک اقتص
ــردم را  ــت م ــرده و معیش ــل ک ــت تحمی مل
دچــار مشــکل کــرده مطالبــه کــرده و از 
تمــام ابــزار قانونــی بــرای ایــن امــر اســتفاده 

ــم . کنی

نماینده نهاوند در مجلس عنوان کرد :

نمایندگان نسبت به حاشیه سازی ها برای مجلس هوشیار باشند
تخریب مجلس کارویژه برخی جریانات خاص است

ــترک  ــگاه مش ــدس صبح ــاع مق ــه دف ــاز هفت ــبت آغ ــه مناس ب
ــد. ــزار ش ــد برگ ــلح نهاون ــای مس نیروه

 همزمــان بــا چهلمیــن ســالگرد هفتــه دفــاع مقــدس بــا حضــور 
ــم  ــئوالن مراس ــی و مس ــی و انتظام ــای نظام ــیجیان، نیروه بس

ــزار شــد. ــد برگ صبحــگاه مشــترک در ســپاه نهاون
ســرهنگ علــی مختــاری، فرمانــده ســپاه نهاونــد در ایــن مراســم 
ــا  گفــت : هیچــگاه در مقابــل دشــمن تســلیم نخواهیــم شــد و ب
تدابیــر رهبــر معظــم انقــالب از همــه عرصه هــای ســخت عبــور 

خواهیــم کــرد.
وی اظهــار داشــت : جنــگ حــق و باطــل ادامــه دارد و مســتکبران 
بایــد بداننــد هــدف انقــالب اســالمی مشــخص اســت و بــا قــدرت 

بــه مســیر پــر افتخــار خــود ادامــه مــی دهــد.
ــوی  ــتکبار ق ــا اس ــه ب ــزود : راه مقابل ــد اف ــپاه نهاون ــده س فرمان
شــدن اســت و بایــد در همــه عرصــه هــا قــوی باشــیم و در مقابــل 

دشــمنان بایســتیم.
وی گفــت : دشــمن در ایــن ســال هــا از انقــالب اســالمی ضربــه 
هــای زیــادی خــورده اســت و متوجــه شــده کــه شــرایط بــا ســال 

هــای اوایــل انقــالب تفــاوت دارد.
مختــاری اظهــار داشــت : امــروز ایــران اســالمی بــه برکــت دفــاع 
ــا  ــتادگی و ب ــت و ایس ــا مقاوم ــت و ب ــدار اس ــدس در اوج اقت مق

روحیــه جهــادی پیشــرفت هــای زیــادی کــرده اســت.
وی ادامــه داد : دشــمنان بــه خوبــی مــی داننــد کــه اگــر بــر ضــد 
کشــور اســالمی اقدامــی کننــد بــا پاســخ کوبنــده فرزنــدان غیــور 

ایــران اســالمی مواجــه خواهنــد شــد.
ــد در پایــان عنــوان کــرد : در عرصــه هــای  ــده ســپاه نهاون فرمان
مختلــف نظامــی بــا اتــکا بــه تــوان داخلــی پیشــرفت هــای خوبــی 
ــد  ــم بای ــر ه ــای دیگ ــا در عرصــه ه ــن پیشــرفت ه ــم و ای کردی

ادامــه یابــد.

دشمن همواره در حال توطئه است
ــه  ــام جمع ــی، ام ــعلی مغیث ــلمین عباس ــالم والمس ــت االس حج
نهاونــد نیــز در ایــن مراســم گفــت : رزمنــدگان اســالم در دفــاع 
ــجاعت در  ــان و ش ــا ایم ــدا و ب ــن خ ــروی از دی ــا پی ــدس ب مق

ــتادند . ــتکبار ایس ــل اس مقاب
ــا  ــمنان ب ــالمی دش ــالب اس ــروزی انق ــد از پی ــه داد : بع وی ادام
توطئــه هــای مختلــف ســعی در ضربــه زدن بــه کشــور داشــتند و 
بــا تحریــم و فشــار و تهدیــد ســعی در پیــاده کــردن نقشــه هــای 

خــود دارنــد .
مغیثــی گفــت : دشــمن همیشــه در حــال برنامــه ریــزی و توطئــه 
اســت و برنامــه آنهــا فشــار حداکثــری و ایجــاد ناامنــی اســت و 

ســعی در تفرقــه و ایجــاد مشــکل دارنــد .
وی بیــان داشــت : مــردم و مســئوالن بایــد نقشــه هــای دشــمنان 
را بــه خوبــی بشناســند و بــا بصیــرت و آگاهــی نقشــه هــای آنهــا 

را خنثــی کننــد .
ــاع  ــه دف ــت : هفت ــار داش ــان اظه ــد در پای ــه نهاون ــام  جمع ام
مقــدس فرصــت خوبــی بــرای بیــان دســتاوردهای دفــاع مقــدس 
ــرای نســل جــوان  ــران اســالمی ب و رشــادت هــای رزمنــدگان ای

اســت .

جبهه استکبار ضربات سختی از انقالب 
اسالمی خورده است

ــز  ــر عزی ــت رهب ــاه از موافق ــا گذشــت ۷ م ب
ــورو از  ــارد ی ــک میلی ــا برداشــت ی انقــالب ب
ــه  ــص آن ب ــی و تخصی ــعه مل ــدوق توس صن
وزارت بهداشــت، نمکــی بــرای بــار چنــدم از 
بی برنامگــی دولــت بــرای تحقــق ایــن وعــده 

گالیــه کــرد.
ــان  ــه نش ــه و بودج ــازمان برنام ــزارش س گ
ــدود ۵.۶  ــی ح ــم پرداخت ــه رق ــد ک می ده
هــزار میلیــارد تومــان بــوده اســت. بــا 
ــغ در  ــن مبل ــد از ای ــه ۳۰ درص ــرض اینک ف
ــرار گرفتــه باشــد  اختیــار وزارت بهداشــت ق
ــون  ــدود ۷۰۰ میلی ــد ح ــت بای ــون دول اکن
بــه عبارتــی ۲۱ هــزار  یــوروی دیگــر و 
ــه  ــل و ب ــال تبدی ــه ری ــان را ب ــارد توم میلی
ــار  ــده آن در اختی ــد و عم ــز کن ــه واری خزان
ــال ۹۷  ــرد. در س ــرار گی ــت ق وزارت بهداش
ــای  ــرکت ها و کارخانه ه ــیاری از ش ــز بس نی
ــن  ــران تامی ــا بح ــد ب ــالم کردن ــی اع داروی
از  جهانگیــری  مواجه انــد،  هزینه هــا 
ــت ۵۰۰  ــا برداش ــالب ب ــر انق ــت رهب موافق
بــرای  توســعه  صنــدوق  از  دالر  میلیــون 
شــرکت های دارویــی خبــر داد امــا بعــد 
وزیــر وقــت بهداشــت گفــت: خبــر دارم 
ــدوارم  ــد. امی ــش کنده ان ــی برای ــه چاه های ک
نخواهنــد بــا ایــن پــول آنهــا را پــر کننــد تــا 
ــرانجام  ــد س ــیم هرچن ــی بکش ــم نفس بتوانی
پــس از کــش و قوس هــای زیــاد ایــن مبلــغ 

ــت. ــرار گرف ــالمت ق ــه س ــار بیم در اختی
ــی از  ــش مهم ــه بخ ــت ک ــه داش ــد توج بای
ــه  ــان و پرداخــت کاران ــای کادر درم هزینه ه
آنهــا از محــل درآمدهــای بیمارســتان ها 
پرداخــت می شــد امــا بــا شــیوع کرونــا 
ــل  ــه دلی ــتان ها ب ــی از بیمارس ــد برخ درآم
پذیــرش بیمــاران مبتــال کرونــا و عــدم 
ــر رســیده  ــه صف ــادی ب ــاران ع ــه بیم مراجع
ــه  ــد ب ــت بای ــاف دول ــن اوص ــا ای ــت ب اس
ــد  ــل کن ــه داده عم ــی ک ــا و قول های وعده ه
ــت  ــت وزارت بهداش ــه دس ــول ب ــن پ ــا ای ت

ــد. برس

چرا موجودی کافی نیست‼

ــاص  ــای خ ــگاه ه ــی از ن ــدس یک ــاع مق دف
ــود ــالمی ب ــران اس ــه ای ــد ب خداون

مــردم علیرغــم  همه ســختی هــا و نامالیمات 
، پــای انقــالب و نظــام اســالمی ایســتاده اند

فریــاد نهاونــد: حجــت االســالم و المســلمین 
مغیثــی امــام جمعــه شهرســتان نهاونــد 
ــن  ــی ای ــگ عموم ــورای فرهن ــه ش در جلس
ــر  ــه ه ــی ک ــه روایت ــاره ب ــا اش ــتان ب شهرس
کــس بگویــد خــدا و پــای آن بایســتد خداوند 
نیــز او را کمــک خواهــد کــرد پیــروز هســتند 
و اینکــه ایــن روایــت در جامعــه مــا عینیــت 
ــروز  ــت : ام ــار داش ــت ؛ اظه ــرده اس ــدا ک پی
ــالمی  ــران اس ــال ای ــد متع ــف خداون ــه لط ب
ــدارد و  ــا ن ــدرت ه ــی از ابرق ــه هراس هیچگون
ــا فشــارهای اقتصــادی و  آنــان قصــد دارنــد ب
فرهنگــی و تحریــم هــا ملــت ایــران اســالمی 
ــت  ــا مل ــد ام ــی ده ــرار م ــار ق ــت فش را تح
ــدون  ــران اســالمی ب ــرور ای ــوی و شــهید پ ق
هیچگونــه هراســی پــای آرمانهــا ایســتادند و 
ــه کشورشــان  ــد کــه دشــمنان ب اجــازه ندادن

ــد . ــدی کنن تع
ــا  ــا و مملکــت م ــردم م ــروز م ــزود : ام وی اف
بخاطـــر همــون اســتقامت هشــت ســاله بــه 
ــر  ــیده و دیگ ــی رس ــه ای از بازدارندگ مرحل
ترســی از بیگانــه نــدارد، امــروز نــه تنهــا دولت 
مــا بلکــه  مــردم مــا نیــز از ابرقــدرت زمـــان 
آمریــکا کــه عربــده میکشــید کــه یــک دولــت 
ــا  ــدارد اینه ــر هراســی ن ــد دیگ ــا کن را جابج
ــرفتی  ــت و پیش ــان مقاوم ــر هم ــه بخاط هم
اســت کــه دوران بعــد از جنــگ هشــت ســاله 
داشــتیم ، الحمــداهلل جــای شــکر دارد و بایــد 

ــدا کنــد . ــن راه ادامــه پی ای
وی بیــان داشــت : فشــارهای اقتصــادی ، 
تحریــم هــا ، مســائل فرهنگــی کــه دشــمنان 
ــه  ــد ، هم ــود آورده ان ــا بوج ــت م ــرای مل ب
بخاطـــراین اســت کــه مــردم مــا را بــه ســتوه 
بیاورنــد ودســت ازایــن مقاومــت بردارنــد امــا 
ملــت مــا مقــاوم تــر از گذشــته پــای آرمــان 
ــتادگی  ــد و ایس ــالب ماندن ــام و انق ــای ام ه

ــد . کردن
ــه  ــا اشــاره ب ــه ب ــد در ادام ــام جمعــه نهاون ام
اینکــه شــورای فرهنــگ عمومــی بــرای رصــد 
ــا فعالیــت مــی  ــع آنه ــه ورف مشــکالت جامع
کنــد گفــت : شــورای فرهنــگ عمومــی بایــد 
مشــکالت را رصــد کنــد و بــرای بــرون رفــت 
از مشــکالت فرهنگــی راه حــل مناســب ارائــه 

کنــد . 
وی افــزود : بــا وجــود ســرمایه هایــی کــه در 
شهرســتان داریــم بــرای ایــن مشــکالت مــی 
توانــد بهتریــن راه حــل هــا ارائــه داده شــود .
وی تصریــح کــرد : ریشــه تمــام مفاســد 
اقتصــادی ، سیاســی ، اخالقــی در عمــل 
ــل و  ــع عق ــی و تاب ــف دین ــه وظای ــردن ب نک

ــت . ــودن اس ــن نب دی
حجت االســالم والمســلمین مغیثی در خاتمه 

بیــان داشــت : هــدف اصلــی شــورای فرهنــگ 
عمومــی پیــدا کــردن راه حــل مناســب بــرای 
مشــکالت و معضــالت جامعــه اســت تــا حدی 
کــه بتوانیــم جامعــه ی اســالمی را بــا فرهنگ 
ــذل  ــگ مبت ــا فرهن ــم ت ــالمی اداره کنی اس
ــاع  ــالب و دف ــگ انق ــر فرهن ــد ب ــرب نتوان غ

مقــدس غلبــه کنــد .
شرایط شهرستان نهاوند خوب نیست ، 

مردم پروتکل ها را رعایت کنند 
ــا  ــد ب ــدار نهاون ــری فرمان ــراد ناص ــپس م س
ــتان خــوب  ــاع شهرس ــه اوض ــه اینک ــاره ب اش
ــم  ــردم بگوئی ــه م ــت : چطــور ب نیســت ، گف
ــت ،  ــادی نیس ــا ع ــه کرون ــال ب ــرایط ابت ش
ــت  ــد هم ــت ، بای ــل اس ــر از قب ــی ت بحران
ــن  ــا ای ــت ت ــکار گرف ــتری ب ــالش بیش و ت

ــرد . ــن ب ــروس را از بی وی
: عــادی  فرمانــدار نهاونــد بیــان داشــت 
پنداشــتن اوضــاع از دیــد مــردم اصــال نشــانه 
ی خوبــی نیســت ، مــردم بایــد خطــر کرونــا 
را درک کننــد و در مقابــل بــه رعایــت مــوارد 

ــد . ــتی بپردازن بهداش
وی افــزود : خطــر کرونــا طــی دو هفتــه اخیــر 
خطرنــاک شــده ، شــرایط خــوب نیســت 
ــه مشــخصات  ــا ارائ ــال شــده را ب ــرد مبت هرف
کامــل و معرفــی بــه دهیــار روســتا گــردد تــا 
ــع حضــورش در اماکــن عمومــی شــوند . مان
ــی  ــایی و تعطیل ــوص بازگش ــری در خص ناص
تعطیلــی  و  بازگشــایی   : گفــت  مــدارس 
مــدارس از اختیــارات ســتاد شهرســتان و 
اســتان نیســت و ســتاد ملــی مبــارزه بــا کرونا 

ــد . ــی کن ــری م ــم گی تصمی
وی در خاتمــه تصریــح کــرد : مدیریــت بحران 
کار فرهنگــی نیــاز دارد و بــه تنهایــی امــکان 

مدیریــت آن نیســت .
دفاع مقدس میراث مشترک همه ما 

ــده  ــاری فرمان ــی مخت ــدار عل ــرهنگ پاس س
ــد در ایــن جلســه ضمــن  ســپاه ناحیــه نهاون
گرامیداشــت چهلمیــن ســالگرد دفــاع مقدس 
اظهــار داشــت : دفــاع مقــدس یکــی از 
میــراث هــای مشــترک مــا اســت ، همــه مــا 
وظیفــه داریــم از ایــن میــراث گرانقــدر دفــاع 
کنیــم  چــرا کــه ایــن میــراث را مدیــون خون 
نوجوانــان و جوانانــی هســتیم کــه درراه دفــاع 
ــال  ــان و م ــالمی ار ج ــران اس ــرزمین ای از س
ــر  ــم ت ــی مغتن ــتند و چــه فرصت خــود گذش
ــه  ــن هفت ــه در ای ــدس ک ــاع مق ــه دف از هفت
ــتگی  ــار و از خودگذش ــهادت و ایث ــه ش روحی

ــم . ــج دهی را تروی
فرمانــده ســپاه ناحیــه نهاونــد در ادامــه گفــت 
ــاع  ــه دف ــای هفت ــه ه ــز برنام ــال تمرک : امس
مقــدس بــر روی فضــای مجــازی اســت ، چــرا 
کــه دشــمن از طریــق همیــن فضــای مجازی 
ــان و  ــوص جوان ــی الخص ــا و عل ــواده ه خان
نوجوانــان مــارا مــورد هجمه قــرار داده اســت .
ــادواره هــای شــهدا ، مســابقات  وی افــزود : ی

فرهنگــی ، عکــس نوشــته هــا ، وصایــای 
شــهدا ، تولیــد محتــوا از جملــه برنامــه هایــی 
ــای  ــق فض ــه از طری ــن هفت ــه در ای ــت ک اس
مجــازی در اختیــار عمــوم قــرار مــی گیــرد .
ــدس  ــاع مق ــه دف ــرد : در هفت ــح ک وی تصری
تحویــل یــک هــزار بســته معیشــتی در قالــب 
ــوازم  ــته ل ــه و ۳۰۰ بس ــای مومنان ــک ه کم
التحریــر در اختیــار مســتضعفان و محرومیــن 

ــرار داده خواهــد شــد . ق
ورود خیرین در خرید گوشی هوشمند 

برای دانش آموزان نیازمند 
محمــد حســین دارائــی رئیــس اداره آمــوزش 
ــه  ــاره ب ــا اش ــد ب ــتان نهاون ــرورش شهرس و پ
بازگشــایی مــدارس اظهار داشــت : بازگشــایی 
مــارس طبــق برنامــه ریــزی کشــوری در 
تاریــخ مقــرر بــا اجــرای پروتــکل هــای 

ــد . ــام ش ــتی انج بهداش
واحــد  وجــود ۲۳۰  بــا   : گفــت  دارائــی 
آموزشــی و ۲۷ هــزار دانــش آمــوز در ســطح 
شهرســتان نهاونــد و گســتردگی کار آموزش و 
پــرورش ســعی شــد نــکات آموزشــی پیرامون 
ــه از  ــال آن چ ــاری و انتق ــگیری از بیم پیش
طریــق فضــای مجــازی و چــه حقیقــی اجــرا 
ــرد  ــرح زود و ف ــل ط ــن دلی ــه همی ــود ب ش
روزهــای تحصیلــی را بــرای دانــش آمــوزان و 
معلمــان اجــرا نمــود و ســعی شــد از حداقــل 
ــای بهداشــتی  ــکل ه حضــور و تشــدید پروت
و فاصلــه گــذاری اجتماعــی و نظــارت و 
همــکاری شــبکه بهداشــت اســتفاده شــود .
وی افــزود : یکــی از مشــکالت بــا وجــود 
وســعت کاری ایــن اداره کمبــود ماســک 
و مــواد ضــد عفونــی کننــده و همچنیــن 
نداشــتن گوشــی هوشــمند تعــدادی از دانــش 
آمــوزان جهــت اســتفاده از برنامــه شــاد اســت 
ــوزه را  ــن ح ــن در ای ــزم و ورود خیری ــه ع ک

ــد .  ــی طلب م
شورای فرهنگ عمومی باید خطرات کرونا 

را فرهنگسازی کند
دکترکامیــار شــیراوند ، عضــو شــورای فرهنگ 
ــت : در  ــه گف ــن جلس ــد در ای ــی نهاون عموم
حالــی کــه آمارهــای ابتــال بــه کرونــا نســبت 
بــه گذشــته افزایــش یافتــه اســت امــا ظاهــراً 
تذکــرات و هشــدارها  ناکارآمــد شــده اســت و 
ــد و اســتفاده نکــردن از  مــردم توجهــی ندارن
ــی  ــن عموم ماســک و حاضــر شــدن در اماک

بــدون ماســک عــادی شــده اســت .
ــد  ــی بای ــگ عموم ــورای فرهن ــزود : ش وی اف
فرهنگســازی کنــد ، نمــاد ســازی کنــد مثــاًل 
هــالل احمــر ، شــبکه بهداشــت و... با پوشــش 
شــاخص ورود پیــدا کننــد و بــا دادن تذکــرات 
ــال  ــان خطــرات ابت ــردم را در جری شــفاهی م

بــه کرونــا بگذارنــد .
ایــن عضوشــورای فرهنــگ عمومــی کــه خــود 
اســتاد دانشــگاه و از نخبــه هــای شهرســتان 
بازگشــایی  در خصــوص   ، اســت  نهاونــد 

مــدارس و حضــور دانــش آمــوزان بــا شــرایط 
کرونایــی در مــدارس گفــت : بــا شــبکه شــاد 
ــد  ــوند بای ــی ش ــواد نم ــا س ــا ب ــدان م فرزن
ــوزش  ــات آم ــه نج ــیم و ب ــاره ای بیندیش چ
ــه  ــوری ب ــای حض ــوزش ه ــا آم ــم و ب بروی
آمــوزش و پــرورش کمــک کنیــم ،  بایــد بــه 
دانــش آمــوزان رعایــت کــردن پروتــکل هــای 
ــتان  ــا شهرس ــم ت ــوزش دهی ــتی را آم بهداش
ــه  ــرار گرفت ــه ق ــی ک ــت خطرناک را از وضعی
نجــات دهیــم و دانــش آمــوزان و دانشــجویان 
در ســالمت کامــل در مراکــز آموزشــی حضــور 

ــد . پیداکنن
ــردم  ــت : م ــار داش ــه اظه ــیراوند در ادام ش
ــادی  ــرایط اقتص ــا ش ــم ب ــی کنی را درک م
موجــود نمــی شــود مثــل کشــورهای غربــی 
و ... جریمــه کــرد ، امــا بایــد علــم را از خطــر 
نجــات داد ، مــا هــم در مــکان هــای پرتــردد 
مــردم را بــه رعایــت پروتــکل هــای بهداشــتی 
دعــوت و آن را فرهنــگ ســازی مــی کنیــم .
درادامــه آقــای خراســانی عضــو دیگــر شــورای 
اشــاعه  منظــور  بــه   ، عمومــی  فرهنــگ 
فرهنــگ ایثــار و از خودگذشــتگی و تقدیــر از 
شــهدا و خانــواده هــای  گرانقدرآنان خواســتار 
برگــزاری یــادواره هــای شــهدا )شــهید محله( 
در مناطــق مختلــف و مقابــل منــازل شــهدای 

گرانقــدر شــدند . 
ــی  ــی چگن ــه  دکترعل ــن جلس ــه ای درخاتم
ــده  ــی و نماین ــگ عموم ــورای فرهن ــو ش عض
ــد یــک پیشــنهاد مطــرح  رســانه هــای نهاون
کــرد ، کــه موافقــت اعضــا را در پــی داشــت :
ــم  ــخ و معل ــتاد تاری ــک اس ــوان ی ــه عن وی ب
ــوز  ــش آم ــادی دان ــا تعــداد زی کــه هــر روز ب
و دانشــجو در ارتبــاط اســت ، گفــت : موضــوع 
ــگاه  ــرورش و دانش ــوزش و پ ــت در آم بهداش
هــا جــدی گرفتــه شــود واســاتید و معلمیــن 
ــتند ،  در  ــوزش هس ــدم آم ــط مق ــه در خ ک
ــا  ــن شــرایط حمایــت شــوند و از ســویی ب ای
برپایــی هشــتک اهــدای موبایــل دســت دوم 
یــا مســتعمل مــی تــوان بــه کمپیــن کمــک 
ــمند  ــی هوش ــه گوش ــی ک ــش آموزان ــه دان ب

ــد ، کمــک نمــود . ندارن
ــک  ــه ی ــی تهی ــوزان توانای ــش آم  برخــی دان
ــبکه  ــتفاده از ش ــرای اس ــد ب ــی اندروی گوش
شــاد را نــدارد ، و ایــن باعــث عقــب افتادگــی 
درســی آنهــا مــی شــود ، خیریــن در جهــت 
کمــک بــه سیســتم آموزشــی برآمــده و 
ــه در  ــود را ک ــت دوم خ ــای دس ــی ه گوش
خانــه هــا اغلــب موجــود و بــال اســتفاده اســت 
را در اختیــار ایــن دانــش آمــوزان قــرارداده تــا 
آنهــا از درس و آمــوزش جــا نماننــد و اثــرات 
ــا و  ــواده ه ــرای خان ــوع ب ــن موض ــی ای روح

ــد . ــوزان کاهــش یاب ــش آم دان
پیشــنهاد ایــن اســت کــه کمــک هــای 
ــوزش و  ــت از آم ــمت حمای ــه س ــه ب مومنان

مراکــز آموزشــی هدایــت شــوند .

در شورای فرهنگ عمومی شهرستان نهاوند چه گذشت ؟ 

عزیز غضنفری
ــالمی در  ــورای اس ــس ش ــه مجل ــوط ب ــائل مرب ــا مس ــن روزه ای
ــی اینکــه مجلــس  ــه اســت. گوی ــار رســانه ها قرارگرفت صــدر اخب
ــد  ــده ای قصــد کرده ان ــه ع ــا اینک ــن اســت ی ــر ذره بی ــی زی کنون
ــیه ها  ــوی حاش ــه س ــده ب ــور ش ــر ط ــم را ه ــس یازده ــا مجل ت

ــانند.   بکش
 دربــاره برخــی مســائل اخیــر مجلــس چــه اتفــاق تــازه ای رخ داده 
اســت کــه ایــن همــه افــکار عمومــی را تحــت تأثیــر خــود قــرار 
داده و چــون برخــی رســانه ها بــا ضریــب دادن بــر آن دمیده انــد، 
گویــی اینکــه چنیــن موضوعاتــی مســائل اصلــی کشــور هســتند.

ــد  ــس مانن ــدگان مجل ــته نماین ــای گذش ــاً در دوره ه ــا واقع  آی
ــد خــودرو  ــی مانن ــای نظــام، از امکانات ــزاران بخش ه ــر کارگ دیگ
ــرای  ــهیالت ب ــی تس ــردن برخ ــم ک ــد؟ فراه ــتفاده نمی کردن اس
نماینــدگان اقدامــی بــوده کــه در همــه دوره هــا تکــرار می شــود. 
ــرار می گیــرد،  ــات کــه در اختیــار نماینــدگان ق البتــه ایــن امکان
ــن  ــه همی ــوده اســت. ب ــف نمایندگــی ب در راســتای انجــام وظای
ــت مســکن و خــودروی  ــه وضعی ــر دارد ک ــا کســی خب ــل آی دلی
ــه تأمیــن شــده اســت؟ نماینــدگان ادوار گذشــته مجلــس چگون
 در پاســخ بــه ایــن پرســش کســی حافظــه اش یــاری نمی کنــد، 
ــرا  ــت؛ زی ــده اس ــرح نش ــی مط ــام بحث ــاً در آن ای ــون اساس چ
خودرویــی کــه بــا آن نماینــدگان بــه حــوزه انتخابیه شــان 
ــری دور از  ــد، ام ــرکت کنن ــات ش ــا آن در جلس ــد و ب ــر بزنن س
ــه  ــئوالن هم ــتفاده مس ــه اس ــه اینک ــد، چ ــی نمی ش ــار تلق انتظ
ــث  ــچ گاه باع ــور اداری، هی ــرای ام ــام از خــودرو ب ــای نظ بخش ه
تعجــب، نقــد و جنجال آفرینــی نشــده اســت. در اصــل ایــن اقــدام 
ــن تســهیالتی  ــه چنی ــد در شــیوه ارائ ــدی نیســت، هــر چن تردی

ــد.  ــم باش ــب تری ه ــنهادات مناس ــت پیش ــن اس ممک
تــا اینجــا همــه چیــز طبیعــی اســت؛ امــا اینکــه نماینــده 
و  امکانــات  از همــه  اصالح طلبــی کــه خــود در دوره قبــل 
تســهیالت مجلــس اســتفاده کــرده، حــاال منتقــد اقــدام کنونــی 
شــده، بایــد در صداقــت او شــک کــرد. جریــان سیاســی کــه  بــرای 
نمونــه چشــمان خــود را بــر روی ضــرر حــدود ۱۵۰هــزار میلیــارد 
تومانــی وزیــر اصالح طلــب نفــت بــه دلیــل حــذف کارت ســوخت 
بســته و متعــرض واگــذاری خودرویــی کــه در هــر دوره مجلــس، 
ــاً  ــت، حتم ــده اس ــرده، ش ــم می ک ــدگان فراه ــرای نماین آن را ب
ــد. ــه رفتــار می کنــد و مقاصــد دیگــری در ســر می پروران مغرضان

 دربــاره مســئولیت نماینــدگان مجلــس فعلــی، آنچــه بایــد باشــد، 
ــد  ــه نبای ــت؛ آنچ ــردم اس ــی م ــائل اصل ــر مس ــس ب ــز مجل تمرک
باشــد ســرگرم شــدن بــه حواشــی اســت. از بعــد اقتصــادی نیــز 
ــد، همــه  ــرار دارن چــون مــردم در شــرایط معیشــتی دشــواری ق
تصمیمــات و اقدامــات خــود نماینــدگان بایــد بــا در نظــر گرفتــن 
ــر  ــش از ه ــس پی ــدگان مجل ــد. نماین ــی باش ــن مالحظات چنی
اظهــار نظــر و کنــش سیاســی بایــد تبعــات سیاســی و رســانه ای 
آن را محاســبه کننــد. ایــن مجلــس متصــف بــه صفــت انقالبــی 
بــودن اســت و در طراحــی امــور مرتبــط بــا مجلــس و نماینــدگان 
ــالمی،  ــورای اس ــس ش ــی و کالن مجل ــری کل ــه جهت گی و خاص

بایــد ایــن نکتــه مهــم مــورد توجــه واقــع شــود. 

دوباره حاشیه ها!

ــت: در دوران  ــی گف ــالم مغیث ــت االس حج
ــدف  ــی باه ــتکبار جهان ــدس اس ــاع مق دف
ــور  ــه کش ــالمی ب ــالب اس ــردن انق ــود ک ناب
حملــه کــرد و بــا مقاومــت و اســتقامت 
بی نظیــر ملــت ایــران بعــد از ۸ ســال جنــگ 
تحمیلــی اســتکبار بــه هیچ یــک از اهدافــش 

ــید. نرس
عباســعلی  المســلمین  حجت االســالم  و 
گفــت:  نهاونــد  جمعــه  امــام  مغیثــی 
دوران دفــاع مقــدس یــادآور صحنه هــای 

بی نظیــری از صبــر و اســتقامت ملــت ایــران 
اســالمی در مقابــل جبهــه اســتکبار جهانــی 
بــود کــه بــا اهــداف شــوم بــه کشــور حملــه 

ــد. ــرده بودن ک
دســتور  بــا  صــدام  داشــت:  اظهــار  وی 
اربابانــش ماننــد آمریــکای  و پشــتیبانی 
جنایتــکار و اروپــای خائــن حملــه بــه کشــور 
ــدس شــروع شــد  ــاع مق ــرد و دف ــاز ک را آغ
ــران  ــردم ای ــت م ــه مقاوم ــود ک ــا ب و اینج

ــد. ــروع ش ــم ش ــل ظل ــالمی در مقاب اس
ــدس  ــاع مق ــزود: دف ــد اف ــه نهاون امام جمع
ــای  ــالب نوپ ــه انق ــد ک ــروع ش ــی ش در حال
اســالمی تــازه شــکل گرفته بــود و دشــمنان 
ــه  ــا ب ــد ت ــدد بودن ــگ درص ــروع جن ــا ش ب

ــند. ــود برس ــوم خ ــداف ش اه
وی بــا اشــاره بــه ایــن اهــداف گفــت: اولیــن 
هــدف دشــمنان از شــروع جنــگ نابــود 

ــپس در  ــود و س ــالمی ب ــالب اس ــردن انق ک
پــی تجزیــه کشــور، جلوگیــری از پیشــرفت 
و قدرتمنــد نشــدن و صــادر نشــدن انقــالب 
بودنــد. مغیثــی ادامــه داد: رزمندگان شــجاع 
ایــران اســالمی بــا عزمــی راســخ و باایمانــی 
ــل  ــام راح ــای ام ــایه هدایت ه ــتوار در س اس
ــد و  ــوی دشــمن را بگیرن ــدند جل ــق ش موف

ــد. ــاکام کنن ــا را ن آن ه
ــگ  ــال جن ــد از ۸ س ــت: بع ــان داش وی بی
دشــمنان بــه اهدافشــان نرســیدند و نــه 
ــه  ــور تجزی ــه کش ــد و ن ــود ش ــالب ناب انق
بلکــه کشــور قدرتمندتــر شــد و یــک وجــب 
از خــاک کشــور بــه دشــت دشــمن نیفتــاد.

امام جمعــه نهاونــد بابیــان اینکــه امــروز 
هــم وظیفــه مــا مقاومــت در برابــر دشــمنان 
اســت، گفــت: امــروز ایــران اســالمی در اوج 
اقتــدار اســت و باقــدرت در راســتای اهــداف 

ــت  ــت اس ــالمی درحرک ــالب اس ــی انق نهای
ــه های  ــب نقش ــد مراق ــیر بای ــن مس و در ای

دشــمنان باشــیم.
امــروز چشــم ملت هــای  داد:  ادامــه  وی 
و  اســت  اســالمی  ایــران  بــه  مظلــوم 
همان طــور کــه در ســال ۵۷ آمریــکا را از 
ــر  ــال های اخی ــردن در س ــرون ک ــور بی کش
ــد  ــزوی کردن ــه من ــکا را در منطق ــز آمری نی
ــا  ــه های آن ه ــل نقش ــار در مقاب ــا افتخ و ب

ایســتادند.
و  اینکــه وظیفــه مــا صبــر  بابیــان  وی 
مقاومــت اســت و ایــن رهنمــود قرآن اســت، 
افــزود: نســل های آینــده از اســتقامت و 
صبــر و مقاومــت دوران دفــاع مقــدس درس 
بگیرنــد و نبایــد در برابــر ســختی ها تســلیم 

ــم. ــوکل کنی ــه خــدا ت ــد ب شــویم و بای
مغیثــی اظهــار داشــت: شــهدای دفــاع 
و  تــرور  شــهید  هــزار   ۱۷ و  مقــدس 
شــهدای مدافــع حــرم درراه آرمان هــا و 
ارزش هــای انقــالب اســالمی جــان خــود را 
ــده  ــا زن ــه م ــروز وظیف ــد و ام ــم کردن تقدی
ــام شــهدا و ادامــه دادن  ــاد و ن نگه داشــتن ی

راه پرافتخــار اســت.

مقاومت دوران دفاع مقدس حاوی پیام های مهمی برای نسل های آینده است

انقالب اسالمی نقشه های شوم امریکا را در منطقه خنثی کرده است
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ــاون وزارت کار،  ــا حضــور مع ــد : ب ــاد نهاون فری
تعــاون و رفــاه اجتماعــی، معاون سیاســی اســتاندار 
ــران کل دســتگاه های  همــدان و چنــد تــن از مدی
اجرایــی اســتان خانــه امیــد بازنشســتگان کشــوری 
شهرســتان نهاونــد افتتــاح شــد. عملیــات اجرایــی 
ــطح  ــد در س ــه امی ــومین خان ــه س ــا ک ــن فض ای
اســتان اســت از ســال ۹۷ بــا حضــور ربیعــی وزیــر 
ــای  ــا زیربن ــا ب ــن فض ــد، ای ــاز ش ــت آغ ــاه وق رف
ــارد و  ــش از ۴ میلی ــار بی ــع و اعتب ــر مرب ۵۰۰ مت
ــازمان  ــع س ــل مناب ــان از مح ــون توم ۵۰۰ میلی
ــات  ــا امکان ــاه ب بازنشســتگان کشــوری و وزارت رف
ــه، ســالن جلســات، ســایت و  الزم شــامل کتابخان

ــات الزم حــداث شــده اســت. دیگــر امکان

۱۰۷۰ میلیارد تومان به طرح های 
نیمه تمام همدان اختصاص یافت

آئیــن  در  امــروز   عصــر  آزادبخــت  مصطفــی 
ــرد:  ــار ک ــد اظه ــد نهاون ــه امی ــرداری از خان بهره ب
ــر رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه  در ســفر اخی

بــه اســتان همــدان ۱۰۷۰ میلیــارد تومــان اعتبــار 
اســتان  نیمه تمــام  طرح هــای  تکمیــل  بــرای 

ــد. ــاص داده ش ــدان اختص هم
وی بــا بیــان اینکــه در ایــن ســفر ۱۰۰۰ میلیــارد 
ــه  ــی ب ــای افتتاح ــز طرح ه ــرای تجهی ــان ب توم
اســتان اختصــاص یافــت گفــت: موفقیت هــای 
ــتان  ــته در اس ــال گذش ــه س ــی س ــه ط ــی ک خوب
بــه دســت آمــده حاصــل وحــدت و همدلــی بیــن 
ــدت  ــن وح ــت ای ــه الزم اس ــوده ک ــئوالن ب مس
ــاون  ــود. مع ــظ ش ــد حف ــم در نهاون ــی ه و همدل
ــاره  ــا اش ــدان ب ــتاندار هم ــی اس ــی ـ امنیت سیاس
ــار  ــه مه ــای خــوب اســتان در زمین ــه موفقیت ه ب
ــه  ــت ب ــچ وق ــدان هی ــتان هم ــت: اس ــا گف کرون
وضعیــت قرمــز نرســیده و در زمینــه اقدامــات 
درمانــی در کشــور مقــام اول را داشــته اســت. 
ســرمایه های  عنــوان  بــه  بازنشســتگان  از  وی 
اجتماعــی یــاد کــرد و افــزود: بازنشســتگان درهای 
گرانمایــه ای هســتند کــه مایــه آرامــش و امیــد در 
ــد  ــه دارن ــئوالن وظیف ــذا مس ــتند ل ــه هس جامع
امکانــات الزم رفاهــی را بــرای آنــان فراهــم کننــد.

حق بیمه تکمیلی بازنشستگان به ۱۴۰ 
هزار تومان افزایش یافت

ــع انســانی وزارت  ــت و مناب ــاون توســعه مدیری مع
ــه  ــان اینک ــا بی ــی ب ــاه اجتماع ــاون و رف کار، تع
بخشــی از همسان ســازی حقــوق بازنشســتگان در 
مهرمــاه امســال اجــرا می شــود گفــت: حــق بیمــه 
تکمیلــی بازنشســتگان بــه ۱۴۰ هــزار تومــان 
افزایــش یافــت. حــق بیمــه تکمیلــی بازنشســتگان 
ــرای  ــت/ اج ــش یاف ــان افزای ــزار توم ــه ۱۴۰ ه ب
همسان ســازی حقــوق بازنشســتگان از مهرمــاه

ــاح  ــم افتت ــروز در مراس ــر ام ــاه عص ــا پن غالمرض
اظهــار  نهاونــد  در  بازنشســتگان  امیــد  خانــه 
ــتر  ــی بیش ــات درمان ــه خدم ــه ارائ ــرد: در زمین ک
ــی  ــه تکمیل ــق بیم ــوری ح ــتگان کش ــه بازنشس ب
 ۱۴۰ بــه  تومــان  هــزار   ۶۰ از  بازنشســتگان 
از  بــه یکــی  یافــت و  افزایــش  هــزار تومــان 
ــخ داده  ــر پاس ــن قش ــدی ای ــای کلی نیازمندی ه
شــد. وی افــزود: در دوران جدیــد مدیریــت وزارت 

رفــاه اقدامــات رفاهــی خوبــی بــرای بازنشســتگان 
انجــام گرفتــه کــه نشــات گرفتــه از بــاور و اعتمــاد 
ــاون  ــت. مع ــوری اس ــتگان کش ــه بازنشس ــر ب وزی
توســعه مدیریــت و منابــع انســانی وزارت کار، 
ــات  ــه خدم ــاره ب ــا اش ــی ب ــاه اجتماع ــاون و رف تع
ــی  ــزود: یک ــتگان اف ــه  بازنشس ــه ب ــورت گرفت ص
بحــث  خصــوص  ایــن  در  وزیــر  اقدامــات  از 
همسان ســازی حقــوق بازنشســتگان بــود کــه 
بخشــی از آن در مهرمــاه امســال اجرایــی خواهــد 
شــد. وی افــزود: همچنیــن در زمینــه خرید ســهام 
ــورت  ــدی ص ــات مفی ــتگان اقدام ــرای  بازنشس ب
ــون  ــه تســهیالت ۱۰ میلی ــن زمین ــه و در ای گرفت

ــت. ــده اس ــور ش ــی منظ ریال
ــی  ــات رفاه ــه خدم ــور ارائ ــه منظ ــزود: ب ــاه اف پن
ــت  ــرار گرف ــدام ق ــفر کارت در دســت اق ــرح س ط
کــه بــا توجــه شــرایط بیمــاری کرونــا و محدودیت 
ــا  ــد ام ــود آم ــرای آن بوج ــر در اج ــفرها تاخی س
ــاه  اجــرای آن در آینــده از برنامــه هــای وزارت رف
اســت. وی از ارائــه تســهیالت قــرض الحســنه 
ــور  ــه منظ ــزود: ب ــر داد و اف ــتگان خب ــه بازنشس ب

ارائــه خدمــات رفاهــی بــه بازنشســتگان تســهیالت 
ــه ۱۰  ــان ب ــون توم ــرض الحســنه از هفــت میلی ق
ــعه  ــاون توس ــت. مع ــش یاف ــان افزای ــون توم میلی
مدیریــت و منابــع انســانی وزارت کار، تعــاون و رفاه 
اجتماعــی از اختصــاص اعتبــارات دســتگاه های 
ــت:  ــر داد و گف ــتگان خب ــور بازنشس ــه ام اداری ب
یکــی از موضوعاتــی کــه در دولــت مــورد پیگیــری 
ــتگاه های  ــرای دس ــوز ب ــدور مج ــه ص ــرار گرفت ق
ــود  ــای خ ــل صرفه جویی ه ــا از مح ــت ت اداری اس
ــاص  ــتگان اختص ــور بازنشس ــه ام ــی را ب اعتبارات

دهنــد.
وی خانه هــای امیــد را یکــی از مراکــز رفاهــی 
ــتگان  ــه بازنشس ــوع ب ــات متن ــه خدم ــرای ارائ ب
ــا کنــون در ســطح کشــور ۴۶  دانســت و افــزود: ت
ــه امیــد احــداث شــده کــه ســه واحــد آن در  خان

ــت. ــده اس ــدازی ش ــدان راه ان ــتان هم اس
اندیشــه های  و  افــکار  گفــت:  پایــان  در  پنــاه 
و  توســعه  آرامــش،  بازنشســتگان می توانــد در 
آبادانــی منطقــه تاثیرگــذار باشــد کــه مــا بایــد از 
ظرفیت هــای آنــان اســتفاده های الزم را ببریــم.

»خانه امید بازنشستگان« کشوری نهاوند افتتاح شد

دادســتان عمومــی و انقــالب نهاونــد دســتوری 
کارتــن  وضعیــت  ســاماندهی  بــرای  ویــژه 
ــد  خواب هــای باغســتانی در حومــه شــهر نهاون

ــرد صــادر ک
عبــاس آزاد بخــت بــا بیــان ایــن مطلــب اظهــار 
ــه  ــا توج ــوع ب ــن موض ــا ای ــه ب ــرد: در رابط ک
ــع آوری و  ــرای جم ــی ، ب ــت اهال ــه درخواس ب
ــاغ  ــن ب ــای ای ــواب ه ــن خ ــاماندهی کارت س

ــد. ــادر ش ــژه ای ص ــتور وی دس
بــر ایــن اســاس بــا همــکاری نیــروی انتظامــی 
ــدادی از  ــتان تع ــدر شهرس ــواد مخ ــس م و پلی
معتادیــن متجاهــر کــه بــه واســطه حضورشــان 
در باغــات حومــه شــهر باعــث افزایــش ســرقت 
و ناامنــی در ایــن منطقــه شــده بودنــد ، جمــع 

آوری و پاکســازی شــدند.
ــد  ــد تاکی ــالب نهاون ــی و انق ــتان عموم دادس
نیــروی  مشــارکت  و  همــکاری  بــا  کــرد: 
انتظامــی بــا هرگونــه مزاحمــت و ایجــاد ناامنــی 
ــا  ــته  ت ــه داش ــورد قاطعان ــتان برخ در شهرس
ــد  ــه تهدی ــود در جامع ــش موج ــت و آرام امنی

ــود. نش

دستور ویژه دادستان نهاوند 
برای ساماندهی وضعیت 
کارتن خواب های باغستانی

فریــاد نهاونــد : ششــمین جلســه شــورای 
ــران کل دســتگاه های زیرمجموعــه  هماهنگــی مدی
اســتان  اجتماعــی  رفــاه  و  کار  تعــاون،  وزارت 
همــدان بــه ریاســت ناصــری فرمانــدار و بــا حضــور 
ــا  ــه و علیرض ــام جمع ــی ام ــالم مغیث ــت االس حج
نماینــده مــردم شــریف شهرســتان  شــهبازی 
مدیــرکل  اســتان،  تعــاون  مدیــرکل  نهاونــد 
بهزیســتی اســتان، مدیــرکل ســازمان تامیــن 
ــان  ــت درم ــت مدیری ــتان، سرپرس ــی اس اجتماع
تامیــن اجتماعــی اســتان، مدیــرکل فنــی حرفــه ای 
اســتان، مدیــر صنــدوق بیمــه روســتاییان و عشــایر 
اســتان، مدیــر شــعب بانــک رفــاه اســتان، مســئول 
ــیج  ــازمان بس ــئول س ــدان، مس ــاون هم ــاق تع ات
ــک  کارگــران و کارخانجــات اســتان، سرپرســت بان
ــتگاه ها  ــران کل دس ــتان، و مدی ــاون اس ــعه تع توس
و بانک هــای عامــل اســتان همــدان به منظــور 
بررســی مســائل کاری حــوزه شهرســتان در محــل 

ــد. ــزار ش ــداری برگ ــهدای فرمان ــالن ش س

باز کردن گره از مشکالت مردم یعنی 
رضایت پروردگار

حجــت االســالم و المســلمین مغیثــی امــام جمعــه 
ــد در ابتــدای ایــن جلســه اظهــار  شهرســتان نهاون
داشــت : مــردم مــا در ایــن چهــل ســال ســختیهای 
بســیار کشــیدند و در چنیــن شــرایط ســختی اگــر 
ــردم  ــی از کار م ــد گره ــران کل بتوانی ــما مدی ش
بازکنیــد بزرگتریــن کار را انجــام داده ایــد و رضایــت 
پــروردگار را بــه همــراه دارد ، از مدیــران میخواهــم 
ــته  ــردم شایس ــد م ــع کنن ــردم را رف ــکالت م مش
ــیاری را  ــکالت بس ــتند و مش ــوب هس ــات خ خدم
تحمــل کــرده و برخــی کــم لطفــی های مســئولین 

را هــم بخاطــر انقــالب نادیــده گرفتــه انــد.
ــا عــده  امــام جمعــه نهاونــد گفــت : در دوران کرون
ــد  ــم دارن ــی ه ــد و برخ ــیب دیدن ــردم آس ای از م
سواســتفاده هــای کالنــی می کننــد،  اما مســئولین 
ــردم شــود  ــه م ــه ب ــی ک ــت نیک ــر خدم ــد ه بدانن

ــد اســت . ــت خداون ــورد رضای م

ضرورت راه اندازی صنایع تبدیلی در 
شهرستان نهاوند

فرمانــدار نهاونــد بــا بیــان اینکــه یکــی از مطالبــات 
باغــداران صنایــع تبدیلــی اســت امــا در ایــن حــوزه 
ــده اند،  ــداران ش ــات باغ ــن مطالب ــع ای ــی مان برخ
بــا تأکیــد بــر ضــرورت راه انــدازی صنایــع تبدیلــی 
در شهرســتان گفــت: اگــر صنایــع تبدیلــی در 
ــرای  ــی ب ــود، فعالیت ــال ش ــد فع ــتان نهاون شهرس

ــاد  ــی ایج ــی و از طرف ــام فروش ــدن از خ ــع ش مان
ــت. ــتان اس ــن شهرس ــتغال در ای اش

ــران کل  ــراد ناصــری در شــورای هماهنگــی مدی م
دســتگاه های زیرمجموعــه وزارت تعــاون، کار و رفــاه 
ــد  ــداری نهاون ــدان در فرمان ــتان هم ــی اس اجتماع
ــای  ــاد و خاطــره ایثارگری ه ضمــن گرامیداشــت ی
ــت  ــازان و هش ــدگان، آزادگان و جانب ــهدا، رزمن ش
ســال دفــاع مقــدس اظهــار داشــت: دفــاع مقــدس، 
ــه و  ــر حماس ــخ سراس ــناترین واژه درتاری ــام آش ن
ــادی  ــالمی و نم ــران اس ــان ای ــردان و زن ــرت م غی
ــت  ــرفرازی اس ــت س ــت مل ــتادگی و مقاوم از ایس
کــه تــا پــای جــان بــر عهــد خــود بــا امــام راحــل 
ــب از  ــک وج ــی ی ــدند حت ــر نش ــتادند و حاض ایس
خــاک مقــدس ایــران را بــه دشــمنان واگــذار کنند.
در  چهارفصلــی  ســرزمین  نهاونــد  گفــت:  وی 
ــه نیمــی  ــف اســت ک ــای مختل ــا و بخش ه حوزه ه
از جمعیــت ایــن شهرســتان را روســتاییان تشــکیل 
داده انــد، امــا متاســفانه وزارتخانــه رویــه کار را 
ــن کار مــردم  ــرده کــه ای ســمت صنعتــی شــدن ب
و بــه خصــوص مشــاغلی کــه در حــوزه ســنتی بــه 
وجــود آمــد را متضــرر کــرده و بزرگ تریــن آســیب 

ــا زده اســت. ــه آنه را ب
فرمانــدار نهاونــد بــا اشــاره بــه اینکــه، نهاونــد قطب 
ــان  ــت، بی ــدان اس ــتان هم ــنیز اس ــدم و گش گن
داشــت: ۹۰ درصــد تولیــد گشــنیز اســتان و بیش از 
۶۰ درصــد گشــنیز کشــور از این شهرســتان اســت.

وی افــزود: نهاونــد در حوزه هــای مختلــف نیــز 
شهرســتان برتــر اســتان اســت و ظرفیت هــای 
ــا را  ــن ظرفیت ه ــد ای ــه بای ــی دارد ک ــیار خوب بس
ــا  ــا ب ــن ظرفیت ه ــد راه ای ــکالت س ــم، مش دریابی
نــگاه شــما مدیــران اســتانی برطــرف خواهنــد شــد.
ناصــری بــا بیــان اینکــه بیشــترین مشــکالت 
ــه  ــان ب ــن محصوالتش ــدی فروخت ــاورزان نهاون کش
ــتان  ــت: شهرس ــار داش ــت، اظه ــام اس ــورت خ ص
نهاونــد محصــوالت باغــی نهاونــد سرشــاری دارد، اما 
یکــی از مطالبــات باغــداران صنایــع تبدیلــی اســت 

ــات  ــن مطالب ــع ای ــی مان ــوزه برخ ــن ح ــا در ای ام
ــن  ــوالت ای ــان محص ــده اند و همچن ــداران ش باغ
قشــر زحمتکــش بــه صــورت خــام صــادر می شــود 

ــدارد. ــاورزان ن ــرای کش ــودی ب ــه س ک
وی بــا تأکیــد بــر ضــرورت راه انــدازی صنایــع 
تبدیلــی در شهرســتان افــزود: اگــر صنایــع تبدیلــی 
در شهرســتان نهاونــد فعــال شــود، فعالیتــی بــرای 
ــاد  ــی ایج ــی و از طرف ــام فروش ــدن از خ ــع ش مان

ــت. ــتان اس ــن شهرس ــتغال در ای اش
نهاونــد ظرفیت هــای  نهاونــد گفــت:  فرمانــدار 
ــد  ــا راک ــن ظرفیت ه ــاً ای ــا بعض ــیاری دارد ام بس
مانــده اســت کــه بایــد تــالش کــرد ایــن ظرفیت هــا 

ــد. ــال بازگردان ــت فع ــه حال را ب
ــاص  ــرایط خ ــد ش ــه نهاون ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
خــود را دارد، افــزود: ایــن شهرســتان نقطــه قــوت 
بســیاری دارد امــا در کنــار ایــن نقــاط قــوت نقــاط 

ــی هــم وجــود دارد . ضعف
تامیــن  بیمــه  حــوزه  بــه  ادامــه  در  ناصــری 
ــارم  ــک چه ــت: ی ــرد و گف ــدا ک ــی ورود پی اجتماع
جمعیــت شهرســتان ۱۶هــزار بیمــه شــده در حــوزه 
ــود  ــکل موج ــا مش ــتند، ام ــی هس ــن اجتماع تامی
یــک درمانــگاه تــک شــیفت اســت کــه نیــاز 
شهرســتان۲۰۰هزار نفــری را پاســخگو نیســت.
ــتی  ــر کل بهزیس ــه مدی ــاب ب ــن خط وی همچنی
اســتان گفــت: بهزیســتی نهاونــد را دریابیــد، رونــد 
پیگیــری برخــی پرونده هــای بهزیســتی شهرســتان 

در اســتان کنــد اســت.

الزمه توسعه همه جانبه نهاوند رفع 
محدودیت ها و موانع آن است

نماینــده مــردم شــریف نهاونــد در مجلــس شــورای 
اســالمی گفــت: الزمــه توســعه همــه جانبه، توســعه 
ــع  ــا و موان ــع محدودیت ه ــد و رف ــتان نهاون شهرس
ــا  ــران اســتانی ب ــد مدی ــن می طلب آن اســت بنابرای

هــدف رفــع موانــع موجــود در شهرســتان پیگیــری 
الزم را از مســئولین کشــوری خــود داشــته باشــند 
ــی الزم را  ــت از ایشــان آمادگ ــرای حمای ــز ب ــا نی م

داریــم.
ــد  ــتان نهاون ــه شهرس ــه جانب ــعه هم ــه توس الزم
ــا  ــت علیرض ــع آن اس ــا و موان ــع محدودیت ه و رف
کل  مدیــران  هماهنگــی  شــورای  در  شــهبازی 
و  کار  تعــاون،  وزارت  زیرمجموعــه  دســتگاه های 
رفــاه اجتماعــی اســتان همــدان در فرمانــداری 
نهاونــد اظهــار داشــت: از مدیــران حاضــر اســتان در 
ایــن جلســه می خواهــم موانــع نهاونــد را بــا رایزنــی 
ــد . ــع کنن ــا مســئولین باالدســتی در کشــور، رف ب
ــعه  ــه، توس ــه جانب ــعه هم ــه توس ــت: الزم وی گف
ــع  ــا و موان ــع محدودیت ه ــد و رف ــتان نهاون شهرس
ــا  ــران اســتانی ب ــد مدی ــن می طلب آن اســت بنابرای
هــدف رفــع موانــع موجــود در شهرســتان پیگیــری 
الزم را از مســئولین کشــوری خــود داشــته باشــند 
ــی الزم را  ــت از ایشــان آمادگ ــرای حمای ــز ب ــا نی م

ــم. داری
نماینــده مــردم نهاونــد در مجلس شــورای اســالمی، 
گفــت: بــا پیگیری هایــی کــه صــورت گرفــت مقــرر 
ــک  ــد از ی ــی نهاون ــن اجتماع ــگاه تامی ــد درمان ش
نوبــت پذیــرش در روز بــه دو نوبــت ارتقــاء یابــد امــا 
متاســفانه تاکنــون بــا وجــود ابــالغ آن، ایــن مهــم 
ــی نشــده اســت و مــردم شهرســتان در حــال  عمل

تحمــل رنــج هســتند.
ــا  ــد ب ــه نهاون ــه فاصل ــا توجــه ب ــد کــرد: ب وی تاکی
مرکــز اســتان و همچنیــن شــرایط اقتصــادی 
ــاخت های  ــات و زیرس ــرورت دارد امکان ــود ض موج
موجــود در شهرســتان تقویــت شــود تــا ترددهــا بــه 

ــر شــود. ــز اســتان کمت مرک

پرداخت ۶۹ میلیارد تومان تسهیالت 
در حوزه بهزیستی و کمیته امداد استان 

همدان

ــتان  ــی اس ــاه اجتماع ــاون و رف ــرکل کار، تع مدی
در حــوزه  امســال  اینکــه  بیــان  بــا  همــدان 
ــداد  ــه ام ــان و کمیت ــارد توم ــتی ۵۶ میلی بهزیس
۱۳میلیــارد تومــان تســهیالت ارائــه شــده اســت، 
گفــت: مشــاغل خانگــی۵۹۰ میلیــون تومــان 
ــان  ــون توم ســال گذشــته امســال هــم۶۰۰ میلی
بــرای حــوزه مشــاغل خانگــی درشهرســتان ارائــه 

کرده ایــم.
پرداخــت ۶۹ میلیــارد تومــان تســهیالت در حــوزه 
بهزیســتی و کمیتــه امــداد اســتان همــدان احمــد 
ــران کل  ــی مدی ــورای هماهنگ ــان در ش توصیفی
دســتگاه های زیرمجموعــه وزارت تعــاون، کار و 
ــداری  ــدان در فرمان ــتان هم ــی اس ــاه اجتماع رف
ــالگرد  ــن س ــت چهلمی ــن گرامیداش ــد ضم نهاون
ــد  دفــاع مقــدس اظهــار داشــت: شهرســتان نهاون
شــهر ســرداران شــهیدی اســت کــه در دوران 
ــتند  ــا را برداش ــن گام ه ــدس بزرگ تری ــاع مق دف
ــت را  ــن امنی ــم ای ــی داری ــا امنیت ــروز م ــر ام و اگ

ــن شــهدا هســتیم . ــون ای مدی
اهــداف گام دوم شفاف ســازی و  از  افــزود:  وی 
مبــارزه بــا فســاد بــوده اســت کــه ســامانه جامــع 
ــی و  ــور رونمای ــن منظ ــه همی ــم ب ــفافیت ه ش

ــت . ــده اس ــال ش فع
ــتان  ــی اس ــاه اجتماع ــاون و رف ــرکل کار، تع مدی
همــدان بــا اشــاره بــه اینکــه ســامانه جامــع 
روابــط کار هــم برهمیــن مبنــا فعــال شــده اســت، 
ــرای اســتان در  گفــت: برنامــه ۳ ســاله اشــتغال ب
ــیم کار  ــا تقس ــرمایه گذاری ب ــتغال و س ــث اش بح
ــه  ــتان و ارائ ــتان و شهرس ــتگاه های اس ــن دس بی
ــق اســت. وی  ــه، در حــال تحق ــزارش کار ماهان گ
گفــت: تســهیالت بــه دام هــای ســنتی، بــا توجــه 
بــه دســتورالعمل های موجــود از اواخرســال۹۷ 
و  ایــن موضــوع در کل کشــور ممنــوع شــد 
درخواســت شــد تــا ایــن تســهیالت ســمت 
ــد  ــه در نهاون ــتان از جمل ــر اس ــای دیگ اولویت ه
بــه ســمت کشــاورزی، صنایــع تبدیلــی و تکمیلی، 

ــود . ــوق داده ش ــات و... س لبنی
ــان  ــارد توم ــت: ۵۲ میلی ــار داش ــان اظه توصیفی
تســهیالت روســتایی بــرای یــک هــزار و ۶۵ 
ــرخ ۶  ــا ن ــال ۹۷ ب ــرح س ــدای ط ــتغال از ابت اش

ــت . ــده اس ــت ش ــد پرداخ درص
ــان اینکــه امســال در حــوزه بهزیســتی  ــا بی وی ب
ــارد  ــداد ۱۳میلی ــه ام ــان و کمیت ــارد توم ۵۶ میلی
تومــان تســهیالت ارائــه شــده اســت، بیــان 
ــان  ــون توم ــی۵۹۰ میلی ــاغل خانگ ــت: مش داش
ــان  ــون توم ســال گذشــته امســال هــم۶۰۰ میلی
بــرای حــوزه مشــاغل خانگــی درشهرســتان ارائــه 

. کرده ایــم 

برگزاری ششمین جلسه شورای هماهنگی مدیران کل
 دستگاههای زیر مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان در نهاوند

فرمانــده   : فریادنهاونــد 
بســیج دانشــجویی دانشــگاه 
اســتان  مفتــح  شــهید 
ای  مصاحبــه  در  همــدان 
:عــادی  داشــت  اظهــار 
رژیــم  روابــط  ســازی 

صهیونیســتی بــا کشــورهای اســالمی، خیانتــی 
آشــکار اســت . امــارات و بحریــن بیــش از 
گذشــته نقــش موثــر خــود را در نــا امن ســازی 
و ایجــاد تنــش در منطقــه را بــه همــگان اثبــات 

کردنــد .
رژیــم صهیونیســتی بــا تــالش و پــا فشــاری بــر 
ــا کشــورهای حــوزه خلیــج  ــراری ارتبــاط ب برق
فــارس بــه دنبــال مشــروعیت بخشــیدن و ســر 
ــه  ــات خصمان ــر روی جنای ــرار دادن ب ــوش ق پ
خودعلیــه ملــت مظلــوم فلســطین و نقــش 
خــراب کارانــه خــود در امــور دیگــر کشــورهای 

منطقــه مــی باشــد.
محمــد ســعیدی کیــا ، ضمــن محکومیــت 
اقــدام ســران امــارات و بحریــن در عادی ســازی 
روابــط بــا رژیــم اشــغالگر قــدس، تاکیــد کــرد: 
امــروزه مــردم تمــام کشــورهای مســلمان 
موظفنــد ، در برابــر ظلــم آشــکار حــکام خــود 
ــوم فلســطین ایســتادگی  ــت مظل ــل مل در مقاب
کننــد، هــر چنــد کــه اخبــار گویــای آن اســت 
کــه مــردم ایــن کشــورها از ایــن اتفــاق ننگیــن 
ظلــم  ایــن  مقابــل  در  و  نداشــته  رضایــت 

ــد . ــی کنن ــتادگی م ایس
ــم  ــرد: رژی ــوان ک ــه عن ــا در ادام ــعیدی  کی س
ــع  ــر مناب ــیطره ب ــال س ــه دنب ــتی ب صهیونیس
ــاهد  ــروزه ش ــوده و ام ــارس ب ــج ف ــی خلی نفت
خیــز برداشــتن رژیــم صهیونیســتی جهــت 
ــیه  ــای حاش ــور ه ــی کش ــع نفت ــب مناب تصاح
ــال  ــی آن احتم ــتیم و در پ ــارس هس ــج ف خلی
رژیــم جنایــت کار در  ایــن  نظامــی  نفــوذ 
ــه اســت ، و حضــور  ــوت گرفت ــارس ق ــج ف خلی
نظامــی و اطالعاتــی رژیــم صهیونیســتی در 
نزدیکــی مرزهــای ایــران میتوانــد تهدیــد علیــه 
کشــورمان باشــد و کشــورهایی ماننــد بحریــن 
و امــارات بایــد بداننــد کــه در صــورت راه یابــی 
ــه  ــتی ب ــم صهیونیس ــی رژی ــی و اطالعات نظام
ــا امــن کــردن  ــه ن ــارس ، ب آب هــای خلیــج ف
اقــدام  ایــن  تبعــات  و  زده  دامــن  منطقــه 
خبیثانــه دامــن گیــر خــود آنهــا ، خواهــد شــد 
ــدی  ــچ تهدی ــل هی ــالمی در مقاب ــران اس و ای
ســکوت نخواهــد کــرد و در اقــدام  متقابــل 
ــد داد. ــدرت خواه ــا ق ــا را ب ــد ه ــخ تهدی پاس

ــهید  ــگاه ش ــجویی دانش ــیج دانش ــده بس فرمان
مفتــح اســتان همــدان در ادامــه افــزود: حــکام 
کشــورهایی هماننــد؛ امــارات و بحریــن، بیــش 
ــام  ــرای تم ــود را ب ــق خ ــره مناف ــل چه از قب
مرددیــن آشــکار ســاختند و بــه زعــم بنــده نــه 
تنهــا نبایــد از اعــالم عــادی ســازی روابــط بیــن 
ــم صهیونیســتی و ایــن دو کشــور ناراحــت  رژی
بــود ، بلکــه بایــد از فرصــت بــه وجــود آمــده و 
هویــدا شــدن بیــش از پیــش چهــره همدســتان 
ایــن رژیــم کــودک کــش ، جهــت رســوا کــردن 
ــتفاده را  ــت اس ــا نهای ــه ، آنه ــاگری علی و افش

کــرد .
ــی  ــات آت ــه انتخاب ــا توجــه ب ــت: ب ــه گف درادام
ریاســت جمهــوری در امریــکا و دســتان خالــی 
ــای  ــت ه ــوزه سیاس ــپ در ح ــرد ترام از عملک
ــه  ــن کشــورها ب ــی ای خارجــی ، خــوش خدمت
ــی  ــش بین ــل پی ــی و قاب ــری طبیع ــپ ام ترام
مــی باشــد . گرچــه کــه دســتاورد عینــی بــرای 
ــوان متصــور  هیــچ کــدام از طرفیــن را نمــی ت
شــد و تنهــا دســتاورد ایــن واقعــه را مــی تــوان 
انتخابــات  در فضــای رســانه ای و در کارزار 
پیــش رو ایــاالت متحــده و رژیــم صهیونیســتی 
ــده  ــتا در آین ــن راس ــرد و در همی ــتجو ک جس
ــادی  ــن ع ــریع دادن ای ــکان تس ــک ام ای نزدی
ســازی روابــط بــه چنــد کشــور دیگــر در ایــن 

ــود دارد. ــوزه وج ح

عادی سازی روابط رژیم 
صهیونیستی با کشورهای 

اسالمی، خیانتی آشکار است

علــی  پاســدار  ســرهنگ   : نهاونــد  فریــاد 
مختــاری فرمانــده ســپاه ناحیــه نهاونــد بــه 
ــاع  ــالگرد دف ــن س ــیدن چهلمی ــبت فرارس مناس
ــت :  ــار داش ــگاران اظه ــع خبرن ــدس در جم مق
ــاع مقــدس  یکــی از مناســبت هــای مهــم مــا دف
ــت  ــت و فرص ــرای ماس ــک ارزش ب ــه ی ــت ک اس
خوبــی بــرای آشــنایی نســل دوم و ســوم انقــالب 

ــد . ــی باش م
وی افــزود : امــام خمینــی )ره( ؛ دفــاع مقــدس را 
ــد  یــک دانشــگاه انســان ســازی تشــبیه کــرده ان
کــه در ســایه ی آن ، بــرکات زیــادی نصیــب مــا 
ــت  ــده مل ــگام آن آین ــه هن ــه اســتخراج ب شــد ک

ــرد .  ــن ک ــان را تامی ــران و آزادی خواه ای
ــت :  ــه گف ــد در ادام ــه نهاون ــپاه ناحی ــده س فرمان
ــدس  ــاع مق ــه دف ــیدن هفت ــبت فرارس ــه مناس ب
ــه  ــال حماس ــت س ــل از هش ــور تجلی ــه منظ و ب
ــه  ــوان برنام ــالم ، ۲۲۰ عن ــدگان اس ــار رزمن وایث
بــا موضوعــات مختلــف در ســطح شهرســتان اجــرا 

می شــود.
ــا  ــعار »م ــا ش ــال ب ــای امس ــت: برنامه ه وی گف
قــوی هســتیم« در محورهــای ورزشــی، فرهنگــی، 
ــب فضــای مجــازی و حقیقــی  اجتماعــی و در قال

برگــزار  بهداشــتی  پروتکل هــای  رعایــت  بــا 
ــد . ــد ش خواه

ــه  ــه هفت ــه اینک ــاره ب ــا اش ــاری ب ــرهنگ مخت س
دفــاع مقــدس فرصتــی ارزشــمندی بــرای انتقــال 
فرهنــگ ایثــار و شــهادت اســت افــزود : یکــی از 
ــه  ــار ب ــرای انتقــال فرهنــگ ایث ــا ب راهکارهــای م
ــت  ــازی اس ــای مج ــتفاده از فض ــوان اس ــل ج نس
کــه مــا در هفتــه دفــاع مقــدس تــالش می کنیــم 
تمرکــز ویــژه ای در ایــن حــوزه داشــته و بــه 

ــن فضــا هســتیم. ــذاری در ای ــال تاثیرگ دنب
رســانه ها  اثرگــذار  نقــش  زمینــه  درایــن  وی 
و  رســانه ها  بایــد   : وگفــت  شــد  یــادآور  را 
ــش  ــرای نمای ــادی ب ــز زی ــازی تمرک ــای مج فض
و  جوانــان  بــه  مقــدس  دفــاع  زیبایی هــای 
نوجوانــان داشــته باشــند تــا بدیــن وســیله شــاهد 
ــدس  ــاع مق ــگ دف ــا فرهن ــا ب ــری آنه ارتباط گی

ــیم. باش
هفتــه  برنامه هــای  از  بخشــی  بــه  مختــاری 
ــاع مقــدس در ســطح شهرســتان اشــاره کــرد  دف
و افــزود: ویزیــت رایــگان در مناطــق محــروم، 
برپایــی نمایشــگاه عکــس، خاطره گویــی، برگــزاری 
مســابقات مختلــف فرهنگــی و ورزشــی، نواختــن 

ــزار  ــی م ــار روی ــت، عطرافشــانی وغب ــگ مقاوم زن
رزمنــدگان  از  تجلیــل  شهرســتان،  شــهدای 
و  مســاجد  فضاســازی  ســالمت،  مدافعــان  و 
حســینیه ها از جملــه برنامه هــای هفتــه دفــاع 
مقاومــت  پایگاه هــای  در  کــه  اســت  مقــدس 

ادارات، مــدارس و روســتاها اجــرا می شــود.
وی بــه ضــرورت اهــداف واقعــی هفتــه مقــدس و 
معرفــی آن بــه نســل جــوان تاکیــد کــرد و افــزود 
: هفتــه دفــاع مقــدس گنجینــه ای اســت کــه بایــد 
ــکل  ــن ش ــه بهتری ــم ب ــتجو در آن بتوانی ــا جس ب
ممکــن ارزش هــای را در جامعــه بــرای نســل 

ــم.  ــه کنی جــوان نهادین
فرمانــده ســپاه نهاونــد بــا اشــاره بــه اینکــه 
ــرای ماســت  ــی ب ــراث گرانبهای ــدس می ــاع مق دف
ــاع  ــتاوردهای دف ــه دس ــاره ب ــا اش ــن ب و همچنی
مقــدس افــزود : تقویــت اعتمــاد بــه نفــس و 
خودبــاروی، تکیــه بــه توانمندی هــای داخلــی 
بــه ویــژه در جوانــان، خودکفایــی، رشــد باورهــای 
و  بســیجی  تفکــری  تولــد  معنــوی،  و  دینــی 
جهــادی، تثبیــت اقتــدار نظــام جمهــوری اســالمی 
از جملــه مهمتریــن دســتاوردهای دفــاع مقــدس 

. محســوب می شــود 

ــان  ــه بی ــد در ادام ــه نهاون ــپاه ناحی ــده س فرمان
ــه از  ــتفاده بهین ــتر اس ــا بیش ــز م ــت : تمرک داش
فضــای مجــازی و مخاطبیــن فضــای مجــازی 
اســت ، چــون جوانــان مــا بیشــتر در ایــن فضــای 

ــوند .  ــی ش ــکالت آن م ــر مش ــتند و درگی هس
وی افــزود : ســپاه ناحیــه نهاونــد قصــد دارد 
ــق  ــدس امســال را از طری ــاع مق ــای دف ــه ه برنام
فضــای مجــازی در اختیــار مخاطبیــن خــود قــرار 
ــت  ــرار اس ــه ق ــی ک ــه های ــه برنام ــد واز جمل ده
در ایــن هفتــه بــرای مــردم بــه نمایــش گذاشــته 
ــهدا ،  ــه ش ــت نام ــه و وصی ــوند زندگینام ــی ش م
ــهید  ــتند ش ــتان ، مس ــهید شهرس ــادواره ش ۱۰ ی
ــد  ــدان تولی ــیج هنرمن ــط بس ــه توس ــری ک قنب
شــده اســت ،کــه ایــن برنامــه هــای نــو و جدیــدی 
بــه مناســبت فرارســیدن چهلمیــن ســالگرد دفــاع 

ــت . ــدس اس مق
ــرای  ــا ب ــه ه ــن برنام ــه ای ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــگاه هــا و ادارات و بخــش هــا در  حــوزه هــا و پای
نظــر گرفتــه شــده اســت، تصریــح کــرد : در ایــن 
هفتــه اجــرای رزمایــش کمــک مومنانــه و توزیــع 
ــت،  ــم داش ــر را خواهی ــوازم التحری ــته ل ۳۰۰ بس
ــال  ــیل س ــه در س ــد مســکن ک ــن ۶ واح همچنی

گذشــته تخریــب شــده بودنــد بــا همــکاری ســپاه 
تکمیــل و در ایــن هفتــه بــه مالــکان تحویــل داده 

مــی شــوند .
اینکــه  اشــاره  بــا  مختــاری  علــی  ســرهنگ 
ــیاری  ــتاوردهای بس ــران دس ــالمی ای ــالب اس انق
ــران  ــالمی ای ــالب اس ــت : انق ــت، گف ــته اس داش
ــه از آن  ــت ک ــته اس ــیاری داش ــتاوردهای بس دس
ــوری  ــام دیکتات ــرنگونی نظ ــوان س ــی ت ــه م جمل
و جایگزینــی نظــام مــردم ســاالری دینــی ، 
ــن  ــادی و مهمتری ــی- اقتص ــتاوردهای سیاس دس
آنهــا اقتــدار و عظمــت جمهــوری اســالمی ایــران 
در منطقــه بــود کــه بحمــداهلل محقــق شــده اســت 

.
ــه  ــزاری مراســمات هفت ــزود : هــدف از برگ وی اف
دفــاع مقــدس، آشــنا کــردن نســل جــوان و 
ــهادت  ــاد و ش ــار و جه ــگ ایث ــا فرهن ــوان ب نوج

ــت . اس
ــهادت  ــادی و ش ــه جه ــرد : روحی ــح ک وی تصری
طلبــی درســهایی اســت کــه میتوانیــم از شــهیدان 
و بــه خصــوص ســردار شــهید حــاج قاســم 
ــوان و  ــل نوج ــه نس ــم و آن را ب ــلیمانی بگیری س

ــم . ــل کنی ــوان منتق ج

دفاع مقدس ؛ فرصتی ارزشمند برای انتقال فرهنگ ایثار و شهادت
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ستاره های دنباله دار

شهید  هادی زشتی
تاریخ والدت : 18 فروردین ماه 1345

تاریخ شهادت: 18 اسفند ماه 1367
محل شهادت: مریوان

زندگینامه شهید هادی زشتی
شــهید هــادی زشــتی، هشــتم فروردیــن مــاه ســال ۱۳۴۵ 
ــواده ای  ــع اســتان همــدان و در خان ــد از تواب در شهرســتان نهاون
ــام  ــراد ن ــی م ــدرش عل ــد. پ ــا آم ــه دنی ــی ب ساده زیســت و مذهب
ــود را  ــات خ ــد و تحصی ــتان ش ــال ۱۳۵۲ وارد دبس ــت. س داش
تــا پایــان دوره دبیرســتان ادامــه داد و پــس از آن مشــغول کار و 

ــد. ــواده اش باش ــود و خان ــرج خ ــا کمــک خ ــد ت ــاش ش ت
ــی و مذهبــی  ــود و در مجالــس روضــه خوان عاشــق اهــل بیــت ب
ــت داد  ــود را از دس ــدر خ ــال ۱۳6۱ پ ــت س ــال داش ــور فع حض
ــاب  ــال های انق ــرد. در س ــاس ک ــی را احس ــخ یتیم ــم تل و طع
کودکــی بیــش نبــود امــا همــراه بــا دیگــر همکاســی های خــود 
در فعالیت هــای انقابــی شــرکت کــرد و نقــش بســزایی در 

ــود. ــا نم ــاب ایف ــروزی انق پی
ــه  ــی ب ــرعی و قانون ــه ش ــر وظیف ــی بناب ــگ تحمیل ــاز جن ــا آغ ب
ــران پیوســت و  ــوری اســامی ای ــش جمه ــه ارت ــوان ســرباز ب عن
روانــه جبهــه هــای نبــرد حــق علیــه باطــل شــد. ســرانجام پــس 
ــت  ــم اردیبهش ــدد، در هیجده ــای متع ــات ه ــور در عملی از حض
مــاه ســال ۱۳6۷ در منطقــه عملیاتــی مریــوان هنــگام درگیــری 
بــا نیروهــای عراقــی بــر اثــر اصابــت ترکــش بــه شــهادت رســید و 

ــه مقــام واالی شــهادت نائــل آمــد . ب
ــاغ  ــهدای ب ــزار ش ــام ، در گل ــهید واال مق ــن ش ــر ای ــر مطه پیک

ــت . ــاران اوس ــان و ی ــگاه همرزم ــد ، زیارت ــت نهاون بهش
یادش گرامی و راهش پر رهرو باد .

ــا  ــا ســخن م ــده اســت: و ام ــهید آم ــه ش در بخشــی از وصیتنام
ــو ای صــدام. مــا رزمنــدگان اســام انتقــام خــون شــهیدان  ــا ت ب
ــی  ــدری و تمام ــراهلل حی ــهید ام ــان و ش ــی یعقوبی ــد عیس محم
شــهدا را از تــو خواهیــم گرفــت. آری یــاران حســین ایــن عزیــزان 
بودنــد کــه شــاه را بــه زبالــه دان تاریــخ انداختنــد و همیــن هــا 
ــرد حضــور  ــه رزمنــدگان اســام شــدند و در جبهــه نب ــل ب تبدی
ــد  ــخ خواهن ــه دان تاری ــه زبال ــه ب ــز همانگون ــو را نی ــد و ت یافتن
انداخــت. مــرگ بــر تــو ای خــود فروختــه شــرق و غــرب. تــو بــا 
ــد  ــام )عــج( مــی فرمای ــب ام کســانی در جنــگ هســتی کــه نای

ــد پشــتیبان آنهاســت . دســت خداون
آن فرو ریخته گل های پریشان در باد
کز می جام شهادت ، همه مدهوشانند
نامشان زمزمه ی نیمه شب مستان باد

تا   نگویند   که   از   یاد   فراموشانند 

فرمانــده ســپاه ناحیــه نهاونــد از اجــرای طــرح جمــع آوری 
ــع  ــا و توزی ــازاد خانواده ه ــتفاده و م ــمند بااس ــی های هوش گوش
بیــن دانش آمــوزان نیازمنــد در راســتای رزمایــش کمــک مومنانــه 

ــر داد . ــد خب ــتان نهاون در شهرس
ــی های  ــع آوری گوش ــا جم ــه ب ــک مومنان ــش کم ــرای رزمای اج
ــی  ــرهنگ عل ــد س ــد در نهاون ــای نیازمن ــرای خانواده ه ــازاد ب م
مختــاری از اجــرای طــرح جمــع آوری گوشــی های هوشــمند 
ــوزان  ــش آم ــن دان ــع بی ــا و توزی ــازاد خانواده ه ــتفاده و م بااس
نیازمنــد در راســتای رزمایــش کمــک مومنانــه خبــر داد و 
ــا و  ــاری کرون ــیوع بیم ــریط ش ــه ش ــه ب ــا توج ــت : ب ــار داش اظه
نیمــه تعطیــل شــدن مــدارس بنابرایــن دانش آمــوزان نیــاز 
ــه  ــق برنام ــد از طری ــا بتوانن ــد ت ــمند دارن ــی های هوش ــه گوش ب

ــد. ــی کنن ــوزش را ط ــل آم ــاد مراح ــی ش آموزش
ــوزان  ــه، دانش آم ــام گرفت ــی های انج ــب بررس ــزود : حس وی اف
نســبتاً زیــادی شناســایی شــده کــه از دسترســی بــه برنامــه شــاد 
بــه دلیــل عــدم توانایــی مالــی در خریــد و تهیــه گوشــی هوشــمند 

محــروم هســتند.
ــد  ــه نهاون ــپاه ناحی ــه داد : س ــد ادام ــه نهاون ــپاه ناحی ــده س فرمان
ــه  ــدام ب ــه، اق ــک مومنان ــش کم ــتای رزمای ــر دارد در راس در نظ
جمــع آوری داوطلبانــه گوشــی های تلفــن همــراه هوشــمند مــازاد 

ــز کنــد. همشــهریان عزی
از خانواده هــا و خیرینــی کــه گوشــی   : اظهــار داشــت  وی 
هوشــمند بااســتفاده در منــزل دارنــد تقاضــا داریــم کــه آنهــا را 
ــا  ــد ت ــل دهن ــت تحوی ــای مقاوم ــن پایگاه ه ــه حــوزه نزدیک تری ب
ــانیم. ــد برس ــوزان نیازمن ــش آم ــه دســت دان ــش ب ــن رزمای در ای
مختــاری ابــراز کــرد : همچنیــن خیریــن و مــردم نیکــوکاری کــه 
تمایــل بــه شــرکت در ایــن طــرح را دارنــد می تواننــد کمک هــای 
نقــدی خــود را بــه حوزه هــا و پایگاه هــای مقاومــت تحویــل 
دهنــد تــا در ثــواب ایــن اقــدام خداپســندانه شــریک شــوند. وی 
در پایــان خاطرنشــان کــرد : در هفتــه دفــاع مقــدس تعــداد ۳۰۰ 
بســته لــوازم التحریــر در طــرح »یــک کاســب یــک دانــش آمــوز« 
ــکاری  ــا هم ــوزی ب ــیج دانش آم ــق بس ــه از طری ــده ک ــه ش تهی

آمــوزش و پــرورش بــه دســت دانــش آمــوزان نیازمنــد رســید.

فرمانده سپاه نهاوند خبر داد

اجرای رزمایش کمک مومنانه
 با جمع آوری گوشی های مازاد 

برای خانواده های نیازمند در نهاوند

فریادنهاونــد : ایســتاده در مجنــون )مراســم 
یــادواره سردارشــهید حــاج محســن امیــدی( 
ــر  ــرات همس ــا خاط ــاب هم ــی از کت و رونمای
ــا ســالروز شــهادت  ســردار شــهید همزمــان ب
ــردار  ــخنرانی س ــا س ــام ب ــردار واالمق ــن س ای
ســاالرآبنوش و بــا حضــور مــردم شــهید 
ــا  ــد ، ب ــتان نهاون ــئولین شهرس ــرور و مس پ
رعایــت پروتــکل هــای بهداشــتی ، در ســالن 
ــزار  ــتان برگ ــن شهرس ــی ای ــات مصل اجتماع

شــد .
"ســردار شــهید محســن امیدی" از فرماندهان 
شــجاع و از شــهدای سرافراز شهرســتان نهاوند 
اســت کــه پــس از انقــاب بــه عضویــت ســپاه 

ــا فرماندهــی در گــردان  پاســداران درآمــد و ب
هــای حــر و حضــرت علــی اکبــر)ع( و در تیپ 
انصــار الحســین )ع( همــدان در عملیــات های 
مختلــف دوران دفــاع مقــدس حضــوری فعــال 

داشــت .
ــات ۲۰ شــهریور  ــده دالور در علمی ــن فرمان ای
ســال 6۵ در جزیــره مجنــون بــه فیــض 
ــس  ــد و پیکــر مطهــرش پ ــل آم شــهادت نائ
ــه آغــوش  از چندیــن ســال تفحــص شــد و ب
وطــن بازگشــت . میــزان ارادت و عشــق و 
دوســتی رزمنــدگان نهاونــدی بــه ایــن شــهید 
واالمقــام بــه حــدی بــود کــه شــهید بزرگــوار 
و ســرافراز حــاج میــرزا محمــد ســلگی وصیت 

ــن  ــار ای ــر مطهرشــان در کن ــه پیک ــد ک کردن
ــه خــاک ســپرده شــوند . ــدر ب شــهید گرانق

شهید امیدی "مسیح" همدان بود
معــاون عملیات ســازمان بســیج مســتضعفین، 
شــهید حــاج محســن امیــدی را "مســیح 
همــدان" نامیــد و خاطراتــی را از ایشــان 
روز  آبنــوش  ســاالر  ســردار  کــرد.  بیــان 
گذشــته در آئیــن گرامیداشــت ســردار شــهید 
ــا بیــان  "حــاج محســن امیــدی" در نهاونــد ب
ــار  ــوار، اظه ــهید بزرگ ــن ش ــره ای از ای خاط
داشــت: چنــد ســال قبــل کــه بــرای شــرکت 
ــار  ــازم شــهر به ــادواره شــهید ع در مراســم ی

ــگ زد  ــن زن ــه م ــرم ب ــن راه دخت ــودم در بی ب
و از مــن پرســید کجــا مــی روی؟ و مــن پاســخ 
دادم بــرای شــرکت در یــادواره شــهدا بــه 
شــهر بهــار مــی روم، ســپس پرســیدند »شــما 
حــاج محســن امیــدی را می شناســی؟« مــن 
هــم بــا تعجــب پرســیدم چطــور؟ کــه پاســخ 
ــر از  ــی دیگ ــواب او و یک ــن خ ــب م داد: دیش
شــهدا را دیــدم کــه بــه مــن گفــت بــه پــدرت 
ــاد  بگــو در ایــن یادواره هــا از شــهدا بیشــتر ی
ــه یکــی از دوســتان  ــه ک ــی گفت ــد و حت کنن
ــهرهای  ــی از ش ــل یک ــه اه ــدگان ک و رزمن
اســتان اســت بــه اردوگاه غریبــه رفتــه لــذا بــه 

ــردد. ــودی بازگ ــه اردوگاه خ ــد ب او بگوئی
ــه  ــیج در ادام ــازمان بس ــات س ــاون عملی مع
بــه خاطراتــی از آخریــن عملیاتــی کــه در آن 
ــه فیــض شــهادت  ــدی ب شــهید محســن امی
ــزود: ســال ۱۳6۵  ــه و اف ــد پرداخت ــل آمدن نائ
ــرای  ــده از ب ــای باقیمان ــه همــه نیروه ــود ک ب
عملیــات جمــع شــده بودنــد و بــه یــک 
ــه  ــر)ع( ک ــی اکب ــردان عل ــام گ ــه ن ــردان ب گ
فرماندهــی آن بــه شــهید امیــدی واگــذار 
ــردان  ــن گ ــدند، در ای ــل ش ــود، تبدی ــده ب ش
بنــده معــاون شــهید امیــدی بــودم کــه یکــی 
ــوب  ــی جن ــای آب ــن عملیات ه از پیچیده تری
بــه منظــور نفــوذ در دل دشــمن بــرای از بیــن 
بــردن اســتعدادهای نظامــی در گــردان علــی 
اکبــر)ع( در حــال انجــام بــود و قــرار بــود کــه 
ــق در ســکوت محــض و  ــا طراحــی دقی ــا ب م
کامــا ســری تــک آبــی بــه دشــمن بزنیــم، به 
گونــه ای کــه حتــی صــدای آب هــم بــه گوش 
ــات و  ــی عملی ــس از طراح ــد، پ ــمن نرس دش
جاگیــری نیروهــا در مواضعشــان مــا بــه همراه 
ــت  ــول حرک ــمت دزف ــه س ــن ب ــاج محس ح
ــه  ــن ب ــه م ــد ک ــان گفتن ــه ایش ــم ک کردی
اهــواز مــی روم تــا ســری بــه خانــواده ام بزنــم، 
آن موقــع بــود کــه مــا متوجــه شــدیم ایشــان 
منزلشــان در اهــواز بــوده ولــی کســی خبــردار 
نشــده بــود، پــس از مدتــی از اهــواز برگشــتند 
و یــک نــوزاد چنــد ماهــه هــم بــا خــود همــراه 
ــا او مشــغول صحبــت بودیــم کــه  داشــتند، ب
شــهید امیــدی گفــت »ایــن بچــه بــا نگاهــی 
کــه بــه مــن دارد می گویــد کــه دیــدار مــا بــه 
قیامــت و ایــن آخریــن دیــدار مــن با اوســت«.

ــه  ــدن ب ــک ش ــاعات نزدی ــن س ــه آخری وی ب
شــهادت ســردار امیــدی اشــاره و عنــوان کــرد: 
ــات  ــدم عملی ــه خــط مق ــس از بازگشــت ب پ

ــورد  ــه اهــداف م ــا ب ــود و نیروه ــاز شــده ب آغ
ــه  ــه ب ــا توج ــد و ب ــیده بودن ــود رس ــر خ نظ
ــا نیروهــای  ــود نیروهــای مــا ب اینکــه شــب ب
ــد و نمی توانســتند  ــی قاطــی شــده بودن عراق
ــه  ــی ک ــط هنگام ــد، فق ــلیک کنن ــه ش گلول
منــور زده می شــد مــا می توانســتیم نیروهــای 
خــود را از عراقی هــا تشــخیص دهیــم، پــس از 
تثبیــت مواضــع دشــمن فــردای آن روز یــگان 
ــد و  ــی کردن ــه م ــد را وارد منطق ــای جدی ه
مــا هــم چــون تجهیزاتمــان تمــام شــده بــود 
ــس از  ــه پ ــم ک ــینی بودی ــال عقب نش در ح
ــودم و  ــده ب ــن مان ــط م ــا فق ــت نیروه برگش
شــهید امیــدی کــه در ایــن لحظــه بــود کــه 
ــتقیمی  ــر مس ــی تی ــای عراق ــی از تانک ه یک
ــر آن  ــر اث ــه ســمت مــا شــلیک کــرد کــه ب ب
مــن بــه یــک گوشــه افتــادم و شــهید امیــدی 
هــم بــه گوشــه دیگــر امــا تــا آن لحظــه هنــوز 
ــه  ــوش ادام ــود. آبن ــیده ب ــهادت نرس ــه ش ب
داد: پــس از مدتــی درگیــری ســرانجام یکــی 
دیگــر از تانک هــای عراقــی شــلیک کــرد 
ــه گلــوی حــاج محســن  کــه ترکــش تــوپ ب

ــه شــهادت رســید. ــرده و او ب ــت ک اصاب
ــردار  ــه از س ــه ک ــرد: همانگون ــد ک وی تاکی
ــتان"  ــیح کردس ــوان "مس ــه عن ــردی ب بروج
یــاد مــی شــود، مــن هــم اعتقــاد دارم ســردار 
"مســیح  امیــدی  محســن  حــاج  شــهید 
همــدان" اســت و هــر موقــع کــه جایــی کــم 

مــی آورم از روح او کمــک می گیــرم.
ایــن مقــام مســئول کربایــی شــدن را از 
ویژگی هایــی بــارز شــهدا ذکــر کــرد و گفــت: 
یکــی از شــرایط کربایــی شــدن ایــن اســت 
ــول  ــا ط ــال ه ــم؛ س ــا را درک کنی ــه کرب ک
ــاله را  ــن مس ــتم ای ــن توانس ــه م ــید ک کش
درک نمایــم امــا شــهدا آن را بــا عمــق جــان 
دریافتــه بودنــد و بــه همیــن خاطــر بــود کــه 
واقعــا کربایــی شــدند. در پایــان ایــن مراســم 
از کتــاب "همــا" خاطــرات همــا شــالباف زاده 
ــی  ــدی" رونمای ــهید "محســن امی همســر ش

شــد.
زندگــی  "همــا" شــرح خاطــرات  کتــاب 
مشــترک کوتــاه شــهید حــاج محســن امیدی 
و همســر محتــرم ایشــان ، ســرکار خانــم همــا 
شــالباف زاده اســت ، " هما" شــرح عاشقانه ای 
اســت از مهــر، محبــت و فــداکاری، بــه روایــت 
"همــا شــالباف زاده" همســر گرامــی شــهید و 
بــه قلــم جمشــید طالبــی و ربابــه  جعفــری .

ایستاده در مجنون
اولین یادواره سردار شهید عاشورایی حاج محسن امیدی برگزار شد

ــردي  ــي م ــهید قدوس ــد : ش ــاد نهاون فری
ــود و در  ــق ب ــرکار و خلی ــن و پ متواضــع و متی
عیــن حــال در کارهــا قاطعیــت بســیار داشــت 
ــراي  ــود و ب ــف ب ــي نظمــي بســیار مخال ــا ب و ب
اولیــن بــار شــروع بــه امتحــان گرفتــن از طاب 
ــاب  ــه ط ــود ک ــعي نم ــیار س ــود وي بس نم
ــامي از دروس  ــدن دروس اس ــر خوان ــاوه ب ع
جدیــد مثــل ریاضیــات و طبیعــي و زبــان خارج 
ــطوح ،  ــام س ــد و در تم ــتفاده نماین ــًا اس کام
دروس کاســیک دبیرســتاني را جــزء دروس 
اســامي قــرار مــي داد و همچنیــن دروس 
اقتصــاد و جامعــه شناســي و روانشناســي کــه در 
آن زمــان در حــوزه معمــول نبــود جــزء برنامــه 
طــاب مدرســه حقانــي قــرار داد و برنامــه هــاي 
ــوم  ــا همفکــري شــهید مظل مدرســه مذکــور ب
آیــت اهلل بهشــتي و عــده اي دیگــر از دوســتان 

ایشــان انجــام مــي شــد . 
 آیــت اهلل شــهید علــي قدوســي در پنجــم رجب 
ســال ۱۳۰6 خورشــیدي در شهرســتان نهاونــد 
ــدر  ــت ، پ ــد یاف ــي تول ــواده روحان ــک خان در ی
وي مرحــوم آیــت اهلل مــا احمــد قدوســي بــود 
کــه از علمــاي معــروف زمــان خــود و بــه علــم 
و تقــوي شــهرت خاصــي داشــت و تحصیــات 
خــود را در نجــف اشــرف گذرانیــده بــود و پــس 
ــت  ــوم آی ــر مرح ــتقاصه از محض ــن اس از آخری
ــرزا محمــد حســین شــیرازي و مرحــوم  اهلل می
ــوم  ــتي و مرح ــب اهلل رش ــرزا حبی ــت اهلل می آی
آیــت اهلل آخونــد مــا کاظــم خراســاني بــا مقــام 
اجتهــاد بــه نهاونــد مراجعــت و مرجعیــت عــام 
داشــتند مرحــوم شــهید قدوســي آخریــن فرزند 
ایــن خانــواده بــود کــه از همــان کودکــي نبــوغ 
و اســتعداد وي مشــهود بــود و دوران تحصیــات 
ــي  ــد م ــطه را در نهاون ــي و دوران متوس ابتدای
گذرانــد وچــون در نهاونــد در آن موقــع مــدارس 
باالتــري نبــود از پــدرش مــي خواهــد کــه بــراي 
ادامــه تحصیــات به ســایر شهرســتانها بــرود در 
ــت  ــدان رضای ــتانها چن ــع وضــع دبیرس آن موق

بخــش نبــود و احتمــال انحــراف نوجوانهــا 
ــي  ــرو م ــدرش روب ــت پ ــا مخالف ــود ب ــاد ب زی
ــراي ادامــه  شــود و پیشــنهاد مــي شــود کــه ب
ــن دروس  ــرا گرفت ــه ف ــده ب ــم آم ــل ق تحصی
ــه  اســامي بپــردازد مرحــوم شــهید قدوســي ب
ــي  ــي نداشــت ول ــدان تمایل ــن پیشــنهاد چن ای
ــوم  ــه مرح ــد ک ــي آی ــش م ــاً پی ــان دفعت جری
ــي  ــد و راه ــي کن ــوض م ــهید قدوســي را ع ش
ــن اســت :  ــان ای ــد خاصــه جری ــم مــي نمای ق
یکــي از مبلغیــن کــه بــراي تبلیــغ بــه نهاونــد 
ــود و  ــن ب ــارز و متدی ــردي مب ــود و م ــده ب آم
ســالها در زنــدان رضــا خــان پــدر شــاه مخلــوع 
ــود  ــده ب ــازه آزاد ش ــده و ت ــکنجه و آزار دی ش
و شــناخت چندانــي بــه خانــواده آیــت اهلل 
قدوســي پــدر مرحــوم شــهید قدوســي نداشــت 
ــي رود و  ــر م ــر روز منب ــاز ه ــه نم ــس از اقام پ
ــي دارد  ــار م ــت اظه ــن صحب ــک روز در ضم ی
دیشــب خــواب دیــدم پیغمبــر اکــرم )ص( را که 
بــه دســت مبــارک خــود عمامــه بــر ســر پســر 
کوچــک حضــرت آقــا ) اشــاره بــه پــدر مرحــوم 
شــهید قدوســي ( گذاشــت اگــر چنیــن پســري 
ــه  ــد او را ب ــي باش ــجد م ــان دارد و در مس ایش
مــن نشــان دهیــد ، کــه از طــرف حاضریــن در 
مســجد مرحــوم شــهید قدوســي بــه او معرفــي 
مــي گــردد و او پــس از ختــم و پاییــن آمــدن 
ــي  ــد و م ــي کن ــه م ــرد و مصافح ــل ک او را بغ
گویــد بگــو کــه مقامــي عالــي در انتظــار توســت 
و مــردم مســجد همــه بــه او تبریــک مــي گویند 
ــاً تحــول عجیبــي در مرحــوم  از آن شــب دفعت
شــهید قدوســي پیــدا مــي شــود و بافاصلــه از 
پــدرش مــي خواهــد کــه او را بــراي تحصیــل قم 
ــه قــم فراهــم  بفرســتد . مقدمــات حرکــت او ب
مــي شــود و در ســال ۱۳۲۱ کــه مرحوم شــهید 
قدوســي بیــش از پانزده ســال نداشــت قــم آمده 
و ابتــدا مــورد توجــه مرحــوم آیــت اهلل صــدر که 
ــود  ــم ب ــه ق ــوزه علمی ــدگان ح ــي از گردانن یک
ــي  ــهید قدوس ــوم ش ــدر مرح ــناختي از پ و ش

ــکان  ــي چــون ام ــرد ول ــي گی ــرار م داشــتند ق
ــع  حجــره و محــل ســکونت طــاب در آن موق
خیلــي کــم بــود در ابتــداي دوران تحصیــل بــا 
ســختي و مشــکات زیــادي روبــرو مــي گــردد 
ولــي بــا کوششــي خســتگي ناپذیــر بــه تحصیل 
مشــغول مــي شــود و دروس مقدماتــي را طــي 
ــي  ــارج م ــام و وارد درس خ ــال تم ــن س چندی
ــًا  ــز کام ــي نی ــور سیاس ــان در ام ــود . ایش ش
ــر  ــت دکت ــان نهض ــت و در جری ــه داش مداخل
ــوي  ــواب صف ــا ن ــام ب ــان اس ــدق و فدایی مص
همــکاري مــي نمــود و بــا او همفکــري داشــت 
و همچنیــن در مخالفــت بــا حــزب تــوده 
ــاي  ــود فعالیته ــه ب ــع اوج گرفت ــه در آن موق ک
زیــادي داشــت بعــد از کودتــاي ۲8 مــرداد وي 
ــد و درس  ــي ده ــه م ــود ادام ــل خ ــه تحصی ب
خــارج را در محضــر آیــت اهلل بروجــردي و امــام 
خمینــي و ســایر علمــاي حاضــر در حــوزه فــرا 
مــي گیــرد و همچنیــن درس فلســفه و تفســیر 
را نــزد عامــه طباطبایــي ادامــه مــي دهــد و از 
جملــه شــاگردان ممتــاز اســتاد عامــه بــود و از 
هــم حــوزه هــاي مرحــوم شــهید دکتر بهشــتي 
و مطهــري مــي باشــد شــهید قدوســي بعــد از 
ــان  ــي چن ــه طباطبای ــزد عام ــذ ن ــالها تلم س
مــورد توجــه ایشــان قــرار گرفــت کــه اســتاد او 
را بــه دامــادي خــود پذیرفــت . شــهید قدوســي 
قبــل از خــرداد ۱۳۴۱ بــه درجــه اجتهــاد نائــل 
و از آن ســال بــه بعــد همــراه دیگــر روحانیــون 
متعهــد حــوزه به مبــارزه مــي پــردازد و از جمله 
ــوزه  ــرک ح ــه تح ــاد ب ــه اعتق ــود ک ــاني ب کس
ــه از لحــاظ حرکــت  ــود ک ــد ب داشــتند و معتق
اجتماعــي و نــوع تشــکیات و دروس و مســائل 
ــدي  ــرک جدی ــوزه تح ــد ح ــده بای ــرح ش مط
داشــته باشــد وکًا در آن زمــان نهضتــي شــروع 
شــده بــود کــه بتوانــد هرچــه بیشــتر حــوزه را 
بــراي دنیــاي امــروز و رهبــري یــک جامعــه در 

ایــن زمــان آمــاده نمایــد .
ــون  ــر از روحانی ــده دیگ ــي و ع ــهید قدوس ش
ــي  ــري مخف ــت اهلل منتظ ــاً آی ــوزه مخصوص ح
ــد کــه هــدف  در فکــر تشــکیل جمعیتــي بودن
آنهــا همــان تحــرک و نهضــت و اصــاح هرچــه 
بیشــتر حــوزه علمیــه بــود و جالــب کــه در آن 
ــنایي  ــلمان آش ــنفکران مس ــي روش ــان حت زم
ــازمان  ــکیاتي و س ــاي تش ــا حرکته ــي ب کم
مبارزاتــي داشــتند . ایــن جمعیــت داراي شــاخه 
هــاي تشــکیات کامــًا جدیــد و بــي ســابقه در 
بیــن روحانیــون بــود و ایشــان در ایــن کار ســهم 
ــدود  ــد و در ح ــي بع ــتند . مدت ــزایي داش بس
ــاواک  ــط س ــت توس ــن جمعی ــال ۱۳۴۴ ای س
ــي کــه در آن  شناســایي شــد و تمــام روحانیون
شــرکت داشــتند ازجملــه خود شــهید قدوســي 
ــي وي  ــد از مدت ــدند بع ــي ش ــتگیر و زندان دس

ــیار  ــور بس ــه ط ــاز ب ــد و ب ــدان آزاد گردی از زن
مخفیانــه بــه کارهــاي قبلــي خــود ادامــه مــي 
داد شــهید قدوســي از جملــه کســاني بــود کــه 
ــلمان  ــنفکران مس ــراي روش ــادي ب ــت زی اهمی
قائــل بــود و ارتبــاط فکــري و تمــاس زیــادي بــا 
دانشــگاهیان مبــارز داشــت و نیــز برخوردهــاي 
فکــري بســیاري بــا بعضــي از جوانانــي کــه بعداً 
جــزء موسســین ســازمانهاي مبــارزه مســلحانه 
شــدند داشــت و ســعي بســیار در ایجــاد ارتبــاط 
ــن روشــنفکران  و تمــاس ایدئولوژیکــي بیــن ای
ــارز نمــود و اهــداف خــود را در  و روحانیــت مب
ــود و  ــال نم ــه دنب ــوزه علمی ــاح ح ــورد اص م

ــت . ــي را پذیرف ــت مدرســه حقان مدیری
ــن و  ــع و متی ــردي متواض ــي م ــهید قدوس ش
پــرکار و خلیــق بــود و در عیــن حــال در کارهــا 
قاطعیــت بســیار داشــت و بــا بــي نظمي بســیار 
ــه  ــروع ب ــار ش ــن ب ــراي اولی ــود و ب ــف ب مخال
ــیار  ــود وي بس ــاب نم ــن از ط ــان گرفت امتح
ــدن  ــر خوان ــاوه ب ــه طــاب ع ــود ک ــعي نم س
دروس اســامي از دروس جدیــد مثــل ریاضیات 
و طبیعــي و زبــان خــارج کامــًا اســتفاده 
ــام ســطوح ، دروس کاســیک  ــد و در تم نماین
دبیرســتاني را جزء دروس اســامي قــرار مي داد 
و همچنیــن دروس اقتصــاد و جامعــه شناســي و 
روانشناســي کــه در آن زمــان در حــوزه معمــول 
نبــود جــزء برنامــه طــاب مدرســه حقانــي قــرار 
داد و برنامــه هــاي مدرســه مذکــور بــا همفکري 
ــده اي  ــتي و ع ــت اهلل بهش ــوم آی ــهید مظل ش
ــي شــد در  ــر از دوســتان ایشــان انجــام م دیگ
ــه عنــوان  طــول ایــن مــدت مدرســه حقانــي ب
مرکــزي بــراي مبــارزه بــا رژیــم نبــود و بســیار 
از شــاگردان وي بــه زنــدان افتــاده و یــا فــراري 
ــه طــور مرتــب  ــد و ســاواک ب و در تبعیــد بودن
ــه  ــن مدرس ــه ای ــن ب ــتگیري مبارزی ــراي دس ب
ــوم  ــدت مرح ــن م ــود و در ای ــي نم ــه م حمل
شــهید قدوســي کامــاً تحــت نظــر ســاواک و 
ــه  ــگاه ب ــد وگاه و بی ــت گردی ــار بازداش ــد ب چن
منــزل ایشــان مــي ریختنــد و مزاحمــت ایجــاد 
ــه  ــاواکیها مدرس ــر س ــه تعبی ــد و ب ــي کردن م
حقانــي را یــک پایــگاه مبارزاتــي بــا رژیــم مــي 
دانســتند ، از جملــه برنامــه هــاي دیگــر شــهید 
قدوســي ایجــاد مدرســه طلبگــي بــراي خواهران 
بــود و قبــل از ایجــاد ایــن مدرســه تقریبــاً هیــچ 
گونــه محلــي بــراي ایــن کــه خواهــران ماننــد 
ــد  ــامي را فراگیرن ــد دروس اس ــرادران بتوانن ب
وجــود نداشــت و ایشــان بــراي ایــن کار مکتــب 
توحیــد را ایجــاد کردنــد کــه بــا اســتقبال بــي 
ــرو شــد و بســیاري از خواهــران کــه  ــر روب نظی
ــامي را  ــوژي اس ــد ایدئول ــد بتوانن ــل بودن مای
فراگیرنــد بــه ایــن محــل روي آوردنــد و بعــداز 
مدتــي بســیاري دیگــر از ایــن نــوع مــدارس بــه 

وســیله افــراد دیگــر تأســیس گردیــد از جملــه 
درس شــهید قدوســي درس اخــاق ایشــان بــود 
ــب و درخــور خواســتار بســیار  ــه بســیار جال ک
داشــت و در ســالهاي آخــر قبــل از انقــاب 
ــراي ایجــاد ارتبــاط و اتحــاد  شــهید قدوســي ب
بیشــتر طــاب و دانشــجویان کاســهاي مرتبــي 
بــراي دانشــجویان ایجــاد کــرد کــه بســیاري از 
ــامي  ــري دروس اس ــراي یادگی ــجویان ب دانش
بــه ایــن کاســها آمدنــد و باعــث ایجــاد 
ارتبــاط بیشــتر طــاب و دانشــجویان گردیــد . 
بعــد از پیــروزي انقــاب اســامي ابتــدا ایشــان 
بــراي پیــاده کــردن برنامــه هایــي کــه هیئــت 
مدرســین در مــورد حــوزه و مســائل دیگــر 
ــه  ــم فعالیــت داشــت و ســپس ب داشــتند در ق
ــتاني  ــئولیت دادس ــاب مس ــر انق ــان رهب فرم
ــن  کل انقــاب را پذیرفــت بعــد از پذیرفتــن ای
مســئولیت بســیاري از شــاگردان ایشــان در 
ــف را  ــئولیتهاي مختل ــاب مس ــاي انق دادگاهه
عهــده دار شــدند و ســهم مهمــي در گردانــدن 
و نظــم دادن دادگاهها داشــتند شــهید قدوســي 
بــا ایــن کــه مریــض و از ناراحتــي کبــدي فــوق 
ــچ گاه از کار  ــي هی ــرد ول ــي ب ــر م ــاده زج الع
ــت کار ایشــان  ــوان گف ــي ت ــده و م ــاه نیام کوت

ــود . ــبانه روزي ب ش
حاصــل زندگــي شــهید قدوســي شــش فرزنــد 
بــود کــه پســر بــزرگ ایشــان دانشــجوي 
ــط  ــرو خ ــجویان پی ــهد و از دانش ــگاه مش دانش
ــد از  ــل و بع ــاد قب ــاي زی ــود و فعالیته ــام ب ام
انقــاب داشــت و یکبــار هــم بــه زنــدان افتــاد 
یــک  جریــان  در   ۵۷ شــهریور  روز ۱۷  ودر 
ــد  ــي ش ــهد زخم ــلحانه در مش ــري مس درگی
ولــي موفــق بــه فــرار گردیــد و بعــد از انقــاب 
از مســئولین انجمــن اســامي دانشــگاه مشــهد 
بــود و ســپس در قســمت تحقیقــات دفتــر 
ــد از  ــرد و بع ــي ک ــت م ــم وحــدت فعالی تحکی
شــروع جنــگ تحمیلــي عــراق بــه جبهــه رفــت 
و در روز ۲8 صفــر در هویــزه بــا ۱6۰ نفــر دیگــر 
ــرار  ــي ق ــواي بعث ــره ق ــان در محاص از همرزم

ــد .  ــي گردن ــهید م ــاً ش ــت و تمام گرف
شــهید قدوســي در شــهادت ایــن فرزنــد الیــق 
و ممتــاز آنچنــان اســتقامت و بردبــاري و صبــر 
نمــود کــه از حــد توصیــف خــارج اســت 
ســرانجام خــود نیــز در روز شــنبه ۱۴ شــهریور 
۱۳6۰ در جریــان توطئــه یــک بمــب گــذاري در 
دادســتاني شــربت شــهادت نوشــید جالــب ایــن 
کــه یکــي از دوســتانش مــي گفــت کــه همــواره 
ایشــان نگــران بــود و گریــه مــي کــرد کــه نکند 
ــا درآورد و شــهادت  ــرض از پ ــرا کســالت و م م
نصیبــم نشــود خداونــد منــان انشــااهلل درجــات 
ــه بازماندگانــش  عالیــش را متعالــي گردانــد و ب

صبــر و اســتقامات عطــا فرمایــد .

شهید آیت اهلل علی قدوسی "ذبیح عدالت"
نگاهي به حیات ظاهري شهید علي قدوسي
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کاظم فیض الهی ؛ فعال فرهنگی
بــه بهانــه شــبکه اجتماعــی شــاد و تبعیــض 

در آمــوزش :
کلمــه ی  » شــاد « قیافــه ی شــیرین و 
جذابــی دارد ســیل جمعیــت دانــش آمــوز و 
خانــواده هــا و فرهنگیــان را بــه ســوی خــود 
ســرازیر نمــود. ایــن نامحســوس تریــن پیــام 
بازرگانــی بــود کیفیــت جنــس خــود را کــم 
نظیــر و تحویــل دادن آن را درب خانــه ی 
همــگان رایــگان اعــام نمــود بــا چــراغ ســبز 
ــه اســتخدام خــود درآورد و حــاال  ــه را ب هم
کــه همــه آمــده انــد خبــری از رایــگان 
شــدن اینترنــت و کیفیت ســرعت آن نیســت 
و همــه پشــت ایــن چــراغ قرمــز توقــف 
خــورده انــد. خریــد بســته هــای اینترنــت از 
تــوان جمعیــت کثیــری از مشــمولین طــرح 
شــاد خــارج اســت و همیــن ، اثربخشــی ایــن 
ــرده اســت. ــی ک ــا حــدودی خنث طــرح را ت

ــه مــرز   ــه طبقاتــی را ب شــبکه ی شــاد فاصل
داشــتن گوشــی هوشــمند و یــا نداشــتن ایــن 

دســتگاه رســاند.
ــرای  ــل ب ــن مح ــرورش بهتری ــوزش و پ آم
ســرمایه گــذاری وعــده هاســت ســالیان 
ســال اســت کــه وعــده هــای داده شــده بــه 
ــا  ــانه ه ــرگرمی رس ــدول س ــان ، ج فرهنگی
ــن  ــا از ای ــی ه ــان بعض ــرده و ن ــل ک را کام
ــم  ــی را ه ــاد و کس ــن افت ــه روغ ــق ب طری
ــل  ــرای ح ــادی ب ــراد زی ــد  اف ــرب نکردن چ
ــا وارد  ــدند و ی ــر ش ــا وزی ــده ه ــای وع معم
ــان درســت  ــرده ب مجلــس شــدند و از آن ، ن

ــد. کردن
ــه  ــن هم ــه ای ــد ک ــه بدانن ــد هم ــاال بای ح
وعــده  کــه ســالها بــرای معیشــت فرهنگیــان 
داده شــد چــرا تحقــق نمــی یابــد در انتظــار 
آینــده هــای زیــادی ماندیــم و طوالنــی 
تریــن  آینــده هــای جهــان رقــم خــورد امــا 

ــد.  ــدند و نیامدن ــی ش ــا ماض ــده ه آین
شــبکه ی شــاد بهتریــن شــریک غــم بــودن 
بــا معلمــان اســت. وعــده هــای زیــادی زنــده 
بــه گــور شــدند و برنامــه هــای دیگــری عصــا 
ــبکه  ــد و ش ــی کنن ــت م ــت حرک ــه دس ب
ــا  ــتن و ی ــد داش ــا ح ــض را ت ــاد تبعی ی ش
نداشــتن گوشــی هوشــمند بــه میــان دانــش 
ــه  ــود ک ــی ش ــت م ــاال ثاب ــوزان آورد و ح آم
تبعیــض بیــن معلــم و ســایر کارمنــدان 

ــدر کشــنده اســت. چق
ــه  ــم ک ــاب امیدواری ــدای گام دوم انق در ابت
ــت   ــیوه درس ــه ش ــا ب ــده ه ــات و وع تصمیم
اجرایــی شــوند و برنامــه ی خوبــی مثــل 
ــده  ــق وع ــدم تحق ــیر ع ــه اس ــاد اینگون ش
ــش  ــدن و افزای ــگان ش ــا رای ــردد و ب ــا نگ ه
ــت  ــش اینترن ــی پوش ــدوده ی جغرافیای مح
مــزه ی شــاد آن بــرای همــه ملمــوس شــود. 

آینده هایی که ماضی شدند!

نماینــده مــردم همــدان و فامنیــن در مجلس 
شــورای اســامی با انتقــاد از طــرح بکارگیری 
و جــذب معلمــان حق التدریســی از لرســتان 
در اســتان همــدان گفــت: بــا ایــن طــرح بــه 
شــدت مخالفیــم،  اســتان همــدان بــه انــدازه 

کافــی نیــروی خبــره و تحصیلکــرده دارد.
در  فاحــی  احمدحســین  حجت االســام 
ــروی حق التدریســی  ــری نی خصــوص بکارگی
ــرد:  ــار ک از اســتان لرســتان در همــدان اظه
ــم  ــرار اســت ۴۲ معل ــه ق ــار واصل ــق اخب طب
در  لرســتان   اســتان  از  حق التدریســی 
ــه  ــوند ک ــه ش ــه کار گرفت ــدان ب ــتان هم اس
ــارج از  ــرو خ ــک نی ــی ی ــذب حت ــا ج ــا ب م

ــم. ــتان مخالفی اس
ــوی  ــه طــور حتــم جل ــان اینکــه ب ــا بی وی ب
ایــن تصمیــم خواهیــم ایســتاد اظهــار کــرد: 
بــه انــدازه کافــی در اســتان همــدان نیــروی 
ــرده  ــره، تحصیلک ــی خب ــوان حق التدریس ج
کــه بیــکار هســتند و دنبــال شــرایط شــغلی 
می گردنــد کــه بایــد از آنهــا اســتفاده شــود.

ســخنگوی کمیســیون آمــوزش و تحقیقــات 
مجلــس شــورای اســامی بــا تأکیــد بــر 
ــر  ــود و ه ــو ش ــرح لغ ــن ط ــد ای ــه بای اینک
کــس کــه دنبــال اجــرای آن اســت پاســخگو 
باشــد گفــت: مــا ایــن موضــوع را در شــرایطی 
ــر  ــی خی ــم بان ــرو داری ــدان نی ــه در هم ک

نمی دانیــم.
اســتعام های  بــه  توجــه  بــا  افــزود:  وی 
صــورت گرفتــه از ســوی وزارتخانــه آمــوزش 
و پــرورش هیــچ دســتورالعملی از ســوی 
ــن  ــراد بی ــی اف ــه جای ــاره جاب ــه درب وزارتخان

اســتان ها در بیــن نبــوده اســت.
ــدگان  ــه نماین ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــی ب فاح
اســتان بــا ایــن طــرح شــدیدا مخالــف 
هســتند تصریــح کــرد: وزیــر آمــوزش و 
ــه توضیحــات در مجلــس  ــرای ارائ پــرورش ب

ــارس ــد./ ف ــد ش ــر خواه حاض

حجت االسالم دکتر فالحی نماینده مردم همدان : 

مخالف بکارگیری معلمان 
حق التدریسی از لرستان هستیم
وزیر آموزش و پرورش توضیح دهد

ــه  ــاق، در هم ــه و انف ــه صدق ــه ب ــامی؛ توصی ــگ اس در فرهن
ــا  ــود دارد. ام ــی وج ــجّیه اخاق ــک  َس ــوان ی ــه عن ــرایط ب ش
مرزهــای  از  فرهنــگ  ایــن  خــاص،  درزمان هــای  طبیعتــاً 
ــه  ــه انســانی ب ــت وظیف ــر مــی رود وحال ــی فرات اســتحباب اخاق

می گیــرد. خــود 
به صــورت خاصــه؛ بحــران کرونــا، وضعیــت نامناســب اقتصــادی 
ــه اقشــار  ــتثنایی، ب ــل ســبب شــده  در ســطح اس ــایر عوام و س
محــروم فشــار  جــدی وارد آیــد. در ایــن شــرایط اســتمرار 
ــا  ــت. ب ــانی اس ــی و انس ــزام اخاق ــک ال ــه، ی ــش مومنان رزمای
ــه  ــن حرکــت مجاهدان ــه وضعیــت اقتصــادی کشــور، ای توجــه ب
می بایســت توســط متــن مــردم صــورت گیــرد. بــرای کمــک بــه 
ــر  ــوان منتظ ــا نمی ت ــی آن ه ــوری کنون ــای ف ــن و نیازه محرومی
مانــد شــرایط کشــور بــه صــورت اصولــی و بــا برنامه هــای 
اقتصــادی بهبــود یابــد. ناکارآیــی و ناتوانــی دولــت، رفــع تکلیــف 
ــه را  ــاد مومنان ــتمرار جه ــی اس ــه توانای ــرادی ک ــه اف ــرای عام ب

ــود. ــوب نمی ش ــد، محس دارن
اســتمرار رزمایــش مومنانــه، حقیقتــاً یــک جهــاد اســت و عــاوه 
ــی،  ــتگی اجتماع ــی و همبس ــرکات اله ــی، ب ــوه اخاق ــر وج ب
فعالیتــی مجاهدانــه در باطــل کــردن نقشــه هــای دشــمن 
اســت. شــاید بتــوان گفــت توصیــه رهبــری معظــم بــه مواســات 
ــه  ــی ک ــت تاثیرات ــت و از جه ــی اس ــرایط فعل ــه ش ــر ب ــز ناظ نی
ــوان  ــته عن ــمن دارد، شایس ــه کان دش ــردن نقش ــی ک در خنث

ــت. ــاد" اس "جه

خاصه کام آنکه؛
ــه  ــک وظیف ــوان ی ــه عن ــه اقشــار محــروم را ب ــاری رســاندن ب ی
انقابــی جــدی بگیریــم. آتــش بــه اختیــار در ایــن زمینــه بایــد 

عمــل کنیــم.

ّ َمْثَنی َوُفَراَدی ُقْل إِنََّما أَِعُظُکْم بَِواِحَدٍة أَْن تَُقوُموا ِلَ

رزمایش مومنانه
 به مثابه یک جهاد

ــد : معــاون سیاســی امنیتــی  ــاد نهاون فری
ــه  ــد در جلس ــداری نهاون ــی فرمان و اجتماع
ــا  ــتان ب ــرورش شهرس ــوزش و پ ــورای آم ش
اشــاره بــه مطــرح شــدن طــرح آجــر بــه آجر، 
گفــت: ایــن طــرح بایــد بــه گفتمــان عمومــی 

در ســطح جامعــه تبدیــل شــود.
ــن  ــه ضم ــن جلس ــد در ای ــدی جال ون مه
تبریــک هفتــه دفــاع مقــدس و عــرض 
تســلیت بــه جامعــه فرهنگیــان شهرســتان به 
جهــت درگذشــت ســرکارخانم بحیرایــی یکی 
از معلمــان دلســوز نهاونــدی، گفــت: در کنــار 
اهمیــت آمــوزش و تحصیــل، حفــظ ســامت 
اصلــی  اولویــت  معلمــان  و  دانش آمــوزان 

ــتان اســت.   ــئولین شهرس مس
ــت  ــدارس جه ــی م ــا تعطیل ــه ب وی در رابط
ــا اظهــار کــرد: ایــن موضــوع  ــا کرون مقابلــه ب
ــتان  ــتان و اس ــارات شهرس ــه اختی در حیط
نمی باشــد و مــا نیــز تابــع تصمیمــات ســتاد 

ــا هســتیم. ــا کرون ــه ب ملــی مقابل
ــد  ــداری نهاون معــاون سیاســی امنیتــی فرمان
بــا اشــاره بــه اینکــه بایــد پروتکل هــای 
ــدارس  ــق در م ــورت دقی ــه ص ــتی ب بهداش
اجــرا شــود، افــزود: در ایــن ایــام کار بازرســین 
بهداشــت  مرکــز  و  پــرورش  و  آمــوزش 
چندبرابــر شــده اســت، لــذا بایــد بــه صــورت 
ــا در  ــرای پروتکل ه ــت اج ــتمر از وضعی مس

ــد. ــل آی ــه عم ــد ب ــدارس بازدی م
ــرح  ــه مط ــاره ب ــا اش ــه ب ــد در ادام جال ون
ــه آجــر از ســوی وزارت  شــدن طــرح آجــر ب
آمــوزش و پــرورش، عنــوان داشــت: همانطــور 
کــه از نــام ایــن طــرح پیداســت، هــر کســی 
در هــر ســطحی از جامعــه می توانــد بــه 
انــدازه بضاعــت مالــی خــود در راســتای 
ــد. ــک کن ــی کم ــای آموزش ــاخت واحده س

آموزشــی  فضــای  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
باکیفیــت از ارکان الزم بــرای تعلیــم و تربیــت 
در  داد:  ادامــه  باشــد،  مــی  دانش آمــوزان 
قســمت هایــی از شهرســتان نیــاز بــه واحــد 
آموزشــی بســیار زیــاد اســت، لــذا آحــاد 
ــا ســهیم شــدن در ایــن  جامعــه می تواننــد ب
طــرِح خداپســندانه، باعــث ایجــاد تحولــی در 

ــوند. ــتان ش ــی شهرس ــای آموزش فضاه
بــه  توجــه  بــا  کــرد:  تاکیــد  جال ونــد 
ــج  ــرح و نتای ــن ط ــاالی ای ــیار ب ــت بس اهمی
درخشــانی کــه در پــی اجــرای صحیــح 
طــرح میتوانــد حاصــل شــود، الزم اســت 
ــا فرهنگ ســازی و  رســانه هــای شهرســتان ب
گفتمان ســازی در ســطح جامعــه در راســتای 
اطاع رســانی و اجــرای ایــن طــرح نقــش 

ــد. ــا کنن ــری ایف موث
در ادامــه ایــن بحــث، ابراهیــم ســیفی معــاون 
توســعه مدیریــت و پشــتیبانی آمــوزش و 
ــه  ــر ب ــه آج ــر ب ــرح آج ــت: ط ــرورش گف پ
ــراد  ــرای مشــارکت اف ــازی ب منظــور زمینه س
خّیــر بــا هــر ســطح از تــوان مالــی، در 

مدرسه ســازی آغــاز شــده و در قالــب آن، 
ــد،  ــطحی می توانن ــر س ــه در ه ــاد جامع آح
حتــی بــا اهــدای هزینــه خریــد یک آجــر، در 

ــوند. ــهیم ش ــرح س ــن ط ــرای ای اج
وی ادامــه داد: در راســتای عملیاتــی نمــودن 
ــرورش،  ــوزش و پ ــن آم ــول بنیادی ــند تح س
وزارت متبــوع در بخش هــای مختلــف بســته 
ــه در  ــن نمــوده اســت ک ــی تدوی ــای تحول ه
حــوزه نوســازی و ســاخت مــدارس، دو بســته 
تحولــی بــا عنــوان "مــکان یابــی مــدارس" و 
"طــرح آجــر بــه آجــر" تدویــن شــده اســت.

در این ایام الزم است پیوند اولیا با 
مدرسه محکم تر شود

ــد در جلســه  ــرورش نهاون ــر آمــوزش و پ مدی
ــر  ــتان ب ــرورش شهرس ــوزش و پ ــورای آم ش
نقــش بســیار مهــم اولیــا در حفــظ ســامت 
دانــش آمــوزان در کنــار آمــوزش هــای 

ــرد. ــد ک ــوری تاکی ــوری و غیرحض حض
در ایــن جلســه محمدحســین دارایــی بــا بیان 
ــام همــکاران مــا در ســطح  اینکــه در ایــن ای

ــودن  ــی نم ــتای اجرای ــتاد در راس ــف و س ص
ــطح  ــتی در س ــای بهداش ــکل ه ــل پروت کام
مــدارس تــاش ویــژه ای دارنــد، گفــت: قبل از 
بازگشــایی مــدارس و بعــد از آن، برنامه ریــزی 
هــای الزم جهــت پیاده ســازی پروتــکل هــای 
بهداشــتی در مــدارس انجــام پذیرفتــه اســت 
و الحمــدل تــا بــه امــروز مشــکل خاصــی در 

ایــن رابطــه گــزارش نشــده اســت.
وی افــزود: آمــوزش و پــرورش شهرســتان 
ــوزان،  ــامت دانش آم ــت از س ــار صیان در کن
تمــام تــاش خــود را جهــت تعلیــم و تربیــت 
صحیــح آنــان بــه کار گرفتــه اســت و در 
تحقــق هرچــه بیشــتر ایــن هــدف مهــم، بــه 

ــم. ــن نیازمندی ــی والدی همراه
دارایــی اظهــار داشــت: در ایــن ایــام، والدیــن 
گرامــی می تواننــد بــا آمــوزش پروتــکل 
ــز  ــدان خــود، مجه ــه فرزن ــای بهداشــتی ب ه
کــردن آنــان بــه ماســک، اســتفاده نکــردن از 
ســرویس حمــل و نقــل، نظــارت بــر اســتفاده 
ــه  ــی ک ــوزش هــای مکمل ــوزان از آم دانش آم
از طریــق تلویزیــون و شــبکه شــاد ارائــه 
می گــردد، در کنــار حفــظ ســامت فرزنــدان 
خــود، نقــش بســیار مهمــی در تحقــق اهداف 

ــا نماینــد. آموزشــی و پرورشــی مدرســه ایف
ــا  ــزود: ب ــد اف ــرورش نهاون ــر آمــوزش و پ مدی
ــی  ــی و گندزدای ــه ضدعفون ــه اینک ــه ب توج
مــدارس بایــد روزانــه چندیــن بــار و بــه 
ــا  ــذا تقاض ــود، ل ــام ش ــتمر انج ــورت مس ص
داریــم بخشــی از کمــک هــای خیریــن 
ســامت، کمــک هــای مومنانــه ســپاه و 
ــای  ــته ه ــه ی بس ــه تهی ــداد ب ــه ام کمیت
بهداشــتی و مــواد ضدعفونی کننــده بــرای 
مــدارس کــم برخــوردار شهرســتان اختصــاص 

ــد. یاب

طرح "آجر به آجر" باید به یک گفتمان عمومی در سطح جامعه تبدیل شود

فرمانــدار نهاونــد نیــز گفــت : فرشــبافان جــزء 
آســیب پذیرتریــن اقشــار جامعــه هســتند که 
ــاال  ــرای ب ــادی را ب ــای زی ــاالن آن تاش ه فع

بــردن تولیــد در جامعــه انجــام مــی دهنــد .
ــه  مــراد ناصــری حمایــت از تولیدکننــدگان ب
ویــژه در زمینــه بازاریابــی را امــری الزم و 
ــرای رونــق فــرش بافــی عنــوان کــرد  مهــم ب
ــه  ــد ب ــر بخواهن ــدگان اگ ــزود: تولیدکنن و اف
ــان  ــد در پای ــد کنن ــرش تولی ســلیقه خــود ف
ــده  ــود تولیدکنن ــم خ ــرش ه ــدار ف کار خری
خواهــد بــود زیــرا تولیدکننــده از بــازار مصرف 

ــدارد . ــی ن اطاع
هــم  نمی توانــد  هیچکــس  گفــت:  وی 
تولیدکننــده باشــد و هــم بازاریــاب لــذا 
بایــد در کار  دســتگاه های متولــی فــرش 
ــت  ــی دخال ــژه بازاریاب ــه وی ســاماندهی آن و ب

کننــد .
* دورریزی پشم،

 یکی از مشکالت حوزه فرش
دبیــر انجمــن فرشــبافان همــدان گفــت: 
ــز  ــی از مراک ــوان یک ــه عن ــدان ب ــتان هم اس
ــر دارای  ــال حاض ــور در ح ــرش کش ــد ف تولی
ــه آن  ــد جهانــی اســت کــه یــک نمون ۴۳ برن

ــت . ــد اس ــوند در نهاون ــرش عش ف
ــه  ــرش از جمل ــرد: ف ــار ک ــری اظه ــی نظ عل
مقوالتــی اســت کــه دردنیــا از آن بــه عنــوان 
ــود  ــاد می ش ــت ی ــک مل ــی ی ــت فرهنگ هوی
زیــرا عــاوه بــر انتقــال ارزش هــای فرهنگی در 
زمینــه اقتصــادی نیــز بســیار اثرگــذار اســت .

ــه اهمیــت ســرمایه گذاری در  ــا اشــاره ب وی ب
ــع  ــی مواق ــزود: در برخ ــبافی اف ــت فرش صنع
روی  تومــان  میلیاردهــا  می شــود  دیــده 
کارخانــه ای ســرمایه گذاری صــورت گرفتــه اما 
ممکــن اســت ایــن کارخانــه در حــال حاضــر 
ــاد  ــادی ایج ــتغال زی ــا اش ــد و ی ــل باش تعطی
نکــرده، در حالــی کــه اگــر نصــف ایــن میــزان، 

ــا  ــد قطع ــرمایه گذاری می ش ــبافی س در فرش
ــراه داشــت . ــه هم ــادی ب اشــتغالزایی زی

دبیــر انجمــن فرشــبافان همــدان گفــت: 
ــز  ــی از مراک ــوان یک ــه عن ــدان ب ــتان هم اس
ــر دارای  ــال حاض ــور در ح ــرش کش ــد ف تولی
۴۳ برنــد جهانــی اســت کــه نمونــه آن فــرش 

ــت . ــد اس ــوند در نهاون عش
را  جامعــه  ســطح  در  اشــتغال آفرینی  وی 
کاری مهــم و مقــدس خوانــد و گفــت: امــروز 
ــر اشــتغال ایجــاد  ــک نف ــرای ی اگــر کســی ب
ــد  ــن بای ــام داده بنابرای ــم انج ــرد کاری مه ک
ــی از تولیدکننــدگان  حمایت هــای الزم و عمل
ــرار  ــورد توجــه ق در دســتور کار مســئولین م

ــرد .  گی
ــا بیــان اینکــه متأســفانه در زمینــه  نظــری ب
فــرش کوتاهــی کرده ایــم افــزود: اســتان 
همــدان در ســالهای نــه چنــدان دور یکــی از 
محل هــای بارانــدازی فــرش بــود کــه در حــال 

ــه رکــود کشــیده شــده اســت. حاضــر ب
وی در خصــوص رونــق تولیــد و صــادرات 
ــال ۸۷  ــزود: س ــته اف ــتان در گذش ــرش اس ف
اســتان همــدان بیــش از ۱۳ میلیــون دالر 
صــادرات فــرش داشــته کــه در حــال حاضــر 

ــر اســت. ــه صف ــک ب ــم نزدی ــن رق ای
دبیــر انجمــن فرشــبافان همــدان از بیــن بردن 
ــش  ــکات پی ــی از مش ــدی را یک ــم تولی پش
روی فرشــبافان اســتان عنــوان کــرد و گفــت: 
اســتان همــدان بــه دلیــل شــرایط آب و هوایی 
مســاعد دارای پشــم های مرغوبــی اســت کــه 
طبــق تحقیقــات، بســیاری از پشــم ها یــا دور 
ــا آن را می ســوزانند کــه  ریختــه می شــود و ی
ــرش  ــد ف همیــن مســاله باعــث کاهــش تولی

شــده اســت.
ــه کــرد: متاســفانه مــردم در زمینــه  وی اضاف
ــده و  ــار آم ــل ب ــداری تنب ــرش مق ــد ف تولی
کمتــر تمایــل دارنــد در ایــن قســمت فعالیــت 

ــه  ــای الزم از جمل ــد حمایت ه ــه بای ــد ک کنن
بیمــه تولیدکننــدگان و ســرمایه گذاری های 
مــورد نیــاز در ایــن بخــش صــورت گیــرد تــا 
هــم شــاهد رونــق اشــتغال و هــم ارزآفرینــی 

بــرای کشــور باشــیم.
فرشــبافان  نهاونــد مــورد حمایــت تســهیات 

بیمــه ای قــرار گیرنــد
رئیــس مر کــز فنــی و حرفــه ای نهاونــد 
ــی  ــژه آنهای ــه وی ــد ب ــبافان نهاون ــت: فرش گف
کــه در خانــه فعالیــت دارنــد بایــد در زمینــه 
تســهیات بیمــه ای مــورد حمایــت قــرار 

ــد. گیرن
ــه  ــرد: فرشــبافانی ک ــار ک ــان اظه احــد ترکم
ــدام  ــرده و اق ــت ک ــود فعالی ــای خ در خانه ه
بــه تولیــد فــرش می کننــد از اقشــار ضعیفــی 
هســتند کــه الزم اســت مــورد حمایــت 

ــد. ــرار گیرن ــه ای ق ــهیات بیم تس
ــال  ــه فع ــه در خان ــبافانی ک ــزود: فرش وی اف
هســتند نقــش مهمــی در اشــتغال خانگــی و 
اقتصــاد خانــوار ایفــا می کننــد کــه در صــورت 
عــدم حمایــت از گردونــه تولیــد خــارج 

می شــوند.
رئیــس مر کــز فنــی و حرفــه ای نهاونــد 
گفــت: در خصــوص بیمــه فرشــبافان مطابــق 

دســتورالعمل، شهرســتان از سهمیه مشخصی 
برخــوردار اســت و تعــداد محــدودی از آنــان از 
ــد  ــی بهره من ــای دولت ــهیات و حمایت ه تس

می شــوند.
وی افــزود: بــا توجــه بــه ایــن ســهمیه محدود 
ــه  ــق بیم ــد ح ــی نتوانن ــرش بافان ــه ف چنانچ
خــود را بــه موقــع پرداخــت کننــد از ســهمیه 
ــار  ــاله فش ــن مس ــده و ای ــم ش ــتان ک شهرس

ــد. ــر وارد می کن ــن قش ــه ای ــادی را ب زی
ــر  ــن قش ــه ای ــتر ب ــه بیش ــر توج ــان ب ترکم
تاکیــد کــرد و افــزود: طــی دیــداری کــه 
بــا تعــداد زیــادی از فرشــبافان داشــتیم 
ــوان  ــه عن ــود را بیم ــکات خ ــن مش مهمتری
کردنــد و از نماینــده مــردم نهاونــد در مجلــس 
ــای الزم  ــتند پیگیری ه ــت داش ــز درخواس نی
ــرای  ــی ب ــن اجتماع ــازمان تامی ــق س از طری
ــه  ــه ای را ب ــهیات بیم ــهمیه تس ــش س افزای

ــد. ــل آورن عم
نهاونــد  افــزود: شهرســتان  پایــان  در  وی 
یکــی از مراکــز مهــم تولیــد فــرش دســتباف 
اســتان اســت کــه در صــورت حمایــت از 
ــد  ــاهد تولی ــه ش ــن عرص ــدگان ای تولیدکنن
ــر آن  ــاوه ب ــادرات و ع ــق ص ــتر و رو ن بیش

ــود. ــم ب ــتغال خواهی ــاد اش ایج

فرشبافان جزء آسیب پذیرترین اقشار جامعه

ــارد  ــر ۲ میلی ــال حاض ــه در ح ــان اینک ــا بی ــد ب ــدار نهاون فرمان
ــه  ــال ۹۹ ب ــاه دوم س ــرای ۶ م ــار ب ــان اعتب ــون توم و ۱۴۰میلی
ــوع  ــت: در مجم ــت، گف ــه اس ــص یافت ــبان تخصی ــراب فرس س
تاکنــون بیــش از ۶ میلیــارد تومــان بــرای رونــق گردشــگری در 

ــه شــده اســت. ســراب فارســبان هزین
هزینه کــرد بیــش از ۶ میلیــارد تومــان بــرای رونــق گردشــگری 
در ســراب فارســبان مــراد ناصــری در جلســه ســاماندهی و 
ــراب  ــت: س ــار داش ــبان اظه ــراب فارس ــردار س ــن بهره ب تعیی
گیــان بــا متولــی شــهرداری گیــان، ســراب گاماســیاب بــا منابــع 
طبیعــی و ســراب فارســبان هــم قــرار اســت در ایــن جلســه بــا 
ــود  ــخص می ش ــده مش ــه آین ــک هفت ــردار در ی ــن بهره ب تعیی
وتــا تعییــن بهره بــردار بــرای ســراب فارســبان، میــراث فرهنگــی 

ــی نگهــداری از آن اســت. متول
وی افــزود: بــا اجــرای روشــنایی ســایت داخلــی ســراب، احــداث 
ــاخت های  ــاد زیرس ــیمن، ایج ــکوی نش ــتی، س ــرویس بهداش س
آنتن دهــی تلفــن همــراه و تقویــت اینترنــت، آســفالت راه 
دسترســی و... در حــال حاضــر ۲ میلیــارد و ۱۴۰ میلیــون تومــان 
اعتبــار بــرای ۶ مــاه دوم ســال ۹۹ تخصیــص یافتــه اســت کــه 
ــق  ــرای رون ــان ب ــارد توم ــش از ۶ میلی ــون بی ــوع تاکن در مجم

ــه شــده اســت. گردشــگری در ســراب فارســبان هزین
فرمانــدار نهاونــد در ادامــه بیــان کــرد: وقتــی بــرای بــرج نــوری 
ــود  ــه می ش ــون هزین ــبان ۴۰۰ میلی ــراب فارس ــنایی س و روش
ــظ  ــرای حف ــت ب ــن اولوی ــردار مهمتری ــن بهره ب ــرورت تعیی ض

ــت. ــراب اس ــاخت ها در س ــر س زی
ــادی،  ــکات اقتص ــه مش ــود هم ــا وج ــت: ب ــان گف وی در پای
ــه  ــای نیم ــد پروژه ه ــاری، بای ــای اعتب ــا و محدودیت ه تحریم ه
کاره شهرســتان را ســامان داد و بــه اتمــام رســاند و نبایــد اجــازه 

ــد. ــد کار پیــش بیای ــی در رون داد خای

ــار  ــظ آث ــرکل حف ــد : مدی ــاد نهاون فری
مقــدس  دفــاع  ارزش هــای  نشــر  و 
ــی  ــه یک ــان اینک ــا بی ــدان ب ــتان هم اس
ــدرت  ــدس ق ــاع مق ــتاوردهای دف از دس
مفهــوم  گفــت:  اســت،  بازدارندگــی 
قــدرت بازدارندگــی آن اســت کــه رفتــار 
بــا دشــمن بایــد طــوری باشــد کــه اگــر 
ــته  ــت گذش ــدرت گرف ــا ق دشــمن بعده
ــود را  ــتباه خ ــاد آورد و اش ــه ی ــود را ب خ

ــد. ــرار نکن تک
یکــی از دســتاوردهای دفــاع مقــدس 
ــاع  ــت/حاصل دف ــی اس ــدرت بازدارندگ ق
و شــهدای  مقاومــت  محــور  مقــدس 

ــت . ــرم اس ــع ح مداف
همایــش  در  مهــدی ظفــری  ســردار 
تجلیــل از پیشکســوتان جهــاد و شــهادت 
کــه در بــاغ مــوزه دفــاع مقــدس همــدان 
ــات  ــه فرمایش ــاره ب ــا اش ــد ب ــزار ش برگ
ــر اینکــه  مقــام معظــم رهبــری مبنــی ب
نقــش امــام)ره( در دفــاع مقــدس نادیــده 

ــهادت  ــت: ش ــار داش ــود، اظه ــه نش گرفت
وقتــی معنــا پیــدا می کنــد کــه حکمــی 

ــد. ــری باش ــرف رهب از ط
وی بــا بیــان اینکــه شــجاعت و هنــر 
ــون ۲۰۰  ــئولیت خ ــه مس ــد ک می خواه
هــزار نفــر را بپذیــرد، گفــت: حاصــل 
ــود و  ــی دوم جنــگ ســرد ب جنــگ جهان

ــد. ــه ش ــا حمل ــه م ــرد ب ــگ س در جن
مدیــرکل حفــظ آثــار و نشــر ارزش هــای 
دفــاع مقــدس اســتان همــدان  بــا بیــان 
اینکــه جنــگ ســرد رقابــت فکــری 
اســت جنــگ فیزیکــی و نظامــی نیســت، 
ــه  ــدرت ب ــزود: در جنــگ ســرد دو ابرق اف
ــه  ــی دوم ب ــگ جهان ــوان فاتحــان جن عن
ــدند و  ــدان ش ــروز می ــن پی ــام متفقی ن
ســاختاری بــه نــام ســازمان ملــل ایجــاد 
و توافــق می کننــد کــه قــدرت انحصــاری 
کل دنیــا باشــند و حاکمیــت دنیــا را 
عهــده دار شــوند و در شــرایطی کــه دنیا و 
قــدرت بیــن ایــن دو ابــر قــدرت تقســیم 

شــده مفهــوم جنــگ ســرد نمایــان 
می شــود.

ــرایط  ــن ش ــرد: در ای ــان ک وی خاطرنش
ــر  انقــاب اســامی شــروع می شــود و ه
ــدون اســتثنا در ابتــدای  ــر قــدرت ب دو اب
جنــگ مــردد بودنــد کــه چــه برخــوردی 

ــا جمهــوری اســامی داشــته باشــند. ب
ســردار ظفــری بــا بیــان اینکــه هــر 
ــکا  ــه آمری ــا طمعــی داشــتند ک دوی آنه
ــود  ــه دنبــال ایــن ب برگــردد و شــوروی ب
ــه ای  ــای فرامنطق ــران در جنگ ه ــه ای ک
دروازه ایــن کشــور باشــد، گفــت: زمانــی 
کــه ســاختارهای قــدرت در کشــور شــکل 
نگرفتــه بــود بــا ۲۵۰ فرونــد هواپیمــا بــه 

ــد. ــه می ش ــا حمل م
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه اگــر مقــام 
معظــم رهبــری نقــش امــام)ره( را متذکــر 
ــدا  ــا پی ــهادت معن ــوم ش ــود مفه می ش
خمینــی)ره(  امــام  گفــت:  می کنــد، 
ــر  ــران را دزدی تعبی ــه ای ــراق ب ــه ع حمل

کــرد کــه آمــده و ســنگی پرتــاب کــرده 
و فــرار کــرده کــه نشــان دهنــده تحقیــر 

ــت. ــمن اس دش
مدیــرکل حفــظ آثــار و نشــر ارزش هــای 
ــان  ــا بی ــاع مقــدس اســتان همــدان ب دف
اینکــه اندیشــه دفاعــی دینــی امــام 
خمینــی)ره( و به تأســی از ایشــان شــهید 
ســلیمانی و شــهید همدانــی تحقیــر 
کــردن دشــمن اســت، گفــت: اصــل 
تحقیــر راهبــردی در اندیشــه دفاعــی امام 
خمینــی)ره( بــود کــه بــا تحقیــر دشــمن 

بــه جامعــه روح می دهــد.
وی بــا بیــان اینکــه در اوایــل جنــگ 
ارتــش هنــوز خــود را هماهنــگ بــا 
ــرده  ــی نک ــی و انقاب ــای دین ماموریت ه
ــد  ــود و بســیج در آغازیــن روزهــای تول ب
ــه  ــروز جامع ــراز داشــت: ام ــود، اب خــود ب
همــه بســیجی شــده اســت و تشــکیات 
بســیج ســطح قــدرت جمهــوری اســامی 
ــه ای  ــردی و منطق ــه راهب ــی ب از تاکتیک

ــت. ــا داده اس ارتق
ــی  ــه یک ــان اینک ــا بی ــری ب ــردار ظف س
ــدرت  ــدس ق ــاع مق ــتاوردهای دف از دس
بازدارندگــی اســت، گفــت: مفهــوم قــدرت 
بازدارندگــی آن اســت کــه رفتــار بــا 
ــر  ــه اگ ــد ک ــوری باش ــد ط ــمن بای دش
ــته  ــت گذش ــدرت گرف ــا ق دشــمن بعده

خــود را بــه یــاد آورد و اشــتباه خــود 
ــا  ــه م ــان اینک ــا بی ــد. وی ب ــرار نکن را تک
ــاوز  ــل تج ــی در مقاب ــای سیاس از مرزه
ــروز  ــت: ام ــم، گف ــور می کنی ــمن عب دش
ــده  ــروع کنن ــت ش ــن اس ــمن ممک دش
جنــگ باشــد امــا ادامــه دهنــده و پایــان 

ــت. ــگ نیس ــده جن دهن
مدیــرکل حفــظ آثــار و نشــر ارزش هــای 
ــان  ــا بی ــاع مقــدس اســتان همــدان ب دف
ــاع مقــدس مــا  اینکــه امــروز حاصــل دف
محــور مقاومــت و شــهدای مدافــع حــرم 
ــه  ــگ هم ــان جن ــزود: در زم ــت، اف اس
ــام  ــز ن ــا رم ــده ب ــام ش ــای انج عملیات ه
مبــارک ائمــه)ع( شــروع می شــد و امــروز 
ــا اســت  ــی م ــاع از حــرم شــعار مکتب دف
ــی ســالم  ــط امنیت ــم محی ــر بخواهی و اگ
بمانــد حتمــا بایــد جنــگ را بــه محیــط 

امنیتــی دشــمن انتقــال دهیــم.
ــع  ــدگان مداف ــه رزمن ــان اینک ــا بی وی ب
حــرم فرمایشــات حضــرت علــی)ع( را 
مــو بــه مــو اجــرا می کننــد، گفــت: اگــر 
ــه  ــود در خان ــاع از خ ــرای دف ــوری ب کش
خــود دفــاع کنــد شــک نکنیــد شکســت 

ــت. ــورده اس خ
ــان اینکــه یکــی از  ــا بی ســردار ظفــری ب
ناراحتی هــای آمریکایی هــا ایــن اســت 
کــه می خواســتند در دنیــا نــا امنــی ایجاد 

کننــد، ابــراز داشــت: امــروز ایــران در دنیــا 
بــرای آنهــا ناامنــی ایجــاد کــرده اســت و 
ــهید  ــه ش ــبت ب ــا نس ــب آمریکایی ه غض
ســلیمانی و شــهید همدانــی همیــن 

اســت.
ــه  ــد اندیش ــا بای ــه م ــان اینک ــا بی وی ب
ــه  ــرف غص ــیم و ص ــته باش ــزرگ داش ب
ــرای ســردار شــهید ســلیمانی  خــوردن ب
کاری از پیــش نمــی رود، گفــت: اعتقــادم 
ــد  ــردی می توان ــر ف ــه ه ــت ک ــن اس ای
ــاوت شــهید  شــهید ســلیمانی باشــد، تف
ــا مــا اندیشــه بــزرگ او بــود. ســلیمانی ب
مدیــرکل حفــظ آثــار و نشــر ارزش هــای 
ــان  ــا بی ــاع مقــدس اســتان همــدان ب دف
اینکه شــهید ســلیمانی به دنبال تشــکیل 
ــرد:  ــح ک ــود، تصری ــی ب ــت جهان حکوم
شــهید ســلیمانی فرمایــش مقــام معظــم 
رهبــری مبنــی بــر اینکــه اگــر مســئولین 
ــر  ــه فک ــامی ب ــوری اس ــام جمه در نظ
تشــکیل حکومــت جهانــی نباشــند خائن 

ــده اســت. هســتند را فهمی
وی بــا بیــان اینکــه شــهید ســلیمانی بــه 
دنبــال تصــرف جهــان بــا هدایــت والیــت 
الهــی بــود و غیرتمنــد انقابــی محســوب 
می شــد، گفــت: مــا نبایــد خنثــی باشــیم 
و در ایــن شــرایط حســاس بایــد حضــور 

فعــال داشــته باشــیم.

فرماندار نهاوند خبر داد

هزینه کرد بیش از ۶ میلیارد تومان برای 
رونق گردشگری در سراب فارسبان

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان همدان:

یکی از دستاوردهای دفاع مقدس قدرت بازدارندگی است
حاصل دفاع مقدس محور مقاومت و شهدای مدافع حرم است
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شماره ی 
ارسال پیامك: 

09186906272

پیام تلفنی

 بــا ســام مــدت دوســال اســت کــه ازطــرح بخشــودگی 
ــم  ــتفاده کردی ــادرات اس ــک ص ــکن بان ــرد وام مس ودیرک
ــوان  ــه عن ــند ماب ــده وس ــویه نش ــوزوام ماتس ــی هن ول
ــژه نماینــده  ــه وی ضمانــت ازاد نشــده ازمســولین شــهر ب
شــهرمان خواستاررســیدگی هســتیم . باتشــکر )شهبازی(

20روز بــود کوچــه مــا کا روشــنایی نداشــت .چندیــن بار 
بــه اداره بــرق مراجعــه کردیــم . باالخــره اومــدن بــرا نصب 

المــپ رو تیربــرق ، در خونــه مــارو زدن .
ــد  ــا المــپ بدی ــا دوت ــا میشــه لطف ــود : آق ــرق ب مامــور ب

ــرق. ــر ب ــم روتی ــون ببندی برات
من : مگه المپشو ما باید بدیم.

مامور : اداره پول نداره المپ روشنایی کوچه رو بده.
مــن باخــودم : مــا چــرا پــول روشــنایی کــه روی قبــض 
میــاد رو میدیــم .هــم پــول بــدم هــم المــپ هــم مالیــات 

همــه اینــا رو .
دوتا المپ  دادیم که حداقل روشن باشیم .

)اهالی کوچه شهید سیفی . بیمارستان شهید حیدری . 
پشت بهزیستی (

چــرا شــهرداری نهاونــد فکــری بــه حــال آســفالت خیابانها 
و ســنگ فرشــهای پیــاده رو هــا نمــی کنــد ، هــر باررفــت 
و آمــد در ایــن مســیرها مصــادف اســت بــا کثیــف شــدن 
لباســها و افتــادن در چالــه هــای متعــدد ، لطفــاً تدبیــری 

بیندیشــید . )تعــدادی از شــهروندان (
 
جــوالن موشــهای غــول پیکــر در جــداول و پیــاده روهــای 
خیابــان اصلــی در ســطح شــهر امنیــت بهداشــتی مــردم 
را بــه خطــر انداختــه اســت !!! آیــا فریادرســی هســت؟ از 
مــردم فهیــم شهرســتان نهاونــد خواهشــمندم بــه خاطــر 
حــال خودشــان و عزیزانشــان پروتــکل هــای بهداشــتی را 
رعایــت کننــد تــا بــه شــرایط عــادی برگردیــم . )کرمانــی(

چــرا در ایــن شــرایط کرونایــی مســئولین فکــری بــه حال 
عــدم رعایــت بهداشــت در بعضــی خیابــان هــا و تاکســی 
ــه  ــای شــهر زبال ــد ؟ در بعضــی از خیابانه ــا نمــی کنن ه
ــه و ســگ  ــا رهــا شــده و محــل جــوالن مــوش و گرب ه
هــا شــده اســت ، دراکثــر  تاکســی هــا هــم کــه پروتــکل 
هــای بهداشــتی رعایــت نمــی شــود و برخــی هــا هــم که 
بــا همــان تعــداد 4 سرنشــین مسافرکشــی مــی کننــد . 

)جمعــی از شــهروندان (

علیرغــم اینکــه بارهــا تکــرار شــده کــه خطــر کرونــا جدی 
اســت امــا متاســفانه در بانکهــا و فروشــگاه هــا و اماکــن پر 
رفــت و آمــد برخــی شــهروندان را مــی بینیــم که ماســک 
ــازی  ــا جــان خــود و دیگــران ب اســتفاده نمــی کننــد و ب
مــی کننــد . مــی خواســتم از طریــق  نشــریه فریــاد نهاوند 
بــه آنهــا گوشــزد کنــم بــه فکــر خودتــان نیســتید بــه فکر 

بقیــه باشــید و ماســک بزنیــد . )09180004157(

      08133234645 
09186906272

فراخوان فریاد نهاوند

آماده ي دريافت و چاپ گزارش 
خدمات رساني ادارات ونهادهاي  

محترم مي باشد.

براي دريافت عكس، مقاله، تحليل و 
اخبار از همشهريان گرامي نهاوندي

زهرا سهرابی کارشناس نرم افزار : 
کــه  صورتــی  در 
شــما نیــز لــپ تــاپ 
احتمــاأل  داریــد 
تاکنــون شــرایطی را 
ــد  ــرده ای ــه ک تجرب
ــال  ــکان اتص ــه ام ک
لــپ تــاپ بــه بــرق را 
ــارأ از  ــته و اجب نداش

باتــری لــپ تــاپ خــود اســتفاده کــرده اید. بســته 
بــه نــوع لــپ تــاپ هــا در صــورت داشــتن شــارژ 
ــاعت و  ــدود 2 س ــما در ح ــاپ ش ــپ ت ــل ، ل کام
ــی  ــا نکات ــرد. ام ــد ک ــری کار خواه ــا بات ــم ب نی
ــه  ــا ب ــت آنه ــا رعای ــه ب بســیار ســاده هســتند ک
ــاپ  ــپ ت ــری ل ــی بات ــل توجهــی کارای شــکل قاب
ــدا خواهــد کــرد و در لحظــات  ــش پی شــما افزای
ــن  ــد. در ای ــی آین ــما م ــک ش ــه کم ــی ب بحران
ترفنــد قصــد داریــم بــه معرفــی 16 نکتــه بــرای 
ــم  ــاپ بپردازی ــپ ت ــری ل ــر اســتفاده از بات حداکث
ــه 4  ــاعت ب ــما را از 2 س ــری ش ــرد بات ــه کارک ک

ــد. ــن میکن ــأ تضمی ــاعت کام س
 بــه طــور مرتــب Defrag کنیــد - هــر چــه 
هــارد دیســک شــما ســریعتر عمــل کنــد فعالیــت 
کمتــری میکنــد و در نتیجــه میــزان بهره بــرداری 
اش از انــرژی باتــری شــما کاهــش مــی یابــد یکی 
از راه هــای مناســب بــرای بهبــود عملکــرد هــارد 
دیســک Defrag کــردن آن در زمــان هــای 
متوالــی و منظــم اســت، پــس در اینــکار کوتاهــی 

. نکنید
ــروزه 99  ــد - ام ــش دهی ــور LCD را کاه  ن
درصــد لــپ تــاپ هایــی کــه در بــازار عرضــه مــی 
شــوند ایــن قابلیــت را دارنــد کــه نــور LCD یــا 
نمایشــگر آنهــا را تنظیــم کنیــد بهتر اســت زمانی 
ــنائی  ــد روش ــی کنی ــتفاده م ــری اس ــه از بات ک
LCD خــود را روی کمتریــن حــد ممکــن قــرار 
دهیــد، برخــی از مدلهــا قابلیــت کاهــش میــزان 
فعالیــت CPU و بهــره بــرداری اش از منبــع 
تغذیــه بــه شــکل بهینــه را دارا هســتند اینگونــه 
ــن  ــان را در حی ــاپ ت ــپ ت ــی ل ــای جانب قابلیته

ــد. ــری فرامــوش نکنی اســتفاده از بات
ــی و در  ــه صــورت پنهان   برنامــه هایــی کــه ب
پــس زمینــه اجــرا مــی شــوند را متوقــف کنیــد 
ــورت  ــه ص ــه ب ــد ک ــی داری ــی ویروس ــر آنت - اگ
اتوماتیــک شــروع بــه اســکن کــردن هاردتــان می 
 Google Desktop ــل ــزاری مث ــا اب ــد ی کن
روی سیســتم شــما نصــب اســت کــه بــه صــورت 
دائــم در حــال بررســی کلمــه مــورد نظــر وپیــدا 
کــردن فایلهــا و بررســی هاردتــان اســت، آنهــا را از 
کار بیاندازیــد. همــه ی ایــن مــوارد باعــث فعالیــت 
ــی  ــری م ــی بات ــش کارای ــتر CPU و کاه بیش
شــوند. همــه ی ابزارهایــی کــه اینگونــه عملکردی 
ــی  ــتفاده م ــری اس ــه از بات ــی ک ــد را در زمان دارن

کنیــد غیــر فعــال نمائیــد.
ــد -  ــدا کنی ــی را ج ــای اضاف ــخت افزاره  س
 Cool برخــی از انــواع USB مــاوس هــای
Disk هــا و… را فرامــوش نکنیــد چــون اینهــا 

نیــز بــه منبــع تغذیــه نیــاز دارنــد و از باتری شــما 
ــرد. ــد ک اســتفاده خواهن

ــاپ خــود  ــپ ت ــه ل  حافظــه ی رم بیشــتری ب
اضافــه کنیــد - هــر چــه حافظــه ی Ram شــما 
ــه در حافظــه ی  ــی ک بیشــتر باشــد پروســه های
مجــازی یــا Virtual Memory سیســتم تــان 
بارگــذاری مــی شــود کمتــر خواهــد بــود، از 
ــای  ــه ه ــازی و پروس ــه مج ــه حافظ ــی ک آنجای
موجــود در آن هــارد دیســک را درگیــر مــی 
کننــد باعــث اســتفاده ی بیشــتری از باتــری شــما 
ــتر  ــتن رم بیش ــه داش ــی ک ــوند در حال ــی ش م
ــد  ــتر نخواه ــرژی بیش ــتفاده  ان ــبب اس ــا س اص
ــی  ــه های ــد برنام ــی بخواهی ــی وقت ــد. از طرف ش
 Virtual ســنگین کــه نیــاز بــه حجــم باالیــی از
Memory دارنــد را اجــرا کنیــد، داشــتن مقــدار 
بیشــتری از حافظــه رم مــی توانــد بــه شــما 
کمــک بزرگــی برســاند و میــزان مصــرف انــرژی 

ــد. ــش ده را کاه
ــو  ــا DVD درای ــر CD ی ــک ب ــارد دیس  ه
ــارد دیســک  ــه ه ــدر ک ــر چق ــت دارد- ه ارجحی
ــا  ــای CD ی ــه پ ــد ب ــه شــما را ببلع ــع تغذی منب
DVD درایوهــا نمــی رســد، ضمــن اینکــه وجــود 
یــک CD در داخــل درایــو حتــی اگــر در حــال 
ــی  ــر از گاه ــد ه ــی توان ــز م ــد نی ــتفاده نباش اس
مزیــد بــر علــت گــردد، اگــر واقعــا احتیــاج داریــد 
از یــک CD یــا DVD در زمانــی کــه در حالــت 
ــن راه  ــد بهتری ــد اســتفاده کنی ــرار داری ــری ق بات
اجــرای  و  آن  از   image یــک  تهیــه  حــل 
ــو  ــای درای ــرم افزاره ــط ن ــور توس image مذک

مجــازی اســت.
 پیــن هــای باتــری خــود را تمیــز نگــه دارید - 
بــد نیســت هــر از گاهــی پیــن هــای باتــری خــود 
ــال  ــر ســبب نقــل و انتق ــن ام ــد؛ ای ــز کنی را تمی
بهتــر و کامــل تــر جریــان بیــن باتــری و لــپ تاپ 
میگــردد و کارایــی بهتــر و بیشــتر مجموعــه مــی 

گــردد.
ــد - مراقبــت از  ــری خــود مراقبــت کنی  از بات
ــری  ــر از بات ــز شــرط مهمــی اســت اگ ــری نی بات
زیــاد اســتفاده نمــی کنیــد فرامــوش ننمائیــد هــر 
ــن شــارژ  ــد ای ــری را شــارژ میکنی ــه بات ــه ک دفع
ــورد  ــار م ــه یکب ــه هفت ــا س ــر دو ی را بایســتی ه
ــی  ــر اینصــورت خیل ــرار دهیــد در غی اســتفاده ق
ســریعتر از چیــزی کــه فکــرش را بکنیــد باتــری 
دچــار اشــکال مــی شــود. از طرفــی شــارژ یــک 
باتــری Li-on )لیتیومــی( نبایــد هرگــز بــه 
صــورت کامــل خالــی شــود و خالــی شــدن کامــل 
ــی  ــای قدیم ــورد مدله ــط در م ــری فق ــارژ بات ش

ــه مــی شــود. توصی
نــه  کنیــد   Hibernate را  سیســتم   
ــاپ در وضعیــت  Standby - قــرار دادن لــپ ت
ــه آن  ــی کــه ب ــه هــای زمان Standby در فاصل
نیــازی نیســت آنهــم در حیــن اســتفاده از باتــری 
مــی توانــد ســبب کاهــش مصــرف انــرژی شــود و 
از طرفــی وقتــی بــه آن نیاز شــد بافاصلــه کارتان 
 Hibernate ــت ــا وضعی ــد ام ــر بگیری را از س
ــا سیســتم را خامــوش نگــه مــی دارد و در  تقریب

ــت  ــرعت حال ــان س ــه هم ــه آن ب ــاز ب ــان نی زم
ــد. ــش میکن standby فعال

ــد  ــاپ کمــک کنی ــپ ت ــای ل ــه کاهــش دم  ب
- هــر چــه دمــای لــپ تــاپ شــما کاهــش یابــد 
عملکــرد بهتــری خواهــد داشــت و هــر چــه 
عملکــردش ســریعتر و بهتــر باشــد کارایــی باتری 
اش بیشــتر خواهــد شــد، لذا همــواره شــبکه های 
ورودی و خروجــی هــوای لــپ تــاپ تــان را تمیــز 
کنیــد و لــپ تــاپ را در وضعیتــی قــرار دهیــد که 
هــوا بــه شــکل مناســبی در آن جریــان پیــدا کند.

ــرل  ــد، در کنت ــم کنی ــدوز را تنظی ــاور وین  پ
پنــل وینــدوز برویــد و آن را بــه شــکلی کــه 
options را Power Schemes مناســب 
ــد  ــرار دهی ــرا  ق ــر آن ــد. اگ ــم کنی ــد تنظی میدانی
روی  قســمت  درایــن   Max battery روی 
اتوماتیــک تنظیماتــی برگزیــده میشــوند کــه مــی 
ــوند. ــری بش ــی بات ــر کارای ــبب حداکث ــد س توانن

  کارهــای اضافــی و همزمــان را حــذف کنیــد 
ــه مشــغول  ــی ک ــری زمان ــت بات ــر در وضعی - اگ
 MP3 تایــپ یــک نامــه هســتید تصمیم گرفتیــد
 player MP3 گــوش کنیــد بهتــر اســت از
خــود اســتفاده کنیــد تــا لــپ تاپتــان دلیلــش هم 

کــه واضــح اســت.
  لــپ تــاپ مناســب خــود را بخرید - اگــر واقعا 
کلمــه مــورد نظــر شــما در تــاالر فیلتــر میباشــد 
و طــول عمــر باتــری برایتــان حیاتــی اســت بهتــر 
اســت بــرای مدلهایــی هزینــه کنیــد کــه باتــری 
شــان کارایــی بیشــتر و قــوی تــر دارنــد مســلما 
ــا  ــری ه ــوع بات ــن ن ــا و ای ــه مدله ــرای اینگون ب

بایســتی هزینــه هــای اضافــی را تقبــل کنیــد.
 شــارژ و دی شــارژ باتــری - اکثــر باتــری 
 Li-on ــوع ــروزی از ن ــای ام ــاپ ه ــپ ت ــای ل ه
هســتند و نیــازی بــه اینــکار ندارنــد ولــی اگــر از 
مدلهــای خیلــی قدیمــی اســتفاده مــی کنــد دی 
شــارژ کامــل باتری و شــارژ مجــددش هــر 15 روز 

توصیــه مــی شــود.
  قابلیــت Auto save را خامــوش کنیــد 
 Word در حیــن کار بــا ابزارهایــی مثــل -
مایکروســافت و… قابلیــت ذخیــره اتوماتیــک یــا 
ــت  ــن قابلی ــد ای ــال کنی auto save را غیرفع
ســبب مــی شــود هــارد دیســک شــما بــه صــورت 
ــتید  ــن هس ــران ای ــر نگ ــد. اگ ــر باش ــم درگی دائ
ــری تمــام شــود و هــر آنچــه انجــام داده  کــه بات
ایــد ذخیــره نشــده از بیــن برونــد مــی توانیــد در 
ــات  ــان قســمت Power options تنظیم هم
ــن  ــه در حی ــد ک ــف کنی ــی تعری ــه ی ــه گون را ب
 Hibernate تمــام شــدن باتــری سیســتم
شــده و اطاعــات شــما دفعــه ی بعــدی کــه بــه 
جریان الکتریســته دسترســی داشــتید مجــددا در 

ــتان باشــد. دسترس
 کاهــش فعالیــت کارت گرافیــک - پائیــن 
آوردن Resolution صفحــه نمایــش و غیــر 
فعــال کــردن اســکرین  sarvar هــای تجملــی 
ــر کارت  ــت کمت ــبب فعالی ــد س ــی توانن و … م
ــری  ــی بات ــش کارای ــه افزای ــی و در نتیج گرافیک

ــد. ــاپ گردن ــپ ت ل

ــت:  ــد گف ــی نهاون ــراث فرهنگ ــس اداره می رئی
ــال  ــه امس ــد الئودیس ــم کاوش  معب ــل شش فص
ــرای  ــان ب ــون توم ــود و 900 میلی ــام می ش انج
ــس  ــت. رئی ــه اس ــاص یافت ــور اختص ــن منظ ای
ــع  ــگری و صنای ــی، گردش ــراث فرهنگ اداره می
دســتی شهرســتان نهاونــد بــا بیــان اینکــه 
ــتانی  ــار اس ــان اعتب ــون توم ــال 900 میلی امس
ــه  ــاص یافت ــه اختص ــد الئودیس ــه کاوش معب ب
ــال  ــا امس ــم کاوش ه ــل شش ــت: فص ــت، گف اس
ــام زاده  ــا ام ــد الئودیســه ی انجــام می شــود. معب
دوخواهــر یکــی از آثــار ارزشــمند اســتان همدان 
ــده  ــار به جــای مان ــد و از آث ــتان نهاون در شهرس
از دوران ســلوکیان اســت کــه در بافــت قدیمــی 
شــهر و در محــدوده دوخواهــر قــرار دارد؛ در 
ســال 1322 کتیبــه ای بــه زبــان یونانــی در 
ــه  ــد ک ــف ش ــد کش ــران نهاون ــه دوخواه محل
ــود. ایــن کتیبــه  ــه پادشــاه ســلوکی ب ــوط ب مرب
اکنــون در مــوزه ملــی ایــران نگهــداری می شــود 
مفرغــی  مجســمه های  کتیبــه،  عاوه بــر  و 
ــن  ــان در ای ــان یون ــه خدای کوچــک منصــوب ب
منطقــه کشــف شــده اســت و کشــف ایــن آثــار 
باعــث شــد کــه وجــود معبــد یونانــی در نهاونــد 
ــام  ــنگ تراش به ن ــر س ــک کارگ ــود. ی ــرز ش مح
ــی  ــط یونان ــه خ ــه ب ــا کتیب ــد، تنه ــر پارون اصغ
ــه الئودیســه شــهرت  ــه کتیب ــه ب ــران را ک در ای
ــه  ــت او از قطعه قطع ــرد و ممانع ــف ک دارد، کش
ــرای اســتفاده  کــردن و فروختــن ایــن کتیبــه ب
در ساختمان ســازی،   باستان شــناس ها را بــه 
نهاونــد کشــاند؛ از ســال 1327 کــه مناطــق پای 
ــار باســتانی  قلعــه و دوخواهــران در فهرســت آث
ــی در  ــدن یونان ــزرگ تم ــای ب ــد، معم ــت ش ثب
ایــران همچنــان باتکلیــف مانــده اســت. بنــای 
ــردم  ــان م ــد در می ــران نهاون ــی دوخواه مذهب
ــناخته  ــران ش ــام زاده دوخواه ــام ام ــی به ن محل
ــا را منتســب  ــن بن ــی ای ــردم محل می شــود و م

بــه خواهــران امــام رضــا )ع( می داننــد؛ بــه 
گفتــه سرپرســت کاوش هــای معبــد الئودیســه، 
هیئــت باستان شناســی معبــد الئودیســه اکنــون 
بــه ایــن نتیجــه رســیده اســت کــه معبــد 
ــی  ــای مذهب ــن بن ــی در اطــراف همی ــد جای بای
دوخواهــران و یــا حتــی زیــر ایــن بنــای تاریخــی 
قــرار داشــته باشــد. ســال گذشــته رئیــس 
میــراث فرهنگــی، صنایــع  دســتی و گردشــگری 
ــه مواجــه  ــی ب ــد در گفت و گوی شهرســتان نهاون
بــودن بــا چالشــی بــزرگ در محلــه دوخواهــران 
ــان  ــه بی ــش را این گون ــن چال ــرده و ای ــاره ک اش
ــن  ــرار گرفت ــه ق ــه ب ــا توج ــه ب ــود ک ــرده ب ک
منطقــه دوخواهــران در بافــت فرســوده شــهر و 
روی گســل زلزلــه، ساخت وســاز در ایــن منطقــه 
ــوده و  ــه ب ــی مواج ــا محدودیت های ــوع و ب ممن
ایــن بــرای اهالــی منطقــه و خانه هــای قدیمــی 
آن تهدیــد به شــمار مــی رود. وی همچنیــن 
عنــوان کــرده بــود کــه پــس از فعالیــت هیئــت 
در  خریداری شــده  ملــک  محوطــه  در  کاوش 
پشــت مســجد دوخواهــران و دســت یافتــن بــه 
آثــاری از دوره قاجاریــه، سرپرســت کاوش اعــام 
ــه  ــد ب ــار معب ــه آث ــرای دســتیابی ب ــه ب ــرد ک ک
ــام زاده  ــوار مســجد و محــل ام کاوش پشــت دی
احتیــاج بــوده و ادامــه کار نیازمنــد گرفتــن 
و  مســجد  هیئت امنــای  رضایــت  و  مجــوز 
ــر  ــار نظ ــه اظه ــه ب ــا توج ــت. ب ــاف اس اداره اوق
رئیــس  منطقــه،  ایــن  در  کاوش  سرپرســت 
میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری 
هیئت امنــای  دغدغــه  بــه  شهرســتان  ایــن 
ــام محــرم  ــرای فعالیــت مســجد در ای مســجد ب
به علــت  مســجد  دیــوار  دیــدن  آســیب  و 
گودبــرداری غیــر اصولــی، ســیاب و بارش هــای 
فروردین مــاه اشــاره کــرده و تعییــن تکلیــف ایــن 
منطقــه را منتظــر دســتور مقامــات شهرســتان و 
رضایــت هیئت امنای  مســجد بــرای ادامــه کاوش 
ــال از  ــک س ــا گذشــت ی ــال ب ــود. ح دانســته ب
ــت  ــا وضعی ــدیم ت ــی آن ش ــوع در پ ــن موض ای
تعییــن تکلیــف محلــه دوخواهــران و کاوش  
معبــد الئودیســه را از رئیــس میــراث فرهنگــی، 
صنایــع دســتی و گردشــگری شهرســتان نهاونــد 
جویــا شــویم.  محســن جانجــان ضمــن تأکیــد 
بــر اینکــه مــردم ســاکن در منطقــه دوخواهــران 
50 ســال اســت کــه اجــازه ساخت وســاز ندارنــد، 
ــاز  ــازه ساخت وس ــدم اج ــن ع ــرد: ای ــار ک اظه

به واســطه ثبــت ایــن محــل در آثــار ملــی بــوده 
ــا  ــته ب ــال گذش ــه س ــان اینک ــا بی اســت.  وی ب
ــق  ــه موف ــده در وزارتخان ــای انجام ش پیگیری ه
بــه گرفتــن مجــوز ساخت وســاز بعــد از 50 
ســال بــرای مــردم منطقــه دوخواهــران شــدیم، 
ــد در  ــد می توانن ــه بع ــن ب ــردم از ای ــت: م گف
ــت  ــا رعای ــه ب ــاز البت ــه ساخت وس ــن منطق ای
ارتفــاع تعیین شــده و نظــارت میــراث فرهنگــی 
داشــته باشــند.  رئیــس اداره میــراث فرهنگــی، 
گردشــگری و صنایــع دســتی شهرســتان نهاونــد 
ــاز  ــدم ساخت وس ــد ع ــه رون ــرد: ادام ــان ک بی
بناهــای  فرســودگی  به لحــاظ  مشــکاتی 
ــرای  ــا ب ــودن آن ه ــاوم ب ــر مق ــکونی و غی مس
ســاکنان به وجــود آورده بــود و تعییــن وضعیــت 
ــدی  ــای ج ــی از مطالبه ه ــوان یک ــه به عن منطق
ــتور کار  ــردم در دس ــتان و م ــئوالن شهرس مس
قــرار گرفــت.  وی بــا تأکیــد بــر اینکــه محوطــه 
ــان  ــه همچن ــت ک ــه ای اس ــران منطق دوخواه
ــن  ــزود: پنجمی ــه دارد، اف ــا در آن ادام پژوهش ه
فصــل کاوش هــا طــی یــک مــاه گذشــته در ایــن 
منطقــه دوخواهــران انجــام شــد و فصــل ششــم 
کاوش هــا نیــز امســال انجــام خواهــد شــد.  
جانجــان بــا بیــان اینکــه بــه دنبــال کاوش معبد 
ــا تحقــق ایــن  الئودیســه هســتیم و کاوش هــا ت
ــل  ــرد: به دلی ــح ک ــد، تصری ــه می یاب ــر ادام ام
ــتان  ــی شهرس ــز قدیم ــه مرک ــن منطق ــه ای آنک
نهاونــد بــوده، آثــار تاریخــی از دوران اشــکانی و 

ســلوکی کشــف شــده اســت. 
منطقــه  در  پژوهشــی  برنامــه  انجــام  وی 
ــردم  ــه م ــری مطالب ــر پیگی ــران عاوه ب دوخواه
ــه را از  ــن محوط ــاز در ای درخصــوص ساخت وس
اهــداف اداره مذکــور برشــمرد و ادامــه داد: هــر 
ــود  ــام می ش ــر انج ــوازات یکدیگ ــدف در م دو ه
ــس  ــم.  رئی ــوص نداری ــن خص ــکلی در ای و مش
ــع  ــگری و صنای ــی، گردش ــراث فرهنگ اداره می
ــرد:  ــان ک ــد خاطرنش ــتان نهاون ــتی شهرس دس
به صــورت  اعتباراتــی  گذشــته  ســال های 
ــه  ــن منطق ــا در ای ــور کاوش ه ــتانی به منظ اس
اختصــاص یافتــه اســت.  وی بــه میــزان اعتبــار 
ــاره  ــاری اش ــال ج ــی س ــده ط ــر گرفته ش درنظ
کــرد و یــادآور شــد: امســال نیــز 900 میلیــون 
ــده  ــه ش ــر گرفت ــتانی درنظ ــار اس ــان اعتب توم
ــی  ــراث فرهنگ ــرکل می ــتاندار، مدی ــت و اس اس
کرده انــد.   اعــام  را  مهــم  ایــن  فرمانــدار  و 

ــا  ــت ب ــد اس ــه امی ــر آنک ــد ب ــا تأکی ــان ب جانج
ــاری  ــال ج ــی س ــده ط ــر گرفته ش ــار درنظ اعتب
ــار  ــم، اظه ــف کنی ــن تکلی ــه را تعیی ــن منطق ای
کــرد: ایــن تعییــن تکلیــف ازنظــر کار پژوهشــی 
و مجوزهــای ساخت وســاز در مناطــق فاقــد 
آثــار تاریخــی در ایــن منطقــه خواهــد بــود.  وی 
ــار  ــه دوخواهــران 12 هکت ــان اینکــه محل ــا بی ب
اســت، گفــت: ایــن مهــم قابــل توجــه بــوده کــه 
ــی  ــار تاریخ ــه آث ــق هیچ گون ــی از مناط در برخ
ــز کار  ــق نی ــایر مناط ــد در س ــا بای ــم، ام نداری

ــم.  ــام دهی ــی انج ــی و گمانه زن پژوهش
رئیــس اداره میــراث فرهنگــی، گردشــگری و 
ــد بیــان کــرد:  صنایــع دســتی شهرســتان نهاون
برنامــه پژوهشــی نیــز بــرای کشــف معبــد 
ــده  الئودیســه در محــدوده و عرصــه مشخص ش
ــه  ــا آن را ب ــت ت ــد داش ــه خواه ــش ادام ــا پای ب
ــف  ــن تکلی ــه تعیی ــانیم.  وی ب ــرانجام برس س
ــرد  ــران طــی امســال اشــاره ک ــه دوخواه منطق
ــوی  ــده از س ــار پیش بینی ش ــا اعتب ــزود: ب و اف
اســتاندار و بــا توجــه به اهمیــت و اثرگــذاری این 
پــروژه در شهرســتان نهاونــد، درتــاش هســتیم 
ــن تکلیــف  ــه دوخواهــران را تعیی امســال منطق
ــم  ــه امیدواری ــان اینک ــا بی ــان ب ــم.  جانج کنی
ــی را  ــه عطف ــه نقط ــد الئودیس ــف معب ــا کش ب
ــم  ــد رق ــتان نهاون ــگری شهرس ــوزه گردش در ح
بزنیــم، تصریــح کــرد: بــا هیئت هــای کاوش 
درحــال رایزنــی هســتیم تــا بتوانیــم یــک گــروه 
ــن  ــکیل داده و ای ــا تش ــا خارجی ه ــترک ب مش
موضــوع را بــه ســرانجام برســانیم.  وی در پایــان 
یــادآور شــد: امیدواریــم مشــکات مــردم ســاکن 
در ایــن منطقــه نیــز در بحــث ساخت وســاز 

ــود. ــع ش ــل رف ــور کام به ط
ــاز  ــال مجــوز ساخت وس ــس از 50 س ــون پ  اکن
ــه  ــران گرفت ــه دوخواه ــاکنان محوط ــرای س ب
ــه  ــن منطق ــوده ای ــت فرس ــکل باف ــده و مش ش
ــز  ــن درنظــر گرفته شــده نی ــه قوانی ــا توجــه ب ب
قابــل رفــع اســت و ســاکنان در ایــن منطقــه بــا 
رعایــت ارتفــاع قــادر بــه بازســازی خواهنــد بــود. 
ایــن مهــم قابــل توجــه اســت کــه ضمــن رفــع 
ــه، کاوش   ــن منطق ــاز در ای ــکل ساخت وس مش
ــد داشــت و  ــه خواه ــز ادام ــد الئودیســه نی معب
ــان  ــون توم ــه اختصــاص 900 میلی ــا توجــه ب ب
ــا  ــن موضــوع ت ــد اســت ای ــار اســتانی، امی اعتب

ــان امســال تعییــن تکلیــف شــود. پای

اختصاص اعتبار 900 میلیون تومانی برای کاوش معبد الئوديسه

ــن  ــرارداد ننگی ــه موجــب ق 1(آذربایجــان و گرجســتان ب
ــاه  ــان فتحعلیش ــادی در زم ــال1813 می گلســتان در س
ــران جــدا شــد .  )حــدود 207 ســال پیــش( قاجــار از ای

2(منطقــه نخجــوان و ارمنســتان بموجــب قــرارداد ننگیــن 
ترکمنچــای درســال 1828 میــادی درزمــان فتحعلیشــاه 

از ایــران جــدا شــد. )یعنــی حــدود 192 ســال پیــش(
3( افغانســتان و هــرات بــه موجــب  معاهــده  پاریــس در 
ســال 1857 میــادی در زمــان محمدشــاه قاجــاراز ایــران  

جــدا شــد . ) یعنــی حــدود  163ســال  پیــش ( 
4( ترکمنستان،ازبکســتان و قرقیزســتان بموجــب قــرار داد 
ســال1883 میــادی در زمــان ناصرالدیــن شــاه قاجــار از 

ایــران جــدا شــد. ) یعنــی حــدود 137 ســال پیــش (
5( پاکســتان و سیســتان بموجــب قــرارداد ننگیــن 
ــرال اســمیت « در زمــان حکومــت قاجــار  حکمیــت » ژن
در دو مرحلــه کــه آخریــن آن  در ســال 1905 میــادی  از 

ــش( ــال پی ــدود 115س ــی ح ــد . ) یعن ــران جداش ای
ــره ارزشــمند در  ــا 33 جزی ــن ب ــر بحری ــع الجزای 6( مجم
ســال 1350 شمســی در زمــان محمدرضــا شــاه پهلــوی 

ــران جــدا شــد . ) یعنــی حــدود 47 ســال پیــش ( از ای
7( شــهر بنــدری وزیبــای فیــروزه در شــرق دریــای 
ــوی از  ــان محمدرضــا پهل ــل از انقــاب در زم مازندران،قب

ــد. ــذار گردی ــوروی واگ ــه ش ــد و ب ــدا ش ــران ج ای
ــا  امــا میدانیــم کــه در جنــگ تحمیلــی مــدت 8 ســال ب
ــهید  ــر ش ــزار نف ــش از 213000ه ــم، بی ــا جنگیدی دنی
دادیــم.  ) در میــدان جنــگ و هــم بمبــاران شــهرها تــا روز 
آتــش بــس( کــه 36 هــزار نفــر از آنــان دانــش آمــوز بودند.

حال با افتخار اعالم میکنیم که:
1.یک وجب از خاک میهن اسامی را از دست ندادیم.

2.باعث بیداری کشورهای اسامی و مظلوم شدیم.
3.قــدرت اســام و ایــران را بــه ابرقــدرت هــا نشــان دادیــم 

تــا دیگــر جــرأت حملــه بــه ایــران را نداشــته باشــند.
 بنا بر این درهر حال  و همه زمان ها 

ــز  ــدگان و آزادگان و نی ــهدا و رزمن ــی از ش ــت قدردان جه
خانــواده صبــور آنــان و بــرای الگوســازی وپــرورش نســل 
جــوان کــه نیــاز بــه قهرمانــان راســتین دارنــد ، الزم اســت 
کــه در نکــو داشــت هفتــه دفــاع مقــدس و یــاد شــهدا و 
قــدر دانــی از رزمنــدگان و آزادگان وخانــواده معظــم آنهــا 

بکوشــیم.
سام بر آنهایی که از نفس افتادند تا ما از نفس نیفتیم

سام بر دالورانی که قامت راست کردند تا ما قامت خم 
کنیم

سام بر مجاهدانی که به خاک افتاند تا ما به خاک نیفتیم .
شادی روح شهدا و امام شهدا صلوات

هفته دفاع مقدس گرامی باد

16 ترفند برای حداكثر استفاده از باتری لپ تاپ !

علت گرامی داشتن هفته دفاع 
مقدس برای  چیست؟؟

ــه شــعر داشــت ،  ــادی ب ــه ی زی ازبچگــی عاق
طبــع شــعر را از پــدر مرحومــش بــه ارث بــرد . 
ــرد و  ــعرگفتن ک ــه ش ــروع ب ــال94 ش وی ازس
عضــو شــاعران آزاد ایــران اســت ، او همچنیــن 
ــعر  ــوری )ش ــر کش ــای معتب ــایت ه ــو س عض
نــاب ، شــعر ایــران، شــعر پارســی گویــان، شــعر  

ــت شــعر، هــم ســرایی ( اســت . صیان
از خانــم احمدونــد دومجموعــه کتــاب غزلهــای 
آیینــی شــامل 70غــزل بــه نــام )گلــواژه هــای 
حســینی ( وکتــاب اشعارعاشــقانه اجتماعــی بــه 
نــام )دلتنگــی هــای یــک زن( بــه چاپ رســیده 
ــن  ــز از ای اســت و دو مجموعــه شــعر دیگــر نی
ــار  ــاپ و در اختی ــد چ ــاعره ی نهاون ــوی ش بان

عاقــه منــدان قــرار خواهــد گرفــت .

نام احمد تاجی شاهی و نگین برتراست 
عاشق خوی  محمد ذات پاک  داور است

آخرین پیک رسالت  نور چشم  آمنه 
او که دینش ازهمه ادیان عالم  بهتراست
سرفرود مقدمش خیلی زحوران و ملک

احمداست و مصطفی و آخرین پیغمبر است
اوکه نسلش را خدا برسروری اعقاب کرد 
دخترش زهرا شفیع روزسخت محشراست

نورچشمانش  پسر َعمش علِی مرتضی
شهر دانش احمد و حیدرهمانند دراست

آسمانهاو زمین قربان نام  مصطفی 
نام پاکش تاابد سرلوحه ی هردفتراست

بوسه برخاک کف پای نبی میزد زمین
خاندانش برتمام نسل آدم سروراست

سکینه احمدوند

رونق جان پیمبر حیدر است 
بوتراب  و شیرمیدان صفدراست

 پای بوس خاک حیدر آسمان 
 سرفرودش اهل ارض وکهکشان

  کعبه برگرد علی اندر طواف 
عشق سرگردان کویش چون کالف

خادمش عیسی و موسای کلیم 
  عاشق خلقش خداوند حکیم 

 گفت پیغمبر علی جان من است
  نورچشم و  ماه  تابان من است 

هرکه  حب  مرتضی دارد به دل 
  نزد حق هرگز  نگرد او خجل 

هردوعالم مست نام  مرتضی 
  نذر اکرام و  مرام  مرتضی
   ذات حق باشد هوادار علی 
عاشق  ایمان و کردار علی 

سرمه میزد ازکف پایش زمین
بوتراب است وبه گیتی چون نگین 

 ماه هم شرمنده ی روی علی 
گل خجل ازعطر دلجوی علی

خادم حیدر به جنت آدم است
مرتضی برتاج  عالم  خاتم است

 ریزه خوار کوی حیدر خضرو هود
سرفرودش عرشیان،   بود و نبود

نام او درمان دردسینه هاست
خاک پایش توتیا و خودشفاست
هرکه باشد باعلی گرددسعید 

برجنان و مهرحق داردنوید
شیعه یعنی مرتضی و مصطفی

 نیست احمدازعلی  هرگز جدا
سکینه احمدوند

بحث استادمان بصیرت بود 
در کالسی صمیمی و آرام 

بغض هایش همیشه ُحسن شروع 
اشک هایش همیشه ُحسن ختام 

 هفتهی پیش آمد اما دیر 
سینه ای صاف کرد و گفت: سالم 

بحث امروز زودباوری است 
که زده ضربه بر تن اسالم 

 حیدری ایستاد اجازه گرفت 
گفت: لطفًا مثال هم بزنید 

- مثاًل ماجرای جنگ احد... 
فکر کردند جنگ گشته تمام 

دشمن از سوی دیگر آمد و... خب 
خودتان قصه را که می دانید 
عده ای جا زدند و برگشتند 

و علی)ع( ماند و زخم های مدام 
 جنگ صفین یک مثال عیان 
مکر بر نیزه کردن قرآن 

یک قدم مانده بود تا پایان 
که به مالک رسید این پیغام: 

 برسان خویش را علی)ع( تنهاست 
دست فتنه به کار افتاده 

باز لشکر سوار جهل شده 
شورش افتاده در پیاده نظام 

 حکمیت مثال بعدی ماست 
قصه ی غفلت ابوموسی 

نقل انگشترش که معروف است 
مرد منفور در خواص و عوام 

آه سردی کشید و گفت: هنوز 
عده ای در صف نبرد دمشق 

مست جان بازی اند و یک عده 
مست مال و منال و نام و مقام 

 خواست از جام زهر دم بزند 
سرفه ی شیمیایی اش گل کرد 

مصرع بعد سرفه بود فقط 
مصرع بعد سرفه بود پیام 

 شهریاری بلند شد، پرسید: 
جای این زودباوری آیا – 

می شود گفت جهل و خوش بینی؟ 
یا خیانت به خط فکر امام؟ 

  خنده ای تلخ بر لب استاد 
مهر تأیید زد به گفتهٔ او 

گفت: امروز هم... که زوزهٔ زنگ 
درسمان را گذاشت نافرجام 

محمدجواد الهی پور

سکینه  احمدوند 
 متولــد اول مهــر ۱۳۵۶ روســتای علمــدار 

ــتان نهاوند شهرس

ست فتنه بکار افتاده 



.wwwدوره جدید شماره 35+20   شهریور 1399   محرم September  2020    1441     8 صفحه   قیمت  20000 ریال   faryadenahavand. i r7

ــداث  ــرای اح ــزی ب ــد : برنامه ری ــاد نهاون فری
ــاورزی  ــاد کش ــس جه ــه رئی ــار گلخان 500 هکت
ــش از ۱۴0  ــون بی ــت: هم اکن ــدان گف ــتان هم اس
ــا  ــد و ب ــود دارن ــتان وج ــه در اس ــار گلخان هکت
ایجــاد  انجام شــده ســعی در  برنامه ریزی هــای 

ــم. ــتان داری ــه در اس ــار گلخان 500 هکت
 منصــور رضوانــی جــال رئیــس ســازمان جهــاد 
ــد  ــیه بازدی ــدان در حاش ــتان هم ــاورزی اس کش
ــتای  ــه ای روس ــع گلخان ــداث مجتم ــرح اح از ط
ــت های  ــعه کش ــت: توس ــد گف ــدار ” نهاون “علم
گلخانــه ای ازجملــه برنامه هــای جهــاد کشــاورزی 
در ســطح اســتان همــدان اســت و در ایــن زمینــه 

ــت.  ــده اس ــادی انجام ش ــات زی مطالع
برنامه ریزی هــای  بــا  داشــت:  اظهــار  وی 
در  خوبــی  گلخانــه ای  طرح هــای  انجام شــده 
ــن  ــه ای ــه نمون ــت ک ــرا اس ــال اج ــتان در ح اس

می بینیــد.  نهاونــد  در  را  طرح هــا 
رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان همــدان 
ــد طــرح ۱5  ــه ای مانن ــزود: مجتمع هــای گلخان اف
ــاز  ــد زمینه س ــدار نهاون ــتای علم ــاری روس هکت
رونــق تولیــد و ایجــاد اشــتغال هســتند. وی بیــان 
ــا  ــن طرح ه ــه ای ــک ب ــتای کم ــت: در راس داش
ــطح  ــه س ــتیم ک ــدد هس ــم و درص ــی داری آمادگ

ــم.  ــترش دهی ــتان را گس ــای اس گلخانه ه
رضوانــی جــال افــزود: در حــال حاضر بیــش ۱۴0 
هکتــار گلخانــه فعال در ســطح اســتان وجــود دارد 
و بــا اتمــام طرح هــای نیمــه کار ایــن ســطح 
افزایــش خوبــی خواهــد یافــت. وی ادامــه داد: برای 
احــداث بیــش از 500 هکتــار گلخانــه و مجتمــع 
گلخانــه ای در ســطح اســتان نیــز برنامــه داریــم که 
ایــن طرح هــا یــا در حــال احــداث هســتند یــا در 
ــه شناســایی و مطالعــه می باشــند.  رئیــس  مرحل
ــن  ــزود: ای ــدان اف ــتان هم ــاورزی اس ــاد کش جه
طرح هــا پیشــرفت های خوبــی دارنــد و امیدواریــم 
ــهرک  ــورت ش ــه به ص ــا ک ــن طرح ه ــه زودی ای ب
ــند و  ــرداری برس ــه بهره ب ــتند ب ــه ای هس گلخان
ــتان های  ــی از اس ــوان یک ــدان را به عن ــتان هم اس
پیــش رو در ایــن بخــش در کشــور معرفــی کننــد.  
ــواع محصــوالت  ســاالنه بیــش از ۴5 هــزار تــن ان
گلخانــه ای در اســتان همــدان تولیــد می شــود کــه 
بــا اتمــام طرح هــای نیمــه کاره ایــن رقــم افزایــش 
ــتغال  ــاد اش ــاز ایج ــد زمینه س ــد و می توان می یاب
ــع  ــود مناب ــه کمب ــه ب ــا توج ــد. ب ــتان باش در اس
آب، توســعه کشــت های گلخانــه ای یــک ضــرورت 
ــای  ــا حمایت ه ــد ب ــز بای ــئوالن نی ــت و مس اس
مختلــف زمینــه افزایــش ســطح زیــر کشــت ایــن 
ــه داران را  محصــوالت و کاهــش مشــکات گلخان

فراهــم کننــد.

وجود بیش از 140 هکتار 
گلخانه در استان

فرمانــدار نهاونــد در جلســه کمیســیون امــور 
بانــوان شهرســتان نهاونــد گفــت: بانــوان بــه عنوان 
نیمــی از جمعیــت کشــور نقش انــکار ناپذیــری در 
فرهنــگ ســازی و پیشــبرد اهــداف جامعــه دارنــد.

ــای  ــاخص ه ــی از ش ــزود: یک ــری اف ــراد ناص م
اساســی توســعه پایــدار، مشــارکت زنــان در فرآیند 
تصمیم گیــری هــای جامعــه اســت و بــا درک 
اهمیــت ایــن مشــارکت، جامعــه بایــد تــاش کند 
کــه موانــع مشــارکت زنــان را مرتفــع ســاخته تــا 
زمینه هــای دســتیابی بــه رشــد و شــکوفایی آنــان 
در همــه عرصه هــا فراهــم گــردد. فرمانــدار نهاونــد 
در ادامــه گفــت : قطعــا مشــارکت زنــان در فعالیت 
هــای اقتصــادی نــه تنهــا باعــث شــناخت ظرفیت 
ــه در  ــود، بلک ــی ش ــان م ــای آن ــی ه ــا و توانای ه
توســعه اقتصــادی و اجتماعــی جامعــه هــم نقــش 
کلیــدی دارنــد. توجــه بــه نقــش مهمــی کــه زنــان 
ــد  ــه دارن ــواده و جامع ــاد خان ــه ی اقتص در چرخ
بایســتی مشــاغل خــاص بــرای آنهــا بوجــود آوریم 
، وی بــا اشــاره بــه صنایــع دســتی کــه ســرانه آن 
ــه نســبت باقــی مشــاغل پاییــن اســت، شــغلی  ب

مناســب بــرای فعالیــت بانــوان عنــوان کــرد.

فرماندار نهاوند

زنان نقش انکار ناپذیری در فرهنگ 
سازی و پیشبرد اهداف جامعه دارند

 امام  خمینی )ره(  :
* مــا مظلومیــت خویش و ســتم متجــاوزان را در 

جنــگ ثابــت نموده ایــم
*مــا درجنــگ پــرده ازچهــره تزویــر جهانخــواران 

ــار زدیم  کن
*مــا در جنــگ، دوســتان و دشــمنانمان را 

شــناختیم،
ــه ایــن نتیجــه رســیده ایم کــه  * مــا درجنــگ ب

بایــد روی پــای خودمــان بایســتیم
* مــا در جنــگ ابهــت دو ابرقــدرت شــرق و غرب 

شکستیم را 
 *جنــگ مــا موجب شــد که تمامــی ســردمداران 
ــاس  ــام احس ــل اس ــد در مقاب ــای فاس ــام ه نظ
ذلــت کننــد،  از همــه اینهــا مهمتــر اســتمرار روح 

اســام انقابــی در پرتــو جنــگ تحقــق یافــت  
 *جنــگ مــا جنــگ حــق و باطــل بــود و تمــام 

شــدنی نیســت
 *جنگ ما جنگ فقر و غنا بود

 *جنگ ما جنگ ایمان و رذالت بود
* این جنگ از آدم تا ختم زندگی وجود دارد

هفته ی دفاع مقدس گرامی باد
شادی روح امام و شهدا صلوات

دفاع مانـدگار 

فریاد نهاوند : علی سهرابی 
 شهرســتان نهاونــد همیشــه مهــد پهلوانــان و 
قهرمانــان بــزرگ و عزیــزی بــوده اســت و در 
ــال  ــان  و م ــی از ج ــدس  جوانان ــاع مق دوران دف
ــم  ــر ، قل ــود در عرصــه خب ــای خ و دلبســتگی ه
ــی در  ــه راحت ــا ب ــروز م ــا ام ــتند ت و ورزش گذش
اســتادیوم هــای ورزشــی مســابقات مختلــف 
ــف  ــان حی ــن می ــم در ای ــزار کنی ــی را برگ ورزش
اســت از شــهدای رســانه  شهرســتان نهاونــد 
شــهیدان الــه مــراد نــادری و رضــا ســوری کــه از 
جملــه فوتبالیســت و ورزشــکار اهــل رســانه بودنــد 
نامــی نبریــم  برگــزاری نخســتین دوره مســابقات 
فوتبــال جــام شــهدای رســانه اســتان بــه میزبانــی 
شهرســتان نهاونــد در هفتــه دفــاع مقــدس  بهانــه 
ای شــد بــا هــدف معرفــی ایــن شــهدای عزیــز بــه 
نســل جــوان و الگــو ســازی بــرای مــا رســانه هــا  
ــان  ــان اکبات ــم جوان ــور از ۴تی ــن منظ ــه همی و ب
همــدان یــاران کــورش نهاوند عشــایری کرمانشــاه 
و پاســارگاد نویــن نهاونــد دعــوت بــه عمــل آمــد .
 شــهریار شــمس رئیــس هیــات فوتبال شهرســتان 
نهاونــد پیشــنهاد برگــزاری ایــن مســابقات توســط 
ــاران  ــوری ســرمربی ی ــای قپان بســیج رســانه و آق
کــورش داده شــد کــه  بــا  پیگیــری هــای بســیج 
رســانه شهرســتات نهاونــد و هیــات فوتبــال  بر آن 
شــدیم تــا نخســتین دوره مســابقات فوتبــال جــام 
شــهدای رســانه اســتان همــدان گرامیداشــت یــاد 
ــد  ــت نهاون ــانه و فوتبالیس ــهدای رس ــره ش و خاط
الــه مــراد نــادری و رضــا ســوری را  بــه مــدت دو 
ــه  ــاه امســال  در مجموع ــخ ۶و ۷مهرم روز در تاری
فرهنگــی ورزشــی مهنــدس علیمرادیــان نهاونــد را 

برگــزار کردیــم.
وی گفــت: نخســتین دوره مســابقات فوتبــال 
ــی  ــه میزبان ــدان ب ــتان هم ــانه اس ــهدای رس ش
ــگاه  ــان  باش ــای جوان ــم ه ــور تی ــا حض ــد ب نهاون
هــای اکباتــان همــدان، عشــایری کرمانشــاه، یاران 
کــورش نهاونــد، پاســارگاد نویــن کمیتــه اســتعداد 
یابــی ســپاهان در نهاونــد را بــا رعایــت شــیوه نامــه 
ــدت دو روز در  ــه م ــتی و ب ــد بهداش ــای جدی ه
تاریــخ ۶ و ۷مهرمــاه امســال و بــه میزبانــی نهاونــد 

ــم . ــزار کردی ــر برگ ــد از ظه ــاعت ۲ بع راس س
 رئیــس هیــات فوتبــال شهرســتان نهاونــد گفــت: 
قــرار بــود پیشــتر  ایــن جــام بــه صــورت ســالنی و 
بــا حضــور تیم هــای فوتســال خبرنــگاران همــدان، 
منتخــب اســتانداری و اداره فرهنــگ و ارشــاد 
ــال و ادراه ورزش  ــات فوتب ــب هی ــامی، منتخ اس
ــد و  ــگاران نهاون ــب خبرن ــم منتخ ــان و تی و جوان
ــود  ــزار ش ــالنی برگ ــورت س ــه ص ــیما ب صداوس
کــه بــه دلیــل شــرایط کرونایــی  امســال مجبــور 
ــتی  ــای بهداش ــه ه ــیوه نام ــت ش ــا رعای ــدیم ب ش
ــی  ــال چمن ــورت فوتب ــه ص ــاز و ب ــای ب و در فض

ــم. برگــزار کنی
ــانه  ــهید رس ــه دو ش ــه اینک ــاره ب ــا اش ــمس  ب ش
شهرســتان نهاونــد یعنــی شــهید الــه مــراد نــادری 
و شــهید رضــا ســوری هــر دو از فوتبالیســت های 
ــت: وزارت  ــتند، گف ــتان هس ــن شهرس ــهید ای ش
ورزش و جوانــان و فدراســیون فوتبــال توجــه 
ــره  ــاد و خاط ــتن ی ــده نگهداش ــه زن ــژه ای ب وی
شــهدای ورزشــکار و الگــو ســازی آنهــا بــرای نســل 
نوجــوان دارنــد و هــدف از برگــزاری ایــن جــام نیــز 
معرفــی هرچــه بهتــر شــهدای رســانه و ورزشــکار 
ــی  ــه ورزشــی و اهال ــه جامع در اســتان همــدان ب

رســانه هــا اســت.
ــن جــام در  ــزاری ای ــرای برگ ــرد: ب ــح ک وی تصری
ــی و  ــت مال ــد حمای ــده  نیازمن ــای آین ــال ه س
فرهنگــی دســتگاه های اجرایــی ماننــد اداره ورزش 
ــاد  ــگ و ارش ــتانداری، و اداره فرهن ــان، اس و جوان

ــتیم. ــی  هس ــش خصوص ــامی و بخ اس
ــگ  ــال لی ــابقات فوتب ــزاری مس ــه برگ ــمس ب ش
رده هــای مختلــف ســنی شهرســتان نهاونــد اشــاره 
کــرد و افــزود: هــر رده ســنی بــه یــاد یــک شــهید 
ــال  ــه دنب ــاهلل ب ــود و انش ــزار می ش ــکار برگ ورزش

شناســایی شــهدای فوتبالیســت در شهرســتان 
ــا  ــانه ه ــوان و رس ــل ج ــه نس ــا ب ــی آنه و معرف

ــتیم. هس
 علــی ســهرابی مســئول بســیج رســانه شهرســتان 
نهاونــد هــم گفــت: در جلســه روز خبرنــگار ســال 
۹۸در ســالن شــهدای اســتانداری ایــن پیشــنهاد از 
ــه آقــای مهنــدس  ــد ب طــرف بســیج رســانه نهاون
شــاهرخی اســتاندار همــدان دکتــر حاجــی بابایــی 
نماینــده مــردم همــدان مهنــدس صوفــی رئیــس 
هیــات فوتبــال و مدیــر کل فرهنــگ و ارشــاد 
ــرار  ــا ق ــت آن ه ــورد موافق ــه م ــد ک ــامی ش اس

گرفــت.
ســهرابی افــزود: نظــر مــا در ابتــدا برگــزاری 
ــگاران  ــای خبرن ــم ه ــا تی ــال ب ــورت فوتس ــه ص ب
ــن  ــی از ای ــل کرونای ــه دالی ــی ب ــود ول و ادارات ب
ــال  ــورت فوتب ــه ص ــدیم و ب ــرف ش ــم منص تصمی
نوجوانــان و  بــا شــرکت  ۴تیــم انجــام مــی شــود.
ــت  ــه فوتبالیس ــد ب ــانه نهاون ــیج رس ــئول بس مس
ــد اشــاره و تصریــح  بــودن دو شــهید رســانه نهاون
ــروس  ــن وی ــودی ای ــد از ناب ــده و بع ــرد: در آین ک
منحــوس قصــد داریــم  عکــس دو شــهید رســانه  
فوتســال  و  فوتبــال  تیــم  پیراهــن  روی  رابــر 
شــهدای رســانه نهاونــد طراحــی کنیــم و در 

مســابقات حاضرشــویم.
ــد   ــانه نهاون ــهید رس ــواده ش ــت: از دو خان وی گف
تقدیــر بــه عمــل می آیــد و پیشــنهاد مــا بــه دیگــر 
ــانه  ــن اســت از اســم شــهدای رس ــز ای ــا نی تیم ه

اســتان اســتفاده کننــد.
علــی ســوری بــرادر شــهید رســانه هــم بــه عاقــه 
بــرادر شــهیدش بــه ورزش فوتبــال اشــاره کــرد و 
ــن  ــرادر م ــوری ب ــا س ــهید رض ــت: ش ــار داش اظه
ــه عشــق فوتبــال  ــش ب در روســتا و بیــن همکاران
و رســانه معــروف بــود و همــه جوانــان هــم نســل 
ــد  ــی دانن ــاق و ورزش م ــوی اخ ــان او را الگ ایش
و عکــس تیمــی همــراه شــهید را افتخــاری بــرای 

روســتای و همــان زادگاه شــهید مــی داننــد.
وی گفــت: شــهید ســوری در دو جبهــه رســانه و 
ورزش فعالیــت داشــت و هــر وقــت فرصتــی پیــش 
ــه مرخصــی مــی آمــد در کنــار  ــا ب مــی آمــد و ی
جوانــان و  ورزشــکاران روســتا بــه فوتبال مشــغول 
بــود و درمســابقات مختلــف فوتبــال جــام نــوروزی 
ــود و در  ــان ب ــتای و هم ــم روس ــی تی ــو اصل عض
بــرد و باخــت هــای مســابقات مختلــف هــم تیمــی 
ــوت  ــت اخــاق ورزش دع ــه رعای ــای خــود را ب ه

مــی کــرد.
وی بــا اشــاره بــه ایــن نکتــه کــه بــرادر شــهیدش 
ورزش و رســانه را جــزو وظایــف کاری خــود مــی 
دانســت: در کنــار ورزش و رســانه ارتــش  کــه  کار 
ــی  و  ــروه تلویزیون ــش و گ ــف ارت ــات مختل مج
عقیدتــی سیاســی بــود وظیفــه خــود را بــه خوبــی 
انجــام مــی داد و هیــچ وقــت از کمــک بــه جوانــان 
و محرومــان و عبــادت خــدا در اردوهــای راهیــان 

نــور قافــل نبــود.

شهید نادری و سوری الگوی رسانه و 
ورزش هستند

کــرم ســهرابی عضــو ســابق تیــم ملــی دو و 
میدانــی ایــران و خواهــرزاده شــهید رســانه و 
ورزش الــه مــراد نــادری اظهــار داشــت: در مــدت 
ــی و باشــگاه هــای  ۱0 ســالی کــه عضــو تیــم مل

مختلــف دو و میدانــی ایــران بــودم شــهید نــادری 
ــرار دادم . ــودم ق ــوی خ را الگ

ســهرابی گفــت: نســل جدیــد رســانه و ورزشــکاران 
مــا بایــد شــهید ســوری و نــادری هــا را بــه عنــوان 
الگــو در زندگــی ورزش و رســانه ای کــه در آن کار 

مــی کننــد برگزینند.
ــای  ــدل ط ــن م ــگ تری ــوش رن ــزود: خ وی اف
المپیــک هــم بــه باارزشــی پــاک و مدال شــهدای 
ــه  ــود آن را ب ــان خ ــار ج ــون و نث ــا خ ــه ب ــا ک م
ــظ  ــد حاف ــس بای ــد پ ــی رس ــد نم ــت آوردن دس

ــیم. ــا باش ــای آنه ــراث گرانبه ــی می واقع
ــان  ــدان بی ــتان هم ــی اس ــوت دوومیدان پیشکس
ــه خاطــر کار در  ــادری ب ــراد ن ــرد: شــهید اهلل م ک
ــای  ــی از الگو ه ــال یک ــی و ورزش فوتب ــانه مل رس
خــوب فرهنگــی و ورزشــی و رســانه ای  در نهاونــد 
و اســتان می باشــد کــه در دوران قبــل از انقــاب 
ــا  ــی آن دوران ب ــون مل ــو و تلویزی ــنگر رادی در س
رژیــم منحــوس پهلــوی مبــارزه می کــرد و بار هــا 
ــی در  ــت او حت ــش می رف ــهادت پی ــرز ش ــا م ت
طــول حضــور خــود در جبهــه از مطالعــه و ورزش 

و هنــر عکاســی دســت نکشــید.

شهدای رسانه نهاوند روستا زاده 
هستند

ــان« و  ــتای »وهم ــاد آوریســت دو روس ــه ی الزم ب
ــد دارای  ــزی نهاون ــش مرک ــع بخ ــه« از تواب »تک
ــه  دو شــهید رســانه ای و فوتبالیســت  هســتند ک
شــهید »رضــا ســوری« اهــل روســتای »وهمــان« 
خبرنــگار مجــات و تصویربــردار عقیدتی سیاســی 
ــقوط  ــانحه س ــامی در س ــوری اس ــش جمه ارت
هواپیمــا ســی ۱۳0 در ۱5 آذر ســال ۱۳۸۴ در 
تهــران بــه شــهادت رســید همچنیــن شــهید »الــه 
ــی روســتای »تکــه«  ــادری« یکــی  از اهال ــراد ن م
ــود  ــران ب ــیمای ته ــاغل در صداوس ــد و ش نهاون
ــام  ــرت ام ــدای حض ــه ن ــن ب ــک گفت ــا لبی ــه ب ک
ــه  ــدس در منطق ــاع مق ــی)ره( در دوران دف خمین
عملیاتــی جبهــه قصــر شــیرین در تاریــخ ۱5 
مــرداد ۱۳۶۱ پــس از بــه هاکــت رســاندن ۲۶ نفر 
ــل آمــد  ــه درجــه رفیــع شــهادت نائ از بعثی هــا ب
ایــن شــهید عاقــه زیــادی بــه عکاســی و رشــته 

ــال داشــت. ورزشــی فوتب
ــان  ــس اداره ورزش و جوان ــی رئی ــن درویش رامی
شهرســتان نهاونــد اظهــار داشــت :  مراســم 
افتتاحیــه نخســتین دوره مســابقات فوتبــال  جــام 
شــهدای رســانه اســتان همــدان گرامیداشــت یــاد 
ــد  ــت نهاون ــانه و فوتبالیس ــهدای رس ــره ش و خاط
الــه مــراد نــادری و رضــا ســوری بــا ادای احتــرام 
ــه  ــهید در مجموع ــن دو ش ــامخ ای ــام ش ــه مق ب
ــد  ــان نهاون ــدس علیمرادی ــی ورزشــی مهن فرهنگ
برگــزار شــد کــه  مراســم افتتاحیــه بــه مناســبت 
ــال  ــای فوتب ــم ه ــا رژه تی ــدس ب ــاع مق ــه دف هفت
جوانــان  باشــگاه هــای اکباتــان همــدان، عشــایری 
ــارگاد  ــد و پاس ــورش  نهاون ــاران ک ــاه، ی کرمانش

نویــن نهاونــد بــا رعایــت شــیوه نامــه هــای 
ــهید  ــال دو ش ــه تمث ــرام ب ــتی و ادای احت بهداش
ــد  ــان نهاون ــتادیوم علیمرادی ــژه اس ــگاه وی در جای

ــزار شــد برگ
 درویشــی افــزود: در نخســتین روز از شــروع ایــن 
مســابقات تیــم  فوتبــال جوانــان اکباتــان همــدان 
ــد را  ــن نهاون ــر صفــر پاســارگاد نوی ــا نتیجــه ۲ب ب

مغلــوب کــردو راهــی فینــال شــد. 
 وی گفــت: در دیگــر مســابقه تیــم فوتبــال جوانان 
یــاران کــورش بــا نتیجــه پــرگل 5برصفر عشــایری 
کرمانشــاه را شکســت داد و دیگــر فینالیســت ایــن 

دوره از مســابقات شــد.
ــه  ــاعت۱5 و ۳0دقیق ــروز س ــرد: ام ــان ک وی بی
ــهدای  ــای ش ــواده ه ــا حضــور مســئوالن  و خان ب
ــال  ــم هــای فوتب ــن تی ــال بی رســانه مســابقه فین
ــدان انجــام   ــان هم ــد و اکبات ــورش نهاون ــاران ک ی
ــا  ــدان ب ــان هم ــم اکبات ــان تی ــه در پای ــد ک ش
نتیجــه ۱بــر صفــر یــاران کــورش نهاونــد را مغلوب 
ــورش دوم  ــاران ک ــم ی ــد و تی ــان ش ــرد و قهرم ک
شــد و جــام و حکــم قهرمانــی بــه تیــم اول و دوم 
اهــدا شــد همچنیــن تیــم پاســارگاد نویــن نهاونــد 

ــوان تیــم اخــاق دســت یافــت. ــه عن ب
رئیــس اداره ورزش و جوانــان نهاونــد بــا اشــاره بــه 
اینکــه دو شــهید رســانه شهرســتان نهاونــد یعنــی 
ــادری و شــهید رضــا ســوری  ــراد ن ــه م شــهید ال
هــر دو ازفوتبالیســت های شــهید و شــاخص ایــن 
شهرســتان هســتند افــزود: وزارت ورزش و جوانــان 
ــده  ــه زن ــژه ای ب ــه وی ــال توج ــیون فوتب و فدراس
ــکار و  ــهدای ورزش ــره ش ــاد و خاط ــتن ی نگهداش
فوتبالیســت و الگــو ســازی آنهــا بــرای نســل 
ــدف  ــرد: ه ــح ک ــوان دارد. وی تصری ــوان و نوج ج
از برگــزاری ایــن جــام نیــز معرفــی هرچــه بهتــر 
شــهدای رســانه و ورزشــکار  در اســتان همــدان به 

جامعــه ورزشــی و رســانه هــا اســت.
رئیــس هیــات فوتبــال شهرســتان نهاونــد تصریــح 
کــرد: امــروز ضمــن تجلیــل از دو خانــواده شــهید 
ــر پیشکســوت  ــد رســانه برت ــد از چن رســانه نهاون
و مربــی فوتبــال و ازیــک بانــوی فوتبالیســت نیــز 

قدردانــی مــی شــود 
ــات  ــانه هی ــیج رس ــات بس ــان از زحم  وی در پای
فوتبــال  و مجموعــه فرهنگــی ورزشــی علیمرادیان 
و ســایر عوامــل برگــزاری مســابقات تشــکر کــرد.

اکباتان همدان ، قهرمان نخستین دوره جام شهدای رسانه استان شد

مدیر کل محترم آموزش و پرورش استان همدان 
جناب آقای دکتر محمد پور داود

ــان را تســلیت  بدیــن وســیله مصیبــت درگذشــت خواهــر گرامیت
عــرض نمــوده ، از خداونــد منــان بــرای آن مرحومــه غفــران الهی 
و بــرای شــما و ســایر بازمانــدگان صبــر و شــکیبایی خواســتارم 

دکتر علی چگنی
مدیر مسئول ماهنامه و پایگاه خبری فریاد نهاوند

خانواده محترم صالح 

ــاب آقــای مهنــدس  ــد جن ــار دوســت ارجمن درگذشــت تاســف ب
ــت عــرض  ــه محضــر شــما تســلیت و تعزی ــح را ب محســن صال
ــی و  ــران اله ــوم غف ــرای آن مرح ــان ب ــد من ــوده ،  از خداون نم
بــرای شــما و ســایر بازمانــدگان صبــر و شــکیبایی خواســتاریم .

دکتر علی چگنی 
مدیر مسئول ماهنامه و پایگاه خبری فریاد نهاوند

انا هلل وانا الیه راجعون

ــار  ــن اظه ــد : حســین متی ــاد نهاون فری
ــدام  ــرح اق ــرای ط ــور اج ــه منظ ــرد: ب ک
ملــی مســکن در شهرســتان نهاونــد ۹ 
قطعــه زمیــن بــه مســاحت ۲۱ هــزار متــر 
ــه ای از  ــی تفاهمنام ــع ط ــر مرب ــع مت مرب
ســوی اداره راه و شهرســازی نهاونــد در 
ــتان  ــکن ایــن شهرس ــار بنیــاد مس اختی

ــت.  ــرار گرف ق
ــه  ــکن ب ــاد مس ــه بنی ــان اینک ــا بی وی ب
عنــوان نهــاد کارگــزار بــرای اجــرای طــرح 
ــی مســکن انتخــاب شــد گفــت:  ــدام مل اق
بــا توجــه بــه اینکــه در شهرســتان نهاونــد 
ــزار  ــاد کارگ ــوان نه ــه عن ــکن ب ــاد مس بنی
بــرای اجــرای طــرح ملــی مســکن انتخــاب 
ــاز آن  ــورد نی ــن م ــن زمی ــرای تامی ــد ب ش
ــوی  ــه از س ــود ک ــب ب ــن مناس ــد زمی فاق
اداره راه و شهرســازی نهاونــد ۲۶ هــزار 
ــی  ــن اراض ــع از مرغوبتری ــر مرب و ۷۲۴ مت
ســازمان ملــی زمیــن و مســکن کــه دارای 
ــه اداره کل راه  ــد ب ــری مســکونی بودن کارب
و شهرســازی معرفــی شــد کــه در نهایــت 
۲۱ هــزار مربــع متــر مربــع آن در اختیــار 

ــرار داده شــد.  بنیــاد مســکن شهرســتان ق
ــتان  ــازی شهرس ــس اداره راه و شهرس رئی
برگــی  تــک  اســناد  از صــدور  نهاونــد 
بــرای ایــن اراضــی خبــر داد و افــزود: 
پــس از معرفــی زمیــن از ســوی ایــن 
ــه  ــه نقش ــی و تهی ــی های میدان اداره بررس
شــمیم ثبتــی بــرای تک برگــی کــردن 
اســناد اراضــی بــه کمــک کارشناســان اداره 

ــت .  ــام گرف ــتان انج ــت شهرس ثب
وی بــا بیــان اینکــه اســناد تک برگــی 
ــات  ــات قطع ــادر و مختص ــان ص ــرای آن ب
ــاد  ــا بنی ــزاری ب ــرارداد کارگ ــد ق ــرای عق ب
بــه  اداره کل صــادر شــد  بــه  مســکن 
ــاره  ــی اش ــکن مل ــان مس ــش متقاضی پاالی
نام نویســی  از  پــس   : گفــت  و  کــرد 
متقاضیــان در ســامانه طــرح، کار پاالیــش 
در  متقاضیــان  از  نفــر  و ۸00  یک هــزار 
دســتور کار قــرار گرفــت کــه پــس از 
بررســی لیســت واجدیــن شــرایط بــه اداره 

کل اســتان معرفــی شــد . 
زمین هــای  قیمت گــذاری  بــه  متیــن 
واگــذار شــده پرداخــت و گفــت : بــا توجــه 

ــرح  ــیوه نامه ط ــی از ش ــاد بخش های ــه مف ب
بــا عنــوان روش هــای واگــذاری زمیــن بــه 
منظــور فــروش اقســاطی بهــای زمیــن بــه 
متقاضیــان، قیمــت عرصــه مــورد واگــذاری 
توســط هیــات ســه نفــره ای از کارشناســان 
رســمی دادگســتری تعییــن و بــه اداره کل 

متبــوع ارســال شــود . 
ــه  ــه منظــور صــدور پروان ــزود : ب ــن اف متی
ســاخت و ســاز تمــام فرایندهــای الــزام در 
شــهرداری تکمیــل و محــل اجــرای طــرح 
آماده ســازی شــده و تمامــی مراحــل اداری 
و قانونــی اجــرای طــرح بــه انجــام رســیده 

اســت . 
ــه اینکــه  ــا توجــه ب ــزود: ب ــان اف وی در پای
طرحــی  مســکن  ملــی  اقــدام  طــرح 
بــه  بنابرایــن  اســت  متقاضی محــور 
قیمــت  از  افــراد  ســهم  منظورکاهــش 
ــی  ــه خوب ــت یاران ــکن، دول ــده مس تمام ش
را بــرای حمایــت از دهک هــای پائیــن 
می توانــد  کــه  داده  اختصــاص  جامعــه 
تعــداد زیــادی از خانوارهــا را صاحــب خانــه 

ــد . کن

اجرای طرح اقدام ملی مسکن در شهرستان نهاوند
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َدٌه	َو	الِْفْکُر	 َو	َقاَل	]عليه	السالم[	:		الِْعلُْم	ِوَراثٌَه	َکِريَمٌه	َو	اْلَداُب	ُحلٌَل	ُمَجدَّ
ِمْرآٌه	َصاِفيٌَه	.			

و	درود	خدا	بر	او	،	فرمود	:	دانش،	ميراثى	گرانبها	،	و	آداب	،	زيورهای	
هميشه	تازه	،	و	انديشه	،	آيينه	ای	شفاف	است	.	

ــاد و  ــوتان جه ــد پیشکس نگذاری
ــی  ــم  زندگ ــچ و خ ــهادت در پی ش
روزمــره خــود ، بــه فراموشــی 

ــوند . ــپرده ش س

حکمت	های	نهج	البالغه	

آدرس	:نهاوند	.	خيابان	ابوذر	.	نبش	کوچه	بانک	ملت	.				ساختمان	ونوس	طبقه	پنجم		
پيامک	:	...................................................................09186906272
تلفن	:...........................	33234645-081	_فاکس:	081-33234644
faryade.nahavand@yahoo.com	.............	:	الکترونيکي	پست	آدرس
Faryade.nahavand@gmail.com...............................................

چاپخانه	پيام	رسانه	:.........................................34586731	-	081

	قيمت		20000	ریال	 			8	صفحه		 		September		2020		 		محرم	1441		 	شهریور	1399	 دوره	جدید	شماره	20+35		

مش	صادق)55(

*	فریاد	نهاوند

يك زبان دارم، دو تا دندان لق

           مي زنم تا مي توانم حرف حق
 به قلم جوالدوز

برند سازی گیاهان داروئی یا حیف و میل بیت المال برای ابقا در پست مدیریت .
خبــر خــوش اینکــه یکــی از دانشــگاههای شــهرمون بــا کســب مجــوز از وزارت علــوم ، برنــد 

ســازی گیاهــان داروئــی را آغــاز کــرده اســت .
امــا خبــر دیگــر اینکــه : بــا توجــه بــه زمزمــه ی جابجائــی مدیــران پــروازی ، ریاســت همیــن 
دانشــگاه ، تــاش گســترده ای را بــرای ابقــا و مانــدن بــر صندلــی لــرزان خــود بــا اســتفاده از 

همیــن برنــد گیاهــان داروئــی آغــاز کــرده اســت .
مــش صــادق پــس از شــنیدن ایــن خبــر بــا صــدای بلنــد شــروع بــه خندیــدن کــرد و گفــت : 
ســکو ، ای ، یــارو ، وره خــوش هــی موخــا ، گل ِگــوُزو  بخــوره ، چــکارش داریــد ... بلیــد بخــوره 
... وش بویــت عــرق کاســنی نــاون حــرف نــره ، یــام رف ، وش بویــت ، پینــه بکنــه میــن مــاس 

وره ش خوعــه . هنــی ام یــام رف ، شــاتره بخــوره ، وره کهیــرش خوعــه .
ــد  ــه آقاجــون منظــور خــوردن گیاهــان داروئــی نهاون ــوه مــش صــادق گفــت : ن یــه دفعــه ن
نیســت ، منظــورش اینــه کــه ایــن مدیــر محتــرم ، بــه بهانــه برنــد ســازی گیاهــان داروئــی 
اومــده یــک بســته ) پــک ( تهیــه کــرده کــه البتــه شــاید 10 هــزار تومــان گیاهــان داروئــی 
داخلــش باشــه امــا بیشــتر شــامل گــردو ، عســل ، خمیــر صنــل بــه قیمــت تقریبــی پانصــد 
ــن  ــران از ای ــا ته ــدان ت ــوق ایشــان از هم ــران ماف ــر مدی ــه اکث ــه البت ــان اســت ک ــزار توم ه

نعمــت برخــوردار شــده و اکنــون در 
ــد و عســل  حــال خــوردن بنفشــه نهاون

ــد . ــل ان ــل صن ــردو و خمی و گ
ــوت نشســته  ــات و مبه ــادق م ــش ص م
بــود گفــت : ایمــا پــک نـَـش تِیــم، پــک 
ــا کاری ام  ــر ماخ ــا اَیَ ــه ، خدای ــیه دی ش
ــراوش  ــی خ ــن ، یک ــهر بکون وره ای ش
ــت  ــل بی ــه پی ــه ای هم ــه . آخ موکون
المــال کــه بایــد خــرج دانشــگاه بــا ، بــی 

ــه ماشــه .    ــه و پ چــه جــو ، ل
ــی  ــت موئ ــر راس ــه ، اَیَ ــی بوع ــی ن یک
حــق التدریــس اســاتیدنه ، پرداخــت 
کــو . ای جنگولــک بازیــا شــیه درمیــاری 

ــو ، بچــه .  ــم ک ــوره ول .ک
ــو  ــه چیم ــه ، هم ــه ناون ــه اینج ای رول

ــا .  ــو بی ــه چیم ــد وه هم بای

سمیه شفائی 
تاریــخ بشــریت 
ســتم  شــاهد 
بــی  هــای 
شــماری اســت 
ســوی  از  کــه 
و  قدرتمنــدان 

جبــاران علیــه محرومــان و مظلومــان 
ــی  ــد گاه ــر از چن ــده وه ــی ش ــام م انج
ــدای  ــی ن ــه پ ــان بوده اندک ــن مظلوم ای
ــتم  ــاء برس ــاء و اولی ــار انبی صالحــی از تب
ــا نثــار خــون  ــد و ب پیشــگان برآشــفته ان
خــود و تحمــل مصائــب انبــوه ، رایحــه ای 
ــه مشــام  ــت و انصــاف را ب از نســیم عدال
ــان  ــن می ــد ، درای ــانده ان ــان رس جهانی
ــریت،  ــی از بش ــوان نیم ــه عن ــم ب زن ه
ــرده و  ــی ب ــتم تاریخ ــن س ــهمی از ای س
گرفتــار ایــن ظلــم عظمــی بــوده اســت .

ــاً  ــرد"  نوع ــر م ــوان "همس ــه عن  زن ب
شــریک غــم و ســپر بــای شــوهر خویش 
بــوده و حتــی در بســیاری از اوقــات بعــد 
از مــرگ همســر ایــن زنهــا بــوده انــد کــه 
ــواده را یــک تنــه  ــه و خان مســئولیت خان

بــر دوش مــی کشــیده انــد .
متاســفانه دردوران هــای مختلــف زنــان و 
دختــران از شــآن و جایگاهــی برخــوردار 
نبــوده انــد و غالبــاً عنصــری ضعیــف 
ــه کرامتشــان  ــد ک ــی شــده ان قلمــداد م
نیــز نادیــده انگاشــته مــی شــده اســت . 
در اعصــار مختلــف دختــران و زنــان 
ــورد  ــد م ــه بای ــف ک ــس لطی ــن جن ای
لطــف و منزلــت قــرار مــی گرفتنــد ، 
ــردان و  ــی م ــم لطف ــورد ک ــس م بالعک
علــی الخصــوص جامعــه قــرار گرفتــه و از 
آنــان در راه خدمــت بــه ابتــذال و فســاد ، 
تبلیــغ و فــروش کاال اســتفاده مــی شــده 

ــت . اس
بــا ظهــور دیــن اســام و ســود جســتن از 
کوثــر زالل معــارف اســام نــاب محمــدی 

ــه  ــان ب ــران آنچن ــان و دخت ــش زن ، نق
ــه  ــی ب ــه منته ــد ک ــیده ش ــه کش صحن

ــان شــد .  ــگاه مناســب آن شــآن و جای
زنــان پــس از اســام از شــکوه و عظمــت 
خاصــی برخــوردار شــدندکه نقــش هــای 
بســیار مهــم و اساســی آنــان را در انقــاب 
ــد .  نقــش  ــوان دی هــای مختلــف مــی ت
ــای خاصــی  ــی ه ــم از ویژگ ــان در عال زن
برخــوردار اســت . او نقــش بزرگــی در 
اجتمــاع دارد کــه مظهرتحقــق آمــال 
ــردان  ــان و م ــده زن ــرورش دهن بشــر و پ
ــک  ــاد ی ــاح و فس ــت و ص ــد اس ارجمن
جامعــه از صــاح و فســاد زنــان درآن 

ــرد .  ــی گی ــمه م ــه سرچش جامع
زن یکتــا موجــودی اســت کــه مــی 
توانــد از دامــن خــود افــرادی بــه جامعــه 
تحویــل دهــد کــه از برکاتشــان یــک 
جامعــه ، بلکــه جامعــه هــا بــه اســتقامت 
انســانی کشــیده  واالی  ارزش هــای  و 
شــوند و مــی توانــد بعکــس آن نیــز باشــد 
 . زنــان در عصــر و انقــاب مــا نیــز ثابــت 
کردنــد کــه در مجاهــده همــدوش مــردان 
، بلکــه مقــدم بــر آناننــد ، همیــن بانــوان 
محجبــه ای کــه مظهــر عفــاف هســتند و 
در پیــروزی انقــاب شــکوهمند اســامی 

ــد . ــوده ان پیشــقدم ب
در ایــن مقالــه بــر آن شــدم تــا بــه مقولــه 
حجــاب و نقــش آن در زندگــی زنــان نیــز 

بپــردازم . 

*حجاب
 بیانگر شخصیت زن ایرانی

در فرهنــگ فارســی، حجــاب بــه معنــای 
نقــاب و چــادری اســت کــه زنــان، چهــره 
و ســر تــا پــای خــود را بــا آن مــی 
ــاب«  ــی »حج ــان عرب ــانند و در زب پوش
ــیدن و  ــب، پوش ــرده، حاج ــای پ ــه معن ب
پنهــان کــردن و مانــع، خــواه مانــع مــاّدی 

ماننــد پــرده و دیــوار و یــا مانــع معنــوی 
مــی باشــد ؛ از همیــن رو در قــرآن کریــم 
ــزی  ــورد چی ــاب« در م ــز ، واژه »حج نی
ــع  ــر نظــر، مان ــه از ه اســتعمال شــده ک
ــده شــدن چیــزی دیگــر مــی شــود .  دی
ــاره زنــان پیامبــر)ص( در  چنــان کــه درب

ــم: ــی خوانی ــد م ــرآن مجی ق

ــْن  ــَئُلوُهنَّ ِم ــاً َفْس ــَألُْتُموُهنَّ َمتاع َو إِذا َس
َوراءِ ِحجــاٍب...؛ »اگــر از زنــان چیــزی 
خواســتید از پشــت پــرده درخواســت 

ــد«. کنی
ــوم  ــه شــد معل ــه آنچــه گفت ــا توجــه ب ب
مــی شــود بــه کارگیــری کلمــه »حجاب« 
در قــرآن کریــم، بــه معنــای حجــاب 
اســامی مصطلــح نیســت بلکه اســتعمال 
ــش زن  ــورد پوش ــاب« در م ــه »حج کلم
ــت. در  ــد اس ــبتاً جدی ــاح نس ــک اصط ی
قدیــم و مخصوصــاً در اصطــاح ُفقها کلمه 
»َســتر« کــه بــه معنــی پوشــش اســت به 
کار رفتــه اســت. بهتــر ایــن بــود کــه ایــن 
ــا همیشــه  ــوض نمــی شــد و م ــه ع کلم
ــه کار مــی  همــان کلمــه »پوشــش« را ب
ــان کــه گفتیــم معنــی  ــرا چن ــم، زی بردی
ــت و  ــرده اس ــاب« پ ــت »حج ــایع لغ ش
اگــر در مــورد پوشــش بــه کار بــرده 
مــی شــود بــه اعتبــار پشــت پــرده واقــع 
ــب  ــر موج ــن ام ــت و همی ــدن زن اس ش
شــده کــه عــده زیــادی گمــان کننــد کــه 
اســام خواســته اســت زن همیشــه پشت 
پــرده و در خانــه محبــوس باشــد و بیرون 
ــد:  ــت بگوین ــل دوران ــل وی ــا مث ــرود . ی ن
»ایــن امــر خــود مبنــای پــرده پوشــی در 

ــه شــمار مــی رود«. میــان مســلمانان ب

*آیات حجاب

ــات  ــد در آی ــاره ش ــه اش ــه ک ــان گون هم
واژه  بانــوان،  پوشــش  بــه  مربوطــه 

ــه  ــت بلک ــه اس ــه کار نرفت ــاب« ب »حج
ــای  ــاس ه ــم تم ــش و حری ــدود پوش ح
اســت. در  را ذکــر کــرده  مــرد  و  زن 
ــون  ــورد حجــاب و قان ــم در م ــرآن کری ق
منــدی روابــط زن و مــرد، دو دســته آیــه 
وجــود دارد: دســته اول آیاتــی کــه در 
مــورد وجــوب پوشــش ظاهــری و حــد و 
ــته  ــت ؛ دس ــده اس ــازل ش ــت آن ن کیفی
دوم آیاتــی کــه نــوع رابطــه بیــن مــرد و 
زن نامحــرم را بیــان مــی کند و آنــان را از 
کارهایــی کــه عفــت و پــاک دامنــی شــان 
را تهدیــد مــی نمایــد، بــر حــذر مــی دارد.

*تاریخچه حجاب در ایران باستان 

ــد  ــی ده ــان م ــی نش ــات تاریخ  تحقیق
ــتان  ــی در دوران باس ــان ایران ــاب زن حج
ــران  ــه ای ــام ب ــل از ورود اس ــی قب یعن
در جهــان منحصــر بــه فــرد بــوده اســت. 
تــا جایــی کــه ویــل دورانــت تاریــخ نــگار 
ــدع  ــت مب ــد اس ــی معتق ــهور اتریش مش
حجــاب در جهــان، ایرانیــان هســتند. 
ــان  ــن دوره نش ــای ای ــته ه ــش برجس نق
ــاس  ــاع از لب ــا در اجتم ــد زن ه ــی ده م
ــدن نمــا اســتفاده نمــی  هــای تنــگ و ب

ــد. کردن
بــه گواهــی تاریــخ ، حجــاب از دوران 
ــان، در  ــاط جه ــی نق ــتان و در تمام باس
میــان زنــان رایــج اســت. البتــه مقــدار آن 
ــک شــکل  ــه ی در همــه جــا یکســان و ب
ــتفاده  ــف اس ــکال مختل ــه اش ــوده و ب نب

ــی شــده اســت. م
شــاید شــما بــا خودتــان بگوییــد پوشــش 
زیــاد زنــان در برخــی از کشــورها، متاثــر 
از آب و هــوا و ســرمای هــوا بــوده اســت. 
ــده  ــان میش ــون سردش ــاید چ ــی ش یعن
خودشــان را میپوشــانده انــد. اما براســاس 
تحقیقــات مورخــان، حتــی در کشــورهای 
و  ســرپوش  از  زنــان  هــم  گرمســیر 

ــد. ــتفاده میکردن ــد اس ــهای بلن لباس

*نقش زنان در دوران دفاع مقدس

ــه  ــان ب ــه زن ــی ک ــه های ــی از عرص یک

ایفــا  را  خــود  نقــش  آن  در  خوبــی 
نمودنــد، حضــور در دوران دفــاع مقــدس 
ــاع  ــدن و دف ــردان جنگی و دوشــادوش م
ــت .  ــامی اس ــران اس ــوم ای ــرز و ب از م
 ۳1 در  تحمیلــی  جنــگ  شــروع  بــا 
شــهریور 1۳۵۹ زنــان بــه عنــوان بخــش 
کشــور،  جمعیــت  از  توجهــی  قابــل 
ــن از  ــظ میه ــرای حف ــود را ب ــه خ وظیف
تجــاوز دشــمن بــه نحــو مطلــوب انجــام 
ــه شــرایط موجــود  ــا توجــه ب ــد و ب دادن

ــد .  ــود پرداختن ــش خ ــای نق ــه ایف ب
ــه  ــد ک ــی بودن ــربازان گمنام ــان س این
ــدارکات جبهــه جنــگ و  ــار ســنگین ت ب
ــی  ــردوش م ــر را ب ــف دیگ ــی وظای برخ

ــیدند.  کش
بــر اســاس آمــار تهیــه شــده از فهرســت 
شــهدای جنــگ تحمیلــی؛ زنــان قهرمــان 
ایــران ۶ هــزار و۴۲۸ نفــر شــهیده در 
طــول ســال هــای دفــاع مقــدس تقدیــم 
اســام کردنــد کــه بیشــتر آنهــا در 
ــه  ــهرها ب ــاران ش ــک ب ــاران و موش بمب

ــد.  ــیده ان ــهادت رس ش
زنــان و بانــوان کشــورمان در برهــه هــای 
مختلــف تاریــخ انقــاب اســامی بــه 
ویــژه در دوران دفــاع مقــدس بــه خوبــی 
از عهــده رســالت و نقــش آفرینــی خــود 
بــه عنــوان مبــارز ، حمایتگــر ، راوی 
ــد.  ــده ان ــر آم ــردان و .... ب ــوق م و مش
ــتن  ــا داش ــران ب ــامی ای ــوری اس جمه
ــاع  ــه دف الگــوی مشــارکت زن در هنگام
ــام،  ــدر اس ــرد در ص ــای نب ــه ه و صحن
زنــان را بــرای انجــام امــور مهــم در 
هشــت ســال دفــاع مقــدس ســازماندهی 

ــود. ــی نم ــری م ــه کارگی و ب
ــار  ــادآوری رفت ــا ی ــران ب ــان ای  زن
و ســیره حضــرت زهــرا )س( و 
حضــرت زینــب )س( و دیگــر زنــان 
قهرمــان صــدر اســام، بــه وظیفــه 
ــول  ــش در ط ــانی خوی ــی وانس اله
دفــاع مقــدس عمــل کردنــد و 
اگــر نبــود صبــوری، عــزم ، همــت، 
ــا  ــانی آنه ــک رس ــری و کم ایثارگ
ــه ای  ــت پیروزمندان ــن مقاوم چنی
ــت. ــی گرف ــکل نم در آن دوران ش

نقش	زنان	در	جامعه	اسالمی

ویــژه برنامــه » بــه شــهادت آب « بــا محوریــت کتــاب » آب هرگــز نمی میــرد « و بــا 
حضــور همســر شــهید ســلگی و ســردار ســاالر آبنــوش برگــزار شــد.

بــه مناســبت فــرا رســیدن هفتــه دفــاع مقــدس ویــژه برنامــه » بــه شــهادت آب « 
ــه صــورت مجــازی و در اســکای روم  ــا محوریــت کتــاب »آب هرگــز نمی میــرد« ب ب
بــا حضــور همســر شــهید ســردار حــاج میــرزا محمــد ســلگی، راوی کتــاب؛ ســردار 
ســاالر آبنــوش، معــاون عملیــات ســازمان بســیج مســتضعفان کشــور و همرزم شــهید 
و جمشــید طالبــی مصاحبه گــر کتــاب »آب هرگــز نمی میــرد«، بــه همــت اداره کل 
کتابخانه هــای عمومــی اســتان و اداره کل بنیــاد حفــظ آثــار و نشــر ارزش هــای دفــاع 

مقــدس برگــزار شــد.

آب هرگز نمی میرد، اثری مانا در ادبیات دفاع مقدس

مدیــرکل کتابخانه هــای عمومــی اســتان همــدان در ایــن برنامــه اظهــار کــرد: دفــاع 
مقــدس بــا تمــام فــراز و نشــیب خــود، اســتقال ســرزمین و حفــظ هویــت دینــی و 
ملــی را بــرای ایــران رقــم زد و بــه همیــن منظــور کتابخانه هــای عمومــی کشــور و 
اســتان همــدان در راســتای اهــداف حرفــه ای و فرهنگــی خــود و حفــظ ارزش هــای 

ــد. ــه، رســالت خــود می دان جامع
عاطفــه زارعــی بــا اشــاره بــه تعمیــق و ترویــج ارزش هــای دینــی و مســائل فرهنگــی و 
اجتماعــی بــه منظــور حفــظ آن بــرای نســل های امــروز و آینــده گفــت: در این راســتا 
ــی  ــد و بررس ــوان، نق ــت های کتابخ ــزاری نشس ــون برگ ــف همچ ــیوه های مختل ش
کتــاب، نمایشــنامه خوانــی، روایتگــری و ســایر برنامه هــای فرهنگــی در دســتور کار 

اســت.
وی بــا بیــان اینکــه در چهلمیــن ســالگرد دفــاع مقــدس و در راســتای ادای دیــن بــه 
مقــام شــامخ شــهدا ویژه برنامــه »بــه شــهادت آب« تــدارک دیــده شــده اســت افــزود: 
کتــاب »آب هرگــز نمی میــرد«، خاطــرات حــاج میرزامحمــد ســلگی، فرمانــده گــردان 
ابوالفضــل اســت کــه بــه قلــم ســردار حمیــد حســام بــه نــگارش درآمــده و به یکــی از 

آثــار مانــدگار در حــوزه ادبیــات دفــاع مقــدس بــدل شــده اســت.
ــای  ــرد: ویژه برنامه ه ــح ک ــدان تصری ــتان هم ــی اس ــای عموم ــرکل کتابخانه ه مدی
ــای  ــزار و در فض ــی برگ ــای عموم ــدس در کتابخانه ه ــاع مق ــه دف ــی در هفت فرهنگ

ــرار خواهــد گرفــت. ــه ســمع و نظــر اعضــا و عاقمنــدان ق مجــازی ب

عشق هرگز نمی میرد

همســر ســردار شــهید حــاج میرزامحمــد ســلگی راوی کتــاب »آب هرگــز نمی میــرد« 
ــه  ــن اینک ــت و ضم ــهیدش پرداخ ــر ش ــرای همس ــود ب ــته خ ــش دلنوش ــه خوان ب
ســخنانش را بــا بیاناتــی از امــام خمینــی)ره( آغــاز کــرد از انتشــار کتــاب خاطراتــش 

ــر داد. ــرد « خب ــام » عشــق هرگــز نمی می ــه ن ب
پرویــن ســلگی بــا بیــان اینکــه روزهــای دفــاع مقــدس بهتریــن روزهــای عمــر مــن و 
همســرم بــود اظهــار کــرد: زمانــی کــه بــا حــاج میــرزا آشــنا شــدم 1۴ ســال بیشــتر 
نداشــتم، همــان اوایــل انقــاب بــود کــه ازدواج کردیــم. جنــگ بــا صــدام کــه آغــاز 
شــد، جوانــان را بــرای دفــاع از کشــور خواســتند کــه حــاج میــرزا هــم بــا توجــه بــه 

اینکــه دوره ســربازی را طــی کــرده بــود خــود را آمــاده جنــگ کــرد.
ــرده  ــاز ک ــان آغ ــری مهرب ــار همس ــیرینی را در کن ــی ش ــه زندگ ــن ک ــزود: م وی اف
بــود، بســیار ناراحــت و نگــران شــدم امــا از حضــور ایشــان در جبهه هــای حــق علیــه 
باطــل جلوگیــری نکــردم، در طــول هشــت ســال دفــاع مقــدس کــه همچــون میــرزا 
عشــق بــه کشــورم، اســام، امــام خمینــی)ره( و انقــاب داشــتم مشــغول خانــه داری 
و بچــه داری می کــردم تــا میــرزا بــه خیــال آســوده جهــاد در راه خــدا را ادامــه دهــد.

همســر ســردار ســلگی بــا بیــان اینکــه جنــگ ســختی های بســیاری داشــت تصریــح 
کــرد: پــدر و بــرادرم شــهید شــدند و حــاج میــرزا نیــز بــا مجروحیت هــای متعــددی 
روبــه رو شــد، مــن هــم آمــاده هــر اتفاقــی بــودم کــه حــاج میــرزا بــا مجروحیــت و یــا 

شــهادت مواجــه شــد.
ــرت  ــتم از حض ــهدا بازمی گش ــر ش ــییع پیک ــی از تش ــی از یک ــه داد: وقت وی ادام
عبــاس)ع( خواســتم کــه میــرزا دو پــا و یــا دو دســتش قطــع شــود امــا شــهید نشــود، 
ــد روز دو  ــس از چن ــت پ ــم و در نهای ــل کن ــتم دوری اش را تحم ــون نمی توانس چ
ــه کشــور آلمــان  ــارا او را ب ــش قطــع شــد و جراحــت ســنگینی برداشــت و اجب پای

ــد. اعــزام کردن
ســلگی بــا بیــان اینکــه مــن مانــدم و پنــج بچــه قــد و نیــم قــد و بمبــاران نهاونــد 
ــرد «  ــز نمی می ــق هرگ ــاب » عش ــن در کت ــی م ــرات زندگ ــرد: خاط ــان ک خاطرنش

منتشــر خواهــد شــد.
وی گفــت: مــن از خانــواده ای مذهبــی بــودم کــه ســختی هــم کشــیده بــودم، بنابراین 
فقــط بچــه داری نمی کــردم، از بانــوان بســیجیان فعــال و عضــو گــردان الزهــرا بــودم 
ــه  ــن بچ ــا حضــور دارد و م ــه همســرم در جبهه ه ــردم ک ــن بســنده نمی ک ــه ای و ب
ــدم کــه در پشــت جبهه هــا مشــغول  ــده ای می دی کوچــک دارم بلکــه خــود را رزمن
ــرد:  ــار ک ــروز اظه ــان ام ــه جوان ــت هســتم. همســر شــهید ســلگی خطــاب ب خدم
جوانــان بــه خــدا تــوکل کننــد و پابه پــای والیــت حرکــت کننــد و خــود را مدیــون 
شــهدا بداننــد و همــواره در راه حفــظ آرمان هــای اســام و نظــام مقــدس جمهــوری 
اســامی گام بردارنــد و بــه آن پایبنــد باشــند و زندگــی امــام حســین و حضــرت زهــرا 

)س( را سرمشــق خــود قــرار دهنــد.

» به شهادت آب « در همدان
» عشق هرگز نمی میرد « در راه است
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