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عناوین مطالب

ندای پیشرفت و توسعه 

به قلم مدیر مسئول 
از مهمتریــن شــاخصه هــای نظــام مــردم ســاالر ، حضــور 
فعــال مــردم در عرصــه سیاســت اســت و ایــن در صورتــی 

اســت کــه مــردم ، حکومــت را از آن خــود بداننــد .
ــوب  ــام محس ــی اس ــام سیاس ــی از ارکان نظ ــورا ، یک ش
مــی شــود و امــر مشــورت آنقــدر پربــار اســت کــه خداونــد 
ــای  ــی ه ــی از ویژگ ــوان یک ــه عن ــم آن را ب ــرآن کری در ق
ــتن  ــا داش ــر پ ــد و ب ــت امرخداون ــف اطاع ــان در ردی مؤمن

ــرار داده اســت. ــاز، ق نم
ــگاه شــورا و  ــرن پیــش در جهــان اســام ، جای چهــارده ق
نقــش مــردم در تشــکیل و تــداوم حکومــت مــورد تأئیدبوده 
اســت ، بــه گونــه ای کــه آیــات و روایــات و ســیره عملــی 
ــوع  ــت موض ــر اهمی ــورا بیانگ ــر ش ــی در ام ــوایان دین پیش

شــورا در اســام اســت .
شــوراها یکــی از ابــزار و مؤلفــه هــای نظــام مــردم ســاالری 
ــوب  ــی محس ــی مردم ــای نظارت ــی از ابزاره ــی و یک دین
ــی خــورد  ــم م ــن نوشــتار رق ــه ای ــون ک ــی شــوند . اکن م
کارتابــل ماههــای آخــر پارلمــان شهرســتان در حــال جمــع 
ــه  ــن س ــد . وای ــد ش ــته خواه ــزودی بس ــت و ب ــدن اس ش
ســال و انــدی بــه نحــوی ســپری شــدکه تکالیــف معــوق و 
مطالبــات مردمــی و ضعــف و نابــودی مبلمــان شــهری ایــن 
کارتابــل را بســی ســنگین تــر و نــا امیــدی مــردم را از آن 
ــد،  ــام نهاون بیشــتر نمــوده اســت. اقداماتــی مثــل پــروژه ب
ــر  ــه ه ــازی قیصری ــاده راه س ــت، پی ــاغ بهش ــاغ ب ــار ب چه
چنــد اقداماتــی مثبــت و در خــور تحســین و تقدیرنــد امــا 
ــر، جــداول و پیــاده روهــای ســطح  ویرانــی خیابانهــا، معاب
ــهروندان را  ــب، ش ــهری مناس ــان ش ــدان مبلم ــهر و فق ش
همچنــان معتــرض  و مطالبــه گــر از شــورا و شــهرداری، در 

ــرار داده اســت. موضــع اعتــراض ق
اعتــراض بــه ضعــف گســترده عملکــرد، اعتــراض بــه ضعــف 
ــانی،  ــاع رس ــدم اط ــه ع ــراض ب ــرد، اعت ــفافیت عملک ش

ــه  ــراض ب ــا، اعت ــانه ه ــا رس ــاط ب ــدم ارتب ــه ع ــراض ب اعت
ــداث  ــد االح ــزی جدی ــدان مرک ــذاری می ــادره و نامگ مص
بنــام شــورا، اعتــراض بــه حــذف میــدان ابــوذر کــه نمــاد 
ــوی  ــم پهل ــه رژی ــر علی ــد ب ــردم نهاون ــارزه م ــاب و مب انق

ــود و...  ب
ایــن معترضیــن همــان رأی دهنــدگان هســتندکه اعضــای 
ــای  ــی ماهه ــت ط ــرار اس ــد و ق ــهر را برگزیدن ــورای ش ش
آینــده مجــدداً افــراد دیگــری را بــرای عضویــت در شــورا و 

پارلمــان شــهری انتخــاب نماینــد.
مطمئنــاً اعتــراض و مطالبــه گــری ایــن شــهروندان بــرای 
ــد  ــه باش ــل توج ــت قاب ــی بایس ــهر م ــورای ش ــای ش اعض
چــرا کــه شــهر و هــر محیــط زندگــی مدنــی و اجتماعــی 

ــد. ــا شــهروندان مفهــوم مــی یاب ب
ــه مســائل  ــت شــهری از جمل ــا مدیری رابطــه شــهروندی ب
ــت  ــوزه ی مدیری ــه در ح ــت ک ــی اس ــات مهم و موضوع
ــه  ــورد توجــه اســت. شــهرها از جمل ــان م شــهری در جه
ــای  ــش ه ــای نق ــرای ایف ــه ب ــز ســکونتی هســتند ک مراک
ــی  ــی و اجتماع ــای سیاس ــه ه ــراد در عرص ــه اف ــدد ب متع

ــد. ــاز دارن نی
ــه  ــاوت عرصــه شــهری از جمل ــراد متف ــه اف ــش دادن ب نق
ــث  ــذار، باع ــون گ ــی و قان ــای مدن ــردم ونهاده ــت، م دول
ایجــاد وظایــف متقابــل و دو ســویه بیــن شــهروندان و اداره 
کننــدگان امــور در راســتای رســیدن بــه حقــوق شــهروندی 
در ســطح ملــی و محلــی شــده اســت شــوراهای اســامی 
از نهادهــای مدنــی حاکمیــت هســتند کــه وظیفــه تحقــق 
حقــوق شــهروندی را در حــوزه ی شــهر و اســتان برعهــده 
ــهر و  ــورای ش ــای ش ــده ی اعض ــر عه ــم ب ــن مه دارد و ای

روســتا مــی باشــد کــه بــا رأی مــردم 
انتخــاب شــده انــد و چنانچــه در انجــام وظایــف کوتاهــی و 
قصــوری از ســوی اعضــای شــورای شــهر و روســتا صــورت 
بگیــرد، عــاوه بــر حــق النــاس، مــی توانــد شــامل پیگــرد 

حقوقــی شــهروندان نیــز قــرار بگیــرد.
ــت  ــش رو، دق ــای پی ــت در انتخابه ــی بایس ــز م ــردم نی م
ــه ی  ــه روحی ــد ک ــانی را برگزینن ــد و کس ــتری نماین بیش
خدمتگــزاری داشــته باشــند، اهــل فکــر و برنامــه باشــند، 
مشــورت پذیــر باشــند، روحیــه کار جمعــی داشــته باشــند 
ــردم فخــر فروشــی  ــه م ــد جلســه ب ــت حضــور در چن وباب
نکننــد و جایــگاه خــود را بــه عنــوان خــادم مــردم فرامــوش 

ننماینــد.
ــردم همیشــه  ــه م ــد ک ــد بدانن ــهر بای ــورای ش اعضــای ش
ــات و  ــان انتخاب ــط زم ــه فق ــتند ن ــان هس ــت آن ــی نعم ول
نهایــت تــاش بــرای خدمــت بــه آنــان و جلــب رضایتشــان 
ضروریســت و چنانچــه کوتاهــی صــورت بگیــرد، مــردم در 

ــات جبــران خواهنــد کــرد... همیــن.  زمــان انتخاب

شورایی که مردم 
میخواهند 

فریاد نهاوند : 
فرمانــدار نهاونــد از عملیــات اجرایــی خــط 
ــرب کشــور  ــن غ ــد در راه آه ــی نهاون آنتن
ــه  ــط ب ــن خ ــال ای ــرد و از اتص ــد ک بازدی
بروجــرد و در نهایــت بــه راه اهــن جنــوب 

ــر داد. کشــور خب
مــراد ناصــری فرمانــدار نهاونــد از ایســتگاه 
شــهرک  در  شهرســتان  آهــن  راه  دوم 
نهاونــد  آنتنــی  )خــط  شــهیدحیدری 
ــد  ــر( بازدی ــه طــول ۲۳ کیلومت ملوســان ب

ــرد. ک
ــن  ــرح راه آه ــت : ط ــد گف ــدار نهاون فرمان
نهاونــد بــه واســطه ایجــاد ایســتگاه در 
ــه  ــی ب ــط آنتن ــق خ ــهر، از طری ــز ش مرک
ــن  ــبکه راه آه ــه ش ــر ب ــول ۲۳ کیلومت ط

ــود. ــی ش ــل م ــور متص کش
ــول  ــه ط ــور ب ــرب کش ــن غ ــبکه راه آه ش
ایســتگاه  از  کــه  اســت  کیلومتــر   ۶۰۵
ــور  ــس از عب ــاز و پ ــمنگان در اراک آغ س
از مایــر، نهاونــد، کرمانشــاه و خســروی تــا 

ــداد دارد. ــراق امت ــور ع کش
ــور در  ــرب کش ــن غ ــیر راه آه ــول مس ط
قطعــه مایــر بــه نهاونــد ۷۱ کیلومتــر 

ــط  ــال ۹۶ توس ــاه س ــن م ــه بهم ــت ک اس
بــه  شهرســازی  و  راه  وقــت  وزیــر 

رســید. بهره بــرداری 
همچنیــن ایــن مســیر یــک بطــول۲۳ 
کیلومتــر  بــا اعتبــار ۱۷۰ میلیــارد تومــان 
بــا حضــور  در خــرداد مــاه ســال ۹۸ 
در   ، شهرســازی  و  راه  وزیــر  اســامی 
ــد  ــدری نهاون ــهید حی ــهرک ش ــای ش انته

ــد. ــاز ش آغ
ــن  ــه ای ــد در ادام ــدار نهاون ــری فرمان ناص
بازدیــد گفــت: بــا احداث ایســتگاه شــهرک 
شــهیدحیدری بــه شــبکه ریلــی از ســمت 
بــه غــرب کشــور ، ایــن شــهر مــی توانــد از 
ــری راه  ــبکه سراس ــه ش ــرد ب ــق بروج طری

آهــن جنــوب نیــز متصــل شــود .
ــورهم  ــرب کش ــن غ ــروژه راه آه ــر پ ناظ
ــه  ــد ب ــروژه راه آهــن آنتنــی نهاون گفــت: پ
طــول حــدود ۲۳ کیلومتــر، بخشــی از 

ــه  ــت ک ــور اس ــرب کش ــن غ ــرح راه آه ط
ایــن شهرســتان را از طریــق راه آهــن غــرب 
ــه  کشــور )اراک ـ کرمانشــاه ـ خســروی( ب

ــد. ــل می کن ــی متص ــبکه ریل ش
هــدف اتصــال شهرســتان نهاونــد بــه 
شــبکه ریلــی؛ رونــق اقتصــای و اجتماعــی 
ــود و توســعه زیرســاخت های  ــه، بهب منطق
ــه و کاهــش ترافیــک  حمــل  و نقــل منطق

ــت ــاده ای اس ج
پــروژه  ایــن  گفــت:  بروشــان  عیســی 
ــود از  ــداث می ش ــه اح ــک قطع ــه در ی ک
ــور  ــس از عب ــاز و پ ــادمانه آغ ــتگاه ش ایس
ــل خــاص  ــا عبــور از پ از تنگــه ملوســان ب
ــل  ــتگاه تون ــر و دو دس ــه طــول ۴۵۵ مت ب
ــد  ــه ایســتگاه نهاون ــر ب ــه طــول ۵۵۰ مت ب
اهــداف  جملــه  از  و  می شــود  منتهــی 
ایــن پــروژه اتصــال شهرســتان نهاونــد بــه 
شــبکه ریلــی، رونــق اقتصــای و اجتماعــی 

ــود و توســعه زیرســاخت های  ــه، بهب منطق
ــه و کاهــش ترافیــک  حمــل  و نقــل منطق
جــاده ای اســت. وی در ادامــه اظهــار کــرد: 
اعتبــار ایــن پــروژه در بودجــه ســال ۱۴۰۰ 
در محــور ریلــی غــرب کشــور نزدیــک 
بــه ۱۴۰میلیــارد تومــان اســت،که تــا 
ــان  ــتگاه ملوس ــروژه در ایس ــن پ ــون ای کن
فیزیکــی  پیشــرفت  درصــد  نهاونــد۱۰ 
ــروژه وجــود  ــن مشــکات پ دارد و مهمتری
ــر  ــه خاط ــی ب ــن محل ــدادی از معارضی تع
وجــود زمینهــای کشــاورزی مســیر احــداث 
راه آهــن و تامیــن اعتبــارات مالــی پــروژه 

ــی باشــد. م
ــور در  ــرب کش ــن غ ــروژه راه آه ــر پ ناظ
کمــک  بــا  امیدواریــم   : گفــت  پایــان 
مســئولین شهرســتان در رأس فرمانــدار 
نهاونــد بتوانیــم مشــکل معارضیــن محلــی 

ــم.  ــل نمایی ــری و ح ــروژه را پیگی پ

اتصال نهاوند به خط آهن جنوب 
با احداث ایستگاه شهرک شهیدحیدری نهاوند و اتصال به شبکه ریلی از سمت 

غرب کشور، این شهر می تواند از طریق بروجرد به شبکه سراسری 
راه آهن جنوب نیز متصل شود

کانون فرهنگی و تربیتی شهدای پای قلعه نهاوند در محل 
عقب ماندگی ها تقصیر ما مسئوالن و سابق مدرسه قدیمی و معروف َبدر افتتاح شد

انقالبی عمل نکردن هاست

انقالب اسالمی باقدرت به مسیر 
پرافتخار خود ادامه می دهد

پل های قدیمی نهاوند
پل وسج

با تعطیلی آموزش حضوری، کار معلمان 
و عوامل اجرایی مدارس ما چندین 

برابر شده است

فرماندار نهاوند در پیش خطبه های نماز جمعه ۱۷  بهمن ماه ۱۳۹۹:

بابت هرآنچه که نتوانستیم از شما 
مردم عزیزم عذرخواهی میکنم
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بشیر امیدوار

ــد صباحــی اســت،  ــار، چن ــن دی ــردم ای ــا م م
ــی  ــر انتخابات ــد از ه ــر از یکســال بع ــه کمت ک

ــی شــویم. چــرا؟ پشــیمان م
ــده  ــهر، نماین ــورای ش ــاب ش ــی در انتخ وقت
مجلــس، ریاســت جمهــوری دقــت نمــی 
کنیــم. نتیجــه ای بــه جــز پشــیمانی نخواهــد 

ــت!!! داش
زمانــی کــه در انتخــاب نماینده مجلــس، دنبال 
ــوم  ــی ارزش هســتیم، معل ــور و ب ــات ک تعصب
ــه وام  ــد ک ــده ای روی کار می آی ــت نماین اس
دار افــرادی خــاص شــده و اهمیتی بــه اکثریت 

ــد. ــردم نمی ده م
وقتــی در انتخــاب ریاســت جمهــوری بــه 
دنبــال گزینــه مناســب نیســتیم، نتیجــه ایــن 
می شــود کــه فــردی بــی عرضــه و تنبــل روی 
ــرد. و  ــی ب ــرا م ــه قهق ــده و کشــور را ب کار آم
ــد.  ــی مان ــردم م ــرای م ــم پشــیمانی ب ــاز ه ب
ــهر،  ــورای ش ــات ش ــه در انتخاب ــی ک هنگام
ــتیم،  ــه ای هس ــات طایف ــال تعصب ــا دنب صرف
ــه  ــه ب ــود ک ــهر می ش ــورای ش ــی وارد ش تیم
ــکات  ــل مش ــردم و ح ــه م ــت ب ــای خدم ج
ــای  ــاکاری و بخوربخــور ه ــال ری شــهری، دنب
ــد. ــی رون ــی  م ــای سیاس ــود و زد و بنده خ

چــاره کار دقــت در بزنــگاه هــای انتخــاب 
ــت. اس

بیاییــد یکبــار بــرای همیشــه انتخابــی درســت 
داشــته باشــیم.

چرا پشیمان می شویم؟
رهبــر معظــم انقــاب اســامی 
ــماری  ــا ش ــری ب ــاط تصوی در ارتب
ــی و  ــام تاریخ ــز، قی ــردم تبری از م
ــن ۱۳۵۶  ــدنی ۲۹ بهم فراموش نش
افتخــارات  از  گوشــه ای  فقــط  را 
فــراوان مــردم ایــن خطــه خواندنــد 
ــه اســتمرار دشــمنی  ــا اشــاره ب و ب
ســلطه گران بــه علــت مخالفــت 
ــای نظــام  ــا هنجار ه ــران ب ــت ای مل
ــامی  ــاب اس ــد: انق ــلطه افزودن س
داشــته  عظیمــی  دســتاورد های 
اســت کــه بایــد از آن هــا بــرای رفع 
نقــاط ضعــف و غیرقابــل قبــول 
همچــون مشــکات معیشــتی و 
ــم. ــتفاده کنی ــی اس ــه طبقات فاصل

ــن:  ســرویس سیاســی جــوان آنای
بــه گــزارش پایــگاه اطــاع رســانی 
رهبــری،  معظــم  مقــام  دفتــر 
ــردم را  ــر شــور م ایشــان حضــور پ
ــات ســال آینــده ریاســت  در انتخاب
جمهــوری و در درجــه بعــد انتخاب 
صحیــح و اصلــح را باعــث تضمیــن 
ــاره  ــد و درب ــور خواندن ــده کش آین
برجــام نیــز گفتنــد: جمهــوری 
ــرف  ــده وح ــار وع ــن ب ــامی ای اس
ــِل  ــط عم ــاک، فق ــرد و م نمی پذی

ــت. ــل اس ــرف مقاب ط
در  خامنــه ای  آیــت اهلل  حضــرت 
تبییــن افتخــارات مــردم آذربایجان 
»نخبه پــروری در علــم و هنــر و 
سیاســت« و »روحیــه جریان ســازی 
در تحــوالت تاریخــی و سیاســی 
ــز  ــی افتخارآمی ــور« را دو ویژگ کش
مــردم ایــن خطــه برشــمردند و 
تأکیــد کردنــد: آذربایجــان همیشــه 
مقابــل  در  ایــران  اســتوار  دژ 
ــت و  ــوده اس ــگان ب ــات بیگان حم
اگــر ایســتادگی و جانفشــانی مــردم 
ایــن دیــار نبــود، تعــرض دشــمنان 
ــیده  ــم کش ــر ه ــق دیگ ــه مناط ب

. می شــد

*هر روایتی از ایران بدون 
روایت درست از آذربایجان 

ناقص است
خامنــه ای  آیــت اهلل  حضــرت 
ــام«  ــه اس ــق ب ــتگی عمی »دلبس
و »غیــرت و حمیــت شــدید در 
ــم  ــی مه ــران« را دو ویژگ ــال ای قب
هویتــی مــردم آذربایجــان دانســتند 
ــه در  ــن منطق ــردم ای ــد: م و افزودن
تاریــخ معاصــر در همــه مســائل 
ــن  ــای نقش آفری ــور از چهره ه کش
ایــن  کــه  بوده انــد  برخــوردار 
»میــرزا  همچــون  شــخصیت ها 
جــواد آقــا مجتهــد تبریــزی در 
تنباکــو«، »ســتارخان و  تحریــم 
باقرخــان در مشــروطه«، »شــیخ 
»شــهیدان  خیابانــی«،  محمــد 
و  طباطبایــی  قاضــی  آیــت اهلل 
آیــت اهلل مدنــی در دوران انقــاب« و 
»شــهید باکــری در دفــاع مقــدس« 

بوده انــد. تأثیرگــذار 
جمع بنــدی  در  انقــاب  رهبــر 
ایــن بخــش از سخنانشــان گفتنــد: 
بــدون روایــت درســت از تاریــخ 
ــخ  ــی از تاری ــر روایت ــان، ه آذربایج
ایــران ناقــص و نادرســت اســت. 
ایشــان در تشــریح ابعــاد قیــام 
ــردم  ــن ۱۳۵۶ م ــی ۲۹ بهم تاریخ
ــد از  ــام )ره( بع ــام ام ــه پی ــز ب تبری
آن حادثــه پرداختنــد و افزودنــد: 
امــام بزرگــوار ســه خصوصیــت 
»شــجاعت، غیــرت و تدیــن« را 
ــز  ــردم تبری ــاز م ــای ممت ویژگی ه
ایــن  ســه  هــر  کــه  خواندنــد 
خصوصیــات، شــاخص های مهــم 
یــک  ارزش گــذاری  و  ارزیابــی 

مجموعــه انســانی اســت.

* آذربایجان پیشتاز مقابله با 
فتنه

نکتــه  افزودنــد:  انقــاب  رهبــر 
مهــم ایــن اســت کــه مــردم تبریــز 
در  پهلــوی  رژیــم  وحشــی گری 
ســرکوب قیــام ۱۹ دی قــم را دیده 
بودنــد، امــا بــا همــان خصوصیاتــی 
چهلــم  در  گفتنــد  امــام  کــه 
ــه شــدند  ــم وارد صحن شــهیدان ق
ــا ابتــکار سلســله تعیین کننــده  و ب
چهلم هــا، نگذاشــتند قیــام قــم بــه 
فراموشــی ســپرده شــود. حضــرت 
تشــریح  در  خامنــه ای  آیــت اهلل 
بــر  متکــی  رویداد هــای  دیگــر 
ــردم  ــن م ــرت و تدی ــجاعت، غی ش
تبریــز بــه مقابلــه جانانــه آنــان در 
تجزیه طلــب  دســت های  مقابــل 
حماســه آفرینی  انقــاب،  اوایــل 
و  عاشــورا  خط شــکن  لشــکر 
ــری،  ــهید باک ــده دالور آن ش فرمان
ــلمان  ــق مس ــه خل ــا فتن ــه ب مقابل
در ســال های اول انقــاب و نیــز 
ــز در  ــردم تبری ــه م ــور آگاهان حض
خنثــی کــردن فتنــه ســال ۸۸ 
اشــاره کردنــد و گفتنــد: در دی 
۸۸، مــردم تبریــز حتــی از تهــران 
ــر  ــور زودت ــهر های کش ــر ش و دیگ

ــد. ــدان آمدن ــه می ب

*علت دشمنی استکبار با 
انقالب نباید فراموش شود

خامنــه ای  آیــت اهلل  حضــرت 
ایــن  پاســخ  جســت وجوی  در 
ســؤال مهــم کــه »درس قیــام 
۲۹ بهمــن ۵۶ مــردم تبریــز بــرای 
اوضــاع امــروز کشــور چیســت« 
بــه ریشــه یابی دشــمنی عمیــق 
ــامی  ــاب اس ــا انق ــا ب ابرقدرت ه
گفتنــد:  ایشــان  پرداختنــد. 
انقــاب،  پیــروزی  هنــگام 
دو  بــه  را  جهــان  مســتکبران، 
قســمت ســلطه گر و ســلطه پذیر 
تقســیم کــرده بودنــد، امــا انقــاب 
ــه رگ  ــان را ک ــن جری ــامی ای اس
ــه  ــود، ب ــتکبار ب ــام اس ــات نظ حی
صراحــت رد کــرد و ســلطه گــران 
ــت  ــن عل ــه همی ــرق ب ــرب و ش غ
ــه  ــود اختافاتشــان، جبه ــا وج و ب
گســترده ای در مقابــل انقــاب ملت 
ــرت  ــد. حض ــکیل دادن ــران تش ای
ــر  ــد ب ــا تأکی ــه ای ب ــت اهلل خامن آی
ــی  ــت اصل ــد عل ــز نبای ــه هرگ اینک
دشــمنی اســتکبار بــا انقــاب و 
جمهــوری اســامی را فرامــوش 
آن هــا  البتــه  افزودنــد:  کــرد، 
را  ضدیت هایشــان  و  توطئه هــا 
ــه  ــف از جمل ــای مختل ــه بهانه ه ب
ــامی،  ــررات اس ــر، مق ــوق بش حق
ــه ای و  ــکی، منطق ــته ای، موش هس
ــد،  ــال می کنن ــر اِعم ــائل دیگ مس
ــن  ــه ای ــود ک ــه ب ــد متوج ــا بای ام

ــت. ــه اس ــط بهان ــائل فق مس
رهبــر انقــاب بــا اشــاره بــه ادامــه 
افزودنــد:  مســتکبران  خصومــت 
ملــت ایــران بــرای پیــروزی در 
مقابــل ایــن هجمه هــا بــه دو چیــز 
عناصــر  »اســتحکام  دارد:  نیــاز 
قــدرت  »افزایــش  و  هویتــی« 
درونــی«. ایشــان برخــورداری از 
ــی  ــا و نظــام فکــری و عقیدت زیربن
عنصــر  مهم تریــن  را  منســجم 
اســتحکام هویــت ملــی برشــمردند 
زیربنــای مســتحکم  افزودنــد:  و 
ــه  ــام گرفت ــاب از اس ــری انق فک
بســیار  بیانــات  در  و  شــده 
ــای  ــام )ره( و درس ه ــمند ام ارزش
شــهیدان  چــون  متفکرانــی، 
مطهــری و بهشــتی تشــریح شــده، 
ــن  ــد ای ــر بای ــر متفک ــه عناص البت
نظــام فکــری را بــا پاســخ های 
جدیــد بــه مســائل جدیــد، نــو 
بــه نــو جلــوه و رونــق دهنــد. 
رهبــر انقــاب خاطرنشــان کردنــد: 

برخی هــا  کــه  ایدئولوژی زدایــی 
نتیجــه اش  می کننــد،  تکــرار 
انحــراف از مســیر انقــاب خواهــد 
ــه ای  ــت اهلل خامن ــرت آی ــود. حض ب
صــرف  البتــه  کردنــد:  تأکیــد 
ــی  ــری کاف ــتقل فک ــای مس زیربن
نیســت و در عمــل نیــز بایــد از 
بــود  برخــوردار  ویژگی هایــی 
کــه مهم تریــن آن هــا عبارتنــد 
نشــدن،  خســته  نترســیدن،  از 
ــردن،  ــی نک ــدن، تنبل ــد نش ناامی
ــمن ورود  ــه دش ــته در نقش ندانس
نکــردن و در مواقــع الزم آمــاده 
فــداکاری بــودن. رهبــر انقــاب بــا 
اشــاره بــه وجــود ایــن خصوصیــات 
ــداکاری  ــران و ف ــت ای ــارز در مل ب
شــهدا گفتنــد: ملــت ایــران انصافــاً 
ــای  ــه نمونه ه ــده اند ک ــته نش خس
ــهید  ــر ش ــییع بی نظی آن را در تش
مراســم  همچنیــن  و  ســلیمانی 
در  امســال  شــور  پــر  ابتــکاری 
ایشــان  دیدیــم.  بهمــن   ۲۲
ــن  ــراه ای ــر هم ــد: اگ ــد کردن تأکی
ــرف  ــتقامت و منح ــدت، اس مجاه
نشــدن از مســیر باشــد، مشــکات 

ــد. ــد ش ــل خواه ــم ح ه

*ملت با انقالب اسالمی عزیز 
شدند

خامنــه ای  آیــت اهلل  حضــرت 
دســتاورد های انقــاب را عظیــم 
و شــگفت آور خواندنــد و ضمــن 
معرفــی  در  کــم کاری  از  گایــه 
ایــن دســتاوردها، افزودنــد: انقــاب 
اســامی توانســت چهــره کشــور را 
ــده علمــی  ــک کشــور عقب مان از ی
و  قدرت هــا  سیاســی  طفیلــی  و 
از نظــر اقتصــادی، وابســته، بــه 
ــز،  یــک کشــور آزاد، مســتقل، عزی
برخــوردار  و  آبرومنــد  ســربلند، 
علمــی  بــزرگ  موفقیت هــای  از 
یکــی  ایشــان  کنــد.  تبدیــل 
انقــاب  دســتاورد های  از  دیگــر 
از  ایــران  ملــت  دگرگونــی  را 
و  بی هدفــی  خمودگــی،  حالــت 
دنبالــه روی بــه ملتــی پــر تحــرک، 
ــتند و  ــدف دار دانس ــاط و ه ــا نش ب
ــزاران هســته  ــد: تشــکیل ه افزودن
علمــی در کشــور و فعالیت هــای 
جوانــان  اجتماعــی  گســترده 
ــه در  ــای مؤمنان ــون کمک ه همچ
ــارز  ــای ب ــا از نمونه ه ــه کرون قضی
ایــران  ملــت  نشــاط  و  تحــرک 

ــت. اس
خامنــه ای،  آیــت اهلل  حضــرت 
تغییــر مدیریــت کشــور از یــک 
ــت اســتبدادی، پادشــاهی و  حکوم
فــردی بــه یــک حکومــت مردمــی، 
را  مردم ســاالری  و  جمهــوری 
ــد  دســتاورد دیگــر انقــاب خواندن
و گفتنــد: امــروز مــردم حاکــم 
ــتند و  ــور هس ــت کش ــر سرنوش ب
ــن  ــد. ممک ــاب می کنن ــود انتخ خ
اســت خــوب یــا بــد انتخــاب 
انتخــاب  امــا خودشــان  کننــد، 
از  قبــل  درحالی کــه  می کننــد، 
ــد. ایشــان،  ــچ کاره بودن انقــاب هی
دیگــر  از  را  کشــور  ســازندگی 
ــمردند  ــاب برش ــتاورد های انق دس
نادیــده  از  تعجــب  ابــراز  بــا  و 
گرفتــن ایــن خدمــات گســترده از 
ســوی برخــی افــراد خاطــر نشــان 
کردنــد: زیرســاخت های اساســی 
ســد  بخش هــای  در  کشــور 
ســازی، آب رســانی، برق رســانی، 
توســعه  راه ســازی،  رســانی،  گاز 
صنعــت، کشــاورزی و گســترش 
کاِر  دانشــگاه ها،  آور  اعجــاب 
کارســتان انقــاب اســامی اســت.
رهبــر انقــاب اســامی تقویــت 
و  دفاعــی  و  نظامــی  بنیــه 
تبدیــل شــدن ایــران بــه یــک 

از  را  منطقــه ای  بــزرگ  قــدرت 
انقــاب  دســتاورد های  دیگــر 
ــی  ــت اصل ــد: عل ــد و گفتن خواندن
امریــکا  گوناگــون  توطئه هــای 
و رژیــم صهیونیســتی و برخــی 
همیــن  اروپایــی  دولت هــای 
انقــاب  جلــوی  روبــه  حرکــت 
اســت کــه ان شــاء اهلل قــدرت ملــت 
را  توطئه هــا  ایــن  مســئوالن،  و 

خنثــی خواهــد کــرد.

* عقب ماندگی ها در شأن انقاب 
نیست و باید جبران شود

حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای تأکیــد 
ــتاوردها،  ــار دس ــا در کن ــد: م کردن
ماندگی هــا  عقــب  هیــچ گاه 
پنهــان  را  بخش هــا  برخــی  در 
ــب  ــن عق ــم ای ــم و معتقدی نکردی
انقــاب  شــأن  در  ماندگی هــا 
اســامی و قابــل قبــول نیســت 
و بایــد جبــران شــود. مــا بــه 
ــن  ــروز ای ــئوالن در ب ــوان مس عن
و  مقصریــم  ماندگی هــا  عقــب 
ــم  ــردم ه ــت م ــن اس ــه ممک البت
در بخش هایــی دخالــت داشــته 
باشــند. ایشــان افزودنــد: علــت 
ــا،  ــی ه ــب ماندگ ــن عق ــی ای اصل
اســت.  نکــردن  عمــل  انقابــی 
انقابــی عمــل کردیــم،  هرجــا 
امــا  نداشــتیم،  ماندگــی  عقــب 
هرجــا از انقــاب کوتــاه آمدیــم 
کســالت  از  ناشــی  حرکتــی  و 
و بــی توجهــی، انجــام دادیــم، 
به وجــود آمــد.  عقــب ماندگــی 
ــد:  ــامی گفتن ــاب اس ــر انق رهب
در زمینــه عقــب ماندگــی هــا، 
ــت  ــت معیش ــه اول وضعی در درج
ــپس  ــت و س ــف اس ــات ضعی طبق
ــت  ــی اس ــکاف طبقات ــوع ش موض
ــا  ــب ماندگی ه ــن عق ــد ای ــه بای ک
اقتصــادی  عدالــت  و  برطــرف 

مســتقر شــود.

* برخی از روی غفلت یا غرض 
حرف دشمن را تکرار می کنند

حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای تأکیــد 
ــا  ــور ب ــع کش ــه وض ــد: البت کردن
ــیار  ــا بس ــب ماندگی ه ــن عق همی
در  کشــور  وضعیــت  از  جلوتــر 
ــا  قبــل از انقــاب اســت. ایشــان ب
اشــاره بــه تمرکــز دشــمن روی 
گرفتــن  نادیــده  و  ناکامی هــا 
روانــی  عملیــات  و  دســتاورد ها 
و  ناامیــد  بــرای  گویــی  دروغ  و 
ــان،  ــردم و جوان ــردن م ــن ک بدبی
افزودنــد: متأســفانه برخــی عناصــر 
ــت و برخــی  در داخــل از روی غفل
ــای  ــان حرف ه ــه هم ــم مغرضان ه

دشــمن را تکــرار می کننــد.
بــه  اســامی  انقــاب  رهبــر 
ــبت  ــردم نس ــتر م ــیت بیش حساس
قبــال  در  انقــاب،  اول  بــه 
مســائلی  به ویــژه  نابســامانی ها 
مثــل فســاد و فاصلــه طبقاتــی 
ایــن  گفتنــد:  و  کردنــد  اشــاره 
ــت و  ــوب اس ــیار خ ــیت بس حساس
نشــان دهنده گرایــش مــردم بــه 
آرمان هــای انقــاب اســت و بــه 
ــا  ــارزه ب ــا مب ــر ج ــت ه ــن عل همی
فســاد و حرکــت بــه ســمت کمــک 
ــه قشــر ضعیــف و ایجــاد عدالــت  ب
باشــد، دلگــرم می شــوند و حمایــت 
آیــت اهلل  حضــرت  می کننــد. 
مــا  کردنــد:  تأکیــد  خامنــه ای 
وظیفــه داریــم بــا اســتفاده ازانبــوه 
ــارا  دســتاورد های انقــاب، ناکامی ه
ــن  ــه ای ــه ازجمل ــم ک ــرف کنی برط
دســتاوردها، جوانــان عاقه منــد، 
ــه کار هســتندکه  ــاده ب ــر و آم مبتک
بایــد از ایــن ظرفیــت در کنــار شــور 
ــا  ــت ت ــره گرف ــردم به ــی م انقاب

شــود. برطــرف  نابســامانی ها 

* انتخابات پرشور، امنیت آفرین و 
دشمن را پس می زند

ــش  ــامی در بخ ــاب اس ــر انق رهب
ــاره  ــا اش ــان ب ــری از سخنان ش دیگ
ریاســت  آینــده  انتخابــات  بــه 
جمهــوری، انتخابــات را فرصتــی 
کشــور  بــرای  بزرگــی  بســیار 
دانســتند و گفتنــد: البتــه مخالفــان 
جمهــوری اســامی نمی خواهنــد 
ــت  ــت و ظرفی ــن فرص ــام از ای نظ
کشــور  پیشــرفت  بــرای  مهــم 
ــر  ــا مشــارکت پُ ــد، ام ــتفاده کن اس
شــور و انقابــی مــردم در انتخابات، 
موجــب امنیــت کشــور و پــس زدن 
ــا  ــع آن ه ــش طم ــمنان و کاه دش
ایــن  نبایــد  بنابرایــن  می شــود 
ــرت  ــت داد. حض ــت را از دس فرص
افزودنــد:  خامنــه ای  آیــت اهلل 
ــورتر و  ــر ش ــه پُ ــر چ ــات ه انتخاب
بــا اقبــال عمومــی بیشــتری همــراه 
باشــد، آثــار و منافــع بیشــتری 

ــت. ــد داش ــور خواه ــرای کش ب
ایشــان هــدف دشــمن از بیــان 
دربــاره  تکــراری  ادعا هــای 
ــردم  ــات را دلســرد کــردن م انتخاب
ــن  ــم ای ــد: به رغ ــتند و گفتن دانس
ادعاهــا، انتخابــات بــرای کشــور 
یــک امــکان و ذخیــره مهــم اســت 
ــور  ــر ش ــارکت پ ــا مش ــد ب ــه بای ک
ــر  ــه اگ ــد البت ــراه باش ــردم هم م
مشــارکت پــُر شــور بــا یــک انتخاب 
درســت یعنــی انتخــاب یــک نیروی 
کارآمــد، بــا ایمــان، بــا انگیــزه، 
ــراه شــود،  ــُر کار هم ــد و پ عاقه من
نــوٌر َعلــی نــور و تضمین کننــده 
آینــده کشــور اســت. رهبــر انقــاب 
اســامی تأکیــد کردنــد: عــاج 
درد هــای ُمزمــن کشــور در پــر 
شــور بــودن انتخابــات و حضــور 
ــاب  ــد، انتخ ــردم، و بع ــی م عموم
اصلــح و شــخصیت مناســب در 
انتخابــات ریاســت جمهوری اســت.

* وعده برجامی زیاد شنیدیم، 
این بار فقط عمل

در  خامنــه ای  آیــت اهلل  حضــرت 
بــه ســخنان  اشــاره  بــا  پایــان 
ــاره برجــام و تبییــن  اخیرشــان درب
سیاســت های نظــام، گفتنــد: درباره 
وعده هایــی  و  حرف هــا  برجــام، 
ــا حــرف و  ــی م ــود ول ــه می ش گفت
وعــده خــوب کــه نقــض و بــر ضــّد 
آن عمــل شــود، زیــاد شــنیدیم 
بنابرایــن حــرف و وعــده فایــده 
نــدارد و ایــن بــار فقــط عمــل، 
مهــم اســت. ایشــان تأکیــد کردنــد: 
اگــر عمــِل طــرف مقابــل را ببینیم، 
مــا هــم عمــل خواهیــم کــرد و ایــن 
بــار، جمهــوری اســامی با حــرف و 

ــد. ــد ش ــع نخواه ــده قان وع
خامنــه ای  آیــت اهلل  حضــرت 
حلــول  تبریــک  بــا  همچنیــن 
ــد:  ــب، افزودن ــت رج ــر برک ــاه پ م
اگرچــه اجتماعــات عبــادی بــه 
علــت شــرایط خــاص کرونــا موقتــاً 
ــت  ــا الزم اس ــود، ام ــزار نمی ش برگ
در خانه هــا از ادعیــه بســیار خــوب 
و پرمعنــای ایــن مــاه و توســل 
و راز و نیــاز بــا پــروردگار بهــره 
از  پیــش  شــود.  گرفتــه  کافــی 
ــامی،  ــاب اس ــر انق ــخنان رهب س
ــده  ــم، نماین ــام آل هاش حجت االس
ولی فقیــه در آذربایجــان شــرقی 
و امام جمعــه تبریــز، گزارشــی از 
قشــر های  گســترده  تاش هــای 
گروه هــای  و  مــردم  مختلــف 
ــا  ــه ب ــرای مقابل ــادی اســتان ب جه
کرونــا و کمــک بــه جهادگــران 

عرصــه ســامت بیــان کــرد.

رهبر معظم انقالب در ارتباط تصویری با شماری از مردم تبریز:

عقب ماندگی ها تقصیر ما مسئوالن و انقالبی عمل نکردن هاست

دکتــر  االســالم  حجــت 
احمدحســین شــریفی نهاوندی

و  علمــی  ویژگی هــای  دیگــر  از 
عملــی عامــه مصبــاح بلندهمتی او 
بــود. او هــم در مســائل علمــی و هم 
در امــور عملــی و تربیتــی و فرهنگی 
همتــی  بلنــد داشــت. افق هــای 
ــه  ــد و متفکران ــت را می دی دوردس
ــزل  ــچ تزل ــدون هی ــه و ب و بردباران
ــه  ــی، مقدمــات دســتیابی ب و رخوت
ــختی   ــرد. س ــم می ک ــا را فراه آنه

کار و تنهایــی ســفر و ســرزنش 
ــنگی های  ــان و تش ــای مغی خاره
بیابــان، کمتریــن خللــی در عــزم و 
اراده او ایجــاد نمی کــرد.  همیــن 
روح بلنــد و همــت بی نظیــر او بــود 
کــه عــده ای از بهترین هــا پروانــه وار 
بــر گــرد وجــود او جمــع شــده 
ــد. چــه زیبــا گفــت خواجــوي  بودن

ــه: ــي ک کرمان

غام همت صاحب دالن جانبازم

که در عطیه، شکورند و در بلیه، صبور
در  حقیقتــاً  مصبــاح  عامــه 
سخت کوشــی و خســتگی ناپذیری 
ــود،  ــن ب ــود. و اگــر جــز ای ــه ب نمون
علیرغــم  می توانســت  چگونــه 
جریــان رایــج علــم در حــوزه و 
دانشــگاه، نظامــی آموزشــی بــه 
کلــی دیگــری را طراحــی و تدویــن 
کنــد و آن را در مراکــز رســمی 
کشــور بــه تصویــب برســاند؟! بــرای 
ــان  ــاف جری ــر خ ــردن ب ــنا ک ش
آب، افــزون بــر قــدرت و جــرأت 
و شــجاعت، بــه همــت بلنــد و 
سخت کوشــی و خســتگی ناپذیری 
هــم نیــاز هســت.  اگــر نبــود 
همت بلنــد آن مــرد بــزرگ چــه 
ــم همــه  کســی می توانســت علیرغ

ــا و مشــکات  ســختی ها و مرارت ه
ــعه  ــیر توس ــه در مس ــی ک جانکاه
علــوم انســانی در حوزه هــای علمیــه 
آموزشــی  ســاختارهای  ایجــاد  و 
جدیــد در دل حــوزه وجــود داشــت، 
ــتان و  ــای دوس ــم طعنه ه و علیرغ
دشــمنان، یــک تنــه مقاومــت کنــد 
و ســاختمان بــزرگ و بی ســابقة 
در  را  اســامی  انســانی  علــوم 
حوزه هــای علمیــه بنیــان نهــد؟ 
و ده هــا و صدهــا متخصــص در 
ــوم انســانی  ــف عل رشــته های مختل
ــر  ــه تعبی اســامی تربیــت کنــد؟ ب

ــظ: ــای حاف زیب

 نه هر درخت تحمل کند جفاي خزان
  غام همت سروم که این قدم دارد

درس هایی که از عالمه مصباح  باید آموخت:
بلندهمتی

فریاد نهاوند: 
ــام  ــینیه  ام ــور در حس ــا حض ــری ب ــرگان رهب ــس خب ــدگان مجل نماین

ــد. ــدار کردن ــامی دی ــاب اس ــر انق ــا رهب ــی)ره( ب خمین
ــا  ــه ب ــتاد مقابل ــای س ــط و آئین نامه ه ــق ضواب ــدار طب ــن دی ــال ای  امس
کرونــا و بــا رعایــت دســتورالعمل های بهداشــتی در محــل حســینیه امــام 

خمینــی)ره( برگــزار شــد.
ــرگان  ــس خب ــای مجل ــدار اعض ــامی در دی ــاب اس ــم انق ــر معظ رهب

ــتند :  ــار داش ــری اظه رهب
جمهــوری اســامی از مواضــع منطقــی خــود در موضــوع هســته ای کوتــاه 
ــا آنجــا کــه الزم  ــاز کشــور ت ــر اســاس مصلحــت و نی نخواهــد آمــد و ب
باشــد، حتــی تــا غنــی ســازی ۶۰ درصــد پیــش خواهــد رفــت. مــا بــرای 
ــم  ــور مصم ــای کش ــا نیازه ــب ب ــته ای متناس ــای هس ــب توانایی ه کس
هســتیم و بــه همیــن علــت، حــد غنی ســازی ایــران ۲۰ درصــد نخواهــد 
بــود و تــا هرجــا کــه الزم و نیــاز کشــور باشــد اقــدام خواهــد کــرد مثــًا 
بــرای پیشــران هســته ای یــا کارهــای دیگــر ممکــن اســت غنی ســازی را 

بــه ۶۰ درصــد هــم برســانیم.
ــته ای  ــاح هس ــه س ــتیابی ب ــه دس ــم ب ــامی تصمی ــوری اس ــر جمه اگ
داشــت، رژیــم صهیونیســتی و بزرگ تــر از او هــم نمی توانســتند، 
ــا  ــد م ــم می گوی ــی دائ ــت بین الملل ــک صهیونیس ــوند. آن دلق ــع ش مان
نمی گذاریــم ایــران بــه ســاح هســته ای دســت یابــد، در حالــی کــه بایــد 
بــه او گفــت اگــر جمهــوری اســامی تصمیــم بــه دســتیابی بــه ســاح 
ــوند. ــع ش ــتند مان ــم نمی توانس ــر از او ه ــت، او و بزرگ ت ــته ای داش هس

آنچــه مانــع جمهــوری اســامی بــرای ســاخت ســاح هســته ای اســت، 
فکــر و مبانــی اســامی اســت کــه ســاخت هــر ســاحی اعــم از هســته ای 
ــوع  ــود، ممن ــادی می ش ــردم ع ــتار م ــب کش ــه موج ــیمیایی را ک ــا ش ی
می داند.کشــتار غیرنظامیــان و مــردم بی گنــاه روش آمریکایی هــا و 
ــر  ــدارد و ب ــول ن ــن روش را قب ــامی ای ــوری اس ــت و جمه ــا اس غربی ه

ــد. ــم نمی کن ــر ه ــه ســاح هســته ای فک ــن اســاس ب همی
ســاح هســته ای بهانــه اســت، آنهــا حتــی بــا دســتیابی مــا به ســاح های 
متعــارف هــم مخالفنــد چــون می خواهنــد مؤلفه هــای قــدرت را از ایــران 
ــر  ــالم تر، تمیزت ــرژی س ــن ان ــا تأمی ــته ای ب ــای هس ــد. نیروگاهه بگیرن
ــدان دور  ــه چن ــده ن ــرژی در آین ــع ان ــن مناب ــر یکــی از مهمتری و ارزان ت
ــر مســلّم اســت.  ــک ام ــه غنی ســازی را ی ــاز کشــور ب ــد شــد. نی خواهن
ــرای  ــد از امــروز ب غنی ســازی را نمی شــود آن روز شــروع کــرد بلکــه بای

نیــاز آن زمــان آمــاده شــد.
ــاز  ــته ای نی ــرژی هس ــه ان ــران ب ــه ای ــد در روزی ک ــا می خواهن غربی ه
ــیله ای  ــا را وس ــاز م ــن نی ــا ای ــد و آنه ــا باش ــاج آنه ــد، محت ــدا می کن پی
بــرای تحمیــل، زورگویــی و باج خواهی هــای خــود قــرار دهند.جمهــوری 
ــینی  ــا عقب نش ــایر قضای ــد س ــز همانن ــته ای نی ــه هس ــامی در قضی اس
نخواهــد کــرد و در مســیر آنچــه کــه مصلحــت و نیــاز امــروز و فــردای 

ــا قــدرت پیــش خواهــد رفــت. کشــور اســت، ب
وقتــی آمریــکا از برجــام خــارج شــد دســتور قــرآن ایــن اســت کــه تــو هم 
تعهــد را رهــا کــن؛ بــا ایــن حــال بــاز هــم دولــت محتــرم مــا تعهــدات 
ــی در قبــال کاهــش  ــکا و ســه کشــور اروپای را رهــا نکــرد! ادبیــات آمری
تعهــدات برجامــی ایــران مســتکبرانه، طلبکارانــه و غیرمنصفانــه و غلــط 

اســت.
ــر اســاس تعالیــم  ــی، ب ــا مــدت طوالن جمهــوری اســامی از روز اول و ت
ــه  ــه از روز اول ب ــی ک ــا طرف ــرد ام ــل ک ــود عم ــدات خ ــه تعه ــام ب اس
تعهــدات خــود عمــل نکــرد همیــن چهــار کشــور بودنــد، بنابرایــن آنهــا 

ــد. ــرار گیرن ــد مــورد عتــاب و خطــاب و بازخواســت ق بای
وقتــی آمریــکا از برجــام خــارج شــد و دیگــران هــم بــا او همراهــی کردند، 
دســتور قــرآن ایــن اســت کــه تــو هــم تعهــد را رهــا کــن کــه بــا ایــن 
ــه تدریــج  ــاز هــم دولــت محتــرم مــا تعهــدات را رهــا نکــرد و ب حــال ب
بخشــی از آنهــا را کاهــش داد کــه البتــه ایــن مــوارد نیــز در صــورت عمل 

کــردن آنهــا بــه وظایف شــان قابــل برگشــت اســت.
ــا نیازهــای کشــور  ــرای کســب توانایی هــای هســته ای متناســب ب ــا ب م
مصمــم هســتیم و بــه همیــن علــت، حــد غنی ســازی ایــران ۲۰ درصــد 
ــدام خواهــد  ــاز کشــور باشــد اق ــا هرجــا کــه الزم و نی ــود و ت نخواهــد ب

کــرد.
غربی هــا به خوبــی می داننــد کــه مــا به دنبــال ســاح هســته ای 
ــا  ــی ب ــا حت ــت، آنه ــه اس ــته ای بهان ــاح هس ــوع س ــتیم.  موض نیس
دســتیابی مــا بــه ســاح های متعــارف هــم مخالفنــد چــون می خواهنــد 

مؤلفه هــای قــدرت را از ایــران بگیرنــد.
ســه کشــور اروپایــی و آمریــکا مســتکبرانه و طلبکارانــه حــرف می زننــد، 
ــر اســاس تعالیــم  ــی، ب ــا مــدت طوالن جمهــوری اســامی از روز اول و ت
ــه  ــه از روز اول ب ــی ک ــا طرف ــرد، ام ــدات خــود عمــل ک ــه تعه اســام ب
تعهــدات خــود عمــل نکــرد همیــن چهــار کشــور بودنــد، بنابرایــن آن هــا 

بایــد مــورد عتــاب و خطــاب و بازخواســت قــرار گیرنــد.
وقتــی آمریــکا از برجــام خــارج شــد و دیگــران هــم بــا او همراهــی کردند، 
دســتور قــرآن ایــن اســت کــه تــو هــم تعهــد را رهــا کــن کــه بــا ایــن 
ــه تدریــج  ــاز هــم دولــت محتــرم مــا تعهــدات را رهــا نکــرد و ب حــال ب
بخشــی از آنهــا را کاهــش داد کــه البتــه ایــن مــوارد نیــز در صــورت عمل 

کــردن آن هــا بــه وظایف شــان قابــل برگشــت اســت.

گزیده ای از بیانات رهبر معظم انقالب در 
دیدار با اعضای مجلس خبرگان رهبری

فریاد نهاوند: 
مجید پرویزی

ــوراهای  ــکل گیری ش ــل ش ــن دالی از مهم تری
ــون  ــول قان ــا اص ــق ب ــهر، مطاب ــامی ش اس
اساســی و حتــی با توجــه به تجربیــات جهانی، 
ــوق شــهروندی در حــوزه شــهر و  ــق حق تحق
اســتان اســت، لــذا بحــث و بررســی در مــورد 
ــق  ــهر در تحق ــورای ش ــرد ش ــش و عملک نق
ــری  ــه تصوی ــد ارائ ــهروندی، نیازمن ــوق ش حق
از مفهــوم و مشــخصات عمــده سیســتم کان 
مدیریــت شــهری و عملکــرد مورد انتظــار از آن 
اســت. درواقــع ابتــدا الزم اســت روشــن شــود 
کــه از کلیــت سیســتم مدیریــت شــهری چــه 
عملکردهایــی انتظــار مــی رود تــا بتــوان در این 
ــات ناشــی از  ــا اقتضائ چارچــوب و متناســب ب
ــر  ــای عناص ــش و عملکرده ــگاه، نق آن، جای
ذی ربــط، ازجملــه شــورای شــهر را در تحقــق 

حقــوق شــهروندی تعییــن کــرد.
در تحقــق حقــوق شــهروندی بایــد بــه عوامــل 
اجتماعــی در جامعــه  و  مدنــی، سیاســی 
ــه  ــل ب ــن عوام ــدام از ای ــود. هرک ــه ش توج
ــهروندی  ــوق ش ــق حق ــود در تحق ــهم خ س
تأثیرگــذار هســتند . شــهروند به عنــوان یکــی 
ــت  ــت و حکوم ــیس دول ــم تأس ــل مه از عوام
ــد  ــه حقــوق شــهروندی بای ــن ب اســت، بنابرای
از ایــن مقولــه نگریســت. همان گونــه کــه 
ــرداری ســهیم هســتند  شــهروندان در فرمان ب
ــند؛ در  ــهیم باش ــم س ــی ه ــد در حکمران بای
چنیــن فراینــدی حقــوق شــهروندی پذیرفتــه 
ــه  ــه رســمیت شناخته شــده اســت. ازجمل و ب
ــت  ــهروندی، تقوی ــوق ش ــق حق ــای تحق راه ه
نهادهــای مدنــی اســت. همان گونــه کــه 
ــهروندان در  ــه ش ــه و هم ــی جامع اراده عموم
مرحلــه اجــرا بــرای تحقــق حقــوق شــهروندی 
موردنیــاز اســت، اراده مقامــات و نهادهــای 
رســمی حکومــت بــا توجــه بــه پیشــینه 
ــر اقتصــاد،  تاریخــی و تســلط کامــل دولــت ب
فرهنــگ و سیاســت بــرای احتــرام بــه حقــوق 
شــهروندی و اجــرای قوانیــن موجــود در زمینه 
حقــوق شــهروندی، ضــروری و مورد نیاز اســت. 
ایــن اراده بایــد در بــاالی قــدرت دیــده شــود 
ــوق شــهروندی  ــت حق ــه رعای ــدی ب ــا پایبن ت
ــی، عــرف و هنجــار رســمی  ــاری مدن ــه رفت ب
ــی،  ــن اجرای ــطوح پایی ــود و در س ــل ش تبدی
مدیریــت میانــی و شــوراهای شــهر کــه 
ــه داشــته و  ــا جامع ارتباطــات گســترده تری ب
تعامــل روزانــه بــا شــهروندان دارند نیز آشــکارا 
موردتوجــه قــرار گرفتــه و رعایت شــود. در این 
ــی،  ــای مردم ــوان نهاده ــوراها به عن ــتا ش راس
ــف  ــوزش وظای ــرای آم ــری ب ــای مؤث کانون ه
و حقــوق شــهروندی هســتند و به عنــوان 
حلقــه واســط میــان مــردم، مدیــران اجرایــی و 
شــهری، نقــش مؤثــری در پیگیــری مطالبــات 
ــوان  ــه به عن ــذا آنچ ــد. ل ــردم دارن ــوق م و حق
ــوراهای اســامی کشــور،  ــون ش ــاده ۷۱ قان م
وظیفــه شــورای اســامی شــهر شــمرده 
ــر وظایــف  می شــود، درواقــع به نوعــی ناظــر ب
و تعهــدات مدیریــت شــهری در تحقــق حقوق 

شــهروندی می باشــد.

مناسبات حقوق شهروندی 
و تشکیالت شورای شهر

انا هلل وانا الیه راجعون

ــنمراد  ــهید حس ــد  سردارش ــادر ارجمن ــت م درگذش
ابــروزن  از فرماندهــان دفــاع مقــدس ، کــه در دامــان 
پــر مهــر خــود  فرزنــدان انقابــی و شــهیدی گرانقــدر 
ــه  ــران نمــود  را ب ــم اســام و ای ــرورش داد و تقدی را پ
ــان،  ــی گی ــردم انقاب ــزش و م ــدان عزی ــر فرزن محض

تســلیت  و تعزیــت عــرض مــی نمائیــم.
ــج  ــد و رن ــادر ارجمن ــن م ــرای ای ــان ب ــد من از خداون
ــار  ــدی ،در کن ــش اب ــات و آرام ــو درج ــیده، عل کش

ــتاریم. ــهیدش، خواس ــد ش فرزن
 )گروه رسانه ای فریاد نهاوند(

           

خانواده های محترم 
 سردار شهید حسنمراد ابروزن
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فریاد نهاوند:
فرهنگــی،  میــراث  اداره  رئیــس 
گردشــگری  و  دســتی  صنایــع 
ــر  ــت: ۶ اث ــد، گف ــتان نهاون شهرس
شهرســتان  ناملمــوس  فرهنگــی 
نهاونــد بــه ثبــت ملــی رســید.

محســن جانجــان اظهــار کــرد: 
ــی و  ــت تاریخ ــه قدم ــه ب ــا توج ب
ــتان  ــن شهرس ــد ای ــی نهاون فرهنگ

ــه  ــه ب ــت ک ــی اس ــی و طبیع ــای تاریخ ــادی در زمینه ه ــار زی دارای آث
صــورت ملمــوس و ناملمــوس هســتند و تاکنــون نزدیــک بــه ۱۰۰ اثــر 
آن ثبــت آثــار ملــی شــده اســت. وی ثبــت آثــار فرهنگــی ناملمــوس را 
عاملــی بــرای حفــظ و حراســت از آئیــن و ســنت های فرهنگــی اعصــار 
گذشــته عنــوان کــرد و گفــت: عناصــر فرهنگی، آیین و رســومی هســتند 
کــه بیــش از هــر چیــز از درون، نیــت و عمــق فرهنــگ یــک قــوم و ملیت 
ــا آنهــا می توانــد شــناخت بســیار خــوب و  خبــر می دهنــد و آشــنایی ب
مطلوبــی بــه افــراد بدهــد. رئیــس اداره میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی 
و گردشــگری شهرســتان نهاونــد اظهــار کــرد: ثبــت ملــی آثــار ناملمــوس 
می توانــد موجــب آشــنایی بیشــتر، مانــدگاری و معرفــی هرچــه بیشــتر و 
بهتــر فرهنــگ هــر منطقــه شــود بنابرایــن یکــی از سیاســت های مهــم 
میــراث فرهنگــی، ثبــت آثــار ناملمــوس در فهرســت آثــار ملــی اســت.

وی گفــت: در ایــن راســتا طــی ســال های اخیــر پنــج میــراث ناملمــوس 
در ایــن شهرســتان در فهرســت آثــار ملــی بــه ثبــت رســیده کــه اخیــرا 
بــا ثبــت مهــارت پخــت کلــوای ســنتی ایــن تعــداد بــه ۶ مــورد رســیده 
اســت. جانجــان اظهــار کــرد: آثــار ناملموســی کــه تــا کنــون بــه ثبــت 
رســیده اند شــامل لهجــه و گویــش نهاونــدی، آئیــن چهــل منبــران کــه 
در مــاه محــرم برگــزار می شــود، مهــارت پخــت آش بادمجــان، مهــارت 
پخــت آش ورکــوازو خمیــر ســنل هســتند کــه از ســنت های آئینــی و 

فرهنگــی شهرســتان محســوب می شــوند.
وی در رابطــه بــا آخریــن اثــر ناملمــوس ایــن شهرســتان کــه بــه تازگــی 
بــه ثبــت آثــار ملــی رســیده اســت گفــت: کلــوای ســنتی نهاونــد یکــی از 
شــیرینی های معــروف ایــن شهرســتان اســت کــه بســیار خوشــمزه و بــا 
عطــر مخصــوص هســتند. رئیــس اداره میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی 
و گردشــگری نهاونــد بــا بیــان اینکــه آئیــن کلواپــزی یکــی از نمونه هــای 
بــارز آئین هایــی اســت کــه دو مولفــه شــادی آفرینی و اتحــاد و همدلــی 
را در بیــن خانواده هــا ایجــاد کــرده اســت افــزود: مــردم نهاونــد در ایــام 
نــوروز از چنــد روز بــه عیــد مانــده شــروع بــه پخــت ایــن نــان می کردنــد 
ــد و عــاوه  ــی می کردن ــان پذیرای ــا آن از میهمان ــد و بازدیدهــا ب و در دی
بــر آن در گذشــته ها ایــن نــان بــه عنــوان پیشــکش بــرای تــازه عروســان 
و دختــران خانــواده فرســتاده می شــد. وی گفــت: در شهرســتان نهاونــد 
ــر تاریخــی و فرهنگــی وجــود دارد کــه تاکنــون تعــداد  حــدودا ۲۱۰ اث
۱۰۰ اثــر از آنــان بــه ثبــت آثــار ملی کشــور رســیده کــه مهمتریــن آن ها 
عبارت انــد از حمــام حاج آقــا تــراب، مــوزه شــهدا، مســجد جامــع بــازار، 
تپــه گیــان، قلعــه ســام گبــری در روســتای بابــا قاســم، بــازار سرپوشــیده 
و ســنتی و آســتان شــاهزاده محمــد)ع(، امــام زاده ابراهیــم)ع(، امــام زاده 
جعفــر)ع(، مســجد حــاج خدارحــم، مــوزه فرهنــگ و تاریــخ و ده هــا آثــار 

دیگــر کــه همگــی ســبب رونــق گردشــگری در شهرســتان شــده اند.

فصل ششم کاوش الئودیسه نهاوند آغاز می شود
رئیــس میــراث فرهنگــی، صنایع دســتی و گردشــگری نهاونــد در ادامــه 
ــل  ــت : کار کاوش فص ــه گف ــم کاوش الئودیس ــل شش ــوص فص در خص
ششــم محوطــه تاریخــی الئودیســه پــس از اخــذ مجــوز آغــاز می شــود.

محســن جانجــان بــا بیــان اینکــه طــی یــک مــاه آینــده، آخریــن فصــل 
باستان شناســی محوطــه تاریخــی الئودیســه در نهاونــد آغــاز خواهد شــد 
اظهــار کــرد: کاوش فصــل ششــم محوطــه تاریخــی الئودیســه فعــا در 

مرحلــه اخــذ مجــوز اســت و بــه زودی شــروع خواهــد شــد .
وی بــا بیــان اینکــه امیدواریــم مجــوز کاوش قبــل از آغــاز ســال جدیــد 
صــادر شــود بیــان کــرد: در صــورت صــدور مجــوز کاوش، کار آغــاز شــده 

و تــا پایــان فروردیــن ادامــه خواهــد یافــت.
رئیــس میــراث فرهنگــی، صنایع دســتی و گردشــگری شهرســتان نهاونــد 
ــه اعتبــار کاوش فصــل ششــم هــم اشــاره کــرد و گفــت: اعتبــار الزم  ب
بــرای کاوش ۲۰۰ میلیــون تومــان اســت کــه امیدواریــم در مرحله ششــم 
بــه نتایــج خــوب و کارآمــدی دســت یابیــم زیــرا هنــوز ســرنخی از معبــد 
ــای  ــای فصل ه ــدا نشــده اســت . وی در خصــوص یافته ه الئودیســه پی
ــر  ــادآور شــد: در فصــل پنجــم کاوش عــاوه ب کاوش در ایــن منطقــه ی
کتیبــه یونانــی، یافته هــای ارزشــمند دیگــری چــون مجســمه های برنزی 
خدایــان یونانــی، قربانــگاه ســنگی، سرســتون، ســاقه ســتون، پایه ســتون 
ــف  ــد کش ــران نهاون ــه دوخواه ــن دوره در محل ــفال های ای ــه س و قطع
شــده کــه بــا توجــه بــه ایــن یافته هــا و مطالعــات صــورت گرفتــه اســت .

۶ اثر فرهنگی ناملموس شهرستان نهاوند به ثبت ملی رسید

فصل ششم کاوش الئودیسه نهاوند آغاز می شود

فریاد نهاوند:
شــهردار نهاونــد در حاشــیه اففتــاح پناهــگاه ســگ هــای 
بــی پنــاه، در جمــع خبرنــگاران گفــت: بــا افزایــش ســگ 
هــای بــی پنــاه در شــهر و مطالبه ســازمان ها و شــهروندان 
حامــی حیوانــات درصــدد ایجــاد مــکان نگهــداری ســگ 
هــای بــی پنــاه در شــهر نهاونــد بــا حمایــت شــورا و کمک 

مــردم بــرای نگهــداری هــزار قــاده فراهــم شــده اســت.
وی بــا بیــان اینکــه شــرایط نگهــداری پزشــکی و... هــم در 
ایــن مــکان در نظــر گرفته شــده اســت، گفت: بــرای تامین 
غــذا هم پســماندهای رســتوران ها و کشــتارگاههای شــهر 
بــه ایــن مــکان هدایــت شــده اســت کــه برخــی ســازمان 
ــذای  ــه غ ــن و تهی ــرای تامی ــم ب ــاد ه ــردم نه ــای م ه
مخصــوص آنهــا اعــام آمادگــی کــرده انــد. شــهردار نهاوند 
بــا اشــاره بــه اینکــه بــرای ایجــاد ایــن پناهــگاه ۳هــزار متر 
ــت:  ــت، گف ــده اس ــه ش ــان هزین ــون توم مربعی۱۰۰میلی
ایــن مــکان در ابتــدای جــاده ی ســایت زبالــه ایجــاد شــده 

اســت.

نگهداری و واکسیناسیون سگ های بی پناه به 
موسسه حامی حیوانات واگذار شده است

ــر  ــت: ب ــه گف ــن افتتاحی ــیه ای ــد در حاش ــهردار نهاون ش
اســاس دســتورالعمل اباغــی در بنــد ۱۵ مــاده ۵۵ قانــون 
و  شــهرداری ها  کشــور؛  دهیاریهــای  و  شــهرداری ها 
ــه جمــع آوری و نگهــداری   دهیاری هــا موظفنــد نســبت ب
حیوانــات مزاحــم و باصاحــب در ســطح شــهرها و روســتا، 
جهــت پیشــگیری از شــیوع بیماریهــای مشــترک انســان و 
حیــوان ودفــع حیوانــات مریــض و ولگــرد اقــدام نماینــد.
وی بیــان کــرد: شــهرداری نهاونــد بر اســاس دســتورالعمل 
کشــوری و کارگــروه پسماندشهرســتان جهــت پیشــگیری 
ــز  ــه انســان و نی ــاری ب ــل بیم ــات ناق ــا حیوان ــارزه ب و مب
به منظــور حفــظ حیــات ایــن حیوانــات، نخســتین 
پناهــگاه نگهــداری، عقیم ســازی و واکسیناســیون درشــهر 
نهاونــد در فضایــی مناســب بــا امکانــات مختلــف از جملــه 
فنــس کشــی ، ســایه بان وخانــه هــای اســتراحت حیوانــات 

و غیــر.... و ســاختمان نگهبانــی ایجــاد کــرده  اســت.
و  نگهــداری  داشــت:  اظهــار  حســین پور  محمــد 
واکسیناســیون ایــن حیوانــات بــه موسســه حامــی 

داشــته اند.  ، شــده  واگــذار  حیوانــات 
حســین پــور بیــان کــرد: جمــع آوری ســگ های باصاحب 
از نیروهــای آمــوزش دیــده به صــورت  بــا اســتفاده 
ــگاه  ــه پناه ــود و ب ــهردارانجام می ش ــط ش ــر توس زنده گی
ــیون،  ــد واکسیناس ــا فرآین ــوند ت ــل می ش ــات منتق حی
ــرد. ــا صــورت گی ــر روی آن ه ــازی ب ــری و عقیم س غربالگ

ــد  ــدام شــهردار  و شــورای شــهر نهاون ــان، از اق وی در پای
بعنــوان یــک حرکــت ارزنــده نــام بــرد و گفــت: ایــن اقــدام 
نســبت بــه اجــرای دســتورالعمل ســاماندهی و نگهــداری 

ســگهای بــا صاحــب اجــرا و قابــل قداردانــی اســت.

برای اولین بار در استان همدان ؛

احداث پناهگاه سگ های بی 
پناه توسط شهرداری نهاوند

فریاد نهاوند :
ــه  ــود هم ــت: باوج ــد گف ــه نهاون امام جمع
انقــاب  ولــی  دشــمنان  توطئه هــای 
ــه  ــدار ب ــزت و اقت شــکوهمند اســامی باع
ــه  ــیدن ب ــا رس ــود ت ــار خ ــیر پرافتخ مس

اهــداف ادامــه می دهــد.
عباســعلی  حجت االسام والمســلمین 
پیــروزی  ســالروز  مراســم  در  مغیثــی 
بــا  امســال  گفــت:  اســامی  انقــاب 
ــا  عمــل بــه دســتورات ســتاد مقابلــه کرون
ــزار  ــی برگ ــورت خودروی ــی به ص راهپیمای
شــد تــا یــوم اهلل ۲۲ بهمــن گرامــی داشــته 

ــود. ش
انقــاب  پیــروزی  داشــت:  اظهــار  وی 
ــور  ــه کش ــود ک ــی ب ــاق مهم ــامی اتف اس
را از اســتعمار آمریــکا نجــات داد و بــه 
عرصه هــای  در  اقتــدار  و  خودکفایــی 
مختلــف رســاند. امام جمعــه نهاونــد افــزود: 
دشــمنان انقــاب اســامی و در رأس آن هــا 
ــود را ازدســت رفته  ــع خ ــه مناف ــکا ک آمری
ــا  ــاب ب ــد از انق ــه بع ــد بافاصل می دیدن
انــواع توطئه هــا و نیرنگ هــا ســعی در 
ــی  ــا طراح ــتند و ب ــاب داش ــودی انق ناب
ــزی  ــان مشــغول برنامه ری گســترده همچن
هســتند. وی ادامــه داد: یــک روز صــدام را 
بــه جــان انقــاب انداختنــد بعــد منافقیــن 
را و ســپس فتنه هــای مختلــف را طراحــی 
ــرا  ــه ای را اج ــای ظالمان ــد و تحریم ه کردن
ــد و در ســال های اخیــر نیــز داعــش  کردن
را باهــدف ضربــه زدن بــه انقــاب اســامی 

ــد. ــتیبانی کردن ــز و پش ــاد و تجهی ایج

ــه  ــزود: بااین هم ــی اف ــام مغیث حجت االس
ــدا  ــاری خ ــه ی ــی ب ــمنی ول ــه و دش توطئ
انقــاب اســامی روزبــه روز پیشــرفت کرده 
اســت و امــروز باقــدرت و در اوج عــزت بــه 
مســیر پرافتخــار خــود ادامــه می دهــد. وی 
بیــان داشــت: در طــول ایــن ۴۲ ســالی کــه 
از پیــروزی انقــاب اســامی می گــذرد 
ولــی  تهدیدهــا  و  تحریم هــا  باوجــود 
عرصه هــای  در  عظیمــی  پیشــرفت های 
مختلــف داشــته ایم کــه در دنیــا کم نظیــر 

ــوده اســت. ب
امام جمعــه نهاونــد گفــت: راه عبــور از 
توطئه هــای دشــمنان و رمــز پیــروزی 
و تــداوم حرکــت انقــاب اســامی در 
وحــدت، عمــل بــه فرمایشــات امــام راحــل 
و مقــام معظــم رهبــری و ایســتادگی و 

ــت. ــوده اس ــردم ب ــت م مقاوم
ــد  ــمنان می دانن ــروز دش ــه داد: ام وی ادام
کــه ایــران اســامی بــا کشــور زمــان 

رژیــم ستم شــاهی بســیار فــرق دارد و 
ــرض و  ــت تع ــتکباری جرئ ــای اس قدرت ه
ــد  ــد چــون می دانن ــد کشــور را ندارن تهدی
ــران اســامی  ــا پاســخ بســیار کوبنــده ای ب
ــی  ــوند. حجت االســام مغیث مواجــه می ش
در بخــش دیگــری از ســخنانش بــا اشــاره 
بــه اینکــه بایــد دســتاوردهای فــراوان 
انقــاب اســامی بــرای نســل جــوان 
ــی کــردن  ــرای خنث ــزود: ب ــان شــود، اف بی
ــد  ــور بای ــکات کش ــل مش ــا و ح تحریم ه
بــه تــوان نیروهــای مؤمــن و جــوان کشــور 
ــوان  ــه ت ــان ب ــر زم ــون ه ــم چ ــکا کنی ات
ــدیم. ــق ش ــم موف ــه کرده ای ــی توج داخل

ــت  ــمنان هیچ وق ــت: دش ــان گف وی در پای
ــول  ــد و در ط ــه برنمی دارن ــت از توطئ دس
ــا  ــن فریب ه ــواع ای ــا ان ــال ب ــن ۴۲ س ای
ــن  ــور از ای ــرای عب ــه ب ــم ک ــه بودی مواج
رهبــر  گوش به فرمــان  بایــد  مشــکات 

ــیم. ــاب باش ــم انق معظ

امام جمعه نهاوند در مراسم رژه خودرویی 22 بهمن:

انقالب اسالمی باقدرت به مسیر پرافتخار خود ادامه می دهد

1(  مؤمنین کارهایشان را با مشورت 
انجام می دهند

ــی و  ــکام اله ــه اح ــن این ک ــام در ضم اس
اراده الهــی را در هدایــت و صــاح انســانها 
ــان،  ــد، اراده انس ــر میدان ــال تأثی دارای کم
ــردم را  ــاد م ــور آح ــان و حض ــور انس حض
ــرده  ــی ک ــا پیش بین ــه کاره ــم در هم ه
اســت. یــک نمونــه آن همیــن مســأله 
عائــم  در  متعــال  خــدای  شوراســت. 
مؤمنیــن میفرمایــد: »و امرهــم شــوری 
بینهــم«؛ کارهایشــان را بــا مشــورت انجــام 
ــکلهای  ــا ش ــورت، ب ــه مش ــد. البت میدهن
مختلفــی ممکــن اســت انجــام گیــرد؛ 
ایــن هــم یــک شــکل از اَشــکال مشــورت 
اســت. در داخــل شــهر و در داخــل بخــش، 
ــد؛  ــورت میکنی ــم مش ــا ه ــینید و ب مینش
نقصهــای موجــود و مشــکات موجــود و آن 
چیزهایــی را کــه مربــوط بــه شوراهاســت - 
البتــه ممکــن اســت نقصهایــی هــم باشــد 
ــود  ــوط نش ــوراها مرب ــف ش ــه وظای ــه ب ک
ــد؛  ــل میکنی ــا عم ــه آنه ــیدگی و ب - رس
مثــل ایــن اســت کــه سرتاســر پیکــر 
ــون  ــِض خ ــا نب ــزرگ، ب ــامِی ب ــران اس ای
تــازه انقابــی و اســامی میزنــد و حرکــت 
میکنــد. مســؤوالن و شــوراهای هــر شــهر 
و روســتا، بــرای رفــع مشــکات مــردم، در 
همــان شــهر و روســتا فکــر میکننــد. ایــن 

ــت. ــی اس ــت خوب ــی فرص خیل

۲( انتخابات شوراها گامی بسوی تحقق 
کامل قانون اساسی است

ــه در  ــم ک ــکر گزاری ــال را ش ــدای متع خ
انتخابــات شــوراها یــک نهــاد دیگــر بــرای 
ــه مــردم تأســیس شــد و ملــت  خدمــت ب
ــل  ــق کام ــه تحق ــر ب ــک گام دیگ ــران ی ای
قانــون اساســی مترقــی جمهــوری اســامی 
ــالروز  ــه در س ــون ک ــت. اکن ــک گش نزدی
ــام  ــه ن پیــام امــام عزیــز و در ســالی کــه ب
نامگــذاری  دوران  یگانــه ی  آن  گرامــی 
شــده، ایــن نهــاد اصیــل آغــاز بــه کار 
میکنــد، از صمیــم قلــب آرزو میکنــم کــه 
شــوراهای اســامی شــهر و روســتا بتوانــد 
در ســمت اهــداف واال و انقــاب بنیانگــذار 
نظــام اســامی تــاش و فعالیــت کنــد و در 
چهارچــوب تکالیــف قانونــی خــود بــه رفــع 

ــردازد. ــردم بپ ــکات م مش

 ۳( تحکیم پایه های انقالب
 و استحکام قدرت انقالب در کشور

 با تشکیل شوراها
ــه  ــه ایــن شــوراها اقبــال کننــد، ب مــردم ب
ایــن انتخابــات توّجه کننــد، در آن شــرکت 
نماینــد، آن را جــّدی بگیرنــد و هــدف هــم 
ــه در  ــی ک ــه اهداف ــد از این ک ــارت باش عب

ــوراها  ــکیل ش ــرای تش ــی ب ــون اساس قان
معّیــن شــده اســت - اهــداف خدایــی، 
ــت  ــه در جه ــی ک ــی، اهداف ــداف انقاب اه
تحکیــم پایه هــای انقــاب و اســتحکام 
قــدرت انقــاب و حکومــت انقابــی در 
ــن  ــد. م ــدا کن ــق پی ــت، تحّق ــور اس کش
توصیــه میکنــم کــه همــه ایــن انتخابــات 
بشــمارندودرآن  بگیرندومهــم  جــّدی  را 
شــرکت کننــد.  انتخابــات شــوراها بســیار 
مهــم اســت. توجــه شــود کــه توجــه 
ــد  ــوری نتوان ــت جمه ــات ریاس ــه انتخاب ب
اهمیــت انتخابــات شــوراها را از چشــم 
مســئولین، از چشــم مــردم، از چشــم 
نخبــگان، دور بــدارد. ایــن کــه مــا از ســطح 
روســتا و شــهر تــا ســطح کشــور، کارهــا را، 
تصمیمهــا را، در نهایــت بــه دســت مــردم 
میســپریم، خیلــی حادثــه ی مهمــی اســت. 
شــوراها مظهــر یــک چنیــن چیــزی اســت. 

۴( شوراهای اسالمی در مقابل نظام های  
استبدادی

ــهر و  ــامی ش ــوراهای اس ــاد ش ــل ایج اص
ــان دهنده  ــی، نش ــون اساس ــتا در قان روس
ــران  ــامی ای ــوری اس ــام جمه ــام نظ اهتم
ــا، مشــورت ها  ــوع فکره ــه متن ــه مجموع ب
ــت  ــور اس ــور کش ــا در اداره ام و دیدگاه ه
ــای  ــل نظام ه ــه مقاب ــوع، نقط ــن موض و ای

ــت. ــتبدادی اس ــی و اس ارتجاع
افتخارجمهــوری اســامی ایــران این اســت 
کــه از روز اول، آراء، افــکار وخواســت مــردم، 

مــورد توجــه جــدی قرارگرفته اســت.  

۵( حل مشکالت مردم توسط شوراها
هیــچ عبادتــی باالتــر از خدمــت بــه مــردم 
ــش و  ــه در بخ ــهر، چ ــه در ش ــت؛ چ نیس
چــه در روســتا. وظایفــی کــه بــرای شــوراها 
ــی  ــان وظایف ــده، هم ــر ش ــون ذک در قان
ــاءاهلَلّ  ــا ان ش ــوراهای م ــر ش ــه اگ ــت ک اس
ــل  ــور کام ــه ط ــف را ب ــن وظای ــد ای بتوانن
بــه انجــام برســانند، بســیاری از مشــکات 
جــاری مــردم برطــرف خواهــد شــد و 
ــت در  ــا دّق ــذاران ب ــوارد را قانون گ ــن م ای
ــن  ــون عرفــی معّی ــون اساســی و در قان قان

کرده انــد. 

 ۶( افزایش اعتماد عمومی
شــوراها از مظاهــر مشــارکت مردمــی و 

ــت.   ــردم اس ــور م ــهیل ام ــرای تس ب
ــت  ــی مدیری ــون اساس ــق قان ــوراها طب ش
شــهر و روســتا را بــر عهــده دارنــد و نمادی 
دیگــر از اداره ی کشــور بــه دســت مــردم را 

ــد. ــگان می گذارن ــر چشــم هم در براب
توفیــق شــوراها در دســتیابی بــه ایــن 
هــدف، ســرمایه ی ارزشــمند »اعتمــاد 

و  مــی  بخشــد  افزایــش  را  عمومــی« 
زمینه ســاز حضــور پرنشــاط مــردم در 
همــه ی عرصه هــای پیشــرفت و توســعه ی 

می شــود.   کشــور 
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انتخابــات شــوراها هــم از ایــن جهــت مهــم 
اســت کــه کار روزمــره ی مــردم و زندگــی 
شــهر و روســتایی مــردم، متوقــف بــه ایــن 
ــح،  ــانهای صال ــر انس ــت. اگ ــات اس انتخاب
کارآمــد، بانشــاط، مؤمــن، نجیــب و امیــن 
در انتخابــات شــوراها انتخــاب شــوند، خیال 
مــردم از لحــاظ مســائل جــاری روزمــره ی 
ــد -  ــر و کار دارن ــا آن س ــه ب ــی - ک زندگ
راحــت خواهــد شــد. شــما اگــر آن کســی 
ــاب  ــد، انتخ ــندید و میخواهی ــه میپس را ک
نکردیــد، آن کســی کــه شــما نمیپســندید، 
انتخــاب خواهــد شــد و رأی خواهــد آورد. 
بنابرایــن، رأی خودتــان را بــه میــدان 
ــه  ــد ک ــادت کنن ــردم ع ــر م ــد.  اگ بیاوری
ــا  ــهری ی ــّره ی ش ــورِ روزم ــرای اداره ی ام ب
روســتایی خودشــان، کســانی را با شــناخت 
انتخــاب کننــد، ایــن خیلــی کمــک خواهد 
کــرد؛ هــم بــه پیشــرفت امــور کشــور، هــم 
ــه  ــی ک ــا وظایف ــردم ب ــنا شــدن م ــه آش ب
بــر عهــده ی آنهاســت و بایــد انجــام گیــرد 
ــردم  ــود م ــه خ ــم ب ــودش ه ــه س و البت

برمیگــردد.  
ــر  ــد ه ــردم بدانن ــه م ــت ک ــیار بجاس  بس
کســی را انتخــاب میکننــد، مســؤولیتهایی 
در مقابــل ایــن انتخــاب بــر دوش آنهاســت؛ 
انتخــاب  انتخابشــان  اگــر  همچنان کــه 
ــیله ی آن  ــاءاهلّل به وس ــد و ان ش ــی باش خوب
ــرای  ــی ب ــای خوب شــخِص منتخــب، کاره
مــردم و کشــور انجــام گیــرد، ثوابهــا و 
ــل میشــود.  ــا منتق ــه آنه ــم ب ــی ه اجرهای
بــه همیــن علّــت اســت کــه بایــد حقیقتــاً 
ــن  ــوز، متدیّ ــراد دلس ــا اف ــد ت ــت کنن دّق
و کارآمــدی را کــه متناســب بــا ایــن 
ــدی  ــون کارآم ــد؛ چ ــاب کنن ــد، انتخ کارن
بــه حســب کاری کــه مــا یــک شــخص را 
بــرای انجــام آن در نظــر میگیریــم، متفاوت 
اســت. کارآمــدِی ایــن شــورا بــا کار آمــدِی 
ــاوت  ــر تف ــَمت دیگ ــا ِس ــغل ی ــان ش ف
ــوراهای  ــه ش ــد ک ــردم میدانن ــد. م میکن
شــهر و روســتا بــرای چیســت. پــس کســی 
ــد،  ــر میکنن ــد، فک ــه احســاس میکنن را ک
تشــخیص میدهنــد و احــراز میکننــد، 
مناســب بــا ایــن کار انتخــاب کننــد. البتــه 
دیانــت او، تقــوای او و دلســوزی او را حتمــاً 
ــرادی را  ــد اف تشــخیص دهنــد. مــردم نبای
کــه دلســوز، عاقه منــد و متدیـّـن نیســتند، 
بــه مراکــز تصمیم گیریشــان بفرســتند؛ زیرا 

برایشــان وزر و وبــال درســت خواهنــد کرد. 
ــردم اســت.   ــه م ــه ی مــن ب ــن توصی ای
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ــوراهای  ــر روی ش ــران ب ــهر ته ــورای ش ش
اســامی شــهرها در سرتاســر کشــور تأثیــر 
ــن  ــز مهمــی اســت؛ ای ــن چی ــته؛ ای گذاش
اثــر مهمــی اســت. بــه شــما نــگاه کردنــد؛ 
از شــما فــرا گرفتنــد و تأثیــر کار و حــرف 
و نیــات شــما را انســان در شــوراهای 
دیگــر مشــاهده میکنــد. اینهــا اهمیــت کار 
ــد. ــان میده ــران را نش ــهر ته ــورای ش ش

ــک شــهر اســت - حــاال  ــران اگرچــه ی ته
ــک  ــا ی ــهر - ام ــماها کان ش ــول ش ــه ق ب
ــت در  ــور اس ــی از کل کش ــورت کوچک ص
ــف؛ مســکن، راهســازی،  ــای مختل زمینه ه
محیــط زیســت، حتــی مســائل سیاســی، 
اجتماعــی و مســائل فراوانــی کــه مبتابــه 
ماســت در کشــور؛ همــه ی اینهــا در تهــران 
بــه شــکل واضــح و برجســته یی دیــده 
میشــود و وجــود دارد. بنابرایــن، اداره ی 
شــهر تهــران را مطلقــاً نبایــد دســت کــم 
گرفــت و بــه نظــر مــن خدمتــی کــه 
ــران  ــهر ته ــورای ش ــد در ش ــماها داری ش
میکنیــد، خدمــت برجســته یی اســت؛ 
ــت را  ــن خدم ــت، ای ــی اس ــت مهم خدم

ــمارید. ــم بش مغتن
مــن هرچــه بــه مســائل مربــوط به شــورای 
شــهر نــگاه میکنــم، حقــاً و انصافــاً میبینــم 
کــه کار شــورای شــهر کار بســیار مهمــی 
اســت و مــردم بــا انتخاب شــماها احســاس 
میکننــد کــه کار درســتی انجــام داده انــد و 
ــک  ــراد، ی ــن اف ــا ای ــن شــورا ب تشــکیل ای
ــه جلــو در کارهــای کشــور و  حرکــت رو ب
در کار عمــوم بــود. حقــاً مــردم در میــدان 
ــاب  ــماها را انتخ ــد، ش ــدا کردن ــور پی حض
کردنــد و شــما خــوب عمــل کردیــد و 
ــم  ــده ه ــد. در آین ــاب کردی ــوب انتخ خ
ــدم  ــن معتق ــد. م ــل کنی ــور عم همین ط
ــت  ــن فعالی ــورا و ای ــماها در ش ــور ش حض
ــتید،  ــورا داش ــماها در ش ــه ش ــی ک مثبت
هرچــه ادامــه پیــدا کنــد، بــه نفــع مــردم و 
بــه نفــع کشــور و بــه نفــع حرکــت انقــاب 
ــی شــده،  ــِی خوب ــای فرهنگ هســت. کاره
کارهــای اجتماعــِی خوبــی شــده، کارهــای 
عمرانــی و آبادســازیهای خوبــی شــده، 
مشــکاتی از مــردم برداشــته شــده؛ همین 
کارهایــی کــه جلــوی چشــم مــردم اســت و 
مــردم میبیننــد و اینهــا را حــس میکننــد.
ــران را  ــهردار ته ــه ش ــتید ک ــماها هس ش
معیــن میکنیــد، انتخــاب میکنیــد، بعــد او 
را پشــتیبانی میکنیــد، او را هدایــت میکنید 

ــه الزم اســت. در آن ســمتی ک

اهمیت شوراهای اسالمی شهر و روستا
گزیده بیانات رهبر انقالب درباره اهمیت شوراهای اسالمی شهر و روستا
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ــن درویشــی  ــر داد. رامی ــی خب مل
اظهــار کــرد: علــی اکبــر احمدونــد 
فوتبالیســت ناشــنوای نهاونــدی 
بــه اردوی امادگــی تیــم ملــی 
ــد. ــوت ش ــور دع ــنوایان کش ناش

ــه  ــن مرحل ــن دومی ــت: ای وی گف
کــه  اســت  ملــی  تیــم  اردوی 
ــیا  ــی آس ــور در قهرمان ــرای حض ب
تابســتانی  المپیــک  انتخابــی  و 

ــان  ــس اداره ورزش و جوان ــزار می شــود. رئی ــال ناشــنوایان برگ فوتب
نهاونــد افــزود: اردوی آمادگــی تیــم ملــی از ۲ اســفند بــه مــدت ۱۰ 
روز در تهــران برگــزار می شــود و ایــن فوتبالیســت نهاونــدی از فــردا 

ــد. ــی کن ــی م ــزاری معرف ــل برگ ــه مح ــود را ب خ
وی ادامــه داد: علــی اکبــر احمدونــد فوتبالیســت بــا تجربــه نهاونــدی 
تــا کنــون چندیــن بــار بــا عنــوان عضــو تیــم ملــی در مســابقات بیــن 
المللــی ناشــنوایان شــرکت کــرده و چندیــن گل را بــرای کشــورمان 

بــه ثمــر رســانده اســت.
درویشــی افــزود: دو کشــتی گیر ناشــنوای نهاونــدی بــه نــام شــهاب 
ــی کشــتی ناشــنوایان  ــم مل ــه اردوی تی ــدی ب ــزی و مســلم عب عزی
کشــور بــرای اعــزام بــه مســابقات قهرمانــی کشــتی۲۰۲۱ ناشــنوایان 
اســیا کــه از روز ۱۵ اســفند مــاه در تهــران بــه مــدت ۱۰ روز برگــزار 

ــدند. ــوت ش می شــود دع

فوتبالیست ناشنوای نهاوندی به 
اردوی تیم ملی دعوت شد

فریاد نهاوند : 
ــا حضــور ســردار امیــری فرماندهــی انتظامــی  ب
ــزی  ــدار مرک ــدار ، بخش ــاون فرمان ــتان ، مع اس
ــاختمان  ــتان س ــئوالن شهرس ــی از مس و جمع
ــاح شــد. ــد افتت بهــداری نیــروی انتظامــی نهاون
ایــن مرکــز در راســتاي ارائــه خدمــات انتظامــي 
بــه شــهرونداني کــه بــراي دریافــت گواهي تســت 
عــدم اعتیــاد مجبــور بــه تــرد در شهرســتان هاي 
ــت  ــه خدم ــاده ارائ ــاح و آم ــد افتت همجــوار بودن
بــه عمــوم شــهروندان علــي الخصــوص راننــدگان 

وســایل نقلیــه عمومــي مــي باشــد.
ســرهنگ احمــد ســاکی در ایــن مراســم، اظهــار 

ــاحت  ــه مس ــاختمانی ب ــز در س ــن مرک ــرد: ای ک
۱۱۰ متــر مربــع و بــا اعتبــار ۱۶۰ میلیــون تومان 
بــر اســاس دســتورالعمل هــای بهــداری کل ناجــا 
جنــب کانتــری شــماره ۱۱ نهاونــد، راه انــدازی 
ــن  ــدازی ای ــا از راه ان ــدف م ــت: ه ــد. وی گف ش
مرکــز کاهــش فاصلــه خدماتــی مــردم بــه ویــژه 
راننــدگان بــا مرکــز اســتان و شــهرهای همجــوار 
ــات  ــوص خدم ــاکی در خص ــرهنگ س ــت. س اس
ارائــه شــده در ایــن مرکــز گفــت : درایــن مرکــز  
خدمــات مختلــف درمانــی شــامل ؛ تســت عــدم 
اعتیــاد، تزریقــات و پانســمان و دنــدان پزشــکی، 
ــتعام  ــرای اس ــژه ای ب ــات وی ــن خدم همچنی

صنــوف، راننــدگان و مشــاغل   انجــام مــی گیرد . 
وی تصریــح کــرد: راه انــدازی ایــن مرکــز و 
ــد  ــاد در نهاون ــدم اعتی ــخیص ع ــگاه تش آزمایش
ــه  ــود ک ــردم ب ــی م ــای اصل ــه ه ــی از دغدغ یک

ــد. ــق ش ــری محق ــال پیگی ــس از س پ
 وی بــا اشــاره بــه اینکــه زیــر ســاخت هــای الزم 
ــرای افتتــاح ایــن بهــداری انجــام شــده اســت  ب
ــاد در  ــدم اعتی ــن تســت ع ــت : پیــش از ای ، گف
ــن  ــه ای ــد ک ــی ش ــام م ــر انج ــتان مای شهرس
مطالبــه مــردم شهرســتان نهاونــد پیگیــری و بــه 
ســرانجام رســید .  فرمانــده انتظامــی شهرســتان 
ــدف از راه  ــت : ه ــار داش ــه اظه ــد در ادام نهاون

ــی  ــه خدمات ــش فاصل ــز کاه ــن مرک ــدازی ای ان
ــتان و  ــز اس ــا مرک ــدگان ب ــژه رانن ــه وی ــردم ب م

ــای همجــوار اســت. شهرســتان ه

ــل  ــک اص ــي  ی ــاي مردم ــارکت ه مش
مهــم و اساســي در برقــراري نظــم و ایجاد 
ثبــات و امنیــت در الیــه هــاي اجتماعــي

ســردار  همــدان  اســتان  انتظامــي  فرمانــده 
ــارکت  ــم مش ــن مراس ــري"، در ای ــلمان امی "س
هــاي مردمــي را یــک اصــل مهــم و اساســي در 
برقــراري نظــم و ایجــاد ثبــات و امنیــت در الیــه 
هــاي اجتماعــي عنــوان کــرد.  وي افــزود: امنیــت 
موضوعــي مشــارکتي اســت و همگــي در ایجــاد 
و ارتقــاء آن ســهیم هســتند لــذا مســئوالن نیــز 
ــر ســاخت هــاي الزم  ــا مشــارکت در ایجــاد زی ب
ــد نقشــي  ــي توانن ــت م ــاء امنی ــه منظــور ارتق ب
ــه  ــي جامع ــب امنیت ــاء ضری ــش در ارتق ــر بخ اث
ــرد:  ــان ک ــری بی ــردار امی ــند.  س ــته باش داش
ــردم پلیــس را پناهــگاه امــن خــود دانســته و  م

ــاه  ــس پن ــه پلی ــا ب ــاري ه ــکات و گرفت در مش
مــي برنــد لــذا تاکیــد مــا در خصــوص خوشــایند 
ــگان هــاي انتظامــي، فراهــم  ســازي محیطــي ی
ــه  ــت ارائ ــب جه ــکان مناس ــرایط و م ــردن ش ک
خدمــت بــه شــهروندان و مهیــا نمــودن محیطــي 
ــان مــي باشــد کــه  ــراي آن آرام و بــدون تنــش ب
لــزوم توجــه همــه جانبــه مســئوالن و اســتفاده 
ــي  ــه الزم م ــن رابط ــن در ای ــت خیری از ظرفی
ــن مراســم  باشــد.  گفتنــي اســت؛ در ابتــداي ای
ــي  ــده انتظام ــاکي"، فرمان ــد س ــرهنگ "احم س
شهرســتان نهاونــد نیــز در ســخناني بیان داشــت: 
هــدف از افتتــاح و راه انــدازي مرکــز تســت عــدم 
اعتیــاد، در راســتاي ارائــه خدمــات به شــهروندان 
و پیشــگیري از هزینــه هــاي اضافــي بــراي آنــان 
و رضایــت منــدي مــردم  بــوده اســت کــه ایــن 
مهــم بــا تــاش مضاعــف و جهــادي یــگان هــاي 
ــق شــده  ــتان محق ــداري شهرس مهندســي و به
اســت. وی افــزود: ایــن مرکز آمــاده ارائــه خدمات 
ــه عمــوم شــهروندان و  ــن حــوزه ب مرتبــط در ای

مراجعــه کننــدگان مــي باشــد.

مرکز بهداشت امداد و درمان و آزمایشگاه 
تشخیص عدم اعتیاد نیروی انتظامی نهاوند 

افتتاح شد

فریاد نهاوند:
دکتــر علــی ترکاشــوند متخصص 

جراحــی عمومــی
ــط  ــه فق ــت ک ــا نیس ــا دری کرون
وآتــی  جــاری  هــای  مــوج  از 
امــواج  درآرام  و  بهراســیم  آن 
ســیابی  کرونــا  بیاســاییم!!!! 
مخــوف و طوالنــی اســت کــه هــر 

کــس را درمســیرخود نظــاره کنــد بــی رحمانــه مــی بــرد 
ومــی بلعــد. ایــن ســیاب زندگــی برانــداز اگرچه مســیرش  
نامشــخص، امــا حذر از مخاطــرات ســهمگین ان  چون روز 
روشــن واضــح و شــفاف اســت. رعایــت موازیــن بهداشــتی 
کــه  همــگان بــرآن واقــف هســتیم . مســیرخطیر رهایــی 
و دوری از تاطــم ایــن بــای دهشــت برانگیــز اســت. بایــد 

ــد ..... ــدار بمان ــش پای ــگ ومن ــن فرهن ای
ــی  ــه اجتماع ــت و فاصل ــه بهداش ــاره و همیش ــه  هم  ک
ــد چشــم هــا ودســت هــا  را  ــت شــود همیشــه  بای رعای
ــی"  ــای خانوادگ ــی ه ــم از"دورهم ــد هنوزه ــت. بای شس
ــه :نشســتهای مخاطــره  ــوز هــم بایدب واهمــه داشــت. هن
برانگیــز" خاتمــه داد. بازهــم بایــد بــر" آییــن هــای دیرین: 
ــه  ــت ک ــری اس ــگ خط ــتان" زن ــید. خوزس ــم پوش چش
باردیگــر همــگان را بــر رعایــت شــیوه نامــه های بهداشــتی 

ــوروز "نزدیــک اســت.   ــد :  "ن ــرا مــی خوان ف

موج اول کرونا
موج سوم وچهارم و موج!!!!!
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اشرف الموت الشهاده    )پیامبر اکرم »ص«(
ســخن از عشــق اســت و عاشــقی ، ســخن از شــور اســت و جانبــازی ، ســخن 
ــر  َ ــخن از اَب ــرت، س ــت و نص ــر اس ــخن از صب ــتقامت، س ــت و اس ــار اس از ایث
فرشــتگان اســت کــه درس ناخوانــده و مکتــب نرفتــه، نــوش داروی معرفــت را 
سرکشــیدند، ســخن از مریــدان خمینــی اســت درعرصــه پیــکار بــا تجاوزگــران 
در کربــای خونیــن ایــران، ســخن از آنانــی اســت کــه بــرای دفــاع ازحریــم دین 
هــل مــن ناصــر ینصرنــی اباعبــداهلل را لبیــک گفتنــد، ســخن از مســلخ رفتــگان 
دشــت جنــون اســت . ســخن از محــد ابراهیــم هاســت، ســخن از شــهید اســت 
، شــهیدانی کــه در بــزم عاشــقان نــوای حــق ســر مــی دهنــد او کــه بــه ســال 
۱۳۴۴ درپیکــره ای از گیتــی بــه شــهر باســتانی و تاریخــی نهاونــد پــا بــه عرصه 
ــر او چیــره گشــت کــه پــس  ــه آنچنــان ب وجــود نهــاد و مشــکات و درد زمان
ــا قلبــی بــزرگ و مملــو از عشــق و ایمــان بــه حــق و  از طــی دوران ابتدائــی ب
حقیقــت ، بــه کار مشــغول شــد . محمــد ابراهیــم در زمانــی کــه تجاوزگــران بــه 
قصــد پیــکار بــا دیــن و انقــاب آمــده بــود لحظــه ای آرام و قــرار نداشــت و بــا 
تأســی از دســتورات رهبــر زمانــه انقــاب خمینــی کبیــر بــا خیل یاران بســیجی 
چندیــن بــار راهــی جبهــه هــای حــق علیــه باطــل گشــت و پــس از طــی دوران 

مقــدس ســربازی بــه اســتخدام آمــوزش و پــرورش درآمــد . 
خدایــا یــاران چــه عاشــقانه بــار ســفر بســتند و رفتنــد . خدایــا : امــام ، آن رهبــر 
فرزانــه جــام زهرآگیــن صلــح را نوشــید، گوینــد دیگــر در باغ شــهادت را بســتند 
و مــا مانــده ایــم و یــک دنیــا غــم دوری از وصالــش . خدایــا در بســتر مــردن 
بــرای مــردان تــو چــه ســخت اســت و بــه مبــارزه بــا کفــر و نفــاق رفتــن ، بــرای 
آنــان چــه ســهل ، چــه جهــادی بــود ســال ۷۰ ، بــوی عشــق بــه مشــام خیــل 
ــه در  ــود در چشــمهای بهشــتیان ک ــدی ب ــود ، آری مرواری عاشــقان رســیده ب
باغســتان کربــای ایــران سوســو مــی کــرد و چگونــه تعــدادی از بــزم مــا رفتنــد 
و بــه بــزم شــهیدان شــتافتند و چــه افتخــاری کــه بــه دســت شــقی تریــن افراد 

، منافقیــن کــوردل ، بــه آرزوی وصالــش رســید .

قسمتی از وصیت نامه شهید : 

»بــا عــرض تهنیــت بــه خدمــت آقــا امــام زمــان و بــا عــرض ســام بــر پــاک 
ســرور شــهیدان عالــم حســین )ع( و روح پــر فتــوح و بلنــد حضــرت امــام و بــا 
عــرض ســام و درود بــه خدمــت رهبــر عظیــم الشــآن انقــاب حضــرت آیت اهلل 
خامنــه ای و بــا درود و ســاح بــه روح کلیــه شــهیدان راه حــق و آزادی ، چنــد 
نکتــه ای دربــاره فرایــض دینــی و بــه جــا آوردن نمــاز و تقــوا و حجــاب اســامی 
در خاتمــه بــا قلــب مملــو از عشــق بــه خداونــد و شــهادت بــه یگانگــی خــدا و 
رســول خــدا و کلیــه پیامبــران از اول تــا حضــرت خاتــم و بــا رضایــت کامــل و 
ــا مــورد رضایــت حــق تعالــی مــی  بینــش آگاه شــهادت در راه حــق کــه همان

باشــد پذیــرا بــوده امیــدوارم کــه خداونــد رحمــان قبــول بفرمایــد «. 
شهید محمد ابراهیم ُمِبر

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 

فریاد نهاوند:
 حسین حیدری

قبل از مقدمه
بــه علــت یــک ســو تفاهــم و اشــتباه 
در شــماره ۵7 » ماهانــه  فریــاد نهاونــد 
« مقالــه ای کــه بــرای اســتفاده در 
ــوه  ــط ن ــه  توس ــن مقال ــی از ای بخش
ــام ....  ــه ن ــراد  ب ــی علیم ــای حاج آق
ــه  ــود  ب ــده ب ــه ش ــور تهی ــی پ صف
نــام اینجانــب  منتشــر شــده بــود کــه 
ــدگان  ــان و خوانن ــا از ایش ــن ج همی
ــا  ــب تنه ــم . اینجان ــی طلب ــوزش م پ
ــتم  ــان داش ــن می ــه  در ای ــی ک نقش
پیگیــری و تمــاس بــا آقــای صفــی پور 
ــود . ــه ب ــن مقال ــتن ای ــای نوش و تقاض

مقدمه 
خیریــن همیشــه جــز جدایــی ناپذیــر جهــان 
ــران  ــل از  دیگ ــه قب ــوده و همیش ــتی ب هس
ــوده و نقــش اساســی در پیشــرفت  پیشــرو ب
ــن  ــتم ضم ــد داش ــد . قص ــته ان ــه داش جامع
انتشــار مقالــه ای از زحمــات ســه تــن از 
خیریــن نهاونــدی کــه در ســاخت پــل هــای 
ارتباطــی  نقــش داشــته انــد قــدر دانــی کنــم  
کــه قســمت اول آن در خصــوص پــل حاجــی 
علیمــراد بــه اســتحضار  خواننــدگان رســید و 

اینــک پــل هــای خیــر ســاز بعــدی .

پل خیر ساز آیت ا... بروجردی در جنوب 
شرقی وسج

)قدیمتریــن پلــی کــه در منابــع بــه آن اشــاره 
ــی  ــای قدیم ــل ه ــاال پ ــت. احتم ــده اس ش
تــری هــم ســاخته شــده بــاش کــه خبــرش 
بــه مــا نرســیده اســت(. قابــل ذکــر اســت کــه 
ــود  ــی ش ــد م ــه از شــرق وارد نهاون ــی ک راه
وبــه کرمانشــاه و ســپس بــه  بغــداد میــرود و 
جــزء راه هــای منســوب بــه راه ابریشــم بــوده 
و ســابقه تاریخــی طوالنــی دارد ایــن راه بــه » 
راه پاچــه « و» بغــداد راه« نیــز معــروف اســت 
. طبــق اظهــارات افــراد محلــی پــل نزدیــک 
وســج بــه » هفــت شــتر « نیز مشــهور  اســت 
و محلــی هــا ســابقه آن را بــه ساســانیان مــی  
رســانند ولــی  ســندی بــرای ایــن پــل پیــدا 
نکــردم.  در خاطــرات ناصــر الدیــن شــاه در » 
ســفر نامــه عــراق عجــم « بــه قلــم ناصرالدین 
ــه تصحیــح میــر هاشــم محــدث   شــاه کــه ب

منتشــر شــده آمــده 
روز شنبه » بیست و یکم « وسج

...بعــد از اســتراحت در چشــمه ای در شــمال 
ــزل  ــه من ــا وســج ک ــم  ت ــی راندی ــک م چول
ــا  ــی آق ــج« و ملک ــرای وس ــت »کاروانس اس
تــراب اســت . دهــی اســت کــم درخــت 
بیدســتان طوالنــی دارد ' خیــال مــی کردیــم 
ســراپرده اینجــا زده انــد . وقتــی امدیــم 
دیدیــم   اردو ایــن جــا افتــاده ' امــا ســراپرده 
ــه  ــه رودخان ــن ب ــت . تمری ــدا نیس ــچ پی هی
ــود  ــنگ آب گل آل ــت س ــه بیس ــیدیم ک رس
ــه نمــی رود.  دارد ' دیدیــم کالســکه از رودخان
ســوار اســب شــدیم و ارز آب گذشــتیم . اهــل 
ــود  ــاده ب ــا افت ــه ای اینج ــم در محوط اردو ه
ــا  ــد ام ــه زده بودن ــار رودخان ــا کن ــادر م .چ
ــدان  ــود و چن ــده ب ــع ش ــوه واق ــان دره ک می
خــوش آب هــوا نبــود . پیــاده شــدیم رفتیــم 

تــوی ســرا پــرده  'هــوا خیلــی گــرم بــود بعــد 
ــه.... ــرب ب از مغ

باالتــر از ســال پــرده تــوی ایــن تنگــه 
کــه رودخانــه از آنجــا مــی گــذرد قریــه  
ــت   ــراب اس ــا ت ــک آق ــه مل ــت ک ــه اس طایم
ــمه ای  ــج چش ــری پن ــل آج ــج« پ . در»وس
ــد .  ــت گفتن ــه اس ــه روی رودخان ــت ک هس
ــد  ــود مجته ــرزا محم ــی می ــوم »حاج مرح
ــت .  ــرده اس ــا ک ــل را بن ــن پ ــردی« ای بروج
»حــاج میــرزا محمــود طباطبایــی بروجردی« 
فرزنــد آقــا علــی نقــی طباطبایــی از خانــواده 
ــری در  ــرن ۱۲ هج ــوم در ق ــر العل ــید بح س
ــواده ای  ــد شــد.او از خان شــده بروجــرد متول
ــود  و  ــه « شــعر و فاضــل ب ــن » فق اهــل دی
ــاری  ــده و آث در مکتــب اجــدادش درس خوان
از او بجــا مانــده اســت کــه » شــرح منظومــه 
ــینه( و  ــل الس ــه )مراح ــوم در فق ــر العل « بح
نیــز کتابــی بــه نــام )مســلی المصابیــن( کــه 
بــه واســطه مــرگ فرزنــدش  ''بهمــن میــرزا 
ــار در تاریــخ ۱۲۷۵  ــه حکمــران آن دی ...الدول
ــرزا  تالیــف شــده اســت . 'مرحــوم  حــاج می
محمــود طباطبایــی بروجــردی عمــوی پــدر  

ــت .  ــردی  اس ــت اهلل  بروج آی
ــود بروجــردی در ســال  ــرزا محم حاجــی می
۱۲۴۹ تــا ۱۳۰۰ حــدود ۵۰ ســال عهــده 
ــیدگی  ــی و رس ــت دین ــت و ریاس دار مرجعی
بــه عامــه  بــه ویــژه در بروجــرد و لرســتان را 
داشــته اســت.و احتمــاال  پــل ســاخته شــده 
ــج در  ــرق وس ــوب ش ــان در جن ــط ایش توس
فاصلــه ایــن ســال هــا ســاخته شــده اســت. 
ــال  ــردی در س ــود بروج ــرزا محم ــاج می ح

۱۲۶۶ حــدود ســه مــاه میزبــان » ســید 
ــت  ــوده اس ــادی « ب ــد آب ــن اس ــال الدی جم
آرامــگاه آیــت اهلل  حــاج میــرزا محمــود 
طباطبایــی بروجــردی در کــوی صوفیــان 

بروجــرد مقبــره ای مشــهور دارد.
نکته » مهم« 

در» کتابچــه جغرافیــای  والیــت نهاونــد 
ــه  ــاهزاده غزالدول ــط ش ــه توس ــزل« ک و خ
ــه  ــده و ب ــه ش ــری تهی ــال ۱۲۹۸هج در س
جغرافیــای نهاونــد و روســتاهای آن پرداختــه  

ــت . ــده اس ــن آم چنی

وسج
وســج  در طــرف شــمال ســه فرســنگی شــهر 

نهاونــد اســت. غالــب زمینــش.... 
ــن  ــت ای ــا باب ــه آنج ــی در رودخان ــل خوب پ
کــه محــل عبــور زوار عتبــات عالیــات عــرش 
درجــات اســت ، آنجــا اصفهانــی ســاخته 
اســت . پــل مذکــور جدیــد ابتــداء اســت . در 
اوقــات طغیــان آب باعــث آســودگی عابریــن 
ــل  ــوم مــی شــود پ ــن معل ــن مت اســت. از ای
مذکــور در ســال هــای حوالــی ۱۲۹۸ ســاخته 
شــده .امــا اینکــه پــل مذکــور ســاخته آیــت 
ــد  ــی باش ــر اصفهان ــا تاج ــردی و ی اهلل  بروج
جــای بحــث دارد و شــاید تاجــر اصفهانــی بــه 
ســفارش آیــت اهلل  بروجــردی آن را ســاخته 
باشــد . تاریــخ اشــاره هــر دو نفــر بــه ســاخت 
پــل وســج بــه روایــت » ناصــر الدیــن شــاه « 
و شــاهزاده عــز الدولــه  فاصلــه کمــی )حــدود 
۳ ســال(  دارد . بــا توجــه به اینکــه ناصرالدین 
ــاال  ــته و احتم ــور داش ــل حض ــاه در مح ش

ــی  ــتری م ــال بیش ــوده احتم ــات نم تحقیق
دهیــم کــه ســاخته آیــت اهلل بروجردی باشــد 
ــاره  ــاره در ب ــورد اش ــب م ــد در مطال .هرچن
ایشــان مســتقیما اشــاره ای بــه ســاخت پــل 
نشــده .در ایــن خصــوص نیازمنــد تحقیقــات 
بیشــتری هســتیم. در ســال هــای ۱۳۴۳ تــا 
۱۳۴۶ خشــک ســالی بزرگــی در منطقــه 
عمومــی رودخانــه ''شــهاب' از مایــر تا وســج 
را در بــر مــی گیــرد  و ســه ســال طــول مــی 
کشــد ایــن خشکســالی باعــث بروز مشــکات 
ــی  ــج م ــردم وس ــه و م ــی منطق ــرای اهل ب
ــال ۱۳۴۷  ــال در س ــه س ــس از س ــردد. پ گ
ســیل عظیمــی در رودخانــه ''شــهاب '  بــه راه 
مــی افتــد و پــل خیــر ســاز حاجــی علیمــراد 
را تخریــب مــی کنــد و خــودرو هــا بــه همــراه 
مســافران مجبــور مــی شــوند از   گــدار  
وســیعتر رودخانــه'   نزدیــک روســتای  وســج 
اســتفاده کــرده  و بــا زدن بــه آب رودخانــه بــه 
روســتای وســج رفتــه و دوبــاره بــه مســیروارد 
شــوند .در ســال ۱۳۴۸ تصمیــم گرفتــه مــی 
ــل '' حاجــی  ــک پ ــدی نزدی ــل جدی شــود پ
علیمــراد'' ســاخته شــود و ایــن پــل جدید در 
ســال ۱۳۴۹ بــه بهــره داری میرســد و مــردم 
ــل  ــراد پ ــی علیم ــام حاج ــت ن ــه پاسداش ب
جدیــد را هــم بــه نــام پــل حاجــی علیمــراد 

مــی شناســند .

پیشنهاد منطقه گردشگری وسج
 

بــا توجــه بــه وجــود بقایــای دو پــل خیرســاز 
و تاریخــی در فاصلــه حــدود ســه کیلومتــری 

هــم به همــراه بقایــای کاروانســرایی کــه ناصر 
الدیــن شــاه در گــذر از وســج از آن اســتفاده 
کــرده و بقایــای کارگاه ســفال پــزی درکنــار 
پــل آیــت آ... بروجــردی و همچنیــن  تــاالب 
ــت  ــراه داش ــه هم ــج  ب ــای  وس ــیار زیب بس
وســیع و زیبــای وســج و جایــگاه اردوی 
ــود  ــاه و وج ــن ش ــر الدی ــری ناص ۱۰۰۰۰نف
قبرســتان تاریخــی وســج کــه بــا وجــود غارت  
برخــی ســنگ مــزار هــای تاریخــی آن کــه به 
نقــوش منحصــر بــه فــردی منقوش می باشــد 
مــی تــوان بــا کمــی تــاش و آمــوزش مــردم 
ــرای  ــرادی ب ــاب اف ــج و انتخ ــتا ی وس روس
ــک  ــگری ی ــیر گردش ــور ' مس ــی ت راهنمای
ــل  ــار پ ــی کن ــالن پذیرای ــار س روزه ای از کن
حاجــی علیمــراد شــروع و بــا ارائــه توضیحات 
و گــردش در کنــار تــاالب و بــاغ هــای اطــراف 
ــذا  ــار ســالن غ ــه کن ــه  و بازگشــت ب رودخان
ــی  ــردم محل ــت م ــه معیش ــم ب ــوری ه خ
ــی  ــدی م ــردن نهاون ــم م ــرد و ه ــک ک کم
ــور گردشــگری  ــن ت ــا اســتفاده از ای تواننــد ب
حــال و هوایــی عــوض کننــد و آثــار تاریخــی 
موجــود در منطقــه را بازدیــد کننــد . البتــه با 
رعایــت ماحظــات زیســت محیطــی و عــدم 
اســیب رســانی بــه طبیعــت و آثــار تاریخــی 
ــراد  ــوزش اف ــا آم ــز ب ــر ج ــن ام ــه .ای منطق
راهنمــا و مــردم محلــی روی نخواهــد داد . بــه 
نظــرم آقــای ملــک حســین جوهــری کــه از 
افــراد بــا اطــاع و عاقمنــد بــه آثــار تاریخــی 
هســتند مناســب تریــن فــرد برای سرپرســتی 
ایــن کار باشــند . ضمنــاً تــا فرصــت از دســت 
ــح و ســنگ هــای  ــی مصال ــد بازیاب نرفتــه بای
ــه ســقوط کــرده  ــل کــه در رودخان هــر دو پ
ــا را در  ــوی راهنم ــه همــراه نصــب تابل ــد ب ان
ــردم  ــه م ــرد. وظیف ــروع ک ــت ش ــرع وق اس
وســج نیــز در حفــظ ایــن آثــار گرانقــدر نباید 

فرامــوش شــود .
ــه  ــی ک ــن منبع ــی تری ــی از قدیم توجه....یک

ــد فــارغ از محــل آن گــزارش  از پــل در نهاون
شــده  در کتــاب » مهمــان نامــه بخــارا« 
ــال  ــان در س ــن روزبه ــل اهلل  ب ــته فض نوش
۹۱۴ شــروع بــه نوشــتن کــرده . بــه اهتمــام 
منوچهــر ســتوده نشــر بنــگاه ترجمــه و 
ــه  ــده در صفح ــاپ ش ــاب ۱۳۴۱ چ نشــر کت
۳۹آمــده اســت . ایــن عبــاس دوازده ســال در 
ایــن آرزو بــود کــه عمــر را در خــواب ببینــد و 
از احوالــش آگاه شــود و  بعــد از چنــدی عمــر 
را در خــواب دیــد و از او ســوال پرســید و عمــر 
ــن در  ــه م ــت ک ــال اس ــواب داد دوازده س ج
ایــن موضــع  حســاب بــاز داشــته انــد و از من 
ســوال مــی کننــد ... از آنکــه در زمــان خافت 
مــن در شــهر نهاونــد کــه یکــی از شــهر هــای 
عــراق اســت و میــان او و مدینــه در آن وقــت 
ــت  ــه در راه اس ــود و دو ماه ــر ب ــکن عم مس
ــای  ــوده « و در را پ ــده ب ــران ش ــی وی » پل
شکســته حــق تعالــی از مــن مــی پرســد چــرا 
از حــال آن پــل غافــل مانــدی تــا ویــران شــد. 
 گــزارش و پرداختــن بــه ســنگ مــزار هــای 
روســتای وســج مجــال دیگــری مــی طلبــد 
کــه بــه شــرط بقــا انشــا... انجــام خواهد شــد .

پل های قدیمی نهاوند )2(
پل وسج

فریاد نهاوند:
آئیــن  در  زاده  تقــی  جمشــید 
ــهید  ــتانی ش ــالن باس ــرداری از س بهره ب
ُمبــر شهرســتان نهاونــد کــه بــا حضــور 
نماینــده  فرمانــدار،  جمعــه،  امــام 
مجلــس شــورای  در  نهاونــد  مــردم 
اســامی، مدیــرکل ورزش و جوانــان 
اســتان همــدان و جمعــی از مســئولین 
شهرســتان برگــزار شــد ضمــن تقدیــر از 
دســت انــدرکاران برگــزاری ایــن مراســم 
و همچنیــن اصحــاب رســانه، اظهــار 
کــرد: مجموعــه باســتانی نهاونــد یکــی 
از مجوعــه هــای برتــر کشــور اســت کــه 
زحمــات زیــادی بــرای بهــره بــرداری آن 

ــت. ــده اس ــده ش کش
وی گفــت: در آغــاز دولــت تدبیــر و 
ــی  ــن ورزش ــزار اماک ــد دارای ۴۱ ه امی
ــه ۶۱  ــروز ب ــداد ام ــن تع ــه ای ــم ک بودی
هــزار مــکان ورزشــی در سراســر کشــور 
ــور  ــی، ام ــاون حقوق ــت. مع ــیده اس رس
مجلــس و اســتان هــای وزارت ورزش و 
جوانــان، اظهــار کــرد: در حــوزه جوانــان 
نیــز در ابتــدای دولــت ۳۰ ســازمان 
مــردم نهــاد در کشــور داشــتیم کــه این 
ــمن  ــزار ۵۰۰ س ــه ۳ ه ــروز ب ــم ام مه
رســیده اســت. وی بــا بیــان اینکــه 
روســتایی  ورزش  توســعه  حــوزه  در 
دارای ۷۰۰ خانــه ورزش  در گذشــته 
ــم در  ــن مه ــه ای ــم ک ــتایی بودی روس
حــال حاضــر بــه ۵ هــزار خانــه ورزشــی 

ــت. ــیده اس رس
تقــی زاده تصریــح کــرد: در ایــام اهلل 
دهــه فجــر نیــز ۲۲۴ پــروژه ورزشــی بــا 
اعتبــار ۵۰۲ میلیــارد تومــان در سراســر 
ــا در  ــی از آنه ــه یک ــاح ک ــور افتت کش
شهرســتان نهاونــد بــود کــه بــا افتتــاح 

ایــن ســرانه ورزشــی مــا بــه ۵۰۷ متــر 
ــا  ــت: ت ــت. وی گف ــیده اس ــع رس مرب
ــه ورزش  ــون در کشــور ۹۲۳ زورخان کن
باســتانی افتتــاح شــده و ۲۸ پــروژه دیگر 
نیــز در دســت ســاخت اســت کــه پیــش 
ــا  ــر ت ــروژه دیگ ــی شــود ۱۵ پ ــی م بین

ــت افتتــاح شــود. ــان دول پای
معــاون حقوقــی، امــور مجلــس و اســتان 
هــای وزارت ورزش و جوانــان بــا تاکیــد 
بــر اینکــه ورزش باســتانی ورزش آئینــی 
و ملــی اســت کــه رهبــر معظــم انقــاب 
ــط  ــتای بس ــی در راس ــدات فراوان تاکی
و گســترش آن داشــته انــد، گفــت: 
ــی در  ــته ورزش ــن رش ــبختانه ای خوش
شهرســتان نهاونــد دارای عاقمنــدان 
ــورد  ــه م ــان ک ــت همچن ــیاری اس بس
ارزنــده در سراســر  اقبــال پهلوانــان 
کشــور اســت. وی گفــت: در حــال 
ــاره  ــان در ۵ ق ــور جه ــر ۶۰ کش حاض
و  پهلوانــی  هــای  ورزش  فدراســیون 
ــذا  ــد ل ــرده ان ــاد ک ــه ای را ایج زورخان
ــا  ــام دنی ــد در تم ــم روزی برس امیدواری

ــیم. ــته باش ــیون را داش ــن فدراس ای
وی بــا بیــان اینکــه اگــر در کنــار همــه 
ــود  ــداث ش ــه اح ــک زورخان ــاجد ی مس
چیــز کمــی نیســت، گفــت: امیدواریــم 
کشــور  در  روســتایی  ورزش  توســعه 
ارتقــا پیــدا کنــد و خیریــن محتــرم نیــز 

ــد.  کمــک کنن
تقــی زاده خاطرنشــان کرد: خوشــبختانه 
شهرســتان نهاونــد مســئولین همــدل و 
توانــا دارد کــه در راســتای توســعه 
ــا حمایــت هــای اســتاندار  شهرســتان ب
محتــرم و نماینــده توانمنــد شهرســتان 
ــامی  ــورای اس ــس ش ــد در مجل نهاون
قــدم بــر مــی دارنــد. وی تصریــح 

کــرد: در خصــوص پیگیــری پــروژه 
ــد  ــاالی ۷۰ درص ــام ب ــه تم ــای نیم ه
حضــور  بــا  ای  جلســه  شهرســتان 
ــا حضــور وزیــر  مســئولین شهرســتان ب
ــم داد.  ــب خواهی ــان ترتی ورزش و جوان
معــاون حقوقــی، امــور مجلــس و اســتان 
هــای وزارت ورزش و جوانــان، افــزود: 
ــروژه هــای شهرســتان کــه  در حــوزه پ
ــتند  ــتانی هس ــار اس ــف اعتب داری ردی
ــرکل  ــری مدی ــا پیگی ــم ب ــز امیدواری نی
ورزش و جوانــان اســتان، حمایــت هــای 
اســتاندار محتــرم و مجمــع نماینــدگان 
اســتان بتوانیــم شــاهد تحــول و ارتقــاء 

ــیم. ــگاه باش جای

حامی ورزش و ورزشکاران 
شهرستان نهاوند هستم

ســپس علیرضــا شــهبازی اظهــار کــرد 
ــارش  ــا ب ــراه ب ــروز هم ــحالیم ام : خوش
بــرف و بــاران کــه نعمــات الهی هســتند 
شــاهد بهــره بــرداری از خدمــات نظــام و 
انقــاب در شهرســتان نهاونــد هســتیم.

وی ادامــه داد: بــرای افتتــاح و بهــره 
بــرداری هرچــه زودتــر ایــن پــروژه 
پیگیــری هــای متعــددی در حــوزه 

ــه در  ــت ک ــف صــورت گرف هــای مختل
ایــن بیــن پیگیــری هــای دکتــر ســیفی 
اســتان  جوانــان  و  ورزش  مدیــرکل 
همــدان در ایــن راســتا بــی بدیل اســت.
نماینــده مــردم نهاونــد در مجلــس 
ــح کــرد: یکــی  شــورای اســامی، تصری
دیگــر از عزیزانــی کــه از بــدو دوره 
ــروژه  ــرای پ ــه ب ــی مجدان ــس فعل مجل
ــروژه  ــد خصوصــا پ هــای ورزشــی نهاون
ــی  ــای فراوان ــاش ه ــتانی ت ــالن باس س
داشــتند دکتــر تقــی زاده معــاون وزیــر 
ورزش و جوانــان اســت کــه جــای تقدیر 
دارد. وی خاطرنشــان کــرد: خوشــحالیم 
در ســایه همدلــی بــا ارتباطات دوســتانه 
ــع توســعه شهرســتان  شــاهد رفــع موان

ــد هســتیم. نهاون

سالن باستانی شهید ُمبر نهاوند
 با اعتبار۳/۵ میلیارد تومان

 بهره برداری شد
اســتان  وجوانــان  ورزش  مدیــرکل 
ــهید  ــتانی ش ــالن باس ــت: س همدان،گف
ُمبــر نهاونــد بــا اعتبــار ۳/۵میلیــارد 

. شــد  بهره بــرداری  تومــان 
حمیــد ســیفی در آئیــن افتتــاح شــالن 

باســتانی شــهید مبــر شهرســتان نهاوند 
ــور  ــی، ام ــاون حقوق ــا حضــور مع ــه ب ک
مجلــس و اســتان هــای وزارت ورزش و 
ــان، امــام جمعــه، نماینــده مــردم،  جوان
مســئولین  از  جمعــی  و  فرمانــدار 
اظهــار  شــد،  برگــزار  شهرســتان 
ــر از  ــهید ُمب ــی ش ــالن ورزش ــرد: س ک
ســال ۱۳۸۹ آغــاز بــکار کــرده کــه 
ــای  ــری ه ــا پیگی ــروز ب خوشــبختانه ام
صــورت گرفتــه توســط نماینــده مــردم 
شهرســتان و فرماندار و ســایر مســئولین 
ــون  ــارد و ۵۰۰ میلی ــار ۳ میلی ــا اعتب ب

ــید. ــرداری رس ــره ب ــه به ــان ب توم
ــالن  ــن س ــه ای ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــع و ظرفیــت  ــا مســاحت ۶۲۰ مترمرب ب
ســالن  بهتریــن  از  تماشــاچی   ۲۲۰
ــت:  ــت، گف ــور اس ــتانی کش ــای باس ه
ــوزه  ــون در ح ــته تاکن ــد از گذش نهاون
ــی خــود  ــه حــق واقع ــف ب ــای مختل ه
نرســیده اســت امــا خوشــبختانه امــروز 
ــده  ــای اســتاندار و نماین ــت ه ــا حمای ب
ــورای  ــس ش ــتان در مجل ــردم شهرس م
ــتان  ــول در شهرس ــاهد تح ــامی ش اس
هســتیم. مدیــرکل ورزش و جوانــان 
اســتان همــدان، تاکیــد کــرد: امیدواریم 
بتوانیــم بــا حمایــت هــای وزیــر محتــرم 
ورزش، مســئولین استان همدان در راس 
اســتاندار تاشــگر موانع توســعه ورزش و 
جوانــان اســتان همــدان را یکــی پــس از 

ــم. ــع نمایی ــری رف دیگ

توسعه زیرساخت های ورزشی بخش 
خزل نهاوند در دستور کار باشد

در ادامــه مــراد ناصــری فرمانــدار نهاونــد 
ــی از  ــیفی یک ــر س ــت : دکت ــان داش بی
افتخــارات کشــور خصوصــا اســتان های 

زاگــرس نشــین هســتند.
ــم حضــور  ــان اینکــه امیدواری ــا بی وی ب
شــما و افتتــاح ســالن باســتانی شــهید 
مبــر نهاونــد منشــا خیــر و برکــت بــرای 
شهرســتان باشــد، گفــت: دکتــر ســیفی 
ــای کار و پاســخگو  ــد، پ ــری توانمن مدی
اســت کــه همــواره بــرای ارتقــاء جایــگاه 
اســتان همــدان در تــاش و تکابــو 
هســتند. فرمانــدار نهاونــد با بیــان اینکه 
خدمتگــذاری در دولــت تــا آخریــن روز 
ــد  ــت: ورزشــکاران نهاون ــه دارد، گف ادام
ــا  ــدر ب ــهدای گرانق ــری از ش ــا الگوگی ب
ــف  ــن مختل ــات در میادی ــل امکان حداق
ــم  ــذا امیدواری ورزشــی حاضــر شــدند ل
ــع  ــا رف ــه ه ــن دغدغ ــد ای در دوره جدی

ــردد. گ
ــان داشــته  ــه بی ــه اینک ــا اشــاره ب وی ب
ــه معنــای عــدم وجــود مشــکل و  هــا ب
بیــان کمبودهــای بــه معنای کار نشــدن 
در بخــش ورزش نیســت، گفــت: تقاضــا 
ــل  ــرای تکمی ــژه ای ب ــار وی ــم اعتب داری
شهرســتان  ورزشــی  هــای  پــروژه 

ــود. ــاص داده ش اختص
ناصــری بــا بیــان اینکــه خوابگاه ورزشــی 
ــرزول، اســتخر  ــد، چمــن گیــان، ب نهاون
بانــوان و غیــره از جملــه مهتریــن پــروژه 
ــاالی ۷۰ درصــد  ــه ب ــی هســتند ک های
پیشــرفت فیزیکــی دارد، گفــت: توســعه 
ــات  ــزات و امکان ــا و تجهی زیرســاخت ه
ورزشــی بخــش خــزل نهاونــد نیــز بایــد 

ویــژه دیــده شــود.
ــم  ــح کــرد: امیدواری ــان تضری وی در پای
و  ورزش  مدیــرکل  واالی  همــت  بــا 
جوانــان اســتان همــدان شــاهد توســعه 
و ارتقــاء جایــگاه ورزش و جوانان اســتان 

ــیم. ــد باش ــت جدی در دوره مدیری

معاون وزیر ورزش در نهاوند:

 923 سالن ورزش های زورخانه ای و باستانی در کشور فعالیت دارند

فریاد نهاوند:
مجلــس  در  نهاونــد  مــردم  نماینــده 
دومیــن  ورود  از  اســامی  شــورای 
مــدرن  اســکن  تــی  ســی  دســتگاه 
بــه نهاونــد در آینــده نزدیــک خبــر 
ــن  ــام ای ــا اع ــهبازی ب ــا ش داد. علیرض
ــاز  ــام نی ــرو اع ــرد: پی ــار ک ــر اظه خب
بیمارســتان آیــت اهلل علیمرادیــان مبنــی 
ــی و  ــی فعل ــتگاه قدیم ــض دس ــر تعوی ب
ــاز  ــی و نی ــه شــرایط کرونای ــا توجــه ب ب
دریافــت  از  پــس  شهرســتان  مبــرم 
ــتان  ــدرن بیمارس ــکن م ــی اس ــی ت س
شــهید قدوســی، دســتگاه دوم از محــل  
ــت  ــی بهداش ــکاری ســازمان جهان هم
و  تســهیات اعطایــی بانــک جهانــی 
بــزودی در اختیــار بیمارســتان آیــت اهلل 

علیمرادیــان قــرار خواهــد گرفــت.
وی گفــت: عــاوه بــر ایــن دســتگاه 
ــد  ــزات جدی ــکن، تجهی ــی اس ــی ت س
دیگــری در ادامــه ی تجهیــز مراکــز 
اطــاع  و  تحویــل  نهاونــد،  درمانــی 

رســانی خواهــد شــد.

ورود دومین دستگاه
 سی تی اسکن مدرن 

به نهاوند در آینده نزدیک

دوم اســفند ۹۸ بــرای بنــده یــادآور حماســه ای شــگرف و قــدم هایــی اســتوار اســت 
کــه همــواره بعنــوان یــک ســند افتخــار در زندگــی ام از آن یــاد خواهــم کــرد.

ســالروز حماســه ی مــردم شــریف نهاونــد کــه فرصــت خدمــت را بــه ایــن حقیــر 
ــن  ــای ای ــرای اعت ــم ب ــتوار و محک ــان را اس ــدم هایم ــان ق ــا کمکش ــا ب ــد ت دادن
شــهر برداریــم. خــدای را شــاکرم کــه بعــد از اندوختــن تجــارب فــراوان مدیریتــی، 
ــریف و  ــز، محترم،ش ــی عزی ــزار مردم ــه خدمتگ ــود ک ــم نم ــت را نصیب ــن موهب ای
بزرگــوار باشــم. و براســتی چــه اجــری باالتــر از خدمــت بــه مــردم زادگاهــم! بــی 
شــک اعتمــاد مــردم نهاونــد را یــک موهبــت و آزمــون الهــی بــرای خــود دانســته 
ــرای  ــف ب ــاش مضاع ــه و ت ــت صادقان ــر خدم ــزم ب ــود را مل ــن اصــل، خ ــر ای و ب
پیشــرفت، آبادانــی و توســعه ی شهرســتان مــی دانــم. دســت تــک تــک مســئولین 
را مــی فشــارم تــا در کنــار مــردم یــاری دهنده باشــند بــرای توســعه ی شهرســتان 
نهاونــد و ادای دیــن بــه مــردم شــریفش. باشــد کــه بــا کمــک تــک تــک عزیــزان، 

نهاونــد را بــه جایــگاه واقعــی اش بازگردانیــم.

علیرضا شهبازی،
خدمتگزار مردم شریف نهاوند در مجلس شورای سامی

بسمه تعالی

» اّن اهلل ال یُغیُِّر ما بقوم حّتي یغّیرو ما بانفسهم «
 خداوند سرنوشت هیچ قومي و »مّلتي« را تغییر نمي دهد

 مگر آنکه آنها خود تغییر دهند.

فریاد نهاوند : 
مجلــس  در  نهاونــد  مــردم  نماینــده 
ســرمایه گذاری  از  اســامی  شــورای 
ــر  ــتان خب ــن شهرس ــت در ای ــاد برک بنی

داد.
علیرضــا شــهبازی اظهــار کــرد: بر اســاس 
ــه  ــتان و ب ــود شهرس ــای موج ظرفیت ه
منظــور اشــتغالزایی جوانــان منطقــه، 
ــر احــداث فضــای  بنیــاد برکــت عــاوه ب
ســرمایه گذاری   نهاونــد،  در  آموزشــی 
ــرار  ــود ق ــتور کار خ ــادی را در دس اقتص
ــای  ــی دیداره ــزود: ط ــت. وی اف داده اس
صــورت گرفتــه بــا مســئولین بنیــاد 

برکــت و همچنیــن بازدیدهــای آنــان 
طرح هــای  از  شــد  مقــرر  نهاونــد  از 
ــاغل  ــم از مش ــتان اع ــتغالزای شهرس اش
ــدی  ــزرگ تولی ــای ب ــا طرح ه ــی ت خانگ
ــن  ــه در ای ــد ک ــل آی ــه عم ــت ب حمای
زمینــه ۲۰۰ طــرح ویــژه بــرای نهاونــد در 
نظــر گرفتــه شــده اســت. نماینــده مــردم 
نهاونــد در مجلــس شــورای اســامی 
ــرای  ــت اج ــرح در دس ــه ط ــاره ب ــا اش ب
)پوشــک(  پالــپ  فــاف  تولیدخمیــر 
ســرمایه گذاران  از  یکــی  ســوی  از 
نهاونــدی، مســئولین بنیــاد برکــت در 
ــتای  ــور در راس ــه مذک ــد از کارخان بازدی
توســعه ایــن طــرح اعــام امادگــی بــرای 
ســرمایه گذاری کردنــد. وی گفــت: در 
ــه۳۰  ــرح روزان ــن ط ــعه ای ــرورت توس ض
تــن خمیــر فــاف پالــپ تولیــد میشــود 
ــه صــورت مســتقیم  ــر ب ــرای ۳۰۰ نف و ب
ــهبازی  ــردد. ش ــاد میگ ــتغالزایی ایج اش
همچنیــن از آمادگــی بنیــاد برکــت بــرای 
احــداث پنــج مدرســه جدیــد در نهاونــد 

ــر داد. خب

بنیاد برکت در نهاوند سرمایه گذاری می کند
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دکتر علی اکبر سیف :
شــهر  در   ۱۳۲۰ ســال  در  مــن 
نهاونــد بــه دنیــا آمــدم. تحصیــات 
دبســتان و دبیرســتان را در همیــن 
شــهر گذرانــدم. پــس از پایــان 
و دریافــت  رســاندن تحصیــات 
ــتان  ــم دبیرس ــة دیپل ــی نام گواه
در رشــتة ریاضــی، بــرای گذرانــدن 
داوطلــب  وظیفــه،  نظــام  دورة 

ــدم.  ــش ش ــپاه دان ــت در س خدم
تعلیماتــی  دورة  مــاه   ۴ از  پــس 
 ۱۴ معلــم(،  تربیــت  و  )نظامــی 
مــاه خدمــت در روســتا بــه عنــوان 
ــش،  ــپاه دان ــم در دورة اول س معل
ــی  ــی تعلیمات ــاه دورة تکمیل و ۴ م
مــاه  مهــر  در  معلــم(،  )تربیــت 
ســال ۱۳۴۳ بــه عنــوان معلــم 
خدمــت  در  نهاونــد  روســتاهای 

آمــوزش و پــرورش در آمــدم.
ــتخدام در  ــس از اس ــاه پ ــد م چن
آمــوزش و پــرورش )دی ۱۳۴۳(، 
ــرای  ــاز، ب ــه عنــوان ســپاهی ممت ب
ادامــة تحصیــل در دورة یــک ســالة 
تربیــت سرپرســت ســپاه دانــش از 
ســوی مؤسســة تحقیقــات تربیتــی 
ــابق  ــی س ــای عال ــرای ه )دانشس
ــی(  ــم فعل ــت معل ــگاه تربی و دانش
ــده  ــران فراخوان ــه ته ــاب و ب انتخ

ــن دورة  ــان یافت ــس از پای شــدم. پ
ســپاه  سرپرســتی  ســالة  یــک 
)دورة  لیســانس  دورة  در  دانــش، 
ــال  ــک س ــل( ی ــالة مکم ــه س س
و  آمــوزش  رشــتة  در  نخســت 
ــی  ــش روانشناس ــا گرای ــرورش ب پ
ــال ۱۳۴۷  ــدم و در س ــه ش پذیرفت
لیســانس  درجــة  دریافــت  بــه 
ــی( از  ــروز کارشناس ــر ام ــه تعبی )ب
دانشســرای عالــی ســپاه دانــش 
ــران  ــی ته ــرای عال ــه از دانشس ک
ــدم.  ــل آم ــود نای ــده ب ــتقل ش مس
فــارغ  میــان  در  کــه  آنجــا  از 
اول  دورة  لیســانس  التحصیــان 
دانشســرای عالــی ســپاه دانــش 
ــود، از  رتبــة اول را کســب کــرده ب
ســوی وزارت آمــوزش عالــی بــرای 
فــوق  دورة  در  تحصیــل  ادامــة 
لیســانس )کارشناســی ارشــد( و 

روانشناســی  رشــتة  در  دکتــری 
ــه  ــاله ب ــورس ۴ س ــک ب ــی ی تربیت
اعطــا شــد و در شــهریور  مــن 
ــاالت متحــدة  ــه کشــور ای ۱۳۵۸ ب
امریــکا اعــزام شــدم و در دانشــگاه 
ایلینویــز جنوبــی تحصیــل در دورة 
تحصیــات تکمیلــی را آغــاز کردم. 
ــوق  ــنامة ف ــرداد ۱۳۵۰ دانش در خ
لیســانس )کارشناســی ارشــد( و در 
ــری  ــنامة دکت ــرداد ۱۳۵۲ دانش خ
دانشــگاه  همــان  از  را   )Ph.D(
ــاه ۱۳۵۲  ــودم. در تیرم ــب نم کس
ــه  ــتم و بافاصل ــران بازگش ــه ای ب
ســپاه  عالــی  دانشســرای  در 
دانــش کــه بعــداً بــه دانشــگاه 
ســپاهیان انقــاب و ســپس بــه 
دانشــگاه ابوریحــان بیرونــی تغییــر 
انقــاب  از  پــس  و  یافــت  نــام 
مؤسســة  و  دانشــگاه  چنــد  بــا 

ــام شــد  ــر ادغ ــی دیگ ــوزش عال آم
و مجتمــع دانشــگاهی ادبیــات و 
علــوم انســانی )دانشــگاه عامــه 
ــود  ــه وج ــی( را ب ــی فعل طباطبائ
آورد بــا ســمت اســتادیاری بــه 
آمــوزش و پژوهــش مشــغول شــدم.
آمــوزش  در  تاکنــون   ۱۳۵۲ از 
ایــران مشــغول خدمــت  عالــی 
بــوده و بــه تدریــس و تألیــف و 
پژوهــش در رشــتة روانشناســی 
اشــتغال  )پرورشــی(  تربیتــی 
ــی  ــای اجرای ــمت ه ــته ام. س داش
رئیــس  ســال  دو  شــامل  مــن 
ــی دانشــگاه  ــوم تربیت دانشــکدة عل
ســپاهیان انقــاب ایــران، یــک 
روانشناســی  گــروه  مدیــر  دوره 
پیــام نــور، و یــک دوره مدیــر گــروه 
دانشــگاه  تربیتــی  روانشناســی 

عامــه طباطبائــی بــوده ام.

مشاهیر نهاوند

فریاد نهاوند : 
مدیــر جهــاد کشــاورزی نهاونــد از بهــره بــرداری 
ــک  ــه  هیدروپونی ــن گلخان ــاز دوم مدرن تری از ف
ــد  غــرب کشــور اردیبهشــت ســال آتــی در نهاون

ــر داد. خب
ــا اعــام ایــن خبــر، اظهــار  کریــم حاج باباعلــی ب
کــرد: از ابتــدای شــروع فعالیــت هــای گلخانــه ای 
در نهاونــد کمتــر از چهــار هکتــار گلخانــه در ایــن 
شهرســتان وجــود داشــت کــه امــروز ایــن میــزان 
ــیده  ــال رس ــه فع ــار گلخان ــم هکت ــه ۱۵ و نی ب

اســت.
وی افــزود: عــاوه بــر ایــن میــزان، در حــال 
ــاحت  ــه مس ــدار ب ــزرگ علم ــهرک ب ــر ش حاض
بیــش از ۱۴ و نیــم هکتــار اســت کــه تاکنــون دو 
ــرداری رســیده  ــه بهره ب قطعــه از ۱۴ قطعــه آن ب
و مابقــی تــا چنــد مــاه آینــده مــورد بهره بــرداری 

ــرد. ــرار می گی ق
در  افــزود:  نهاونــد  مدیــر جهــاد کشــاورزی 
ــی  ــن گلخانه های ــی از مدرن تری ــر یک ــه فج ده
هیدروپونیــک غرب کشــور بــه مســاحت ۲ هکتار 
و بــا ۳۳ میلیــارد تومــان مــورد بهــره بــرداری قرار 
ــه  ــه ای آن ب ــل دلم ــول فلف ــه محص ــت ک گرف

ــود. ــادر می ش ــیه ص ــور روس کش
ــزرگ  ــا بیــان اینکــه فــاز دوم ایــن واحــد ب وی ب
ــه  ــده ب ــال آین ــاه س ــت م ــدی در اردیبهش تولی
ــا  ــرد: ب ــه ک ــید اضاف ــد رس ــرداری خواه ــره ب به
افتتــاح ایــن واحــد تولیــدی عــاوه بر اشــتغالزایی 
بــرای۳۷ نفــر ارز صادراتــی وارد کشــور می شــود.
مکانیــزه  سیســتم های  اجــرای  حاج باباعلــی 
آبیــاری را بــه عنــوان یکــی از عوامــل صرفه جویی 
در مصــرف آب ذکــر کــرد و افــزود: از مجمــوع ۱۹ 
ــت  ــاری تح ــه آبی ــل ب ــل تبدی ــی قاب ــزار اراض ه
ــزار  ــش از ۱۲ ه ــتان، بی ــن شهرس ــار در ای فش
ــرای  ــه ب ــه ک ــرار گرفت ــار تحــت پوشــش ق هکت
مابقــی نیــز در صــورت ایجــاد شــرایط الزم ایــن 

ــه اجــرا درخواهــد آمــد. طــرح ب
وی ســاماندهی نهــر شــعبان را از جملــه مطالبات 
دیرینــه کشــاورزان ایــن شهرســتان عنــوان کــرد 
ــان  ــارد توم ــا ۱۰۰ میلی ــا پیگیری ه ــت: ب و گف
ــا اجــرای آن بســیاری از  اختصــاص یافتــه کــه ب
کانالهــای ســنتی بــه ســیمانی تبدیــل شــده و در 
نتیجــه راندمــان مصــرف آب ۷۰ درصــد افزایــش 

مــی بایــد.

بهره برداری از فاز دوم 
مدرن ترین گلخانه  

هیدروپونیک غرب کشور 
اردیبهشت سال آتی در نهاوند

فریاد نهاوند:
ــد  ــت نهاون ــط زیس ــت محی ــس اداره حفاظ رئی
بــا بیــان اینکــه بــرای ایجــاد تصفیه خانــه 
ــت  ــه مهل ــک هفت ــد ی ــتارگاه دام در نهاون کش
داده شــد گفــت: بایــد واحــد صنعتــی مربوطــه 
ــه  ــداث تصفی ــه اح ــبت ب ــر نس ــه زودت ــر چ ه
خانــه مطابــق بــا اســتانداردهای محیــط زیســت 

ــد. ــدام کن اق
ــه  ــاد تصفیه خان ــزوم ایج ــر ل ــلگی ب ــرداد س مه
کشــتارگاه دام در ایــن شهرســتان تأکیــد کــرد و 
افــزود: بــا توجــه بــه ایجــاد آلودگی هــای مــداوم 
ناشــی از کشــتار و شستشــوی دام و پســاب های 
ناشــی از آن در کشــتارگاه دام، بایــد ایــن واحــد 
ــداث  ــه اح ــبت ب ــر نس ــه زودت ــر چ ــی ه صنعت
تصفیــه خانــه مطابــق بــا اســتانداردهای محیــط 

زیســت اقــدام کنــد.
وی گفــت: در همیــن راســتا بــه مدیریــت ایــن 
واحــد صنعتــی یــک هفتــه مهلــت داده شــده تــا 
ــرای ایجــاد  ــات الزم ب ــه ایجــاد مقدم نســبت ب
ــدام  ــت اق ــط زیس ــر محی ــر نظ ــه زی تصفیه خان
ــرای مــا ارســال کنــد. کــرده و گــزارش آن را ب

رئیــس اداره محیــط زیســت شهرســتان نهاونــد 
ــه مســاله حفاظــت از  ــب ک ــن مطل ــان ای ــا بی ب
محیــط زیســت مســاله ای حاکمیتــی اســت 
اضافــه کــرد: بــرای حفــظ محیــط زیســت همــه 
ــوارد  ــد م ــی بای ــای صنعت ــتگاه ها و واحده دس
الزم را رعایــت کننــد تــا زمینــه آلودگــی محیط 

اجتماعــی و طبیعــی فراهــم نشــود.
ــراه  ــه هم ــا ب ــت: م ــوص گف ــن خص وی در ای
صنعتــی  واحدهــای  تمــام  از  کارشناســان 
ــده  ــزی ش ــد برنامه ری ــزرگ بازدی ــک و ب کوچ
داریــم و نقــاط قــوت و ضعــف آنهــا را بــه لحــاظ 
ــه  ــن اینک ــم ضم ــاداوری می کنی ــی ی آالیندگ
ــا  ــف ب ــاط ضع ــن نق ــت ای ــن اس ــر ای ــاش ب ت
اســتفاده از ظرفیت هــای قانونــی برطــرف شــود.

ســلگی ورود بــه مســاله ســالم بــودن آب شــرب 
ــت از  ــتای صیان ــود در راس ــای خ را از برنامه ه
ــوان  ــط زیســت و ســامتی شــهروندان عن محی
ــالم  ــان از س ــور اطمین ــه منظ ــزود: ب ــرد و اف ک
ــاب،  ــز فاض ــک مراک ــای آب نزدی ــودن چاه ه ب
بازدیدهــا و آزمایش هایــی گرفتــه شــده و بــرای 
تعییــن ســالم بــودن آن بــه اســتان ارســال شــده 

اســت.
ــش  ــواب ازمای ــه ج ــی ک ــزود: در صورت وی اف
آلــوده  نشــان دهــد کــه چاه هــای شــرب 
ــت الزم از ســوی دســتگاه  ــد مدیری ــد بای بوده ان
ــده و  ــام ش ــص انج ــع نواق ــرای رف ــه ب مربوط
اشــکاالت موجــود آن برطــرف شــود کــه البتــه 
مــا هــم تــاش داریــم کــه مســئولین را مجــاب 

ــم. ــن کار کنی ــام ای ــه انج ب

تصفیه خانه کشتارگاه دام نهاوند 
ظرف یک هفته ایجاد شود

یادداشت

فریاد نهاوند: 
زهرا سهرابی )کارشناس نرم افزار(

تاکنــون پیــش آمــده اســت کــه 
تلگــرام  در  کــردن  چــت  هنــگام 
حوصلــه ی تایــپ متــن را نداشــته 
باشــید، یــا در حــال رانندگــی باشــید 
و امــکان تایــپ کــردن برایتــان مهیــا 
ــع  ــه مواق ــن گون ــاً در ای ــد. قطع نباش
ــپ  ــای تای ــه ج ــتید ب ــر می توانس اگ

کــردن، صحبــت کنیــد و متــون بــه طــور خــودکار تایــپ شــوند 
بهتــر بــود. میبایســت بدانیــد چنیــن کاری دیگــر آرزو نیســت و 
ــون  ــد و مت ــت کنی ــان فارســی صحب ــه زب ــد ب ــون می توانی اکن
ــکار  ــرای این ــوند. ب ــپ می ش ــرام تای ــودکار در تلگ ــور خ ــه ط ب

ــد: ــه کنی ــه توج ــد نکت ــه چن ــت ب کافیس
۱- ایــن کار از طریــق رباتــی بــه نــام Voicy انجــام می گیــرد. 
ــط  ــر را در محی ــارت زی ــات، عب ــن رب ــه ای ــی ب ــرای دسترس ب
چــت بــا خودتــان یــا دوســت تان و یــا حتــی یکــی از گروه هــا، 

ارســال نماییــد:
@voicybot

۲- اکنون لینک آن را لمس نمایید.
۳- پــس از بــاز شــدن صفحــه ربات،دکمــه ی Start را انتخــاب 

کنیــد تــا ربــات راه انــدازی شــود.
۴- ســپس در میــان لیســت زبان هــا دکمــه ی )>( را چنــد بــار 
انتخــاب نماییــد تــا Persian قابل مشــاهده شــود. ســپس آن 

ــاب کنید. را انتخ
ــه  ــد و شــروع ب ۵-  اکنــون دکمــه ی ضبــط صــدا را نگــه داری
صحبــت کنیــد و در نهایــت ایــن دکمــه را رهــا کنیــد تــا صدای 

ضبط شــده  شــما بــرای ربــات ارســال شــود.
۶- چنــد لحظــه بعــد در پاســخ صــدای شــما، متــن تایــپ شــده 

را دریافــت خواهیــد کرد.
ــوروارد  ــا ف ــرده ی ــی ک ــن را کپ ــن مت ــد ای ــون می توانی ۷- اکن
نمــوده و بــرای دوســتان  خــود ارســال کنیــد. طبیعتــا هــر چقدر 
ــات  ــد، تشــخیص آن توســط رب ــان کنی ــات را ســلیس تر بی لغ
آســان تر خواهــد بــود. امــا بــه طــور کلــی توانایــی ایــن ربــات در 

تشــخیص کلمــات فارســی بســیار خــوب اســت.

با این روش میتوانید تصحیح خودکار کلمات در اندروید 
خود را خاموش کنید:

ــه  ــی میتون ــن ویژگ ــتید، ای ــریع هس ــت س ــک تایپیس ــر ی  اگ
در تصحیــح خطــا و اشــتباهات امایــی بــه شــما کمــک کنــه 
ــع  ــت و درواق ــته کننده هس ــیار خس ــوارد بس ــی م ــا در بعض ام
کلماتــی بــه شــما پیشــنهاد می دهــد کــه بــا معنــای کل عبارت 
هیــچ ارتباطــی نــدارد. بنابرایــن اگــر تمایــل داریــد کــه ویژگــی 
تصحیــح خــودکار را غیرفعــال کنیــد بازهــم چنــد نکتــه قابــل 

توجــه وجــود دارد:
۱- تنظیمات گوشی را باز کنید.

۲- گزینه Languages & input را پیدا کنید.
۳- گزینــه Virtual Keyboards را بــاز کنیــد. )البتــه 
ــی  ــف کم ــای مختل ــارت در اندرویده ــن عب ــت ای ــن اس ممک
متفــاوت باشــد و شــما بایــد کیبــورد مــورد اســتفاده فعلــی خود 

ــد(. را انتخــاب کنی
۴- روی Text Correction کلیک کنید.

۵-ویژگی Auto-correction را خاموش کنید.
۶-کار تمام است. 

تبدیل صدای شما به متن در 
تلگرام با پشتیبانی از زبان فارسی

فریاد نهاوند : 
ــد  ــتان نهاون ــارت شهرس ــدن و تج ــت، مع ــس اداره صنع رئی
گفــت: اجبــار مشــتریان بــه خریــد هرگونــه کاالی ناخواســته 
ــوده و  ــاری ب ــروش اجب ــداق ف ــی مص ــن نبات ــا روغ ــراه ب هم

ــود. ــوب می ش ــف محس تخل
 نقــی کاکاونــد بــا اعــام خبــر، گفــت: طــی روزهــای گذشــته 
از ســوی شــهروندان گزارش هایــی مبنــی بــر فــروش اجبــاری 
کاال همــراه بــا روغــن نباتــی بــه ایــن اداره اعــام شــده کــه 

پیگیری هــای الزم در ایــن زمینــه بــه عمــل آمــده اســت.
ــا بــروز التهــاب در بــازار روغــن نباتــی  وی بــا بیــان اینکــه ب
برخــی از فروشــندگان مــواد غذایــی در اقدامــی فرصــت 
ــز عرضــه و مصــرف  ــه مراک ــی ب ــروش روغــن نبات ــه، ف طلبان
ــرده  ــوالت ک ــی محص ــد برخ ــه خری ــوط ب ــدگان را من کنن
بودنــد گفــت: از آنجــا کــه نظــارت بــر بــازار مصــرف بــر عهــده 
ــئول  ــتگاه های مس ــر دس ــاف و دیگ ــاق اصن ــن اداره و ات ای
ــه  ــون ب ــا کن ــت انجــام شــده و ت ــا جدی اســت کار نظــارت ب

ــت. ــده اس ــر الزم داده ش ــد تذک ــد واح چن
رئیــس اداره صنعــت، معــدن و تجــارت شهرســتان نهاونــد بــا 
بیــان اینکــه شــهروندان گــزارش  خــود را در ایــن زمینــه بــه 
بازرســان مــا یــا اتــاق اصنــاف اعــام کننــد افــزود: در صــورت 
ــا  ــق ب ــف مطاب ــی متخل ــای صنف ــن مســاله، واحده ــرار ای تک
ــه  ــد شــد کت ــی خواهن ــی معرف ــرات حکومت ــه تعزی ــون ب قان
البتــه مــا ایــن موضــوع را بــه صــورت حضــوری بــه اتحادیــه 

ــم. ــادآوری کرده ای ــز ی ــاف نی ــای اصن ه
وی در خصــوص وضعیــت روغــن در نهاونــد گفــت: در ســطح 
شهرســتان بــه لحــاظ روغــن بــا کمبــودی مواجــه نیســتیم و 
بــا هماهنگی هــای صــورت گرفتــه مــردم مــی تواننــد روغــن 

مــورد نیــاز خــود را از درب کارخانــه تهیــه کننــد.

فروش اجباری کاال با روغن 
نباتی ممنوع است

فریاد نهاوند : 
رئیــس  دارایــی  محمدحســین 
شهرســتان  پــرورش  و  آمــوزش 
ــود  ــری خ ــت خب ــد در نشس نهاون
بــا اصحــاب رســانه ایــن شهرســتان 
ــام دهــه ی فجــر  ضمــن تبریــک ای
پیــروزی  ســالگرد  امیــن   ۴۲ و 
تبریــک  و  اســامی  جمهــوری 
میــاد بــا ســعادت حضــرت فاطمــه 
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــرا)س( ب الزه
ــاری  ــه آم ــرورش جامع ــوزش و پ آم
ــتگاه  ــک دس ــترده ای دارد و ی گس
انســان ســاز اســت ، اظهــار داشــت 
: حــدود ۲۶ هــزار نفــر دانــش آمــوز 
تحــت پوشــش ایــن اداره اســت کــه 
ــا  ــروس کرون ــه ورود وی ــه ب ــا توج ب
ــرای  ــواده هــا ب ــی خان ، بحــث نگران
ــه  ــد، ک ــرح ش ــود مط ــدان خ فرزن
ــه  ــرورش ب ــوزش و پ ــه آم وزارتخان
ــرای  ایــن مهــم ورود پیــدا کــرد و ب
حــل ایــن مشــکل و کاهــش دغدغه 
ــی  ــبکه بوم ــا ش ــواده ه ــای خان ه
شــاد را راه انــدازی کــرد کــه اوایــل 
ــوز تکمیــل نشــده  ظرفیــت هــا هن
بــود ولــی رفتــه رفتــه کارهــای ایــن 
ــر شــد. شــبکه کاملتــر و تکمیــل ت
مدیــر آمــوزش وپــرورش نهاونــد در 
ــتان  ــانه شهرس ــاب رس ــع اصح جم
آمــوزش  تعطیلــی  بــا  گفــت: 
حضــوری، کار معلمــان و عوامــل 
اجرایــی مــدارس مــا چندیــن برابــر 
شــده اســت و ایــن عزیــزان تــا 
پاســی از شــب مشــغول بررســی 
و  دانش آمــوزان  هــای  فعالیــت 
تهیــه ی محتوای آموزشــی هســتند.

در این نشســت خبری محمدحسین 
دارایــی ضمــن تبریــک ایــام اهلل دهه 
ــا  ــت: ب ــار داش ــر اظه ــارک فج مب
توجــه بــه اینکــه آمــوزش و پــرورش 
جامعــه آمــاری گســترده ای دارد، از 
ــژه ای در  ــگاه بســیار مهــم و وی جای
ــن  ــت و تامی ــوردار اس ــه برخ جامع
کننــده ی نیــروی انســانی بــه عنــوان 
مهمتریــن عامل پیشــرفت و توســعه 

جامعــه مــی باشــد.
وی بــا بیــان اینکــه با شــیوع ویروس 
کرونــا و تعطیلــی آمــوزش حضوری، 
ــا  ــی م ــل اجرای ــان و عوام کار معلم
ــزود:  ــر شــده اســت، اف ــن براب چندی
کرونــا از ســویی ســامت شــهروندان 
را بــه خطــر انداخــت، و ایــن تهدیــد 
ــث  ــویی باع ــا از س ــود؛ ام ــی ب بزرگ
توجه بیشــتر بــه اســتفاده از ظرفیت 
بســیار بــزرگ فضــای مجــازی شــد 

کــه در ایــن زمینــه رونمایــی از 
ــوزان  ــش آم ــی دان ــبکه آموزش ش
دســتاوردهای  از  یکــی  )شــاد(، 
ــرورش  ــوزش وپ ــزرگ آم ــیار ب بس
بــود کــه در پســاکرونا نیــز در کنــار 
ــل  ــوری، مکم ــای حض ــوزش ه آم
و  تعلیــم  بــرای  خوبــی  بســیار 
تربیــت دانــش آمــوزان خواهــد بود.
دارایــی بــا اشــاره بــه اینکــه در حال 
ــد  ــرورش نهاون ــوزش وپ ــر آم حاض
دانش آمــوز  هــزار  بــر ۲۵  بالــغ 
تحــت پوشــش دارد، اظهــار داشــت: 
بــا شــیوع کروناویــروس، بحــث 
نگرانــی خانــواده هــا را در خصــوص 
کاس  در  دانش آمــوزان  حضــور 
هــای درس مجــازی را داشــتیم کــه 
ــاد  ــی ش ــبکه بوم ــدازی ش ــا راه ان ب
ــواده  ــن مشــکل و دغدغــه ی خان ای

ــد. ــز برطــرف گردی ــا نی ه
ــه در دوران  ــر اینک ــد ب ــا تاکی وی ب
ــوزش حضــوری اجــازه  ــی آم تعطیل
از  آمــوزی  دانــش  ایــم  نــداده 
ــح  ــد، تصری ــروم بمان ــل مح تحصی
ــوزان  ــش آم ــداد کل دان ــرد: از تع ک
شهرســتان، ۸۹ درصــد آنــان در 
و  هســتند  فعــال  شــاد  شــبکه 
بــه  نیــز  باقی مانــده  ۱۱ درصــد 
ــوزش  ــه آم ــف، ازجمل ــرق مختل ط
تلویزیونــی، لــوح هــای فشــرده، 
و...  آموزشــی  هــای  درســنامه 
آمــوزش هــای الزم را دریافــت مــی 

ــد. کنن
پــرورش  و  آمــوزش  مدیــر 
نهاونــد نقــش رســانه ها در 
ــی  ــداف متعال ــازی اه پیاده س
نظــام تعلیــم و تربیت را بســیار 
ــگاران  ــت و خبرن ــم دانس مه
و اصحــاب رســانه خواســت 
ــوزش و  ــه آم ــتا ب ــن راس در ای

ــد. ــک کنن ــرورش کم پ

تشــریح  بــه  ادامــه  در  دارایــی 
ــت  ــتاوردها و موفقی ــن دس مهمتری
پــرورش  و  آمــوزش  اداره  هــای 
اخیــر  ماه هــای  در  شهرســتان 
پرداخــت و مــواردی از مهمتریــن 
ایــن دســتاوردها را بــرای خبرنگاران 
ــود. ــوان نم ــروار عن ــه صــورت تیت ب
دانــش  درصــد   ۸۹ گفــت:  وی 
ــاد  ــبکه ش ــه ش ــد ب ــوزان نهاون آم
متصــل هســتند و ۱۱ درصــد از 
آنهــا  جــز شــبکه نمــی باشــند، کــه 
طبــق بخشــنامه بــه صورت مســتمر 
ــطح اداره  ــی در س ــات توجیه جلس
کل برگــزار شــد و بــرای شــروع 
ــه در  ــانی ک ــی وکس ــال تحصیل س
شــبکه شــاد حضــور نداســتند چــاره 
اندیشــی شــدکه ۴۱ درصــد از دانش 
ــوری در  ــورت حض ــه ص ــوزان ب آم
ــدارس  ــت ، م ــم جمعی ــدارس ک م

ــه  ــورت پای ــه بص ــتایی و روزان روس
ــا  ــد ب ــوده ان ــره ب ــار نف ــه چه ای س
ــکل هــای بهداشــتی و  رعایــت پروت
بــرای اینکــه از درس عقــب نماننــد 

ــد . ــدا کردن ــتقرار پی ، اس
وی تصریــح کــرد: از آن ۱۱ درصدی 
حضــور  شــاد  شــبکه  در  کــه 
رســانه  از  درصــد   ۵۱ نداشــتند، 
 ۸ کردنــد،  اســتفاده  تلوزیــون  و 
درصــد بســته آموزشــی، ۴۱ درصــد 
ــد  ــدا کردن ــور پی ــدارس حض در م
ــان و  ــه کمــک فرهنگی ــه ب کــه البت
خیریــن افــراد فاقــد گوشــی و تبلــت 
، گوشــی هــای هوشــمند اهدا شــد .
دســتگاه  عــدد   ۱۱۰ افــزود:  وی 
گوشــی هــای هوشــمند بــرای دانش 
آمــوزان فاقــد گوشــی شهرســتان بــا 
مشــارکت خیریــن فرهنگــی وســایر 
ــش  ــار دان ــه و در اختی ــار تهی اقش
آمــوزان فاقــد گوشــی قــرار گرفــت .
ــج روز  ــل و پن ــت: چه ــی گف دارای
ــد  ــی جدی ــال تحصیل ــروع س از ش
در  فرهنگــی  همــکاران  آمــوزش 
عوامــل اجرایی در راســتای اســتفاده 
از شــبکه شــاد را داشــته ایــم از 
دبیــران مقطــع اول و دوم راهنمایــی 
بــا رعایــت پروتــکل هــای بهداشــتی 
و بــرای ۴۰ نفــر برگــزار شــد جهــت 
بــرای  همــکاران  الزم  توانایــی 
اســتفاده حداکثــری از شــبکه شــاد، 
و همچنیــن از طریــق ویــس و پیــام 
حــوزه ی فنــاوری مــا پیوســته بــرای 
همــکاران آمــوزش را ارســال کردنــد.
ــات  ــرد: جلس ــان ک ــر نش وی خاط
ــتیم  ــار داش ــه یکب ــی دوهفت توجیه
ــه در  ــی ک ــای میدان ــرای نظارته ب
طــول تابســتان انجــام شــدتحت 
ــه هــدف  ــر، ک ــروژه ی مه ــوان پ عن
ــی  ــازی کیف ــاده س ــروژه آم ــن پ ای
مــدارس  در  آموزشــی  فضاهــای 
را  اســتانی  اول  رتبــه  و  اســت. 
کــرد.و  کســب   ۹۹ تابســتان  در 
ــه:  ــن تشــکیل شــش کمیت همچنی
ــتان تحــت  ــکار اس ــه ی ابت ۱ کمیت
عنــوان ایمنــی و ســامت  ۲ کمیتــه 
انســانی  نیــروی  ســازماندهی  ی 
و  آموزشــی  فضاهــای  کمیتــه   ۳
و  توجیــه  کمیتــه   ۴ تجهیــزات 

و  نظــارت  ی  کمیتــه   ۵ تبلیــغ 
ارزیابــی عملکــرد ۶ کمیتــه ی تایید 

صاحیــت.
ادامــه گفــت: فعالیتهــای  وی در 
ــر  ــا ذک ــرورش ب ــوزش و پ ــر آم اخی

ــوارد م
۲۰ رتبــه زیــر ســه هــزار نفــر در 

کنکــور سراســری ۹۹ 
 کســب عنــوان شــورای برتــر 

اســتان همــدان
 کســب ۹ رتبه کشــوری و اســتانی 
در جشــنواره علمــی و پژوهشــی 

ــوزی  ــش آم پژوهشســرای دان
ــه ســوم کشــوری در   کســب رتب
جشــنواره فرهنگــی و هنــری منطقه 

علمــدار' طــرح شــهید ســلیمانی 
 کســب عنــوان برگزیــده کشــوری 

در جشــنواره مهتــاب در نــور
 کســب رتبــه اول کشــوری در 

جشــنواره الگوهــای تدریــس
 کســب رتبــه دوم کشــوری در 
ــانزدهمین  ــوری ش ــش غیرحض بخ

ــس  ــای تدری ــنواره الگوه جش
 کســب رتبــه ســوم کشــور در 
ــش  ــط دان ــا توس ــی پای ــگ علم لی

آمــوزان شهرســتان نهاونــد 
 کســب رتبــه برتــر اســتان در 

بخــش اقــدام پژوهشــی 
 کســب رتبــه دوم اســتان توســط 

گروههــای آمــوزش متوســطه 
 کســب رتبــه اول اســتان توســط 

ســرگروههای پایــه دوم ابتدایــی 
 کســب رتبه ســوم اســتان توســط 

ســرگروههای پایه ششــم 
 ۱۳۸ درس نامــه هــای پایــه هــای 
ــش  ــرای دان ــع آن ب ــف و توزی مختل

آمــوزان فاقــد شــبکه شــاد
 تشــکیل کارگاههــای آموزشــی و 
فعالیتهــای انجــام شــده در حــوزه ی 

مالــی و پشــتیبانی 
 فعالیتهــای انجــام شــده در حــوزه 

ی مالــی و پشــتیبانی
 ایــزوگام ۱۰ آموزشــگاه بــه متــراژ 

۳۰۰۰ متــر مربــع 
 نصــب سیســتم گرمایشــی در 
چهــار مدرســه بــا اعتبــار یــک 
میلیــاردو چهارصــد میلیــون تومــان 
ــج ۲۰  ــه و پکی ــر موتورخان  تعمی

ــگاه  آموزش
تعمیــر میــز ونیمکــت و۱۰۰   
ــی  ــد و ۳۰۰ صندل ــز جدی ــدد می ع
تعمیــر ۶۰ صندلــی  و  امتحانــی 
ــی  ــض ۱۵۰ صندل ــدار و تعوی چرخ
ــر  ــوازم التحری ــدای ل ــری و اه دفت
ــوز  ــش آم ــش از ۱۰۰۰ دان ــرای بی ب
 آســفالت دو مدرســه و دیوارکشی 

آموزشگاه دو 
دو ســاختمان  مقــاوم ســازی   
و هزینــه ای برابــر ۱۱۰ میلیــون 

ــان  توم
در  کامــل همــکاران  پوشــش   
بیمــه حــوادث و ایجــاد وام ضــروری 
ــارد  ــه ارزش ۱۷۲ میلی ــا ب ــن آنه بی
ریــال طــی ایــن ده ماهــه برابــر 

موجــودی 
از  از یکــی   ۳۲ هــزار ماســک 
 ۱۰۰۰ و  شــد  توزیــع  خیریــن 
ــه از شــرکت  ــی ک اســپری ضدعفون
فومــن شــیمی بــوده اســت و ۱۰۰۰ 
توســط مجمــع  وایکتــس  لیتــر 
صنفــی فرهنگیــان مایــر در کل 
ــن  ــده و بی ــام ش ــوده انج ــور ب کش
ــل  ــده وتحوی ــع گردی ــدارس توزی م

داده شــده اســت.
 در حــوزه ی پرورشــی و ورزشــی 
 ، اداره کل  معاونــت ســامت  بــا 
ــا  ــدارس ب ــن م ــزات بی کاروان تجهی
ــع  ــغ ۴۰۰ میلیــون تومــان توزی مبل

شــد
دانــش  انتخابــات  برگــزاری   
آمــوزی غیــر حضوری و مناســبتهای 
ملــی و مذهبــی تحــت عنــوان دفــاع 
مقــدس بــوده اســت و برنامــه هــای 

ــاب ... ــگ انق ــر و زن ــه ی فج ده
 شــرکت ۶ هــزار دانــش آمــوز 
پرســش  فراخــوان  در  فرهنگــی 
ــی و فرهنگــی  ــر و مســابقات مل مه
ــف  ــا و جشــن تکلی ــته ه و دل نوش
بــرای دختــران بــه مناســبت والدت 

حضــرت زینــب )س(
 برگــزاری مراســم قــرآن و عتــرت 
و برگــزاری پویــش نمــاز بــا خانــواده 
و دریافــت بیــش از ۵۰۰۰ هــزار 

تســبیح 
ــش  ــه رزمای  اجــرای شــش مرحل
 ۴۰۰ از  بیــش  وتوزیــع  مومنانــه 

ــتی  ــته بهداش بس
نفــر  پوشــش ۵۸۱  و  جــذب   
ســوادآموز ۱۶۶ نفــر دوره ی انتقــال 
ــازماندهی در  ــر دوره ی س و۱۷۰ نف

۵۱ کاس درســی 
ــی  ــابقات کتابخوان ــزاری مس  برگ
ــران  ــان و دخت ــد ســازی زن و توانمن
بــا آمــوزش مهارتهــای تابلــو فــرش' 

خیاطــی وآرایشــگری
عــدد  از ۳۵۰۰  بیــش  تولیــد   
ماســک توســط دانــش آمــوزان 

محلــی... یادگیــری  مرکــز 

مدیر آموزش وپرورش نهاوند بیان داشت:

با تعطیلی آموزش حضوری، کار معلمان و عوامل اجرایی مدارس ما چندین برابر شده است

فریاد نهاوند :
امــام جمعــه نهاونــد گفــت: طــرف 
هــای مقابــل برجــام بایــد در عمــل 
تحریــم هــا را بردارنــد و مــا راســت 
آزمایــی کنیــم چــون از طــرف های 

مقابــل شــعار زیــاد شــنیده ایــم.
والمســلمین  االســام  حجــت 
عباســعلی مغیثــی امــام جمعــه 
نهاونــد در خطبــه هــای ایــن هفتــه 
)۱ اســفند مــاه ۱۳۹۹(نمــاز جمعــه 
گفــت: عــاج درد هــای مزمــن 

کشــور در گــرو شــرکت حداکثــری 
در انتخابــات و انتخــاب اصلح اســت 
کــه مســئله ای بســیار مهــم اســت.
وی اظهــار داشــت: انتخــاب دولــت 
جــوان انقابــی انتخــاب اصلــح 
اســت دولتــی که مشــکات کشــور 
را حــل کنــد و شــب و روز کار کند.
حجــت االســام مغیثــی ادامــه داد: 
ــرکار و  ــی کــه کــم خــرج و پ دولت
دلســوز مردم باشــد و بــرای خدمت 
ــد و  ــب و روز نشناس ــردم ش ــه م ب

باشــد. وی  حامــی مســتضعفان 
ــا  ــه ه ــری از خطب ــش دیگ در بخ
گفــت: دولــت هــای آمریــکا در 
ــد و  ــم ندارن ــا ه ــی ب ــرد تفاوت راهب
ــرف  ــعار و ح ــت در ش ــن اس ممک
بــا هــم تفاوت هایــی داشــته باشــند 
ولــی همــه متعهــد بــه حمایــت از 

ــتند. ــتی هس ــم صهیونیس رژی
اظهــار  نهاونــد  جمعــه  امــام 
ــوری  ــا کش ــام تنه ــت: در برج داش
ــا  ــود م ــه تعهــدات ب ــد ب کــه پایبن

ــام  ــا از برج ــی ه ــم و آمریکای بودی
ــم  ــا ه ــی ه ــدند و اروپای ــارج ش خ
فقــط حــرف مــی زننــد و در عمــل 

ــد. ــان ندادن ــزی نش چی
وی ادامــه داد: طــرف هــای مقابــل 
برجــام بایــد در عمــل تحریم هــا را 
بردارنــد و مــا راســت آزمایــی کنیم 
چــون از طــرف هــای مقابــل شــعار 

زیــاد شــنیده ایــم.
حجــت االســام مغیثــی افــزود: در 
ــه مجلــس  کشــور مــا طبــق مصوب
ــل  ــا عم ــد و ت ــد ش ــل خواه عم
نبینیــم و تحریــم هــا برداشــته 
نشــود مــا هــم بــه تعهــدات عمــل 

ــم. نمــی کنی
وی بیــان داشــت: امــروز ایــران 
اســامی قدرتمنــد اســت و کســی 
در داخــل نبایــد از آمریــکا بترســد 

چــون در عرصــه هــای مختلــف مــا 
ــا  ــم و ب ــت داده ای ــکا را شکس امری

ــم. ــرق داری کشــور گذشــته ف
امام جمعــه نهاونــد گفــت: انهــا 
میخواهنــد ایــران بــه شــرایط قبــل 
برگــردد و نــه موشــک داشــته 
ــه  ــم هســته ای و ن ــه عل باشــد و ن
نفــوذ منطقــه ای داشــته باشــد 
ــن کار را  ــی ای ــچ آدم عاقل ــی هی ول
نمــی کنــد کــه از ابزارهــای قــدرت 

ــردارد. ــت ب دس
حجــت االســام مغیثــی بیــان 
داشــت: رهبــر معظــم  انقــاب بــه 
عنــوان فصــل الخطــاب در ایــن 
موضــوع  فرمودنــد کــه بایــد از 
طــرف هــای مقابــل عمــل ببینیــم 
ــه  ــم ب ــی نکنی ــتی آزمای ــا راس و ت

ــم. ــی گردی ــر نم ــدات ب تعه

امام جمعه نهاوند

طرف های مقابل برجام فقط شعار دادند
مشارکت حداکثری و انتخاب دولت جوان انقالبی مهم است
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پیام تلفنی

جــای  بــه  نهاونــد  ارشــد  مدیــران 
ــه شــهر  وعــده ی تبدیــل بخــش هــا ، ب
ــاز پــس گیــری روســتاهای  ــه فکــر ب ،ب
ــند  ــزل باش ــش خ ــه بخ ــت رفت از دس
وهمــه تــوان خــود را بــرای توســعه 
ــه  ــه اینک ــد ن ــه کار ببندن ــتان ب شهرس
ــت  ــه گوش ــتان ب ــل شهرس ــده تبدی وع
نــذری را بدهنــد! و ایــن شهرســتان 
ــتای  ــک روس ــه ی ــل ب ــی را تبدی تاریخ

ــد!  ــزرگ نکنن ب
)۰۹۰۱۰۰۰۰۸۹۶(

روســتا  و  شــهر  شــورای  انتخابــات 
پوســتی  زیــر  فعالیتهــای  و  نزدیــک 
وغیــر آشــکار داوطلبــان کــم کــم، 
هــم آشــکارتر خواهــد شــد. امیدواریــم، 
ــاال  ــش ب ــا بین ــردم نهاوند،ب ــار م ــن ب ای
ــد  ــرادی را برگزینن ــل، اف ــق کام و تحقی
ــی وتوســعه ی ایــن  ــه اســباب ترق ک
کهــن شــهر خســته را،فراهــم نماینــد. و 
از رای دادن بــه آنــان پشــیمان نشــوند. 
ــازی  ــات و ظاهرس ــب تبلیغ ــردم فری م
امیــن  اشــخاص  و  نخورنــد  را  افــراد 

ومتخصــص را انتخــاب نماینــد.
)۰۹۱۸۰۰۰۰۰۲۵۴(

ــا و  ــاده روه ــراً اوضــاع اســفناک پی ظاه
ــرای  ــی ب ــهر، اهمیت ــطح ش ــداول س ج

ــدارد! ــد ن ــهرداری نهاون ــورا وش ش
بعــدی، در راس   ،شــورای  امیدواریــم 
ــه  ــامان دادن ب ــر وس ــش س ــه های برنام
مبلمــان شــهری تغییــر چهــره ظاهــری 
ایــن شــهر باشــد. )مــوش هــای درشــت 
ــهر  ــطح ش ــوده ی س ــداول  فرس در ج
رو هــای  پیــاده  و  جــوالن میدهنــد 
تریــن  زشــت  ناهمگــون  و  ناهمــوار 
ــیم  ــی ما،ترس ــهر تاریخ ــره را از ش چه

ــد(.  ــرده ان ک
)یک شهروند(

بدینوســیله از طریــق نشــریه وزیــن 
ــی  ــکر قلب ــپاس وتش ــد، س ــاد نهاون فری
خــود را از گروههــای جهــادی و بانیــان 
ــپاه ، در  ــلیمانی در س ــهید س ــرح ش ط
خصــوص بیمــاران کرونائــی ، بــه اطــاع 

ــانیم. میرس
)جمعی از شهروندان( 

علــت صــدور مجــوز بــرای دو درمانــگاه 
فاصلــه  بــه  روزی  شــبانه  خصوصــی 
ــان ۱۷  ــر در خیاب ــد مت ــر یکص حداکث
شــهریور نهاوند،جــای تعجــب اســت! 
ایــن درمانگاههــا، وضعیــت ترافیکــی این 
منطقــه را بــه شــدت بــه هــم زده انــد و 
مشــکاتی را بــرای تــردد وســایل نقلیــه 
مســئولین  کاش  انــد!  آورده  بوجــود 
ــه  ــه و عاقان ــع عادالن ــرم،در توزی محت
ــاط  ــی در نق ــتی و رفاه ــات بهداش امکان
مختلــف شــهر،با درایــت بیشــتری اقــدام 

ــد.  میکردن
)۰۹۱۸۰۰۰۰۶۵۸(

ــد  ــری نشــریه فریادنهاون ــه گ ــا مطالب م
در خصــوص اســتخدام بــدون ضابطــه و 
ــدان  ــه چن ــخ ن ــون   وپاس ــارج از قان خ
را دنبــال میکنیــم.  بــه آن  منطقــی 
مســئولی کــه چنیــن پاســخی داده 
ــد و  ــردم آگاهن ــد، م ــد بدان ــت، بای اس
مطالــب را رصــد مــی کننــد . در کجــای 
دنیــا، اندیشــه ورز سفارشــی را در امــور 
یارانــه هــا و یــا در روابــط عمومــی  
بکارگرفتــه انــد کــه در ایــن شــهر، 
ــه  ــی ب ــتیم!! آقایان،کم ــاهد آن هس ش
ــه  ــان ب ــه دورانت ــل از آنک ــود آئید،قب خ
ســر برســد. حاســبوا قبــل ان تحاســبوا. 
)۰۹۳۶۰۰۰۰۸۵۷(

ــزار  ــودرا از برگ ــی خ ــژه قلب ــکر وی تش
یــادواره شــهدای  کننــدگان مراســم 
گرانقــدر دفــاع مقــدس و گــروه انقابــی 
نماییــم  اعــام مــی  نهاونــد،  ابــوذر 
شــهدای  مطهــر  خــون  امیدواریــم   .
عزیز،همــواره حافــظ و نگهبــان ایــن 

ــد ــی باش ــام اله ــن نظ ــرزمین وای س
)۰۹۱۸۰۰۰۰۷۵۴( 

فریاد نهاوند: 
ــدی  ــوزان نهاون ــش آم ــماری از دان ــال۱۳۵۱ ش در س
گروهــی را تحــت عنــوان )ابــوذر( بــا تأکیــد بــر 
حاکمیــت  طــرد  و  نفــی  و  اســامی  آموزه هــای 

نامشــروع رژیــم پهلــوی تشــکیل دادنــد.
اعضــای ایــن گــروه کــه بیــن ســنین ۱۸ تــا ۲۰ ســال 
بودنــد بــا افــزودن آگاهی هــای سیاســی و فرهنگــی بــه 
تاســی از ابــوذر غفــاری صحابــی بــزرگ رســول اکــرم 
)ص( اقــدام بــه قیــام مســلحانه بــر ضــد رژیــم پهلــوی 

کردند.
ــه  از جملــه اقدامــات مســلحانه ایــن گــروه می تــوان ب
آتــش کشــیدن خودروهــای دولتــی، کشــتن یکــی از 
بــاج خــواران معــروف نهاونــد، آتــش کشــیدن ســینما 
تــاج و خانــه زنــان نهاونــد، قتــل مأمــور رژیــم پهلــوی و 

کشــتن دو مأمــور در شــهر قــم اشــاره کــرد.
هــم چنیــن انهــدام کارخانــه بــرق مایــر و دکل 
ــدان و  ــان هم ــدان، کاخ جوان ــرات اســدآباد و هم مخاب
شــرکت نفــت بروجــرد و فرمانــداری نهاونــد در دســتور 

ــی نشــد. ــه عمل ــرار داشــت ک ــروه ق ــن گ کار ای
شــهیدان گــروه ابــوذر شــامل محمــد طالبیــان معلــم 
عبــادا...  شــهید  شهیدشــد{  دانش آموزان}بعــدا 
ــی ا... ســیف، ماشــاء ا...  خدارحمــی، بهمــن منشــط، ول

ــت. ــیف اس ــی و روح ا... س ــت عبدل ــیف، حج س
درســال ۱۳۵۲ تقاضــای تیرباران شــش جــوان نهاوندی 
کــه درادبیــات آن زمــان رژیــم پهلوی)خرابــکار( قلمداد 
می شــدند و توســط دادگاه هــای نظامــی رژیــم پهلــوی 
صــادر شــده بــود و بــا موافقت مســتقیم شــخصی شــاه 

در میــدان چیتگــر تیربــاران شــدند.
ــن  ــود. ای ــوی ب ــم پهل ــه رژی ــارزه علی ــان مب ــرم آن ج
ــاواک  ــزد س ــی خــود ن ــه در بازجوی ــان ک ــان چن جوان
گفته  انــد بــا مرامــی مشــترک گــرد هــم آمــده بودنــد 
تــا بــرای محرومــان دیــار خــود کاری بکننــد. آنــان نــام 
ــه معــروف  ــوذر غفــاری صحاب ــه تاســی از اب ــوذر را ب اب
پیامبــر اســام بــرای گــروه خــود انتخــاب کــرده بودند. 
اجســاد تیرباران شــدگان عبــداهلل خدارحمــی ـ ماشــااهلل 
ــت اهلل  ــیف ـ حج ــی اهلل س ــط ـ ول ــن منش ــیف ـ بهم س
عبدلــی و روح اهلل ســیف تحویــل خانواده هــا نشــد 
تهــران  بهشــت زهرا)س(  در  پنهانــی  به صــورت  و 
ــد از  ــال بع ــج س ــا پن ــدند. تنه ــپرده ش ــاک س ــه خ ب
شــهادت اعضــای گــروه انقابــی ابــوذر نهاونــد طومــار 
۲۵۰۰ســاله شاهنشــاهی ایــران در هــم نوردیــده شــد 
و بــا تــاش خانواده هــا در ســال ۵۷ قبــور مطهــر ایــن 
ــن  ــت ای ــق وصی ــد طب ــه بع ــد ده ــدا و چن ــهدا پی ش
شــهدا اجسادشــان در ســال ۷۷ بــه زادگاه شــان نهاونــد 

منتقــل شــد.
ــه  ــاب ب ــد کت ــدر چن ــهدای گرانق ــن ش ــف ای در وص
ــروه ۱۰  ــاب )گ ــه کت ــده از جمل ــر درآم ــته تحری رش
ــتاره های  ــوذر(، )س ــروه اب ــفاهی گ ــخ ش ــوذر(، )تاری اب
ابــوذر بــه تیــرک خونیــن نشســته  اند(، )اســناد ســاواک 
ــه  ــا ب ــواران(. خیلی ه ــوذر(، )سوگ س ــروه اب ــاره گ درب
ــاپ  ــا چ ــهدا را ب ــن ش ــاره ای ــود درب ــن خ ــی دی نوع

کتــاب و رمــان ادا کرده انــد. 
پیامدهــای اقدامــات و شــهادت اعضــای گــروه 
انقالبــی ابــوذر نهاونــد در دو بُعــد محلــی و ملی 

قابــل تامــل اســت.
بُعــد محلــی پیامدهــای اقدامــات و شــهادت ایــن 
ــی و  ــه خوش نام ــه ب ــا توج ــت ب ــوان گف ــرو می ت گ
مــردم داری اعضــای ایــن گــروه کــه همگــی از جوانــان 
مومــن،  معتقــد و کمــک حــال محرومــان و درمانــدگان 
ــا  ــوان ۱۸ ت ــش ج ــاران ش ــر تیرب ــد خب ــد بودن نهاون
ــه شــهر  ۲۰ســاله آن هــم در تهــران شــوک بزرگــی ب
ــود و موجــب شــد مــردم  ــد ب کوچــک آن زمــان نهاون
همگــی بــا ایــن ســوال بــزرگ روبــرو شــوند کــه »بــای 
ــن  ــاه کشــته شــدند و ای ــدام گن ــه ک ــت« ب ــب قتل ذن
موضــوع خــود بیــداری عمــوم مــردم نهاونــدرا در پــی 
ــی  ــروه انقاب ــال ۵۳ گ ــه در س ــوری ک ــت، به ط داش
ابــوذر شــماره۲ مبــارزه علیــه رژیــم شــاه را آغــاز کردند.

ــای  ــر خانواده ه ــاوه ب ــت ع ــوان گف ــی می ت ــه عبارت ب
ــا وابســتگی های نســبی  ــد ب ــردم نهاون شــهدا همــه م
و ســببی یــا فکــری بــه صــف مخالفــان رژیــم پیوســته 
بودنــد به طــوری کــه مــردم نهاونــد چنــد مــاه قبــل از 
بهمــن ۵۷ در یــک کوشــش همگانــی مجســمه شــاه را 
از میــدان مرکــزی شــهر فــرو کشــیدند و عنــوان اولیــن 

شــهر ایــران لقــب گرفتنــد.
دربــاره بُعــد ملــی پیامدهــای اقدامــات گــروه انقابــی 
ــاط  ــه ارتب ــه ب ــا توج ــت ب ــوان گف ــد می ت ــوذر نهاون اب
آنــان بــا روحانیــت مبــارز و شــاگردان امام خمینــی)ره( 

ــی شــیرازی، حجت االســام فاکــر  ــت اهلل ربان ــد آی مانن
خراســانی و... در قــم و اقدامــات نهایــی آنــان در خلــع 
ســاح یــک پلیــس شــهربانی در شــهر قــم ســاواک بــه 
ــا  ــه بازجویی ه ــد. در نتیج ــاس ش ــوع حس ــن موض ای
و تحقیقــات ســاواک گوشــه های بیشــتری از ایــن 
ارتبــاط هویــدا شــد. بــا کشــف ارتبــاط اعضــای گــروه 
ــه  ــه مقابل ــم ب ــم تصمی ــن ق و روحانیــت شــورای تامی
ــاگردان و  ــاً ش ــه عمدت ــارز ک ــت مب ــا روحانی ــدی ب ج
ــت.  ــد، گرف ــد انقــاب بودن ــر در تبعی دوســتداران رهب
بدین ترتیــب ۲۵ نفــر از یــاران امــام و چهره هــای 
شــاخص حاکمیــت در بعــد از انقــاب اســامی، 
ــی،  ــی، گرام ــی، صانع ــکینی، جنت ــات مش ــد آی مانن
یــزدی، مومــن، ربانــی شــیرازی و... تبعیــد شــدند. ایــن 
موضــوع کــه شــاید شــدیدترین برخــورد حاکمیــت بــا 
یــاران امــام بعــد از قیــام ۱۵خــرداد۴۲ بــود در نتیجــه 
اقدامــات اعضــای گــروه ابــوذر نهاونــد در قــم صــورت 
گرفــت. تبعیــد ایــن افــراد بــه اقصــی نقــاط ایران زمیــن 
عــاوه بــر ایــن کــه موجــب گســترش بذرهــای انقــاب 
در جــای کشــور شــد خــود آن افــراد را نیــز در کــوران 
ــرای انقابی گــری در ســال های  ــر و ب حــوادث آبدیده ت
باقی مانــده تــا پایــان رژیــم پهلــوی مصمم تــر ســاخت. 
ــیده  ــام نرس ــه اتم ــد ب ــوذران نهاون ــرای اب ــوز ماج هن
ــاد و خاطــره  ــا گذشــت ۴۷ســال ی ــان ب اســت همچن
ــهدای  ــزان ش ــن عزی ــال ای ــت. دوس ــده اس ــان زن آن
ــی  ــی معرف ــهدای مل ــدان و ش ــتان هم ــاخص اس ش
شــدند کــه بهمــن مــاه کنگــره ایــن شــهدا در نهاونــد 

ــد۰ برگزارگردی
شهید روح اهلل سیف

شــهید روح اهلل ســیف در فروردین ۱۳۳۲ در شهرســتان 
نهاونــد بــه دنیــا آمد.شــهید روح اهلل ســیف در فروردین 
۱۳۳۲ در شهرســتان نهاونــد بــه دنیــا آمد.شــهید روح 
اهلل ســیف در فروردیــن ۱۳۳۲ در شهرســتان نهاونــد به 
دنیــا آمد.شــهید روح اهلل ســیف در فروردیــن ۱۳۳۲ در 

شهرســتان نهاونــد بــه دنیــا آمد.
شهید ماشاءاهلل سیف

و  مذهبــی  ای  خانــواده  در   ۱۳۳۱ ســال  در  وی   
ــد. در  ــا آم ــه دنی ــد ب ــتان نهاون ــش درشهرس زحمتک
دوران کودکــی نتوانســت بــه مدرســه بــرود و بــه شــغل 
لحــاف دوزی روی آورد. در ســنین جوانــی بــا تشــویق 
ــی  ــان دوران راهنمای ــا پای ــات را ت ــتانش تحصی دوس
ادامــه دادد. ماشــاءا... نیــز ماننــد عبــاد به ورزش کشــتی 
عاقــه داشــت و در کنــار گذاشــتی، ورزش باســتانی هم 
انجــام مــی داد. بــرادرش نقــل مــی کنــد یــک شــب در 
گــود زورخانــه مشــغول ورزش بــود کــه وقت اذان شــد. 
ــه نمــازش را  ــود زورخان ــت و در گ همانجــا وضــو گرف
بــه جــا آورد.وی از اعضــای فعــال و کادر مرکــزی گــروه 
ــود کــه پــس از دســتگیر عــده ای از اعضــای  ــوذر ب اب
گــروه شهرســتان قــم، بــه همــراه عــده ی دیگــری در 
ــران  ــه ته ــه ب ــتگیر و بافاصل ــد دس ــتان نهاون شهرس

ــس از  ــل و پ ــکاری منتق ــترک ضدخراب ــه مش کمیت
بازجویــی و اعــزام بــه دادگاه ارتــش بــه اعــدام محکــوم 
مــی شــود. حکــم صــادره در ســحرگاه ۳۰ بهمــن مــاه 
۱۳۵۲ در میــدان چیتگــر اجــرا و بــه دخیــل شــهدای 

انقــاب اســامی مــی پیوندنــد.
شهید ولی اهلل سیف

در اســفند ۱۳۳۳ در شــهر نهاونــد در خانــواده ای 
ــه جلســات  ــد او ب ــت و آم ــد. رف ــا آم ــه دنی مذهبــی ب
ــه  و هیئــت هــای مذهبــی از همــان دوران گودکــی ب
ــرآن  ــات ق ــور در جلس ــد. حض ــاز ش ــدر آغ ــراه پ هم
مطالعــات گســترده در زمینــه کتــب مذهبــی، حضــور 
در مســاجد و منابــر انقابــی شــهر، زمینــه هــای رشــد 
فکــری و شــخصیتی ســیف را فراهــم نمــوده بود.ولــی 
ــای  ــی آق ــغ فرهنگ ــط و مبل ــتین راب ــیف نخس ا... س
ــد  ــان نهاون ــوزان و جوان ــش ام ــان دان ــان در می طالبی
ــر  ــاش و ترغیــب وی، دومیــن عضــو مؤث ــا ت ــود و ب ب
گــروه ابــوذر یعنــی، بهمــن منشــط بــه اعضــای گــروه 
ــنایان  ــتان و آش ــر دوس ــیف در نظ ــت.ولی ا... س پیوس
چهــره ای منــزه و معنــوی بــود، بــا تســلط شــایانی کــه 
در احــکام و معــارف دینــی داشت.پاســخگوی بســیاری 
ــود.وی  ــان ب از پرســش هــای شــرعی و اعتقــادی جوان
ســرانجام در ســرگاه ۳۰ بهمــن مــاه ۱۳۵۲ بــا دســتور 
ــل  ــه خی ــدام و ب ــران اع ــر ته ــدان چیتگ ــاه در می ش

شــهدای انقــاب اســامی پیوســت.
شهید بهمن منشط

شــهید بهمــن منشــط در دی مــاه ۱۳۳۳ شمســی در 
ــر  ــواده ای مذهبــی و متوســط در شهرســتان مای خان
ــد  ــر گذران ــی را در مای ــد. او دوران کودک ــد ش متول
و ســپس بــه ضــرورت شــغل پــدر، در نهاونــد ســاکن 
ــا کاس چهــارم  شــد. و آن جــا تحصیــات خــود را ت
ــتان از  ــن در دوران دبیرس ــال کرد.بهم ــتان دنب دبیرس
ــه  ــا ب ــه باره ــود ک ــد ب ــروف نهاون ــان مع ــه جاززن جمل
ــه در  ــرای برنام ــت اج ــور جه ــمالی کش ــهرهای ش ش
اردوهــای آموزشــی اهــزام شــده بــود. در ســال ۱۳۴۹ 
در جرگــه دانــش آمــوزان آقــای طالبیــان قــرار گرفــت 
ــان  ــای طالبی ــای آق ــت ه ــا و هدای ــی ه ــا راهنمای و ب
توســط ولــی ا... ســیف بــه مطالعــات دینــی و جلســات 
مذهبــی روی آورد. بــا شــروع برنامــه هــای ســخنرانی 
حجــه االســام فاکــر در نهاوند در ســال ۱۳۵۰، منشــط 
و دوســتانش جــذب ســخنرانی های ایشــان شــدند. و از 
آن پــس شــیوه ی زندگــی آنــان کامــًا متحــول گردید، 
از ان پــس از فعالیــت هــای موســیقی کنــار کشــید و از 
ــام قــرآن شــد. دوســتی نزدذیــک آقــای  ــه ن قاریــان ب
ــن در  ــه بهم ــد ک ــث ش ــیف و منشــط باع ــی ا... س ول
ــی داشــته باشــد.وی  ــی ضــور فعال جلســات ضــد بهای
هنــگام شــهادت در ۳۰ بهمــن ۱۳۵۲ نــوزده ســاله بود.

شهید حجت اهلل عبدلی
 حجــت االســام عبدلــی در ۲۵ مهرمــاه ۱۳۳۳ در 
شهرســتان نهاونــد در خانــواده ای مســتضعف و مذهبی 

ــود. حجــت االســام در  ــد شــد. پــدرش مقنــی ب متول
دوران نوجوانــی و جوانــی هــم کار مــی کــرد و هم درس 
مــی خوانــد. در دوران تحصیــل از جملــه دانــش اموزان 
ممتــاز شــمرده مــی شــد کــه بارهــا مــورد تشــویق قرار 
گرفتــه بــود. حضــور در جلســات قــرآن باعــث شــد کــه 
بــا ماشــاءا... ســیف آشــنا گــردد و توســط ماشــاءا... بــه 
ــام  ــت االس ــاورد. حج ــی رو بی ــای مذهب ــت ه فعالی
از جملــه مســتمعین منظــم ســخنرانی هــای حجــت 
ــس از  ــتگیر و پ ــم دس ــه در ق ــود. ک ــر ب ــام فاک االس
ــی  ــی م ــل دادگاه نظام ــای ســاواک تحوی ــی ه بازجوی
ــه اعــدام مــی شــود. حکــم اعــدام  گــردد و محکــوم ب
ــحرگاه روز  ــش در س ــایر همرزمان ــد س ــز مانن وی نی
۳۰ بهمــن ۱۳۵۲ بــا دســتور شــخص شــاه در میــدان 

چیتگــر بــه اجــرا درآمــد.

شهید عباد اهلل خدارحمی
عبــاداهلل خدارحمــی در ســال ۱۳۲۸ شمســی در 
ــوان جســمی  ــا ت ــد ب ــا آم ــه دنی ــد ب ــتان نهاون شهرس
شــایان ماحظــه ای کــه داشــت در نوجوانــی بــه 
ــدال  ــا کســب م ورزش کشــتی روی آورد . توانســت ت
طــای فهرمانــی آموزشــگاههای کشــور پیــش بــرود . 
ســالهای نوجوانــی و آغــاز دوره جوانــی عبــاد هماهننــد 
ــر  ــود تحــت تاثی ــالهای خ ــم ســن و س بســیاری از ه
ــرار داشــت  شــرایط فرهنگــی و اجتماعــی نابهنچــار ق
ــوان جســمی کــم کــم مــی  ــه ورزشــکاری و ت . روحی
ــاارام بســازد  ــره ای خشــن و ن ــاد چه ــه از عب ــت ک رف
. چنانکــه ســالهایی را در ایــن آل  و هــوا ســپری کــرد 
ــاق  ــوع احق ــا موض ــری ه ــه درگی ــت هم ــا در پش . ام
حقــی نهفتــه بــود . در واقــع جوانمــردی عبــاد باعــث 
شــده بــود کــه خــود را مســئول حمایــت از مظلومــان 
ــد . تحــول عظیمــی درون عبــاد پــس از آشــنایی  بدان
بــا جمــع جوانــان مذهبــی بــه ویــژه پــس از ورود او بــه 
گــروه ابــوذر آغــاز شــد . چنانکــه دوســتانش او را چــون 
حــر مــی دیدنــد . بــا پیوســتن بــه گــروه عبــاد ورزش 
کشــتی را کنــار گذاشــت و بــه تعبیــر خــودش فهرمانی 

ــود. او را مغــرور کــرده ب

بخشی از وصیت نامه این شهدا
۱ـ عبــاداهلل خدارحمــی؛ اگــر جســد مــرا گرفتیــد 
ــه  ــی ک ــدر پول ــه خــاک بســپارید و از مق ــد ب در نهاون
ارثیــه مــن اســت مبلــغ ۱۰۰۰تومــان بــه... و بقیــه را به 
مســتمندان و بــرای همســایه ها زغــال و لبــاس بــرای 

عیدشــان بخریــد.
۲ـ ماشــاءاهلل ســیف؛ پــدر،  مــادر، خواهــر و برادرانــم 
ــت، روزه و  ــاز اول وق ــه نم ــم ب ــه می کن ــما را توصی ش
همچنیــن یــاد خــدا در دل شــما باشــد. اگــر مــرا اعدام 

ند  د کر
گریــه و زاری نکنیــد. شــیرینی تقســیم کنیــد و پیکــر 

مــرا در نهاونــد بــه خــاک بســپارید.
۳ـ بهمــن منشــط؛  پــدر بزرگــوارم از وقتــی که خــود را 
شــناخته ام ســایه پُرمحبــت شــما بــر ســرم بــود، مــرگ 
ــم.  ــفارش می کن ــوا س ــه تق ــی را ب ــت. همگ ــق اس ح

امیــدوارم چــون کوهــی مــرگ مــرا تحمــل کنیــد.
۴ـ ولــی اهلل ســیف؛ پــدر و مــادر عزیــز و مهربانــم چنــد 
ــا  ــه ب ــدی را ک ــه عه ــده ک ــی نمان ــر باق ــاعتی دیگ س
ــن  ــور اولی ــرده  و همان ط ــا ک ــه آن وف ــدا بســته ام ب خ
روزی کــه ایــن کار را شــروع کــردم جــان خــودم را در 

ــرار دادم. ــت او ق رضای
را  نامــه  ایــن  کــه  اکنــون  ۵ـ روح اهلل ســیف؛ 
بخشــش  تقاضــای  شــما  همگــی  از  می نویســم 
می کنم.دنیــا محــل مــردن اســت و همــه مــا می رویــم 
ولــی این مرگ بایدشــرافتمندانه باشــدومرگی باشــدکه 
ــرد. ــرار گی ــاروی سپیددرپیشــگاه عــدل الهــی ق آدم ب
۶ـ حجــت اهلل عبدلــی؛ اکنــون کــه آخریــن 
ســاعت های عمــر مــن ســپری می شــود بــا خاطــره ای 
ــود را  ــت خ ــان وصی ــار از ایم ــقی سرش ــوده و عش آس
ــل  ــدا غاف ــر خ ــد از ذک ــا می توانی ــی دارم ت ــام م اع
نباشــید شــما را بــه خوانــدن نمــاز و صبــر و پایــداری 
ــال  ــم. ح ــه می کن ــکات توصی ــاه و مش ــل گن در مقاب
مــا حــق نداریــم ایــن گــروه انقابــی را فرامــوش کنیم. 
ــه  ــن شــهدا اســت. الزم ب ــون ای انقــاب اســامی مدی
ذکــر اســت نهاونــد تنهــا شــهری اســت کــه در ایــران 
کــه در آن زمــان ۶ نفــر جــوان خــود را تقدیــم انقــاب 
کــرد و ایــن شــهدای گرانقــدر ســندافتخار غرب کشــور 
هســتند. روح شــان شــاد و یادشــان تــا ابــد جاویــدان.

هرگز نمیرد آن که دلش زنده است به عشق        
     ثبت است بر جــریده عـــالم دوام مــا

به بهانه چهل  وهفتمین سالروز اعدام آن شش نفر در چیتگر
شهدای گروه انقالبی ابوذرنهاوندشناسنامه وهویت غرب کشورهستند

فریاد نهاوند :
ــان  ــرف بی ــف اش ــه ای نج ــرارگاه منطق ــده ق  فرمان
داشــت: ملــت ایــران بــا همــه وجــود ایســتاده اســت 
و بــا تــوکل بــه خــدای متعــال در هیــچ صحنــه ای در 
مقابــل دشــمن تســلیم نشــده انــد چــون بــه روحیــه 

ــت. ــیده اس ــاوری رس خودب
ســردار محمــد نظــر عظیمــی فرمانــده قــرارگاه 
منطقــه ای نجــف اشــرف در مراســم  گرامیداشــت 
شــهید ســعید قهــاری ســعید در مصلــی نهاونــد 
گفــت: شــهید قهــاری در همــه صحنــه هــا حاضــر بود 
ــود. ــوا و شــجاع ب ــا تق ــر ب ــده ای مومــن، مدی و فرمان

وی اظهــار داشــت: حقیقتــا همــه مــا مدیــون شــهدا 
هســتیم و شــهید قهــاری و شــهدای مــا همگــی 
تربیــت یافتــگان انقــاب اســامی و مکتب امــام راحل 
هســتند. ســردار عظیمــی افــزود: رزمنــدگان گرانقــدر 
مــا باعــث عــزت و ســربلندی امــروز کشــور هســتند و 
کشــور امــروز در مقابــل ابــر قــدرت ها ایســتاده اســت. 

ــوان  ــرف عن ــف اش ــه ای نج ــرارگاه منطق ــده ق فرمان
ــه  ــون هرچ ــم چ ــار کنی ــهدا افتخ ــه ش ــد ب ــرد: بای ک
داریــم از ایثــار شــهدا بــه دســت آورده ایــم. وی ادامــه 
ــش از ۴۰ ســال اســت  ــران اســامی بی ــردم ای داد: م
در مقابــل همــه توطئــه هــا در عرصــه هــای مختلــف 

ــرار دارد. ــدار ق ــرده و در اوج اقت ــتادگی ک ایس
وی تصریــح کــرد : وظیفــه اصلــی مــا یــادآوری 
ــا ،  ــتگی ه ــا ، از خودگذش ــداکاری ه ــا، ف ــادت ه رش
ــا  پایمــردی ملــت قهرمــان در مقابلــه و مواجهــه ی ب
دشــمن و در رأس آنهــا شــهدای بزرگوارمــان اســت ، 

ــیم . باش
ســردار عظیمــی در بخــش دیگــری از ســخنانش بــه 
ایثــار مــردم کشــور در روزهــای کرونایــی اشــاره کــرد 
و گفــت: گــروه هــای جهــادی در بحــران کرونــا خوش 
درخشــیدند و در کنــار کادر درمــان جانفشــانی کردند 
و بــا وجــود تحریــم هــا عملکــرد درخشــانی داشــتند. 
ــی انجــام  ــا مدیریــت خوب ــزود: در بحــران کرون وی اف

ــاوری و  ــا خودب ــی ب ــای ابتدای ــان روزه شــد و در هم
ــا  ــت کمبوده ــود داش ــور وج ــه در کش ــدی ک توانمن
در اقــام و لــوازم بهداشــتی بــه ســرعت جبــران 
شــد. فرمانــده قــرارگاه منطقــه ای نجــف اشــرف بیــان 
داشــت: مــردم ایــران اســامی بــه یــک خودبــاوری و 
ایســتادگی رســیده انــد و از امریــکا نمــی ترســند و در 

ــد. عرصــه هــای مختلــف دشــمن را ناامیــد کردن
وی ادامــه داد: آمریکایــی هــا بــا تشــکیل داعــش همــه 
امکانــات را بــه کار گرفتنــد و بــا همراهــی مرتجعــان 
منطقــه و بــا همــه دالرهــای نفتــی بــه میــدان آمدنــد 
ــتند کاری  ــامی نتوانس ــاب اس ــل انق ــی در مقاب ول
ــا  ــا ب ــی ه ــت: آمریکای ــار داش ــی اظه ــد. عظیم کنن
ــاب  ــودی انق ــه و ناب ــش در صــدد ضرب تشــکیل داع
ــام  ــب ام ــت شــدگان مکت ــی تربی ــد ول اســامی بودن
خمینــی)ره( و انقــاب اســامی در ســایه تدابیــر رهبر 
معطــم انقــاب درســی فرامــوش نشــدنی بــه آمریــکا و 

حامیــان داعــش دادنــد و آنهــا را نابــود کردنــد.

فرمانــده قــرارگاه منطقــه ای نجــف اشــرف بیــان 
داشــت: ملــت ایــران بــا همــه وجــود ایســتاده اســت 
ــه ای  ــچ صحن ــال در هی ــه خــدای متع ــوکل ب ــا ت و ب
ــه  ــون ب ــد چ ــده ان ــلیم نش ــمن تس ــل دش در مقاب
روحیــه خودبــاوری رســیده اســت.وی در پایــان 
گفــت: عملکــرد انقــاب اســامی در طــول ایــن ســال 
ــا هدایــت هــای رهبــر  هــا درخشــان بــوده اســت و ب
ــا  ــه مســیر پرافتخــار و ب ــا قــدرت ب معظــم انقــاب ب

ــد. ــی ده ــه م ــود ادام ــزت خ ع
مهمتریــن امتیــاز شــهدا و پیــام یــادواره هــای شــهدا 

تولــی و تبــری عملــی اســت 
ــه  ــام جمع ــی ام ــلمین مغیث ــام والمس ــت االس حج
شهرســتان نهاونــد در مراســم یــادواره ســردار ســرتیپ 
ــه  ــاره ب ــا اش ــعید ب ــاری س ــعید قه ــاج س ــهید ح ش
اینکــه انســان ســعید و ســعادتمند ، حــق ســعادت ، 
کمــال ســعادت ، کمــال ســعادت ، کســی اســت کــه 
علــی )ع( را دوســت بــدارد ، اظهارداشــت: انســان 
بــه هــر انــدازه کــه از کمــال بهــره داشــته باشــد بــه 
ســعادت رســیده اســت . امــام جمعــه نهاونــد گفــت:  
اصــل تولــی و تبــری از واجبــات مهــم اســامی اســت 
، امثــال مــا تولــی و تبــری قلبــی و زبانــی را داریــم ، 
یعنــی در دلمــان خــدا و اولیــاء خــدا را دوســت داریــم 
و بــه زبــان هــم درود بــر امــام و شــهیدان میفرســتیم 
و ایــن یعنــی تولــی و تبــری قلبــی و زبانــی داریــم .

ــی  ــت تول ــم اس ــه مه ــه ک ــزود : آنچ ــه اف وی در ادام
ــهیدان  ــاری و ش ــهید قه ــت ، ش ــی اس ــری عمل و تب
گرانقــدر دیگــر هنرشــان ایــن بــود کــه تولــی و تبــری 

ــی داشــتند؛ آنهاکســانی هســتندکه عمرشــان را  عمل
ــه  ــن مملکــت ک ــه ای ــت ب ــام و والی ــت از ام در حمای
ــد و در  ــج( دارد، گذراندن ــان )ع ــام زم ــه ام ــق ب متعل
مواقــع خطــر بــه اســتقبال خطــر رفتــه و بــه مبــارزه 
ــن بســیار مهــم  ــا دشــمنان اســام برخواســتند وای ب
اســت .  وی تصریــح کــرد : مهمتریــن امتیــاز شــهدای 
گرانقدرمــان و پیــام ایــن یــادواره هــا، بزرگتریــن درس 
شــهدا تولــی و تبــری عملــی اســت و اگــر همیــن یک 
درس شــهدا را از آنهــا بیاموزیــم بــرای دنیــا و آخرتمان 
کفایــت خواهــد کــرد . حجــت االســام و المســلمین 
ــاری  ــهید قه ــی از ش ــه خاطرات ــاره ب ــا اش ــی ب مغیث
ــتان  ــن شهرس ــه ای ــم را ب ــده آمدن ــت : بن ــعید گف س
ــم . وی در  ــعید میدان ــاری س ــهید قه ــادگاری از ش ی
خاتمــه بیــان داشــت : شــهیدان قهــاری ســعید، 
ــد و  ــم وحی ــلگی ، ابوالقاس ــد س ــرزا محم ــاج می ح
ــتان  ــن شهرس ــزرگان ای ــد از ب ــهیدان نهاون ــر ش دیگ
ــر و  ــان خی ــد از شهادتش ــم بع ــوز ه ــه هن ــد ک بودن
ــد مشــاهده مــی شــود  ــردم نهاون ــرای م برکاتشــان ب
. گفتنــی اســت ؛ ســردار ســعید قهــاری ســعید)متولد 
۵ فروردیــن ۱۳۳۱ در یکــی از روســتاهای شهرســتان 
اســدآباد اســتان همــدان( از فرماندهــان ارشــد ســپاه 
ــال ۱۳۸۵  ــفند س ــامی،۴ اس ــاب اس ــداران انق پاس
بــا ســمت فرماندهــی لشــکر ســه نیــروی مخصــوص 
پاک ســازی  عملیــات  جریــان  در  سیدالشــهدا)ع( 
ــا  ــری ب ــرزی شــمال غــرب کشــور و درگی مناطــق م
گروهــک تروریســتی پــژاک بــه فیــض شــهادت نایــل 

آمــد.

فرمانده قرارگاه منطقه ای نجف اشرف در مصلی نهاوند:

ایران اسالمی در عرصه های مختلف آمریکا را شکست داده است
شهید قهاری در همه عرصه ها حضوری موثر و فعال داشت

فریاد نهاوند : محمدساکی

مرا یک آسمان و شش ستاره
مرا گلزخم خونین تا دوباره
سبکباالن عاشق پر گشودند

به زیر تازیانه می سرودند
گروه نامی و پاک ابوذر

حسینی مسلکانی عشق باور
عقاب جان رها کردند و رفتند
ز بودن ها، ز ماندن ها، گذشتند
در آن ظلمت سرا آتش جویدند
چو مستان ناز ساقی را خریدند

عباد آن عابد کوی الهی
به راه دین حق او شد فدایی

و حجت حجتی بر جانفشانی است
زمین محصور او، چون آسمانی است

و روح اهلل سبو پر کرد از مشک
به روز لبخند چشمش بود و شب اشک

در آن جمع ابر باران بود بهمن
لبانش پر قرآن بود بهمن

دلش دریایی و مشتش کفن بود
تمام نفرتش از اهرمن بود

گره زد دست بر زلف والیت
حسینی بود و عشق او شهادت
چگویم از ولی اهلل که چون بود

فراز غیرتش در بیستون بود
گذشت مردانه از بن بست هستی

دلش شد میزبان حق پرستی
ز ماشااهلل سیف آخر چه گویم

که تا غیرت بگیرد گفتگویم
بلی چابک، دلی مشتاق یزدان
چنین شد اسوه ی آزادمردان
شما رفتید ای زیبا پرستان
رها از خدعه ی دنیا پرستان

حسین دیدید و جان تقدیم کردید
شهادت فصلی از تقویم کردید

چه دیدید کین چنین از جان گذشتید
گلی بودید که از گلدان گذشتید

نیاز ماست نازی را خریدن
که عشق تاوان دارد، دل بریدن

به ناهموار راه درد آلود
به لبهاتان فقط نام حسین بود

ــه  ــوذر ک ــروه اب ــهدای گ ــه ش ــم ب تقدی
هــم  بــه  جــاری  رود  شــش  چونــان 

ابهــت و  شــدند  دریــا  پیوســتند، 
دروغین ستم را به سخره گرفتند!!!

یاد و نامشان گرامی باد

بزرگداشت سالگرد سردار سرتیپ شهید سعید قهاری در مصلی نهاوند 

      08133234645 
09186906272

فراخوان فریاد نهاوند

آماده ي دریافت و چاپ گزارش 
خدمات رساني ادارات ونهادهاي  

محترم مي باشد.

براي دريافت عكس، مقاله، تحليل و 
اخبار از همشهريان گرامي نهاوندي
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فریاد نهاوند : حسین قدیانی
مدعیــان اصاحــات بیهــوده خــاک نپاشــند، معایــب روحانــی 
ربطــی بــه محاســن خامنــه ای نــدارد، تــرس شــیخ ربطــی بــه 
عقــل ســید نــدارد، مقصــِر پرایــِد صــد و شــصت میلیونــی رأی 

بنفــِش خودتــان اســت، نــه رهبــر زیلونشــین!
خامنــه ای اســتاِد کاوه اســت ؛ شــهیدی از تبــار شــاهنامه، از 

ــوس . ــردان ط ــان ، ز جوان م ــاِن خراس ی
تا یک هزار و چهارصدگفتید با کی؟!

ــل  ــت، تحم ــان اس ــی بلند خودت ــغ شاس ــوِل جی ــن محص ای
کنیــد!

محصــول خامنــه ای، رضایی نــژاد بــود؛ داریوشــی که شــجریان 
گــوش مــی داد، ولــی گــوش بــه فرمــان رهبــر بــود، محصــول 
خامنــه ای روشــن اســت؛ مصطفــای هســته ای ، و مــن ، پــری 
نقاشــی آرمیتــا را از چشــم رهبــر می بینــم ، غــرور علیرضــا را.

آتــش بــه پــا کــن ای قلــم، شــاه ســید حتــی مــات 
ــاج زاده بترســد؟!از  ســاواکی های تاج نشــان نشــد، از توئیــت ت
مصاحبــه ی ف.ه بترســد؟!دختر مرحــوم هاشــمی ، آقــا را 
ــوض  ــا را ع ــط آق ــا خ ــه ، آقازاده ه ــی گرفت ــدرش عوض ــا پ ب

ــرد. ــد ک نخواهن
خامنــه ای ، انقابــی بــه دنیــا آمــده ، انقابــی زندگــی کــرده 
ــن پرچــم ســبز و ســفید و  ــی ای ــده و انقاب ــی جنگی ، انقاب
ســرخ را می دهــد دســت مهــدی فاطمــه)س(. بی خــود 
نیســت قامتــش تــا نمی شــود، ســید خــودش محافــظ اســت، 
ــاور  ــر و مش ــب و مباش ــر، مراق ــپاه ولی ام ــدار س ــن پاس اولی
ولی عصر)عــج( سینه ســپرکرده ی حضــرت منتقــم، لطفــاً مــاه 

ــه ی خفــاش نترســانید! را از نال
جنــاب قمــر یــک آســمان ســتاره دارد، یکــی اش محمــود کاوه 

، یکــی اش مصطفی چمــران....
ــت آزادی  ــران نهض ــا س ــی ب ــم گاه ــه ه ــر عارف پیش دکت
ــی  ــت ، زمان ــه ای رف ــا خامن ــک را ب ــی شــکار تان ــد ول می پری
ــاع  ــنتی دف ــل و س ــیقی اصی ــناس، از موس ــید هنرش ــه س ک
ــخره  ــجریان را مس ــا ش ــا هاهاهاهاه ــا ب ــرد، غرب زده ه می ک

می کردنــد!
ــد  ــوت بلبلی می زنن ــه، س ــدن فاتح ــوِض خوان ــم ع ــاال ه ح

ــای شــجریان! ــرغ ســحر آق ــرای م ب
اولیــن موافــق شــعار»مرگ بــر دیکتاتــور« خــود منــم، 
ــو را  ــدای ت ــم ص ــوز ه ــد، و هن ــه دیکتاتورن ــا هم غرب زده ه
بــرای سیاســت می خواهنــد، نــه رب و نــه ربنــا، ربنــا ال تــزغ 

ــا!!! ــد اذ هدیتن ــا بع قلوبن
هان ای سران قوم اصاحات

خامنــه ای ، خیلــی ســال اســت اصاحــات را شــروع کــرده، از 
قبــل رهبــری ، از آن دم کــه در جلســه ی خبــرگان بــر نفــس 
خــود شــورید،و از قضــا صحــه گذاشــت بــر ســامت نفســش 
ــات  ــود ، اصاح ــدا ب ــده ی روح خ ــرا نشان ش ــرد چ ــت ک و ثاب

شــما کجاســت؟!
در تَکرارِ مکرراِت سیدخندان؟!

ــرار ســید گابی هاســت،  ــروز اقتصــاد، محصــول تَک وضــع ام
زندگــی  شمال شــهر  کاخ  کــدام  انقابی هــا،  ســید  نــه 

می کنــی آقــای خاتمــی؟!
می خواهــم آدرس مشــکات امــروز را بــه مــردم بدهــم! 
ــد،  ــه ای هنرمندترن ــربازان خامن ــم باشــد، س ــم ه ــه قل واهلل ب
محمدعلــی نجفــی یــک قلــم از هنــر شــما بودکــه اســتاد را 
کشــت، اســتاد شــجریان را هــم شــما ُکشــتیدکه هنــرش را 
آلــوده کردیــد بــه سیاســت و ااِل ســراینده ی دود عــود خــودش 

ــات!!!!! ــرآن بود!هیه ــاری ق ق
ــِت  ــا در بیع ــم، م ــر انقــاب نمی بُری ــم، از رهب از انقــاب بُِبری

انفــاس ســّیدیم…

اصالح طلب مثل سیدعلی!

فریاد نهاوند:
رئیــس جمعیــت هــال احمــر نهاونــد از امدادرســانی بــه ۵۰  
ــرف و اســکان اضطــراری ۴۰ مســافر  ــار در ب خــودروی گرفت

خبــر داد.
ــه دنبــال  ــر، اظهــار کــرد: ب ــن خب ــا اعــام ای ــی ب ــی کیان عل
بــارش بــرف نســبتا ســنگینی کــه از بامــداد تــا عصــر 
ــرف  ــار در ب ــودرو گرفت ــه ۵۰ خ ــت ب ــه داش ــنبه ادام پنجش
امدادرســانی شــد. وی گفــت: بــا شــروع بــارش بــرف و بــرودت 
هــوا دو تیــم امــداد و نجــات هــال احمــر نهاونــد در پایــگاه 
ــا وضعیــت محــور کوهســتانی  ــاد مســتقر شــدند ت قلعــه قب

ــد.  ــرل کنن ــاد را کنت نورآب
ــه  ــا توج ــزود: ب ــد اف ــر نهاون ــال احم ــت ه ــس جمعی رئی
ــد  ــور نهاون ــوالک در مح ــدان و ک ــرف و یخبن ــارش ب ــه ب ب
ــدادی از  ــیاب تع ــه گاماس ــژه در گردن ــه وی ــاد و ب ــه نورآب ب
ــار  ــرف گرفت ــرخ در ب ــر چ ــدون زنجی ــوری ب ــای عب خودروه
ــدادی از  ــار شــدن تع ــه گرفت ــا توجــه ب ــزود: ب شــدند. وی اف
ــال  ــدادی ه ــای ام ــوالک،  نیروه ــرف و ک ــا در ب خودروه
احمــر نهاونــد بــا تجهیــزات الزم وارد عمــل شــده و بــه یــاری 

ــتافتند.  ــافران ش مس
کیانــی گفــت: ایــن راســتا بــه ۵۰ خــودروی گرفتــار شــده در 
بــرف بــا ۲۱۰ مســافر امدادرســانی شــده و پــس از رهاســازی 

بــه ســمت مقصــد خــود حرکــت کردنــد.
رئیــس جمعیــت هــال احمــر نهاونــد افــزود: عــاوه بــر ایــن 
۴۰ نفــر از مســافرانی کــه خودروهــای آنهــا بــه دالیــل نقــص 
ــگاه مردمــی جمعیــت  ــار شــدند در پای فنــی در جــاده گرفت
هــال احمــر در روســتای وراینــه اســکان اضطــراری شــدند.

ــات خدماتــی رفاهــی و  ــر اینکــه تمــام امکان ــا تأکیــد ب وی ب
امــدادی تــا مســاعد شــدن شــرایط جــوی در اختیــار مــردم 
قــرار خواهــد گرفــت، گفــت: از شــب گذشــته تمامــی عوامــل 
امــدادی شهرســتان نهاونــد بــه اســتعداد بیــش از ۱۰۰ نفر در 

ــد. ــرار گرفته ان ــل ق ــاش کام آماده ب
ــیر  ــافران مس ــه مس ــانی ب ــور امدادرس ــه منظ ــت: ب وی گف
نورآبــاد دو پایــگاه اســکان اضطــراری در روســتاهای وراینــه و 
قلعــه قبــاد تجهیــز شــده اند کــه در صــورت نیــاز مســافران در 

ــوند. ــکان داده می ش ــا اس آنج

امدادرسانی به 5۰  خودروی 
گرفتار در برف

اسکان اضطراری ۴0 مسافر در نهاوند

فریاد نهاوند : 
ناصــری: ضمــن آرزوی  مهنــدس 
عاقــب بخیــری بــرای مــردم شــریف 
نهاونــد و آرزوی ســامتی بــرای همه 
ی ملــت ایــران' خیلــی مختصــر در 
دو فــراز ســخنان خــود را ایــراد 

ــت . داش
مــی  اولــم  درفــراز  گفــت:  وی 
ــه  ــم ب ــته باش ــی داش ــم نگاه خواه
روزهــای ســخت و پــر مشــقتی کــه 
ــه شــما  ــام ب خلــق  افتخــارات آن ای
بــرادران و خواهــران عزیــزم بــر مــی 
گــردد، بــرای اینکــه بــه یــک جــواب 
ــواره  ــیم هم ــی برس ــی و عقل منطق
بایــد ایــن ســوال را از خودمــان 
ــه  ــار ده ــه در چه داشــته باشــیم ک
ــن  ــم درای ــوده ای ی گذشــته کجــا ب
ــار دهــه چــه کارهــای  بیــش از چه
ــم. ۴۲  ــم و االن کجایی انجــام داده ای
ســال از عمــر بــا برکــت ایــن انقــاب 
ــل  ــاب حاص ــن انق ــذرد ای ــی گ م
تــاش هــا و مجاهدتهــای شــما 
ــد در  ــز  شهرســتان نهاون مــردم عزی
کنــار مــردم تاریــخ ســاز ایران اســت.
نظــام  کــرد:  نشــان  خاطــر  وی 
ــه  ــال هرآنچ ــن ۴۲ س ــلطه در ای س
ــا شــاید  ــکار گرفــت ت کــه داشــت ب
بتوانــد جلــوی حرکــت نوینــی را 
ــت  ــت توانس ــن حرک ــه ای ــرد ک بگی
ــلطه را  ــام س ــادالت نظ ــه ی مع هم
ــه  ــی ک ــزد. درســت زمان در هــم بری
غــرب تصــور میکــرد کــه مــی توانــد 
بــا جنگهــای نظامــی، سیاســی، 
اطاعاتــی چــرخ سوسیالیســم را 
انقابــی  ظهــور  نمایــد  متوقــف 
ــت آن  ــه ماهی ــی ک ــد ، انقاب جدی
ــا  ــی بودب ــام وح ــده از پی ــه ش گرفت
ــرده در آن  ــفر ک ــار س ــری آن ی رهب
مقطــع از زمــان توانســت بــا صبوری 
و بردبــاری خودتــان حســرت آن 
اهداف شــوم دشــمنان قســم خــورده 

ــد.  ــان بگذاری ــه دلش ــاب را ب انق
ــای  ــما روزه ــرد : ش ــح ک وی تصری
ســخت انقــاب را چــه قبــل از بهمن 
ــه  ــن ۵۷ اینگون ــد از بهم ــه بع و چ
تجربــه کــرده ایــد، شــما پیــروز 
ــن  شــدید شــما ســربلند شــدید. ای
ــدگار  ــال مان ــد از۴۲ س ــروزی بع پی
اســت ایــن پیــروزی بعــد از ۴۲ ســال 
از عمــر بابرکــت ایــن انقــاب پایــدار 
ــرزمینی  ــران س ــه ای ــرا ک ــت چ اس
اســت و ایــران تمدنــی اســت، و 
هیچــگاه نبــوده اســت در تاریــخ 
هجمــه ای بــه ایــن وســعت بــر 
علیــه کشــور بشــود هیچــگاه نبــوده 
اســت کــه در تاریــخ تحریم هــای 
ــه اوج  ــه نظــام ســلطه ک ناجوانمردان
ایــن تحریــم هــا را در ســال ۹۷ 
و۹۸ تجربــه کردیــم دیــده شــود 
کــه انشــاهلل در ۱۴۰۰ قطــع خواهــد 
شــد، و مــا روزهــای ســخت انقــاب 
الزم  کردیــم.  تجربــه  اینگونــه  را 
ــن  ــما درای ــم ش ــه بگوی ــم ک نمیدان
ــد  ــرده ای ــه ک ــال چ ــدت ۴۲ س م
چــون زمــان اجــازه نمــی دهــد، ولی 
اجــازه بدهیــد کــه فقــط در یک کام 
بگوییــم کــه در آن ظــرف زمــان کــه 
ــه در  ــوژی ک ــا همــه  تکنول ــرب ب غ
سیســتم هــای نظامــی و اطاعاتــی و 
جنــگ روانــی و هرچــه کــه داشــت 
را بــکار گرفــت ولــی بــه لطــف خــدا 
ــه خواســت نرســید،  ــه هرآنچــه ک ب
ــای نظــام وانقابمــان  ــه پ ــا اینگون م
ایســتاده ایــم. مــا اینگونــه بــه نظــام 
ســلطه فهماندیــم کــه در اوج تحریم 
ــان و  ــای نظامش ــت پ ــن مل ــا ای ه
رهبرشــان ایســتاده انــد و انشــاهلل که 
ــید.  ــروز باش ــربلند و پی ــه س همیش
فــراز دوم ســخنان مهنــدس ناصــری 
افــزود : از آنجایــی کــه بنــده مــدت 
ســه ســال اســت کــه توفیــق خدمت 
بــه شــما مــردم نجیــب و شــریف را 
ــرزمینی  ــان س ــرده ام مردم ــدا ک پی
ــش و  ــن و دان کــه همــواره مهــد دی
ــوده و هســتند، نهاونــدی کــه  ادب ب
در گــذر ســالیان دراز عالمانــی عالــم 
»ادیبانــی کامــل« نخبگانــی صاحــب 
نظــر و ســردارانی بــی ادعــا را در 

دامــن خــود پــرورش داده اســت. 
خــب مردمــان ایــن ســرزمین در 
ــه ام  ــان گفت ــه در وصفش ــه ک آنچ
کــه خیلــی هــم کــم گفتــه ام حقــی 
ــان  ــرادر کوچکش ــن ب ــردن ای ــه گ ب
ــن  ــت ای ــد در خدم ــه بای ــد ک دارن
عزیــزان باشــم و بگویــم کــه در ایــن 
ســه ســال چــه کارهائــی انجــام داده 
ایــم و بــه کجــا رســیدیم' آنچــه کــه 
مهــم اســت و همــگان بایــد بداننــد 
ــد  ــه هیچکســی در نهاون اینســت ک
ــرا  ــت چ ــان نیس ــام ونش ــال ن بدنب
ــام و نشــان خــود را  کــه همــه مــا ن
ــه  ــرزمین گرفت ــن س ــهدای ای از ش
ایــم چــرا کــه همــه مــا نــام و نشــان 
ــهدای  ــوذر از ش ــروه اب ــود را از گ خ
ــهدای  ــدس' از ش ــاع مق ــال دف ۸ س
ــه  ــامت' گرفت ــهدای س ــرم' از ش ح
ایــم، و همــه مــا نــام و نشــان  خــود 
را از فرهنــگ ۷ هــزار ســاله ی ایــن 
ــردم  ــن م ــم وای ــه ای ســرزمین گرفت
خــوب میدانند کــه خدمتگزارانشــان 
ــز  ــد عزی ــت را در نهاون ــق خدم توفی

ــد. پیــدا کــرده ان
 ایــن مــردم خــوب مــی داننــد کــه 
شــروع  کجــا  از  خدمتگزارانشــان 
ــه کجــا رســیده  ــد و االن ب ــرده ان ک
انــد تحریــم هــا را خــوب مــی داننــد 
بحرانهــا را خــوب مــی شناســند ایــن 
بحــران میخواهــد بحــران ســیل 
ــان در  ــردم در آن زم ــه م ــد ک باش
ــد واالن  ــه ان ــرار گرفت ــم ق ــار ه کن
هــم اگــر همدلــی و همراهــی مــردم 
نبــود مــا در ســیل ویرانگــر دوســال 
گذشــته مثــل خیلــی از شهرســتان 
هــای همجوارمــان بایــد جنــازه جمع 
میکردیــم ایــن مــردم مــی داننــد که 
ــروس  ــناخته ی وی ــا ش ــران ن در بح
چگونــه  خدمتگزارانشــان  کرونــا 
ــد و  ــه ان ــرار گرفت ــردم ق ــار م در کن
چگونــه در بحــران کرونــا یــک باهــم 
ــد. ــه کردن ــی را تجرب ــا معن ــودن ب ب
ــه  ــی دانندک ــوب م ــردم خ ــن م ای
موقعیــت نهاونــد بدلیــل همجــواری 
بــا چندیــن شهرســتان و اســتان کــه 
ــن همجــواری فرصــت و  همیشــه ای
قــوت بــوده اســت. بــر فــرض اینکــه 
در بحــران کرونــا تهدیــد بشــود 
ــر ارتباطــات نســبی و ســببی  بخاط
ایــن مــردم، ولــی بــه لطــف خــدا مــا 
بحــران کرونــا را پشــت ســر گذاشــته 
ایــم، االن دقیقــا ۱۲ مــاه اســت کــه 
ــرده و  ــدا ک ــه پی ــران ادام ــن بح ای
ــه  ــا و هم ــت ه ــه ظرفی ــا هم تقریب
ــت  ــه ی دول ــا و خزان ــت ه ی فرص
ــف  ــه لط ــی ب ــت، ول ــده اس را بلعی
ــا  خــدا امــروز خدمتگــزاران مــردم ت
ــت  ــق خدم ــه توفی ــن روزی ک آخری
در ایــن شهرســتان را داشــته باشــند 
همچنــان بــا قــوت و اقتــدار خدمــت 

مــی کننــد.
مــن بــر ســر قولــم هســتم از همــان 
روزی کــه دراولیــن ســاعات ورودم و 
ــتان  ــه شهرس ــه ب ــن روزی ک دراولی
ــدای  ــده ام باخ ــد آم ــی نهاون تاریخ
خــود عهــد بســته ام جــز نوکــری و 
خدمــت اجــازه ندهــم ظرفیــت هــا و 
فرصــت هــا بــه حاشــیه بــرود و امروز 
ــد از  ــم بع ــی کن ــام م ــان اع همچن
ــی  ســه ســال ســر آن عهــد و پیمان
کــه بــا ایــن مــردم نجیــب و شــریف 
ــن روز  ــا آخری ــادارم. وت ــته ام وف بس
خدمتــم هیچوقــت نخواهم گذاشــت 
کــه فرصــت خدمتگــزاری به حاشــیه 
بــرود ولــی شــانس مــن اینگونــه رقم 
خــورد کــه برخــی از ظرفیــت هــای 
همکارانــم در مجموعــه مدیریتــی 
محــدود شــد و بحــران کرونــا در 
ایــن ۱۲ مــاه همــه را  موظــف 
ــه  ــت وپنج ــا آن دس ــه ب ــرده ک ک
ــت و  ــی از ظرفی ــد، بخش ــرم کنن ن
توانمــان را در ســیل اخیــر و بخشــی 
دیگــر را در تحریم هــای ناجوانمردانه 
نظــام ســلطه بــه خــود مشــغول کرد 
و آنچــه کــه مهــم اســت و همــه ی 
ــر  ــه ه ــت ک ــم اینس ــد بدانی ــا بای م
آنچــه کــه در ایــن شهرســتان انجــام 
گرفتــه کار تیمــی اســت و کار یــک 

نفــر نیســت.
وی تصریــح کــرد: توســعه کار تیمــی 
ــی  ــی نم ــت هیچکس ــت هیچوق اس
ــای  ــه فرصته ــد ک ــا کن ــد ادع توان
توســعه را بــه نفــع خــودش مصــادره 
ــر از آن تیمــی  ــک نف ــده ی ــد، بن کن
ــدت  ــن م ــه درای ــتم ک ــوده و هس ب
ایــم  ســه ســال نوکــری کــرده 
ــم واگــر فرصتــی  دوندگــی کــرده ای
ــه  ــام گرفت ــده و کاری انج ــش آم پی
کــه در خدمتتــان هســتم و خواهــم 
گفــت ایــن کار ناصــری بــه تنهائــی 
ــر جــدول  ــوده و نیســت. اگردومت نب
ــه» از  ــام گرفت ــتا انج ــان روس در ف
دهیــار روســتا ، شــورای روســتا، 
و  معتمدیــن   ، محتــرم  بخشــدار 
مــردم عزیز آن روســتا و شهرســتان« 
ــت در راس آن  نماینــده محتــرم دول
ــتان و  ــرم شهرس ــه محت ــام جمع ام
ــتان  ــد اس ــت ارش ــتان مدیری در اس
کــه در ایــن ســه ســال بنــده توفیــق 
ــا مهنــدس شــاهرخی را  همــکاری ب
ــی  ــاد م داشــته ام اینجــا ســوگند ی
ــه  ــزرگ چ ــرد ب ــن م ــه ای ــم ک کن
ــن شهرســتان  ــه ای ــژه ای ب ــگاه وی ن
ــی هــم مــی  ــه خوب داشــته و دارد. ب
دانیــد کــه بیــش از ۵۰ درصــد 
ــتاییان  ــتان را روس ــت شهرس جمعی
ــی از  ــد بخش ــد و بای ــکیل دادن تش
ــار  ــا را در اختی ــت ه ــوان و ظرفی ت

ــرار داد. ــزان ق ــن عزی ای
وی گفــت: امــروز بــا لطــف خــدا بــا 
ــه  ــن س ــم در ای ــی گوئی ــار م افتخ
ســال بنــده و همکارانــم و مجموعــه 
ــزاری و  ــئولیت خدمتگ ــه مس ای ک
ــته  ــتائیان را داش ــه روس ــری ب نوک
ایــم از آنهــا غافــل نبــوده ایــم و ایــن 
بــه ایــن معنــی نیســت کــه بگوئیــم 
در روســتا دیگــر مشــکلی وجــود 
ــدارد. مــن در اولیــن روزهــای کــه  ن
ــرده ام  ــدا ک ــتان ورود پی در شهرس
اولیــن روســتایی کــه رفتــه ام و نمی 
ــه آن  ــی ک ــرم زمان ــام بب ــم ن خواه
ــدم وقتــی  ــه هــای کپــری را دی خان
ــا توجــه  ــه را ب کــه ســایه شــوم زلزل
بــه اینکــه نهاونــد روی گســل زلزلــه 
اســت و مــن قبــا آنــرا مطالعــه 
کــرده بــودم و شــناخت پیــدا کــردم 
ــاره  ــد چ ــدم بای ــه دی ــود ک ــا ب آنج
اندیشــی مــی کردیــم' خدمــت آقای 
اســتاندار و خدمــت مدیــرکل بنیــاد 
مســکن رســیدم نتیجــه پیگیــری ها 
و دوندگــی هــای ایــن تیــم  اینســت 
کــه خدمــت شــما عــرض مــی کنــم.

وی افــزود: از ســال ۸۴ تــا ســال ۹۹ 
بــه منظــور بازســازی و مقاوم ســازی 
مســکن روســتایی' ۴۸۹ میلیــارد 
ــول باعــوض  ــان تســهیات و پ توم
بــه روســتاییان پرداخــت مــی شــود.

۱۶۳ میلیــارد تومــان از ایــن ۴۸۹ 
میلیــارد تومــان مربــوط به ســال ۸۴ 
تــا آخــر ســال ۹۶ و اوایــل ســال ۹۷ 

اســت.
و در طــول ســه ســال ۳۲۶ میلیــارد 
ــازی و  ــاوم س ــهیات مق ــان تس توم
ــتایی  ــکن روس ــرای مس ــازی ب بازس
بــه روســتاییان عزیــز پرداختــه شــده 

اســت .
ایــن نشــان مــی دهــد کــه ایــن تیــم 
ــی  ــت و بخوب ــرده اس ــوب کار ک خ
ورود پیــدا کــرده و به دور از حواشــی 
ــن  ــت درای ــرده اس ــدان داری ک می
ــن  ــزار ت ــال ۵۶۰ ه ــه س ــدت س م
فقــط عملیــات خاکــی در ۶۲ روســتا 
انجــام داده ایــم و ۳۲ روســتا ۱۸ هزار 
و پانصــد متــر جــدول گــزاری انجــام 
داده ایم)یعنــی از نهاونــد تــا پــل 
حــاج علیمــراد(در ایــن ســه ســال در 
حــوزه ی عمــران روســتایی ۹ هــزار 
و هفتصــد متــر نزدیــک بــه ۱۰ هــزار 
متــر کانــال ســنگی و دیواری مســیل 
ــه  ــن س ــت' در ای ــه اس ــام گرفت انج
ســال در ۱۷ روســتا ۲۷ هــزار وپانصد 
تــن آســفالت ریختــه ایــم مــن نمــی 
گویــم بــا ایــن کارهــای انجــام شــده 
ــود  ــتاها وج ــر مشــکلی در روس دیگ
ــه  ــز ب ــه چی ــت و هم ــد داش نخواه
خوبــی پیــش مــی رود ولــی ایــن را 

مــی گویــم که اگــر بعــد از ۴۲ ســال 
کــه از عمــر ایــن انقــاب مــی گــذرد 
ایــن چنیــن کارهائــی هــر ســه 
ــا دیگــر  ــی داد م ــار رخ م ســال یکب

روســتای محرومــی نداشــتیم.
وی در ادامــه گفــت: در حــوزه ی 
ــه  ــار ب ــی یکب ــر کس ــگری ه گردش
ــدون  ــد ب ــرده باش ــفر ک ــد س نهاون
شــک شــهادت مــی دهــد کــه نهاوند 
ویتریــن گردشــگری اســتان همــدان 
اســت درایــن ســه ســال بااطمینــان 
ــان ۹۹  ــراب گی ــه س ــم ک ــی گوی م
کــه امــروز هســت بــا ســراب گیــان 
ــرده  ــرق ک ــمان ف ــا آس ــن ت ۹۶ زمی
ــرد  ــی نپذی ــکان نداردکس ــت ام اس
ــا ســراب  ــروز م ســراب فارســبان ام

ــت.  ــبان ۹۶ اس فارس
بــام نهاوند شناســنامه ی گردشــگری 
ــد اســت واز ســالها  شهرســتان نهاون
ــن  ــی شــده وچندی ــگ زن ــل کلن قب
ســال تعطیــل بــود!! قضــاوت بــا 
خودشــما ! مجموعــه ای کــه در 
کنــار مجموعــه شــورای شــهر جمــع 
شــدند از منابــع طبیعــی گرفتــه 
ــد و  ــام نهاون ــی ب ــکات آب ــا مش ت
مشــکات اجتماعــی کــه داشــت 
امــروز بــا لطــف خــدا بــا افتخــار مــی 
گویــم کــه بــام نهاونــد شناســنامه ی 
ــب  ــت و قط ــد اس ــگری نهاون گردش
زاگــرس  اســتانهای  گردشــگری 
ــن نتیجــه ی  ــی باشــد. ای نشــین م
همراهــی و همدلــی بــود کــه در 
ــت  ــام گرف ــد انج ــتان نهاون شهرس
وگرنــه چــه لزومــی داشــته کــه 
ــد  ــام نهاون ــه ب ــال اینگون دوازده س

ــود. ــا ش ره
قیصریــه  خیابــان  گفــت:  وی 
ــه  ــده رنگــی دیگــر ب ــاه آین درچندم
خــود خواهــد گرفــت آنجاســت کــه 
ــرای  بخشــی از زحمــت هــای کــه ب
ــز در آن  آن دســته از کســبه ی عزی
خیابــان و در آن محــدوده  ایجــاد 
کــرده ایــم بــه ثمــر خواهــد نشســت.

در خصــوص ســد گریــن بــه خاطــر 
ــخص  ــن مش ــد گری ــاج س ــه ت اینک
ــا پارســال نتوانســتیم  ــود ت نشــده ب
ــه  ــه ب ــم ک ــدا کنی ــه آن ورود پی ب
لطــف خــدا از امســال بــرای آن 

ــم.   ــه داری برنام
ــه  ــد ک درحــوزه ی کشــاورزی: نهاون
ــدان  ــتان هم ــاورزی اس ــب کش قط
بــوده اســت، در ایــن ســه ســال 
۲۳۲۵ هــزار هکتــار ما در شهرســتان 
سیســتم آبیــاری بارانــی اجــرا کــرده 
ایــم' ۶۳۵۰ هکتــار در شهرســتان 
نهاونــد در حــوزه هــای زمیــن هــای 
کشــاورزی آبیــاری قطــره ای انجــام 
دادیــم. در ایــن ســه ســال ۴۰۰ 
هکتــار آبیــاری نــواری اجــرا کردیــم 
ــار  ــم فش ــاری ک ــار آبی ۱۴۷۵ هکت
ــه ۱۱ هــزار  انجــام دادیــم نزدیــک ب
هکتــار از زمیــن هــای شهرســتان را 
کــه از بدتریــن نــوع غــرق آبــی بــود 
بــه آبیــاری علــم روز تبدیــل کردیــم.

در بحــث گلخانــه هــا: از زمانــی کــه 
جهاد کشــاورزی بــا جهاد ســازندگی 
ســابق کــه بــا کشــاورزی ادغام شــده 
انــد تــا بــه امــروز ۱۲ هکتــار گلخانــه 
ــه ۴۶ هکتــار  ــم کــه ب مــا داشــته ای
ارتقــاء پیــدا کــرده و منطقــه علمــدار 
بــا وســعت ۱۵ هکتــار زمینــی بودکه 
ــا  ــی ب داشــت فروختــه مــی شــد ول
ســازگاری کــه دیدیــم از فــروش آن 
جلوگیــری کــرده ایــم و االن هــم بــه 
ــتان  ــه ای اس ــب گلخان ــوان قط عن
ــر از  ــت. ۶۰ نف ــده اس ــدان درآم هم
ایــن تحصیــل کــردگان جویــای کار 
بــه صــورت مســتقیم درشــهرک 
ــکار  ــغول ب ــدار مش ــه ای علم گلخان
خواهنــد شــد و مجتمــع گلخانــه ای 
هیدروپونیــک در همیــن روبــروی 
ــور  ــرب کش ــی در غ ــهرک صنعت ش

بــی نظیــر اســت.
درحــوزه ی ســامت: اگــر بخواهیــم 
ــه در  ــه آنچــه ک ــم ن ــدا کنی ورود پی
ــه  ــورت  گرفت ــال ص ــه س ــن س ای
ــال  ــن ۸ س ــه در ای ــه ک ــه آنچ بلک
انجــام شــده مــی گویــم کــه بیــش 
از ۱۷۰ میلیــارد تومان در شهرســتان 
ــت  ــای بهداش ــاخت ه ــد زیرس نهاون
ــت' از  ــده اس ــل ش ــان تکمی و درم
تــا  گرفتــه  بیمارســتان  احــداث 
ــی  ــوک زایمان ــس و بل احــداث اورژان
و احــداث چندیــن جامــع مرکــز 
ســامت' تــا آخریــن آنهــا کــه 
امســال بــا راه انــدازی  ام ار آی و 
ســی تــی اســکن و ۱۴ پزشــک 
ــا  ــدا ب ــه لطــف خ ــه ب متخصــص ک
ــای  ــروژه ه ــم پ ــی گوی ــان م اطمین
بــزرگ ســامت در آخریــن ماههــای 
دولــت خدمتگــزار تکمیــل می شــود 
ــد  ــت و بای ــام اس ــات نظ ــن خدم ای
آنهــا را گفت.درحــوزه ی راههــا: فقط 

یــک کام مــی گویــم کــه عقــده دل 
راههــا در ایــن ســه ســال بــاز شــد و 
نهاونــد بــه آورزمــان هــم ردیــف ملی 
گرفتــه شــد' و هــم شــروع شــد 
بمانــد کــه یــک ایســتایی در آن 
ــم  ــتایی ه ــن ایس ــد و ای ــود آم بوج
ــرفصل  ــی از س ــه بخش ــل اینک بدلی
هــای بودجــه ای در وزارت تغییــر 
پیــدا کــرد و پــروژه هــای درون 
ــی  ــور از مل ــر کش ــتانی در سراس اس
بــه ملــی- اســتانی اجــرا شــد و برون 
اســتانی کــه دواســتان را بهــم وصــل 
ــا همــان ردیــف ملــی قبلــی  کنــد ب
ــد و  ــی ده ــه م ــودش را ادام کار خ
ــا  ــته ب ــل گذش ــان مث ــروژه آورزم پ
اقتــدار کارش پیــش خواهــد رفــت . 
ــه از  ــرد ک ــد و بروج ــروژه راه نهاون پ
همیــن تریبــون مقــدس بارهــا امــام 
جمعــه محتــرم آن را یــادآوری مــی 
کــرد و تذکــرش را مــی داد الحمداهلل 
در حــال اجراســت. و پــروژه پــل 
ــه ســمت خــزل و  ــراد ب ــاج علیم ح
بــه ســمت کرمانشــاه کــه االن مــاده 
۵۶ دارد و قبــا ردیــف ملــی داشــت 
و هــم امســال از محــل مــاده ۵۶ 
ــار اختصــاص داده شــد.  ــه آن اعتب ب
مــاده ۵۶ فرصتــی اســت بــرای پروژه 
هــای مهــم و اولویــت دار دولــت' کــه 
ــی هســت  ــه مشــکل مال هرکجــا ک
ــای  ــد از بانکه ــد وام ۲۴ درص بتوانن
دولتــی بگیرنــد. اگــر وام ۲۴ درصــد 
در مــاده ۵۶ دو پــروژه ی مهــم ســد 
گریــن و راههــای نهاونــد امــروز 
ــی عمــرش  ــای پایان ــت در ماهه دول
از محــل مــاده۵۶ اعتبــار میلیــاردی 
منظــور مــی کنــد ایــن حــق مــردم 
نجیــب و شــریف شهرســتان نهاونــد 
محورهــای  همینطــور  و  اســت 
آورزمــان و نهاونــد بــه بــرزول و 

ــان . ــه گی ــد ب نهاون
درحــوزه هــای شــبکه فاضــاب 
ــم کــه  ــن را مــی گوی شهرســتان: ای
ــر  ــر۹۳ کیلومت ــال اگ ــن ۴۲ س درای
بــوده چیــزی نزدیک بــه ۳۴ کیلومتر 
آن در ایــن ســه ســال انجــام گرفتــه 
ــع آب  ــره منب ــان ذخی اســت همچن
ــان و  ــهر گی ــز ش ــردم عزی ــرای م ب
ــه  شــبکه آبرســانی بــه گاماســیاب ب
۱۹ روســتای پاییــن دســت کــه ۷۰ 
ــی  ــرفت فیزیک ــد پیش ــا ۷۵ درص ت

ــته اســت. داش
در خصــوص ســد گریــن: در ایــن ده 
ســال گذشــته بدتریــن دوران خــودرا 
ــون  ــت و دل پرخ ــرده اس ــه ک تجرب
گریــن در ایــن دوســال گذشــته بــاز 
شــده اســت بــا پیگیــری هــای انجام 
شــده و بــا حمایــت هــای مهنــدس 
شــاهرخی اســتاندار محتــرم همــدان 
هــم ردیــف ملــی گرفتــه شــد وهــم 
ــش  ــرو فعالیت ــر نی ــور وزی ــا حض ب
ــل  ــال از مح ــرد و امس ــروع ک را ش
مــاده ۵۶ بیــش از ۳۰۰ میلیــارد 
ــروژه  ــن پ ــه ای ــد ب ــول نق ــان پ توم
ترزیــق شــد.، کــه ایــن هــم  نتیجــه 
همــکاری و همدلــی وهمراهــی یــک 

تیــم مــی باشــد.
ــور  ــم همینط ــوزه ی ورزش: ه درح
ــهرک  ــوان ش ــی بان ــه ورزش مجموع
شــهید حیدری' اســتخر سرپوشــیده 
ــتانی  ــالن باس ــی' س ــهرک طالقان ش
ــگاه ورزشــکاران' انجــام  ــد خواب نهاون

گرفتــه اســت.
آهــن  راه  آهــن:  راه  ی  درحــوزه 
ــاه  ــه کرمانش ــد ب ــهر نهاون ازکنارش
ــی از  ــی یک ــت ول ــده اس ــل ش وص
مطالبــات بــه حــق مــردم عزیــز 
ــد  ــردم شــهر نهاون ــه م ــود ک ــن ب ای
بــه خوبــی نمــی تواننــد ازایــن 
ظرفیــت اســتفاده کننــد، در یکســال 
ونیــم گذشــته خــط آنتــن راه آهــن 
ــه  ــار طائم ــان از کن ــد از ملوس نهاون
بــه شــهرک شــهید حیــدری کلنــگ 
زنــی شــد و پــروژه بــه خوبــی 
میدهــد  انجــام  را  خــودش  کار 
ــد  ــاد ش ــتایی درآن ایج ــک ایس وی
بخاطــر تملــک زمیــن هــای بخــش 
ــم  ــداهلل آن ه ــه الحم ــی ک خصوص
رفــع شــد، وایــن حــق بــه خود شــما 
مــردم شــریف نهاوندخواهــد رســید.
وی در خاتمــه گفــت: آنچــه کــه 
گفتیــم نتیجــه همراهــی و همدلــی 
شــما عزیــزان اســت و در ادامــه مــی 
ــود  ــان ب ــه در توانم ــا هرچ ــم م گوی
ــه  ــت هرآنچ ــم، و باب ــام داده ای انج
کــه نتوانســتیم از شــما مــردم عزیزم 
ــه  ــم ودرخاتم ــی کن ــی م عذرخواه
تشــکر مــی کنــم از مردم شهرســتان 
ــد و همراهــی امــام  و روســتای نهاون
ــد  ــتان نهاون ــرم شهرس ــه محت جمع
حجــت االســام مغیثــی و نماینــده 
ی شــریف نهاونــد جنــاب آقــای 
مهنــدس  از   تشــکر  و  شــهبازی 

ــدان.... ــتاندار هم ــاهرخی اس ش

فرماندار نهاوند در پیش خطبه های نماز جمعه ۱۷  بهمن ماه ۱۳۹۹:

بابت هرآنچه که نتوانستیم از شما مردم عزیزم عذرخواهی میکنم

فریاد نهاوند : 
ــا  ــد ب ــاده نهاون ــن آم ــه بت ــر کارخان مدی
ــتاندارد  ــزی غیراس ــن ری ــه بت ــان اینک بی
ــاده  ــه بتــن آم ــای جــان تنهــا کارخان ب
ــان ســاخت  ــد اســت، گفــت: متولی نهاون
و ســاز از تولیــد شهرســتان حمایــت 
بحیرایــی در جمــع  کننــد. محســن 
ــه  ــرد: کارخان ــار ک ــانه اظه ــاب رس اصح
تولیــد بتن آمــاده نهاونــد در ســال ۱۳۷۴ 
تاســیس و بــا اشــتغال ۵نفــر در محــدوده 
ی روســتای کوهانــی آغــاز بکار کــرد. وی 
ادامــه داد: تولیــدات ایــن واحــد تولیــدی 
شــامل کــف پــوش، جــداول پرســی، 
دیــوار پیــش ســاخته بتنــی و نیوجرســی 
اســت. مدیــر کارخانــه بتــن آمــاده نهاوند، 
ــد در  ــاده نهاون ــن آم ــه بت ــزود: کارخان اف
جایــگاه دوم تــا ســوم اســتان دیــده مــی 
شــود کــه تجهیــزات و ماشــین آالت 
ــدی اســت.  ــن واحــد تولی ــص همی مخت
ــا و  ــن واحــد تنه ــه ای ــان اینک ــا بی وی ب
مــدرن تریــن تولیــد کننــده بتــن آمــاده 
شهرســتان نهاونــد اســت، گفــت: کارخانه 
ــی  ــد توانای ــاده شهرســتان نهاون ــن آم بت
ــزی  ــن ری ــام بت ــان و انج ــت همزم فعالی
در ســه جبهــه از منفــی ۶تــا مثبــت ۱۳ 
ــه  ــب را  دارد ک ــر مکع ــه ۳۰۰ مت و روزان
همــگام بــا اســتاندارد هــای ملــی اســت. 
ــه  ــه ب ــا توج ــرد: ب ــح ک ــی تصری بحیرای
اینکــه شهرســتان نهاونــد بــر روی گســل 
ــان  ــی همچن ــا برخ ــرار دارد ام ــه ق زلزل
اقــدام بــه بتــن ریــزی دســتی یــا تهیــه 
بتــن از شهرســتان هــای دیگــر می کننــد 
ایــن در حالیســت کــه شــرایط ســاخت و 
تهیــه بتــن اســتاندارد در نهاونــد بــا ایجاد 
اشــتغال بــرای ۲۵نفــر بصــورت مســتقیم 
و غیــر مســتقیم ۱۰۰نفــر فراهــم اســت. 
ــداوم  ــرای ت ــه ب ــر اینک ــد ب ــا تاکی وی ب
تولیــد و زنجیــره اشــتغال در شهرســتان 
ــتان و  ــردم شهرس ــت م ــد حمای نیازمن
متولیــان ســاخت و ســاز هســتیم، گفــت: 
مزایــای اســتفاده از بتــن آماده اســتاندارد 
مقــرون بصرفــه تــر از بتــن ریزی دســتی 
مدیــر  اســت.  آن  بــاالی  مقاومــت  و 
ــزود: در  ــد، اف ــاده نهاون ــن آم ــه بت کارخان
روش بتــن ریــزی اتوماتیــک بــه ازای 
هــر ۲۰مترمکعــب ۱میلیــون تومــان بــه 
نفــع مصــرف کننــده اســت و اینکــه ایــن 
ــه  ــز ب ــاده مجه ــن آم ــدی بت ــد تولی واح
آزمایشــگاه بتــن و پــس از انجــام نمونــه 
ــت  ــد مقاوم ــی توان ــتری م ــرداری مش ب

ــد. ــش کن ــن را مشــاهده و آزمای بت
ادارات  هــا،  شــهرداری  از  گفــت:  وی 
متولــی در حــوزه ســاخت و ســاز انتظــار 
حمایــت از تولیــد در شهرســتان را داریــم.

بتن ریزی غیراستاندارد بالی جان 
تنها کارخانه بتن آماده نهاوند
متولیان ساخت و ساز از تولید 

شهرستان حمایت کنند

فریاد نهاوند:
بــا همــت و همــکاری اعضاءهیئــت مدیره باشــگاه 
یــاران کــورش ایــن تیم باریشــه نهاونــدی صاحب 
دفتــر باشــگاه شــد ایــن اتفــاق بــرای اولیــن بــار 
در تاریــخ ورزش نهاونــد رخ داد و امــروز ما شــاهد 
راه انــدازی ایــن دفتــردر قلــب شهرســتان نهاونــد 
هســتیم . بــا کمــک اعضــاء هیئــت مدیــره تیــم 
یــاران کــورش درایــن فصــل راهــی لیــگ دســته 
یــک بزرگســاالن اســتان شــد . البســه بازیکنــان 
تیــم و مبلــغ ورودی تیــم توســط اعضــاء هیئــت 
ــی اعضــاء  ــه و پرداخــت شــد . معرف ــره تهی مدی
پرتــوان هیئــت مدیــره باشــگاه یــاران کــورش که 
در راســتای کمــک و حمایــت از نســل جــوان و 
بــا آینــده شهرســتان نهاونــد قــدم هــای بزرگــی 

برداشتند.

دفتر باشگاه یاران کوروش نهاوند به 
همت مردانی نیک اندیش افتتاح شد



ورزشی اقتصادی،  اجتماعی،  فرهنگی،  سیاسی،  ماهنامه 
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هر قدمی که برای تحصیل علم برمی دارید، 
قدمی هم برای کوبیدن خواسته های نفسانی، 

تقویت قوای روحانی، کسب مکارم اخالق، 
تحصیل معنویات و تقوا برداری.   

در شبکه های اجتماعی فقط به فکر خوشگذرانی 
نباشید، شما افسران جنگ نرم هستید و عرصه 
جنگ نرم بصیرتی عمار گونه و استقامتی مالک 

اشتر وار می خواهد.

همکاران این شماره:
خانم ها : مهندس سمیه شفائی-مهندس زهرا سهرابی  

* فریاد نهاوند

يك زبان دارم، دو تا دندان لقمش صادق)58(
                        مي زنم تا مي توانم حرف حق

فریاد نهاوند :
پنــج  شــماره  اطاعیــه  در  کشــور  انتخابــات  ســتاد 
ــرای  ــان ب ــام داوطلب ــت ن ــه ثب ــوط ب ــات مرب ــود اطاع خ

کــرد. اعــام  را   ۱۴۰۰ ســال  انتخابات هــای 
ــود،  ــج خ ــماره پن ــه ش ــور در اطاعی ــات کش ــتاد انتخاب س
ــات ریاســت جمهــوری،  ــام داوطلبــان انتخاب زمــان ثبــت ن
انتخابــات  دو  و  روســتا  و  شــهر  اســامی  شــوراهای 
میــان دوره ای کــه در بهــار ۱۴۰۰ برگــزار می شــود را 

ــرد. ــام ک اع
متن کامل این اطالعیه، بدین شرح است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
ستاد انتخابات کشور
اطاعیه شماره )۵(

ــه  ــر، ب ــارک فج ــه مب ــام اهلل ده ــت ای ــن گرامیداش ضم
آگاهــی هم میهنــان عزیــز می رســاند؛ ثبــت نــام داوطلبــان 
ــات ســیزدهمین دوره ریاســت جمهــوری، ششــمین  انتخاب
ــدوره  ــن میان ــتا، اولی ــهر وروس ــوراهای اســامی ش دوره ش
یازدهمیــن دوره مجلــس شــورای اســامی و دومیــن 
ــه  ــری ب ــرگان رهب ــس خب ــن دوره مجل ــدوره پنجمی میان

ــود: ــام می ش ــر انج ــرح زی ش
انتخابات سراسری:

ثبــت نــام داوطلبــان انتخابــات ریاســت جمهــوری از 
ســاعت ۸ صبــح روز ســه شــنبه مــورخ ۲۱/ ۰۲/ ۱۴۰۰  آغــاز 
ــورخ ۲۵/ ۰۲/ ۱۴۰۰   ــنبه م ــت اداری روز ش ــان وق ــا پای و ت

ــد. ــه می یاب ــدت ۵ روز( ادام ــه م )ب
ثبــت نــام داوطلبــان عضویــت در شــوراهای اســامی 
مــورخ  چهارشــنبه  روز  صبــح   ۸ ســاعت  از  شــهرها 
۲۰/ ۱۲/ ۱۳۹۹  آغــاز و تــا پایــان وقــت اداری روز سه شــنبه 
ــد. ــه می یاب ــدت ۷ روز( ادام ــه م ــورخ ۲۶/ ۱۲/ ۱۳۹۹  )ب م

ثبــت نــام داوطلبــان عضویــت در شــوراهای اســامی 
روســتاها و تیره هــای عشــایری از ســاعت ۸ صبــح روز 
دوشــنبه مــورخ ۱۶/ ۰۱/ ۱۴۰۰  آغــاز و تــا پایان وقــت اداری 
روز یکشــنبه مــورخ ۲۲/ ۰۱/ ۱۴۰۰  )بــه مــدت ۷ روز( ادامــه 

می یابــد.
انتخابات میاندوره ای:

ثبــت نــام داوطلبــان میانــدوره ای مجلس شــورای اســامی 
از ســاعت ۸ صبــح روز یکشــنبه مــورخ ۰۸/ ۰۱/ ۱۴۰۰  آغــاز 
ــورخ ۱۴/ ۰۱/ ۱۴۰۰   ــنبه م ــت اداری روز ش ــان وق ــا پای و ت

ــد. ــه می یاب ــه مــدت ۷ روز( ادام )ب
ثبــت نــام داوطلبــان میانــدوره ای مجلــس خبــرگان رهبری 
از ســاعت ۸ صبــح روز جمعــه مــورخ ۱۳/ ۰۱/ ۱۴۰۰  آغــاز و 
تــا پایــان وقــت اداری روز پنجشــنبه مــورخ ۱۹/ ۰۱/ ۱۴۰۰  

)بــه مــدت ۷ روز( ادامــه می یابــد.
در  انتخابــات  هــر  در  نــام  ثبــت  شــرایط  و  نحــوه 
ــید. ــد رس ــوم خواه ــاع عم ــه اط ــدی ب ــای بع اطاعیه ه

ستاد انتخابات کشور

اطالعیه شماره 5 ستاد انتخابات کشور؛

زمان ثبت نام داوطلبان
 4 انتخابات 1400 اعالم شد

مــی خواســتم کنــار خیابــان اتومبیلــم را پــارک کنــم کــه ناگهــان ســر و کلــه ی یــک نفــر بــا جلیقــه زرد و یــک دســته 
کاغــذ پیــدا شــد .

هنــوز ماشــین را پــارک نکــرده بــودم کــه برگــه ای را زیــر بــرف پــاک کــن ماشــین قــرار داد و گفــت ســاعتی ۲ هــزار تَِمــه 
یــات نـِـَره ؟؟

بهش گفتم آقا ! من توقفم کوتاهه به نیم ساعت هم نخواهد رسید . گفت : َمه کاری نَِرم ! دوتََمه نَِمه می رِم .
مــش صــادق کــه بــرای خریــد مایحتــاج بــه خیابــان آمــده بــود شــاهد بگــو 

مگــوی مــا بــود ، گفــت : رولـَـه بـِـه وِش . َمــر ای صــد تَِمــه َچنیــه !
گفتــم : آقــا جــان میگــه پــارک ماشــین درخیابــان نهاونــد ســاعتی دو هــزار 
تومــان . تــازه کارتخوانــم نــداره نقــدی مــی گیــره. میگــه اگــه پــول نقــد 
ــن  ــی م ــی کشــم . یعن ــرات کارت م ــا ب ــازه ه ــن مغ ــداری از یکــی از ای ن
توقفــم ده دقیقــه اســت بایــد دو برابــرش منتظــر کارت کشــیدن ایــن آقــا 

باشــم !
یه دفعه مش صادق اومد وسط و شد طرف اصلی پارکبان !! 

ــه ؟  ــر اینجــه تیرون ــه ؟! َمَی ــزار تَِم ــی ؟ ســاعتی دو ه ــرِف زور ِمَزن ــه َح َچ
ــرِدم زور موعــی ! اصــًا  ــت وِه َم ــِن َزرِد زیلیِک ــِن ِچرِک ــه وا ای کاپِش ــو َچ ت
ُچونــَه نقــدی ِمیــری؟ تــو ُچونـَـه کارتخــوان نـَـری؟ َمَیــر نبایــد عــه ای درآمد 
مالیــات پرداخــت بــا ؟ وقتــی نقــدی داری ِمیــری اوســو قبــض بــدون مبلــغ 
خــط خطــی َملــی زیــر بــرف پــاک کــو، کــی می نــه تــو َچنــی گرفتــه ی !؟ 
وقتــی برگشــتم مــش صــادق هنــوز داشــت بــا پارکبــان دعــوا مــی کــرد 
َــه ُکجــو  ــرم ، مــش صــادق گفــت : هــی رول . ســوار ماشــین شــدم کــه ب
ِمــری؟ یــه ســاعته وَِرت َجنــگ موکونـِـم . ای َدم ایــواره منــم بَِرســه نـِـه خونه 

مــو، تاســکی گیــر نمیــا قــدم خیــر ماَطلَِمــه ... وا ای  نوناشــو.

فریاد نهاوند:
دهمیــن جلســه شــورای فرهنــگ عمومی 
ظهــر چهارشــنبه بــا حضــور امــام جمعــه 
ــدار و  ــی فرمان ــی اجتماع ــاون سیاس ، مع
ســایر اعضــا در ســالن شــهدای فرمانداری 
ــی  ــام مغیث ــت االس ــد. حج ــزار ش برگ
ــر  ــا ســعادت امی ــک والدت ب ضمــن تبری
نکتــه   ، )ع(  علــی  حضــرت  مومنــان 
ــه را  ــه ای جامع ــی و ریش ــدی اساس کلی
ــد  ــه نهاون ــام جمع ــوان کرد.ام ــت عن عدال
حضــرت علــی را نمــاد عدالــت بشــر 
دانســت و اظهــار داشــت: در نظــام تشــریع 
و تکویــن یکــی از شــرایط  پیامبــران 
عدالــت مــی باشــد کــه در تمــام مســائل 
جامعــه اســامی و ارکان نظــام بایــد 

ــد. ــرار باش ــت برق عدال
و  اقتصــادی  اجتماعــی  معضــات  وی 
ــود و  ــه در نب ــه را ریش ــی در جامع سیاس
ــرد:  ــد ک ــت و تاکی ــت دانس ــت عدال رعای
ایــن موضــوع بایــد بــه صــورت کاربــردی 
ــژه  ــه وی ــی در بیــن آحــاد مــردم ب و عمل

ــرد. ــرار بگی ــه ق ــورد توج ــئولین م مس
در ادامــه ایــن جلســه دکتــر علــی چگنی 
نماینــده اصحــاب رســانه در شــورای 
فرهنــگ عمومــی گزارشــی پیرامــون 
نقــش رســانه هــا در دوران کرونــا در 
یکســال گذشــته جهــت اطــاع رســانی 
ــا کوویــد ۱۹ در  ، پیشــگیری و مبــارزه ب

ــرد. ــه ک ــد ارائ ــتان نهاون شهرس
مســئول  بحیرایــی  امیــر  ادامــه  در 
دبیرخانــه شــورای فرهنــگ عمومــی 
نهاونــد پیرامــون بحــث نقــش رســانه هــا 
در دوران  کرونــا مســائلی عنــوان نمــود .

ــورا  ــی از ش ــر بحیرای ــتا امی ــن راس در ای
درخواســت نمــود بــا توجــه بــه اهمیــت 
رســانه در جامعــه از ســه رســانه فعــال در 

شهرســتان نهاونــد  تقدیــر شــود .
بحیرایــی در ادامــه گزارشــی در مــورد روز 
ــه  ــی  ب ــذاری روز مل ــاه روز نامگ ۱۴آبانم
ــیدن  ــن کش ــتان نهاوند)پائی ــام شهرس ن
ــه  ــود  جلس ــوان نم ــاه ( عن ــمه ش مجس
تخصصــی در ایــن حــوزه بــا حضــور 

ــی در اداره  ــط و تخصص ــای مرتب ارگان ه
فرهنــگ و ارشــاد اســامی شهرســتان 
ــن  ــه ای ــد و نتیج ــکیل گردی ــد تش نهاون
ــدا  ــه در ابت ــه اینک ــه ب ــا توج ــه ب ــد ک ش
ــاه  ــمه ش ــه مجس ــود ک ــات ش ــد اثب بای
اولیــن بــار در نهاونــد بــه پائیــن کشــیده 

شــود بــه همیــن دلیــل ابتــدا بایــد 
مســتندات علمــی و تاریخــی در ایــن 
زمینــه گــردآوری شــود بــا توجــه بــه ایــن 
مســئله و بــه دالیــل اهمیــت کار پژوهــش 
ــا  ــن زمینــه تصمیــم گرفتــه شــد ت در ای
ــه یکــی از دانشــگاهها ســپرده  ــن کار ب ای

ــیوهای  ــه آرش ــی ب ــا دسترس ــا ب ــود ت ش
موجــود در کتابخانــه ملــی ، دانشــگاهها و 
روزنامــه هــا و صــدا و ســیما بتوانــد اثبات 
ــی و تاریخــی در  ــاق انقاب ــن اتف شــود ای
شهرســتان نهاونــد اولیــن  اقــدام شــود و 
از ســویی ایــن کار تحــت عنــوان یــک کار 
ــه دانشــجویان  ــد ب پژوهشــگری مــی توان
یــا تشــکل هــای دانشــجویی واگذار شــود 
ــدار  ــی فرمان ــی اجتماع ــاون سیاس .  مع
نیــز  روز ۱۴ آبــان ســال ۵۷ پاییــن 
کشــیدن مجســمه شــاه در نهاونــد بــرای 
ــروه  ــهدای گ ــور و ش ــار در کش ــن ب اولی
ابــوذر را هویــت ایــن شهرســتان برشــمرد 
ــان در  ــت روز ۱۴ آب ــث ثب ــت: بح ، و گف
تقویــم رســمی کاری اســت کــه بایســتی 
بــه صــورت جــدی و تخصصــی پیگیــری 
معاونــت  جالونــد  مهنــدس  شــود. 
ــت ۱۴  ــد گف ــداری نهاون ــی فرمان سیاس
ابــان و شــهدای ابــوذر هویــت ایــن 
ــت روز  ــث ثب ــتند و بح ــتان هس شهرس
ــم رســمی کاری اســت  ــان در تقوی ۱۴ اب

ــه  ــری و ب ــد پیگی ــه ج ــتی ب ــه بایس ک
نتیجــه برســد . وی همــکاری و مشــارکت 
ــی  ــوزش عال دســتگاههای فرهنگــی و آم
را در پیشــبرد ایــن هــدف خواســتار 
ــا  ــت ب ــورا خواس ــه ش ــد و از دبیرخان ش
ــی و  ــه تخصص ــات کمیت ــزاری جلس برگ
ــه  ــه نتیج ــن موضــوع را ب تقســیم کار ای
رســانده و در جلســه آتــی شــورا گــزارش 
ــد  ــدی جــال ون ــد . مه ــه دهن آن را ارائ
ــی و  ــاق انقاب ــن اتف ــت ای ــورد ثب در م
تاریخــی در شهرســتان نهاونــد بــرای 
اولیــن بــار در کشــور گفــت : نیــاز اســت 
ــا  ــوزه ب ــن ح ــی در ای ــه ای تخصص جلس
حضــور نهادهــا و دســتگاه هــای مرتبــط 
و تخصصــی بــه ویــژه دانشــگاه هــای 
شهرســتان در اداره فرهنــگ و ارشــاد 
اســامی تشــکیل و مســتندات علمــی و 
تاریخــی در ایــن زمینــه گــردآوری شــود 
ــق  ــم را در از طری ــن مه ــم ای ــا بتوانی ، ت
شــورای انقــاب فرهنگــی در تقویــم ملــی 

ــم . ــت کنی ثب

تشکیل کمیته تخصصی برای ثبت روز 14 آبان سال 57 پایین کشیدن مجسمه شاه برای اولین بار در نهاوند در تقویم ملی

کانون فرهنگی و تربیتی شهدای پای قلعه نهاوند در محل سابق مدرسه قدیمی و معروف َبدر افتتاح شد

فریاد نهاوند : 
بــه مناســبت دهــه فجــر بــا حضــور 
کانــون  محلــی  و  اســتانی  مســئوالن 
ــی  ــی شــهدای فرهنگ ــی و تربیت فرهنگ
محلــه پای قلعــه نهاونــد در زیربنــای ۹۰۰ 

ــد. ــاح ش ــر افتت مت
بــه مناســبت دهــه فجــر کانــون فرهنگــی 
ــه  ــای قلع ــه پ ــهدای منطق ــی ش و تربیت
ــوزش و  ــرکل آم ــور مدی ــا حض ــد ب نهاون
پــرورش، مدیــرکل نوســازی اســتان و 
مســئوالن شهرســتان نهاونــد افتتــاح شــد.
ــارد و ۳۰۰  ــار ۱ میلی ــا اعتب ــرح ب ــن ط ای
ــه  ــن روز از ده ــان در دهمی ــون توم میلی
مبــارک فجــر افتتــاح و بــه بهــره بــرداری 

رســید.
۳00 میلیون تومان از این اعتبار برای 
تجهیز امکانات این پروژه اختصاص 

یافته است.
ورزشــی،  ســالن  شــامل  پــروژه  ایــن 
کتابخانــه، ســالن آمفــی تئاتر، آزمایشــگاه، 
ــر و کاس هــای مختلــف  ســایت کامپیوت
ــوزان  ــش آم ــتفاده دان ــرای اس آموزشــی ب
در اوقــات فراغــت و کاســهای تقویتــی بــه 

ــید. ــرداری رس ــره ب به
حجــت االســام والمســلمین مغیثــی امــام 
ــت:  ــم گف ــن مراس ــد در ای ــه نهاون جمع
ــق  ــردم مناط ــاً م ــد مخصوص ــردم نهاون م

پــای قلعــه و دوخواهــران و شــیخ منصــور  
ــی هســتند. ــردم خــوب و نجیب م

ــد  ــردم پایبن ــن م ــت: ای ــار داش وی اظه
ــاب هســتند و از مجمــع  ــه نظــام و انق ب
ــن  ــه ای ــکر را دارم ک ــال تش ــن کم خیری
کانــون فرهنگــی تربیتــی را در ایــن منطقه 
بنــا کردنــد. حجــت االســام مغیثــی افزود: 
گرانقــدر  شــهدای  نهاونــد  شهرســتان 
بســیاری دارد امــا امروز بســیار خرســندیم 
کــه ایــن مرکــز بــه نــام شــهدای فرهنگــی 

ــد نامگــذاری شــده اســت. نهاون
 راه اندازی کانون های فرهنگی تربیتی 
در راستای ساخت های شش گانه سند 

تحول بنیادین است
ــک  ــا تبری ــورداود ب ــد پ ــه  محم در ادام
چهــل و دومیــن ســالگرد پیــروزی انقــاب 

اســامی، اظهــار کرد: مســیر تحقــق بیانیه 
گام دوم کــه مقــام معظــم رهبــری در چله 
انقــاب تبییــن فرمودنــد، در دســتگاه 
ــن  ــول بنیادی ــند تح ــت س ــم و تربی تعلی
ــن  ــول بنیادی ــند تح ــورداود س ــت. پ اس
ــد  ــرورش خوان ــوزش و پ ــه راه آم را نقش
و بــا اشــاره بــه اهمیــت چرخش هــای 
تحول آفریــن در نظــام تربیــت رســمی 
ــک  ــث ی ــن مبح ــت: در ای ــی، گف و عموم
ــه  ــد ب ــه بای ــم ک ــود داری ــت موج وضعی

ــم. ــت کنی ــوب حرک ــع مطل ــمت وض س
ــی  ــاد آموزش ــه نه ــن ک ــان ای ــا بی وی ب
و  فرهنگــی  نهــاد  ســمت  بــه  بایــد 
ــد  ــزود: بای ــد، اف ــت کن ــی  حرک اجتماع
ــمت  ــه س ــت ب ــگاری در تربی از انحصاران

مشــارکت حرکــت کنیــم.

ــا  ــتان ب ــرورش اس ــوزش و پ ــرکل آم مدی
ــت  ــت از انباش ــرورت حرک ــر ض ــد ب تأکی
ــه کســب  ــات و حافظــه محــوری ب اطاع
ــای  ــاحت ه ــام س ــا در تم ــتگی ه شایس
ــاش  ــد ت ــرد: بای ــان ک ــت، خاطرنش تربی
ــمت  ــه س ــل ب ــوز منفع ــم از دانش آم کنی
از  و  کنیــم  حرکــت  فعــال  متربــی 
رقابت هــای فــردی و تنــش زا  دور شــویم.

ــه  ــه ای ب ــگاه تجزی ــت از ن ــورداود حرک پ
ــگاه یکپارچــه نگــر را از دیگــر مصادیــق  ن
ــد و  ــن خوان ــول آفری ــای تح ــش ه چرخ
ــه ســمتی حرکــت  تصریــح کــرد:  بایــد ب
کنیــم کــه از رقابــت فــردی دور شــده و به 
ــیم. ــفیات برس ــی و کش ــای جمع رقابت ه

وی بــا اشــاره بــه اهمیــت و جایــگاه 
ــت:  ــی، گف ــای فرهنگی-تربیت ــع ه مجتم
راه انــدازی ایــن مجتمــع هــا و کانــون هــا 
در راســتای تحقــق ســاحت های ششــگانه 

ــن اســت. ســند تحــول بنیادی
ظرفیت های شهرستان در کنار خیرین 

معنا پیدا میکند
ــدار  ــراد ناصــری فرمان ســپس مهنــدس م
نهاونــد، در ادامــه ایــن مراســم اظهــار 
ــاق  ــرایطی اتف ــاح در ش ــن افتت داشــت: ای
ــی  ــخت کرونای ــرایط س ــه در ش ــاد ک افت
هســتیم و بایــد ایــن کار بــا حضــور بیشــتر 
ــی شــد ــان انجــام م مســئولین و فرهنگی

ــن مجتمــع خّیرســاز در دو  ــزود : ای وی اف
طبقــه بــا ۹۰۰ متــر فضــا دارای اتــاق های 
متخلــف،کاس هــای ســمعی بصری،اتــاق 
ــالن  ــر، س ــی تئات ــالن آمف ــگاه، س آزمایش
ورزشــی و ... مــی باشــد کــه جهــت 
خدمــت رســانی بــه دانــش آمــوزان منطقه 
ی محــروم پــای قلعه ســاخته شــده اســت. 
وی تصریــح کــرد : خداقــوت مــی گوییــم 
ــه  ــه در هم ــزی ک ــن عزی ــت خیری خدم
ی شــرایط ســخت در کنــار مســئولین 
ــرای  ــی ب ــای خوب ــت ه ــتند و ظرفی هس

ــتان هســتند. شهرس
ــن  ــن خیری ــت : ای ــد گف ــدار نهاون فرمان
در جهــت توســعه شهرســتان برآمــده 
ــا و  ــای م ــرمایه ه ــزرگان س ــن ب ــد و ای ان

شهرســتان هســتند.

ــتان در  ــای شهرس ــت ه ــزود: ظرفی وی اف
کنــار خیریــن معنــا پیــدا میکنــد و آینــده 
ی شهرســتان نهاونــد را روشــن مــی بینیم 
، ظرفیــت هایــی کــه نتوانســتیم بــه آنهــا 
دســت پیــدا کنیــم ، توســط خیریــن بــه 

ایــن ظرفیــت هــا دســت پیــدا کنیــم.
وی تصریــح کــرد : ایــن پــروژه  بــا اعتبــار 
ــر  ــان و زی ــده ۴۲۰ توم ــی ش ــش بین پی
بنــای ۹۰۰ متــر مربــع در دو طبقــه 
ــه  ــد ک ــی گردی ــگ زن ــال ۷۸ کلن در س
۲۰۰میلیــون تومــان از اعتبــار آن توســط 

ــت . ــده اس ــن گردی ــی تامی خیری
ناصــری در خاتمــه گفــت : در شهرســتان 
ــروژه  ــارک فجــر ۶۷ پ ــد در دهــه مب نهاون
بــا اعتبــاری بالــغ بــر ۳۰۱ میلیــارد تومــان 

کلنــگ زنــی و بــه بهــره بــرداری رســید.


