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سرمقاله

به قلم: مدیر مسئول - دکتر علی چگنی
این  نباشد،  ]خبرنگارها[  شما  زحمات  اگر  رهبرانقالب: 
لحظه ها هرگز ماندگار نمی شود... شما ان را حفظ می کنید 
و در اختیار افکار مردم قرار می دهید. بدون این دوربین ها، 
و  اخبار  تنظیم  و  تهیه  براى  شما  دلسوزى هاى  و  قلم ها 
نشده  تثبیت  چیزهاى  یک  مثل  ما  کارهاى  این  مطالب، 

است. ۲۳/۸/۱۳۸۰
۲۱ سال پیش در ۱7 مرداد ۱۳77 در شهر مزار شریف 
افعانستان ، آتش خشم حماقت و نادانی طالبان ۸ دیپلمات 
خبرگزارى  خبرنگار  صارمی  محمود  همراه  به  را  ایرانی 
جمهورى اسالمی ایران را به مرز جاودانگی و شهادت برد 
و یکسال پس از وقوع این این حادثه تکان دهنده از سوى 
شوراى فرهنگ عمومی ، هفدهم مرداد ماه به عنوان روز 
خبرنگار در کشورمان تعیین گردید اکنون ۲۰ سال است 
که این روز به عنوان روز خبرنگار گرامی داشته می شود .

این  خبر  و  رسانه  اصحاب  همواره  سالها  این  همه  در 
مناسبت را فرصتی مغتنم براى بیان مشکالت عدیده خود 

شمرده و مشکالت الینحل خود را مطرح می کنند .
جالب تر اینکه در این ۲۰ سال ، عده اى در بیان اهمیت 
تنویر  در  نقش خبرنگار   ، رسانه  اصحاب  جایگاه  و  رسانه 
افکار عمومی و این حرفها کاماًل حرفه اى شده اند و چنان 
سخنان دهن پرکنی مانند خبرنگاران چشم و گوش جامعه 
افکار عمومی  تنویر  ، خبرنگاران نقش رسمی در  هستند 
بی  پایدار  توسعه  در  مطبوعات  و  ها  رسانه  نقش   ، دارند 
 ، هستند  مسئوالن  بین  رابط  خبرنگاران   ، است  بدیل 
خبرنگاران ، بازوان پرتوان مدیران اجرایی هستند ، رسانه 
عهده  بر  جامعه  فرهنگی  درمهندسی  را  اصلی  نقش  ها 
دارند و یا اینکه رسانه ها رکن چهارم دموکراسی هستند .

که  است  این  جالب   ، نگاران  روزنامه  از  بسیارى  قول  به 
است  . ۲۰ سال  اندیشند  ما هم همینگونه می  همکاران 
می گویند تعامل و همکارى بسیارى از مسئوالن اجرایی 
با خبرنگاران مناسب نیست براى تهیه خبر بخصوص در 
شهرستان ها با مشکل روبرو هستیم ، برخی از مسئوالن 
ما را نامحرم و غیر خودى می دانند ، روابط عمومی ها در 
دعوت از خبرنگاران براى پوشش خبرى دستگاهها نسبت 
به بعضی ها بی مهرى می کنند ، در دادن آگهی و رپورتاژ 
به رسانه ها عدالت رعایت نمی شود ، مدیران انتقاد پذیر 
امنیت  و  نداریم  بیمه   ، داریم  استخدام  ، مشکل  نیستند 
شغلی نیست .فقط کافی است مطلبی بنویسی که بر مذاق 
صاحبان قدرت خوش نیاید ، چنانت می کنند که از کرده 
ات پشیمان شوى !! برایت پرونده سازى می کنند ، کرده 

و ناکرده ات را مستند میگذارند جلوى چشمانت تا بگویی 
غلط کردم !!! 

براى  نویسد  می   ، نویسد  می  صادقانه  خبرنگار   ... اما 
ساختن فرهنگ غنی ، می نویسد براى ساختن کشورى 
آباد و آزاد ، براى ساختن بهترین ها براى ایران و ایرانی 
و  کنند  می  زندگی  جامعه  در عمق  همواره  ؛ خبرنگاران 
تالش  مرهون   ، اى  جامعه  هر  فکرى  و  فرهنگی  سالمت 

هاى شبانه روزى آنهاست . 
روزخبرنگار ، روزى است که گویی قلم ، این مقدس ترین 
عامل سوگند آسمانی بار دیگر به مظهر درخششی تبدیل 
شده که حکایت گر زندگی تابناک رهپویانی می شود که 

همواره با قلم پیوندى جاودانه بسته اند . 
این قلم آن قدر مقدس است که خداوند در قرآن کریم 

بدان سوگند یاد می کند .
براى  گرانبهاست،  و  ارزشمند  فرصتی  خبرنگار  روز 
پاسداشت مقام شامخ تمامی انسان هاي  فرهیخته که در 
هستی  همه   ، جامعه  به  بخشی  آگاهی  و  روشنگرى  راه 

خویش را وقف مردم و کشور نموده اند .
تعهد،  مسئولیت،  امانت،  تجسم  راستی  به  خبرنگاران 

دلسوزى و وظیفه اند.
خویش  زمان  تصویرگر  و  جهان  بیدار  وجدان  خبرنگاران 
و  می کنند  زندگی  جامعه  عمق  در  همواره  زیرا  هستند، 
سالمت فرهنگی و فکرى هر جامعه اي، مرهون تالش هاي  

شبانه روزى آنهاست.
روز خبر و خبرنگار را به سینه سرخان خوش خبر که پاى 
تبریک   ، اند  نهاده  واالتبار  پاى شهیدان  بر جاى  خویش 
جهاد  مقدم  خط  سربازان  و  دلسوزان  این  براى  و  گفته 

فرهنگی کشور آرزوى سالمتی و توفیق داریم .
امیداست خبرنگاران ماوا و مآمن طبقات مستضعف و رنج 
دیده جامعه باشند و همیشه بر مدار راستی و درستی و 
شرافت و انسانیت حرکت نمایند و مصداق این شعر زیباى 

فارسی باشند که :  
هرگز شرف به لقمه ى نانی نداده ایم ................ دست تهی 

و خانه به دوشی گواه ماست.
همین ... 

جان   نباشد  جز  خبر  در  آزمون
هر که  را  افزون  خبر  جانش فزون
اقتضاى جان چو اى دل آگهی است
هرکه آگه تر بود جانش قوى است

کاوش معبـد همچنان در ابـهام
August  2019دوره جدید شماره e 20+27 تیر و مرداد  e 98 ذوالحجه  e            e 1440 8 صفحه e قیمت 2000 تومان

 ۳ رشته جدید در مقطع کارشناسی 
پیوسته به دانشگاه آزاد اسالمی نهاوند 

اضافه شد

مراد ناصری، فرماندار نهاوند:

فرش نهاوند یکی از خاص ترین فرش 
های جهان

حسن بهرام نیا؛
نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسالمی:

سدگرین 48ماهه به اتمام می رسد 

کاسبان قیصریه از آینده شغلی شان 
نگرانند

بقا مختص ذات اوست 
جناب آقای مهندس مهدی 

جاللوند معاون سیاسی ،امنیتی ، 
اجتماعی فرماندار نهاوند 

مصیبت درگذشت برادر گرامیتان مرحوم  
ماشااهلل جالل وند را به محضر حضرتعالی و 
سایر بازماندگان تسلیت عرض می نمائیم 

. برای آن مرحوم علو درجات و برای 
بازماندگان صبر خواهانیم .

ماهنامه فریاد نهاوند

بقا مختص ذات اوست 
سایر  و  عالفی  صمد  حاج  آقای  جناب 

خانواده های عزادار 
 

بدینوسیله مصیبت درگذشت پدر بزرگوارتان خادم 
الحسین ، مرحوم حاج شکراهلل عالفی را خدمت 

حضرتعالی و خانواده محترم تسلیت عرض نموده برای 
آن مرحوم مغفرت الهی و برای شما و سایر بازماندگان 

از خداوند منان صبر مسئلت داریم . 

دکتر علی چگنی مدیرمسئول ماهنامه فریاد نهاوند
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روز خبرنگار و حرفهای تکراری 

نهاوندى  خبرنگاران   ، خبرنگار  هفته  از  روز  پنجمین  در 
فارسبان  زیباى  سراب  در  شهرستان  مسئولین  میزبان 

بودند .
نماینده مردم نهاوند در مجلس شوراى اسالمی در جمع 
خبرنگاران شهرستان گفت: کار خبرنگارى بسیار با اهمیت 
و با ارزش است؛ نباید تصور شود که خبرنگاران کار کمی 
را انجام می دهند باید شأن جایگاه آنها حفظ شود و مورد 
حمایت قرار گیرند ولی حرمت امامزاده به متولی آن است.

حسن بهرام نیا در این مراسم با تأکید بر اینکه باید جایگاه 
آنها  و  جامعه حفظ شود  در  رسانه  اصحاب  و  خبرنگاران 
مورد حمایت قرار گیرند، افزود: اگر در جامعه رو به توسعه، 

داراى هویت  یعنی جامعه  کردند  پیدا  منزلت  خبرنگاران 
توسعه اى است. 

شغل  منزلت  که  است  این  اصل  کرد:  عنوان  نیا  بهرام 
شغل  به  کاسبانه  نگاه  و   ، شود  احیا  باید  خبرنگارى 
خبرنگار  گفت  توان  می  آنگاه  برود،  بین  از  خبرنگارى 
یک شاخص است که می تواند پل ارتباطی بین مردم و 

مسئولین باشد.
وى در ادامه افزود : من از انتقاد و بیان مشکالت توسط 
توسعه در کارم  و  براى رشد  و  ندارم  اى  رسانه ها گالیه 
پذیراى انتقادات هستم ولی انتظار دارم که انصاف و عدالت 

نیز از طرف رسانه ها رعایت شود.

----*****----

اقدامات و عملکرد مسئوالن 
بدون وجود رسانه ها، ناقص است

همچنین در این مراسم، فرماندار شهرستان نهاوند نیز از 
تجلیل  و مطبوعات شهرستان  رسانه  اصحاب  خبرنگاران، 

کردند.
به  روز  این  تبریک  ضمن  مراسم  این  در  ناصرى  مراد 
خبرنگاران حاضر در نشست، با اشاره به آگاهی و اشرافیتی 
که خبرنگاران به مسائل روز اجتماع دارند، نقش آنان را در 
آگاهی بخشیدن به مردم و جامعه پررنگ دانست و افزود: 
و آگاهی  به دنبال خبررسانی  این خبرنگاران هستند که 
رسانی به مردم هستند و واقعیت ها را هرچند تلخ در همه 

شرایط بیان می نمایند.
بدون شک    ، منصفانه  و  نقد سازنده   اظهار داشت:  وى 
موجب ایجاد انگیزه و امید  به آینده اى روشن خواهد شد 
بدون وجود رسانه ها،  و عملکرد مسئوالن  اقدامات  ولی   ،

ناقص خواهد بود.
مختلف  اقشار  میان  در  همدلی  و  اتحاد  لزوم  بر  ناصرى 
جامعه تأکید کرد و افزود: این اتحاد و امید تنها با آگاهی 

بخشی در جامعه از طریق خبرنگاران میسر می شود.
و  پتانسیلها  انعکاس  خواستار  پایان  در  نهاوند  فرماندار 
سوى  از  مختلف  هاى  حوزه  در  شهرستان  هاى  ظرفیت 

اصحاب رسانه و قلم شد.

بهرام نیا نماینده نهاوند در مجلس شورای اسالمی خطاب به خبرنگاران:

حرمت امامزاده را متولی نگه می دارد

امام جمعه:
اگر امامزاده معبد است حفاری کنید

بهرام نیا:
برای ادامه کاوش مانعی نیست

خبر ویژه:
با دریافت  با مدیر مسئولی دکتر علی چگنی  آنالین  نهاوند  پایگاه خبری 
از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی فعالیت خود را در زمینه  مجوز رسمی 

مسائل اجتماعی، فرهنگی و سیاسی آغاز کرد.
امید است فعالیت های این پایگاه خبری در کنار ماهنامه فریاد نهاوند قدمی 

در راستای رشد و توسعه و پیشرفت این کهن دیار، نهاوند سرافراز باشد.
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پیام های تلفنی

نامه وارده

با سالم
در خصوص معبد الئودیسه زمزمه هاى جدیدى به گوش میرسد.

وجود  اى  الئودیسه  معبد  که  رهبر  دکتر  قول  از  شده  شنیده 
ندارد.

اگر وجود نداشت چگونه یک کاووشگر و باستان شناس از ابتدا 
با تاکید زیاد میگفت حتما هست و باید کاووش صورت گیرد.
اگر چنین باشد باید به علم باستان شناس معروفمان شک کرد.

چگونه بعد از حفارى بارها گفته شد نشانه هاى پیدا شده حاکی 
از وجود معبد الئودیسه میباشد.

موضوع اصلی چیست؟
مسجد  زیر  در  دقیقا  الئودیسه  معبد  شده  گفته  چون  آیا 
دوخواهران است این صحبتها قوت گرفته. آیا اوقاف اجازه ورود 
باید  که  هست  دیگرى  مسائل  آیا  نداده.  را  بیشتر  کاووش  به 

مدفون بماند.
ما فرض غیر ممکن را بر سر نبود معبد میگذاریم. حال حداقل 
اجازه ساخت و ساز را صادر فرمایید تامردم بتوانند سرو سامانی 

به امالک و .....خود دهند.
مگر میشود همه چیز به یکباره کتمان شود.

مردم منتظر پاسخ هستند.
یا اجازه ساخت و ساز یا ادامه ى کاووش. والسالم

 جمعی از مردم نهاوند 

*****

بام نهاوند هیچ روشنایی ندارد...
با اینکه مردم باال میرن و میشینن ولی تاریک و خیلی خطرناک 
شهردار  خصوص  به  شهر  مسئولین  گوش  به  امیدوارم  است 
شهرمان برسانید که به جاى تبلیغ به فکر روشنایی این منطقه 

باشند تا خداى ناکرده اتفاقی براى کسی نیفتد.

 جمعی از مردم نهاوند 

*****

متاسفانه هیچکس به فکر امورات درست فرهنگی در شهرستان 
آنتن  حال  به  فکرى  مسیولین  چرا  اینکه  اول  ؛  نیست  نهاوند 
پارازیت  نیستند چون همیشه  نهاوند  دهی شبکه ى دیجیتال 

و مشگل داره.
چرا ما در نهاوند با این جمعیت که بیشتر جوانان هستند یک 

سینما ى دایم خصوصی که هر شب فیلم داشته باشه نداریم؟
لطفا به گوش همه ى مسیولین برسانید که هر چه سریعتر به 

این نابسامانی هاى فرهنگی سر و سامان دهند.
با کمال سپاس و تشکر

09180000627

*****

سؤالی از مدیریت محترم شبکه بهداشت و در مان نهاوند جناب 
اقاى دارابی:

  سؤالی که بارها و بارها تکرار شده اما متاسفانه پاسخی گرفته نشده.
از  از دویست هزار نفر چرا سالهاست  افزون  با جمعیتی  نهاوند 

نداشتن پزشک ارتوپد رنج می برد ؟
شهروندان نهاوندى تا کی باید اواره شهرهاى همجوار براى یک 

شکستگی ساده باشند ؟
چرا در سطح یک شهر دویست هزار نفرى یک پزشک ارتوپد 

نباید مطب داشته باشد ؟
نیاز  گوى  پاسخ  کلینیک  در  ارتوپد  پزشک  وجود  صرف  ایا 

شهروندان است ؟
تفاوت شهروندان نهاوندى با مالیرى چیست ؟

جناب اقاى دارابی جنابعالی به عنوان مدیریت شبکه بهداشت و 
درمان نهاوند در جهت رفع این مشکالت چه اقداماتی کردین تا 

شهروندان این شهر محروم بیش از این عذاب نکشند ؟؟

شماره ارسال 
پیامک
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چه کسانی باید 
درمجلس به مردم 

خدمت کنند
کسی که میخواهد وارد این عرصه ی واال شود 

باید صالحیت و شایستگی داشته باشد.

----*****----

ورود   - بازرگان  محسن 
هاى  رقابت  به  مختلف  افراد 
شروع  و  انتخاباتی  غیررسمی 
و  دروغین  هاى  وعده  دوباره 
موجب  که  احساسی  ادعاهاى 
هاى  امیدوارى  سطح  باالبردن 
بررسی   ضرورت  میشود  مردم 
کسانی  چه  که  را  سؤال  این 
به  ورود  براى  الزم  شایستگی 

مجلس شوراى اسالمی را دارند دو چندان میکند!
رزومه هاى ساختگی، حضورهاى مصنوعی ونخ نما درمراسمات 
مختلف، ادعاهاى واهی و بی اعتبار، عکس هاى سلبریتی گونه 
وکالم  خادمی  ژست  و  انتخابات  دوران  برخوردهاى خاص  و 
هاى انتخاباتی احتمال موفقیت و یا برجسته سازى نااهالن و 
نامحرمان را افزایش میدهد و در این میان کسانیکه شایسته 
ترند، و مردم که پیگیر شایسته ساالرى هستند زیان دیده ى 

اصلی انتخاباتی اینگونه میشوند!
ازسویی یک نگرانی دیگر وجود دارد در میان نامزدها افرادى 
پیدا میشوندکه هدف هاى دیگرى دارند و درحالی که هنوز نه 
به بار است نه به دار، ثبت نام  نکرده و تعیین صالحیت نشده، 
جویاى نامند و می خواهند خودشان را بین مردم مطرح کنند 
گرفته  بکار  شهرستان  و  استان  کلیدى  هاى  درمسئولیت  تا 
شوند و یا ....، حال خداى ناکرده پیروز هم بشوند آیا نماینده 

خوبی خواهند بود؟
کسانی  افکنیم  می  نظر  احتمالی  نامزدهاى  لیست  به  وقتی 
یا  و  استان  در سطح  قبلی  اجرایی  در مسئولیت  که  هستند 
شهرستان، سابقه خوبی ندارند و مردم خدمتی از آنها ندیده 

اند!
نمایندگی،کار  کاندیدایی  گذشته  ادوار  در  هستندکه  کسانی 
انجام نداده وکمتر پاسخگوى تماس ها و  بزرگی براى مردم 

تقاضاهاى مردم بعد از راى نیاوردن بوده اند!
کسانی هستند که فقط حزب برایشان مهم است و مدیریت 
حزبی داشته و فقط براى اقوام وعده اى از هم کاسه اى هاى 
مردم  اقشار  به همه  گرایش همگانی  و  بوده  مند  فایده  خود 

ندارند!
کسانی هستند که توجه غالب آنها به محل زندگی خود بوده و 
به زادگاه خود تاکنون توجه مثبت و قابل مالحظه اى نداشته 

اند!
کسانی هستندکه دغدغه کمک مردم را ندارند و وامدارآنانی 
و  اند  کرده  گذارى  سرمایه  آنها  موفقیت  براى  هستندکه 
ناپذیر  ولع سیرى  به  تکاپوى خدمت  آوردن در  راى  بمحض 

سرمایه گذارى هاى خویش اند!
کسانی هستند که با نمایندگی آشنا نیستند و سواد دانشگاهی 
و تجربی آنها قابل بکارگیرى و انطباق با هیچیک ازکمیسیون 

هاى تخصصی مجلس شوراى اسالمی نیست!
کسانی هستند که  فقط بدنبال شکار فرصت هاى شخصی اند!

کسانی هستندکه نمیدانندکه قصد تکیه زدن برچه جایگاهی 
را دارند، و اصال الفباى نمایندگی را هم نمیدانند.

کسانی هستندکه فقط کاندیداى پوششی اند و قصد تخریب 
وجهه رقبا و ترور شخصیت هاى مردمی را بسر میپرورانند و 
دنبال راى آوردن کاندیداى مورد نظر خود هستند تا از این 

آب گل آلود ماهی بگیرند.
کسانی هستندکه براى موفقیت حتی از اصول عدول نموده و 
شرعیات و مسلّمات اسالمی، انقالبی، والیی و قانونی رارعایت  
نکرده، یاکتمان میکنند و یا از آنها با تسامح و تساهل میگذرند!

ادارى  و  سیاسی  رشدهاى  و  مالی  رشد  هستندکه  کسانی 
مشکوک و غیر متعارفی داشته و معلوم نیست که چگونه یک 

شبه ره صدساله را رفتند.
برنامه ى مشخصی ندارند وعماًل  کسانی هستندکه کاًل هیچ 
نمیدهند  ارائه  مطروحه  مشکالت  حل  براى  راهکارى  هیچ 
در  مردم  به  هاى خدمت  وکرسی  نداشته  روحیه خدماتی  و 

مجلس را با کرسی هاى قدرت اشتباه گرفته!
کسانی هستند که جسارت الزم و قدرت البی گرى و مطالبه 

گرى حقوق مردم را از صاحبان قدرت نداشته و ندارند.
کسانی هستندکه فقط سال برگزارى انتخابات و یا حتی شش 
ماهه پایانی در بین مردم و مجالس مردم دیده میشوند و قبل 
از آن و یا بعد از انتخابات اثرى از آثارشان نبوده وحاال به طور 

سلفی یاد خدمت به شهرشان افتادند.
علی هذا بنابر اینکه نمایندگی مردم در مجلس شوراى اسالمی 
افراد میگذارد. و مسئولیت دیده  وظیفه خطیرى را بر دوش 
باید هشدار دهیم که مجلس جاى  شده اى در جامعه است 
آدمهاى کوتوله، نا کارآمد، نا آشنا به امور و مشکالت مردم. 
ناآشنا به شهر مورد نظر و عقیده هاى مردم شهرستان،سختی 
بلکه  نیست،  ها  التحصیل، خسته  فارغ  تازه  ندیده،  بحران  و 
ومطالبه  شایسته  تالشگران  جاى  اسالمی  شوراى  مجلس 

گرهاست!
کسی که میخواهد وارد این عرصه ى واال شود باید صالحیت و 
شایستگی داشته باشد. یعنی هم تعهد عملی و فکرى و والیی 
و قانونی و... داشته باشد و هم داراى شاخصه هاى تخصصی و 

تجربی مدیریت را دررزومه ى خود ذخیره داشته باشد.
لذا نمایندگی جاى کسب تجربه و مهارت آموزى نیست، پس 
شایسته است تا کسانیکه میخواهند وارداین گود شوند بدانند 
واقعا هدفشان خدمت است و درحد این پست هستند یا نه 
ومعیارها را مطالعه نمایند. والی بهتر است خیلی زودتر از آنکه 
از گردونه رقابت کنار بکشند و مردم را به اشتباه  دیر شود، 

نیاندازند!
صالحیتش  تعیین  که  کسی  بگوییم  دارد  ضرورت  پایان  در 
تایید  که صالحیتش  آنهم  و  نیست  جنایتکار  داشته  موردى 
میشود پسر خوب مردم نیست. مهم در کل نظر مردم است، 
و باید فرد دوباره مورد ارزیابی عملکردى و برنامه اى از طرف 
این کرسی  بر  لحاظ  از هر  اى  تا شایسته  بگیرد  قرار  مردم  

سبز تکیه بزند.

09186906272
*****

برکت  پر  اعیاد  تبریک  ضمن  ابراهیمی  ستار  دکتر 
دهه والیت، اظهار کرد: خوشبختانه با پیگیرى هاى 
دانشگاه  جانبه  همه  هاى  همکارى  و  گرفته  صورت 
مرکزى  سازمان  موافقت  و  همدان  اسالمی  آزاد 
دانشگاه آزاد ۳ رشته تحصیلی جدید به شمار رشته 

هاى دانشگاه ازاد اسالمی نهاوند اضافه شد.
مترجمی  غذایی،  صنایع  مهندسی  رشته  سه  وى 
جدید  رشته  سه  را  ربیتی  علوم  و  انگلیسی  زبان 
این دانشگاه عنوان کرد و گفت: رشته هاى فوق در  
مقطع کارشناسی پیوسته براى مهرماه سال جارى در 

دانشگاه ازاد اسالمی نهاوند دانشجو می پذیرد.
حال  در  گفت:  نهاوند،  اسالمی  ازاد  دانشگاه  رئیس 
حاضر دانشگاه آزاد اسالمی نهاوند با احتساب این سه 
رشته   ۲۹ داراى  تحصیلی  مختلف  مقاطع  در  رشته 

است که آماده پذیرش دانشجو هستند.

رئیس دانشگاه آزاد اسالمی نهاوند خبر داد: 

 ۳ رشته جدید در مقطع کارشناسی پیوسته به دانشگاه آزاد 
اسالمی نهاوند اضافه شد

با   ۹7 آذرماه  در  مجدد  طراحی  با  نهاوند  سدگرین 
حاضر  حال  در  و  شد  زنی  کلنگ  نیرو  وزیر  حضور 
۱۱درصد پیشرفت تاکنون ۸ میلیارد براى آن هزینه 

شده است و قرار است 4۸ ماهه تحویل داده شود. 
سرگذاشته  پشت  را  بزرگی  هاى  چالش  سدگرین 
است از قرار گرفتن در لیست ۳۰سد حذفی کشور تا 
پیشرفت زیر ۸درصدى که آن را از مشمولیت ارفاقی 

دولت محروم کرد. 
این سد در سال ۸۹مطالعات آن شروع و ۹خرداد۹۰هم 
ریس  اول  با حضورمعاون  آن  اجرایی  عملیات  کلنگ 
جمهور در دولت وقت زده شد و قرار شد 6ساله اجرا 
اینکه  تا  شد  تعطیل   ۹4 سال  اما  برسد  اتمام  به  و 
در سال ۹6با پیگیرى هاى نماینده نهاوند در مجلس 
مناقصه  برگزارى  با  فعالیت  چرخه  به  و  احیا  مجدد 

وارایه طراحی مجدد در سال ۹7 شروع بکار کرد. 
و  کشاورزى  و  صنعت  به  مربوط  بخشی  سد  این  از 
بخشی هم مربوط به آب شرب روستاهاى اطراف است 
که در حال حاضر فاز یک آن که شامل امکان سنجی 
وبراى  است  انجام  حال  در  شود  می  یابی  مسیر  و 
اجراى خط انتقال آب به روستاها هم 4میلیارد اعتبار 

درنظر گرفته شده است. 
همچنین براى بخش صنعت که یک خال در این حوزه 
دلیل  به  بارها  و  شد  می  محسوب  شهرستان  براى 
نبود موقعیت آب ، برخی شرایط اشتغال زا و سرمایه 
گذارى در این حوزه در شهرستان سوخت می شد ، 

این بخش هم تامین آب شده است. 

نماینده مردم نهاوند در مجلس شوراى اسالمی گفت: 
پروژه  اجراى  براى  اعتبار  تومان  ۸میلیارد  تاکنون 
این پروژه داراى ۱۱ درصد  سد گرین هزینه شده و 

پیشرفت فیزیکی است. 
وى درباره راه دسترسی این سد هم گفت: این مسیر 
به طول 7کیلومتر است که در حال حاضر عملیات زیر 
سازى و خاکبردارى در حال انجام و ابتداى زمستان 

هم زیر بار ترافیک خواهد رفت. 
حسن بهرام نیا با بیان اینکه بارها از مدیران خواسته 

ام که با بخشی نگرى پروژه ها و موقعیت هاى توسعه 
شهرستان را معطل و سوخت نکنند و تالش کنند تا 

اولویت هاى توسعه شهرستان بیشتر مد نظر باشد. 
نماینده نهاوند در مجلس شوراى اسالمی تصریح کرد: 
در شرایطی که وضعیت اقتصادى مساعدى در کشور 
نداریم و کفگیر اعتبارات به ته دیگ رسیده است اما 
و  عمران  حوزه  در  بخصوص  شهرستان  هاى  پروژه 
با  و  است  نشده  متوقف  و  اجراست  در حال  خدمات 

سرعت بیشترى در حال اجراست.

با  سعدی  خیابان  کاسبان  و  بازاریان  از  جمعی 
ابراز  با  نهاوند  فریاد  نشریه  دفتر  به  مراجعه 
 ، خود  کاسبی  و  اقتصادی  وضعیت  از  نگرانی 
خواستار برگزاری نشست فرماندار و شهردار و 

بیان مشکالت و حرف های خود شدند.
45روز از ساماندهی خیابان سعدى می گذرد طرحی 

که اما و اگرهاى بسیارى در اجراى آن مطرح بود.
دستفروش ها و کاسبانی که معتقدند حرف هاى آنها 
در اجراى این طرح شنیده نشد و از آینده شغلی خود 

در این خیابان مسدود نگران هستند.
کسبه هاى خیابان سعدى می گویند مسولین خواسته 
هاى ما را رها کردند و بی توجه شدند از زمان اجراى 
اوضاع کاسبی  در سعدى   ، طرح در خیابان سعدى 

کساد شد.
با مراجعه  بازاریان خیابان سعدى  از کسبه و  جمعی 
به دفتر روزنامه همدان پیام درباره ساماندهی خیابان 
سعدى می گویند: از زمان اجراى این طرح به اجبار 
برخی نیروهاى خود را تعدیل کرده و از کار بیکار شده 
اند و وضعیت مراجعه و درآمدآنها به نحو چشمگیرى 
از  ناشی  را  وضعیت  این  که  است  کرده  پیدا  کاهش 
همه  نگرفتن  نظر  در  و  طرح  این  نامناسب  اجراى 

جوانب می دانند.
اجاره  آگهی  و  تخلیه  محدوده  این  هاى  مغازه  اغلب 

داده اند.
اینکه  از  پیش خیابان سعدى ساماندهی شد  45روز 
و  ها  دستفروش  ساماندهی  و  شهر  زیباسازى  براى 
و  خوب  کار  شد  انجام  حرکتی  مرور  و  عبور  بهبود 
پسندیده اى بود اما اى کاش همه جوانب کار را در 

اجراى این طرح در نظر می گرفتند که سفره کاسبان 
به کسادى ختم نشود.

اینکه  است  خوب  گرفت  رونق  روز  بازار  اینکه 
دستفروش ها تقریبا ساماندهی شدند اقدام خوبی بود 
اما برخی جوانب که کسبه هاى این خیابان بودند و 
مردمی که پیش از این مراجعه هاى متعددى به این 
را در نظر  تامین مایحتاج خود داشتند  براى  خیابان 

نگرفتند.
از  مدیریت شهرى  در  ناقص  و  کاره  نیمه  طرح هاى 
احداث  تا  پیروزى  خیابان  تعریض  کاره  نیمه  طرح 
وجابجایی  ها  تاکسی  مسیرهاى  تغییر  و  پارکینگ 
ترمینال  مقابل  هاى  مغازه  جدید،  و  قدیم  ترمینال 
قدیم،... آن هم به بهانه طرح تفضیلی و معذوریت در 
اجرا سال هاست گریبانگیر مدیریت شهرى و نتیجه 
نامفید آن هم دامن شهروندان و مردم را گرفته است.

این کاسبان می گویند: از زمان اجراى طرح بازار آنها 
کساد و حتی منجر به تعدیل نیرو بدلیل تامین نشدن 

و نداشتن صرفه اقتصادى و کاهش درآمد شده اند.
آنها می گویند اى کاش مدیریت شهرى در شهرستان 
ال به الى ترافیک این همه کارگروه فعال و نیمه فعال 
این خیابان  به کسبه هاى  را  و جلسات یک نشست 
اختصاص می دادند و براى شنیدن درد و دل و حرف 
آینده  برابر  این خیابان در  و نگرانی هاى ما کاسبان 

شغلی و کاسبی مان هم وقتی می گذاشتند.
یکی از کسبه ها می گوید: تالش هاى بسیارى براى 
دیدن استاندار انجام دادیم اما برخی اجازه این دیدار 
را ندادند از اینجا اعالم می کنم شاید آقاى استاندار 
ببینند و مارا به حضور بپذیرند و دغدغه  هایمان را 

بگوییم.
می  شهردار  و  فرماندار  از   : گویند  می  هاى  کسبه 
این  هاى  کسبه  با  را  نشست  یک  حدقل  خواهیم 
خیابان داشته باشند و حرف هاى آنها را هم بشنوند و 

بعد براى اجراى طرح اقدام کنند.
آنها می خواهند که فعال تا پیش از اجراى طرح ساعت 
هاى ورود خودرو براى جابجایی باربراى عمده فروش 
ها و... را به اواسط روز انتقال دهند و با اجراى طرح 
دیگرى  طور  را  وضعیت  ،این  مسیر  این  در  ترافیک 

مدیریت کنند.
*کاربرى اقتصادى سعدى به گردشگرى آن غلبه دارد

اقتصادى خیابان  کاربرى  کارشناسان  برخی  به گفته 
سعدى به گردشگرى آن غلبه دارد و نمی توان آن را 
با خیابان بوعلی که پزشکی وگردشگرى است مقایسه 
مسیرهاى  با  حتی  اکباتان  مثل  سعدى  خیابان  کرد 

دسترسی محدودتر نسبت به آن است.
و  ریزى  برنامه  راه طورى  پیاده  اجراى طرح  در  باید 
این  از  طرفی  که  شود  گرفته  نظر  در  ها  زیرساخت 
موضوع شامل مردم ، کسبه ها، مدیریت شهرى،افق و 

طرح تفضیلی و.. متضرر نشوند.
خیابان سعدى مرکز اقتصاد شهر و از جمله مسیرهاى 
پرتردد شهر هم محسوب می شود تبدیل این مرکز به 
گردشگرى با حذف مقاصد اقتصادى یا اجراى اقدامی 
شود  درآمد  کسب  و  اقتصاد  تضعیف  به  منجر  که 

چندان منطقی محسوب نمی شود.
این وضعیت براى کاسبی که ماهانه ۱ونیم تا ۲میلیون 

اجاره می دهد بصرفه نیست.

سدگرین 48ماهه به اتمام می رسد 

کاسبان قیصریه از آینده شغلی شان نگرانند

اداره محترم مخابرات پاسخ دهد...
نهاوند در خیابان  علت واگذارى ساختمان مهمانسراى مخابرات 
دادگسترى جنب دادسرا، به یک دانشگاه خاص وغیر انتفاعی و 

شخصی در نهاوند چه بوده است؟
آیا قراردادى در خصوص این واگذارى وجود دارد؟

مخابرات در قبال چه مبلغی ماهانه/ساالنه اقدام به این کار کرده 
است؟

آیا مخابرات در قبال تقاضاى سایر شهروندان هم،چنین اقدامی 
خواهد کرد؟یا صرفاً دادن این امتیاز ویژه به نور چشمی ها،ممکن 

است!!!!
مردم نهاوند، نیک میدانند، این دانشگاه شخصی و منافع آن متعلق 
به افراد خاصی است، پس مخابرات محترم در پاسخ به تقاضا و 
و  برداشته  گونه  شعار  پاسخ  از  دست  شهروندان،  گرى  مطالبه 
مستنداً و با ارائه مدارک، اذهان شهروندان را در خصوص ابهامات 

این واگذارى، روشن نماید.
۱. از چه زمان این ملک به این دانشگاه داده شده است؟

۲. مدت واگذارى، براى مردم مشخص شود؟
۳. این ملک، در قبال چه میزان اجاره، واگذارشده است؟

از  باید  چرا   ، وانتفاعی  شخصی  موسسه  میگویند،یک  مردم   .4
امکانات دولتی و بیت المال استفاده نماید!!!

سایر  و  سایرشهروندان  به  مشابهی  امکانات  است،آیا  چنین  اگر 
دانشگاههاى شهرستان مثل دانشگاه آزاد، پیام نور، حاج حشمت 

، پیراپزشکی و... داده می شود؟؟! ! !
جهت  مخابرات  محترم  اداره  پاسخ  منتظر   : نهاوند  فریاد 
در  تا  هستیم  نهاوندی  شهروندان  عمومی  افکار  تنویر 

همین ستون به اطالع آنان برسد .

معصومه کمالوند
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نهاوند شهرى تاریخی با قدمتی 7هزار ساله و تمدنی کهن 
هویت بخش قسمت عمده اى از تاریخ ایران اسالمی است 
، شهرى که در عرصه هاى مختلف فرهنگ و هنر ، صنایع 

دستی و گردشگرى حرف ها و ناگفته هاى بسیار دارد .
دل  در  را  متفاوتی  هنرهاى  نهاوند  ساله  هزار    7 تاریخ 
این هنرهاست که ذهن  از  بافی یک  خود دارد که فرش 

و احساس بشر را به عمق هنر و زیبایی فرش می برد .
در  که  است  هایی  شهرستان  از  یکی  نهاوند  شهرستان 
ظرفیت  و  پتانسیل  داراى  دستبافت  فرش  تولید  زمینه 

هاى بیشمارى است .
مسئولین استانی و شهرستانی براى این هنر صنعت تالش 
تا این هنر صنعت  انجام می دهند  هاى بی شائبه اى را 
فرش  جشنواره  خصوص  این  در  و  برسد  ملی  ثبت  به 
دستبافت را که بارها در استان برگزار شده بود را این بار 
در شهرستان نهاوند برگزار کردند تا این هنر زیباى نهاوند 

را به مردم بیش از گذشته بشناسانند .
جشنواره فرش دستبافت نهاوند با هدف معرفی قابلیت هاى 
شهرستان نهاوند در حوزه فرش و تکریم قالی بافان نهاوندى 
براى اولین بار در شهرستان نهاوند با حضور ۳۰۰ قالیباف 

آغاز به کار کرد .
گفتنی است ؛ فرش نهاوند یکی از خاص ترین فرش هاى 
جهان است که تا کنون با سه برند به ثبت جهانی رسیده 

است .

----*****----

فرش دستبافت نهاوند یک 
میراث باستانی با سه ثبت 

جهانی

نهاوند در  اداره صنعت معدن و تجارت شهرستان  رئیس 
حاشیه افتتاحیه این نمایشگاه درگفتگو با خبرنگار فریاد 
نهاوند در خصوص فرش نهاوند و برگزارى جشنواره فرش 
دستبافت نهاوند گفت : شهرستان نهاوند با سابقه تاریخی 
تولید  پایگاههاى  از  یکی   ، دارد  که  عمیقی  فرهنگ  با  و 

فرش دستباف در کشور است .
بیژن ترابیان با اشاره به اینکه در شهرستان نهاوند ۳ برند 
ثبت  این  و  ثبت جهانی هستند  داراى  که  داریم  معروف 
را  اقداماتی  باید  و  است  پیش  سالهاى  به  مربوط  جهانی 
انجام بدهیم که این سه برند ثبت ملی هم داشته باشند 
و  فرش گل حیدر  نهاوند  معروف  نقشه  و  : طرح  ، گفت 
لچکی از طرحهاى معروفی هستند که بافندگان ما این دو 

طرح را براى کارهایشان بیشتر انتخاب می کنند .
وى افزود : این صنعت که من از آن به عنوان هنر صنعت 
دارد  و خریداران  به حمایت شهروندان  نیاز  یاد می کنم 
،  هرچند که امروز خریداران تابلو فرش در سراسر کشور 
براى خرید به نهاوند می آیند ولی باز هم الزم است که با 
تبلیغات گسترده اى که در این عرصه انجام می شود ، به 

بازاریابی و فروش به این بافندگان کمک کنیم .
ترابیان اظهار داشت : طرح هایی که امروز خواهان بسیار 
و  بافندگان  به  بافت  کارهاى  و  ها  نقشه  قالب  در  دارد 
ایجاد  و  ها  بررسی  از  پس  می شود  ارسال  پشتیبانان  به 
این  توسعه  و  و صادرات  بافت  براى  زیرساخت هاى الزم 
هنر صنعت ،  بافنده هاى ما اقدام به بافت فرش و فروش 

آنها می کنند .
وى در ادامه با بیان اینکه در شهرستان نهاوند فرش هاى 
نفیسی بافته می شود و به بازار عرضه شده که امروز یکی 
از یادگارهاى ملی در کشور ما محسوب می شوند ، گفت 
نهاوند به عنوان یک  این هستیم که فرش  : ما به دنبال 
میراث باستانی که داراى سه ثبت جهانی است به عنوان 
فرش  جشنواره  و  شود  ثبت  شهرستان  براى  برند  یک 
معرفی  این  از  بتوانیم  که  است  فرصتی  نهاوند  دستبافت 

استفاده کنیم .
رئیس اداره صنعت معدن و تجارت شهرستان نهاوند گفت 
اندیشمندان داشتیم  و  فرهیختگان  از سوى  پیشنهادى   :
نهاوند  براى  تاریخی  برند  یک  عنوان  به  نهاوند  فرش  که 
ثبت شود و ما بتوانیم با مشخص کردن یک روز و یا یک 

 ، کنیم  معرفی  مردم  عموم  به  را  نهاوند  فرش  ثابت  ایام 
این فرصت عالوه بر جذب سرمایه گذار و تشویق بافنده 
و پشتیبان ، سرمایه بسیار زیادى وارد شهرستان خواهد 

کرد .
وى بیان کرد : جشنواره فرش دستبافت نهاوند و برگزارى 
یک نمایشگاه براى این هنر صنعت می تواند بسیارى از 
تا  آن شدیم  بر  لذا  کند  برطرف  را  فرش  مشکالت حوزه 
برگزار  شهرستان  در  را  نهاوند  دستبافت  فرش  جشنواره 
لغایت  از ۲۳  را به مدت ۳ روز  این جشنواره  لذا   ، کنیم 
امام  هنرى  فرهنگی  مجتمع  در  جارى  سال  تیرماه   ۲6
خمینی )ره( شهرستان نهاوند و با حضور قالیبافان و دست 

اندرکاران حوزه فرش نهاوند برگزار می کنیم .
ترابیان در پایان خاطر نشان کرد : محوریت این جشنواره 
و  نهاوند  فرش  حامیان  و  نهاوند  فرش  معرفی  و  تکریم   ،
کنند  می  کمک  استان  فرش  صنعت  هنر  به  که  کسانی 

، است .

----*****----

فرش دستبافت نهاوند 
دارای آوازه جهانی 

در  نیز  همدان  استان  فرش  اداره  رئیس  خزندى  محمود 
گفتگو با خبرنگار فریاد نهاوند گفت : فرش نهاوند داراى 
پیشینه تاریخی باالیی است ، همچنین شهرستان نهاوند 
ظرفیت  و  پتانسیل  داراى  دستباف  فرش  تولید  درزمینه 
آوازه  نهاوند داراى  بیشمارى است و فرش دستباف  هاى 

جهانی و کشورى است .
: جشنواره  اداره فرش استان همدان اظهار داشت  رئیس 
فرش در استان همدان داراى سابقه است و  طی ده سال 
سازمان  و  بازرگانی  سازمان  به  فرش  حوزه  که  گذشته 
صنعت ، معدن و تجارت واگذار شده است ، این جشنواره 
درمرکز استان برگزار شده است و براى اولین بار است که 
این جشنواره با هدف تمرکز زدایی در مرکز استان و در 

شهرستان نهاوند برگزار می شود .
وى افزود : با توجه به اینکه فرش نهاوند در استان و کشور 
و حتی در جوامع و بازار بین المللی شناخته شده و داراى 
جشنواره  اولین  که  شد  این  بر  قرار  است  باالیی  اصالت 
شهرستانی استان همدان در شهرستان نهاوند برگزار شود .

شهرستان  در  را  جشنواره  این  برگزارى  اهداف  خزندى 
و  نهاوند  فرش  شناساندن   : گفت  و  کرد  عنوان  نهاوند 
تکریم از فرش بافان و قالیبافان و فرش بافان شهرستان 
و همچنین کسانی که در این حوزه فعالیت می کنند از 

جمله اهداف برگزارى این جشنواره در نهاوند است .
وى تصریح کرد : همچنین هدف ما این است که شهرستان 
بیشتر  بیشتر شناسانده شوند و  ها و فرش شهرستان ها 
به آنها توجه شود و در واقع بتوانیم آنها را فعال تر و رونق 

شان را بیشتر کنیم .
برنامه  داراى  فرش  : جشنواره  کرد  تصریح  پایان  در  وى 
حوزه  اندرکاران  دست  سخنرانی  همچون  متنوعی  هاى 
فرش ، موسیقی سنتی ، نمایش کوتاه و در نهایت پذیرایی 

و بازدید از سراب زیباى گیان است  .

----*****----

حضور بیش از ۳00 
قالیباف از سراسر استان در 

جشنواره فرش دستبافت 
نهاوند

استان  فرش  تعاونی  هاى  شرکت  اتحادیه  عامل  مدیر 
همدان همچنین در گفتگو با خبرنگار فریاد نهاوند اظهار 
از  بخشی  معرف  تنها  نه  ایرانی  دستبافت  فرش   : داشت 
صنعت و هنر اصیل در داخل و خارج از کشور است بلکه 
همواره دست مایه ارزآورى و زمینه ساز اشتغال هزاران نفر 

را در جامعه فراهم کرده است .
شیخ علیان افزود : فرش نهاوند یکی از معروف ترین فرش 
هاى دستبافت ایرانی است که تا کنون سه مرتبه به ثبت 

جهانی رسیده است .
وى تصریح کرد : فرش هاى نهاوند اکثراً در زرع و نیم ، 
دو زرع و نیم )قالیچه( ، 6 مترى و کناره بافته می شود 
و به علت اینکه جاى کمترى می گیرد و هم مبلغی که 
براى تهیه مواد اولیه کنار می گذارند کمتر است معروفتر 
است  ، اما اگر فرش هاى بزرگ )۳*۲ و 4*۳ ( با کیفیت 
)اندازه ، نوع رنگ و نخ( بافته شود خریدار بهتر و بیشتر 
است و خریدار در منطقه و کشور زیاد دارد و مشکلی براى 

فروش نداریم .
مدیر عامل اتحادیه شرکت هاى تعاونی فرش استان همدان 
از حضور ۳۰۰ قالیباف از سراسر استان در جشنواره فرش 
دستبافت نهاوند خبر داد و گفت : عالقه مندان به حوزه 
پیدا  حضور  جشنواره  این  در  فرش  صنعت  هنر  و  فرش 
کرده اند و با توجه به مشکالتی که در حوزه فرش در کل 
کشور وجود دارد ، اما از جشنواره فرش دستبافت نهاوند 
به خوبی استقبال خواهد شد و قطعاً مشکالت حوزه فرش 

هم با صبر و شکیبایی برطرف خواهند شد .
حضور  با  روز  چهار  از  پس  دستبافت  فرش  جشنواره 
مسئولین استانی و شهرستانی و جمع کثیرى از قالیبافان 
، نقشه خوانان و دست اندرکاران فرش در نهاوند به کار 

خود خاتمه داد .

----*****----

سر تعظیم جهانیان در مقابل 
هنر صنعت فرش دستبافت 

نهاوند 

مراد ناصرى در مراسم اختتامیه جشنواره فرش دستبافت 
به  اشاره  با  نهاوند  شهرستان  میزبانی  به  همدان  استان 
اینکه تنها چیزى که نابود نمی شود و ماندگار و ارزشمند 
است ، خدمت به بشر است ، گفت:  بنده ایمان دارم که 
کار قالی بافی هنر است و هنرهم خدمت است و خدمت 

هم ماندگار و ارزشمند  است .
در  فرش  : صنعت  داشت  اظهار  ادامه  در  نهاوند  فرماندار 
نهاوند  در شهرستان  و  دارد  ساله  هزار  سابقه چند  ایران 
هم این هنر سابقه دیرینه اى دارد و این هنر صنعت نقش 
بسیار مهمی در جلوگیرى از مهاجرت به شهرهاى بزرگ 

نقش اساسی و مهم دارد . 
وى افزود : از جمله شهرستان هایی که هنر صنعت فرش 
را به خوبی به نمایش گذاشته است و در جهان حرفی براى 
گفتن دارد و جهانیان در مقابل این هنر صنعت نهاوند سر 

تعظیم فرود می آورند .
ناصرى بیان داشت : بالیی که صنعتگران با تصمیمات غلط 
در گذشته بر سر فرش آوردند از تصمیمات غلط دولت هاى 

گذشته کمتر نبوده است .
وى با اشاره  به اینکه وقتی تولید به سلیقه تولید کننده 
باشد در انبارها خاک می خورد ، گفت : معتقدم که قیمت 
گذاشتن بر فرش دستبافت نهاوند ظلمی بزرگ است چرا 
که فرش نهاوند بسیار ارزشمند است و قابل قیمت گذارى 
و  مشترى  نیاز  به  فروش  بازار  ایجاد  براى  باید  و  نیست 

همچنین ِخبرگان این ُمهم توجه شود.
براى  را  مناسب  شرایط  نتوانیم  که  زمانی   : افزود  وى 
نا امید و دلسرد می  قالیباف تامین کنیم مطمئن باشید 
فلذا   ، رود  می  خاموشی  و  زوال  به  رو  هنر  این  و  شود 
این هنر صنعت نیازمند حمایت مسئولین علی الخصوص 
این  در  امروز  کاش  اى  که  است  باالدستی  مسئولین 
تا  داشتند  حضور  کشور  فرش  مرکز  مسئولین  جشنواره 
فروش  بازار  عدم  بردارى،  نظیر کپی  این حوزه  مشکالت 

مناسب و غیره را از نزدیک مشاهده کنند .
ناصرى در ادامه گفت: ارتباط فعاالن حوزه فرش دستبافت 
حلقه مفقوده اى است که موجب بروز ایستایی در موفقیت 
ادامه  استان  باید در سطح  ها  این جشنواره   ، است  شده 
جهان  و  کشور  به  استان  استعدادهاى  تا  باشند  داشته 

بیشتر شناسانده شوند .
صنعت،  توسط  گرفته  صورت  تالش هاى  به  اشاره  با  وى 
معدن و تجارت نهاوند طی ۱5 ماه گذشته، گفت: مجموع 
نهاوند در حوزه صنعت و معدن  پرداختی هاى شهرستان 
این  که  است  بوده  تومان  میلیارد   ۳ گذشته  سال  طی 
براى یک  نمی تواند   ، وام  تومان  میلیون  اندک ۱5  مبالغ 
بازه زمانی طوالنی مدت اشتغال ایجاد کند و باید در این 

خصوص توجه ویژه اى صورت بگیرد.
چینی،  بافندگان  بکارگیرى  به  اشاره  با  خاتمه  در  وى 
هندى و پاکستانی در ادوار گذشته با استدالل نیروى کار 
ارزان، اظهار داشت : متأسفانه در برهه اى از زمان ما آنچه 
را که به عنوان میراث اجدادمان داشتیم به بافندگان سایر 

کشورها رایگان آموزش دادیم . 
و  ایستاده اند  ما  مقابل  رقیب  یک  عنوان  به  امروز  حال 
فروش فرش ایران رو به کاهش است چراکه قیمت تمام 
شده فرش هاى خارجی از فرش اصیل ایرانی ارزان تر است.

----*****----

عدم وجود بازار فروش 
متمرکز و متضرر شدن 

قالیبافان 
استان  تجارت  و  معدن    ، صنعت  اداره  رئیس  ادامه  در 

 ، نهاوند  دستبافت  فرش  اختتامیه  مراسم  در  همدان 
هدف از برگزارى این جشنواره ها را ایجاد فضاى رقابتی و 
همچنین ارائه محصوالت تولیدى توسط بافندگان عنوان 
استان  بافندگان  سایر  امیدواریم   : داشت  اظهار  و  کرد 
این  باشکوه تر برگزار شدن  همدان هم در راستاى هرچه 

برنامه ها شرکت فعال داشته باشند.
حمیدرضا متین در ادامه بیان کرد : بازار فرش دستبافت 
در رکود به سر می برد و برخی مشکالت ارزى همچنان 
باقی مانده  گریبان گیر صادرات فرش است و حل نشده 

است .

وى افزود : استان همدان زمانی در زمینه صادرات فرش 
جهان  مختلف  نقاط  به  همدان  از  و  باراندازبود  عنوان  به 
اما    ، نکرد  پیدا  تداوم  روند  این  فرش صادر می شد که 
خوشبختانه در استان همدان آمار پیله ورى باالست و در 
مختلف  آموزش هاى  ارائه  جهت  فرش بافان  از  راستا  این 

حمایت خواهیم کرد.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان در 
خصوص هزینه هاى بافت فرش و عدم وجود بازار فروش 
متمرکز بیان کرد : با وجود مشکالت همچنان بازار صادرات 
فرش ایران به کشورهاى خارجی نسبت به سال هاى ۹5 
به هزینه  با توجه  اما متأسفانه  افزایش است  به  و ۹6 رو 
تمام شده فرش براى بافندگان و نبود بازار فروش مناسب 
؛ قالیبافان متضرر می شوند و بازار فروش متمرکزى براى 

این هنر صنعت وجود ندارد  .
جنگ  در  اینکه  به  اشاره  با  ادامه  در  متین  رضا  حمید 
اقتصادى نابرابرى که شروع شد مواد اولیه فرش بافی کم 
شد ، اظهار داشت : مواد اولیه فرش بافی هنوز هم در حال 
به  تا حدودى  را  بازار فرش دست بافت  و  کم شدن است 
رکود هدایت کرده است و انتظار می رود بافندگان قیمت ها 
را منطقی تعریف کنند تا خأل و ضعف کاهش فروش فرش 

دستبافت از بین برود.
نمایشگاه فرش  : دومین جشنواره و  وى در خاتمه گفت 
و  بود  خواهد  کبودرآهنگ  شهرستان  میزبانی  به  استان 
امیدواریم با اجراى این جشنواره ها فرش استان را بیشتر 
به عالقه مندان این هنر صنعت در سراسر کشور و جهان 

بشناسانیم .

مراد ناصری فرماندار نهاوند:

فرش نهاوند یکی از خاص ترین فرش های جهان
حضور بیش از 300 قالیباف از سراسر استان در جشنواره فرش دستبافت نهاوند

در شماره 40 ماهنامه فریاد نهاوند طی گزارشی تحت عنوان »فرش نهاوند را نجات دهید« به بررسی وضعیت فرش 
در نهاوند پرداخته شده بود منتشر شد
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سمیه شفائی و زهرا پوربیستون
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حجت االسالم والمسلمین مغیثی امام جمعه نهاوند 
مناسبت  به  نهاوند  شهرستان  اداراى  شوراى  در 
اولین نماز جمعه  اقامه  فرارسیدن چهلمین سالگرد 
عنوان  به  نمازجمعه  برپایی   : داشت  اظهار   ، کشور 
یکی از نمادهاى سیاسی اسالم یکی از دغدغه هاى 

اصلی حضرت امام )ره( پس از پیروزى انقالب بود.
برهه  حساس ترین  در   : گفت  نهاوند  جمعه  امام 
طرف  از  طالقانی  اهلل  آیت  اسالمی  انقالب  زمان  از 
امام خمینی )ره( به عنوان اولین امام جمعه کشور 
جمعه  اولین  در  جمعه  نماز  اولین  و  شد  منتسب 
مرداد ماه سال ۱۳5۸ نماز عبادى سیاسی جمعه به 

امامت آیت اهلل طالقانی برگزار شد .
وى افزود : چهل سال است که نماز جمعه که نماد 
والیت و رهبرى ، اجتماع است به حضور آحاد مردم 
انقالبی برگزار می شود و نماز جمعه محل اجتماع 
رفع  و  اعتقادات  و  دین  به  پرداختن  براى  محلی  و 

نیازمندیهاى جامعه بوده است .
خاطر  ادامه  در  مغیثی  والمسلمین  االسالم  حجت 
همان  اسالمی  انقالب  پیروزى  عوامل   : کرد  نشان 
عوامل بقا و استمرار انقالب است لذا اگر می خواهیم 
باید  شود  منتهی  )عج(  زمان  امام  ظهور  به  انقالب 
و  شده  پیروزى  موجب  عواملی  چه  کنیم  بررسی 

همان ها را تقویت کنیم.
وى با بیان این مطلب که چهار عامل پیروزى انقالب 
اسالمی است که اگر این عوامل ادامه داشته باشند 
می توانند از عوامل بقا نیز باشد ، گفت :  چهار عامل 
دین و فرهنگ، والیت فقیه، اجتماع مردمی و رفع 
خصوص  در  هستند  مشترک  جامعه  نیازمندى هاى 
پیروزى انقالب مورد توجه همگان بوده و امروز هم 
نماز  و  گیرد  قرار  ویژه  توجه  مورد  باید  مسائل  این 

جمعه همزمان این چهار عامل را به هم داراست .
امام جمعه نهاوند با اشاره به این که حضور مردم در 
همه عرصه ها مهمترین عامل پیروزى انقالب و دیگر 
عرصه ها بوده است ، اظهار داشت : امام خمینی )ره(  

و  داشت  تکیه  مردمی  پایگاه هاى  به  ابتدا  همان  از 
امروز باید رفع مشکالت مردم در اولویت مسئولین 
باشد ، پرداختن به اولویت ها در اجتماعی که وابسته 

به والیت است می تواند ، راهگشا باشد.
وى در خاتمه گفت : با توجه به اهمیت نماز جمعه 
باید  کشور  در  هفته  این  جمعه  نماز   ، کشور  در 

متفاوت تر از گذشته برگزار و اقامه شود .

سنگ بنای نماز جمعه 
در گام دوم انقالب را با 

قدرت و عزت بگذاریم
مناسبت  به  نهاوند  فرماندار  ناصرى  مراد  ادامه  در 
فرارسیدن سالروز اقامه اولین نماز جمعه کشور گفت 
: روزها و مناسبت ها را نباید در یک روز خالصه کرد 
باید  باشد براى نسل جوان ، جوانان  تابلویی  باید  و 
بدانند بر تاریخ انقالب اسالمی ما چه گذشته است .

که  بود  ها  مناسبت  همین   : افزود  نهاوند  فرماندار 
انقالب و نظام را در همه مقاطع بیمه کرد و به نوعی 

گوشه اى از تاریخ انقالب اسالمی است .
ناصرى با اشاره به این مطلب که اولین نماز جمعه 
کشور با وجود شیطنت ها و مشکالت موجود و در 
و  همدلی  خروجی  با  مقدس  دفاع  سخت  شرایط 
وحدتی که داشت براى دشمنان سنگین تمام شد ، 
اظهار داشت : خوشبختانه امروز در شهرستان فضاى 
همدلی و وحدت از تریبون هاى شهرستان به گوش 

می رسد . 
وى با اشاره به اینکه این هفته اولین نماز جمعه در 
گام دوم انقالب است، تصریح کرد : سنگ بناى نماز 
جمعه در اولین گام انقالب خوب گذاشته شد و نظام 
و انقالب را بیمه کرد و امروز ما وظیفه داریم سنگ 
و  قدرت  با  را  انقالب  دوم  گام  در  نماز جمعه  بناى 

عزت بگذاریم تا بتوانیم همه مشکالت پیش رو را به 
خوبی پشت سر بگذاریم.

و  انتخابات  ایام  بودن  رو  پیش  به  اشاره  با  ناصرى 
مردم  به  گذارى  خدمت  دارند  قصد  تعدادى  اینکه 
انتخابات نزدیکتر می  به   : ببرند گفت  را به حاشیه 
شویم ، مسئولین شهرستان توجه کنند اقلیتی تالش 
دارند صحبت هاى ما را به حاشیه ببرند، ما مجرى 
انتخابات و امانتدار این رسالت هستیم و براى انجام 
درست این رسالت و برگزارى یک انتخابات سالم ،  

باید با بی طرفی تام اقدام کرد .
وى با بیان اینکه این اولین تجربه بنده در انتخابات 
ندارم  گذشته  به  کارى   : داشت  اظهار  است  نهاوند 
را خسته  ها خودشان  برخی   ، است  نظر  مد  قانون 
نکنند و انتخابات را به حاشیه نبرند ، اجازه نمی دهم 
مدیرى با عملکرد ضعیف انتخابات را زیر سئوال ببرد 
اگر اینچنین رخ دهد معنی آن عدم تمایل آن مدیر 
براى ادامه خدمت در دولت است ، انتخابات ، امانتی 
است که در اختیار مسئولین است و این بی طرفی 
زمانی می تواند به نتیجه برسد که عوامل اجرایی ما 

بی طرفی خود را اعالم کنند.
کردند  تالش  خیلی ها  گفت:  خاتمه  در  وى 
نه  و  من  نه  اما  ببرند  حاشیه  به  را  ما  صحبت هاى 
مدیران وقت خدمتگذارى به مردم را به شیوه هاى 
مختلف تلف نمی کنیم، اگر مدیرى نتواند بی طرفی 
خود در انتخابات را اعالم کند به معناى کناره گیرى 

از همکارى با نماینده دولت در شهرستان است.

امام جمعه انقالبی؛ 
بایدها و نبایدها

----*****----

بودن  کار  محافظه  برابر  در  بودن  انقالبی  علوی-  محمد 
تعریف و معنا می شود. آنجا که در پیشبرد امور براى حصول 
به اهداف و آرمان ها انقالبی گرى توصیه به تحول، نواندیشی، 
زائد، معطل دستگاه هاى فشل  بروکراسی هاى  رفع موانع و 
نبودن، اقدام جدى و پیگیر می کند. در مقابل محافظه کاران 
تاکید بر حفظ وضع موجود، عدم تحول و تحجر در روش ها، 
تغییر  براى عدم  نام هاى مختلف  به  تراشی هاى مدام  بهانه 
فکر  خوش  و  خالق  نیروهاى  از  استفاده  عدم  موجود،  وضع 
انقالبی به بهانه حفظ احترام شخصیت هاى سیاسی و حزبی 

می کنند.
رفیع  جایگاه  ندادن  تقلیل  یعنی  جمعه  امام  بودن  انقالبی 
امام  طرفی  از  بودن.  جمعه  پیشنماز  صرفا  به  جامعه  امامت 
جمعه ، امام تمامی روزها و لحظات و اتفاقات و امور اجتماعی، 
فرهنگی و سیاسی جامعه است و به خواندن یک خطبه خاتمه 
نمی یابد. خواندن خطبه نماز جمعه براى امام جمعه انقالبی 
باید ماحصل یک هفته تالش مجدانه و انعکاس آن در خطبه 

ها باشد.
امام جمعه انقالبی بیش از هرچیزى باید به فکر تغییر وضع 
انقالبی در جامعه  رفتار  و  بسترسازى گفتار  و  ایجاد  موجود، 
جزو  این  البته  که  صریح،  و  تند  اظهارات  صرف  نه  و  باشد. 
رود  می  انتظار  آنچه  اما  است؛  انقالبی  جمعه  امام  ملزومات 
تسرى دادن حرکت انقالبی به یک منش مدیریتی و ساختارى 
در زیرمجموعه هاى خود و در نوع تعامل با افراد و نهادهاى 

بیرونی می باشد.
براى نمونه جهت تحول و تغییرات اساسی در وضع نابسامان 
موجود، مجددا مانند گذشته به افرادى محافظه کار با اندیشه 
هاى متحجرانه و حزبی نه تنها رجوع نمی کند، بلکه با چنین 
تفکراتی به مبارزه فکرى و عملی می پردازد. همانطور که مقام 
معظم رهبرى فرمودند محافظه کارى قتلگاه انقالب است؛ فلذا 
نه تنها خود انقالبی است بلکه انقالبی گرى را ساختارى و در 
سیستم مدیریتی و اطرافیان خود پیاده می کند و با اندیشه 

هاى محافظه کارانه برخورد انقالبی می کند.
امام جمعه انقالبی نه تصنعی و نمایشی بلکه تماما در سلوک 
رفتارى خود و اطرافیان مردمی است. بخشی از مردمی بودن 
به رفع موانع مالقات ها و دسترسی آسان به امام جمعه می 
باشد اما تقلیل دادن روحیه مردمی به این قبیل امور ظلم در 
آن  بر  عالوه  بودن  مردمی  بلکه  است.  اصیل  ارزش  این  حق 
تبدیل   ، بودن  امور و مطالبات مردم  پیگیر  به  موارد مذکور، 
تریبون  به  از خطبه  پیش  هاى  و سخنرانی  ها  شدن خطبه 
حرف هاى مردم، پناهگاه و مامن بودن دفتر امام جمعه و از 

این قبیل امور می باشد.
امام جمعه انقالبی در نقش پدر جامعه و در عین اینکه آگاه 
شدن  حزبی  با  شدت  به  است  اجتماعی  سیاسی  امورات  به 
خود و دفتر و زیرمجموعه خود برخورد می کند. اینکه دایره 
اطرافیان، مشاوران و اعضاى دفتر امام جمعه از جریانات خاص 
سیاسی چپ یا راست باشند خود یکی از بزرگترین آفت هایی 
که ممکن است دامن گیر ائمه جمعه بشود. امام جمعه انقالبی 
بجاى ضریب دادن به احزاب سیاسی خاص و محصور شدن در 
آنها، باید به جریانات خودجوش فرهنگی انقالبی در مساجد و 
هیئات ضریب بدهد و پشتیبان اصلی آتش به اختیاران جبهه 
اختاپوسی  احزاب  مقابل  در  دقیقا  و  باشد  سیاسی  فرهنگی 
سیاسی عمل کند و به بهانه هاى واهی در برابر آنها تسامح 
نورزد. امام جمعه انقالبی باید پشتیبان و راهبر اصلی جریان 
حزب اللهی و انقالبی شهر باشد و وارد تعامالت حزبی سیاسی 
با این سازوکارها  جریانات سیاسی نشود و خود براى مبارزه 

به میدان بیاید.
سیستم  و  اطرافیان  بلکه  خود  تنها  نه  انقالبی  جمعه  امام 
از تجمل طراحی  براساس ساده زیستی، دورى  دفتر خود را 
و عملیاتی می کند. و البته مانند مقام معظم رهبرى به این 
امر اکتفا نمی کند، و به میدان مبارزه با اشرافی گرى و مانور 

تجمل در جامعه و مسئولین و مدیران استان خود می رود. 
امام جمعه انقالبی خطبه ها، دیدارها و پیگیرى هاى خود را نه 
براساس ذهنیات شخصی بلکه براساس اصول مستحکم دینی 
و علمی و متقن پیش خواهد برد. در تنظیم اولویت ها اسیر 
فضاسازى نهادها و افراد بیرونی نخواهد شد و خود با اجتهاد و 

استنباط دقیق از مسائل ورود می کند.
انقالبی بودن امام جمعه به صرف توصیه به پرهیز از اشرافی 
انقالبی،  جمعه  امام  بلکه  بود،  نخواهد  عدالت  تحقق  و  گرى 
خود شخصا وارد میدان مبارزه با فقر، فساد و تبعیض خواهد 
شد که هم اعتماد عمومی را درپی خواهد داشت و هم این امر 
موجب خواهد شد جریان حزب اهلل در زیرچتر امام جمعه به 

نقش مطالبه گرى خود با انگیزه جدى بپردازد.
امام جمعه انقالبی باید در برابر جریانات محافظه کار و فرسوده 
بایستد و نشانه هاى تحول و انقالبی بودن را در گفتار و رفتار 

و منش مدیریتی خود به نمایش بگذارد.
اصلی  مساله  نیست،  پیربودن  یا  جوان  اصلی  مساله  نهایتا  و 
انقالبی یا محافظه کار بودن است. وگرنه جوانی که محافظه 
کار باشد موجبات چه تغییر و تحولی خواهد شد؟! لذا انقالبی 

گرى اصالت و البته جوان گرایی محوریت دارد.

امام جمعه نهاوند:

پرداختن به اولویت ها در اجتماعی که وابسته به والیت است 
می تواند ، راهگشا باشد

جمعه  امام  مغیثی  والمسلمین  االسالم  حجت 
فرهنگ  شورای  جلسه  در  نهاوند  شهرستان 
اظهار  برگزار شد  اعضا  با حضور سایر  که  عمومی 
داشت : خداوند انسانها را از بدیها نهی می کند ، 
بنابراین از نظر شرعی و هم از نظر فطری و عقلی 
انسان موحودی است که خوبیها و بدیها را تقریبًا 

90 درصد می فهمد و از مستقالت عقلیه است.
وى افزود: عقل و احسان خوب است و عقل به راحتی 
اینها را میفهمد فلذا ؛ هدف خلقت این است که انسانها 

در خوبی ها با هم مسابقه بگذارند.
 ، از جوامع  برخی  بینید  می  اگر  اینکه  به  اشاره  با  وى 
مسابقه ترویج در بدیهارا به راه انداخته اند و این جنبه 
از آیات   : سیاسی و عناد و دشمنی دارد ، تصریح کرد 
و روایات چنان بر می آید که از نظر خدا و اولیاى خدا 
مسابقه گذاشتن در خوبیها انگیزه اى است براى تالش و 
فعالیت بیشتر ، و اگر می بینید برخی از جوامع مسابقه 
ترویج در بدیها راه انداخته اند ، این جنبه سیاسی و عناد 

و دشمنی دارد .

امام جمعه نهاوند در ادامه با اشاره به آیه ۲۱ سوره حدید 
گفت : فکر و هدف و همت انسان را آیات قرآن اینقدر 
اعتال می بخشد که اگر بناست تالش کند و عمرش را 
صرف کند براى آن هدف نهایی که غایت الوثقی اهداف 

است ، باشد.
اظهار  بقره  سوره   ۱4۸ آیه  به  اشاره  با  همچنین  وى 
بگیرید  سبقت  همدیگر  از  خوب  کارهاى  در  داشت 

زندگی میدان مسابقه است.
امام جمعه نهاوند در ادامه گفت: خلقت این عالم زمین 
شرایط زیست و زندگی هدف خلقت عمل قبیح نیست 
خداوند این ها را با عقل و فطرت و بیان قرآن و انبیا بیان 
این دنیا احسن  از شما در خدمت  انتظار  کرده است و 

اعمال است که ببینیم کدام بهتر عمل می کنیم.
فرهنگ  داشت:  ابراز  ادامه  در  مغیثی  االسالم  حجت 
 4۰ از  بعد  انقالبی  شیعه  مسلمان  جامعه  یک  عمومی 
فرهنگ  باید  جهانی  استکبار  مقابل  در  مقاومت  سال 
سهل  اثر  در  متأسفانه  که  باشد  داشته  متعالی  خیلی 
انگارى ها و بی توجهی ها امروز وضعیت فرهنگ عمومی 

جامعه ما در بحث عفاف و حجاب به جایی رسیده که 
دشمن بعد از 4۰ سال طمع کرده است در رفع حجاب 

و نه بدحجابی.
وى افزود :این نشان می دهد که دشمن در این مقابله با 

فرهنگ دینی ما احساس موفقیت می کند .
ترویج  را  بد حجابی  کردن  کار  سالها  کرد:  تصریح  وى 
و  نیست  مهم  خیلی  که  کردیم  اغماض  هم  ما  کردند 

امروز به این قانع نیستند .
حجابی  بی  ترویج  کرد:  نشان  خاطر  نهاوند  جمعه  امام 
و کشف حجاب کارى که رضاخان با آن همه قلدرى و 
امروز توسط فضاى  بدهد  انجام  نتوانست  زور و جنایت 
به  است  در دست دشمن  که  ابزارى  و  ماهواره  مجازى 
راحتی توانسته است انجام بدهد و شبکه اجتماعی چه 
در ماهواره چه در فضاى مجازى به صورت شبانه روزى 
کردن  ایجاد  به  دارند  ماموریت  کارى  شیفت  سه  در 

شبهات دینی.
مسائل  در  ما  اگر  داشت:  اظهار  مغیثی  االسالم  حجت 
کوتاهی  کنیم  اغماض  دینی  ارزشهاى  و  دینی  فرهنگ 

بسا  چه  و  آید  می  پیش  قدم  قدم  دشمن  و  ایم  کرده 
بتواند ارزش هاى دینی را زیر سئوال ببرد و از بین ببرد 

و مسلط شود.
ابزارى که در دست دشمن است ، در  وى افزود: امروز 
این  از  اگر ما  نیز استفاده می شود و  درون خانواده ها 

معنا غافل باشیم قافیه را باخته ایم.
با تعداد مختلفی از افراد با  اگر در جلسات مختلف که 
دغدغه هاى مختلف سر و کار داریم به جاى مصوباتی که 
عملی هم نمی شوند پیگیر همان دغدغه ها باشیم حتماً 

جامعه موفقی خواهیم داشت.
خطرات  با  را  جوان  نسل  بتوانیم  اگر  کرد:  تصریح  وى 
آن  زیرمجموعه  و  مراقب خودمان  و  کنیم  آشنا  جامعه 
به  عمومی  فرهنگ  شوراى  جلسات  این  یقیناً  باشیم 

نتیجه خواهد رسید.
صیانت  دفتر  تاسیس  بر  شورا  اعضاى  جلسه  این  در 
ازخانواده و اطالع رسانی آن جهت عموم تأکید نمودند و 

مکان آن بزودى اطالع رسانی خواهد شد.

تاسیس دفتر صیانت از خانواده، قطعی شد

فاطمه مولوی- حال و هواى جنگ یعنی هفته ى آخر شهریور 
شربت  و  کنند  پخش  پور  کویتی   ، مربوطه  مسئوالن  و  بشود 
شود  می  مقدس  دفاع  لغت  فرهنگ  در  که  بدهند  »رایگان« 
»صلواتی«، »فی سبیل اهلل« ! که البته فقط در همان جا کاربرد 
رایگان  کلنگ  »طرف   : فرمایند  می  روزگار  این  در  وگرنه  دارد 
از  فرهنگ  این  و  نمیزند!«  هم  خودش  پدر  قبر  روى  )صلواتی( 
۸سال دفاع مقدس به شدت بایکوت و فیلتر شده است و خانه ى 
آخرش  میرسد به یک اتوبانی یا منطقه ى جنگی یا حسینیه اى 
.. خیلی اگر شرایط حساس و انتخاباتی باشد فرهنگ دفاع مقدس 
»چفیه اى« می شود ک برخی از مدیران به شدت زحمت کش 
براى ربودن و به گردن آویختنش از هم سبقت می گیرند ؛ که این 
آخرى خبر تصادف و تلفات و افسردگی حاد بعد از شکست و قهر 
و افسردگی و ناز کشیدن براى از قهر درآوردن و ...  دارد، یک بل 

بشویی است این فرهنگ دفاع مقدس براى خودش. 
و همه ى این آداب که باید با ظرافت تمام هم انجام بشوند و با 
یک قواعد خاصی ، تاریخ انقضاء دارند ؛ یعنی مثال ۱۰م این ماه که  
۱۱م شد و بساط کاسبی)ببخشید خدمت( برچیده شد چفیه ها 
داخل کشوى مخصوصی می روند و فرهنگ شهید بسته بندى می 
شود تا بخت آزمایی بعدى ولی اگر شرایط مساعد باشد و ابر و باد 
و مه و خورشید بسیج بشوند براى مسئول شدن و همین دوره » 
به وصال رخ یار« رسیدند چفیه به یک ابزار به شدت دیپلماسی و 
قدرتمند تبدیل می شود،خنده دار است چفیه و یک ابزار سیاسی!

در  شناسی  جبهه  مزایاى  دیگر  ،از  است  سکه  روى  یک  این  و 
انتخابات ،کوبیدن آن است! از مواد اولیه این مورد ،روحیه ى بی 
شرفی و دورویی و وقاحت است که البته مریدان خاص خودش 

را می طلبد. 
نیاوران  بهارستان و  تا صعود ب  از چفیه  ! و  تا صندلی  از ریش 
ونهایتا فرنگستان و البته ک سرآمد تمام فرنگ کاناداست بهشت 

گم شده ى مختلصان! 
این روزها مدیر خوب مدیرى است که حداقل یک عکس با جناب 
استاد، آقاى بابک زنجانی داشته باشد و یک دستورالعمل مشخص 
به شدت محرمانه براى صعود به »بیت الخودمان«! و درراستاى 
خصایل مدیر الیق؛تعداد صفرهاى حقوق مدیر زحمت کشی جلب 
توجه کرد و ایشان در کمال نجابت فرمودند : »سفره ى انقالب 

خودمان است به توچه!«
و این چند خط درد ،تمام فرهنگ به جا مانده از شهید و جبهه 
است ! همینقدر خالصه و استرلیزه شده و تمیز و عارى از فرهنگ 

شهادت و ایثار و ... .
چرا تا این جا نوشتم ؟ یک بنده خداى اهل حالی از چشم هاى 
همت و خنده هاى خرازى گفته بود ک چه دنیاى عجیبی است 
بر مدار او گشتن و دل از خود کندن و مثل محبوب شدن ،نمونه 

اش همت و چشم هایش!
باید   ، اگر دنبال همتی  آنقدرها نمی شناسم ولی   را  من همت 
بروى تهران! بهشت زهرا قطعه ى فالن البته حاج ابراهیم خیلی 
دنبال  برادرجان  خالصه  ؛  دارد  هم   اتوبان  است،  توپ  وضعش 
چشم هاى همت نگرد  ... و بگذار خرازى تا می تواند به ما بخندد!

و یک نصیحت صلواتی همت شناسی ن »نان« دارد و ن »آب« 
؛فقط درد دارد و بغض و ته تهش یک برچسب بزرگ رویت می 
زنند و تارخ مصرفت را تمام می کنند! تو می مانی و یک جماعت 

شرطی ،یک حزب رو به باد و روى آب! 
اساسا از خود شهید آبی گرم نمی شود ولی نام شهید یک چک 
سفید امضا شده است از ارادت ملت ب خزانه ى دولت! و شهدا 

عجیب خوش حسابند .
اى لشگر صاحب زمان آماده باش که دشمن فارسی روان صحبت 
اما  است  وطنی  ژنش  و  است  وطنی  اش  شناسنامه  و  کند  می 
ستون پنجمی است نه اینکه  قدر مسلم ، مستقیما رهبرى داشته 
باشد و خط بگیرد و شماره حسابی و ... نه ولی این ستون پنجمی 
ها از آن ها هم خطرناک ترند! خاطرم هست آقا زاده اى )م.ه(که 
اوباماى مؤدب تحریم بیشتر را مطالبه می  از  کاسب تحریم بود 
کردند! و چه درخواست نجیبانه اى داشتند براى برگرداندن پول 

هاى بر باد داده ى پدر زحمت کش و انقالبی مرحومشان... 
ادامه دارد ...

از ریش تا صندلی

گستاخی  معناى  به  پرسشگرى  بهرامیان-  شفیع  دکتر 
نیست، مطالبه گرى براى تخریب و انتقام  و تسویه حساب 
براى  انتقاد  نیست،  فضولی  کنجکاوى  نیست،  شخصی 
برافکندن بنیان هاى موجود نیست، اصرار و پافشارى ناشی 
براى  سؤال  و  پیگیرى  نیست،  باندى  و  فردى  منافع  از 
دانستن حقیقت است نه براى مچ گیرى و به محکمه بردن.

آنچه ذکر شد همه و همه سنگ زیرین کار خبرى است، 
هرکس قلم بر می دارد، هرکس انگشت بر کیبورد می نوازد، 
و  رویدادها  ضبط  و  ثبت  به  گردن  بر  دوربین  هرکس 
فرایندهاى ریز و درشت جامعه می پردازد، هرکس میکروفن 
در دست در میدان تجربه هاى اجتماعی پرده از رازهاى مگو 

برمی دارد، او بی شک یک خبرنگار است.
خبرنگار شرفش را قربانی نمی کند، وجدانش را به هیچ بهایی 

نمی فروشد، او حقیقت را قربانی غرض و مرض و تعلقات و 
ُعلقه هاى اجتماعی خویش نمی کند، خبرنگار سعی می کند 
در تحلیل و تفسیر و انعکاس آنچه در جامعه اش روى داده 
تا جایی که می تواند بی طرف بماند، او تالش می ورزد جامع، 
روشن و صحیح بنگارد و نماینده اى امین براى مردمی باشد 
که همه شیشه هاى اعتماد خویش را در سبد او و رسانه اش 
امانت  نگاهداشت  از  به ودیعه گذاشته اند و چه مسئولیتی 
مردم دشوارتر که شاعر فرمود: »آسمان بار امانت نتوانست 

کشید، قرعه فال به نام من دیوانه زدند.«
صداقت و راستی، وفادارى به مردم، با مردم بودن و میان 
تهدید  با  مواجهه  در  شجاعت  و  جسارت  زیستن،  مردم 
و  اصول  رعایت  فروبستن،  دم  و  سکوت  براى  ارعاب  و 
شالوده هاى اخالقی و حرفه اى چون میهن دوستی، رازدارى، 

از  صیانت  و  حراست  مردم دارى،  اجتماعی،  مسئولیت 
آزادى هاى مشروع  از  دفاع  اجتماعی،  بنیادین  ساختارهاى 
عرفی  و  قانونی  مصالح  رعایت  و  شهروندان  حقه  حقوق  و 
و همچنین داشتن تعهد و »شرافت« از مهم ترین الزاماتی 
است که باید سعی کرد در این راه سخت و دشوار، بدان ها 
عشق ورزید تا چونان چراغی نورانی، راهنما و نشان دهنده 

مسیر پر سنگالخ اطالع رسانی و رسانش آگاهی باشند.
آموزگار زندگی به ما آموخت که نه مرگ آن گونه تلخ و نه 
در  »انسان«،  یک  به عنوان  که  است  شیرین  چنان  زندگی 
کسوت یک روزنامه نگار، شرف را براى این دو، به قربانگاه 
سپرد. براى زندگی باید نوشت اما نه تا مرز بردگی و از مرگ 

باید هراسید اما نه تا سرحدات تغافل و بی ریشگی.
روز خبرنگار بر همه »شرافتمندان« عرصه خبر مبارک باد.

به بهانه 17 مرداد روز خبرنگار؛ پاسداشت قلم در محضر شرافتمندی



w w w . f a r y a d e n a h a v a n d . i r5

دالر صلواتی 
----*****----

فاطمه مولوی-پاریس ، مدینه ى فاضله ام هفته هاست 
زیر آتش بی توجهِی مسرى و به شدت بین المللی نقاب 
از چهره برداشته است و از آن همه پیشینه ى درخشان 
مردم ساالرى ، بعد از آن انقالب باشکوه فکرى )انقالب 
کبیر فرانسه(، از شاندل و گوته و هوگو و .. فقط شنبه 
هاى اسف بار و خونین برجاى مانده )پاریس براى بنده 
چیزى بیش از یک سمبل براى آزادى بیان بود و البته 
که بود( و کمرون میوه ى نحس این دموکراسی است : 

انتخاب غلط !
آبلیموى داخلی  با یک شربت  را  ام  تاریخی  اما بغض  و 
نشاط  کمی  امید  به  میدهم!  گوش  اخبار  و  سرمیکشم 
اسالمی  تمدن  ژست  و  فرنگ  بالد  از  تزریقاتی  امید  و 
با برندهاى نایک و آدیداس و برچسب تولید ملی روى 

بشکه هاى نفت صادراتی !
و  کرده  تحصیل  شدت  به  دوستان  از  یکی  اخیرا 
آنجایی  فرستادند)از  براى حقیر  را  پیامکی  اپوزیسیونم  
ک براى چندمین بار متوالی در دولت خیلی قبلی  تلگرام 
را فیلتر کرده اند ایشان مجبور شدند از سیستم قدیمی 
دلواپساِن  شما  که  مورد  این  در  کنند(  استفاده  پیامک 
موسی  حضرت  مار  جنسیت  به  ک  صحنه  در  همیشه 
این همه گرانی  را روى  هم گیر میدهید چرا چشمتان 
اید ؟وقاحت هم حدى دارد بخدا یک  و اختالص بسته 
زنده  بفهمیم  که  حرکتی  ؛یک  ظریفی  ،نجواى  صدایی 

اید الاقل ! 
نوشتم حاجی انتخابات نزدیک شده یا فاز امپریالیستی 
این  چیزى؟  صندلی  میزى  منسبی  براى  اى  برداشته 
حوالی  از  خواهد  می  دلت  ک  صحیح  شما  ى  مطالبه 
روزهاى تبدار اقتصاد و اندازه ى سفره ى کارگران بخوانی 
و بدانی و البه الیش عکسی بگیرى و ژستی و البد ب 
قاعده اش آبی ونانی و... اما برادر با حلوا حلوا کردن که 

دهان شیرین نمی شود!
همین که چشمت را از دالرهایی ک قرار است فی سبیل 
توسل  و  نذر  و  دعا  از  و دست  بریزند  ما  به حساب  اهلل 
که  هم  اش  انتخاباتی  عکس  براى  کدخدا  که  بردارى 
شده سرى به ایران بزند و زیر سایه ى ملوکانه ى ایشان 
ژست تبلیغاتی بیایی که ببینید با دیپلماسی لبخند  چه 
از  جان  برادر   ، چه  و  چه  و  چه  و  کردیم  القمرى  شق 
که  نیست...  اقتصادى  گشایش  راهی  سیاسی  سازش 

امیرالمؤمنین می فرمایند : »العلم السلطان« .
 با اینکه وارد فازعملیاتی لغو محدودیت هایی از برجام 
و  رفته  بین  از  برجام  از  نقد  تابوى  اینکه  با  ایم،  شده 
خودمانی تر ، این بت برجام شکسته شد وبه عینه دیدیم 
حتی  و  آور«  »نان  نه  و  است  آور«  »آب  نه  برجام  که 
نخواهد  و  نگرداند  بر  پاسپورت  به  را   « ایرانی  »عزت 
که  را  دلواپسانی  کرد  نخواهد  فراموش  تاریخ  گرداند، 
پساى  و  بود  انتخابات هم  از  بعد  روزهاى  به  حواسشان 
نه  میدیدند؛   را  برجام  فرجاِم  آقایان  تبلیغاتی  ژست 
اینکه بخواهم از آب گل آلود این روزهاى برجام ماهی 
این شانتاژهاى سیاسی نیستیم که  بگیرم خیر، ما اهل 
دیوار بکشیم و خیابان ها را مردانه،زنانه کنیم ،مع ذلک 
کله جوان ایرانی سمبل اقتدار و دانش و پویایی است .                                                                                                     
یک مثالی خدمتتان می آورم : بعد از جنگ جهانی دوم 
که ناکازاکی و هیروشیما دو شهر بزرگ ژاپن عمال از بین 
رفتند ) خود تلفات جانی و مالی جنگ بماند!( چه کسی 
فکر می کرد ژاپنی که نفت ندارد به یکی از قطب هاى 
اقتصادى و صنعتی جهان تبدیل شود؟! وراى تامل، مردم 
ژاپن اعم از رجال سیاسی تا نساء سیاسی شان ، از کارگر 
خودشان  تولید  از  باید  که  داشتند  باور   .. و  کارفرما  تا 
حمایت کنند تا چرخ اقتصادشان بچرخد بی هیچ چشم 

داشتی از دالر و یوروى صلواتی و ... 
به شدت خاص  ارز  با  که  آنان  براى  توانیم  می  ما  باور 
و  می خرند  کاال  تومانی  دویست  البته  و  نیمایی 4هزار 
با ۱4 هزار تومان به بازار تزریق می کنند و مدیرانی که 
از سقف مجاز خیلی گذشته است و  لوکس  حقوقشان 
نشینند و اساسا ژن خاص دارند، جواز خاص دارند و کال 
زندگی شان خیلی خاص است و ...باور بفرمایید  خیلی 
سخت است ، براى خودش کنکورى است ، وراى فهم و 

درک و شعورشان است اصال !!
با این همه انتظار می رود دغدغه ى بهارستان نشین ها و 
دولتمردان رکود و بیکارى و تورمی باشد ک دارد سخت 
گلوى کارگر ایرانی را می فشرد ! حوالی این روزهاى تب 
به جامعه  امید«   و  نشاط   « ،لطفا  کمی  اقتصادى  دار 
تزریق نمایید ، کمی عدالت و کمی انصاف و البته کمی 

انسانیت.

در  نهاوند  ناحیه  سپاه  فرمانده  مرادى  حسن  سرهنگ 
اجتماع بزرگ حافظین حریم خانواده ناحیه نهاوند ضمن 
گرامیداشت دهه کرامت گفت: در برهه اى از زمان قرار 
از  یکی  و  میدهد  انجام  فرهنگی  کار  دشمن  که  داریم 
کارهایی که دشمن در آن فعالیت بسیارى دارد تهاجم 

فرهنگی است.
می  دشمنان  داشت:  اظهار  نهاوند  ناحیه  سپاه  فرمانده 
و  نرفتیم  پیش  مختلف  موضوعات  در  ما  اگر  گویند 
نتوانستیم انقالب اسالمی راساقط کنیم براى این است 

که برنامه ریزى براى خانه و خانواده ایرانی نداریم.
مادر  نام  به  شخصی  خانواده  در  افزود:  ادامه  در  وى 
خانواده وجود دارد که اگر ما بنیان خانواده را به بیراهه 
باقی نخواهد ماند،  از آن  ایران اسالمی چیزى  بکشانیم 
لذا خواهران محترم نقش شما به عنوان مادر در تربیت 
که  زمانی  مدت  این  در  که  است  مهم  خیلی  فرزندان 
دشمن دارد فعالیت می کند و جهت تربیت صالح فرزند 

بتوانید انشااهلل قدم هایی برداشته باشید.
مرادى در ادامه گفت: در دست درازى به حریم خانواده، 
نقش خانواده، نقش خانم خانواده و نقش مادر در جامعه 

اسالمی بسیار مهم و پر رنگ است.
از  حمایت  همایش  این  از  هدف  گفت:  خاتمه  در  وى 
حجاب اسالمی عفاف اسالمی و برخورد با بدحجابی در 

جامعه است .

----*****----

اگر مبارزه تعطیل شود 
جامعه می میرد

در  نهاوند  شهرستان  جمعه  امام  مغیثی  االسالم  حجت 
اجتماع بزرگ منادیان حجاب و عفاف ضمن گرامیداشت 
فرا  و  حجاب  و  عفاف  روز  تیر   ۲۱ روز  و  کرامت  دهه 
رسیدن سالروز حادثه تاریخ گوهرشاد گفت:عده اى ۸5 
سال پیش در دفاع از حجاب و عفاف تحصن و اعتراض 
کردند مزدوران و اجانب آنها را به قتل رساندند و بعد از 
۸۰ سال درنهاوند اجتماع بزرگ حافظان حریم خانواده 

یاد آن شهدا را گرامی داشته  انداخته است و  به راه  را 
می  یادآور  وسیله  بدین  را  و حجاب  عفاف  روز  و  است 

شود.
شهرستان  با  همزمان  داشت:  اظهار  نهاوند  جمعه  امام 
مراسم  این  کشور  کل  در  شهرستان   4۰۰ در  نهاوند 

برپاست .
وى افزود: جامعه بشرى مثل یک بدن می ماند اگر در 
با فساد و مفسدین و منکرات شروع  این جامعه مبارزه 
شود و ادامه داشته باشد جامعه زنده است اما اگر مبارزه 
فلذا  میگیرد  تعفن  بوى  میرد  می  جامعه  شود  تعطیل 
شما می بینید در بعضی از جوامع آمار طالق و اختالفات 
خانوادگی باال می رود معتادین مسلط می شوند دزدى و 
ناامنی مردم را به ستوه می آورد اینها همان بوى تعفن 
جامعه ایست که مرده است و مبارزه با فساد و منکرات 

را ندارد.

وى گفت: شهداى امر به معروف و نهی از منکر در ردیف 
انبیا هستند این آیه قرآن است و خدا دارد قضاوت می 
کند یعنی کسانی که در راه امر به معروف قسط و عدالت 

به شهادت برسند مثل انبیا مثل ائمه هستند.
وى بیان داشت: ما امروز نه تنها یاد شهداى سال ۱۳۱4 
انبیا معصومین  ائمه  یاد شهدا  بلکه  را  مسجد گوهرشاد 
و همه کسانی که در راه عدالت امر به معروف و نهی از 

منکر به شهادت رسیدند گرامی می داریم.
که  براى کسانی  را  عذاب  در خاتمه گفت: خداوند  وى 
پیامبران را می کشند و آیات خدا را منکر می شوند و 
کسانی که با آمرین به معروف را می کشند طبق آیات 
از اول آن جهنم  قرآن در نظر گرفته است که عبارتند 
خدا و عذاب الیم در انتظار آنهاست ثانیاً اگر کار خیلی 
هم کردند به خاطر این گناه سوابق کارهاى خیرش را از 
بین می برد و نفعی به حال شان ندارد ثانیا نصرت و یار و 

یاورى براى آنان در دنیا و آخرت نیست .

----*****----

خانواده یکی از مقدس 
ترین کلمات تاریخ ، مذهب، 

دین و قرآن است
اجتماع  در  صالح  صادق  والمسلمین  االسالم  حجت 
خانه  نقش  نهاوند  ناحیه  خانواده  حریم  حافظین  بزرگ 
نقش   : داشت  اظهار  و  دانست  مهم  بسیار  را  خانواده  و 
خانواده آنقدرمهم است که کسی حسینی نمی شود مگر 

اینکه مدافع خانواده باشد.
وى افزود: خانواده یکی از مقدس ترین کلمات تاریخ ، 

مذهب ، دین و قرآن است .
وى در ادامه اظهار داشت: دشمنان ما گفته اند که اگر 
میخواهیم ملت ایران را نابود کنیم یک راهش به لجن 

کشاندن مادر و زن در خانواده هاى ایرانی است.
وى خطاب به دشمنان گفت: وقتی شما هم بی حجابی 
و بدحجابی را لجن میدانید و مخالف آن هستید چطور 

میخواهید زن و مادر ایرانی را به لجن بکشانید؟
این اجتماع گفت  وى همچنین خطاب به حاضرین در 
بازیگر معروف آمریکایی )چارلی  نامه  : پیشنهاد میکنم 
چاپلین( را به دخترش حتما مطالعه کنید ، این نظر یک 

آمریکایی و به نظر ما کافر است.
وى در خاتمه با اشاره به منویات اخیر مقام معظم رهبرى 
)ارتباط بین با حجاب ها و بد حجاب ها ( و سخنان گوهر 
بار امام خمینی )ره( در سال ۱۳۱4 ) کشف حجاب و 
رضا خان بی سواد ( و با بیان اینکه هیچکس را در دنیا 
پیدا نمی کنید که مخالف حجاب باشد فقط در محدوده 
حجاب با هم بحث داریم گفت : فطرت انسانها اینگونه 
است و همه عالم موافق حجاب و مخالف بدحجابی است 
و هیچکس در عالم مخالف حجاب خلق نشده است ، اما 
ممکن است جاى ارزش و ضد ارزش ها را با هم عوض 

کنند .

اجتماع بزرگ حافظین حریم خانواده:

نقش خانم خانواده و نقش مادر در جامعه اسالمی
بسیار مهم و پر رنگ است * اگر مبارزه تعطیل شود جامعه می میرد* خانواده یکی از مقدس ترین کلمات است

 : گفت  همدان  استان  سازان  انبوه  انجمن  رئیس  نایب 
در فصل زمستان ۹7 تعداد پروانه هاى ساختمانی صادر 
برابر 4۹ هزار و 65۳  شده توسط شهردارى هاى کشور 
فقره بوده است که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۳6 

درصد رشد داشته است.
محمود قیطاسی در گفتگو با خبرنگاران، بیان کرد: از این 
تعداد پروانه ها ۹۳.5 درصد مربوط به احداث ساختمان 
و 6.5 درصد مربوط به افزایش بنا می باشد، که شاخص 

بر  نهاده هاى ساختمان هاى مسکونی شهر تهران  قیمت 
مبناى سال پایه ۱۳۹۰ به رقم ۳56.4 رسیده است که 
نرخ  اسفند ۹7،  به  منتهی  ماهه  به شاخص ۱۲  نسبت 

تورم 4۸ درصد رشد داشته است.
سرمایه گذارى   ۹7 بهار  فصل  در  کرد:  تصریح  قیطاسی 
مناطق  در  جدید  هاى  ساختمان  در  خصوصی  بخش 
میزان  این  از  که  بوده  ریال  میلیارد  هزار   ۲۱۱ شهرى 
سرمایه گذارى ۲6.۸ درصد به ساختمان هاى شروع شده 

درصد   ۱۹.۲ و  تمام  نیمه  هاى  ساختمان  درصد   54
ساختمان هاى تکمیل شده اختصاص یافته است.

عضو هیئت رئیسه انجمن انبوه سازان استان افزود: ۲۳ 
درصد کاهش ساخت و ساز نسبت به پارسال و ۳۱درصد 
در  جارى  سال  ابتداى  به  نسبت  ساز  و  ساخت  کاهش 
شکست  براى  عاملی  این  که  ایم.  داشته  مسکن  بخش 
رکورد ۹ ساله و کمترین تیراژ صدور پروانه ساختمانی 

در اردیبهشت ماه ۹۸ می باشد.
و ضوابط دست  قوانین  را  رکود مسکن  قیطاسی دالیل 
تولید  از  دولت  نظارت  و  حمایت  عدم   ، ادارى  گیر  وپا 
 ، مسکن  قیمت  انتظار  از  خارج  رفتن  باال   ، کنندگان 
، اجرایی نشدن  از تولید کنندگان مسکن  عدم حمایت 
مصوبات ، باال رفتن قیمت مصالح ساختمانی عنوان کرد: 
اضافه  آن  به  را  مالی خریداران  توان  عدم  توان  می  که 

کرد.
صادرکننده  ما  کشور  اینکه  به  توجه  با  کرد:  تاکید  وى 
سیمان و فوالد است ، لذا دلیلی بر افزایش قیمت این دو 
محصول وجود ندارد ولی متاسفانه قیمت کنونی مسکن 
فاقد توجیح کارشناسی است و مبناى قیمت ها بر حسب 
ارزشی ملکی نبوده و فقط گفتار فروشنده مبناى قیمتها 

است.
گفت:  استان  مسکن  سازان  انبوه  انجمن  رئیس  نایب 
تواند  می  مردم  براى  سرپناه  ایجاد  بر  عالوه  مسکن 
فراهم  فعلی  بیکارى  شرایط  در  را  اشتغالزایی  باالترین 
مسکن  ساز  و  ساخت  با  حرفه  یکصد  از  بیش  و  نماید 

مرتبط است.
محمود قیطاسی ، نایب رئیس انجمن انبوه سازان استان 
ایران  برخالف سایر کشور ها در  اعالم کرد:  همدان در 
،مسکن دچار رکود می شود ، اما با سقوط قیمت روبرو 
نمی شویم وبالعکس پس از هر رکودى ؛ افزایش رکورد 
مسکن  قیمت  نمود.  خواهیم  تجربه  را  ها  قیمت  زدنی 
از  برگرفته  وصرفا  نیست،  شده  کارشناسی  قیمتی   ،

گفتار فروشنده است ، بطوریکه توجیهی وجود ندارد و 
فروشنده میتواند هر نرخ را اعالم نماید. در دولت اسالمی 
قیمت   ، داد  واجازه  نمیتوان دست روى دست گذاشت 
یابد،وموجب  افزایش  تصور  قابل  غیر  بصورت  مسکن 
حالیه  باشیم  سرپناه  تامین  در  مردم،  از  برخی  ناتوانی 
یکی از اضطراب هاى موجود در مستاجرین ،وحشت از 
مردم  که  نیست  روا  و  است  وتخلیه  اجاره  تمدید  عدم 
را  گرانی  این  به  بارى   ، متعدد  هاى  دغدغه  داشتن  با 
به دوش بکشند .لذا می بایست براى این عده اطمینان 
افزایش قیمت مسکن در خرید  نمود.چون  ایجاد  خاطر 

واجازه با درآمد متقاضی همخوانی ندارد.
وى در ادامه گفت: بنظرم حال دولت بجاى آنکه متقاضی 
،زمینه مالک  باشد  همکارى وهمراهی مالکان وموجران 
،واز  کند  فراهم  را  مستاجرین  شدن  دار  خانه  و  شدن 
گفتار درمانی در بخش مسکن به عمل گرایی سازندگی 
آحاد  براى  سرپناه  ایجاد  در  اسالمی  دولت  آورد.  روى 
جامعه مسئول است. و عمل به این مسئولیت ،خواسته 

بدوى انقالب بنیانگذار آن بوده است.
قیطاسی افزود: در سال ۹5 صراحتا با طرح وزارت جناب 
آخوندى مبنی بر واگذارى اقساطی امالک مخالفت کردم 
است  عملی  وغیر  علمی  غیر  طرح  .این  نمودم  وعرض 
.وگفتم مسکن در رکود نیست .بلکه در رکود نگه داشته 
رکورد  قیمت  ،افزایش  رکود  از  خروج  وبمحض  شده 
خواهد زد و دیدیم درحالیکه قیمت ها بصورت سرسام 
از  دولتها   ، میکنم  پیشنهاد  لذا   ، اند  زده  رکورد  آورى 

تجارب بخش خصوصی استفاده الزم را بنمایند.
قیطاسی تصریح کرد: شکی نیست که قیمت زمین نقش 
مهمی در بهاى تمام شده مسکن دارد.لذا دولت میتواند 
با واگذارى امالک ادارات که عمال بال استفاده است ،در 
کاهش قیمت مسکن موثر واقع شود و زمین هاى متعلقه 
ادارات به سازندگان واگذار وسپس در اختیار متقاضیان 

قرار گیرد .

نایب رئیس انجمن انبوه سازان استان همدان :
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اداری  شورای  در  نهاوند  فرماندار  ناصری  مراد 
به ثمر  : امسال سال  این شهرستان اظهار داشت 
با  که  آرزوهایی  است  نهاوند  آرزوهای  نشستن 
کارگروهی و جمعی به نتیجه رسیده است به بهانه 

انتخابات وارد حاشیه ها نشوید .
فرماندار نهاوند در ادامه بیان کرد : حجت االسالم مغیثی 
این  در  ما  حامی  و  امید  نقطه  امام جمعه شهرستان   ،
اقدامات  و  تعامل ها  حمایت ها،  این  و  است  بوده  مدت 
گروهی مجموعه شهرستان باهمه شیطنت ها و تهدید و 
تحریم هاى نظام سلطه ، در امید بخشی به مردم موفق 
عمل کرده است و در طول ۱5 ماه اخیر، به نتیجه هاى 

خوبی رسیده ایم.
محوریت  با  توسعه  سند  تدوین  بحث  در  ادامه  در  وى 
محوریت  با  توسعه  سند  تدوین   : کرد  تصریح  دانشگاه 
تدوین  در  دانشگاهها  و  است  انجام  دانشگاهها در حال 
بدهند  ارائه  ماهه   ۳ گزارش  شهرستان  توسعه  سند 

استاندار محترم هم رصد خواهد کرد . 
فرماندار نهاوند در بحث اقدامات انجام شده در شهر هم 
اقدامات  شهر  شوراى  و  مدیریتی  تیم  و  شهردار  گفت: 
انجام و اجرا کرده  و انقالبی در توسعه خدمات شهرى 

است.
ناصرى تصریح کرد: شرایط تخصیص و جذب اعتبارات 
در شهرستان امسال امیدوار کننده و خیلی خوب است.

----*****----

شعار نمی دهیم، هرآنچه           
می گوییم یا انجام شده یا در حال 

اجراست
در ادامه این جلسه حسن بهرام نیا نماینده مردم 

کارگاه  یک  به  نهاوند  اینکه  به  اشاره  با  نهاوند 
عمرانی تبدیل شده است ، اظهار داشت : اگر کاری 
در شهرستان در حال انجام است نتیجه همکاری و 
هم آوایی و وحدت بین مسئولین است شعار نمی 
دهیم  ، هرآنچه می گوئیم یا انجام شده یا در حال 

اجراست .
نتیجه  این  به  استانی  و  مسئولین کشورى   : افزود  وى 
شهرستان  االخص  به  و  همدان  استان  که  اند  رسیده 
نهاوند به یک کارگاه عمرانی تبدیل شده است و حتی 
در چند سال اخیر هم معدل شهرستان نهاوند در حوزه 
قابل قبول بوده  هاى عمرانی ، علمی و آموزشی نسبتاً 
است که همه و همه در سایه وحدت و همدلی و هم 
آوایی مسئولین استان و شهرستان شکل گرفته است . 

نماینده مردم نهاوند گفت : ره آورد سفر معاون رئیس 
زیست کشور  رئیس سازمان حفاظت محیط  و  جمهور 
منطقه  در  گردشگرى حیات وحش  ویژه  منطقه  ایجاد 

حفاظت شده ملوسان نهاوند است .
وى با اشاره به اینکه شهرستان نهاوند یکی از ظرفیت 
افزود   ، است  گردشگرى  ظرفیت  دارد  که  خوبی  هاى 
در  بومگردى  زمینه  گردشگرى  ویژه  منطقه  ایجاد  با   :
گردشگران  طریق  این  از  و  شود  می  فراهم  شهرستان 

بسیارى به این منطقه سفر خواهند کرد .
وى تصریح کرد : گردشگرى نسبت به سالهاى گذشته 
افزایش  که  است  داشته  خوبی  بسیار  هاى  تفاوت 
اماکن گردشگرى شهرستان  در  مسافران  و  گردشگران 

گواه این موضوع است .
بهرام نیا در ادامه با اشاره به اینکه جذب اعتبارات ملی 
باید در دستور کار مسئولین قرار بگیرد ، گفت : اعتبارات 
شود  نمی  استانی  اعتبارات  با  و  محدود  بسیار  استانی 
کارکرد ، مسئولین باید جذب اعتبارات ملی را در دستور 
سمت  به  را  شهرستان  بتوانند  تا  بدهند  قرار  خود  کار 

توسعه پیش ببرند .

دانشگاه ها در تدوین سند توسعه شهرستان گزارش ۳ ماهه ارائه بدهند استاندار هم 
رصد می کند
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بقا مختص ذات اوست 
سردار پاسدار حاج رضا زرگری 

سردار پاسدار حاج عباس مالمیر  و 
سایر بازماندگان 

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت مرحومه مغفوره 
بانوی نیک اندیش اعظم زرگری را تسلیت عرض 
نموده ، از خداوند متعال برای آن مرحوم غفران 

الهی و برای شما و خانواده گرامی صبر و شکیبایی 
مسئلت داریم .

ماهنامه فریاد نهاوند
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شهرستان نهاوند داراى محورهاى ارتباطی حادثه خیزى 
است که از این محورهاى حادثه خیز می توان به محورهاى 
بروجرد  نهاوند_  مالیر،  نهاوند_آورزمان_  پرترد و  مهم  
و نهاوند_ فیروزان اشاره کرد که متاسفانه هر ساله افراد 

زیادى در این محورها جان خود را از دست می دهند. 
همچنین از محورهاى روستایی حادثه خیز این شهرستان 
می توان به محور نهاوند_گیان که یک مسیر گردشگرى 
و بسیار پرتردد است، سه راهی دهفول، گردنه برزول و 
غیره اشاره کرد که در این محورها نیز همواره تصادفات 

منجر به جرح و فوت زیادى اتفاق می افتد.
همواره  محورها  این  حادثه خیز  نقاط  رفع  و  ساماندهی 
از مطالبات مهم مردم شهرستان بوده است زیرا سالیان 
زیادى است که این محورها افراد زیادى را به کام مرگ 
به  کرده اند  داغدار  را  زیادى  خانواده هاى  و  کشانده اند  
نهاوند_  محور  مثل  محورها  این  از  برخی  که  طورى 

آورزمان_ مالیر لقب قتلگاه را به خود گرفته  اند.
بوده و  این محورها وعده مسئوالن زیادى  و ساماندهی 
حدود ۳۸ سال است که هیچ کدام از این وعده ها محقق 

نشده است.
روستایی  و  فرعی  راه هاى  اهمیت  خصوص  در  اما  و 
گیان  نهاوند_  روستایی  محور  به  می توان  شهرستان 
اشاره کرد که راه ارتباطی چندین روستاى بخش گیان 
تردد گردشگران سراب گیان  نیز مسیر  و  و زرین دشت 

است.
گردشگران  تردد  مسیر  محور  این  اینکه  به  توجه  با 
این  بودن  کم عرض  و  ترددها  حجم  این  با  و  می باشد 
اتفاق  محور  این  در  زیادى  تصادفات  ساله  هر  محور، 

می افتد.
همچنین مسیر ۱۹ کیلومترى نهاوند از سه راهی دهفول 
به شهر برزول و از شهر برزول تا سه راهی فارسبان نیز که 
یک مسیر گردشگرى دیگر در شهرستان است و جمعیت 
۲۰ هزار نفرى روستایی از آن استفاده می کنند از دیگر 

راه هاى روستایی پرخطر محسوب می شود.
تالش هاى  با  و  اخیر  سال هاى  در  خوشبختانه  اما 
در مجلس شوراى  نهاوند  مردم  نماینده  نیا  بهرام  دکتر 
و  اصلی  محورهاى  مسئولین  سایر  مساعدت  و  اسالمی 
مهم شهرستان شامل نهاوند_ آورزمان_ مالیر، نهاوند_ 
فیروزان در ردیف اعتبارات ملی قرار  بروجرد و نهاوند_ 
گرفتند و در حال حاضر کار در محورها در حال انجام 

است. 
مجلس  در  نهاوند  نماینده  تالش هاى  با  همچنین 
روستایی  و  فرعی  راه هاى  از  کیلومتر   76 مجوزبهسازى 
نهاوند اخذ و تامین اعتبار شده است که شامل دو محور 
به  دهفول  سه راهی  و  گیان  نهاوند_  گردشگرى  فرعی 
تا سه راهی فارسبان و ۱7  از شهر برزول  شهر برزول و 

راه روستایی است.
و بنا بر اظهارات مدیرکل راه و شهرسازى استان همدان 
با تالش هاى نماینده مردم نهاوند در مجلس حدود ۱5۰ 
میلیارد تومان پروژه راه را در شهرستان نهاوند به قرارداد 

رسیده است که در  تاریخ نهاوند بی سابقه بوده است.
مطالبات  از  یکی  پروژه ها  این  از  بهره بردارى  با  قطعا 
ایمن سازى  به حق مردم شهرستان در خصوص  و  مهم 
و  شد  خواهد  محقق  نهاوند  حادثه خیز  محورهاى 
روستایی  راه  پروژه هاى  این  از  بهره بردارى  با  همچنین 
بیش از ۳۰ هزار نفر از جمعیت روستایی این شهرستان 
از خدمات بهره مند شده و شاهد کاهش بروز حوادث و 

سوانح جاده اى خواهیم بود.

----*****----

در حال حاضر 24 پروژه 
راه و شهرسازی در نهاوند 
در دست اقدام قرار دارد

با تالش هاى  نهاوند گفت:  و شهرسازى  راه  اداره  رئیس 
در حال حاضر  در مجلس  نهاوند  مردم  محترم  نماینده 
۲4 پروژه راه و شهرسازى در نهاوند فعال است که پس 

از انقالب در تاریخ نهاوند بی سابقه است.
نماینده  تالش هاى  با  خوشبختانه  داشت:  اظهار  متین 
شهرستان  مهم  و  اصلی  راه هاى  پروژه  سه  شهرستان 
نهاوند در ردیف اعتبارات ملی قرار گرفتند و اکنون این 

پروژه ها فعال هستند.

وى تصریح کرد: این پروژه ها شامل پروژه هاى محور مهم  
بروجرد و محور  نهاوند_  مالیر، پروژه  نهاوند_آورزمان_ 
نهاوند_ فیروزان است که در حال حاضر این پروژه ها در 
خوبی  به  محورها  این  در  کار  و   دارند  قرار  اقدام  دست 

پیش می رود.
متین افزود: این سه محور از محورهاى اصلی شهرستان 
از  این محورها  بسیار حادثه خیز هستند و ساماندهی  و 

مطالبات مهم و دیرینه مردم نهاوند است.
مالیر به طول  آورزمان_  وى عنوان کرد: محور نهاوند_ 
هشت کیلومتر و اعتبار آن ۸۰ میلیارد ریال است و در 
حال حاضر این پروژه ۸5 درصد پیشرفت فیزیکی دارد 
کیلومتر  د و  طول  به  نهاوند  سمت  به  عشوند  سر  از  و 
قیرپاشی آن انجام شده و به زودى این قسمت آسفالت 

می شود.
متین بیان کرد: پروژه محور نهاوند_ بروجرد به طول سه 
کیلومتر و اعتبار آن 5۰ میلیارد ریال است و این پروژه 
نیز 6۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و ظرف 6 ماه آینده 

به بهره بردارى می رسد.
محور  پروژه  گفت:  نهاوند  شهرسازى  و  راه  اداره  رئیس 
آن  اعتبار  و  کیلومتر   6 طول  به  نیز  فیروزان  نهاوند_ 
اکنون حدود ۳5  پروژه  این  و  است  ریال  میلیارد   ۱4۱
درصد پیشرفت فیزیکی دارد و سال آینده به بهره بردارى 

می رسد.

----*****----

بهسازی 76 کیلومتر محور 
روستایی نهاوند اخذ مجوز 

و تامین اعتبار شده است

وى در ادامه با اشاره به محورهاى روستایی نهاوند، اظهار 
داشت: بهسازى 76 کیلومتر محور روستایی نهاوند اخذ 
مجوز و تامین اعتبار شده است که این نیز اتفاق مهمی 

براى شهرستان است.
پروژه  دو  شامل  کیلومتر   76 این  کرد:  تصریح  متین 
شهرستان  روستایی  راه هاى  پروژه   ۱4 و  فرعی  راه هاى 

است.
وى افزود: پروژه هاى راه هاى فرعی شامل دو پروژه مهم 
راه نهاوند_گیان به طول ۱7 کیلومتر و ۲4 میلیارد ریال 
اعتبار که عملیات اجرایی این پروژه در حال انجام است و 
پروژه دهفول_ برزول_ فارسبان به طول ۱۸ کیلومتر و با 
اعتبار ۱۸ میلیارد ریال است که این پروژه براى انتخاب 

پیمانکار به مناقصه گذاشته شده است.
متین عنوان کرد: پروژه هاى راه هاى روستایی نیز شامل 
قشالق بابارستم_ راوند علیا به طول۲.۲ کیلومتر با اعتبار 

۳.۳۸ میلیارد ریال، اسدآباد_ توانه به طول سه کیلومتر و 
با اعتبار ۲.۹7 میلیارد ریال، علی آباد_ امین آباد به طول 
شریف آباد_  ریال،  میلیارد   ۱.54 اعتبار  با  کیلومتر   ۱.۳
میلیارد   ۱.7 اعتبار  با  کیلومتر   ۱.7 طول  به  آباد  اکبر 
قشالق بابارستم به طول ۱.۲ کیلومتر  ریال، دهنوعلیا_ 
با اعتبار ۳.5 میلیارد ریال و کفترحله به گورجیو، قشالق 
بابارستم به دهنوعلیا و روستاهاى علمدار و محمودیه به 

طول ۱۰.5 کیلومتر و اعتبار ۹.۸75 میلیارد ریال است.
رئیس اداره راه و شهرسازى نهاوند بیان کرد: راه نهاوند به 
دهفول به طول پنج کیلومتر و اعتبار پنج میلیارد ریال، 
خیرقلی،  دره،  تازناب  روستاهاى  و  داریاب  به  احمدآباد 
اعتبار 7.67 میلیارد  با  به طول 5.۹ کیلومتر  شهبازآباد 
ریال، پنبه در به گرک به طول ۳.4 کیلومتر با اعتبار ۳.4 
کیلومتر  یک  طول  به  عشوند  به  برجک  ریال،  میلیارد 
فهرومند  مسیر  از  لیالن  ریال،  میلیارد  یک  اعتبار  با 
میلیارد   ۳۰۰ اعتبار  با  کیلومتر  سه  طول  به  شهرک 
ریال و عنبرقنبر_ برزول به طول سه کیلومتر و با اعتبار 
روستایی  راه هاى  پروژه هاى  دیگر  از  ریال  میلیارد   ۳۰۰
اخذ  آن ها  بهسازى  مجوز  و  اعتبار  که  است  شهرستان 

شده است.
وى تاکید کرد: از این پروژه ها پنج پروژه در دست اقدام 
قرار دارد، ۹ پروژه براى انتخاب پیمانکار براى بار دوم به 
مناقصه گذاشته شده  و چهار پروژه نیز در دست مطالعه 

قرار دارند.

----*****----

اقدامات نماینده مردم 
نهاوند در حوزه پروژه های 
راه این شهرستان بی سابقه 

است

مراسم  در  نیز  همدان  استان  شهرسازى  و  راه  مدیرکل 
دهفول  روستاى  روستایی  راه  آسفالت  پروژه  کلنگ زنی 
به  گفت:  شهرستان،  راه  پروژه هاى  خصوص  در  نهاوند 
دلیل مشکالت مالی و کمبود منابع طی سه سال اخیر 
و  راه  پروژه هاى  ابالغ  کیلومتر  ده  حتی  استان  کل  در 
مردم  نماینده  تالش هاى  با  ولی  نداشته ایم  شهرسازى 
نهاوند در مجلس حدود ۱5۰ میلیارد تومان پروژه راه را 

در شهرستان نهاوند به قرارداد رسانده ایم.
مردم  نماینده  اقدامات  و  تالش ها  داشت:  اظهار  نادیان 
بسیار  این شهرستان  در  راه  پروژه هاى  در حوزه  نهاوند 
قابل توجه و به جرأت می توان گفت در طی تاریخ نهاوند 

بی سابقه بوده است.
قابل  و  پروژه هاى مهم  وى تصریح کرد: در حال حاضر 
تزریق  با  نهاوند  مواصالتی  محورهاى  حوزه  در  توجهی 
اعتبارات ملی در دست اقدام قرار دارد که از جمله این 
پروژه ها می توان به محور  نهاوند_ آورزمان_ مالیر، محور 
نهاوند به بروجرد و محور نهاوند به کرمانشاه تا سه راهی 

کنگاور اشاره کرد.
روستایی  راه  آسفالت  و  زیرسازى  پروژه  افزود:  نادیان 
میلیون   65۰ آن  اعتبار  و  کیلومتر   6 طول  به  دهفول 
پروژه  این  براى  استان  در  که  قیرى  با  که  است  تومان 
در نظر گرفته شده مجموعا یک میلیارد و 4۰۰ میلیارد 

تومان براى این پروژه اعتبار هزینه خواهد شد.

----*****----

با توجه به کمبود منابع در 
چند سال اخیر پروژه های 

مهمی در نهاوند کلنگ زنی 
شده است

نماینده مردم نهاوند در مجلس شوراى اسالمی گفت: با 
وجود  کمبود منابع در چند سال اخیر پروژه هاى مهم و 

قابل توجهی در نهاوند کلنگ زنی شده است.
هزار   7۰ حاضر  حال  در  داشت:  اظهار  بهرام نیا  حسن 
این  اتمام  که  دارد  وجود  کشور  سطح  در  ناتمام  پروژه 

پروژه ها حداقل به ۲۰ سال زمان نیاز دارد. 
این تعداد پروژه نیمه کاره در  با وجود  وى تصریح کرد: 
با دولت توافق کرده اند که امسال  سطح کشور، مجلس 
هیچ پروژه جدیدى در کشور تعریف نشود و پروژه هاى 

نمیه کاره در دست اقدام قرار بگیرند.
بهرام نیا افزود: در طی سه سال اخیر با وجود این شرایط 
شهرستان  در  توجهی  قابل  و  مهم  پروژه هاى  مالی  بد 
کلنگ زنی شده است و خصوصا در حورزه راه ها پروژه هاى 

قابل توجهی شروع به کار شده اند.
و  احداث  مالی  بد  این شرایط  با وجود  وى عنوان کرد: 
مواصالتی  و  روستایی  جاده هاى  کیلومتر   76 بهسازى  
کلنگ زنی  در شهرستان  داریم  را  مناطق گردشگرى  به 

می کنیم و این یک اتفاق مهم در شهرستان است.
عضو کمیسیون انرژى مجلس بیان کرد: در حال حاضر 
راه نهاوند به سراب گیان به طول ۱۸ کیلومتر یک الین 
اضافه خواهد شد و سه راهی دهفول به برزول و از برزول 
به سه راهی فارسبان به طول ۱۹ کیلومتر یک الین اضافه 

خواهد شد.
به  مربوط  کیلومتر   76 این  مابقی  کرد:  تاکید  بهرام نیا 
در  محورها  این  در  کار  که  است  شهرستان  روستاهاى 
حال انجام است و این پروژه  ها شامل راه هاى روستایی 
قشالق به راوند، توانه به اسدآباد، اکبرآباد به شریف آباد 

و غیره است.
وى گفت: همچنین در حوزه  محورهاى مواصالتی اصلی 
آورزمان_  نهاوند_  محور   مانند  مهمی  پروژه هاى  نیز 
مالیر، محور نهاوند به بروجرد و محور نهاوند به کرمانشاه 
تا سه راهی کنگاور با تزریق اعتبارات ملی کار در حال 

انجام است.
نیز  دهفول  روستایی  راه  پروژه  داشت:  اظهار  بهرام نیا 
که اخیرا کلنگ زنی شد کارگرد گردشگرى دارد و چند 
این پروژه  انجام  روستا را به هم متصل می کند و قطعا 
در ایجاد اشتغال و ایجاد درآمد براى مردم این روستاها 

موثر خواهد بود.
ارشد  مدیریت  نگاه  خوشبختانه  کرد:  تاکید  بهرام نیا 
تشکر  جاى  که  است  ویژه اى  نگاه  شهرستان  به  استان 
ویژه از ایشان را دارد و ما باید از این فرصت براى توسعه 

شهرستان استفاده کنیم.

اصالح و بهسازی محورهای حادثه خیز و جاده ای
نهاوند در انتهای راه

تالش بهرام نیا در قرار دادن 76 کیلومتر راه روستائی نهاوند در ردیف ملی یک شاهکار است که به قرارداد رسیده اند

----*****----

عمومی  جراحی  متخصص  ترکاشوند  دکترعلی 
وشهیدفدوسی  علیمرایان  ا..  ایت  های  بیمارستان 
بسیارى  واژه  کلید  نهاوند  توسعه  عدم  و  توسعه   - نهاوند 
ازمباحث و محافل عام و خاص بوه و هست و با وجود اینکه 
حتی شهرهاى همجوار که از لحاظ ظرفیت ها و قابلیت هایی 
که در نهاوند وجود دارد قابل قیاس نیستند اما گوى سبقت را 
از نهاوند گرفته اند ولی نهاوند همچنان در این رمینه توفیق 

شایانی نداشته است.
یکی از زیرساخت هاى توسعه »جاده« ایمن می باشد و نمی 

شود از توسعه سخت گفت واز این مقوله غافل ماند.
حافظه نه چندان بلند مدت شما را به زمانی سوق میدهم که 
طرح راه آهن غرب کشور که از اراک به سمت مالیر و نهاوند و 
کرمانشاه مطالعاتی شد آنچنان نمایندگان همدان را برآشفت 
و به تکاپو انداخت که هنوز کلنک اینجا زده نشده طرح راه 
اهن تهران همدان سنندج ورق خورد و به طرز معجزه اسایی 

عملیاتی گردید.
توصیه اى که در خور مسئولین شهرستان نهاوند است اینکه 
در  و سلوکی  اتومبیل شخصی خود سیر  با  گاهی  نیست  بد 
باشند وکاله خود  به شهرستان خود داشته  راه هاى منتهی 
را قاضی کنند که اگر مسافرى یا راننده اى راه هاى نهاوند را 
انتخاب نمیکند علتش چیست؟ و آیا حق دارد راهی جایگزین 

را جستجو کند یا خیر؟
از جنوب کشور مسافرین براى ورود به نهاوند باید از بروجرد 
یک  با  باید  که  پیش  چندى  تا  شوند  نهاوند  راهی  سه  وارد 
گردش به چپ خطرناک وارد ورودى تنگ و تاریکی  میشدى 
که اگر زیر تریلی له نمیشدى شکرى فزون را می طلبید و 
بازوى خروجی  با  که  برگردانی شده  دور  از  برخوردار  اکنون 
کوتاه و غیر استاندارد مجال گردش به راست و ورود به ابتداى 
جاده نهاوند را نمی دهد و هر لحظه ممکن است قربانی حادثه 
اى شوى که مسبب آن طراحان این دور برگردان مخوف می 

باشند.
تازه این اول راه است عبور ازسرعت گیرهاى قرون وسطایی 
را  و مسافر  را متحمل مسافرین خواهد کرد  هزینه هنگفتی 

سرشار از ندامت  انتخاب  این راه می نماید.

و اما جاده آورزمان .....
اما چشمت  مراد....  وفق  بر  و  است  مالیر همه چیز خوب  تا 
روز بد نبیند به محض اینکه وارد ورودى این شریان حیاتی 
مواصالتی !!!! میشوى تمام چالش هاى ترابرى را به یک جا 
می بینی از باریکی جاده، عدم وجود شانه خاکی، تردد وسایل 
گیرهاى  سرعت  و  عمیق  هاى  چاله  و  کشاورزى  کندروى 
قبر  اول  شب  یاد  به  را  ادم  که  ظلماتی  و  تاریکی  و  مخوف 

می اندازد.
از سمت همدان جاده نوشیجان به اضافه مصائب شمرده شده 
پیچ هاى نود درجه  به تواتر و تکاثر رعشه برجانت می اندازد. 

و این بخشی ازماجرا درحد بضاعت ذهنی حقیر می باشد.

و اما جاده فیروزان .....
جان  به  مخوف  جاده  این  قتلگاهی  ارابه  سال  سالیان 
دراین  را  عزیزانی  وچه  بود  افتاده  کارساز  همشهریانمان 
،تنگه  شهرک  راهی  سه  باریکه  دادیم  ازدست  مسیرمخوف 
وحشتناک پل جاج علیمراد، سه راهی مخوف گیان وسه راهی 
وحشت برانگیزکفراش که االن اصالح شده اند ولی داغ هاى 
که بر دلمان نهاده اند همچنان جانسوز جانکاه وجانگدازمانده 

اند
و اما اکنون درباب بزرگراه نمودن این جاده شلوع و پرتردد داد 
سخن فراوان سرداده شده است ولی در عمل شاهد حرکتی 
الک پشتی هستیم که با این شیوه بهره بردارى از ان عمر نوح 

را طلب می کند.
بهترین دلیل کندى حرکتی این پروزه عدم توجه به پل حاج 
علیمراد است که اگر قراراست این جاده تعریض شود بایستی 
همزمان  روى پروژه تعریض پل هم که نیاز به زمان بیشترى 

دارد   کارشود که متاسفانه شاهد آن نیستیم.
مطالب ذکرشده درکنار غیر استاندارد بودن راه هاى دسترسی 
اى  جاده  هاى  چالش  از  بخشی  تنها  نهاوند  سرابهاى  به 
شهرستان است که اگر بخواهیم نهاوند را در ریل توسعه قرار 

دهیم ابتدا باید  ازمقوله راه وجاده ایمن غافل نباشیم.

جاده ایمن ونقش آن 
درتوسعه نهاوند
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کلنگ آغاز عملیات اجرایی اکتشاف معدن پلی متان ، 
طالى نهاوند در دهه فجر سال ۱۳۹7 با حضور نماینده 
مردم شهرستان نهاوند ، سرپرست استاندارى و مدیرکل 
و  تهیه  اکتشاف،  معاونت  نیز  و  تجارت  و  صنعت،معدن 
و  مسئولین  از  دیگر  و جمعی  ایران  معدنی  مواد  تولید 
مردم شریف روستاى عشوند به زمین زده شد تا روستاى 
اشتغال  براى  طالیی  کارگاه  یک  به  عشوند  تاریخی 

جوانان تبدیل شود .
پیگیرى هاى مجدانه حسن بهرام نیا نماینده مردم نهاوند 
در مجلس شوراى اسالمی و همکارى مسئولین ذیربط 
در استان و شهرستان براى رونق و به ثمر رساندن این 
بهره  و  اکتشاف  پروانه  و  نشسته  ثمر  به  باالخره  پروژه 
بردارى از معدن طالى عشوند در بهمن ماه ۱۳۹7 صادر 

می شود .

اقتصادى  رونق  به  کمک  بر  عالوه  طرح  این   اجراى 
جوانان  براى  اشتغال  ایجاد  در  بسزایی  سهم   ، منطقه 

نهاوندى خواهد داشت .
حسن بهرام نیا نماینده مردم نهاوند در خانه ملت ، عصر 
پنجشنبه ۱۳ تیرماه ۱۳۹۸ با حضور جمعی از اصحاب 

رسانه شهرستان از این پروژه ملی بازدید کرد .
 نماینده مردم نهاوند در حاشیه این بازدید و در گفتگو با 
خبرنگاران اظهار داشت : 6 پروژه ملی با اعتبارات دولتی 
در شهرستان در دست اجراست که افق خوبی را با آغاز 

این پروژه هاى ملی در انتظار نهاوند است .
: در حال حاضر در زمینه راه سازى ۳ محور  افزود  وى 
اصلی شهرستان نهاوند)نهاوند – آورزمان- مالیر ، نهاوند 
پیمانکاران   ) فیروزان- کرمانشاه   – نهاوند   ، بروجرد   –
اصلی  این سه محور  فعالیت  در  توان در حال  تمام  با 

هستند .
خدماتی  هاى  زمینه  در  نهاوند  اینکه  به  اشاره  با  وى 
سازندگی  و  عمرانی  کارگاه  یک  به  اجامعی  و  رفاهی   ،
تبدیل شده است ، گفت : ایمن سازى و تعریض راه هاى 
روستاى  چندین  و  فارسبان،گیان  سراب  به  دسترسی 
دیگر به طول 76 کیلومتر به زودى کلنگ زده خواهد 

شد .
بهرام نیا با بیان اینکه جایگاه نهاوند در زمینه اعتبارات 
به  را  نهاوند  آنچه   : داشت  اظهار   ، است  خوب  استانی 
خواهند  تحول  و  توسعه  بحث  در  خود  واقعی  جایگاه 
که  است  ملی  اعتبارات  با  هاى  پروژه  تعریف  رساند 
دولتی  اعتبارات  با  ملی  پروژه   6 گذشته  سال  طی سه 
خصوص  بخش  مشارکت  با  زا  اشتغال  طرح  چندین  و 
شهرستان  در  را  طالیی  اشتغال  که  است  شده  تعریف 

ایجاد خواهد کرد .
تنها  عشوند  طالى  معدن   : گفت  نهاوند  مردم  نماینده 
معدن طالى استان همدان است که اگر به نتیجه برسد 
نقش به سزایی در رونق اقتصادى و ایجاد اشتغال طالیی 
برنامه  برابر  امیدواریم  که  دارد  شهرستان  جوانان  براى 
زمان بندى تعریف شده هرچه سریع تر شاهد استخراج از 
این معدن باشیم. که البته مطالعه معدن طالى عشوند 
از  آن  حفارى  عملیات  و  انجام  نیم  و  سال  یک  از  بعد 

چندین ماه پیش در حال انجام است .
بیشتر  هرچه  همدلی  لزوم  بر  تأکید  با  درخاتمه   وى 
مسئولین استان افزود: امیدواریم این همدلی و همراهی 
در  آن  تأثیر  تا  شود  اقتصادى  رونق  موجب  مسئولین 

زندگی مردم احساس شود.

اشتغال طالیی برای جوانان با 6 پروژه ملی در نهاوند

سمیه شفائی و زهرا پوربیستون
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انتخابات پیش رو چالش عجیب 
برای کاندیداهای مجلس 

شورای اسالمی است
----*****----

خواسته مردم و دانشجویان این سواالت خواهد بود .
نماینده  صورت  در  دارید؟  اقتصادى  فعالیت  اکنون  هم  آیا   -۱
شدن این فعالیت را ادامه خواهیدداد ؟ آیا متعهد می شوید که 
در این مدت هیچ گونه فعالیت اقتصادى براى خود یا وابستگان 

نزدیکان ایجاد ننمایید.
کلیه  که  شوید  می  متعهد  مجلس  به  یافتن  راه  صورت  در   -۲
اختیار  در  را  خود  هاى  نامه  توصیه  و  خود  هاى  درخواست 
مردم قرار دهید؟متعهد می شوید کلیه درخواست هاى خود از 

مسئولین را در اختیارمردم قرار دهید؟
۳- در صورت حضور در مجلس مردم از چه طریق و کانالی می 
توانند با شما ارتباط داشته باشند؟ساز و کار ارتباط مستمر شما 

با مردم چیست؟ 
4- براى انتخابات چقدر هزینه می کنید؟ یا تا کنون نموده اید؟ 

محل تآمین هزینه هاى انتخاباتی شما از کجاست؟ 
5- نحوه پاسخگویی مجلس آینده به رسانه ها و خصوصا جنبش 
نمایندگان حاضرند در جمع  آیا  بود؟  دانشجویی چگونه خواهد 
دانشجویان دانشگاه ها حاضر شوند و به صورت آزاد به سئواالت 

نمایندگان تشکل هاى مختلف پاسخ گوید؟
6- با توجه به تخصص و دغدغه تان فکر می کنید براى حضور 
در چه کمیسیونی مناسب هستید؟ در مورد مسائلی از کشور که 
تخصص ندارید، تحلیل هاى خود را چگونه به دست می آورید و 

بر چه اساسی در این موضوعات راى می دهید؟
7- چه مشکالت قانونی را براى کشور در الویت می دانید؟ و چه 

طرحی براى رفع آن دارید؟
۸- چند درصد از وقت خود را به حضور در مجلس اختصاص می 
دهید؟چند در صد را به حضور در کمیسیون ها؟چند درصد را به 

حضور در حوزه انتخابیه به سر می کنید؟
۹- به نظر شما کدام یک از اهداف چشم انداز در الویت باالترى 
اهداف  این  تحقق  براى  شما  وبرنامه  دارند؟  قرار  تحقق  براى 

چیست؟
۱۰- اگر قبول دارید که بستر انقالب اسالمی، بسترى فرهنگی 
ریزى  برنامه  بخش  این  در  همه  از  بیش  نیز  دشمنان  و  است، 
کرده اند در مسائل فرهنگی الویت با کدام یک از حوزه هاست؟ 
براى سامان بخشی به نهادهاى فرهنگی کشور، نظارت بر آنها و 

تحقق مهندسی فرهنگی، نقش مجلس چیست؟
۱۱-چقدر براى عدم مذاکره با امریکا استقامت خواهید کرد؟ با 
فشار تحریم ها بر کشور به نظرتان ایستادگی و مقاومت ما تا کجا 

باید ادامه داشته باشد؟ 
۱۲-رویکرد شما درسیاست خارجی و نحوه تعامل با کشورهاى 
نقش  بود؟  خواهد  چگونه  اسالمی  بیدارى  به  توجه  با  منطقه 

مجلس در این تعامالت چیست؟
با  اولویت  اشتغال،  افزایش  و  تورم  کاهش  امر  دو  تقابل  ۱۳-در 
کدام است و چگونه می توان به شرایطی بهینه براى کاهش فشار 
تورم و بیکارى بر مردم رسید؟ دالیل عدم تحقق سیاست هاى 

بخش اشتغال چیست؟
۱4-در سوابق شما چه نمونه هایی از پیگیرى عدالت اجتماعی، 
انقالبی  و  بومی  الگوى  به  و دستیابی  تبعیض،  و  با فساد  مبارزه 
قابل ذکر است؟ مهمترین چالش ها در این عرصه چیست؟ برنامه 
فساد  و  فقر  و  تبعیض  با  قاطع  و  عملی  مبارزه  براى  تان  دقیق 

اقتصادى و مدیریتی چیست؟
که  نظام  خواص  و  مسئولین  برخی  عملکرد  از  شما  ۱5-تحلیل 
در دوره حساس پس قتنه و پس از آن تا مدت ها اختیار کردند 

چیست؟
براى  اختیاراتش  و  ها  قابلیت  و  مجلس  ساختار  از  ۱6-چقدر 
اثرگذارى بر کشور مطلعید؟ مهمترین مطالبات رهبرى از مجلس 
رفتار  و  عملکرد سیاسی  نظارت،  تقنین،  مختلف  هاى  در حوزه 
فردى نمایندگان چیست؟ مهمترین نقطه قوت و ضعف مجلس 

را چه می دانید؟ 
۱7-به نظر شما حقوق و مزایا و سایر امکانات مادى نمایندگان 

مجلس چقدر باید باشد؟ 
را  خود  چقدر  و  دانسته  خود  شهر  نماینده  را  خود  چقدر   -۱۸
به  تا  دارید  و روشی  دانید؟ چه تضمین  نماینده کل کشور می 
جاى تمرکز بر مسائل منطقه اى، نگرش کالن ملی را دنبال کرده 
و وقت و تالش خود را بر اساس منافع کل کشور هزینه کنید؟ 
اخیر  تحوالت  و  اسالم  به جهان  نسبت  را  عینی مجلس  وظیفه 

جهانی چه می دانید؟ 
۱۹- دستورات رهبر معظم انقالب مبنی بر پیدا کردن فرمولهایی 
براى مشارکت مردم، مجلس چه کارهایی می تواند انجام دهد؟ 

قانون اساسی چه ظرفیتهایی دارد؟
در  که  مختلفی  فسادهاى  مورد  در  مجلس  نظارتی  ۲۰-وظیفه 
کشور رخ می دهد باالخص فسادهاى مالی و اختالسهاى اخیر 
، مشکل اصلی را چه می دانید؟ مشکل اصلی نهادهاى نظارتی 
کشور که شامل دیوان محاسبات ) قوه مقننه( ، سازمان بازرسی 
کل کشور ) قوه قضائیه( و وزارت اطالعات ) قوه مجریه( می شوند 
و اگر کارشان را درست انجام دهند چنین فسادهایی رخ نخواهد 
داد را چه می دانید و براى رفع این مشکل مجلس چه کارى باید 
میان  این  در  مردمی  نظارت  به  نیازى  نظر شما  به  دهد؟  انجام 

هست؟ با چه ساختارى؟
 بحث معروف به حقوق مادام العمر که در مجلس مطرح شد و 
اعتراضات زیادى را به دنبال داشت به نظر شما دقیقا چه مشکلی 
داشت؟ آیا مشکل از استفساریه بود یا اصل تبصره؟ با شیوه حذف 
تبصره موافق بودید؟ بنظرتان این تبصره نکته مثبتی هم داشت 

خصوصی سازى
۲۱-نگاه شما به نحوه اجرایی شدن اصل 44 وخصوصی سازى 

را بفرمایید.
۲۲-اموال شماوبستگان نزدیکتان چقدر است و از کجا آورده اید؟

۲۳-فرزندان شما چه شغلی دارند ؟آیا منزل و شغل دارند؟
این مدت چهار  اید و در  براى شهر خود چه کرده  ۲4-تاکنون 

سال چه مقدار در سرنوشت همشهریان خود موثر بوده اید؟
۲5-کدام کار مثبت را براى شهرتان انجام داده اید؟

۲6-اگر مردم مشکالت و عملکرد شما را در مدتهاى گذشته رو 
کنند چه پاسخی و عکس العملی دارید؟

۲7-چقدر شغل ایجاد کرده اید با توجه به سمتی که داشته اید؟
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سپاه  ادارات  بسیج  مسئول  امیرى«  »احد  سرهنگ 
قهرمانان  همایش  همدان،در  استان  )ع(  انصارالحسین 
: این روزها  مرصاد و جشنواره مردمی فیلم عمار گفت 
عطر شهداى عملیات مرصاد جاى جاى استان دالوران را 

به عطر خودشان مزین کرده است .
امیرى با بیان اینکه در تاریخ دفاع مقدس دو اتفاق مهم 
افتاده که با هم قرابت داشت ، اظهار داشت : یک اتفاق 
تحمیل شدن طلیعه جنگ برملت ما و اختتامیه جنگ و 

بعد از قطعنامه ، عملیات مرصاد بود .
و  ترین  منحوس  عملیات  این  براى  : دشمن  افزود  وى 
و  تجهیز  آنرا   ، پیدا کرد  را  انسان منطقه  ترین  وحشی 
گسیل کرد به کشور ما براى تصرف کردن این کشور و 
ساقط کردن نظام نوپاى جمهورى اسالمی ایران ، و این 

شخص کسی جز صدام حسین منحوس نبود .
وى تصریح کرد : او در اولین مصاحبه خود در روزهاى 
شور و حماسه گفته بود که سه روزه تهران را فتح خواهد 
کرد و مصاحبه ى بعدى اش را در تهران انجام خواهد 
ملت  که  چرا   ، برد  گور  به  خود  با  را  آرزو  این  که  داد 
این  مقابل  و در  با هم متحد شدند  اسالمی همه  ایران 
جرثومه فساد و لشگر خبیثش ایستادگی کردند و آنها 

را به عقب راندند .
استان   ) )ع  الحسین  انصار  سپاه  ادارات  بسیج  مسئول 
از  از صدور قطعنامه ، ۱5۰کیلومتر  : بعد  همدان گفت 

خاک زرخیز ایران توسط بریده هایی از مردم ، جرثومه 
هاى فساد این عصر ، منافقین کوردل در نوردیده شد و 

گلوگاه مرصاد که به زیبایی آمد )ان ربک لبالمرصاد( .
این  از آسمانیان  : در گلوگاه مرصاد جنودى  افزود  وى 
عصر راه را برآنها بستند و براى همیشه درسی فراموش 
نشدنی را به آنها ارزانی داشتند که براى همیشه تاریخ 

آویزه گوششان خواهد شد .
را  مرصاد  عملیات  خاطرات   : گفت  ادامه  در  امیرى 
سردارحاج میرزا سلگی خواهند گفت ، او که کتاب آب 
هرگز نمی میرد از خاطرات زیباى او نشأت گرفته است 
که  است  مقدس  دفاع  دالور  فرمانده  و  قوى  راوى  او   ،
و حق  است  زندگی کرده  رزمندگان  با  لحظه  به  لحظه 
این است که خاطرات عملیات غرور آفرین مرصاد از زبان 

این فرمانده دالور گفته شود .
سرهنگ امیرى در ادامه با بیان اینکه با دو اتفاق مهم که 
اخیراً رخ داده است ، گفت : ساقط کردن پهباد جاسوسی 
آمریکایی که هرگز به مقصد نرسید و در بلندیهاى کشور 
ایران عزیز اسالمی مان همان جایی که ایرباس ما مورد 
هدف قرار گرفته بود همانجا ساقط شد و برترى نظامی 

ایران را به دنیا مخابره کرد .
وى افزود : اقدام آتش به اختیارى که در مورد نفتکش 
افتاده در آب هاى خلیج فارس توسط  انگلیسی به دام 
برترى  دومین   ، ایران  اسالمی  دریایی جمهورى  نیروى 

نظامی ایران بود که به دنیا مخابره شد .
دستش  آمریکا  منتظرند  ها  بعضی   : کرد  تصریح  وى 
اما  را ساقط کند  اسالمی  ایران  و  بگذارد  ماشه  را روى 
باید   ، نیست  خبرا  این  از  بگوئیم  باید   ، نیست  اینگونه 
تصمیات  مجاهدان  محور  حول  امروز  دنیاى  که  بدانند 

مهم خود را می گیرد .
فیلم  جشنواره  برگزارى  به  اشاره  با  خاتمه  در  امیرى 
مردمی عمار اظهار داشت :  جشنواره مردمی فیلم عمار 
یکی از رویشهاى انقالب است که مقام معظم رهبرى هم 
نظر ویژه اى نسبت به این جشنواره دارند و امیدواریم 
این حوزه  در  فاخر  آثار  این  از  بیشترى  رونمایی  شاهد 

باشیم .
عملیات مرصاد به معناى واقعی کلمه کمینگاه خدا بود

سپس سردار حاج میرزا سلگی با اشاره به این که زنده 
نگه داشتن یاد و خاطره شهدا کمتر از شهادت نیست ، 
اظهار داشت : دفاع مقدس ما نیاز به یک بازخوانی دارد 
بررسی  باید   ، براى طرف مقابل جنگ  براى ما هم  هم 
شود که چرا دفاع مقدس و جنگ تحمیلی براى ما گنج 
و  رنج   ، عار  و  ننگ   ، مقابل جنگ  طرف  براى  و  است 
ِخَفت می شود ؟ باید به این عوامل جنگ پرداخته شود 
و جنگ بازخوانی شود تا بتوانیم به نقاط قوت و ضعفمان 

پی ببریم .
توکل  خدا  به  هرکس  اینکه  به  اشاره  با  سلگی  سردار 

و  خدا  به  توجه   : گفت   ، است  بس  او  براى  خدا  کند 
اهداف الهی تهاجم سنگین دشمن به خودشان برگشت 
اما امروز دشمن نقاط ضعف و قوت ما را شناخته است 
و بخاطر همین جنگ فرهنگی ، تهاجم فرهنگی به راه 

انداخته است . 
وى افزود : اگر دشمن متزلزل شود شما متزلزل نشوید 
و  روید  می  دشمن  با  جنگ  به  اعتقاد  با  شما  که  چرا 
را  آن  که دشمن  است  بوده  ما  قوت  نقاط  از  یکی  این 
شناسایی کرده است که جنگ فرهنگی را بر علیه ما به 

راه انداخته است .
آفرین  به عملیات غرور  اشاره  با  ادامه  سردار سلگی در 
کلمه  واقعی  معناى  به  مرصاد  عملیات   : گفت  مرصاد 
قلبی  اعتقادات  و  خدا  به  ایمان  و  بود  خدا  کمینگاه 

رزمندگان باعث پیروزى ما بر دشمن شد .
مرصاد  عملیات  از  خاطراتی  بیان  به  خاتمه  در  وى 
و  قلبی  اعتقاد  با  ایران  ملت   : داشت  اظهار  و  پرداخت 
خامنه  امام  و  )ره(  خمینی  امام  رهبریهاى  و  همدلی 
سالگی  چهل  به  مشکالت  علیرغم  را  اسالمی  ایران  اى 

رساندند. 
در پایان این همایش از برگزیدگان جشنواره فیلم عمار 

تجلیل شد .

سرهنگ »احد امیری« مسئول بسیج ادارات سپاه انصارالحسین )ع( استان همدان

جشنواره فیلم عمار یکی از رویشهای انقالب

مظلومیت نماینده بی قرار 
بشیر امیدوار- هر چه که به زمان انتخابات مجلس نزدیک می 
شویم در شهرهایی همچون نهاوند ،زودتر از موعد تنور انتخابات 
داغ می شود و یک شبه، شهر صاحب دلسوزان بی شمارى می 
شود و به برکت فضاى مجازى مجالی براى عرض اندام می یابند.

طبیعی  سیاسی  نونهاالن  برخی  هاى  اندام  عرض  این  چند  هر 
مردم  اما  کند  می  افزون  را  انتخاباتی  هیجان  و  شور  و  است 
هوشیار و آگاه با بررسی سوابق و کارنامه افراد بخوبی تشخیص 

میدهند مرد کارزار انتخابات چه کسانی خواهند بود .
فعلی  نماینده  پیکره  بر  ها  تخریب  آماج  و  سیل  این میان  در 
ها  گزینه  همه  از  ایشان  نقد  به  دسترسی  که  است  شهرستان 
راحت تر است، شاهد آنکه گفته اند که امالى نانوشته بی غلط 

خواهد بود.
امروز نوک پیکان حمالت بر دکتر حسن بهرام نیا نماینده فعلی 
است که عالی ترین مقام دولت سید سعید شاهرخی در استان 

وى را نماینده بی قرار می خواند .
اند  امروز برخی پادوهاى سیاسی کمر به تخریب  مردى بسته 
که مقام وزارت راه و شهرسازى او را یک سرمایه ملی می خواند.

چنین  خود  اربابان  از  مجازى  فضاى  داران  چماق  برخی  امروز 
کوتاه  نیا  بهرام  سیاسی  شاهرگ  زدن  تا  که  اند  گرفته  دستور 

نیایند! براستی چرا و به کدامین گناه ؟!
که  است  تزویر  و  زور  و  زر  مثلث  زدن  برهم  بخاطر  تنها  آیا 

اینچنین بر آشفته اید؟!
آیا بخاطر بر هم زدن چیدمان هاى سیاست زده برخی مدیران و 

فرمانداران ضعیف دولت بوده است ؟!
اگر بخواهیم منصفانه منتقدین حسن بهرامنیا را ارزیابی کنیم به 

سه دسته تقسیم می شوند :
دسته اول گروهی که یاران بهرام نیا بوده اند و به خاطر محقق 
نابجا خواسته شان محقق  انتظارات  نشدن برخی خواسته ها و 
نشده است که امروز به صف مخالفان وى پیوسته اند و بر طبل 

تو خالی دشمنان می کوبند !!
دوم منتقدین و بهتر باید گفت دشمنان قسم خورده بهرام نیا 
هستند که با بررسی سوابق مدیریتی و کارى آنها، فساد و عطش 
قدرت بخوبی احساس می شود و مردم آگاه ما، نیز بخوبی آنها 
را می شناسند و از این پس به سوابق و اقدامات آنها به صورت 
مستند خواهیم پرداخت تا مردم با اقدامات ثروت اندوزى و رانت  
آنها در شهرستان و پایتخت بیشتر آشنا شوند و بدانند که آنهایی 
که داعیه دلسوزى مردم را دارند با رانت و قدرت، چه ثروتهایی 

به جیب زده اند !
سومین گروه، منتقدینی هستند که عملکرد نماینده را مطلوب 
می دانند و معتقدند، توان بهرام نیا بیش از این بوده و انتظار ما 
از ایشان بیشتر از این عملکرد فعلی است که می توان این عده 
اگر این عزیزان به سنگ  نامید، که قطعاً  را منتقد دلسوز شهر 
اندازى دشمنان قسم خورده در طول این چهار سال مطلع گردند 
، به احتمال زیاد قانع خواهند شد اما نقد آنها را باید به دیده 

منت پذیرفت.
اما نگارنده معتقد است؛ حسن بهرام نیا مظلوم ترین نماینده ادوار 
گذشته نهاوند بوده است و میتوان ادعا داشت که  امروز بهرام 
کشاندن           با  که  به حدى  مظلومیت  است،  واقع شده  مظلوم  نیا 
۸ وزیر و ۱6 معاون وزیر و پیگیرى پروژه هایی چون سد و راه 
آهن و راه سازى و کارخانه هاى اقتصادى و ورزشگاه و ....... در 
تالش است که عقب ماندگی گذشته را که میراث تشنگان قدرت 
است جبران کند و بازهم برخی ها متعصبانه منکر این اقدامات 

هستند که البته باید پذیرفت که نرود میخ آهنین در سنگ !
بهرام نیا ،مدعی نیست که نهاوند را آباد کرده است، اما صادقانه 
می گوید در وضعیتی که دولتی ضعیف بر مسند است یکی از 
شهرستان  براى  را  توجهی  قابل  امتیازات  که  است  نمایندگانی 
به ارمغان آورده است. شاهد آنکه نماینده قدرتمند، همدانی ها 
اذعان می کند که بهرام نیا به اندازه 5 نماینده در استان امتیاز 

گرفته است .
که  است  اى  نماینده  نیا  بهرام  باید گفت که حسن  امروز  آرى 
بر سر برخی مسئولین بی  علیرغم نهیب هاى خود در مجلس 

کفایت اما، در حوزه انتخابیه خود مظلوم است.
مظلومیت ایشان زمانی بیشتر رخ می نماید که ده ها پروژه رها 
شده گذشتگان چون تکمیل و تجهیز بیمارستان شهید قدوسی 
را براى احیا آن تالش می کند، براى سدى شب و روز می گذارد 
که طلبکاران در و پنجره هاى آن را در زمان گذشتگان به جاى 

طلب برده بودند.
رفتارهاى  برخی  علیرغم  چون  است،  مظلوم  نیا  بهرام  آرى 
پارلمانی آتشین خود در مرکز، در دیار خود مورد ضرب و شتم 

هاى برخی ورشکستگان سیاسی قرار می گیرد .
بساط  برچیدن  بدنبال  نیا مردمی هستند که  بهرام  اما حامیان 
کوتوله  گذاشت  نخواهند  بی شک  و  هستند  تزویر  و  زور  و  زر 
شریف  مردم  جایگاه  در  طیف  این  نمایندگان  و  سیاسی،  هاى 

شهرستان نهاوند در بهارستان بنشیند.....
همین.

فصل چهارم کاوش ها، در پرحاشیه ترین زمان کاوش 
به سر می برد. این فصل از کاوش ها در معبد الئودیسه 
به موانعی برخورد کرده است که سبب متوقف شدن 
جستجو شده است.کاوش هایی که سال هاست براى 
بسیارى  هاى  رایزنی  و  تالش  آن  ادامه  اعتبار  تامین 
شده است و حاال که کلنگ کاوش دست به نقد شده 
است برخی موانع و حواشی دامن کار را گرفته و اجازه 

پیش روى نمی دهد. 
از برخی صحبت هاى طرفین موضوع می شود متوجه 
این شد که هدف همه براى ادامه کاوش ها شاید یک 
موضوع نباشد اما یک هدف بین همه مشترک است و 
آن تعیین تکلیف اهالی دوخواهران براى صدور مجوز 

ساخت و ساز در این محله است. 
تاریخی  بافت  به سبب هم پوشانی  محله دوخواهران 
و فرسوده تا تعیین تکلیف موضوع الئودیسه بر اساس 
قانون از سال ۱۳۲7اجازه ساخت و ساز ندارند و این 
ناامن زندگی در  در حالی است که اهالی از وضعیت 
این محله گله مندند. آنها می گویند جانوران خزنده 
اغلب مار و عقرب گاهی وسط سفره و بساط زندگی 

آنها وارد شده و موجب وحشت می شود.
از طرفی هم زلزله خیز بودن نهاوند و همجوارى آن 
را  منطقه  این  در  سازى  مقاوم  لزوم  زلزله  4گسل  با 

تشدید می کند. 
با همه این تفاسیر حاال فصل چهارم کاوش ها درست 
منطقه  که  بود  این  کاوش  گروه  تصور  که  جایی  در 
فعلی محل معبد الئودیسه باشد ، متوقف شده است. 

این  محدوده  در  که  هم  دوخواهران  محله  مسجد 
کاوش قرار دارد، دیوارهاى آن دربارش هاى آغاز سال 

دچار آسیب شده است.

----*****----

ادامه کاوش ها برای تعیین 
تکلیف دوخواهران ضروریست

ادامه  براى  گوید؛  می  هم  مجلس  در  نهاوند  نماینده 
ایم حاال  داده  انجام  بسیارى  پیگیرى هاى  کاوش ها 
که اعتبار گرفته شده و کار در حال انجام است نباید 

مانع ایجاد کرد. 
حسن بهرام نیا تاکید کرد : در تعیین تکلیف الئودیسه 
هم مردم و اهالی و موقعیت زندگی آنها براى ما مهم 
که  شهرستان  گردشگرى  و  فرهنگ  بحث  هم  است 
اقتصاد  ارتقاى   به  توجهی  قابل  کمک  کشف  این 

گردشگرى شهرستان خواهد کرد.
تعیین  باید  هم  همین  براى  کرد:  تصریح  نیا  بهرام 
تکلیف کاوش هاى الئودیسه مورد اولویت قرار بگیرد 
و مسجد هم نظر کارشناس و میراث را بررسی و اقدام 

شود.
بهرام نیا گفت : مسجد را براى محرم آماده کنید اما 
کاوش ها هم باید تعیین تکلیف شود و نمی توانیم به 
فرهنگ این شهرستان بی توجه باشیم. اگر معبد در 
مسولیت  با  بفرمایید  است  دوخواهران  امامزاده  محل 

ما کاوش کنید.

----*****----

برای کاوش در
امامزاده دوخواهران حرفی 

نداریم
امامزاده  میگوئید  اگر  گفت:  هم  نهاوند  جمعه  امام 
کنید  کاوش  بفرمایید  است  معبد  محل  دوخواهران 

حرفی نداریم.
اهالی  تکلیف   : کرد  تصریح  مغیثی  االسالم  حجت 
خود  هاى  خانه  ساز  و  ساخت  براى  را  دوخواهران 

روشن کنند.

----*****----

الئودیسه تعیین تکلیف شود
حجت االسالم مغیثی در پایان خطبه هاى نماز جمعه 
نهاوند در  نماینده مردم  به  هفته گذشته هم خطاب 
فرماندار  و  همدان  استاندار  اسالمی،  شوراى  مجلس 
نهاوند، تاکید کرد: مردم محله دوخواهران نهاوند 5۰ 
سال است به علت تعریف شدن این منطقه به عنوان 
بازسازى  منطقه میراث فرهنگی اجازه ساخت وساز و 
بناهاى خود را ندارند و امروز هم به سبب کاوش معبد 
آسیب  محله  این  مسجد  از  بخشی  به  هم  الئودیسه 
واردشده و موجب تعطیلی آن شده است لذا مسئولین 

اقدامات الزم در رفع این مشکل را انجام دهند.

----*****----

اداره میراث فرهنگی ،تکلیف 
منطقه دوخواهران را روشن کند

بحث  در   : گفت  هم  شهرستان  دادگسترى  رئیس 
حقوقی ، کارشناس رسمی گفته مسجد خسارت دیده 
هاى  سیالب  که  غیراصولی  گودبردارى  هم  علت  و 
فروردین در آن جمع شده و سبب این شرایط شده 

است که قابل اعتراض و تجدید نظر است.
به  ساز  و  ساخت  اجازه  وقتی  افزود:  طرحانی  یوسف 
آنها سلب  مالکیت  نحوى حق  به   ، نشده  داده  اهالی 
قابل  ندارد  بازسازى  امکان  که  اى  خانه  است  شده 

مرمت هم نیست.
 وى تاکید کرد: اداره میراث فرهنگی ،تکلیف منطقه 
تاریخی  ارزش  مسجد  اگر  کند  روشن  را  دوخواهران 
تخلیه کند  را  و منطقه  و خریدارى کند  تملک  دارد 
و پیشنهاد دارم اگر جایی در این منطقه بررسی شده 
تاریخی  و  شناسی  باستان  موضوع  که  هست  جایی 

ندارد مسجد به آن مکان انتقال دهند.
اگر هم نیست باتوجه به محدودیت زمان فکرى براى 

مسجد کنند.
وى تاکید کرد: مسجد فعال براى محرم مرمت شود تا 

تعیین تکلیف نهایی انجام شود.

کاوش در الئودیسه زمان بر است
بیان  با  هم  کاوش  گروه  سرپرست  رهبر  مهدى 
اینکه،امامزاده دوخواهران ، امامزاده نیست محل اصلی 
معبد الئودیسه است، افزود؛ کاوش در فصل چهارم و 
حستجو براى یافتن معبد زمان بر است و نمی شود 

یک روزه یا یک هفته به نتیجه رسید.

----*****----

اوقاف غائب جلسه
هم  دوخواهران  مسجد  امناى  هیات  مسول  حمیدى 
گفت : اوقاف اصال مارا به رسمیت نمی شناسد و در 

این جلسه هم حضور نداشت.

----*****----

قانون مانع ساخت و ساز در 
دوخواهران

درباره  نهاوندهم  شهرستان  فرهنگی  میراث  رئیس   
گفت:  دوخواهران  محله  در  سازها  و  ساخت  منع 
آثار  لیست  ۱۳۲7در  سال  در  را  محله  این  قانونگذار 

ملی قرار داده است.
محسن جانجان افزود: ترک و آسیب مسجد ارتباطی 
به گودبردارى میراث ندارد ماهم نظر کارشناسی داریم 
اما بازهم اگر کارشناسی جدید خالف این را ثابت کرد 

ما تسلیمیم.
تالش  ها  سال  این   درهمه  کرد؛  تصریح  جانجان 
اجازه  قانون  تا  شود  روشن  الئودیسه  تکلیف  کردیم 
و  ساخت  اجازه  ومردم  شود  آزاد  هایی  بخش  بدهد 
ساز داشته باشند و هدف ماهم از این کاوش ها تعیین 

تکلیف مردم است.
توجهی  بی  بحث گردشگرى شهرستان هم  به  اگر  و 
مردم  و  این شهرستان  هاى  ظرفیت  به  خیانت  شود 

است.
محله  این  در  ساز  و  ساخت  اجازه  اینکه  افزود؛  وى 
و  میراث،  نه  است  کرده  تعیین  قانونگذار  را  نیست 
چراغ  تا  میکنیم  کمک  هم  دیوارمسجد  تعمیر  براى 
در  دخالتی  اما  بماند  روشن  محرم  ماه  براى  مسجد 
آسیب آن نداشته است و تابع تصمیمات دستگاه قضا 

و کارشناسی آن هستیم.
مهدى جالل وند معاون فرماندار نهاوند؛  دستگاه قضا 
پیگیرى خودش را انجام می دهد نتیجه هرچه باشد 
سازى  آماده  براى  درهرصورت  و  است  تمکین  قابل 

مسجد از میراث کمک گرفته خواهد شد.
است یک موضوع  تکلیف مسجد  تعیین  یک موضوع 

هم دراز مدت براى الئودیسه و کاوش هاست.

معصومه کمالوند



----*****----

زندگینامه شهید جالل قربانی شهید شاخص 
شهرستان نهاوند در سال 1398

----*****----
در مناطق مختلف عملیاتی حضور یافت و همراه با دیگر 
بیستم  در  سرانجام  آفرید.  ها  حماسه  خود  همرزمان 
برنامه  و  طرح  مسئول  با سمت   ۱۳6۰ سال  ماه  شهریور 
به  اصابت ترکش  اثر  بر  در منطقه عملیاتی سرپل ذهاب 
آرامگاه  پیوست.  شهدا  عظیم  کاروان  به  و  رسید  شهادت 
زیارتگاه  زادگاهش  محمد  شاهزاده  شهداى  گلزار  در  وى 

عاشقان و دلدادگان است.
در   ۱۳۳7 سال  ماه  بهمن  یکم  قربانی  جالل  شهید 
شهرستان نهاوند در خانواده اى مذهبی و ساده زیست به 
دنیا آمد. پدرش غالمرضا مغازه خواربار فروشی داشت و 
این طریق سعی می کرد ضمن  از  با کسب روزى حالل 
تأمین مخارج زندگی خود و خانواده اش فرزندان خود را با 

سرشتی پاک و خداجوى پرورش دهد.
سال ۱۳44 وارد دبستان شد و تحصیالت خود را آغاز کرد 
و تا پایان دوره راهنمایی ادامه تحصیل داد. سال ۱۳5۹ 

ازدواج کرد و تشکیل خانواده داد.
نوجوانان  و  جوانان  دیگر  دوشادوش  انقالب  سالهاى  در 
به  اسالمی  ایران  غیور  مردم  و  نهاوند  شهرستان  انقالبی 
مبارزه با رژیم طاغوت برخاست و در این راه از هیچ کمک 
مشغول  انقالب  پیروزى  از  پس  نبود.  فروگذار  اقدامی  و 
خدمت به خانواده محرومان و مستضعفان جامعه شد و در 

راه تامین امنیت کشور تالش بسیار کرد.
در سال هاى دفاع مقدس به سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
ایران پیوست و ملبس به لباس سبز پاسدارى روانه جبهه 
هاى نبرد حق علیه باطل شد تا از مرزهاى ایران در برابر 

تهاجم وحشیانه رژیم بعث عراق دفاع نماید.
در مناطق مختلف عملیاتی حضور یافت و همراه با دیگر 
بیستم  در  سرانجام  آفرید.  ها  حماسه  خود  همرزمان 
برنامه  و  طرح  مسئول  با سمت   ۱۳6۰ سال  ماه  شهریور 
به  اصابت ترکش  اثر  بر  در منطقه عملیاتی سرپل ذهاب 
آرامگاه  پیوست.  شهدا  عظیم  کاروان  به  و  رسید  شهادت 
زیارتگاه  زادگاهش  محمد  شاهزاده  شهداى  گلزار  در  وى 

عاشقان و دلدادگان است.
یادش گرامی و راهش پر رهرو باد.

----*****----

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

ماهنامه سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، ورزشی
آدرس: ................................................. نهاوند - مجتمع ارشاد اسالمي - طبقه ي اولندای پیشرفت و توسعه

پیامک : ................................................................................................ 09186906272
تلفن : ........................33234645-081 _ فاکس : ........................ 081-33234644 
faryade.nahavand@yahoo.com............................... :آدرس پست الکترونیکي
faryade.nahavand@gmail.com...............................
چاپخانه پیام رسانه: .........................................................................34586731 - 081

صاحب امتیاز و مدیرمسئول : ......................... علي چگني 
زیر نظر : .............................................. شوراي نویسندگان 
مدیراجرایي: ..................مهدی چگنی–شهره حمیدی فرد
مدیرهنری:........................................................ قدیر کیانی

با سپاس فراوان از همکاران این شماره:
آقایان: دکتر روح اهلل چگنی، مهندس علی صداقت، مهندس مهدی چگنی، مهندس قدیر کیانی

خانم ها: سمیه شفائی، مهندس شهره حمیدی فرد، سیمین چگنی، زهرا پوربیستون

حکمت های نهج البالغه 
موال علی )ع( می فرمایند :

َحاِب   ُقِرَنِت اْلَهْیَبُة ِباْلَخْیَبِة َو اْلَحَیاُء ِباْلِحْرَماِن َو اْلُفْرَصُة َتُمرُّ َمرَّ السَّ

َفاْنَتِهُزوا ُفَرَص اْلَخْیِر

ترس با نا امیدی ، و شرم با محرومیت همراه است ، و فرصت ها چون 
ابرها می گذرند ، پس فرصت های نیک را غنیمت شمارید.

امام خامنه ای :
اگر امروز مسلمانان جهان و ملتهای 

کشورهای اسالمی، شعار والیت اسالمی 
سر دهند، بسیاری از راه های نرفته و گره 

های ناگشوده امت اسالمی باز خواهد شد و 
مشکالت کشورهای اسالمی به حل نزدیک 

خواهد گشت.

امام خمینی )ره(  :
غدیر علي را نساخت علي سبب پیدایش 

غدیر شد. غدیر منحصر به آن زمان نیست 
غدیر در همه اعصار باید باشد و روشي که 
حضرت امیر پیش گرفته است باید روش 

ملت ها و دست اندرکاران باشد.

ستاره های دنباله دار

w w w . f a r y a d e n a h a v a n d . i r

جالل قربانی
نام پدر: غالمرضا

زادروز: 01/ 11 /1337 
عضویت: سپاه

زمان شهادت: 20/ 1360/06
محل شهادت: سر پل ذهاب

                      یك زبان دارم، دو ات دندان لق         

                                           مي زنم ات مي توانم حرف حق  

به قلم: جوالدوز
مش صادق رفته بود نانوائی شاطر حیدر برای 

گرفتن نان داغ و تازه 
بار  گوشت  آب  نساء،  گل  ظهر  امروز  آخه 
گذاشته و همه منتطرند تا با آمدن مش صادق 
درب دیگ را بگشایند و آبگوشت و سبزی و و 
ترشی و سنگک را باهم بفرستند به چاه ویل 

معده شان. 
و  خسته  صادق  مش  و  کشید  درازا  به  انتظار 
وارد  شده  مچاله  سنگک  نان  چند  با  کوفته 

منزل شد وباز هم غرزدنهای او شروع شد ...
!! تو هرچی هسی وره خوت  ، وه مه چه  اخه 

هسی !! جیما خوته پر کدی،
ای سه  آمییی خرجش کنی با ی وکیل مردم . 
بابا یارو آمیه موه مه مخوام بام وکیل شهرتو، 
قبال هم سابقه خدمت دارم وه کجون و کجون 

و کجووو !!! 
ای دفه، وه، مه، رأی بیت تا کاری وره تو بکنم 

، کارستو!! 
چل سال وره مردم ِدِوسم. او یکی آمیه ُموه، 
مه، فرموندار بی ام، یکی موه مه زمینخوار بی 

ام .....
...  سنگکم یخ  ِکَدن  ...  ماَطِلم  وقتمه گرفتن 

کد
 وشو گفتم : په نتیجه او سی چل سال مدیریت 

شما کجونه!! 
چه ای شهر ایجوره!! په چه ،هی چی نه ریم .

ُعو زمو که رئیس بییت شی کدید!! چه او موقع 
نیا مایت ُدم ایما!!  ای چار سال کجو بییت!! ای 
همه پیل عه کجو آوردیت !! ای سه آمی ییت 

وره رأی!!  کاله بلییت سرمو!! 
چه عو سو که استاندار ، فرماندار و زمین خوار 
تشیف داشتید کاری وره مردم ای شهر نکدید 
مردم خوشو خووو مشناسنتو ... مردم ای شهر 
َعتو ِمَترَسن ، واِهمه داَرن ازه تو . ایجو که شما 
موعید ِوه باال باال وصلید ، ِمَترَسن  شمانم بَرید 
تُرِه َدس او یکی . وا طمطراق و هزار تا شعار ... 
تا ِوش َرِسسیت ، یه َدفه بَلیتو بَرید فرنگستوِن 
رأی  و  بیَذره  خوش  تو  وه  خیلی   ، آبیا  ِچش 

َمرِدَمم هیچی ! !
واهلل وا ای نوناشو 
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جدول زمانی انتخابات مجلس یازدهم 
اعالم شد

ستاد انتخابات کشور کلیات برنامه زمان بندی برگزاری انتخابات یازدهمین دوره مجلس 
شورای اسالمی را به شرح ذیل اعالم کرد.

اعالم رسمی تاریخ ثبت نام از داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسالمی از 98/2/10 
طریق رسانه های گروهی توسط وزارت کشور

مهلت استعفای داوطلبان مشمول ماده 29 قانون انتخابات98/3/10 تا 98/3/16

دستور شروع انتخابات و ثبت  نام از داوطلبان98/9/10 تا 98/9/16 

تشکیل هیئت های اجرایی98/9/10 تا 98/9/15

بررسی سوابق داوطلبان در مراجع چهارگانه98/9/10 تا 98/9/21

بررسی صالحیت داوطلبان در هیئت های اجرایی98/9/17 تا 98/9/26

ابالغ مراتب رد صالحیت به داوطلبان توسط فرماندار مرکز حوزه انتخابی98/9/27

شکایت داوطلبان رد صالحیت شده به هیئت نظارت استان98/9/28 تا 98/10/1

98/10/2 تا 98/10/21 
رسیدگی به شکایات داوطلبان رد صالحیت شده توسط هیئت نظارت استان 
هیئت  نظر  کسب  از  پس  داوطلبان  کلیه  صالحیت  درخصوص  اظهارنظر  و 

مرکزی نظارت و اعالم آن به فرماندار مربوطه

98/10/22 تا 98/11/11 
حوزه  مرکز  فرماندار  توسط  داوطلبان  صالحیت  رد  یا  تّأیید  مراتب  ابالغ 
انتخابیه و دریافت شکایت از داوطلبان رد صالحیت شده و اظهارنظر قطعی و 
نهایی شورای نگهبان درخصوص کلیه داوطلبان و اعالم آن به وزارت کشور

دریافت شکایت از داوطلبانی که در سیر مراحل قبلی تأیید شده اند لیکن 98/11/12 تا 98/11/14
شورای نگهبان نظر به رد صالحیت آنان دارد

رسیدگی به شکایات داوطلبان توسط شورای نگهبان و اعالم آن به وزارت 11/15/ 98 تا 98/11/21
کشور

اعالم قطعی اسامی نامزدها به مراکز حوزه های انتخابیه توسط وزارت کشور98/11/22

انتشار آگهی اسامی نامزدهای تأیید شده98/11/23

جمع بندی، تهیه، تنظیم و انتشار آگهی انتخابات98/11/23

تبلیغات انتخاباتی نامزدها98/11/23 تا 98/11/30

ممنوعیت تبلیغات انتخاباتی98/12/1

اخذ رای از واجدین شرایط98/12/2

اهلل  آیت  شهید  شهادت  بزرگداشت  ستاد  اعالم  با 
رهبری  معظم  مقام  سخنان  راستای  در  قدوسی، 
که فرمودند: »نگذارند چهره شهید گرانقدری مثل 
پنهان  فراموشی ها  غبار  زیر  در  قدوسی  شهید 
به خصوص  به منظور آشنایی عموم مردم  و  بماند« 
نسل جوان با سیره و اندیشه های این شهید گرانقدر 
کنگره بزرگداشت شهید آیت اهلل قدوسی نهاوندی 

در سالروز شهادت ایشان برگزار خواهد شد.
این مراسم با حضور شخصیت های ملی و استانی از 
جمله دادستان کل کشور در نهاوند و در قالب کنگره 

ملی برگزار خواهد شد.
طبق اعالم مسئولین برگزاری؛ ثبت سالروز شهادت 
تقویم  در  دادستان  روز  عنوان  به  قدوسی  شهید 
پیرامون  نویسی  مقاله  مسابقه  و   کشور  رسمی 
شخصیت این شهید بزرگوار و برگزاری نمایشگاهی 
و  گرانقدر  این شهید  به  مربوط  مستندات  و  اثار  از 
این  حاشیه  در  نهاوند  شهرستان  شهدای  سایر 
این  در  که  هستند  هایی  برنامه  از  بخشی  کنگره 

کنگره اجرا خواهند شد.

 کنگره ملی بزرگداشت شهید آیت اهلل 
قدوسی نهاوندی برگزار خواهد شد
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حسین یک درس بزرگتر از شهادتش هم به ما داده است، 
رفتن  شهادت  سوى  به  و  حج  گذاشتن  تمام  نیمه  آن  و 
است؛ حجی که همه اسالفش، اجدادش، جدش و پدرش 

براى احیاى این سنت، جهاد کردند.
انتخاب  را  شهادت  و  می گذارد  تمام  نیمه  را  حج  این 
تا به همه حج  می کند؛ مراسم حج را به پایان نمی برد، 
گزاران تاریخ، نمازگزاران تاریخ، مومنان به سنت ابراهیم، 
بیاموزد که اگر »امامت« نباشد، اگر »رهبرى« نباشد، اگر 
هدف نباشد، اگر حسین نباشد و اگر یزید باشد، چرخیدن 

بر گرد خانه خدا، با خانه بت، مساوى است.
در آن لحظه که حسین، حج را نیمه تمام گذاشت و آهنگ 
کربال کرد، کسانی که همچنان به طواف در غیبت حسین 
ادامه دادند، مساوى هستند با کسانی که در همان حال، 

بر گرد کاخ سبز معاویه در طواف بودند.
و  حق  صحنه هاى  همه  در  است،  حاضر  که  شهید  زیرا، 
باطل، در همه جهادهاى میان ظلم و عدل، شاهد است، 
همه  به  را  پیام  این  حضورش  با  می خواهد  دارد،  حضور 
انسانها بدهد که : وقتی در صحنه نیستی، وقتی از صحنه 
حق و باطل زمان خویش غایبی، هر کجا که خواهی باش!

وقتی در صحنه حق و باطل نیستی، وقتی که شاهد عصر 
خودت و شهید حق و باطل جامعه ات نیستی، هر کجا که 
می خواهی باش؛ چه به نماز ایستاده باشی و چه به شراب 
نشسته باشی، هر دو یکی است. شهادت »حضور در صحنه 

حق و باطل همیشه تاریخ« است.
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 »عرفه و حج ناتمام«

بقا مختص ذات اوست 
خانواده های مرحومین :

محمود هژبری، حاج مراد حسین جهانیان،کربالیی صمد جهانیان، حاج 
طهماسب عموعموها، حاج جالل ترکاشوند، حمید اهلل قیاسی، حاج احمد 
زمانیان، محمدرضا نگینی، صنمبر خیشه، حاج سیروس سبزعلی، حاجیه 
معصومیان  صادق  محمد  یوسفی،  یوسف  محمد  حاج  ترابی،  فاطمه  خانم 
میالد  بخشی،  علی  بر جای، سهراب  پای  امرائی، سید رضا  احمد  علی   ،

فریادرس، فرشید افراخته

با کمال تاسف و تأثر مصیبت وارده را به محضر شما و سایر بازماندگان تسلیت و تعزیت عرض 
نموده ، از خداوند منان برای آن مرحومین ، علو درجات و برای شما صبر خواهانیم .

ماهنامه فریاد نهاوند

بقا مختص ذات اوست 
 

درگذشت ناگهانی پیشکسوت ورزش 
های سنتی و مدیر سینمای نهاوند 

مرحوم جلیل خدادادیان
را به محضر خانواده و فرزندان گرامی ان 
مرحوم تسلیت عرض نموده و از درگاه 
خدای بزرگ برای ان مرحوم رحمت و 

مغفرت ارزو مندیم 

پایگاه خبری و ماهنامه فریاد نهاوند

* فریاد نهاوند


