
مفاهیم انقالب و مفاهیم اسالم، 
است؛  بهاری  گلهای  عطر  مثل 
جلوی  نمیتواند  کسی  هیچ 
میشود،  پخش  بگیرد؛  را  آن 
همه جا میرود؛ نسیم روح افزا و 
روان بخشی است که همه جا را 

به خودی خود میگیرد.

مقدس  دین  حفظ  در  باید 
جمهوری  و  عزیز  اسالم  و 
کنیم،  استقامت  اسالمی 
استقبال  با  را  مشکالت  و 
رفع  انقالبی  استقامت  و 

نماییم.

ماهنامه سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی،  ورزشی 

ندای پیشرفت و توسعه
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پیام های تلفنی

شعر

یاد  به  پاییز  نهاوند در فصل  پیاده روی خانوادگی در  برگزاری 
بنده هم یکی  برندگان آن همایش که  به  دارید ظاهرااااا هنوز 
به مبلغ یک میلیون تومانی هستم هدیه شون  برندگان  از آن 
پرداخت نشده بنده یکی .. دوبار به جناب آقای جهانیان رئیس 
ورزش های همگانی نهاوند مراجعه نمودم گفتند که فعالاااا از 
استان به ما چیزی پرداخت نشده لذا خواهشمندم که در صورت 

صالحدید به گوش مسولین امر برسونید.
)یکی از برندگان (

*****

قابل توجه مسئولین محترم بیمارستان شهید قدوسی....
با وجود ویزیت  ابهت  نام و  این  با  بیمارستانی  آیا می شود در 
باشد  محروم  بهداشتی  سرویس  داشتن  از  مختلف  بیماران 
به  رو  اونها  درب  ولی  است  موجود  بهداشتی  سرویس  البته  ؛ 
روی بیماران بسته اند و می گویند ممکن است دستگیره های 
سرویس ها را دزد ببره......علت بستن سرویس ها را امنیت در 

برابر دزدها عنوان می کنند!!!!
آیا این مدیریت تمسخر آمیز نیست؟!!!!! 

09180000265
*****

کاندیداهای انتخاباتی لطفاً به فکر پاکبانان محترم هم باشند و 
پوستر ها و بنرهای تبلیغاتی و زباله های ستادهای خود را در 
خیابان ها رها نکنند و مراقب پاکبانهای زحمتکش هم باشند .

کرمانی

*****

سالم اون موقع که طرح ملی مسکن اعالم شد ، ما هر کاری 
کنیم  نام  ثبت  سایت  توی  خواستیم  وقت  هر  و  نشد  کردیم 
سایت ارر می زد پر شده حتی برای سایر شهرهای استان هم 
درخواست دادیم وهمون روز اول سایت گفت پر شده ، چند نفر 

ثبت نام کردن ؟ چطور بود ؟
ما نفهمیدیم کال چندتا مسکن قراره بدن !؟

ماهم خونه نداریم سنمون هم باال رفته ، چه کسی جوابگو این 
مشکله؟

کاش جایی برای ثبت این اظهارات باشه که مردم هم بشناسن 
اونجا مراجعه کنه  به  باشه وهر کس هرزمان خواست  ورسمی 

وحتی چندسال بعد هم بشه به اون استناد کرد .
لطفاً در کانالتون پیام ما رو بذارید تا مسئولین پاسخگو باشن .  

09030000751

شماره ارسال 
پیامک
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بلوغ انتخابات 
----*****----

فریاد نهاوند - ملت بزرگ ایران درحالی به روز انتخاب نزدیک 
فشار های  تأثیر  نحوه  و  میزان  منتظرند  دشمنان  که  می شود 
انتخابات  بستر  در  را  ملت  بر  خود  روانی-اقتصادی  حداکثری 
ارزیابی کنند. میزان مشارکت باالی مردم قطعًا دشمن را به عقب 
خواهد راند و مشارکت پایین آنان را جری خواهد کرد و کاهش 
مشارکت را محصول فشار روانی و اقتصادی خود خواهند دانست.
بلوغ چهل ساله رأی دهندگان ایرانی از یک سو و نگاه دشمنان از 
سوی دیگر به ما می فهماند که انتخابات در ایران صرفًا چرخش 
معنای  انتخابات  اصل  و  اساس  نیست.  قدرت  درون  در  نخبگان 
خورده  رقم  کشور  امنیت  با  انتخابات  دارد.  جوهری  و  عمیق تر 
نیز  خود  و  نظام  مخالفان  از  انقالب  رهبر  دلیل  همین  به  است. 

می خواهند که برای امنیت کشور رأی دهند.
باشد، بخش مذهبی تر  پایین  اگر مشارکت  این است که  نه  مگر 
جامعه رأی می دهند؟ و مگرنه این است که رأی این جماعت به 
نیرو های مذهبی و انقالبی تعلق می گیرد؟ چرا رهبری مشارکتی 
یاران  نزدیک ترین  پیروزی  به  است  ممکن  که  می کنند  طلب  را 
انتخابات  معنای  باید  که  اینجاست  نشود؟  منجر  اسالمی  انقالب 

را فراتر از انتخاب افراد و ورود فالن جریان به قدرت دانست.
رأی ملت ایران در انتخابات ریاست جمهوری 1372 حدود پانزده 
و نیم میلیون بود، اما وقتی در خرداد 1376 یعنی چهار سال بعد 
به 28 میلیون نفر رسید، مقام معظم رهبری فرمودند این حماسه 
رأی  پس  کرد.  دور  کشور  از  را  نظامی  بزرگ  تهدید  یک  بزرگ 
قطعًا  رأی  این  دارند.  با هم  و ملموس  پیوندی مشخص  امنیت  و 
رأی  این  دارد.  دشمن  پایگاه  به  موشک  شلیک  از  بیش  ارزشی 

شلیک به قلب و محاسبات دشمن است.
نکته دومی که باید از بلوغ و تجربه چهل ساله رأی دادن به دست 
که  است  باور  این  بر  نگارنده  است.  دادن  رأی  چگونگی  آوریم، 
ملموسی  همبستگی  و  ارتباط  معموالً  ما  مردم  نیاز  و  رأی  بین 
دالیل  و  می کنیم  ورود  دادن  رأی  چرایی  به  وقتی  ندارد.  وجود 
معموالً  می پرسیم،  محل  بومی  مردم  از  و  شهرستان ها  در  را 
پاسخ ها نگران کننده است. در پاسخ به این که چرا به فالنی رأی 
می دهید؟ دالیل واقعًا نگران کننده است. به فالنی رأی می دهم، 
چون همشهری هستیم. نباید فالنی )کاندیدای شهرستان دیگر 
که در همین حوزه انتخابیه است( رأی بیاورد. دیگری می گوید، 
چون هم قوم هستیم. دیگری می گوید همسایه پدرم هستند. نفر 
اما هیچ کس  بعدی می گوید یک آشنایی دور فامیلی داریم و...، 
و  صاحب نظر  ما  مشکالت  حوزه  در  ایشان  چون  نمی گوید، 

صاحب ایده است و می تواند گره گشا باشد. 
طبیعتًا با چنین دالیلی به مجلس کارآمد نخواهیم رسید و فردای 
انتخابات همین رأی دهندگان می پرسند مجلس برای ما چه کار 

کرد که در انتخابات های بعدی شرکت کنیم؟
و  تند  شعار های  به  رأی  از  باید  است.  سلبی  رأی  سوم  نکته 
که  کسانی  با  باید  مردم  کنیم.  خودداری  دیگران  نفی کننده 
حتی  کنند.  مناسب  برخورد  هستند  دیگران  به  حمله  یکپارچه 
اگر سخنان سلبی طرف از منطق و حقانیت برخوردار باشد، نیمی 
از مسئله را حل می کند، نیم دیگر آن اثبات عرضه و کارآمدی 
خود فرد است. فرض کنید کاندیدایی وارد یک مسجد یا جلسه 
برای سخنرانی شده است. دولت را نقد کرد، مجلس را نقد کرد، 
رقیب را نقد و تخریب کرد. باید به او گفت گیریم همه حرف های 
ناکارآمد هستند.  و  بد  بسیار  آنان که گفتی  و همه  شما درست 
حاال برنامه شما چیست؟ برای حل مسائل ما چه می کنید؟ باید به 
این بلوغ رسیده باشیم که به تند حرف زدن، حمله به این و آن 
رأی ندهیم و جنبه های اثباتی و ایجابی طلب کنندگان رأی را نیز 

مورد توجه قرار دهیم.
شاخص ها و مالک ها را می توان لیست کرد، اما سه شاخصه اصلی 
و  اصل  تدین،  و  اقتصادی  سالمت  کارآمدی،  باشد؛  کافی  شاید 
اساس برای انتخاب نماینده تراز مجلس در نظام جمهوری اسالمی 
است. اگر از گذشته تجربه نیاموزیم، در فردای ناکارآمدی ها چه 
کسی را باید سرزنش کنیم؟ قطعًا می توان از بین بیش از 7 هزار 

نفر 290 نفر نماینده سالم، کارآمد و متدین انتخاب کرد.

09186906272
*****

فضای  آموزش  کمیته  در  ناصری  مراد   - نهاوند  فریاد 
مجازی در انتخابات که با حضور اصحاب رسانه و تنی چند 
کنار مردم  ، گفت: در  برگزار شد  فعاالن فضای مجازی  از 
با کمک اصحاب رسانه حماسه ای کم نظیر را در  نهاوند و 

انتخابات خلق خواهیم کرد.
وی با تاکید بر اینکه زیبایی در انتخابات باید حول اخالق 
را  انتخابات  نشاط  و  با اخالق مداری شور  باید  باشد، گفت: 
محقق کرد نه اینکه با تبلیغات و هزینه های اضافی موجب 

اسراف شد.
فرماندار نهاوند با بیان اینکه دسته بندی کار رسانه نیست و 
انتخاباتی بسیار مهم  ایجاد شور و نشاط  نقش رسانه ها در 

است، گفت: جایگاه رسانه ، بسیار باال و واال است.
وی با اشاره به برگزاری اولین آموزش انتخابات در شهرستان 
نهاوند برای اصحاب رسانه، گفت: اصحاب رسانه باید بستر 

شور و نشاط انتخاباتی را فراهم کنند.

ناصری خطاب به اصحاب رسانه با اشاره به اینکه باید کاری 
نهاوند  تاریخی  پیشینه  با  انتخابات  در  مردم  حضور  کنید 
باید بستری مناسب  هم خوانی داشته باشد، گفت: رسانه ها 
اخالق  پایه  بر  که  کنند  فراهم  مردم  باشکوه  حضور  برای 

مداری و نگاه بی طرفانه باشد.
اجرای  در  همکارانم  و  من  کرد:  تصریح  نهاوند  فرماندار 
که  می دهیم  کاندیداها  همه  به  را  اطمینان  این  انتخابات 

انتخاباتی بی طرفانه برگزار خواهیم کرد.
اعالم  را  بی طرفی خود  باید  رسانه ها  اینکه  به  اشاره  با  وی 

کنند، گفت: جایگاه خبرنگاری جای هر کسی نیست.
شهرستان  انتخابات  ستاد  از  اگر  اینکه  به  اشاره  با  ناصری 
مهم  این  و  باشد  داشته  تبلیغاتی  فعالیت  شخصی  نهاوند 
تحرکات  به طور قطع حذف خواهد شد، گفت:  ثابت شود 
و  نمی کنم  مماشات  را  فرماندار  به  منتصب  افراد  انتخاباتی 

این دندان لق را خواهم کشید.

فرماندار نهاوند:

اصحاب رسانه بستر شور و نشاط انتخاباتی را در نهاوند فراهم کنند

ایران  امروز  اینکه  بابیان  نهاوند  امام جمعه  فریاد نهاوند - 
اسالمی در دنیا بااقتدار است، گفت: امروز انقالب اسالمی به 
مرحله ای از قدرت رسیده است که جواب هر تهدیدی را با 

قدرت می دهد و دشمنان جرأت تعرض به کشور را ندارند.
 22 راهپیمایی  مراسم  در  مغیثی  عباسعلی  حجت االسالم  
بهمن این شهرستان بیان کرد: با وجود هوای سرد و بارش 
برف مردم والیتمدار ایران اسالمی نشان دادند به ارزش های 

انقالب پایبند هستند.
وی اظهار داشت: پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی جبهه 
لرزه  به  را  مستکبران  کاخ  و  کرد  ایجاد  دنیا  در  جدیدی 

درآورد و ایران را از وابستگی رها کرد.
امام جمعه نهاوند با اشاره به دشمنی ها علیه انقالب افزود: از 
همان روزهای ابتدایی پیروزی انقالب دشمنی ها علیه کشور 
آغاز شد و یک روز صدام را به جان انقالب انداختند و یک 
روز تجزیه طلب ها و منافقین را مسلح کردند و به جان مردم 

کوچه و بازار انداختند.
و  تحریم ها  انواع  با  جنگ  از  بعد  دشمنان  داد:  ادامه  وی 
اسالمی  انقالب  حرکت  کردن  متوقف  در  سعی  تهدیدها 
داشتند و فتنه های 78 و 88 و 96 و 98 را برعلیه کشور 

ایجاد کردند.
امام جمعه نهاوند گفت: باوجوداین همه دشمنی و تحریم و 
فتنه و ایجاد مشکل ولی به برکت حضور مردم درصحنه و 
هدایت های امام راحل و مقام معظم رهبری مسیر پرافتخار 

حرکت انقالب اسالمی باقدرت و عزت ادامه دارد.
وی بابیان اینکه امروز ایران اسالمی در دنیا بااقتدار است، 
قدرت  از  مرحله ای  به  اسالمی  انقالب  امروز  داشت:  اظهار 
و  با قدرت می دهد  را  تهدیدی  است که جواب هر  رسیده 

دشمنان جرأت تعرض به کشور را ندارند که این اقتدار به 
این عرصه و شهدای سرافرازی  برکت خون مطهر شهدای 

چون شهید حاج قاسم سلیمانی است.
راهپیمایی  در  مردم  باشکوه  و  پرشور  گفت: حضور  مغیثی 
آن ها  نقشه های  شکست  و  دشمنان  ناامیدی  باعث  امسال 

است.

*****
راهپیمایی باشکوه 22 بهمن نمادی از 

وحدت و انسجام انقالب اسالمی

فرماندار نهاوند نیز در این مراسم گفت: راهپیمایی باشکوه 
و  شد  برگزار  باشکوه  و  تماشایی  بسیار  امسال  بهمن   22

نمادی از وحدت و انسجام انقالب اسالمی شد.
مراد ناصری ادامه داد: مردم عزیز کشورمان نشان دادند هر 
جا به حضورشان نیاز باشد باافتخار و اقتدار حضور می یابند 

و پایبند انقالب اسالمی هستند.
داد  نشان  امسال  راهپیمایی  در  حضور  داشت:  اظهار  وی 
باوجود همه توطئه و دشمنی ها ولی مردم در هوای سرد و 
برفی هم برای پشتیبانی از انقالب اسالمی به میدان می آیند.

انتخابات گفت: حضور  برگزاری  به  اشاره  با  نهاوند  فرماندار 
پرشور در راهپیمایی و پس ازآن حضور گسترده در انتخابات 
ایران  قهرمان  مردم  حماسه  تکمیل کننده  اسفندماه  دوم 

اسالمی است.
نهاوند  انتخابات در  برگزاری  برای  اقدامات  افزود: همه  وی 
انجام شده است و وظیفه همه ما اجرای انتخاباتی حداکثری 

و سالم است.

*****

نهاوند در بدترین شرایط اقتصادی 
کشور بهترین دوران خود را سپری 

می کند
نهاوند در بدترین شرایط اقتصادی کشور بهترین دوران خود 
در  نهاوند  مردم  در جمع  ناصری  مراد   ، می کند  سپری  را 
با  اسالمی  انقالب  پیروزی  سالگرد  یکمین  و  چهل  سالروز 
اظهار  شهرستان  در  گرفته  انجام  خدمات  از  گزارشی  ارائه 
داشت: در طول این 41 سال خدمات قابل توجه و بسیاری 
به مردم ارائه شده است به طوری که ادعا داریم پروژه های 
خدماتی و عمرانی شهرستان در بخش زیرساخت ها بهترین 
دوران را با تالش جمعی به سر می برد و این شعار نیست 

بلکه برای این ادعا سند داریم .
مردم  عنوان خدمتگزار  به  ما  افتخار  امروز  کرد:  تاکید  وی 
خدمات  کشور  اقتصادی  شرایط  بدترین  در  که  است  این 
و پروژه های شهرستان تعطیل نشد و در حوزه گردشگری 
به  بخش  این  در  اشتغال  ایجاد  در  خصوص  به  شهرستان 
اندازه 20 سال در این چند سال اخیر کار انجام شده است.

فرماندار نهاوند عنوان کرد: اقداماتی که در بخش گردشگری 
انجام شده است میانگین هر سه ماه یک پروژه در شهرستان 

کلنگ زنی یا افتتاح شده است .
و  اجرا  زنی،  کلنگ  پروژه های  این  همه  اینکه  بیان  با  وی 
و  ورودی  راه ها  حوزه  در  گفت:  است،  شده  هم  افتتاح 
خروجی های شهرستان از هر چهار طرف به کارگاه سازندگی 
و عمرانی تبدیل شده است که اینها نتیجه تذکرات به موقع 

است که باید مطرح و گزارش داده شود .
ناصری تصریح کرد: در بهسازی و عمران روستاها به اندازه 
20 سال کار شده است، از 715میلیارد اعتبار سهم استان 

همدان، 264 میلیارد تومان وارد شهرستان شده است .
وی در ادامه با بیان اینکه در حوزه شهری هم بام نهاوند، 
خیابان سعدی و چهار باغ کارهای خوبی انجام شده ، افزود: 
از شهردار می خواهیم که در بحث ساماندهی سعدی نگرانی 
را  را ساماندهی  این  زمان  و  را درک کند  کاسبان  و  مردم 

سرعت دهد .
برای  شده  انجام  خدمات  گزارش  ادامه  در  نهاوند  فرماندار 
با اعتباری بیش از 88  مردم گفت: در دهه مبارک امسال 
میلیارد، 88 پروژه کلنگ زنی و به بهره برداری رسیده است، 
بوده  شهرستان  مردم  حق  به  مطالبات  از  یکی  گرین  سد 
است که این حق با تاخیر به حقدارش که شما مردم بودید 

با سرعت قابل قبولی درحال اجرا است .
در پایان سخنرانی بیانیه پایانی راهپیمایی 22 بهمن قرائت 
قطع نامه  این  بندهای  حاضران  اهلل اکبر  فریادهای  با  و  شد 

تأیید شد.

 امام جمعه نهاوند:

امروز انقالب اسالمی جواب هر تهدیدی را با قدرت می دهد

پروژه های  افتتاح  آئین  در  ظفری  حسن   - نهاوند  فریاد 
سال  در  اینکه  بابیان  نهاوند  شهرستان  روستایی  مسکن 
جاری در استان همدان انقالبی در بحث مسکن روستایی رخ 
داده به اختصاص اعتبار 715 میلیارد تومانی برای احداث 
فروردین  سیل  از  متأثر  روستایی  مسکن های  بازسازی  و 

ماه اشاره کرد و گفت: پس از وقوع سیل و فروکش کردن 
احداثی،  واحد  فقره  و 771  هزار  اجرای 18  آن  مخاطرات 

تعمیری و معیشتی بررسی و به تصویب رسید.
مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان همدان با بیان 
اینکه 100 درصد اعتبارات اختصاص داده شده در پی وقوع 
سیل در اختیار استان قرار گرفت، گفت: 110 میلیارد تومان 
کمک بالعوض در استان همدان به حساب متقاضیان واجد 

شرایط واریز شده است.
وی گفت: در حوزه بازسازی و تعمیر ابنیه فنی شامل پل ها، 
استان  به  مصوب  اعتبار  تومان  میلیارد   ۳0 غیره  و  مسیل 
میلیارد   9 نهاوند  شهرستان  سهم  که  شد  داده  اختصاص 

تومان بود.
بهسازی  شاخص  حاضر  سال  در  اینکه  به  اشاره  با  ظفری 
استان همدان 54 درصد است، گفت:  مسکن روستایی در 
بر اساس برنامه زمان بندی در افق 1404 شاخص بهسازی 
استان همدان باید به 70 درصد برسد که با توجه به اقدامات 
صورت گرفته این مهم تا چشم انداز تعیین شده به بیش از 

این میزان خواهد رسید.

400 واحد احداث و بازسازی شده به 
اعتبار 280 میلیارد تومان در شهرستان 

نهاوند 
رئیس بنیاد مسکن نهاوند نیز اظهار کرد: امروز به نمایندگی 
از 400 واحد احداث و بازسازی شده به اعتبار 280 میلیارد 
تومان یک واحد مسکونی در روستای شعبان بهره برداری 

شد.
واحد   100 و  هزار   16 نوسازی  به  اشاره  با  نثاری  علیرضا 
بر 202  بالغ  اعتباری  با  کنون  تا  ابتدا  از  روستایی  مسکن 
مسکن  واحد   180 جاری  سال  در  گفت:  تومان،  میلیارد 
روستایی در شهرستان نهاوند پایان کار گرفتند که مجموع 

اعتبارات این پروژه ها 72 میلیارد ریال است.
 400 از  بیش  مالی  گردش  از  نهاوند  مسکن  بنیاد  رئیس 
میلیارد تومانی با آورده مردم طی این مدت خبر داد و گفت: 
از محل اعتبارات و احداث، بهسازی و بازسازی این پروژه تا 

ابتدای دیماه سال جاری 765 نفر مشغول به کار شده اند.

فریاد نهاوند - فرمانده انتظامی نهاوند از کشف مواد 
میلیار  از یک  بیش  ارزش  به  و سیگارقاچاق  محترقه 

ریال در نهاوند خبر داد.
سرهنگ شااحمد ساکی از کشف مواد محترقه و بیش 
در  منزل  باب  یک  از  قاچاق  نخ سیگار  هزار  از ۳00 
داشت:  اظهار  و  داد  خبر  شهرستان  مناطق  از  یکی 
درپی اطالعات واصله مبنی بر اینکه فردی در یکی از 
محالت شهرستان اقدام به دپوی مقادیر کاالی قاچاق 
و مواد محترقه کرده موضوع در دستور کار ماموران 

انتظامی شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: با هماهنگی مقام قضایی ماموران انتظامی 
از محل مورد نظر بازرسی که تعداد ۳15 هزار و 800 
نخ سیگار و10  هزار و 800 عدد انواع ترقه به ارزش 

تقریبی بیش از یک میلیار ریال کشف و ضبط شد.
فرمانده انتظامی شهرستان نهاوند بیان کرد: متهم به 
و  داللت  انتظامی  یگان  به  شده  کشف  اموال  همراه 

اقدامات قانونی و قضایی در این خصوص انجام شد.

مدیرکل بنیاد مسکن استان همدان:

شاخص بهسازی مسکن روستایی در استان همدان ۵4 درصد 
است

فرمانده انتظامی نهاوند خبر داد:

کشف مواد محترقه و سیگارقاچاق به ارزش بیش از یک میلیار ریال در 
نهاوند

بجای سرمقاله

پارک خودرو در مقابل ستادهای 
انتخاباتی ممنوع است

پارک  نهاوند گفت:  انتظامی  نیروی  فرمانده  سرهنگ شا احمد ساکی 
خودرو در خیابان ابوذر و 17 شهریور و در مقابل ستادهای کاندیداها 

ممنوع است.
بر اساس مصوبه شورای تامین شهرستان نهاوند تشکیل هرگونه ستاد 
تبلیغاتی در خیابان اصلی ممنوع بوده و الزم است این مصوبه از سوی 

مجریان امر با دقت و فوریت اجرا گردد.
بر این اساس هرگونه توقف خودرو و وسایل نقلیه در خیابانهای اصلی 
و  گردد  شهروندان  برای  مزاحمت  به  منتهی  که  نحوی  به  شهرستان 
انتخاباتی، مالک  نامزد  بوده و  را فراهم آورد جرم  امر تردد  اخالل در 

محل و مباشرین و مرتکبین دارای مسئولیت خواهند بود.
در این اطالعیه آمده است؛  پلیس راهنمایی و رانندگی و پلیس اماکن 
وسایل  درباره  قانون هم  اعمال  به  نسبت  مکلف هستند طبق ضوابط 
و  پارکینگ  به  خودرو  انتقال  نمایند.  اقدام  مذکور  اماکن  هم  و  نقلیه 
پلمپ محل ضمانت اجرای عدم رعایت قانون خواهد بود.)پیشگیری از 
وقوع جرم دادسرای عمومی و انقالب شهرستان نهاوند)  پارک خودرو 

در خیابان ابوذر و 17 شهریور ممنوع است
این  در  نیز  نهاوند  انتظامی  نیروی  فرمانده  ساکی  شااحمد  سرهنگ 
انتخابات مجلس در  مورد گفت: به علت وجود ستادهای کاندیداهای 
خیابان های ابوذر و 17 شهریورو ایجاد بار ترافیکی سنگین که موجب 
را مختل و کند می  امکان تردد خودرو  و  نارضایتی مردم شده است 
کند، از روز شنبه 26 بهمن پارک هر گونه خودرو در مقابل ستادهای 

کاندیداها ممنوع است.
وی گفت: در صورت مشاهده پارک خودرو ضمن اعمال قانون، خودرو 

پارک شده با جرثقیل به پارکینگ متوقف منتقل می شود.
ساکی از حامیان کاندیداها در خواست کرد به حقوق شهروندی و قانون 

احترام بگذارند و از بستن خیابان خودداری کنند.

*****************

پریشانم ولی سر برنمی دارم ز کابوسم
چهل سال است در یک پیله ی تاریک محبوسم

*****

نباید سرنوشت صبر من بیهودگی باشد
مرا پروانه کن، هرچند از پرواز مأیوسم

*****

اگر تنها شدم، غم نیست، خاطرجمع باش ای دل
که گر با دیگران بیگانه ام، با خویش مأنوسم

*****

خدا را شکر آهم گرچه جان سوز است، از عشق است
شبیه این و آن از ناامیدی نیست افسوسم

*****

تو مهتابی و من مرداب، خوشحالم که امشب هم
مرا از دور میبینی، تو را از دور می بوسم

فاضل نظری
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تاثیرات حضور وزرا درتوسعه شهرستان نهاوند 

* کلنگ زنی سد گرین با اعتبار 2۳5 میلیارد تومان با هدف تامین آب شرب مردم شهر و روستا، حق آبه کشاورزان 
و صنعت

وزیر نیرو 1

ایستگاه دوم راه آهن شهرستان نهاوند در شهرک شهید  * کلنگ زنی احداث خط آنتنی و 
حیدری با اعتبار 174 میلیارد تومان و تکمیل 4 کیلومتر از آن تا کنون

* کلنگ زنی محور نهاوند - آورزمان - مالیر و بهره برداری از 8 کیلومتر آن در حوزه شهرستان 
نهاوند، سرعت بخشیدن به تعریض راه و اجرا تا آورزمان و ادامه پروژه تا مالیر

حاج  پل  از  تومان  میلیارد  اعتبار 15  با  فیروزان   - نهاوند  محور  نمودن  چهار خطه   *
علیمراد تا شهر فیروزان که عمده این پروژه تا روستای کهریز سلیم اجرا گردیده 

است.

* اصالح پیچ خطرناک زیرگذر شعبان و افتتاح آن به عالوه زیر سازی 
و همچنین  تومان  میلیارد  اعتبار 6  با  آسفالت  تا مرحله  5 کیلومتر 

راهی  سه  تا  نهاوند  استحفاظی  حوزه  انتهای  از  خطه  چهار  ادامه 
بروجرد - مالیر

 4 اعتبار  با  خزل  شهرک  راهی  سه  کفراش،  زیرگذر  احداث   *
میلیارد تومان

آنها  اهم  که  روستایی  راه  کیلومتر   76 برای  اعتبار  تامین   *
عبارتند از:

18 کیلومتر از نهاوند تا گیان - 19 کیلومتر از سه راهی دهفول 
تا شهر برزول و فارسبان - 6 کیلومتر از جاده دهفول راه قدیم 
تا میدان مادر - 4 کیلومتر از دهنو علیا به راوند قشالق - ۳ 
تا  رزینی  از  کیلومتر   ۳  - توانه  تا  گیان  آباد  اسد  از  کیلومتر 

هادی آباد و ...

وزیر نیرو 3
* شبکه گذاری فاضالب نهاوند با اعتبار 2۳ میلیارد تومان

* کلنگ زنی معدن طال در اراضی عشوند با اعتبار 170 میلیارد تومان

* احداث و تکمیل ۳ استخر سرپوشیده در شهرک طالقانی با اعتبار 5/۳ میلیارد تومان توسط وزارت نفت با 70 درصد 
پیشرفت فیزیکی، شهرک شهید حیدری با 90 درصد پیشرفت فیزیکی و خیابان شریعتی جنب مسیل )مدرسه 

سعدی سابق( با اعتبار تخصیصی وزارت آموزش و پرورش و 80 درصد پیشرفت فیزیکی

* احداث سالن باستانی کاران مجموعه فرهنگی ورزشی مهندس علیمرادیان

* احداث و بهره برداری از ۳۳ مرکز جامع سالمت روستایی با اعتبار 16 میلیارد تومان

* احداث 6 مدرسه توسط بنیاد برکت که ۳ مدرسه از آنها به بهره برداری رسیده)شهرک 
خزل - کهریز سلیم - ده حیدر( و مابقی )جهان آباد - وراینه - سهران( در حال ساخت 

می باشند.

* بهسازی 50 روستا با اعتبار 27 میلیارد تومان

* بهسازی و مرمت بازار تاریخی سنگ میل نهاوند با اعتبار 500 میلیون تومان

* واگذاری جایگاه انبار نفت نهاوند واقع در کمربندی جهان آباد به وزارت 
انبار روغن خوراکی مایع  صنعت، معدن و تجارت جهت استفاده در قالب 

کشور با ایجاد اشتغال پایدار بعد از 9 سال تعطیلی و بالتکلیفی

سایر پروژه ها و اقدامات 11

* احداث و بهره برداری از دانشگاه دولتی دخترانه نهاوند واقع در کمربندی نهاوند - بروجرد با اعتبار 5/9 میلیارد تومان 
در 5/2 سال

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری 2

* کمک به ساخت حوزه علمیه برادران

وزیر اطالعات 4

* کلنگ زنی بزرگترین کارخانه تولید قند و شکر کشور در سه 
راهی شهرک خزل با اعتبار 600 میلیارد تومان با اشتغالزایی ۳00 

نفر

وزیر جهاد کشارزی ۵

اعتبار 200  با  * کلنگ زنی معدن فروسیلیس)زیر مجموعه ی فوالد مبارکه اصفهان( 
میلیارد تومان

وزیر صنعت، معدن و تجارت 6

* کلنگ زنی بزرگترین خانه امید استان برای بازنشستگان نهاوند با اعتبار بیش از 2 میلیارد 
تومان که هم اکنون آماده افتتاح و بهره برداری می باشد. )واقع در پشت بنیاد شهید و امور 

ایثارگران(

وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی 7

* کمک به احداث یک باب سالن ورزشی برای سپاه و بسیج

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح 8

* بازدید از سراب های شهرستان نهاوند و تامین اعتبار 2 میلیارد تومان توسط وزیر محترم و 11 میلیارد 
تومان اعتبار تخصیصی از سازمان برنامه و بودجه کشور به منظور ایجاد زیر ساخت های گردشگری)متجمع 

تفریحی توریستی، روشنایی جاده و فضای داخلی، سکوی نشیمن، سرویس های بهداشتی، نمازخانه و ...(که 
همگی به اجرا و بهره برداری رسیده است

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 9

* تکمیل و افتتاح بیمارستان شهید قدوسی با اعتبار 64 میلیارد تومان

* اختصاص یک دستگاه MRI به ارزش 14 میلیارد تومان، تحویل و نصب آن بصورت رایگان

* علیرغم کنسل شدن سفر وزیر محترم از همدان به نهاوند به علت برودت هوا و مسدود شدن راه مواصالتی، افتتاح 
اورژانس با اعتبار 8 میلیارد تومان و همچنین درمانگاه شبانه روزی فیروزان با اعتبار بیش از ۳ میلیارد تومان)بنیاد 
علوی( در ماه جاری صورت خواهد پذیرفت که امتیازات الزم با تخصیص 1۳ پزشک متخصص از جمله سونوگراف خانم 

و ... از ایشان اخذ شد.

* مرکز جامع سالمت و کلینیک تخصصی امام خمینی )ره( با اعتبار 5 میلیارد تومان ساخته و به بهره برداری رسیده 
است.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 10

دکتر حسن بهرام نیا از قاب دیگران

دکتر حمیدرضا حاج بابایی: وزیر سابق آموزش 
شورای  مجلس  دوره  چهار  نماینده  و  پرورش  و 
اسالمی در جلسه شورای برنامه ریزی استان: دکتر بهرام 

نیا به اندازه پنج نماینده برای نهاوند منشاء اثر بودند.
)سال 1397(

مهندس محمد اسالمی: وزیر راه و شهرسازی در مراسم 
کلنگ زنی ایستگاه راه آهن شهرستان نهاوند: دکتر بهرام نیا یک 

سرمایه ملی است.
)تیر1397(

مهندس سید سعید شاهرخی: جناب آقای بهرام نیا برای پیشرفت 
و توسعه نهاوند واقعا قرار ندارند.

)بهمن 1397(

مهندس سید سعید شاهرخی: صفت نماینده ی بیقرار برای خدمت 
برازنده دکتر بهرام نیاست، این را از صمیم قلب گفتم.

)شهریور 1398(

مهندس مصطفی آزادبخت: حقیقتا ایشان ]دکتر حسن بهرام نیا[ نماد 
قدرت استان و آبروی شهرستان نهاوند است.

)بهمن 1398(

مهندس مصطفی آزادبخت:  در هر پروژه ای از شهرستان نهاوند که حاضر 
نیا  را در اجرای  می شویم ردپای حمایت ها و کمک های دکتر بهرام 
این قدردانی ها  است؛  قابل قدردانی  بینبم که  پروژه های شهرستان می 

بیان حق، حقیقت و قدردانی از خادمان مردم است.
       )بهمن 1398(

**********



آیت اهلل گنبدی گوهری ناشناخته
مراد طاهرنیا
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فریاد نهاوند - فرماندار نهاوند گفت: 147 شعبه اخذ رأی 
حماسه 2اسفند مردم نهاوند را ضبط می کنند.

برای  کاملی  آمادگی  گفت:  نهاوند  فرماندار  ناصری،  مراد 
برگزاری انتخاباتی باشکوه به یاد شهید حاج قاسم سلیمانی 
در نهاوند را داریم به همین منظور تعداد 147 شعبه اخذ 
رأی در روز دوم اسفندماه در این شهرستان فعالیت خواهند 

کرد.

برای  الزم  برنامه ریزی های  و  تمهیدات  همه  افزود:  وی 
نهاوند  شهرستان  در  پرشور  و  سالم  انتخاباتی  برگزاری 

انجام شده است.
عوامل  برای  آموزشی  دوره های  کرد:  بیان  نهاوند  فرماندار 
اجرایی و نمایندگان فرماندار در شعب اخذ رأی برگزارشده 
انشااهلل  و  انجام شده  کار ها  تقسیم بندی  و  وظایف  شرح  و 

انتخابات به بهترین شکل برگزارشده است.

سطح  در  انتخاباتی  شور  به  اشاره  با  نهاوند  فرماندار 
شورونشاط  تبلیغات  شروع  زمان  از  افزود:  شهرستان 
انتخاباتی در شهر و روستا های نهاوند ایجادشده است و این 
هیجان نشان دهنده آمادگی مردم نهاوند برای حضور پرشور 

در انتخابات است.
ناصری ادامه داد: مردم نهاوند در روز دوم اسفندماه به یاد 
انتخابات حضوری حماسی  قاسم سلیمانی در  شهید حاج 
انقالب  بدخواهان  و  دشمنان  دیگر  بار  و  داشت  خواهند 

اسالمی را ناامید می کنند.
کم رنگ  حضور  برای  دشمنان  توطئه های  بیان  با  وی 
مردم در انتخابات گفت: چندین دهه است که همه سعی 
دشمنان در برگزاری کمرنگ انتخابات است، ولی به برکت 

حضور مردم در این دوره نیز دشمنان مأیوس می شوند.
فرماندار نهاوند در بخش دیگری از سخنانش اظهار داشت: 
برای انتخابات امسال در شهرستان نهاوند 147 شعبه ثابت 

و سیار اخذ رأی تدارک دیده شده است.
وی ادامه داد: بیش از ۳ هزار نفر از عوامل اجرایی، نظارت، 
برگزاری  در  عوامل  سایر  و  تدارکات  انتظامی،  بازرسی، 

انتخاباتی باشکوه و حماسی مشارکت می کند.
ناصری گفت: امسال در شهرستان نهاوند حدود 5 هزار رأی 
اولی داریم که با رسیدن به سن قانونی می توانند در تعیین 

سرنوشت خودشان مشارکت کنند.
وی با دعوت از مردم برای شرکت در انتخابات گفت: مردم 
مؤمن و عزیز نهاوند در انتخابات روز دوم اسفندماه با حضور 
پرشور و حماسی خود برگ زرین دیگری بر تاریخ پرافتخار 

مردم این دیار ثبت می کنند.

جمع آوری آرای مردم نهاوند در 147 شعبه اخذ رای

العلما باقون ما بقی الدهر
از شمار دو چشم یک تن کم
وز شمار خرد هزاران بیش

الحق  حجت  اصل  و  عارف  زاهدو  پارسای  پیر  انجام  سر 
از  پس  گنبدی  لطیفی  الدین  جالل  شیخ  ا...  آیه  حضرت 
عمری مجاهدت علمی  و تهذیب نفس و تقوای عملی دار 
فانی را وداع گفت و در جوار حضرت حق آرام گرفت و روح 

بلندش به ملکوت اعلی پیوست.
مردی از تبار پاکان و نیکان از سالله خلف آیه ا... فقید شیخ 

علی گنبدی که کرامات آن عالم فرزانه و عارف یگانه پس 
از سال ها هنوز هم بر سر زبان های مردم منطقه است و از 
خاطرشان فراموش نمی شود برادران بزرگوارش که جملگی 
در کسوت روحانیت بودند با عملکردیبسیار شایسته و قابل 
قبول همگان مورد احترام مردم و تقوای عملی شان موجب 
قم  و  همدان  استان  پرور  عالم  و  دوست  عالم  اهالی  ارادت 
می باشدآری:»همه قبیله او عالمان دین بودند«. و آن مرد 
خدا که جز به خدا نمی اندیشید واز تعلقات دنیا رسته بود 
وآنچنان زندگی ساده و بی آالیشی داشت که زی ائمه اطهار 
و گیرایش  نافذ  نگاه  در  تداعی می کرد.  ها  )ع(را در ذهن 

دنیایی از معرفت و خدا بینی بود و دیدارش چنان جذبه ای 
در انسان بوجود می آورد که اثراتش را تا ماه ها می توانستی 
در وجودت احساس کنی و گاه به خاطر تسلطش به ذات و 
احوال درونی افراد انسان را از مواجه با او طفره می برد.آری 

او در نگاهش نا دیدنی های باطن را می دید.
فرزند  با  دوستی  و  الفت  خاطر  به  که  پیشین  روزگاران  در 
به  لطیفی  یعقوب  استاد  یاد  زنده  فقیدش  و  اندیشمند 
حضورشان شرفیاب می شدیم گاه فقط با یک جمله کوتاه 
نصیحتی می کرد که می توانستی دنیایی از ایمان ،ترک گناه 
و روش صحیح زندگی را بیاموزی.و این تاثیر انفاس قدسی 
سیرتان عامل و عارفان بااهلل است. افسوس که این تندیس 
جامعه  در  وپارسایی شان  زهد  به خاطر  تقوی  و  علم  های 
شناخته شده نیستند و آنچنان که باید از فیض وجودشان 

استفاده نمی شود.
آن بزرگوار از معدود مجتهدان مسلّمی بود که هیچگاه مقام 
علمی خود را به رخ دیگران نکشید .و حتی گاهی مورد بی 
عزت  خاطر  به  ولی  گرفت  قرار  هم  خواص  برخی  عنایتی 
نفس و وارستگی ذاتی اش هرگز از موقعیت خود دفاع نکرد. 
مظلومانه زیست و در غربت و ناشناخته به جایگاه ابدی اش 

رهسپار شد.
چندی پیش که به واسطه یکی از دوستان قرار مصاحبه ای 
بگوید  برایمان  هایش  گفتنی  نا  از  تا  گذاشتیم  له  معظم  با 
تا  بگذار  سخن  فرمودند:این  داشتند  که  کسالتی  خاطر  به 
وقت دگر. و متاسفانه توفیق این دیدار و گفتگوی رسانه ای 
پایان  تا  تأسفش  تاثیر  شدو  سلب  همیشه  برای  نگارنده  از 
و  بدیل  بی  عارف  آن  ارتحال  بود  خواهد  همراهمان  عمر 
راحل عظیم الشان را به محضر امام عصر )عج(، مقام معظم 
فرزندان  ویژه  به  مکرم  بیت   ، علمیه  های  حوزه  رهبری، 
اندیشمند آن عزیز و مردم شریف مالیر تسلیت می گوییم 
بی شک جایگاهش در اعلی علیین و در جوار حضرت دوست 

متعالی است. روانشان شاد و یادشان گرامی باد.

صبر بسیار بباید پدر پیر فلک را
تا دگر مادر گیتی چوتو فرزند بزاید

*****************

*****************

*****************

تنها رمز موفقیت پیوند مردم با والیت فقیه است/
در تفکر ما اندیشه زنده و پویای “ما می توانیم” وجود دارد

و  شهرستان  شهید   850 یادواره   - نهاوند  فریاد 
سلیمانی  قاسم  حاج  شهادت  روز  چهلمین  گرامیداشت 
مسئولین  و  مردم  حضور  با  نهاوند  ابوذر  انقالبی  گروه  و 
شهرستان نهاوند و با سخنرانی سردار ساالر آبنوش معاون 

مقاومت های مردمی سازمان بسیج برگزار شد .
اینکه  بیان  با  بسیج  مقاومت های مردمی سازمان  معاون 
عده ای با تفکر ما نمیتوانیم سعی در القای ناامیدی دارند، 
توانیم”  می  “ما  پویای  و  زنده  اندیشه  ما  تفکر  در  گفت: 
نماد  قاسم سلیمانی  و حاج  عزیز  که شهدای  دارد  وجود 

این تفکر هستند.
سردار ساالر آبنوش، معاون مقاومت های مردمی سازمان 
گرامیداشت  و  شهرستان  شهید   850 یادواره  در  بسیج 
چهلمین روز شهادت حاج قاسم سلیمانی و گروه انقالبی 
رژیم  خفقان  اوج  در  ابوذر  گروه  گفت:  نهاوند  ابوذر 
را  دین  مسیر  در  مومن  و  انقالبی  گروه  یک  ستمشاهی، 
تاریخ  در  عطفی  نقطه  علما  همراهی  با  و  دادند  تشکیل 

استان شدند.
وی با بیان اینکه با هدایت های علما و شهید طالبیان گروه 
انقالبی ابوذر نهاوند مسیری را برگزیدند و نظرها را متوجه 
این منطقه کرد و آوازه گروه ابوذر در کشور پیچید اظهار 

جنگ  در  نهاوندی  رزمندگان  ابوذر  گروه  از  بعد  داشت: 
تحمیلی و پس از آن در همه عرصه ها خوش درخشیدند.

سردار آبنوش با اشاره به اینکه بیانیه گام دوم انقالب بسیار 
مهم است، افزود: وظیفه همه ما تحقق محتوای این بیانیه 

است که امیدواریم به تحقق ظهور منجر شود.
معاون  مقاومت های مردمی سازمان بسیج با تاکید براینکه 
امروز علم نور در دست ما است و انقالب اسالمی الگو شده 
است، خاطر نشان کرد: در هر عنوانی که هستیم باید کار 
این  و  است  باطل  همه  مقابل  در  حق  همه  امروز  کنیم، 
جبهه عیان است و انقالب اسالمی در مقابل جبهه کفر و 

نفاق با اقتدار ایستاده است.
کشورهای  در  مردم  که  دیدیم  همه  اینکه  بیان  با  وی 
مختلف برای حاج قاسم چه کار کردند، گفت: این نشانه 
محکمی بر حقانیت انقالب اسالمی است و به یاری خدا ما 

پیروز این میدان هستیم.
انقالب اسالمی نشان داد که می شود و می توانیم

سردار آبنوش ادامه داد: امروز دو دیدگاه داریم که یکی می 
گوید نمی توانیم و نمی شود و یک گروه داریم مانند شهید 
حاج قاسم و شهدای سرافراز نهاوند که می گویند با اتکا به 

خداوند می توانیم و می شود.
معاون مقاومت های مردمی سازمان بسیج با اشاره به اینکه 
در  زیادی  بسیار  های  پیشرفت  باعث  می توانیم  ما  تفکر 
عرصه های مختلف شده است، اظهار داشت: امروز جهانیان 
ابر  کنند،  می  اعتراف  اسالمی  انقالب  های  پیشرفت  به 
انقالب  و  است  فروپاشی  و  افول  حال  در  آمریکا  قدرتی 

اسالمی نشان داد که می شود و می توانیم.
وی با تاکید براینکه در عرصه های مهم انرژی، موشکی، 
ها  عرصه  دیگر  و  دفاعی  و  پزشکی  نانو،  فضایی،  هوایی، 
در دنیا حرف های زیادی برای گفتن داریم، گفت: امروز 
انقالب اسالمی در مولفه های ابرقدرتی و در عرصه های 
مهم، پیشرفت های چشمگیری داشته است و دشمنان نیز 

بخشی از این  پیشرفت ها را خبر دارند.
موشک های سپاه با قدرت و بدون خطا، هیمنه آمریکا را 

در هم  کوبید

اسالمی  انقالب  هرجا  امروز  اینکه  بیان  با  آبنوش  سردار 
اقتدار و  با  نیاز داشته باشد جان بر کفان سپاه پاسداران 
قدرت حضور دارن، عنوان کرد: سپاه نشان داده است که 
انقالبی می شود و  از فرهنگ عاشورا و فرهنگ  به تاسی 
می توانیم و کارهای بسیار بزرگی در عرصه های مختلف 

انجام داده است.
اینکه  بیان  با  بسیج  مقاومت های مردمی سازمان  معاون 
های  با هدایت  و  متزلزل شده  ما  های  توانایی  از  دشمن 
ها  پیشرفت  این  انقالبی  نیروهای  و  رهبری  معظم  مقام  
قدرتمند  سپاه  های  موشک  کرد:  تصریح  آمده،  وجود  به 
تروریست  سر  بر  خطا  بدون  و  قدرت  با  اسالمی  انقالب 
آنها را در  های آمریکا در عین االسد فرود آمد و هیمنه 

هم  کوبید.
وی با اشاره به اینکه دشمن برای تجزیه کشورهای اسالمی 
عنوان  با  خطرناکی  بسیار  توطئه  اسالم  جهان  نابودی  و 
این  وجود  با  افزود:  اند،  کرده  طراحی  جدید  خاورمیانه 
توطئه بزرگ و میلیاردها دالر هزینه ولی به برکت وجود 
عزیز  قاسم  حاج  های  رشادت  با  و  آگاه  و  رهبری شجاع 
برتر  مقاومت دست  ای شکل گرفت که محور  خاورمیانه 

را دارد.
حل        انقالبی  نیروهای  از  استفاده  با  ها  توطئه  و  حریم 

می شود
رمز  تنها  امروز  براینکه  تاکید  با  ادامه  در  آبنوش  سردار 
موفقیت ما پیوند مردم با والیت فقیه است و همه  مشکالت 
قابل حل شدن است، تصریح کرد: تحریم و توطئه ها را 
از ظرفیت های  استفاده  و  انقالبی  نیروهای  از  استفاده  با 

داخلی می شود حل کرد.
با  پایان  در  بسیج  سازمان  مردمی  های  مقاومت  معاون 
شهید  تشییع  در  اسالمی  ایران  انقالبی  مردم  اینکه  بیان 
سلیمانی و راهپیمایی 22 بهمن حماسه آفریدند، تصریح 
کرد: مردم در انتخابات دوم اسفندماه نیز حضور پرشوری 
روزهای  دیدار  در  انقالب  معظم  رهبر  و  داشت  خواهند 
گذشته معیارهای انتخاب اصلح را اعالم کردند و فرمودند 
افرادی که مومن، شجاع، انقالبی هستند را انتخاب کنید.

فریاد نهاوند-  به مناسبت فرارسیدن 22 بهمن سالروز پیروزی انقالب 
در  دوم(  )متوسطه  نهاوند  های  دبیرستان  والیبال  مسابقات  اسالمی 
روزهای یکشنبه و دوشنبه مورخ 20 و21 بهمن ماه 98 با شرکت هفت 
برگزار  )کوثر(  ُمبر  شهید  ورزشی  سالن  در  حذفی  تک  صورت  به  تیم 

گردید .
کیفیت  از  رقابتها   ، مسابقات  فنی  دین سرپرست  فلک  فرامرز  گفته  به 
باالیی از لحاظ فنی برخوردار بود که نتیجه آن کشیده شدن مسابقات به 

گیم نتیجه بود که در پایان رقابتها نتایج ذیل بدست آمد : 
مقام اول : دبیرستان عالمه حلی تیزهوشان نهاوند  

مقام دوم : دبیرستان سیدالشهدا )شاهد( نهاوند
مقام سوم : دبیرستان نمونه دولتی امام علی نهاوند

محترم  بدنی  تربیت  مسئول  و  مدعوین   ، مربیان   ، داوران  از  سپاس  با 
مدارس شهرستان نهاوند  

مسابقات والیبال دبیرستان های نهاوند 
)متوسطه دوم(

طنز تلخ فوتبالی شبانه
*فریاد نهاوند*

ائتالف رد صالحیت شدگان:
بررسی  پروسه   1 دقیقه  شدگان  ردصالحیت  از  یکی  پیش  چندی 
صالحیتهای مجلس یازدهم با یکی از تایید صالحیت شده های دقیقه 
۳+90 ؛ ائتالف باشکوهی در حد اللیگای اسپانیا و در مکانی شبیه به 

نیوکمپ تشکیل دادند.
این ائتالف تماشاگرانی حرف گوش کن و سر به زیر نیز داشت که الحق 

و االنصاف شایستگی دریافت کاپ اخالق را داشتند.
سمت چپ زمین مسابقه ائتالف: 

لیدری که از ابتدایی ترین شرط الزم برای شرکت در مسابقه برخوردار 
بر  و  نمود  دریافت  را  قرمز  کارت  اول مسابقه  دقیقه  در همان  و  نبود 
همگان مبرهن است که دریافت کارت قرمز و اخراج از زمین مسابقه 
یعنی فرو ریختن پایه های اعتماد. و بدا به حال تماشاگرانی که به جای 
استفاده از تفکر و منطق بر اشتباه خود پافشاری نموده و انگشت نمای 

خلق شدند. 

سمت راست زمین مسابقه ائتالف:
اردوگاه پیر و فرتوتی که در دقیقه ۳+90 یعنی ۳ دقیقه بعد از اتمام 

وقت قانونی بازی به مانند دور قبل لنگ لنگان وارد گود مسابقه شد.
بر همگان روشن است در چنین کارزاری نیرویی جوان و کارکشته و 
البته حساب پس داده قابل اعتمادتر می باشد. چرا که این این جوان 
نشان داده است که توان دویدن نه 90 دقیقه بلکه 120 دقیقه مسابقه 

را براحتی دارد.

کوتاه سخن اینکه: 
اما  افتادم  باز«  با  باز  ؛  با کبوتر  یاد مثل » کبوتر  ائتالف  این  با دیدن 
مصداق عینی آن را در حوزه سیاست شهرمان ندیده بودم و یا حافظه 
ام یاریم نمیکرد. از دید نگارنده فردی که صالحیتش در چند مرحله 
بررسی رد میشود به مثابه یک شهروند عادی و نه یک رجل سیاسی 
صرفا میتواند وظیفه شرکت در انتخابات را ادا نماید نه اینکه عصاکش 
اندک نابینایان سیاسی عنان از دست داده هایی باشد که وجودشان را 
ارزن  افرادی که یک  بدا بحال  باز هم  و  نفرت و کینه پر کرده است. 

از تفکر خدادادیشان استفاده نکرده؛ راه را از چاه تشخیص نمیدهند.
خداوندا ! بینایی و فهم تفکر در همه امور نصیبمان بگردان. آمین

تکلیف شرعی که در تقابل با وحدت 
باشد، حرام است

*محمد عبدالهی* 

فریاد نهاوند - بزرگواران اصولگرا و انقالبی! اینکه می گوییم منویات 
رهبری را با منظومه فکری ایشان بشناسید، به همین دلیل است که در 

بزنگاه ها در تشخیص عمل به والیت مداری دچار خطا نشوید. 
بیانات  در  و  اند  داشته  تاکید  اصلح  انتخاب  مهم  امر  بر  رهبری همواره 
اخیرشان نیز شاخصه های آن را بیان فرمودند. اما امروز در بزنگاه بیم از 
دست دادن مجدد مجلس و بعد از آن دولت بعدی، آن هم فقط به خاطر 
مشغول شدن اصول گرایان به اختالف و دو دستگی و نه به خاطر َقدر 
قدرتی حریف، زمانه بازگشت به تاکیدات رهبری بر اهّم وحدت و کنار 

گذاشتن اختالفات است. آنجا که می فرمایند:
»حفظ وحدت را اصل قرار بدهیم و اگر تکلیف شرعی یی هم احساس 
کردیم، ولی دیدیم عمل به این تکلیف ممکن است وحدت را از بین ببرد، 
قطعا انجام آنچه که تصور می کردیم تکلیف شرعی است، حرام است و 

حفظ وحدت واجب«! 1۳68/4/12
در سرتاسر  برادران! خواهران!  من!  »عزیزان  دهند:  می  وقتی هشدار  و 
بهانه های اختالف  اتحاد و یکپارچگی.  امروز ما احتیاج داریم به  کشور، 
زیاد است. گاهی در یک قضیه ای سلیقه ی یک نفر، دو نفر با هم یکسان 
گرایشی  یک  کسی  در  گاهی  بشود.  اختالف  بهانه ی  نباید  این  نیست؛ 
هست، در دیگری نیست؛ این نباید مایه ی اختالف بشود. آراء، نظرات، 
فشل  موجب  درون،  در  منازعه ی  درون،  در  اختالف  محترمند.  همه 
میشود. قرآن به ما تعلیم میدهد: »و ال تنازعوا فتفشلوا و تذهب ریحکم«.

سیاسی،  مسائل   - گوناگون  مسائل  سر  کنیم،  منازعه  اگر  )انفال/46( 
مسائل اقتصادی، مسائل شخصیتی - دست به یقه شویم، دشمن ما جری 
میشود. یک مقدار از جرأتی که دشمن در سالهای گذشته پیدا کرد، به 
ما درس  به  الّسالم(  و  الّصالة  )علیه  امیرالمؤمنین  بود.  اختالفات  خاطر 
الباطل  طلب  کمن  فاخطأه  الحّق  طلب  من  »لیس  میفرماید:  میدهد؛ 
فأصابه«. مخالفین دو جورند. یک مخالفی است که دنبال حق است، او 
هم دنبال جمهوری اسالمی است، او هم دنبال انقالب است، او هم دنبال 
دین و خداست، منتها راه را اشتباه کرده؛ با این نباید دشمنی کرد؛ این 
فرق دارد با کسی که در جهت غیر نظام اسالمی، با هدف معاندانه ی علیه 
نظام اسالمی حرکت میکند. دلها را به هم نرم کنید، برخوردها را نسبت 

به یکدیگر مهربانانه تر کنید.1۳91/01/01
معرفی  از دشمن  را همین تشخیص درست خودی  بصیرت  که  آنجا  و 

می کنند:
که  است  این  معنای  به  دورانها  همه ی  در  و  دوران  این  در  بصیرت   «
شما خط درگیری با دشمن را تشخیص دهید؛ کجا با دشمن درگیری 
است؟ بعضی ها نقطه ی درگیری را اشتباه میکنند؛ خمپاره و توپخانه ی 
خودشان را آتش میکنند به سمت یک نقطه ای که آنجا دشمن نیست.«  

1۳91/7/24
بقا مختص ذات اوست

جناب آقای مهندس شهریار 
شمس ریاست محترم هیئت 

فوتبال شهرستان نهاوند 
خواهر  گذشت  در  تاثر  و  تاسف  نهایت  با 
تسلیت  را  شمس  اکرم  مرحومه  گرامیتان 
آن  برای  منان  خداوند  از  نموده  عرض 
سایر  و  شما  برای  و  درجات  علو  مرحومه 

بازماندگان صبر و شکیبایی خواستاریم. 
ماهنامه و پایگاه خبری فریاد نهاوند

کابینت سیاوش
* کابینت

* کمد دیواری

طرف قرارداد با فرهنگیان

طراحی 3 بعدی و اجرای تخصصی کابینت - 
کمد دیواری- دکوراسیون منزل و مغازه

احمد سلگی
09120175706

دکتر بهرام نیا در اجتماع بزرگ حامیان در 
مسجدگلشن؛

نماینده معامله گران نهاوند نیستم/ 
برخی هجمه های امروز به علت مقابله 

من با فساد است

دکتر حسن بهرام نیا در اجتماع حامیان خود در مسجد گلشن، اظهار 
کرد: اگر امروز دغدعه شهر را داریم برای این است که نهاوند ریشه در 
بغض  میکنیم  مقایسه  قدمتش  با  را  نهاوند  پیشرفت  وقتی  دارد،  تاریخ 

گلویمان را می گیرد.
نهاوند در حوزه های مختلف گردشگری،  به ظرفیت های  اشاره  با  وی 
ها  عرصگی  بی  نظری ها،  تنگ  واسطه  به  گذشته  دهه   4 در  گفت: 

نتوانستیم جایگاه خود در استان را پیدا کنیم.
از  من  کرد:  تصریح  اسالمی،  شورای  مجلس  در  نهاوند  مردم  نماینده 
خداوند خواسته ام که فرصتی داشته باشم برای خدمت به مردم نهاوند 
در راستای کاهش عقب ماندگی ها، با کمک مردم و مسئولین شهرستان 

چراکه جایگاه نهاوند انچنان که باید نبوده است.
با کمک شما  وی گفت: به برکت همراهی مردم خوب و نجیب نهاوند 
فاصله عقب ماندگی ها یکی پس از دیگری کم شد و موانع موجود در 

حوزه حمل و نقل جاده ای و ریلی، سد گرین و غیره برداشته شد.
دکتر بهرام نیا خاطرنشان کرد: امروز اگر هجمه هایی علیه ما وجود دارد 

مبارزه با فساد را در دستور کار قرار داده ام.
وی تصریح کرد: من نماینده همه آنهایی هستم که قوانین را رعایت می 

کنند و دستشان میبوسم.
برای  من  گفت:  اسالمی،  شورای  مجلس  در  نهاوند  مردم  نماینده 
معامله گران کار نکردم، برای عمران و آبادانی نهاوند کار کرده ام چراکه 

دغدغه ما توسعه و شکوفایی نهاومد است.
وی افزود: سه ضلع زر و زور و تزویر برای اینکه من را که مقابل اینها 
کنار  را  ما  تا  اند  را گذاشته  توان خود  تمام  و  بگذارند  کنار  ام  ایستاده 

بگذارند اما راه به جایی نخواهند برد.

دبیر شورای ائتالف نیروهای انقالب اسالمی استان 
همدان؛

دکتر حسن بهرام نیا کاندیدای مورد 
حمایت شورای ائتالف نیروهای انقالب 
اسالمی استان همدان در نهاوند است

این  حمایت  اعالم  نیا ضمن  بهرام  دکتر  حامیان  در جمع  پاک  غالمی 
شورا از دکتر بهرام نیا اظهار کرد: بنا به فرمایش مقام معظم رهبری برای 
شکل گیری یک مجلس انقالبی با بررسی های مختلف برای انتخاب یک 
تایید  و  بررسی  8ماه  حدود  استان  های  شهرستان  در  اصلح  کاندیدای 
صالحیت های مختلف انجام شد و این نظر شخصی یا چند نفر نیست 

بلکه شورای ائتالف استان همدان است.
از  نیا  بهرام  دکتر  های  و سمت  فعالیت  بررسی  از  پس  داد:  ادامه  وی 
رئیس اداره گاز تا فرماندار تویسرکان و معاون استاندار ایالم و یک دوره 

نمایندگی، به گزینه دکتر بهرام نیا رسیدیم.
وی ادامه داد: با همه موضع گیری های شغلی که برخی نمایندگان دارند 
با بررسی مواضع انقالبی و حمایت از مردم شجاعت بهرام نیا برما ثابت 

شد و ایشان را انتخاب کردیم.
وی با اشاره به رد صالحیت 90نفر از نمایندگان مجلس به علل مختلف، 
گفت: عالوه بر اینها 50 نماینده هم به خودشان بدلیل سوابق شان اجازه 
ثبت نام و حضور مجدد ندادند اما دکتر بهرام نیا از همان ابتدا مورد تایید 

صالحیت شورای محترم نگهبان قرار گرفتند.
اسدبیگی(که  سعید   ، سوری  )فاطمه  انقالبی  عزیزان  از  داد:  ادامه  وی 
در حمایت از گزینه اصلح اعالم حمایت و کناره گیری کردند قدردانی 

می کنیم.
وی افزود: از سایر عزیزانی هم که خودشان را انقالبی میدانند خواستار 
که  رهبری  فرمایش  تا  هستیم  نیا  بهرام  حسن  دکتر  آقای  از  حمایت 
فرمودند نمایندگان انقالبی به مجلس بفرستید را با مشارکت حداکثری 

هرکدام دست یک نفر بگیریم و در 2 اسفند اجرا و محقق کنیم.
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دومین  و  »هفتاد  کتاب  از  رونمایی  آئین   - نهاوند  فریاد 
غواص« به روایت کریم مطهری و به قلم حمید حسام با حضور 
خانواده معظم شهدا و رزمندگان به مناسبت دهه مبارک فجر 

در سالن فجر در سالن فجر همدان برگزار شد .

همدان از پرکارترین استان ها در زمینه 
تولید محتوای دفاع مقدس است

نویسنده کتاب هفتاد و دومین غواص گفت: برای استان فعال و 
فرهنگی همچون همدان که پرکارترین استان ها در نویسندگی 
و تولید محتوای دفاع مقدس است، مجموع نویسندگان آن از 
مجموع انگشتان دست کمتر است و چگونه می توان این همه 

آینه را تابانید و از همه این بزرگی ها و حماسه ها گفت.
تولید  و  فرهنگی  زمینه  در  استان ها  پرکارترین  از  همدان 
رونمایی  آئین  در  حسام  حمید   ، است  مقدس  دفاع  محتوای 
دهه  ایام  گرامیداشت  غواص، ضمن  دومین  و  هفتاد  کتاب  از 
مبارک فجر اظهار داشت: برای صحبت کردن از 8 هزار شهید 
در سالیان دفاع مقدس در قالب کتاب، شاید زمان و مجال عمر 

به هیچ نویسنده ای فرصت ندهد.
که  همدان  همچون  فرهنگی  و  فعال  استان  برای  افزود:  وی 
پرکارترین استان ها در نویسندگی و تولید محتوای دفاع مقدس 
است،  مجموع نویسندگان آن از مجموع انگشتان دست کمتر 
است و چگونه می توان این همه آینه را تابانید و از همه این 

بزرگی ها و حماسه ها گفت.
نویسنده کتاب هفتاد و دومین غواص اضافه کرد: چندین سال 
است که دنبال سوژه هایی هستیم و اولین گام برای رسیدن و 

بزرگ شدن این بود که آنها خودشان را ببینند و اولین شهید، 
شهید »شمسی پور« بود سپس »علی خوش لفظ« و... بود و 

حاال نوبت به »کریم مطهری« رسید.
وی گفت: همه اینها یک فصل مشترک دارند و داشتند و در 
حد دیدن و شنیدن تاریخ شفاهی است و از شهدا بگویند تا 

ادای دین در تاریخ اسالم و به بسیاری از شهدای بزرگ شود.
حسام بیان کرد: شروع کار با حوزه هنری بود خاطرات می رسید 
برای  مطالب خوبی  بتوانیم  که  می شد  بازخوانی  مصاحبه ها  و 

کتاب ارائه دهیم.
وی افزود: از جهت اخالص، همزمان هرچه در کتاب می خوانیم 

به شهید »علی چیت سازیان« ختم می شود.
نویسنده کتاب هفتاد و دومین غواص ابراز داشت: این کتاب به 
نظر می رسد یک دایرة المعارفی در بیان راوی کتاب بوده است 
رزمندگان  همانند  که  باشد  شهدا  به  دینی  ادای  بتواند  شاید 

غواص به میدان آمدند.

شهدا ستارگانی هستند که به واسطه آنها 
هیچ گاه راه را گم نمی کنیم

راوی کتاب هفتاد و دومین غواص گفت: شهدا هستند که راه 
را به ما نشان می دهند و ستارگانی هستند که ما به واسطه آنها 

هیچ گاه راه را گم نمی کنیم.
دومین  و  هفتاد  کتاب  از  رونمایی  آئین  در  مطهری  کریم 
کتابی  داشت:  اظهار  فجر،  دهه  اهلل  ایام  تبریک  غواص، ضمن 
و  گردآوری  حسام  حمید  حاج  همت  با  می شود  رونمایی  که 

نوشته شده است.
وی افزود: خاطرات جنگ ۳ وجه از یک مثلث را دارد یک ضلع 

کتاب  در  آنها  عاشقی  حدیث  که  شهدایی  هستند،  شهدا  آن 
آورده شده است و سعی شده از عرفان، ایثار، شجاعت و عشق 

آنها هم سخن به میان آید.
راوی کتاب هفتاد و دومین غواص ابراز داشت: شهدا هستند که 
راه را به ما نشان می دهند و ستارگانی هستند که ما به واسطه 

آنها هیچ گاه راه را گم نمی کنیم.
وی ابراز داشت: شهدا در وصیتنامه های خود همه ما را به یک 

جهت هدایت می کنند و آن والیت فقیه است.
این مثلث پدر و مادر، همسر و  بیان کرد: ضلع دوم  مطهری 
فرزندان شهدا هستند آنهایی که منتظر خبر فرزندانشان بودند 
فرزندان شهدا پدران خود را از دست دادند چرا که آنها دائما 

انتظار کشیدند و این انتظار بسیار سخت است.
راوی کتاب هفتاد و دومین غواص گفت: ضلع سوم این مثلث 
دوستان و همرزمان شهدا هستند آنها کم داغ ندیدند، این تنها 
ماندن و هر لحظه با خاطرات آنها زندگی کردن بسیار سخت 

است و از خداوند می خواهم مرگ ما را با شهادت رقم بزند.
نویسنده  از  از فرزندان شهدا  نفر  انتهای مراسم توسط  5  در 
کتاب  از  رونمایی  سپس  آمد  بعمل  تقدیر  کتاب  این  راوی  و 

انجام شد.

جنگ تحمیلی و دفاع مقدس به نوعی 
دانشگاه انقالب بود

 یادگار دوران دفاع مقدس گفت: جنگ تحمیلی و دفاع مقدس 
علی  مانند  داشت  نیروهایی  و  بود  انقالب  دانشگاه  نوعی  به 

چیت سازیان که مربی و استاد بودند.
 ، بود  انقالب  دانشگاه  نوعی  به  و دفاع مقدس  جنگ تحمیلی 
دومین  و  هفتاد  کتاب  از  رونمایی  آئین  در  امیرپور  اکبر  علی 
غواص، اظهار داشت: پیروزی دوم انقالب اسالمی شروع جنگ 

تحمیلی بود.
دانشگاه  در  باید  کردند  انقالب  که  جوانانی  اینکه  بیان  با  وی 
دفاع  و  تحمیلی  جنگ  افزود:  می شدند،  داده  پرورش  دیگری 
امام)ره(  همچنانکه  بود  انقالب  دانشگاه  نوعی  به  مقدس 
علی  مانند  داشت  نیروهایی  و  است«  دانشگاه  »جبهه  فرمود 

چیت سازیان که مربی و استاد بودند.

محور  اگر  امروز  داشت:  ابراز  مقدس  دفاع  دوران  یادگار  این 
مقاومت با تمام حالوت پیش می رود و هر روز زیباتر می شود 
برای این است که در جنگ مدلی ارائه کردیم که هیچ کس تا 

آن روز انجام نداد.
بود  الهی  خفیه  الطاف  از  یکی  مقدس  دفاع  کرد:  عنوان  وی 
که امام)ره( از آن رونمایی کرد؛ مدلی که جوانان در آن بدون 

امکانات و با دست خالی جنگیدند.

جنگ  پیشانی  سلیمانی«  قاسم  »حاج  اینکه  بیان  با  امیرپور 
بود و این مدل جنگ است، گفت: کریم مطهری فقط خودش 
غواص بود ابزار خاصی نداشت، کربالی 4 جنگ متفاوتی بود، 

چراکه جنگیدن در اروند کار غیرممکنی بود.
ابراز داشت: غربت و مظلومیت دست به دست هم داد و  وی 
که  فردی  کند،  تربیت  را  انسان ها  که  شد  درست  دانشگاهی 
دارای امکانات کامل است امکان ندارد با سختی پرورش یابد 

چراکه افراد در سختی پرورش می یابند.

رزمندگان غواص زیباترین اوج معرفت 
جهادی بودند

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان همدان 
گفت : ما در دوران دفاع مقدس دنیایی از مجاهدت و جهاد را 
این معرفت جهادی رزمندگان غواص  اوج  داریم که زیباترین 

بودند .
سردار  بودند  جهادی  معرفت  اوج  زیباترین  غواص  رزمندگان 
مهدی ظفری در آئین رونمایی از کتاب هفتاد و دومین غواص 
که با حضور مسئولین، پیشکسوتان ایثار و شهادت، خانواده های 
معظم شهدا در تاالر فجر شهرداری برگزار شد، ضمن تبریک 
مقدس  دفاع  دوران  در  ما  داشت:  اظهار  فجر،  دهه  اهلل  ایام 
این  اوج  زیباترین  که  داریم  را  جهاد  و  مجاهدت  از  دنیایی 

معرفت جهادی رزمندگان غواص بودند.
می ترساندند،  را  ترس  غواص  رزمندگان  اینکه  بیان  با  وی 
افزود: پیشکسوتان دفاع مقدس می دانند گردان غواصی پیش 
قراوالنی می خواست که ترس را خجالت زده کنند چراکه جنگ 
بر روی آب و در جایی که شبکه ای از سالح های مختلف در آن 

قرار گرفته کار ساده ای نیست.
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان همدان 
با بیان اینکه لباس غواصی مقامی است که خداوند به هرکسی 
عطا نمی کند، گفت: غواصان دوران دفاع مقدس هرکدام یک 
عظمتی دارند و ما باید شکرگزار خدا باشیم که ما را رزمنده 

قرار داد.
وی اضافه کرد: کتابی که امروز رونمایی می شود قصه یک فرد 
برکتی  با  این کتاب، کتاب  است؛  اندیشه  دنیا  بلکه یک  است 
این کتاب  است و حرف ها و دلدادگی های شما رزمندگان در 

ثبت شده است.
سردار ظفری گفت: حمید حسام با یک دلی شروع بکار کرد 
داشته  مادیات  سمت  به  گرایش  کوچکترین  دل  این  اگر  که 
باشد تأثیر آن به این شکل نمی تواند در جامعه گسترش یابد 
و امیدواریم حمید حسام در این استان تبدیل به صدها حمید 

حسام شود و آثار بیشتری درباره شهدا تولید شود.

آئین رونمایی از کتاب »هفتاد و دومین غواص« در همدان
»به روایت کریم مطهری«

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان نهاوند خبر داد:

افتتاح 2 پروژه بهداشت و درمان در نهاوند

فرمانده سپاه ناحیه نهاوند خبر داد

دهه فجر فرصتی است تا دستاوردهای عظیم انقالب را برای جوانان بازگو کنیم
 120 گفت:  نهاوند  ناحیه  سپاه  فرمانده   - نهاوند  فریاد 
اسالمی  انقالب  فجر  مبارک  دهه  مناسبت  به  متنوع  برنامه 
سطح  و  بسیج  مقاومت  پایگاه های  در  نهاوند  شهرستان  در 

شهرستان برگزار می شود.
رسانه  اصحاب  با  خبری  نشست  در  مختاری  علی  سرهنگ 
به مناسبت دهه مبارک فجر با اشاره به تبیین گفتمان امام و 
رهبری در برنامه های فرهنگی و اجتماعی سپاه نهاوند، اظهار 
داشت: 120 برنامه متنوع در سپاه شهرستان به مناسبت دهه 

فجر امسال برگزار می شود.
وی افزود: دهه فجر، دهه نمایش اقتدار و عظمت ایران اسالمی 
برپا  جامعه  در  را  انقالبی  شور  تا  است  واجب  همه  بر  و  بوده 

کنیم.
فرمانده سپاه ناحیه نهاوند با بیان اینکه دهه فجر فرصتی است 
تا دستاوردهای عظیم انقالب را برای جوانان بازگو کنیم، عنوان 

در  پویا  و  زنده  اسالمی،  »انقالب  فجر  امسال دهه  کرد: شعار 
پرتو والیتمداری، جهاد و مقاومت« قلمداد شده است.

انقالب اسالمی نعمتی بوده که خداوند  اینکه  به  اشاره  با  وی 
برای ما هدیه کرده و باید قدردان انقالب باشیم، تصریح کرد: 
و  بوده  انقالب  اساسی  دستاوردهای  از  دینی  مردم ساالری 
به  امیدبخشی  سیاسی،  استقالل  علمی،  عظیم  پیشرفت های 

مردم از اثرات دیگر انقالب بوده است.
مختاری با بیان اینکه بروز و ظهور انسان های بزرگ الهی نظیر 
حاج قاسم سلیمانی از دیگر ثمرات انقالب اسالمی است، افزود: 
برنامه های فجر انقالب از روز شنبه در سطح پایگاه های مقاومت 

و رده های اقشاری سپاه برگزار می شود.
وی با اشاره به اجرای برنامه در حوزه های مختلف فرهنگی و 
سیاسی در شهرستان در فجر انقالب اسالمی گفت: نشست های 
روشنگری و بصیرتی با بیان معیارهای کاندیدای اصلح از نگاه 

انقالبی و امام و دعوت مردم برای حضور انتخابات، جشن های 
اکران  پزشکان،  بسیج  جامعه  رایگان  ویزیت  انقالب،  پیروزی 
پروژه   19 تحویل  و  افتتاحیه  ورزشی،  مسابقات  عمار،  فیلم 
مسکن های جهاد همبستگی برای افراد تحت پوشش نهادهای 
حمایتی که از سیل اخیر دچار آسیب شدند، کارگروه مادرانه 
شهدای  یادواره های  ایرانی،  اسالمی  زندگی  سبک  آموزش  و 
عطرافشانی  ابوذر،  انقالبی  گروه  شهدای  یادواره  شهرستان، 

گلزارمطهر شهدا از جمله برنامه های اجرایی هستند.
فرمانده سپاه ناحیه نهاوند برنامه های قرارگاه پیشرفت و آبادانی 
سپاه مقاومت را اجرای 8 پروژه در خزل شرقی، 4خانه عالم، 
۳ پروژه آبرسانی و خانه بهداشت در روستای تاریک دره، در 
دست اقدام بودن ساخت 20 واحد برای محرومین ، 5 پروژه 
آبرسانی برای روستاهای خزل شرقی، الیروبی قنات و... بیان 

کرد.

فریاد نهاوند - دکتر مومنعلی دارابی ، رئیس شبکه بهداشت 
یکمین  و  گرامیداشت چهل  نهاوند ضمن  و درمان شهرستان 
سالگرد پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی ایران اظهار داشت 

: یکی از مهمترین محورهای توسعه ، ارائه خدمات بهداشتی 
و   اسالمی  جمهوری  مقدس  نظام  یمن  به  و  است  درمانی  و 
شبکه بهداشت درمان در راستای استحقاق بخشیدن به بخش 
ارائه  های سالمت، طی پنج سال اخیرخدمات بسیار مطلوبی 

کرده است.
است  ای  گونه  به  شهرستان  نقشه سالمت  ترسیم  افزود:  وی 
که در ابتدای سال98 تعداد چهار پروژه شامل مرکز خدمات 
بهسازی  و  شعبان  و  شهرک  گوشه،  روستای  سالمت  جامع 
بخش داخلی مردان بیمارستان علیمرادیان با اعتبار5 میلیارد 
تومان در هفته سالمت افتتاح و راه اندازی و تعداد 5 پروژه نیز 

کلنگ زنی شد.
ابراز داشت:  نهاوند  و درمان شهرستان  بهداشت  رئیس شبکه 
گلشن،  سالمت  جامع  خدمات  مرکز  شامل  پروژه ها  این 
بیمارستان  در  پزشکان  ساختمان  بهداشت،  مرکز  انباردارویی 
شهید آیت اهلل قدوسی، دیوارکشی مرکز خدمات جامع سالمت 
فیروزان و ادامه تکمیل ساخت پروژه اورژانس 115 سه راهی 
فارسبان با اعتبار بیش از 8 میلیارد تومان کلنگ زنی شد که 

در مجموع این تعداد پروژه ها در حال ساخت بوده و پیشرفت 
فیزیکی بسیار خوبی داشتند.

وی افزود: در دهه مبارک فجر انقالب اسالمی تعداد دو پروژه 
مهم شامل بخش دوم داخلی بیمارستان آیت قدوسی و اورژانس 
بیمارستان آیت اهلل علیمرادیان با اعتبار 8 میلیاردتومان افتتاح 

 شد.
دارابی عنوان کرد: همچنین احداث ساختمان و جذب دستگاه 
تجهیز  صورت  در  که  تومان  میلیارد   17 اعتبار  با  آی  آر  ام 
و  راه اندازی خواهد شد  مذکور  اولیه دستگاه  کارهای  اتمام  و 
این مهمترین رویکردی است که می تواند در زمینه  که عماًل 
زیرساخت ها و ارائه خدمات تشخیصی ودرمانی در اقصی نقاط 

شهرستان ارائه خدمات کند.
با  پزشکی  تشخیص  تجهیزات  زمینه  در  کرد:  عنوان  وی 
یک  مجوز  استان،  پزشکی  علوم  دانشگاه  ریاست  همکاری 
وزارت  از  تومان  میلیارد   2 اعتبار  با  اسکن  تی  سی  دستگاه 

بهداشت گرفته شده است.
گفت:  نهاوند  شهرستان  درمان  و  بهداشت  شبکه  رئیس 

کلینیک  نوبت دهی   24 پذیرش  الکترونیکی  سامانه  راه اندازی 
تخصصی شهرستان که سالیانه بیش از40 هزار نفر مراجعه و 
پذیرش بیمار دارد که بر همین اساس شهرستان نهاوند دارای 
بیمارستان ها،  در  ویژه  به صورت  متخصصن  انواع  پزشک   4۳
کلینیک تخصصی و مطب ها به مردم خدمات تخصصصی ارائه 

می شود.
پزشک   12 از  بیش   98 ماه  دی  ابتدای  در  کرد:  عنوان  وی 
و  اضافه  شهرستان  به  خانم  سونوگراف  جمله  از  متخصص 
نیازهای  و  هستند  همشهریان  به  خدمات دهی  ارائه  حال  در 

شهرستان به لحاظ انواع متخصص تقریباً برطرف شده است.
تبیین سیاست های دولت و  بیان کرد: خوشبختانه در  دارابی 
بهداشتی و درمانی  به خصوص پزشک خانواده، تمامی مراکز 
نعمت  از  با پزشک خانواده  قرارداد  اخذ  با  و روستایی  شهری 
پزشک، ماما و سایر نیروها برخوردار بوده و با دلگرمی و انگیزه 
در قالب طرح تحول در سطح بیمارستان و پزشک خانواده در 
سطح مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی خدمات الزم 

به مردم ارائه می شود.
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ننویسد و یا گزارش ننماید سوره یوسف آیه 74وسوره آل عمران آیه71

*****
ویژگی های نماینده شایسته از نگاه امام خمینی)ره(

باشد، صحیفه  قانون اساسی  به اسالم و جمهوری اسالمی و  1- وفادار 
امام جلد12ص 149.

2- اعتقاد و وفادار به والیت فقیه باشد، صحیفه امام جلد11ص485 .
ملی،  غیر  تامنافع  باشد  ملی  منافع  قراردان  محور  و  دوست  وطن   -۳

صحیفه امام جلد6ص 224 .
4- مقدم داشتن مصالح امت بر مصلحت خود، صحیفه امام جلد12ص 

.149
امام  باشد صحیفه  نداشته  و روحیه کاخ نشینی  باشد  5- ساده زیست 

جلدص471.
6- شجاع باشد و از ابرقدرتها نترسد صحیفه اما م جلد18ص271.

جلد  امام  صحفیه  باشد،  مستضعفین  خادم  و  محرومین  حامی   -7
20ص۳۳۳.

8- دارای تعهد و تخصص و باتجربه باشد صحیفه امام جلد 18ص250.
9- امانت دار و مسئولیت پذیر باشد وآن را به مقصد برساند صحیفه امام 

جلد18ص472و471 .
10- دارای اخالق اسالمی باشد همراه با ادب صحیفه امام ج 12ص168.

امام  صحیفه  باشد  فکری  انحراف  عدم  و  سابقه  حسن  دارای   -11
ج12ص278 .

صحیفه  باشد  طرفدارانش  و  خود  انتخاباتی  سالم  رقابت  دارای   -12
نورج18ص214 .

باشدصحیفه  داشته  خود  موکلین  و  مردم  با  مستمر  ارتباط   -1۳
نورج1۳ص191و195 .

14- از شعور سیاسی برخوردار و جهان را بشناسد و دشمن شناس باشد 
صحیفه امام ج 18ص197  و284.

باشد صحیفه  15- متفکر و دل سوز و در حفظ وحدت عمومی کوشا 
نورج11ص27۳ .

کند  برطرف  را  آنها  و  بشناسد  را  خود  شهر  و  کشور  احتیاجات   -16
صحیفه امام ج18ص197.

ویژگی های نماینده ناشایسته درکالم امام خمینی )ره( 
1- وابستگی به قدرتهای بزرگ و استعماری نباشد صحیفه نورج5ص247. 

2- طرفدار اسالم امریکایی نباشد صحیفه نورج2ص194. 
۳- از افراد ناالیق نباشد صحیفه نورج18ص197 .

4- اهل تجمل گرایی نباشد صحیفه نورج20ص۳۳۳ .
5- ازافراد مشکوک و منحرف نباشد، صحیفه نورج20ص176تا80 .

6- اهل معامله گری نباشد و منافع شخصی را برمنافع ملی ترجیح نده 
و متخلف و همچنین زندگی و مسکن او در بعد نمایندگی تغییر نکرده 
باشد واگرتفاوت کرده به او دفعه دیگر رای ندهند صحیفه نورج15ص 
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*****
نظر امام )ره( درباره رای دهندگان:

تشخیص  باید  خودتان  بدهیم  رای  مقلدی  و  کورکورانه  نباید  ما 
دهیدولوبرخالف جمعی باشدوواگرتشخیص خودتان برخالف جمعی بود 

جایز نیست تبعیت کنید صحیفه ج، 18ص204و۳۳7وج11ص198

*****
ویژگی های نماینده اصلح ازنگاه رهبرانقالب:

1- شیوه تبلیقاتی صحیح استفاده کند
2- ازبداخالقی  انتخا باتی پرهیز کند

۳-به مبانی ارزشی اسالم و انقالب و اهداف ملت پای بندباشد.
4-با مردم صمیمی باشد و خود را خدمتگذار مردم بداند.

5- استکبار ستیز و شجاع و مقاوم در برابر فشار دشمن باشد .
6- مومن و باتقوا و متوکل به خداوند باشد .

7- ساده زیست باشد و اشرافیگری اجتناب کند و متصل به مرکز ثروت 
و قدرت نباشد .

8- امانت دار و پاک دامن و بدور از فساد باشد .
9- به توانایی هاونظرات مردم ایمان داشته باشد .

10- صادق و رو راست باشد.
11- برای مدیریت اجرایی کشور قوی وکارآمد باشد.

12- خستگی ناپذیر و دارای همت جهادی باشد .
1۳- نیازهای جامعه و مردم را بداند و از درد آنها احساس درد کند.

14- بصیر و هوشمند و با تدبیر و با برنامه باشد.
15- اهل اجرای عدالت و مبارزه با بی عدالتی کند.
16-  درجهت آرمانها و پیشرفت کشور قدم بردارد.

17- التزام به قانون داشته باشد.
18- پایبند به اقتصاد مقاومتی باشد و برای پیشرفت کشور نگاهش به 

بیرون از مرزها نباشد.



های  کتابخانه  امور  رئیس  امینیان  میالد  گزارش:  تهیه 
شهرستان نهاوند 

کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی- مهندس نرم افزار

* کسب مقام دوم مسابقه استانی معرفی سه دقیقه ای کتاب 
اداره کتابخانه های  ایام هفته کتاب سال 98 توسط رئیس  در 

عمومی شهرستان نهاوند .
شهرستان  دوست  کتاب  و  فهیم  مردم  از  قدردانی  ضمن 
شهرستان  پرتالش  کتابداران  و  پرسنل  از  ویژه  تشکر  و 
خدمت  مشغول  شهرستان  بخش  چهار  هر  در  که  نهاوند 

رسانی به همشهریان محترم می باشند .

*****
حوزه ساختمان و تجهیزات

)اقدامات 9ماه اخیر(

ولیعصر)عج(  روستایی  کتابخانه  کامل  تعمیر  و  بهسازی   *
شهرستان با اعتباری بالغ بر ۳50میلیون ریال .

* ایزوگام و رفع ایرادات ساختمانی بخش اعظمی از کتابخانه 
های عمومی شهرستان با اعتباری بالغ بر 150 میلیون ریال .

* بهبود سیستم روشنایی و ارتقا نور استاندارد کتابخانه های 
های  کتابخانه  محیط  کیفی  ارتقای  با هدف  عمومی شهرستان 
بر  بالغ  اعتباری  با  اعضا  به  بهتر  رسانی  خدمت  و  شهرستان 

۳5میلیون ریال .

* ارتقا و بروز رسانی سیستم ایمنی و دوربین های مداربسته 
کتابخانه های عمومی با ارتقای مدل و تعداد دوربین های تحت 
اعتباری  با  شهرستان  روستایی  های  کتابخانه  در  پوشش حتی 

بالغ بر 100میلون ریال .

* ارتقا و بروز رسانی تجهیزات حوزه تکریم ارباب رجوع مانند 
صورت  به  ها  کتابخانه  در  موجود  پیشنهادات  های  صندوق 
اعضای  انتقادات  و  نظرت  دریافت  هدف  با  مدرن  و  استاندارد 
محترم کتابخانه ها و نیز سیستم جمع آوری زباله های کتابخانه 

ها با اعتباری بالغ بر ۳0میلیون ریال .

از  ریال  میلیون   30 از  بیش  توزیع  و  خرید   *
عمومی  های  کتابخانه  جهت  نشر  های  تازه 

شهرستان نهاوند

*****
برخی اقدامات سال جاری به صورت 

مختصر و جمع بندی شده:

برگزاری  ها(  برنامه  تنوع  و  تعداد  جهت  بار)به  اولین  برای   *
ایام  در  در سطح شهرستان  مختلف  برنامه  از 120عنوان  بیش 
گرامیداشت هفته کتاب،کتابخوانی و کتابدار که هرساله در آبان 

ماه در سطح کشور برگزار می گردد .

آثار  از  خوشنویسی  نمایشگاه  برگزاری  بار  اولین  برای   *
کتابخوانی  و  کتاب  زمینه  در  که  بومی شهرستان  خوشنویسان 

اشعار و جمالتی را به تحریر آورده اند .

آیات  نمایشگاه خوشنویسی کتابت  برگزاری  بار  اولین  برای   *
صورت  به  وحدت  هفته  و  کتاب  هفته  ایام  در  مجید  ا...  کالم 

شهرستانی توسط خوشنویسان مطرح شهرستان .

ساز  کتابخانه  خیرین  انجمن  ممتاز  و  نخست  رتبه  کسب   *
شهرستان نهاوند در میان شهرستان های استان و تقدیر استاندار 
محترم و همچنین فرماندار محترم از مدیرعامل و رئیس انجمن 

خیرین کتابخانه ساز شهرستان .

* برگزاری بیش از 110 »نشست کتابخوان« در محیط کتابخانه 
ها و  مدارس شهرستان با هدف معرفی هرچه بهتر کتب مفید 
و خواندنی موجود در کتابخانه ها به شرکت کنندگان این برنامه 

نشست  مانند  مناسبتی  و  تخصصی  های  نشست  برگزاری   *
»پیامبر مهر و رحمت« به مناسبت هفته وحدت از کتب مرتبط 

با جایگاه حضرت محمد مصطفی)ص( و ... .

* خرید و توزیع کتب مرتبط با جایگاه شهید سردار سلیمانی 
با هدف شناساندن  تمامی کتابخانه های عمومی شهرستان  در 
های  کتابخانه  منابع  سازی  غنی  و  واالمقام  شهید  این  جایگاه 
قاسم  دلها،حاج  : سردار  کتبی همچون   . این حوزه  در  عمومی 

و ... .

عمومی  های  کتابخانه  انجمن  منظم جلسات  برگزاری   *
حمایتهای  با  شهرستان  گانه  چهار  های  بخش  در 

فرماندارمحترم ،معاونت معزز و بخشداران گرامی .

* سخنرانی بین الصالتین رئیس اداره کتابخانه های عمومی در 

نماز جمعه شهرستان با هدف ارائه گزارش از اقدامات و فعالیتهای 
شهر  نمازگزاران  و  محترم  جمعه  امام  به  ها  کتابخانه  مجموعه 

نهاوند .

شهرستان  ادارات  از  برخی  کارکنان  و  روسا  با  *دیدار 
از  استفاده  و  تعامل  راستای  در  ایشان  کار  محل  در 
ظرفیت دستگاههای مختلف در ترویج فرهنگ مطالعه و 

کتابخوانی به ویژه در دانشگاهها .

در  کتابخوانی  و  نشریات  مطالعه  ایستگاههای  افتتاح   *
از  که  با حمایت دستگاههای مختلف  بخش های مختلف 
نشریات  ایستگاه مطالعه  افتتاح  به  میتوان  موارد  آخرین 
محترم  مدیر  و  بخشدار  های  حمایت  با  جامی  دبستان 

مدرسه مربوط اشاره نمود .

* برپایی بیش از 140نمایشگاه کتاب کتابخانه ای در مناسبتهای 
پیامبر)ص(،نیمه  مبعث  همچون:  مذهبی  و  فرهنگی  مختلف 
علی)ع(،ارتحال  حضرت  معلم،شهادت  مقام  شعبان،گرامیداشت 
ملکوتی امام خمینی)ره( و قیام 15خرداد،جشنواره رضوی،دهه 
کرامت،عید سعید قربان و غدیر،تاسوعا و عاشورای حسینی،اربعین 
حسینی،رحلت پیامبر)س(،هفته دفاع مقدس،آغاز امامت حضرت 
و  کتاب  ،هفته  کتاب  سین  هفت  کودک،  عصر)عج(،هفته  ولی 

کتابخوانی، شهادت حضرت فاطمه زهرا )س( و ... .

* جمع آوری و ارسال بسته های مختلف فرهنگی جهت مناطق 
سیل زده کشور .

* برگزاری بیش از 90 جلسه جمع خوانی و بلند خوانی)در این 
برنامه عالقه مندان با حضور در کتابخانه و به صورت دورهمی 
اقدام به خواندن کتاب نموده و بخش هایی از این کتاب با صدای 
های  کتابخانه  سراسر  در  میشود(  خوانده  ایشان  توسط  بلند 

عمومی شهرستان

خوانی  قصه  و  گویی  قصه  جلسه   100 از  بیش  برگزاری   *
همجوار  کودک  مهدهای  و  ها  کتابخانه  کودک  های  بخش  در 
از قبیل جشنواره  کتابخانه های عمومی به مناسبتهای مختلف 
کتابدار  کتابخوانی  کتاب  کودک،هفته  هفته  رضوی،  کتابخوانی 

و...

به  کتاب  موضوعی  نقاشی  80مسابقه  از  بیش  برگزاری   *
صورت  به  نیز  و  عمومی  های  کتابخانه  در  مختلف  مناسبتهای 

ویژه در برخی از روستاهای فاقد کتابخانه سطح شهرستان .

خردساالن  جهت  آمیزی  رنگ  ویژه  مسابقات  برگزاری   *
 : همچون  خاصی  مناسبتهای  در  ها  کتابخانه  عضو  کودکان  و 
شهادت حضرت فاطمه)س( ،روز زمین پاک، روز عفاف و حجاب 

، و...

* برنامه ریزی جهت بازدید بیش از 1۳0 گروه دانش آموز در 
تمامی مقاطع تحصیلی به مناسبتهای مختلف جهت آشنایی با 

فضای کتابخانه ها و فعالیتهای انجام گرفته .

مراکز  و  مدارس  در  شهرستان  تالش  پر  کتابداران  حضور   *
جهت  ها  کتابخانه  خدمات  تبیین  و  معرفی  هدف  با  فرهنگی 
پیشبرد  در  افزایی  هم  جهت  مربوط  مراکز  و  مدارس  مدیران 

اهداف ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی. 

سطح  در  ویژه  مطالعاتی  جلسات  برگزاری  بار  اولین  برای   *
شهرستان با بیش از 10جلسه مطالعاتی ویژه شامل حافظ خوانی 

،شاهنامه خوانی و ... در سطح کتابخانه های عمومی

* برگزاری کالس های آموزشی مختلف جهت اعضا کتابخانه 
های  کالس  شامل  آموزشی  50کالس  از  بیش  با  عمومی  های 
کاردستی و خالقیت،روزنامه دیواری و انشانویسی ،ایمنی در برابر 
عمومی  های  کتابخانه  محیط  در   ... و  ،نویسندگی خالق  زلزله 

برای گروه سنی کودک و نوجوان 

خوانی  نمایشنامه  ویژه  نشست   ۳ برگزاری  بار  اولین  برای   *
نهاوندی در مناسبت های  نمایشنامه خوانان برجسته  با حضور 
ویژه  استقبال  با  که  مقدس  دفاع  هفته  خصوص  به  مختلف 

همشهریان و عالقه مندان این حوزه همراه بود .

* برگزاری طرح دلنوشته ویژه هفته وحدت با عنوان »پیامبر 
به  دلها«  سردار  به  ای  »دلنوشته  همچنین  و  رحمت«  و  مهر 
سلیمانی  قاسم  حاج  سردار  شهید  سپهبد  شهادت  مناسبت 
تعداد  همچنین  و  ها  کتابخانه  کلیه  در  شهرستانی  صورت  به 
15دلنوشته به مناسبتهایی همچون نیمه شعبان ،روز معلم،روز 

جوان و .... به صورت کتابخانه ای

ای  گزینه  چهار  صورت  به  کتابخوانی  20مسابقه  برگزاری   *
به  عکس  کتاب،تفاوت  هایکو  جدول،  حل  وآنالین،  مکتوب 
دوم  گام  بیانیه   ، کتاب  هفته  مختلف:  موضوعات  و  مناسبتها 
قاسم  حاج  شهید  سردار  شهادت   ، غدیر  سعید  عید  انقالب، 

سلیمانی

بومی  نویسندگان  کتب  از  کتاب  رونمایی   2 برگزاری   *

شهرستان با حضور نویسندگان و برپایی برنامه جشن امضا کتاب 
برای ایشان.

جشنواره  نهمین  شکوه  با  و  وزین  اختتامیه  مراسم  اجرای   *
عباسعلی  والمسلمین  با حضور حجت االسالم  کتابخوانی رضوی 
کل  مدیر  زارعی  عاطفه  نهاوند،دکتر  محترم  امام جمعه  مغیثی 
ناصری  مهندس  همدان،  استان  عمومی  های  کتابخانه  محترم 
و  استانی،بخشداران  نهاوند،مدعوین  شهرستان  محترم  فرماندار 
شهرداران محترم، روسای دستگاه های اداری شهرستان و اعضای 
شرکت  از  نفر   24 شدن  برگزیده  با  که  عمومی  کتابخانه های 
کنندگان در این جشنواره در بخش های مختلف نقاشی کتاب، 
و  آنالین  و  مکتوب  ای  چهارگزینه  مسابقات   ، مجازی  پویش 

معرفی متنی کتاب .

شرکت  تعداد  اخیر  4ساله  مستمر  و  مثبت  *رشد 
به  شهرستان  رضوی  کتابخوانی  جشنواره  در  کنندگان 
)آخرین   98 سال  در  نهایت  در  که  اخیر  2سال  در  ویژه 
برابر   13 نزدیک  دوره(  )آغاز   95 سال  به  نسبت  دوره(  

شده است.

سالگرد  چهلمین  گرامیداشت  جهت  ویژه  برنامه  برگزاری   *
اسالمی  جمهوری  مقدس  نظام  در  جمعه  نماز  اولین  برگزاری 
ایران و برپایی نمایشگاه کتاب با این موضوع در محل مصلی و 
همچنین برگزاری مسابقه چهارگزینه ای مکتوب از تفسیر سوره 

»جمعه« برای نمازگزاران.

* اجرای بیش از 80 عنوان برنامه مختلف فرهنگی و کتابخوانی 
در مناسبات مختلف و ایام ویژه همچون: غبار روبی گلزار مطهر 
و  نهاوند،گیان  شهرهای  جمعه  محترم  ائمه  با  ،دیدار  شهدا 
ترین شهید شهرستان شهید  با خانواده جوان  دیدار   ، فیروزان 
مراسم   ، ایشان  مادر  از  قدردانی  و  دلجویی  و  بردبار«  »رسول 
مولودی خوانی در کتابخانه ها،مراسم زیارت عاشورا با مشارکت 
اعضا،برپایی جشنواره غذای محلی، طرح »روزی که کتابدار معلم 
می شود« در هفته معلم با حضور فعال کتابداران ، معرفی پوشش 
کتابخانه،ویژه  کودک  اعضا  برای  سارا  عروسک  با  ایرانی  اقوام 
برنامه های1۳آبان، جشن شروع سال تحصیلی،برنامه های ویژه 
ایام محرم، همکاری در جشنواره ملی پویانمایی، کتابدار شدن 
نمادین کودکان در هفته کودک در همه کتابخانه های عمومی 
شهرستان،نواختن زنگ کتاب در مدارس ،برنامه ی نامه ای به 
کودک،تصویر  اعضا  برای  عروسکی  نمایش   ، ها  کتاب  نویسنده 

سازی از کتاب و قصه ها برای کودکان و ... 

*برگزاری بیش از 10 جلسه نقد و بررسی کتاب توسط اعضا 
با  شهرستان  عمومی  های  کتابخانه  ادبی  مختلف  های  کانون 

هدف تحلیل آثار نویسندگان مطرح .

* از اولویت های اصلی اداره کتابخانه های عمومی شهرستان در 
کنار اجرای دستورالعمل های کشوری و استانی حوزه کتابخانه 
های عمومی ، موضوع ترویج فرهنگ  »اهدای کتاب« در سطح 
شهرستان می باشد . برنامه ریزی های الزم جهت ترویج فرهنگ 
که  باشد  می  انجام  حال  در  شهرستان  سطح  در  کتاب  اهدای 
امیدواریم شاهد دریافت کتب اهدایی قابل توجهی از همشهریان 
عزیز و کتاب دوست این شهر و دیار جهت استفاده در کتابخانه 
از 7000نسخه کتاب  تا کنون بیش  ابتدای سال  از   . باشیم  ها 
توسط همشهریان و خیرین به مجموعه کتابخانه ها اهدا گردیده 

است.

* نذر کتاب و به نوعی وقف و اهدای کتب کم استفاده موجود 
تر  زنده  موجبات  تواند  های عمومی می  کتابخانه  به  منازل  در 
با  واقع  در   . شود  کتاب  یعنی  فرهنگی  ارزشمند  کاالی  شدن 
اهدای کتاب به کتابخانه های عمومی ، اهدا کننده دانش و خرد 

دریافتی از کتابهای خویش را به همه جامعه اهدا خواهد کرد .

*****
دعوت به حضور در طرح اهدای کتاب ، 

اهدای دانایی شهرستان نهاوند 

نزدیک  به  را  اهدایی خویش  عالقه مندان میتوانند کتب 
ترین کتابخانه محل زندگیشان اهدا نمایند .
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گزارش عملکرد اداره کتابخانه های عمومی شهرستان نهاوند از ابتدای سال 98
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صاحبان عزا را نرنجانیم
*****

به قلم : منوچهر مهر کیان

پیامبربزرگ  از  گهربار  سخن  یک 
کسی  هنگامیکه  اینکه  بر  مبنی  اسالم 
و  فامیل  بر  دهد  می  از دست  را  عزیز 
همسایگان واجب است که اجازه ندهند 
و  شود  بلند  دود  عزا  صاحبان  خانه  از 
تا سه روز و سه  تاکید شده که  برآنها 
شب صاحبان عزا را طعام بدهند ، ولی 
نشده  و شنیده  دیده  تاکنون  متاسفانه 
که کسی این گفته پیامبر و سایر ائمه را بکار ببرد و می بینیم که درست 
عکس این قضیه در جامعه امروزی ما عمل می شود ،  یک عادت بد 
که شاید سالیان سال باشد که بین مردم ما به صورت رسم  باب شده 
و به صورت رقابتی سایر چشم وهم چشمی ها دارد به صورت اپیدمی 
شیوع پیدا می کند ، هنگامی که خانواده ای عزیزی را از دست می دهد 
و همسایگان  مردم   ، بزرگداشت  و  ترحیم  و  مراسم خاکسپاری  جهت 
بازماندگان  تسلّی خاطر  و  ابراز همدردی  برای  نزدیک  و  دور  فامیل  و 
در مراسم آنها شرکت می کنند این کاری است نیکو و صاحبان عزا از 
برای  متأسفانه  ولی  هستند  خشنود  و  راضی  کنندگان  شرکت  حضور 
عزا  باید صاحبان  حتماً  کنند  می  مراسم شرکت  این  در  ثواب  و  خیر 
ناهار و شام در خدمت آنها باشند در حالیکه صاحبان عزا در شوک عزیز 
از دست رفته هستند باید همه هم و غمشان را جهت خورد و خوراک 
سیاهی لشکر حاضر در مراسم کنند و جهت حفظ آبرو مجبورند خوراک 
شرکت کنندگان را مهیا کنند و شب سوم هم چون می خواهند از سایر 
فامیل که چنین مراسمی را در بهترین هتل شهر برگزار کرده جانمانند 
هزینه سنگین صرف شام مدعوین در این هتل را بر عهده می گیرند 
و ناچاراًغمی بر غمهایشان افزوده می شود حال در نظر بگیرید حداقل  
متوفی  خانواده  حتما  کشد،  می  فلک  هتل ها  این  در  نفر   500 شامل 
آنها را حل  از مشکل  این پول مقداری  با  مشکالتی دارند که می شود 
کرد و یا فرد فوت شده بچه صغیری دارد که این هزینه در آینده به 
درد آنها می خورد ، چه کنیم که این طعام دادن به رسمی غلط تبدیل 
شده و محال است به این زودی ها دست از سر مردم بکشد ای کاش 
مردم فهیم نهاوند خودشان پیشقدم شوند و این رسم نابجا را از مراسم 
این مردن  باشند استقبال خوبی می شود زیرا  حذف کنند و مطمئن 
برای همه است و خانواده هایی هستند که توان مالی ندارند و مجبورند 
با قرض گرفتن این مراسم را اجرا کنند و یک عمر زحمت بکشند تا 
بتوانند این هزینه را جبران کنند ، امید است امام جمعه محترم شهر و 
سایر ائمه جماعت مساجد و بزرگان و مسئولین از تریبون های مختلف 
این نکته را به مردم گوشزد نمایند و این رسم کهنه و هزینه بر از بین 
مردم بردارند و جلوی هزینه های بیخودی گرفته شود و مردم عزیز هم 
لطف کنند در مراسم به نحو شایسته ای شرکت کنند ولی از شرکت در 
مراسم شام خودداری کنند و امیدواریم این امر پسندیده هر چه زودتر 

به مرحله اجرایی برسد .

سارق احشام در نهاوند 
دستگیر شد

یک  از دستگیري  نهاوند  انتظامي شهرستان  فرمانده  نهاوند -  فریاد 
 7 و کشف  این شهرستان  آگاهي  پلیس  ماموران  توسط  احشام  سارق 

فقره سرقت خبر داد.
ماموران   : داشت  بیان  خبر  این  تشریح  در  ساکي  احمد  شا  سرهنگ 
پلیس آگاهي شهرستان نهاوند با اقدمات اطالعاتی، یک سارق احشام 
اهل یکي از استان هاي هم جوار را شناسایی و در یک عملیات پلیسي 

دستگیر کردند.
وي افزود : متهم در تحقیقات فني ، به 7 فقره سرقت احشام از سطح 
روستاهاي شهرستان نهاوند اعتراف و با تشکیل پرونده به مرجع قضائی 

معرفی شد.
در  شهروندان  از  گفت:  پایان  در  نهاوند  شهرستان  انتظامي  فرمانده 
خواست می شود در صورت مشاهده هر گونه موارد مشکوک با پلیس 
110 تماس بگیرند و پیشنهادات و انتقادات خود را در خصوص عملکرد 

پلیس از طریق سامانه 197 در میان بگذارند.

آموزه  مهم ترین  گفت:  نهاوند  امام جمعه   - نهاوند  فریاد 
حضرت زهرا )س( برای ما عمل به وظایف در هر شرایطی 

است.
حجت االسالم عباسعلی مغیثی در جمع نمازگزاران نهاوند با 
اشاره به سالروز والدت حضرت زهرا )س( و روز زن، گفت: 
از والیت  زهرا )س( در سخت ترین شرایط  فاطمه  حضرت 
وظیفه  به  تا  داد  داشت  هرچه  راه  این  در  و  کرد  حمایت 

خود عمل کند.

امام جمعه نهاوند تصریح کرد: مهم ترین آموزه حضرت زهرا 
)س( برای ما عمل به وظایف در هر شرایطی است.    

گفت:  راحل،  امام  رهنمودهای  به  اشاره  با  ادامه  در  وی 
مردان  دوشادوش  بانوان  فرمودند  بیانی  در  گران قدر  امام 
در انقالب آمدند و همچنان که در اوایل انقالب نیز شاهد 
بودیم زنان مؤمن و متعهد ما در تمام زمینه های سیاسی و 
در  زنان  نشان می دهد  مهم  این  لذا  کردند  ورود  اجتماعی 

جامعه اسالمی همچون مردان وظیفه دارند.

امام جمعه نهاوند در ادامه با اشاره به تأکیدات مقام معظم 
رهبری گفت: مقام معظم رهبری فرمودند یکی از مؤلفه های 
داشتن  کمبودها  و  مشکالت  برابر  در  کشور  شدن  قوی 

مجلسی قوی است.
وی ادامه داد: هفته آینده مردم تصمیم می گیرند چه افرادی 
را به مجلس بفرستند که در تراز انقالب و مورد تأیید باشد.

راهپیمایی  در  مردم  گسترده  حضور  به  اشاره  با  مغیثی 
22 بهمن، گفت: علی رغم سرما و بارش برف مردم حضور 
تعجب برانگیز  من  برای  مهم  این  که  داشتند  گسترده 
در  برف  بارش  شرایط  در  مسن  و  ناتوان  افراد  چراکه  بود 
راهپیمایی 22 بهمن نهاوند و سراسر کشور حضور داشتند 
مردم  به  کشور  مسئولین  خدمتگزاری  مهم  این  شکرانه  و 
قدرشناس است و امیدواریم همین عمل به وظیفه را در دوم 

اسفند نیز شاهد باشیم.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: حضور در انتخابات دوم اسفند 
و  اصلح  را  و هر کس  است  مردان مسلمان  و  زنان  اولویت 

خادم می دانید انتخاب کنید.
باید نوکری و  اینکه مسئوالن  به  با اشاره  نهاوند  امام جمعه 
مردم  به  خدمت  گفت:  بدانند،  عبادت  را  مردم  به  خدمت 
ایران اسالمی عبادت است و مسئولین باید به رفع مشکالت 

و دغدغه های مردم بپردازند.
وی بابیان اینکه اهانت به کاندیدا خالف شرع و گناه است، 
گفت: از کاندیداها و طرفداران آنها تقاضا می شود در سایه 
وحدت و همدلی به انتخاب اصلح برای پیشبرد اهداف عالی 

نظام و خدمت به مردم نهاوند کمک کنند.
نقشه های  اسفندماه  انتخابات  در  مردم  کرد:  تاکید  وی 

دشمنان را نقش بر آب می کنند.

استان  الحسین)ع(  انصار  سپاه  فرمانده   - نهاوند  فریاد 
“شهرک  روستای  سرافراز  شهید   20 یادواره  در  همدان 
ما  همه  گردن  بر  بزرگی  حق  شهدا  گفت:  نهاوند  سلگی” 
مقدس  دفاع  دوران  در  نهاوند  سرافراز  شهدای  و  دارند 

رشادت های بی نظیری از خود نشان دادند.
ها  آمریکایی  رژیم ستمشاهی  دوران  در  داشت:  اظهار  وی 
و خارجی ها برای کشور تصمیم می گرفتند و کشور کامال 

وابسته بود.
انقالب  افزود:  اسالمی  انقالب  پیروزی  به  اشاره  با  مجیدی 
از وابستگی نحات داد و باعث  شکوهمند اسالمی کشور را 

اقتدار و عزت مردم ایران اسالمی شد.

فرمانده سپاه انصار الحسین)ع( استان همدان ادامه داد: بعد 
برای  را  تحمیلی دشمنان همه سعی خود  از شروع جنگ 
ایمان  با  و  فرزندان شجاع  ولی  دادند  انجام  انقالب  نابودی 
این سرزمین اجازه ندادند یک وجب از خاک کشور به دست 

دشمن بیفتد.
وی گفت: بعد از جنگ در سال های اخیر دشمنان با انواع 
و  داشتند  اسالمی  انقالب  حرکت  توقف  در  سعی  ترفندها 

داعش را به وجود اوردند و تجهیز کردند.
مجیدی افزود: در حالی که همه دشمنان به داعش کمک 
شهید  مانند  عزیزی  سرداران  درایت  با  ولی  کردند  می 
محور  رزمندگان  رشادت  با  و  دالور  قاسم  حاج  و  همدانی 

مقاومت داعش نابود شد.
کرد:  بیان  همدان  استان  الحسین)ع(  انصار  سپاه  فرمانده 
راهبرد آمریکایی ها در منطقه از هم فرو پاشیده شده است 
و امروز محور مقاومت در منطقه نقشه های دشمنان را با 

شکست مواجه کرده است.
سردار مجیدی گفت: دشمنان که از محور مقاومت و فرمانده 
شجاع این  محور حاج قاسم سلیمانی ضربه خورده بودند به 

شکلی ناجوانمردانه ایشان را به شهادت رساندند.
وی با اشاره به موشک باران پایگاه عین االسد افزود: سیلی 
و  تجهیزات  همه  وجود  با  و  شد  زده  ها  آمریکایی  به  اول 
سامانه هایی که این پایگاه داشت ولی موشک های فرزندان 

شما در سپاه بر سر آمریکایی ها فرود آمد.
فرمانده سپاه انصار الحسین)ع( استان همدان اظهار داشت: 
دشمنان در مذاکرات به دنبال از بین بردن توان موشکی و 

دفاعی کشور بودند تا ایران اسالمی را تضعیف کنند.
مقاومت  دشمنان  مقابل  در  باید  اینکه  بیان  با  مجیدی 
دشمن  مقابل  در  مقاومت  و  قدرت  با  هرکجا  گفت:  کنیم، 
باید  راهبرد  این  و  کرد  نشینی  عقب  دشمن  گرفتیم  قرار 

ادامه یابد.
انتخابات عنوان کرد: همانطور که  با اشاره به برگزاری  وی 
رهبر معظم انقالب فرمود انتخابات در سرنوشت کشور تاثیر 

گذار و مایه اقتدار نظام است.
رای  گفت:  همدان  استان  الحسین)ع(  انصار  سپاه  فرمانده 
دادن و تعیین سرنوشت خودمان بسیار مهم است که این 
پای  در  مردم  بصیرت  با  و  حداکثری  حضور  با  سرنوشت 

صندوق های رای امکان پذیر است.
وی افزود: رفتن مردم پای صندوق رای امروز بسیار اثر گذار 
است و باید افرادی انقالبی، والیتمدار، مومن، دارای روحیه 
و  به شهدا  نزدیک  تفکرش  و  باشد  عدالت خواه  و  جهادی 

حاج قاسم باشد.

امام جمعه نهاوند عنوان کرد:

عمل به وظایف در هر شرایطی مهم ترین آموزه حضرت 
زهرا)س( برای ما

امروز محور مقاومت در منطقه نقشه های دشمنان را با 
شکست مواجه کرده

*****************

*****************
چه کسی را به نمایندگی 

برگزینیم
به قلم : فرهاد بیضایی

شاید شاخص گذاری برای نماینده اصلح خیلی دشوار باشد. شاخص هایی 
عدم  و  اخالقی  و  اقتصادی  و  سیاسی  سالمت  یا  ساده زیستی  مانند 
وجود تعارض منافع می تواند برای انتخاب نماینده اصلح کافی باشد؟ یا 

شاخص ها مسائل دیگری را نیز باید مدنظر قرار داد؟
سال ها فعالیت در کنار مجلس و کمک به عرصه نظارتی و تقنینی در 
مجالس گذشته سبب شده تا نکاتی چند از ویژگی های یک فرد مناسب 

برای نمایندگی را مرور کنم:

داشتن  و  مسائل کالن کشور  و  از وضعیت  کافی  فهم  داشتن   .1
موضع شفاف در این خصوص

افرادی که در سال های گذشته در مجلس حضور  از  متاسفانه بسیاری 
داشته شناختی از وضعیت و مسائل کالن کشور نداشته اند این امر آنها 
تبدیل به افراد مذبذی کرده که در بزنگاه ها توان تصمیم گیری ندارند. 
به خصوص در دو دهه اخیر اتفاقاتی مانند هدفمندی یارانه ها، اصالح نظام 
مالیاتی، برجام، اف ای تی اف، طرح تحول سالمت، سیاست های ارزی، 
مسکن مهر و... برخی نمایندگان نتوانند تصمیمات مناسبی اتخاذ کنند و 
حرکت های سینوس واری در این حوزه مسائل کالن کشور داشته باشند.

2.شناخت فرآیند قانون گذاری و تصمیم گیری و تصمیم سازی
بسیاری از نمایندگان ناشی از ضعف تجربه و دانش الزم آگاهی چندانی 
از نظام تقنینی ندارند و شاید در سال های آخر نمایندگی خود تازه به 
تمامی روابط و نهاد و ظرفیت های ممکن آشنا می شوند. از آنجا که تجربه 
دوره های گذشته نشان داده که بیش از 70 تا 80 درصد مجلس معموال 

تغییر خواهند کرد و این یعنی روز از نو روزی از نو...

3. توان حقوقی در قانون نویسی
فهم پایین حقوقی از قانون نویسی یکی از ضعف های همیشگی نمایندگان 
است. همین باعث میشود قانون به شدت نیازمند تفسیر باشد. گاهی یک 
»واو« یا یک »یا« می تواند هدف قانون گذار را به کلی تغییر دهد. تجربه 
نشان می دهد گاهی پیشنهادهای خرق الساعه که در صحن علنی به رای 

گذاشته میشود گاها برخی از مسیرهای کشور را دچار تغییر می کند

4. تجربه اجرایی یا سیاست گذاری
شناخت محدودیت های اجرایی و همچنین سوراخ های قانونی برای فرار 
انجام وظایف و اختیارات واقعی توسط مجری برای مطالبه قانون از  از 
سوی نماینده مفید خواهد و در حوزه تقنینی قوانین و برنامه ها منطبق 
بر واقعیات اجرایی و با دقت الزم در سیاست گذاری اتفاق خواهد افتاد. 

آرزو  و  آمال  بیشتر  که  قوانینی  از  است  پر  کشور  قانون گذاری  تاریخ 
هستند تا سیاست گذاری یا قانون گذاری. مثال ادبیاتی مانند: وزارت فالن 

موظف است ظرف 6ماه فالن کار را انجام دهد...
یا دولت مکلف است برای نیل به فالن هدف شرایط را برای رسیدن به 

آن تسهیل کنند...
 پر است در تاریخ قانون گذاری کشور بیشتر شبیه خواهش و تمنا و یا 

آمال و آرزو هستند و نه قوانین دقیق و متقن
5. تخصص در یکی از حوزه های اختصاصی کشور و داشتن برنامه 

برای حل مساله یا مسائل
طیف بزرگی از نماینده ها در هیچ حوزه تخصصی ندارند. تخصص نه به 
توان  معنا  به  بلکه  است  به خصوص  رشته  یک  در  تحصیل  مثال  معنای 
مرجعیت برای حل یکی از مسائل کشور است. نماینده باید ضمن توان 
فهم مسائل در سطح کالن حاکمیت در یکی از حوزه ها متخصص واقعی 
برای کشور باشد و بتواند طرح و برنامه ای برای کشور تولید و خطی مشی 

های ناقص و اشتباه کشور را اصالح کند.
عمق  دارای  و  زدگی  جو  سیاست زدگی،  از  دور  باید  نماینده   .6

استراتژیک باشد
هر نو بودن همیشه چاره کار نیست یا هر بیش فعالی جهادی نیست. 
یکی از تجربیات تلخ کشور طرح تثبیت قیمت ها در مجلس هفتم بود 
که مانع افزایش پلکانی قیمت حامل های انرژی شد . امری که باعث شد 
سالهای بعد فنر یارانه های انرژی شدیدتر رها شود و همچنان نیز کشور 
از آسیب های آن قانونگذاری سیاسی یا جو زده صدمات فراوانی ببیند. 
یا به عنوان مثال نماینده ای در همین مجلس بود یک روز در خصوص 
حوزه مدیریت شهری احساس دغدغه می کرد و می خواست تا 6ماه دیگر 
قانون را تغییر بدهد یک روز در خصوص قانون کار، یک روز مدیران دو 
تابعیتی یک روز... لطفا به افراد جو  زده ای که فکر می کنند عالم و آدم را 
تغییر می دهند رای ندهید. نماینده باید از جنس تفکر و اندیشه باشد تا 

از جنس بیش فعالی حوزه اجرا.

معاون عملیات نیروی مقاومت بسیج:

شهید سلیمانی با دلی مملو از 
عشق به والیت و اجرای عدالت 

وارد عمل شد
شهید  گفت:  بسیج  مقاومت  نیروی  عملیات  معاون   - نهاوند  فریاد 
از رهبر  اطاعت  به والیت، کربال، غدیر،  از عشق  با دلی مملو  سلیمانی 
معظم انقالب و اجرای عدالت وارد عمل شد و پس از سال ها مجاهدت 

سرانجام در این راه به شهادت رسید.
شهید سلیمانی با دلی مملو از عشق به والیت و اجرای عدالت وارد عمل 
شد ، سردار ساالر آبنوش در یادواره شهدای شهرستان نهاوند و چهلمین 
روز شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی اظهار داشت: مردم ما در مراسم 
تشییع پیکر حاج قاسم و راهپیمایی 22 بهمن تودهنی بزرگی به آمریکا 

زدند و ثابت کردند دست از انقالب نخواهند کشید.
سیاست های  گذاشتن  ناکام  در  سلیمانی  سردار  مجاهدت های  به  وی 
آمریکا در خاورمیانه اشاره کرد و گفت: دشمن می خواست طرح تجزیه 
 کشورهای اسالمی منطقه خاورمیانه را با ایجاد اختالف بین مردم عراق 
و سوریه اجرا کند و برای عملی شدن این کار 7 میلیارد دالر هزینه کرد.

رهبری  معظم  مقام  مدیریت  به  بسیج  مقاومت  نیروی  عملیات  معاون 
رهبری  کرد:  اضافه  و  کرد  اشاره  دشمن  توطئه  این  کردن  خنثی  در 
می دانست نقشه دشمن در این زمینه چیست بنابراین از شهید سلیمانی 
این سردار  با مجاهدت های  بگیرد که  را  کار  این  انجام  خواست جلوی 
به  منطقه  این  دشمن،  دلخواه  بزرگ  خاورمیانه  ایجاد  به جای  آسمانی 

خاورمیانه بزرگ مقاومت تبدیل شد.
وی گفت: شهید سلیمانی با دلی مملو از عشق به والیت، کربال، غدیر، 
انقالب و اجرای عدالت وارد عمل شد و پس از  از رهبر معظم  اطاعت 

سال ها مجاهدت سرانجام در این راه به شهادت رسید.
سردار آبنوش با اشاره به نقش انقالب اسالمی در معرفی اسالم واقعی 
گفت: متاسفانه با وجود جریان نفوذ از صدر اسالم مسئله امامت از دین 
گرفته شد و در 1400 سال از عمر اسالم افراد و گروه هایی مانند ابوذر 

توانستند اسالم را به آیندگان برسانند.
از  با بیان اینکه پس از 1400 سال الیه های گذشته در دهه فجر  وی 
اسالم کنار زده شد افزود: تبلور اسالم ناب محمدی در دهه فجر تجلی 

یافت و بشریت خیره این نور شد.
معاون عملیات نیروی مقاومت بسیج رسیدن به خودکفایی اقتصادی را 
بسیار ضروری و مهم خواند و افزود: اگر ما در زمینه دارو و غذا به آمریکا 
محتاج شویم معلوم نیست چه بر سر ما می آورند همان گونه که آمریکا 
کشته شدن 500 هزار کودک در عراق به دلیل کمبود پنی سیلین را برای 

خود افتخار می داند.
وی سپاه را حافظ انقالب و بالگردان و فدایی ملت دانست و افزود: ما 
برای این انقالب حاج قاسم ها را روی دوشمان تشییع کرده ایم لذا هر 
جا انقالب را در خطر ببینیم با تمام وجود در آنجا حضور خواهیم یافت.

شهرستان  بصیر  و  انقالبی   ، شریف  مردم 
نهاوند با تبریک ایام ا... دهه فجر وایام والدت 
بی بی دو عالم حضرت فاطمه زهرا) سالم اهلل 
سردار  شهادت  چهلم  گرامیداشت  و  علیها( 
به  سلیمانی  قاسم  سپهبدحاج  شهید  دلها 

اطالع می رساند :
اسالمی  انقالب  نیروهای  ائتالف  شورای 
شهرستان نهاوند ضمن بررسی های به عمل 
تایید  کاندیداهای  همه  به  احترام  وبا  آمده  
در  یازدهم  مجلس  انتخابات  شده  صالحیت 
بهرام  # حسن  آقای دکتر  نهاوند  شهرستان 
ائتالف  شورای  کاندیدای  عنوان  به  را  نیا 
نهاوند  شهرستان  اسالمی  انقالب  نیروهای 

اعالم می  ایشان  رااز  و حمایت خود  معرفی 
انقالبی  مردم  رود که  انتظارمی  علیهذا  دارد 
حضور  ضمن  نهاوند  ووالیتمدارشهرستان 
های  صندوق  پای  در  وحداکثری  باشکوه 
رای درروز)دوم اسفندماه( و خلق حماسه ای  
دیگر  دشمنان اسالم و انقالب را مایوس وبا 
ائتالف  مورد حمایت شورای  کاندید  به  رای 
نهاوند  شهرستان  اسالمی  انقالب  نیروهای 
برگ زرین دیگری برافتخارات مردم فهیم و 

انقالبی شهرمان بیافزاییم .
والسالم علی من التبع الهدی

اسالمی  انقالب  نیروهای  ائتالف  شورای 
شهرستان نهاوند بهمن ماه

بیانیه شورای ائتالف نیروهای انقالب شهرستان نهاوند 
در حمایت از معرفی دکتر حسن بهرام نیا کاندیدای 

یازدهمین دوره انتخابات مجلس وشورای اسالمی
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حکمت های نهج البالغه 
موال علی )ع( می فرمایند :

هر که یقین کند که از دوستان جدا خواهد شد و در دل خاک خواهد خفت و 
حساب و کتابی در پیش رو دارد و آنچه بر جای می نهد به کارش نخواهد آمد و 
به آنچه پیش فرستاده نیازمند است، سزاوار است که رشته آرزو را کوتاه و دامنه 

عمل را دراز گرداند.

امام خامنه ای :
ما که ]روی[ اقتدارنظامی اصرار میکنیم، برای تهدید 
هیچ کشوری و هیچ مّلتی نیست؛ برای جلوگیری از 
تهدید است، برای حفظ امنّیت کشور است. اگر شما 
ضعیف باشید، دشمن تشویق میشود به اینکه آزار و 
اذیت بکند شما را؛ اگر شما قوی بودید دشمن جرئت 

نمیکند نزدیک بیاید. قوی بشویم تا جنگ نشود؛ 
قوی بشویم تا تهدید دشمن تمام بشود.

امام خمینی )ره(  :
اگر شما گمان کنید که دیگر پیروز شدید و باید 
باشید  اعتنا  بی  و  کارتان،  و  کسب  سراغ  بروید 
که  دارم  را  این  خوف  من   ، مقدراتتان  به  راجع 

شکست بخورید.

ستاره های دنباله دار
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امام جمعه  مغیثی  والمسلمین  االسالم  نهاوند - حجت  فریاد 
شهرستان نهاوند در جمع راهپیمایان 22 بهمن  این شهرستان 
ضمن تبریک ایام اهلل دهه مبارک فجر ، با اشاره به اینکه دهه 
فجر امسال یک تفاوت عمده با دهه های فجر سالهای گذشته 
دارد ، اظهار داشت : دهه فجر امسال دو ویژگی عمده دارد که هم 

دهه فجر فاطمی است و هم دهه فجر سلیمانی است .
امام جمعه نهاوند با اشاره به اینکه مردم ما والیت مدار هستند ، 
افزود : ملت ایران اسالمی والیت مدار بوده و هستند و ثابت کرده 
اند که همیشه و در هر شرایطی پای آرمان های نظام و انقالب 
از این آرمانها و ارزش ها دست برنخواهند  اند و هرگز  ایستاده 
داشت و اجازه نخواهند داد که دشمنان از شرایط موجود سوء 

استفاده کنند .
وی با بیان اینکه ، این انقالب در سخت ترین شرایط ممکن به 
پیروزی رسیده است ، تصریح کرد : انقالب اسالمی نهالی بود که 
با خون جوانان گرانقدر این مملکت آبیاری شد و امروز به یک 

درخت تنومند تبدیل شده است .
امام جمعه نهاوند ضمن تشکر از مردم انقالبی نهاوند ، که علیرغم 
بارش برف و برودت هوا در راهپیمایی 22 بهمن شرکت کردند ، 
بیان داشت : مردم نهاوند امروز علیرغم بارش برف و برودت هوا 
به شکرانه انقالب اسالمی زن و مرد ، پیر و جوان در راهپیمایی 
ابرقدرتهای  به  دیگر  و یک سیلی  کردند  ماه شرکت  بهمن   22

جهان زدند .
با اشاره به رویداد  حجت االسالم والمسلمین مغیثی در خاتمه 
: مطالبه امروز رهبری  انتخابات در کشور گفت  حساس و مهم 
شرکت  و  است  کشور  سیاسی  رزمایش  بزرگترین  در  شرکت 
حداکثری ما در این انتخابات باعث رشد بیشتر انقالب اسالمی 
ایران  خواهد شد و سیلی محکم تری با این حضور حداکثری به 

دشمنان انقالب خواهیم زد .
22 بهمن 57 را ملت ساز و تاریخ است 

سال   41 اینکه  به  اشاره  با  نهاوند  فرماندار  ناصری  مراد  سپس 
از عمر پرکت انقالب اسالمی می گذرد ، اظهار داشت : انقالب 
است  بزرگی  و مردان  زنان  و مجاهدت  ، حاصل تالش  اسالمی 
که در جای جای ایران اسالمی دوشادوش هم تاریخ انقالب را 
رقم زدند و همه باید بدانیم در 41 سالی که گذشت کجا بودیم 
و در طول این مدت چه دستاوردهایی داشته ایم و اکنون چه 

دستاوردهایی داریم .
ناصری در ادامه گفت : نظام سلطه هر آنچه که داشت در طول 
این 41 سال بکار گرفت تا جلوی حرکت نوینی  که با ندای امام 
خمینی )ره( و انگیزه او این حرکت شکل گرفته بود و معادالت 
آنان را بهم ریخته بود را بگیرد و خوشبختانه همه توطئه های 
آنها به خودشان برگشت و پیروز میدان ملت بزرگ ایران اسالمی 

بوده و هستند .
تصور  غرب  که  زمانی  درست   : افزود  ادامه  در  نهاوند  فرماندار 
می کرد می تواند با توان سیاسی، نظامی و اطالعاتی خود چرخه 
سوسیالیسم را متوقف می کند، ظهور انقالبی جدید، انقالبی که 
ماهیتش گرفته شده از پیام وحی بود با رهبری و ساده زیستی های 
بزرگ مردی که ندای او و انگیزه ی او قلبی الهی داشت دنیا را به 
تحرک درآورده و یک حرکت جدیدی در مقابل غرب ایجاد نمود 
و بانفس مسیحایی آن یار سفرکرده و رهبری رهبر معظم انقالب 
و صبوری شما برادران و خواهران تاریخ سازم، این شما بودید که 

داغ پیروزی را بر دل دشمن گذاشتید. 
وی تصریح کرد : همه باید بدانند، در 41 سالی که گذشت کجا 
بودیم! در این مدت چه کردیم! و اآلن که این ایام با اولین سال از 

گام دوم انقالب همراه شده است، به کجا رسیده ایم! 
سربلند  و  پیروز  شما  اینکه  بیان  با  ادامه  در  نهاوند  فرماندار 
بداند  دنیا   : گفت  است،  پایدار  و  ماندگار  پیروزی  این  شدید، 
ایران سرزمین تمدنی است بزرگ و ملت ایران قاسم سلیمانی وار 
که  اند  داده  نشان  و  اند  کرده  مقاومت  و  اند  مانده  صحنه  در 

حماسه سازان تاریخ بشریت هستند .
بزرگی  دستاوردهای  بهمن   22 اینکه  بر  تاکید  با  ناصری  مراد 
داشت ، چراکه برخاسته از دل ملتی منسجم و متحد در برابر 
سردار  ریخته  ناحق  به  خون  بهمن،   22: گفت   ، بود  بیگانگان 

سلیمانی و بصیرت مردم حماسه ساز شد.
وی خاطرنشان کرد : دومین دستاورد 22 بهمن اتحاد و همدلی 
از  اعم  ایران  مختلف  اقوام  که  بود  ایران  الهی  امت حزب  میان 
ترک و کرد و بلوچ و لر را در کنار هم برای ابادانی و استقالل 

ایران به پا داشت .
ناصری در خاتمه گفت : حماسه ای دیگر در تراز تاریخ نهاوند در 
2 اسفند ماه با حضور مردم در انتخابات رقم می خورد و سیلی 

محکم تری به صورت دشمنان خواهند زد .

سردار شهید حاج ابوالقاسم وحید
تاریخ والدت : 1333/03/20 

تاریخ شهادت : 27 /1362/11
روستای  در   1۳۳۳ سال  ماه  خرداد  بیستم  وحید،  ابوالقاسم 

فیروزآباد، شهرستان نهاوند به دنیا آمد. از آنجا که در
دامان مادری مومن و سیده پرورش یافته بود، به نماز و تقوی 
بود به طوری که  با نظم  بسیار اهمیت می داد. بسیار مرتب و 

دوستانش او را »شیخ تمیز« صدا می کردند.
نزد دایی هایش که روحانی و سید بودند با قرآن آشنا شد و با 
معارف اعتقادی و اسالمی انس گرفت. دوران ابتدایی را از سال 
1۳۳9 تا 1۳4۳ در مدرسه روستای فیروزآباد گذراند. بعد از دوره 
وجود  با  کرد.  می  کار  و صحرا  مغازه  در  پدرش  همراه  ابتدایی 
خانواده،  اقتصادی  مشکل  خاطر  به  شد  مجبور  درس  به  عالقه 

ترک تحصیل کند.
همواره به فکر عبادت و راز و نیاز با خدا بود. کسی جرات نمی 
کرد در حضور او از کسی غیبت کند. از ده سالگی نماز و روزه 

اش هرگز قضا نشد.
در 18 سالگی ازدواج کرد، همسرش مومن بود و تقوای او را دلیل 

انتخاب خود بر می شمرد.
4 فرزند مومن و انقالبی به نام های خدیجه، ثریا، فاطمه و مقداد 

حاصل زندگی آنها است که از ابوالقاسم به یادگار مانده است.
به انسان های مومن و با تقوی، خصوصاً دایی هایش که روحانی 
بودند عالقه بسیار داشت و از افراد معتاد و قاچاقچی نفرت داشت 
. به مسئله حجاب بسیار حساس بود، همچنین در مورد انجام 
وظایف و واجبات دینی، به خصوص به کسانی که در ارتباط بود 

تاکید داشت که انسان راه را گم نکند.
همیشه امر به معروف و نهی از منکر می کرد.

در زمان طاغوت وقتی دو دختر سپاه دانشی برای خرید به مغازه 
او می روند، به خاطر بی حجابی آن ها، جنس نمی دهد. آن ها 
به پاسگاه شکایت می کنند و او هم در جواب می گوید به افراد 

بی حجاب چیزی نمی فروشیم.
به گفته پدرش، حاج محمد وحید، سال 1۳47 بود، به من گفت 
می خواهم صورت اموال را بگیرم و ببرم پیش آقای حیدری که 
از روحانیون شهید در واقعه 7 تیر بود و به همراه شهید بهشتی 
را حساب  ما  مال  زکات  و  ایشان خمس  که  رسید،  به شهادت 
باید هر  و  باشد،  پاک  باید  مال  ابوالقاسم عقیده داشت:   . کنند 

سال حساب اموال را بدهیم .
در مقابل مشکالت صبور بود و همیشه ذکر می گفت و سعی می 

کرد با مشورت و تالش مشکالت را حل کند.
برخورد می  با متانت و صبوری  در مقابل گرفتاری و مشکالت 
روایات  احادیث و  از  کرد و ضمن تالش در جهت رفع مشکل، 

استفاده می کرد و روش ائمه)ع( را الگو قرار می داد .
همیشه نماز را به جماعت و در مسجد می خواند و روزه مستحبی 
زیاد می گرفت. در ماه رمضان خانه اش میزبان روحانی مبلغ بود 
که برای برگزاری مراسم عبادی به روستا می آمد. یک ماه مبارک 

رمضان پذیرای روحانیون بود.
به فرزندانش توصیه می کرد که خوب درس بخوانند و نماز را 

همیشه اول وقت ادا نمایند و تقوی پیشه کنند.
در سال های انقالب در پخش اعالمیه فعالیت چشمگیری داشت 
پیروزی  با  گرفت.  قرار  ژاندارمری  بازجویی  مورد  بار  چندین  و 
انقالب و تحویل پاسگاه، شب ها تا صبح گشت و نگهبانی می 

داد. با شهید حجت االسالم حیدری در ارتباط بود.

شهید ابوالقاسم وحید الگوی رفتاری بچه حزب الهی ها 

راه  در  و  کرد  می  ارشاد  و  راهنمایی  را  مردم  انقالب  زمان  در 
انقالب فعالیت داشت. با پیروزی انقالب مسئول ارشادگاه نهاوند 
که در آنجا منافقین ارشاد می شدند شد. بسیار تالش می کرد 
افراد گمراه و غیر انقالبی را به راه راست هدایت کند. زمانی که 
با  او  کنند.  توبه  منافقین  از  خیلی  باعث شد  بود،  ارشادگاه  در 

استدالل و منطق افراد را جذب اسالم و انقالب می کرد.
همراه  به  خرابکار،  های  گروهک  و  انقالب  ضد  با  مبارزه  برای 
شهید علیمراد سلگی برای رفتن به کردستان اعالم آمادگی کرد. 
عاشق امام و روحانیت بود. عضو سپاه پاسداران شد و به یکی از 

امین ترین افراد سپاه تبدیل شد.
او از افراد ضد انقالب و کسانی که مخالف امام بودند، بدش می 
آمد و علیه آن ها برخورد می کرد. زمان انقالب با بخشدار منطقه 
که در خط امام نبود کاری کرد که آن بخشدار از کار برکنار شد.

از خصوصیات شخصیتی او ایمان، تقوی و دینداریش از همه بارز 
تر بود. فداکاری، ایثار، محبت، صمیمیت، ایمان و از همه مهم 
تر صله رحم او زبانزد خاص و عام بود. در حقیقت الگوی حزب 

الهی ها بود.
درامورخیریه و مسجد فعالیت داشت ودر ساخت مسجد فیروزان 
زحمات زیادی کشید. اوحقوقی که از سپاه پاسداران می گرفت 
به فقرا می داد. ازراه کاسبی و شراکتی که با پدرش داشت خرج 

خانواده اش را تامین می کرد.
امام حسین  زیارت حرم  انقالب،  و  پیروزی اسالم  آرزوهایش  از 
حکومت  برای  سازی  زمینه  انگیزه  به  بود.  کعبه  زیارت  و  )ع( 
مهدی موعود )عج ( و به خاطر خدا عازم جبهه شد. عقیده داشت 
باید آنقدر بجنگیم تا حکومت اسالم درسراسر جهان حاکم شود. 

این شهید واالمقام الگوی رفتاری بچه حزب الهی ها بود
باید به  نیاز دارند، ما  به خانواده اش می گفت: در جبهه به ما 
شهادت برسیم تا اسالم و امام زنده بمانند و شما باید صبر داشته 

باشید و استقامت کنید.
در استانداری کرمانشاه فردی خیانت نمود که ابوالقاسم متوجه 
طرف  از  و  کرد  خائن  آن  کار  متوجه  را  استاندار  و  شد  او  کار 
او عالقه  به  استانداری فرد خائن برکنار شد. استاندار کرمانشاه 

مند شد و او را مانند فرزند خود دوست داشت.
به  مدتی  از  بعد  و  بود  ذهاب  سرپل  عملیاتی  منطقه  در  مدتی 
منطقه چنگوله اعزام شد. فرمانده گروهان و معاون گردان بود و 

در عملیات های مختلف، بیش از ده بار مجروح شد.
در زمان بنی صدر جزو اولین کسانی بود که به خیانت های بنی 
صدر آگاه شد و رزمندگان را از کارهای او آگاه می کرد و برای 

بسیاری از رزمندگان علیه بنی صدر افشاگری می کرد.

عکس شهدا و جانبازان را به همرزمانش نشان می داد و می گفت 
:دنیا می گذرد. مگر انسان تا چه زمانی زنده است؟ ما نیز روزی 

خواهیم مرد، پس چه بهتر که با عزت بمیریم.
به خانواده اش توصیه می کرد در خط و راه امام و شهدا باشید و 
آرزو داشت فرزندانش انقالبی و مذهبی تربیت شوند ، از خانواده 

اش می خواست تا دعا کنند که شهادت نصیبش شود.
به مرخصی  ابوالقاسم  که  باری  آخرین   ، گفته همسر شهید  به 
آمد، زمان اعزام به جبهه یکی از بچه ها به سمتش دوید تا مانع 
رفتنش شود. گفت: اجازه نده، این بچه به طرف من بیاید، چون 

روحیه و اراده مرا تضعیف و در راه خدا سست می کند.
27 بهمن ماه سال 1۳62 در منطقه چنگوله تک تیرانداز عراقی 
بسیاری از رزمندگان را به شهادت می رساند. ابوالقاسم دالورانه و 
برای نجات جان بچه ها به طرف سنگر کمین عراقی ها رفت که 

مورد اصابت توپ مستقیم تانک قرار گرفت و به شهادت رسید.
پس از شهادت ابوالقاسم، برادرش عبدالکریم نیز به جبهه های 

حق علیه باطل شتافت و اسلحه برادر را به دست گرفت.
امام  است،  نوشته  اش  نامه  وصیت  در  وحید  ابوالقاسم  شهید 
خمینی نعمتی است که خدا به ملت مظلوم عطا کرده و امیدوارم 
به  اینجانب  باشند.  با عزت داشته  ( عمر  انقالب مهدی )عج  تا 
تمام کسانی که دلشان برای اسالم می تپد، می گویم به هوش 

باشید که تمامی کفر جهانی علیه اسالم به پا خاسته اند .
اکنون 6 سال از انقالب و سه سال و نیم از جنگ می گذرد و 
دوست و دشمن ایران اسالمی شناخته شده اند. پس وظیفه مان 
این صورت  نباید کوتاهی کنیم. در غیر  و  تر می شود  سنگین 
بالیی چند برابر بدتر از رژیم گذشته، مانند اآلن فلسطین، عراق، 

لبنان و مراکش باید متحمل شویم .
خدای نکرده اگر انقالب شکست بخورد، دیگر خبری از اسالم و 

آزادی نیست که امید است هرگز این اتفاق نیفتد.
وقتی وظیفه مان مشخص شد، باید همت کنیم و در جبهه ها 
حضور یابیم. ایران اسالمی با عراق به خاطر خاک نمی جنگد ، 

بلکه به خاطر دشمنانی چون آمریکا و شوروی می جنگیم.
به هوش باشید که زرق و برق دنیا شما را نفریبد. به فکر آخرت 
خواهم  می  همسرم  از  باشید.  حسین)ع(  امام  نزد  سربلندی  و 
که فرزندانم را خدمتگزار انقالب تربیت کند و صبر و استقامت 

داشته باشند.
نه شوق  از جهنم و  نه ترس  باش که  تو خود شاهد  بار خدایا، 
بهشت مرا به این راه کشاند بلکه به خاطر وظیفه اسالمی خود 

این راه را انتخاب کردم.

*****

شهید حاج عبدالکریم وحید 
تاریخ والدت : 1346/01/02 

تاریخ شهادت : 1366/05/09
حج  مشرکین  از  برائت  شهید  وحید«  عبدالکریم  »حاج  شهید 

خونین سال 1۳66
اعتقادی خود  و  تکلیف شرعی  بر  بنا  ایرانی  درآن سال، حجاج 
و  کفار  از  ایران  مسلمان  ملت  تنفر  عمومی  اعالم  هدف  با  و 
استعمارگران آمریکایی و اسرائیلی، راهپیمایی برائت از مشرکین 
راه انداختند که با هجوم نیروهای آل سعود و کشتار وحشیانه 

حجاج، بسیاری از حاجیان ایرانی به شهادت رسیدند.
عبدالکریم وحید دوم فروردین سال 1۳46 در روستای فیروزآباد 
از توابع استان همدان و در خانواده ای ساده  شهرستان نهاوند 
مصالح  مغازه  محمد  آقا  پدرش  آمد.  دنیا  به  مذهبی  و  زیست 
فروشی داشت و با تامین مصالح مورد نیاز مردم برای ساختمان 
سازی روزی حالل کسب می کرد و در تالش بود فرزندان خود 

را با سرشتی پاک و خداجوی پرورش دهد.
مقطع  دوم  سال  تا  و  دبستان شد  وارد  سال 1۳5۳  عبدالکریم 
متوسطه ادامه تحصیل داد و پس از آن در کنار پدر بزرگوار خود 

در فروشگاه مصالح ساختمانی مشغول کار شد.
ایران در مقابل رژیم طاغوت  سال های مبارزه و پیروزی مردم 
نوجوانی 11 ساله بود اما با همان دستان کوچک و همتی واال، 
همراه با دیگر جوانان و نوجوانان در راه پیروزی انقالب اسالمی 

مردم ایران گام برداشت.
های  گروه  با  همکاری  ضمن  اسالمی،  انقالب  پیروزی  از  پس 
بسیج  نیروی  به  مستضعفان،  و  محرومان  به  رسان  خدمت 

مستضعفین پیوست.
با آغاز جنگ تحمیلی و سال های دفاع مقدس، برادرش ابوالقاسم 
وحید روانه جبهه های نبرد حق علیه باطل شد و پس از سال 
ها مجاهدت در راه خدا، در بهمن سال 1۳62 با سمت فرمانده 

گردان به شهادت رسید.
عبدالکریم  جهادی  روحیه  بر  بسیاری  تاثیر  ابوالقاسم  شهادت 
گذاشت و با وجود سن و سال کم، ضمن مراقبت از فرزندان برادر 
شهیدش، فعالیت های خود در پشت جبهه و در یاری رساندن به 

جبهه های حق علیه باطل را دوچندان کرد.
این  حاصل  که  کرد  ازدواج  سالگی   18 سن  در  و   1۳64 سال 
ازدواج دو فرزند )رضا و زهرا( است که از او به یادگار مانده است.

پس از مدت ها خدمت به مردم و حضور در فعالیت های پشت 
جبهه، سال 1۳66 برای انجام مناسک حج روانه مکه مکرمه و 

مدینه منوره شد.
در آن سال، حجاج ایرانی بنا بر تکلیف شرعی و اعتقادی خود 
و  کفار  از  ایران  مسلمان  ملت  تنفر  عمومی  اعالم  هدف  با  و 
استعمارگران آمریکایی و اسرائیلی، راهپیمایی برائت از مشرکین 
راه انداختند که با هجوم نیروهای آل سعود و کشتار وحشیانه 

حجاج، بسیاری از حاجیان ایرانی به شهادت رسیدند.
عبدالکریم وحید نیز در 9 مرداد سال 1۳66 در مکه مکرمه و در 
حال احرام، به دلیل فریاد شعارهای آزادی و آزادگی و دفاع از 
مظلومان عالم، به ضرب گلوله کفار، به شهادت رسید و به برادر 

شهیدش پیوست.
پیکر مطهر وی پس از انتقال به وطن، در گلزار شهدای زادگاهش 

به خاک سپرده شد.
در بخشی از وصیتنامه شهید آمده است: خداوندا االن که عازم 
خانه تو هستم از تو می خواهم که از گناهانم بگذری و در آن 
به من صبر عطاء  و  مقاومم کنی  فرسا  و طاقت  گرمای سوزان 

فرمایی.
خدایا رزمندگان عزیزمان را در جبهه های حق علیه باطل پیروز 
گردان و به امام عزیزمان طول عمر عطاء فرما و به امت مقاومت 

و صبر عطاء فرما.
در  )ص(  محمد  که  هستم  ای  منطقه  آن  عازم  اینکه  از  خدایا 
می خواست  قربانی  اسماعیل  که  آنجایی  در  و  گذاشت  پا  آنجا 
شود صحرایی سوزان، خدایا در صحرای محشر پاهایم را نلغزان 
و مقاومم گردان و در عرفات و منا اعمالم را مورد قبول گردان، 

انشاءاهلل  

*****

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

امام جمعه نهاوند : 

شرکت حداکثری ما در این انتخابات باعث 
رشد بیشتر انقالب اسالمی ایران  خواهد شد

مش صادق ۵1

شهید حاج عبدالکریم وحید سردار شهید حاج ابوالقاسم وحید

یك زبان دارم، دو ات دندان لق

                                      مي زنم ات مي توانم حرف حق  
به قلم: جوالدوز

برای  خیابان  بود  رفته  صادق  مش 
خرید و انجام کارهای دیگر. 

 تازه برگشته بود ، رفته بود جلو آینه 
و داشت خودش را مرتب میکرد . 

دنبال  و  بود  آورده  اصالح  وسایل 
رنگ مو و.... بود. 

گل نساء با تعجب از پشت نگاهش می 
کرد برای پیرمرد  واهلل خجالتی داره، 
ایما،وه،ای،کارا،چه!!  وسال  سن  آخه 
 ، مکنی،دیه  کار  ساله  چل  دیه  تو 
رمق نری واسی سرپا ، ایی،کارا،شیه 
و  اشتیاق  با  صادق  مش  ناگهان  که   
هفتاد  و چروک  از چین  پر  لبخندی 

سال زندگی گفت: 
باید بری خیاوو ، بی نی چه خوره !!  

یارو هم سن وسال آقا خدابیامرزمه ، 
موخا ، با وکیل ... میر مه شینم کمتره 

عه اینا  
گل نساء جووو ، خوتم مای ما بینم، 
مشاورم ، همه کاره م ، قول همه چی 

وت مم. 
بیا کمک کوو ، مه ، یه ذره ی جووتر 

بام، حسرت وه دل نمونم. 
بود  در حال غش  از خنده  نساء  گل 
گفت : آخه صادق جوو ، ایما دیه اٌفتو 

لِو ِبونیم  .
کارمو تمومه . بیا یه سر بریم زیارت 

بعدشم وره خومو استراحت بکنیم. 
جات  سر  بنیش   . دال  بی  کو  ولمو 

.پیرمرد طماع.


