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تبریک انتصاب 

 جناب آقای محمد حسین دارایی 
ــه  ــی ب ــته حضرتعال ــاب شایس انتص
ــرورش  ــوزش و پ ســمت ریاســت آم
شهرســتان نهاونــد را تبریــک عــرض 
ــایه  ــت در س ــد اس ــوده ، آرزومن نم
تائیــدات خداونــد متعــال ، فرهنگیان 
ــت  ــتان تح ــن شهرس ــه ای فرهیخت
مدیریــت شــما ، دوران اوج و آرامــش 

ــد . ــدی را طــی نماین جدی
ماهنامه و پایگاه خبری فریاد نهاوند

جناب آقای اسداهلل ربانی مهر 
ــای  ــاب آق ــد جن ــرادر ارجمن ب
ــاب  ــر انتص ــی مه ــداله ربان اس
شایســته جنابعالــی را بــه عنوان 
مدیــر  و  اســتاندار  »مشــاور 
اســتانداری  عمومــی  روابــط 
عــرض  تبریــک  همــدان«  
نمــوده ، از خداونــد متعــال برای 

شــما آرزوی توفیــق و ســربلندی داریــم .
ماهنامه و پایگاه خبری فریاد نهاوند

دکتر مهرداد سعدی نژاد
ــس  ــبانه روزی رئی ــای ش ــاش ه ــات و ت ــیله از زحم بدینوس
نهاونــد جنــاب  اداره ورزش وجوانــان شهرســتان  ســابق 
ــژاد )قهرمــان اســبق کشــتی  آقــای دکتــر مهــرداد ســعدی ن
جهــان( تقدیــر و تشــکر نمــوده و همچنیــن انتصــاب جنــاب 
ــان  ــه ریاســت اداره ورزش و جوان ــای رامیــن درویشــی را ب آق
ــن  ــرای ای ــه و ب ــت گفت ــک و تهنی ــد تبری ــتان نهاون شهرس
ــاش  ــق در خدمتگــزاری و ت ــت و توفی ــزان آرزوی موفقی عزی

ــم .  ــد را داری ــتان نهاون ــاء ورزش شهرس ــرای ارتق ب
ماهنامه و پایگاه خبری فریاد نهاوند
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به قلم : مدیر مسئول 
ــار سرشــار از افــت و خیــز جریــان هــای   همیشــه ی تاریــخ ایــن دی
سیاســی وبــرد وباخــت آنهاســت. گروهــی میرونــد و گروهــی مــی آیند  
ــعارهای   ــه ش ــود ک ــد ب ــی خواهن ــه، مردمان ــن میان ــان ای ــا قربانی تنه
ــه گمــان  ــاور کــرده  و ب ظاهــر فریــب و مقطعــی ایــن گــروه هــا را ب

ــه بخشــی  از خواســته هــا و آمالشــان خواهنــد رســید . خــود ب
 در میانــه ایــن بــرد و باخــت هــا  چــه حــق هــا کــه پایمــال  و چــه 
ــرگردان و  ــوند  و س ــود  می ش ــه ناب ــا ک ــدی ه ــتعدادها و توانمن اس
ــی  ــر م ــد و آواره ی شــهرهای دیگ پریشــان خاطــر مهاجــرت می کنن
شــوند  بــه جــرم حضــور در انتخابــات امــاااااا در ســتاد ســایر کاندیدها!!  

و از نظــر جریــان  پیــروز ، ایــن جرمــی نابخشــودنی اســت!!!!
 راســتی اگــر قــرار اســت مــردم همــه در یــک ســتاد انتخابــات باشــند 
و بــه یــک کاندیــدا رای دهنــد  پــس شــور و شــعف انتخاباتــی چگونــه 

پدیــد مــی آیــد؟؟ در ایــن صــورت رقابــت چــه مفهومــی دارد !!
ــه ســفارش  ــد شــاهد  حــذف تجربه هــا ب ــی بای ــا چــه زمان  راســتی ت

ــاران انتخاباتــی  از سیســتم اداری  مملکــت باشــیم!  ی
ــر ایــن کینــه ورزی هــای  انتخاباتــی و بانــدی خواهــد  ــا پایانــی ب  آی

بــود؟ 
ــی  ــر م ــبک فک ــخیف و س ــدر  س ــردم نهاونداینق ــن م ــرا منتخبی  چ
کننــد و در دام شــیادهای سیاســی مــی افتنــد  و بازیگــر صحنــه هــای 
طراحــی شــده  در شــب نشــینی هــای عــده ای فرصــت طلــب مــی 

شــوند؟! 
 بــرای منتقدیــن خــود،  شمشــیر را از رو نبندیــد، بگذاریــد سخنانشــان 
را بگوینــد.  شــعارهای انتخاباتــی خــود را فرامــوش نکــرده ایدکــه مــی 
ــار  ــن دی ــردم ای ــه م ــده هم ــوم  نماین ــاب ش ــن انتخ ــر م ــد اگ گفتی
ــزل  ــده  ع ــوز نیام ــد  هن ــوش کرده ای ــراً فرام ــا ظاه ــود. ام ــم ب خواه

ونصــب هــای  بــی حســاب و کتــاب را آغــاز کــرده ایــد!!!
 باید گفت سالی که نکوست از بهارش پیداست...

ــابق  و اســبق  ــدگان س ــان از نماین ــاد ت ــه انتق ــد ک ــوش نفرمائی  فرام
ــی حســاب و  ــان  ب ــول خودت ــه ق ــای ب ــزل و نصب ه ــن ع ــی همی یک
ــرای دیگــران حــرام و  ــوده اســت!! و چــه شــده اســت کــه ب کتــاب ب

ــاح اســت؟؟!!  ــرای شــما مب ب
ــا ایــن شــرایط عقــده هــا  وکینــه هــا ســرریز   همــه میدانیــم کــه ب
ــگ و  ــام نن ــز ن ــن دام  ج ــید در ای ــب باش ــا مراق ــرد  ام ــد ک خواهن

ــد .  ــد دی ــیاه نخواهی ــه ای س کارنام
ــر و انتصــاب  ــن  مدی ــن و آن  و عــزل ای ــه  ای ــه جــای پرداختــن ب  ب
ــه  ــن شــهر بیندیشــید  _ ب ــه مشــکات ای ــان،  ب آن عضــو  ســتاد ت
وعــده هائــی کــه داده ایــد  _ و بــه گــذر زمــان... کــه  باالخــره... ایــن 

نیــز بگــذرد.
ــرت درو  ــم نف ــه بکاری ــر کین ــه اگ ــم ک ــوش کنی ــد فرام ــه نبای  هم

ــن . ــرد... همی ــم ک خواهی

بهرام نیا درهشتاد و دومین و آخرین نطق خود در مجلس شورای اسالمی اعالم کرد :

پنج پروژه ملی غیر قابل حذف 
با بودجه کشوری و ملی برای نهاوند گرفته ام 

 پروژه سد گرین هم تعطیل شدنی نیست

فریــاد نهاونــد : بــا شــروع بــکار مجــدد ســدگرین و بازگشــت آن بــه 
چرخــه اجرایــی کشــور در آبــان مــاه ســال گذشــته بــرای جلوگیــری از 
ــون  ــاده ۵۶ قان ــای الزم در م ــروژه پیش بینی ه ــن پ ــدن ای ــل ش تعطی
انجام شــده تــا تأمیــن اعتبــار پــروژه ســد گریــن متوقــف نشــود . دکتــر 
حســن بهــرام نیــا در خصــوص فعالیــت ســد گریــن و همچنیــن اخــذ 
ردیــف اعتبــار ملــی، گفــت : مزیــت پــروژه ســد گریــن نهاونــد در مقــام 
ــف  ــه ردی ــر اینک ــاوه ب ــه ع ــت ک ــن اس ــا ای ــایر پروژه ه ــا س ــه ب مقایس
ــه  ــا اشــاره ب بودجــه ملــی دارد از مــاده ۵۶ هــم برخــوردار اســت . وی ب
تعریــف مــاده ۵۶، گفــت: مــاده ۵۶ بــه ایــن معنــی اســت کــه اگــر زمانــی 
دولــت بنــا بــه مشــکات و کمبودهــای اعتبــاری در اجــرای پــروژه نتوانــد 
بــه تعهــدات خــود در قبــال پیمانــکار پایبنــد باشــد و آن هــا را اجرایــی 
کنــد بانک هــا می بایســت نســبت بــه تأمیــن اعتبــار پــروژه از 0 تــا صــد 
بــا ضمانــت دولت بــه پیمانــکار اعتبــار موردنیــاز را تزریق نمایــد . نماینده 
مــردم نهاونــد در مجلــس شــورای اســامی، تصریح کــرد: در پایــان اجرای 
پــروژه و بهره بــرداری پــس از دو ســال میــزان مبلــغ ریــال کــه بانــک بــه 
پیمانــکار داده عــاوه بــر بهــره بانکــی آن در دو نوبــت از دولــت دریافــت 
نمایــد کــه این یکــی از ویژگی هــای بســیار مهــم ایــن پــروژه اســت کــه 
مانــع تعطیلــی ایــن پــروژه در صــورت نبــودن اعتبــار در دولــت می شــود. 
وی افــزود: در حــال حاضــر ایــن پــروژه دارای ردیــف ملــی با شــماره پروژه 
1307003081 می باشــد کــه طــی ســال گذشــته و ســال جــاری دارای 
18 میلیــارد تومــان اعتبــار بــوده اســت. دکتــر بهــرام نیــا بابیــان اینکــه 
تاکنــون از ایــن میــزان اعتبــار 4 میلیــارد تومــان بــه پــروژه تزریق شــده 

و مابقــی بایــد توســط دولــت به حســاب پیمانــکار واریــز گــردد ، گفــت: 
ــه ای  ــاون ســازمان برنامه وبودجــه نام ــه مع ــاز ســال جــاری ب قبــل از آغ
ــده  ــروژه ارسال ش ــکار پ ــه پیمان ــار ب ــی اعتب در خصــوص پرداخــت مابق
ــد. وی  ــادر نمودن ــت را ص ــد پرداخ ــریع دررون ــتور تس ــان دس ــه ایش ک
ــار در  ــن اعتب ــه ای ــه اینک ــه ب ــا توج ــال ب ــرد: علی ایح ــان ک خاطرنش
ســازمان برنامه وبودجــه موجــود اســت و دوره قانونــی نمایندگــی اینجانــب 
بــه اتمــام رســیده الزم اســت مســئولین شهرســتان جهــت جلوگیــری از 
برگشــت پــول بــه خزانــه، متعاقــب نامــه بنــده پیگیــری نماینــد تــا اعتبار 

مذکــور واریــز گــردد.
نماینــده مــردم نهاونــد در مجلــس شــورای اســامی ، گفــت : درهرصورت 
ــی  ــه مل ــف بودج ــاده ۵۶ و ردی ــر م ــه  ب ــه تکی ــه ب ــا توج ــروژه ب ــن پ ای
ــزان  ــزود : می ــد. وی اف ــد ش ــود و نخواه ــل نمی ش ــه تعطی ــچ  وج به هی
اعتبــار تمام شــده بــرای پــروژه ســد گریــن همچنــان کــه بــه پیمانــکار 
در پیمــان تسلیم شــده از محــل اعتبــارات دولتــی حــدود 22۵ میلیــارد 
ــت. ــان اس ــارد توم ــاده ۵۶ ،  42۵ میلی ــارات م ــل اعتب ــان و از مح توم

ــان گفــت: در ضمــن همــه ۵ پروژه هــای ملــی ردیــف  بهــرام نیــا در پای
دار کــه تعــداد آن هــا ۵ پــروژه اســت همگــی دارای ردیــف و اعتبــار ملــی 
اســت. یاراحمــدی مشــاور پــروژه ســد گریــن نهاونــد نیــز، اظهــار کــرد: 
پــروژه ســد گریــن در حــال حاضــر بــا توجــه بــه مصوبــات ســتاد ملــی 
کرونــا بــا ظرفیــت حداقلــی در حــال فعالیــت اســت امــا به محــض عــادی 
شــدن شــرایط و اعــام شــرایط عــادی از ســوی وزارت بهداشــت عملیــات 

ــد. ــه می یاب ــوان ادام ــا تمــام ت ــی ب اجرای

رهبر معظم انقالب :

در ماه مبارک رمضان یک رزمایش گسترده 
برای مواسات، همدلی و کمک مؤمنانه به 
نیازمندان و فقرا در جامعه شکل بگیرد 

چهلمین روز شهادت سردار سر 
تیپ حاج میرزا محمد سلگی

رئیس  اداره آموزش و پرورش نهاوند :

"شاد"، برنامه ای بومی، ایمن و 
اختصاصی برای آموزش و پرورش

کاهش 50 درصدی بستری و 70 
درصدی  مرگ و میر کرونایی در ایران

عناوین مطالب

پیــش از ایــن ، اســتاد ارزشــمند دانشــگاه، 
ــس از  ــت و پ ــهبازی ریاس ــی ش ــد تق محم
ــن   ــتی ای ــوروزی سرپرس ــد ن ــان حمی ایش

جمعیــت را بــر عهــده داشــتند. نشــریه 
و پایــگاه خبــری فریــاد نهاونــد آنایــن 
ــات  ــی از زحم ــپاس  و قدردان ــن س ، ضم

ــهبازی و  ــی ش ــد تق ــدر محم ــتاد گرانق اس
حــاج حمیــد نــوروزی ، بــرای جنــاب آقــای 

کیانــی آرزوی موفقیــت  می نمایــد.

ــاس  ــای عب ــاب آق ــته جن ــاب شایس انتص
ــی  ــتان عموم ــمت دادس ــه س ــت ب آزادبخ
ــک  ــد ، را تبری ــتان نهاون ــاب شهرس و انق
ــرای  ــزرگ ب ــد ب ــوده و از خداون ــرض نم ع
ــه  ــه جامع ــزاران ب ــه خدمتگ ــان و هم ایش
ــاً  ــم ، ضمن ــق داری ــامی ، آرزوی توفی اس
انتصــاب شایســته جنــاب آقــای ســید 
ــاون  ــمت مع ــه س ــوی را ب ــادی مصطف ه
تهنیــت  و  تبریــک  دادســتان همــدان 
عــرض نمــوده  ، همچنیــن از تــاش و 
ــتان  ــاب در ســمت دادس ــت آن جن مدیری
ســابق شهرســتان نهاونــد ، نهایــت ســپاس 

ــم .  ــی نمائی ــی را م و قدردان

ماهنامه و پایگاه خبری فریاد نهاوند

 اقایان سید هادی مصطفوی  و 
عباس آزاد بخت

علی کیانی رئیس جمعیت هالل احمر نهاوند شد

علی کیانیمحمد تقی شهبازی حمید نوروزی
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ــان  ــا بی ــی ب ــد موالی ــرهنگ محم س
اینکــه بیانیــه فرهنگیــان انقابــی کــه 
ــه  در روزهــای گذشــته منتظــر شــد ب
بســیج فرهنگیــان ارتباطــی نــدارد، 
گفــت: از نظــر مــا شــئون عــزل و 
پــرورش  آمــوزش و  نصــب هــا در 
اســتان بــا چیــزی کــه در بیانیــه آمــده 

کمــی متفــاوت اســت امــا ایــن بیانیــه را هــم نمــی تــوان رد کــرد . 
محمــد موالیــی، رئیس بســیج فرهنگیــان اســتان همــدان در خصوص 
ســرانجام ســند تحــول بنیادیــن آمــوزش و پــرورش در اســتان همــدان 
اظهــار کــرد: برداشــت مــا ایــن اســت کــه ایــن ســند در حــد حــرف 

ــت. ــده اس ــل نش ــوزه عم ــده و وارد ح ــی مان باق
وی افــزود: درســت اســت کــه فعالیــت هــای نــرم افــزاری در زمینــه 
ســند تحــول بنیادیــن انجــام شــده امــا معتقــد هســتیم ایــن قضیــه 
در حــد تئوریــک باقــی مانــده اســت. رئیــس بســیج فرهنگیــان اســتان 
همــدان ادامــه داد: وزارت آمــوزش و پــرورش اعــام کــرده که در ســال 
۹۹ ســند تحــول بنیادیــن آمــوزش و پــرورش بــه صــورت عملــی اجــرا 

مــی شــود.

در شرایط کرونایی آماده کمک به آموزش و پرورش هستیم

موالیــی در مــورد تعطیلــی مــدارس در شــرایط وجــود کرونــا و فراهــم 
نبــودن زیــر ســاخت هــا بــرای آمــوزش مجــازی، خاطــر نشــان کــرد: 
مــا بــه عنــوان بســیج مــی توانیم بــه آمــوزش و پــرورش در ایــن زمینه 
کمــک کنیــم امــا نمــی توانیــم در بحــث تدریــس فعالیــت مســتقیمی 
داشــته باشــیم. وی تصریــح کــرد: ســوال مــا از آمــوزش و پــرورش ایــن 
ــی بضاعــت و  ــوزان ب ــش آم ــرای دان ــوان ب ــه مــی ت اســت کــه چگون
ــداری  ــل خری ــی موبای ــد گوش ــی توانن ــه نم ــی  ک ــکل مال دارای مش

کننــد، زمینــه آمــوزش و تحصیــل برابــر فراهــم کــرد.
ــرای قشــر  ــد ب ــرورش بای ــوزش و پ ــه آم ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی ب موالی
ضعیــف و آســیب پذیــر جامعه، روســتاییان و افــرادی که از زیرســاخت 
هــای اینترنتــی محــروم هســتند اقداماتــی ویــژه انجــام دهــد، اضافــه 
کــرد: البتــه بســیج فرهنگیــان در ایــن زمینــه معتقــد اســت کــه بایــد 
DVD آمــوزش درســی بــرای ایــن دانــش آمــوزان تهیــه و بیــن آنهــا 

توزیــع شــود.

بیانیه فرهنگیان انقالبی نه قابل رد است، نه قابل تایید
رئیــس بســیج فرهنگیــان اســتان همــدان بــا بیــان اینکــه در صــورت 
مشــکل بــرای توزیــع DVD آموزشــی بســیج فرهنگیــان مــی توانــد 
ــه  ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــد. وی ب ــرورش باش ــوزش و پ ــال آم ــک ح کم
دانــش آموزانــی کــه مشــکل مالــی دارنــد بــا تعطیلــی مــدارس و عــدم 
برنامــه ریــزی آمــوزش و پــرورش در اســتان مــا از تحصیــل بــاز مانــده 
انــد، افــزود: در شــرایط کنونــی در اســتان هــای دیگــر ماننــد اســتان 
کهگیلویــه و بویــر احمــد فقــط 17 خــط تلفــن بــا 130 معلــم بــرای 
رفــع اشــکال دانــش آمــوزان در روزهــای تعطیلــی مــدارس در نظــر 
گرفتــه انــد و تــا حــدود زیــادی نیــز موفــق عمل کــرده انــد و از اســتان 

مــا و برخــی دیگــر از اســتان هــا بهتــر عمــل کــرده انــد.
موالیــی در خصــوص بیانیه منتشــر شــده از طــرف برخــی از فرهنگیان 
انقابــی همــدان مبنــی بــر نگاه سیاســی و عــزل و نصب های سیاســی 
در آمــوزش پــرورش اســتان گفــت: ایــن بیانیــه بــه مــا ربطــی نــدارد 
امــا بــه طورکلــی موضــوع قابــل بحــث وقابــل تامل اســت و نمــی توان 
رد کــرد واز نظــر مــا شــئون عــزل و نصــب هــا بــا چیــزی کــه دربیانیه 

آمــده کمــی متفاوت اســت.

فرمانــده ســپاه ناحیــه نهاونــد در 
پــی اظهــار لطــف مقــام معظــم 
ــادی  ــات جه ــه اقدام ــری ب رهب
ــد در ایــام  ــوان بســیجی نهاون بان
در  اکنــون  و  مقــدس  دفــاع 
مبــارزه بــا بیمــاری کرونــا گفــت 
: از اینکــه رهبــر معظــم انقــاب 
ــیجی  ــر بس ــوان جهادگ ــه بان ب

ــم . ــکر میکن ــر و تش ــد تقدی ــف نمودن ــار لط ــد اظه ــتان نهاون شهرس
ــه  ــوان  و مجموع ــار بان ــه ی افتخ ــن مای ــزود : ای ــاری اف ــی مخت عل
جهادگــران بســیج شهرســتان نهاونــد اســت کــه مــورد لطــف و عنایــت 
ــد  ــخنان و تمجی ــرد : س ــراز ک ــد . وی اب ــرار گیرن ــم ق ــری معظ رهب
رهبــری  موجــب انگیــزه و شــور مضاعفــی در بیــن جهادگــران بســیج 
شهرســتان شــده اســت بطــوری کــه تــوان و نیــروی کاری در امــر جهاد 
ــد  ــده ســپاه نهاون ــرو شــده اســت .  فرمان ــا رشــد چشــم گیــری روب ب
ــادی  ــروه جه ــد 20 گ ــتان نهاون ــطح شهرس ــا در س ــرد: م ــح ک تصری
فعــال داریــم کــه در قالــب قــرارگاه جهــادی شــهید امیــدی در عرصــه 
هــای مختلــف ارائــه خدمــت می کننــد. مختــاری ادادمــه داد : یکــی از 
ایــن گــروه هــای جهــادی گــروه جهــادی بقیــة اهلل )عــج( اســت کــه 
بــا شــیوع بیمــاری کرونــا و بنــا بــه نیــاز شهرســتان بــه ماســک ، بــا 
همــکاری و نظــارت شــبکه بهداشــت و درمــان نهاونــد اقــدام بــه تهیــه 
تولیــد و توزیــع ماســک در شهرســتان نمــود .  وی افــزود : در ایــن گروه 
خواهــران بســیجی جهادگــر مرحلــه تهیــه و تولیــد را برعهــده دارنــد و 
بــرادران امــور پشــتیبانی و توزیــع را انجــام می دهنــد. علــی مختــاری 
خاطــر نشــان کــرد : در پــی انعــکاس فعالیــت هــای ایــن گــروه جهادی 
در رســانه هــا ، موجــب ابــراز لطــف و تعریــف و تمجیــد رهبــر انقــاب 
قــرار گرفــت. فرمانــده ســپاه نهاونــد بــا اشــاره بــه اینکــه امــروز جبهــه 
مبــارزه بــا کرونــا همــان جبهــه دفــاع مقــدس اســت اضافــه کــرد :  در 
ــادران  ــدران و م ــه دســت پ ــزت کشــور ب ــاع و ع ــان پرچــم دف آن زم
ایــن جوانــان بــوده اســت و امــروز بــه دســت ایــن جوانــان و نوجوانــان 
ــن شــکل در حــال حراســت و  ــه بهتری ــه ب رســیده اســت و الحــق ک
نگهــداری از ایــن پرچــم هســتند. وی در پایــان اظهــار داشــت : اینجانب 
نیــز ضمــن تشــکر و قدردانــی از زحمــات تمامــی گــروه هــای جهــادی 
ــه  ــی دارم ک ــام م ــد اع ــتان نهاون ــان  در شهرس ــات آن ــیج و اقدام بس
مجموعــه ســپاه و بســیجیان و جهادگــران  ، همپــای نهادهــای دیگــر تا 

پایــان بیمــاری کرونــا در کنــار مــردم خواهنــد بــود .

رئیس بسیج فرهنگیان استان همدان:

» بیانیه« فرهنگیان انقالبی به ما ارتباطی ندارد
آمادگی بسیج فرهنگیان

 برای کمک به »آموزش مجازی« دانش آموزان

فرمانده سپاه نهاوند؛

اظهار لطف مقام معظم رهبری به بانوان 
نهاوند انگیزه مضاعف به جهادگران بخشید

رهبــر معظــم انقــاب اســامی در خجســته عیــد نیمــه ی 
ــداه  ــا ف ــم ارواحن ــرت بقیةاهلل االعظ ــاد حض ــعبان و می ش
در ســخنان زنــده و تلویزیونــی خطــاب بــه ملــت شــریف 
ایــران، احســاس نیــاز عمیــق و گســترده ی بشــریت امــروز 
ــا  ــد و ب ــابقه خواندن ــخ کم س ــول تاری ــی را در ط ــه منج ب
ــی  ــار یعن ــازنده ی انتظ ــی و س ــای حقیق ــر معن ــد ب تأکی
ــدام  ــرج و تحــرک و اق ــه گشــایش و ف ــاد ب ــد و اعتق »امی
ــت  ــد: مل ــن« افزودن ــده ی روش ــه آین ــتیابی ب ــرای دس ب
ایــران در آزمــون بیمــاری اخیــر خــوش درخشــید و رفتــار 
ــوب  ــا خ ــتن توصیه ه ــه کار بس ــی آن در ب ــم عموم و نظ
ــف  ــرهای ضعی ــی قش ــرای برخ ــی ب ــه زندگ ــت البت اس
ــد  ــه مســئوالن بای ــذران اســت ک ــال گ ــا ســختی در ح ب
ــر  ــریع تر و بهت ــه س ــا را هرچ ــه آنه ــک ب ــای کم برنامه ه
ــش  ــه رزمای ــاه رمضــان امســال را ب ــز م ــردم نی اجــرا و م

ــد. ــل کنن ــدان تبدی ــه نیازمن گســترده ی کمــک ب
ــا تبریــک عیــد میــاد حضــرت  رهبــر انقــاب اســامی ب
ولی عصر)عــج( بــه ملــت ایــران، مســلمانان و همــه ی 
ــد: احســاس نیــاز آگاهانــه ی  آزادی خواهــان جهــان افزودن
نخبــگان جهــان و نیــاز ناخــودآگاه امــروز توده هــای 
ملتهــا بــه »یــک دســت قــدرت الهــی، بــه امامــت معصــوم 
و بــه حقیقــت واالی مهــدی موعــود« نشــان دهنده ی 
ــون و مســلکهای  ــب گوناگ ــه مکات ــت اســت ک ــن واقعی ای
ــا همــه ی ادعاهــا، نتوانســته اند آرامــش  مختلــف بشــری ب

ــد. ــان بیاورن ــه ارمغ ــا ب ــرای ملته ــبختی را ب و خوش
ایشــان بــا اشــاره بــه مشــکات گوناگــون جامعــه ی بشــری 
ــر،  ــی، فق ــد: بی عدالت ــا وجــود پیشــرفتهای علمــی گفتن ب
ــیع  ــیار وس ــی بس ــکاف طبقات ــاه، ش ــا، گن ــاری، فحش بیم
و سوءاســتفاده ی قدرتهــا از علــم، موجــب شــده کــه 
ــراب  ــتگی، اضط ــاس خس ــار احس ــری دچ ــه ی بش جامع
و گرفتــاری باشــد و احســاس نیــاز بــه یــک دســت 

ــرد. ــا اوج بگی ــای دنی ــه ج ــش در هم نجات بخ
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای علــم و خــرد و تجربــه را 
از نعمتهــای بــزرگ الهــی و حل کننــده ی بســیاری از 
ــم و  ــد: عل ــان کردن ــا خاطرنش ــمردند ام ــکات برش مش
ــره  ــد گ ــات شــده، نمیتوان ــون اثب ــه تاکن خــرد همچنان ک
ــگی  ــن آرزوی همیش ــق ای ــد و تحق ــاز کن ــی را ب بی عدالت
ــن  ــه همی ــی دارد و ب ــدرت اله ــت ق ــه دس ــاز ب ــر نی بش
علــت، مأموریــت بــزرگ حضــرت بقیه اهلل االعظــم پــر 

ــت. ــدل اس ــط و ع ــن از قس ــردن زمی ک
ــان  ــت وعده داده شــده در زم ــاب اســامی عدال ــر انق رهب
ظهــور صاحب الزمــان را عدالــت در همــه ی شــئون زندگــی 
بشــر از جملــه عدالــت در قــدرت، ثــروت، ســامت، کرامت 
انســانی و منزلــت اجتماعــی خواندنــد و افزودنــد: بــه لطــف 
و قــدرت الهــی ایــن وعــده بــا دســت قــدرت امــام عصــر 

حتمــاً محقــق خواهــد شــد.
ــه بیــان وعــده ی  ــا اشــاره ب حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای ب
»فــرج و حرکــت عظیــم الهــی« در همــه ی ادیــان افزودند: 
انتظــار فــرج در اســام انتظــاری ســازنده و همــراه بــا امیــد 
ــه  ــت همان گون ــن عل ــه همی ــدام اســت و ب و تحــرک و اق
ــار  ــد، انتظ ــدی فرموده ان ــه ی ه ــم و ائم ــر خات ــه پیامب ک
فــرج جایــگاه بســیار مهمــی دارد و برتریــن اعمــال اســت.

را  ولی عصــر  حضــرت  فــرج  انتظــار  انقــاب،  رهبــر 
ــه  ــد: البت ــد و افزودن ــار خواندن ــداق انتظ ــن مص مهم تری
ــور  ــه ی ام ــه هم ــر ب ــد ناظ ــایش بای ــرج و گش ــار ف انتظ
ــه همیــن علــت انتظــار فــرج، خــودش  زندگــی باشــد و ب
یــک گشــایش اســت چــرا کــه انســان را از یــأس و 

درماندگــی نجــات میدهــد.
ــت  ــه ام ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــه ای ب ــت اهلل خامن ــرت آی حض
ــأس  ــار ی ــد دچ ــه ای نبای ــچ حادث ــدی)ص( در هی محم
و ناامیــدی شــود، افزودنــد: انتظــار فــرج بــه معنــای 
نشســتن، بی عملــی و چشــم بــه در دوختــن نیســت بلکــه 
بــه معنــای آمــاده شــدن و اقــدام کــردن بــرای دســتیابی 

ــت. ــده اس ــده ی داده ش ــن و وع ــده ی روش ــه آین ب
ایشــان افزودنــد: بــه همیــن علــت بــرای ایجــاد جامعــه ی 
مهــدوی بایــد هــم خودســازی کــرد و هــم بــه قــدر تــوان 
ــه جامعــه ی مهــدوی  دگرســازی، و محیــط پیرامونــی را ب
کــه جامعــه ی قســط، عدالــت، معنویــت، معرفــت و 

ــرد. ــک ک ــزت اســت، نزدی ــرادری و ع ب
ــرج را در  ــی ف ــار حقیق ــه ای انتظ ــت اهلل خامن ــرت آی حض
ــرای ظهــور  ــا بی صبــری و مــدت معیــن کــردن ب تضــاد ب
بــرای  آماده ســازی  در  افزودنــد:  و  خواندنــد  حضــرت 
ــرا  ــت چ ــوع اس ــردن ممن ــه ک ــری و عجل ــرج، بی صب ف
ــانها  ــه ی انس ــتاب و عجل ــای ش ــر مبن ــروردگار ب ــه پ ک
تصمیــم نمیگیــرد، ضمــن اینکــه هــر حادثــه وقــت معیــن 
و حکمتــی دارد و بــر اســاس آن حکمــت انجــام میشــود.

ــا در  ــه اوضــاع ناشــی از بیمــاری کرون ــا اشــاره ب ایشــان ب
جهــان افزودنــد: انتظــار فــرج بــه معنــای فــرج و گشــایش 
ــاِن  ــت انس ــن عل ــه همی ــت؛ ب ــز هس ــدت نی ــد از ش بع
ــا  منتظــر از ایــن حادثــه مأیــوس و متاطــم نمیشــود و ب
ــک  ــاع باش ــن اوض ــه ای ــد ک ــود میدان ــش خ ــظ آرام حف

ــرد. ــر خواهــد ک تغیی
ــب  ــات را موج ــا و مناج ــه ای دع ــت اهلل خامن ــرت آی حض
افزایــش آرامــش ناشــی از انتظــار فــرج دانســتند و افزودند: 
در دو مــاه پــر برکــت شــعبان و رمضــان، ادعیه ی فــراوان و 
دارای مضامیــن عالــی وجــود دارد کــه میتــوان بــا مناجــات 
ــدی،  ــه ی ه ــا ائم ــاز ب ــروردگار و راز و نی ــا پ ــتغاثه ب و اس
رحمــت الهــی را جلــب و احســاس آرامــش بیشــتری کــرد.

رهبــر انقــاب اســامی بــا اشــاره به مناجــات دیشــب ملت 
ایــران بــا پــروردگار در شــب میــاد حضــرت مهــدی موعود 
تأکیــد کردنــد: میلیون هــا دســتی کــه دیشــب بــه آســمان 
ــتغاثه  ــه درگاه او اس ــاز و ب ــدا راز و نی ــا خ ــد و ب ــد ش بلن
ــی و  ــت اله ــب رحم ــب جل ــک موج ــاً و باش ــرد، قطع ک
منجــر بــه بــروز بــرکات فــردی و اجتماعــی خواهــد شــد.

ــه  ــان ب ــش دوم سخنانش ــامی در بخ ــاب اس ــر انق رهب
ــر  ــد ب ــا تأکی ــد و ب ــاره کردن ــا اش ــاری کرون ــوع بیم موض

اینکــه ایــن موضــوع یــک آزمــون عمومــی و عجیــب بــرای 
دولتهــا و ملتهــا اســت، گفتنــد: در مــورد آمارهــا و اقدامات 
ــه  ــئوالن، ب ــای مس ــده و توصیه ه ــوب انجام ش ــیار خ بس
قــدر کافــی مطالبــی گفتــه شــده و صداوســیما هــم انصافــاً 
ــه ی  ــا نکت ــرده ام ــل ک ــوب عم ــیار خ ــه بس ــن زمین در ای
ــن  ــون ای ــران در آزم ــت ای ــیدن مل ــوش درخش ــم، خ مه

ــای مــدرن اســت. بیمــاری وب
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای اوج ایــن افتخــار ملــی را 
ــد:  ــتند و افزودن ــور دانس ــی کش ــه کادر درمان ــق ب متعل
ــواده  ــج دوری از خان ــل رن ــا تحم ــور ب ــی کش کادر درمان
ــوروز و تحمــل فشــارهای ناشــی از  ــی در تعطیــات ن حت
مراقبــت از بیمــاران بدحــال، جــان و ســامت خــود را در 
خدمــت بــه مــردم قــرار دادنــد و ایــن موضــوع بســیار بــا 
ــر  ــران ب ــت ای عظمــت، خاطــره ی خوشــی را در ذهــن مل

ــت. ــد گذاش ــای خواه ج
رهبــر انقــاب اســامی، حضــور داوطلبانــه ی طــاب 
ــاش  ــر ت ــیجی پ ــزاران بس ــادی و ه ــجویان جه و دانش
و آحــاد مــردم در میــدان ارائــه ی خدمــات بــه کادر 
درمانــی و بیمــاران و حتــی نیازمنــدان را بســیار بــا 
ارزش و خرســندکننده برشــمردند و گفتنــد: نیروهــای 
ــکار  ــازندگی و ابت ــوان س ــه ی ت ــاً هم ــز انصاف ــلح نی مس
تجهیزشــده  نقاهتگاه هــای  و  بیمارســتان ها  از  خــود 
ــتی و  ــات بهداش ــد امکان ــی و تولی ــای علم ــا توانایی ه ت
ــز  ــد نی ــد و ظرفیتهــای جدی ــدان کردن ــی را وارد می درمان
ــارج از  ــان خ ــای مســلح و جوان ــن مســئله در نیروه در ای

ــد. ــف ش ــا کش آنه
ــز  ــور را نی ــر کش ــی در سراس ــارکتهای مردم ــان مش ایش
ــه  ــاره ب ــا اش ــد و ب ــگفت انگیز خواندن ــا و ش ــاً زیب انصاف
نمونه هایــی از ایــن اقدامــات افزودنــد: همــه ی ایــن 
حرکتهــای ارزشــمند نشــان دهنده ی عمــق و رســوخ 
فرهنــگ اســامی در مــردم اســت و برخــاف خواســته ی 
ــد  ــاش کردن ــر ت ــه ی اخی ــی دو ده ــه در یک ــی ک برخ
ــر و مــردم را متوجــه  ــی را تحقی فرهنــگ اســامی - ایران
ســبک زندگــی غربــی کننــد، ایــن حرکتهــا نشــان 
ــامی و  ــگ اس ــر و فرهن ــاس تفک ــبختانه احس داد خوش
ــوی و  ــران ق ــردم ای ــامی در م ــهای اس ــره ی ارزش زنجی

ــت. ــخ اس راس
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای در ادامــه بــه رفتــار و عملکــرد 
ــا  ــد و ب ــاره کردن ــا اش ــرای کرون ــرب در ماج ــای غ دنی
ــک ها و  ــادره ی ماس ــون مص ــی همچ ــمردن مصادیق برش
ــورهای  ــی کش ــیله ی برخ ــورها به وس ــتکش های کش دس
اروپایــی و آمریــکا، هجــوم مــردم بــه فروشــگاه ها و خالــی 
ــد  ــرای چن ــادن ب ــم افت ــان ه ــه ج ــه ها و ب ــردن قفس ک
ــد  ــرای خری ــردم ب ــیدن م ــف کش ــت، ص ــتمال توال دس
ــالمند و خودکشــی  ــاران س ــردن بیم اســلحه، معالجــه نک
ــن ماجــرا  ــد: در ای ــا، گفتن ــرس از کرون ــت ت ــه عل ــراد ب اف
فرهنــگ و تمــدن غــرب محصــول خــود را نشــان داد کــه 
ایــن نتیجــه ی طبیعــی فلســفه ی حاکــم بــر تمــدن غربــی 
ــی  ــاً بی خدای ــی و غالب ــی و مادی گرای ــر فردگرای ــی ب مبتن

اســت.
ــی از  ــخنان یک ــه س ــاره ب ــا اش ــامی ب ــاب اس ــر انق رهب
ســناتورهای غربــی کــه گفتــه بــود »غــرب وحشــی زنــده 
شــده اســت«، افزودنــد: هنگامــی کــه مــا میگوییــم غــرب 
یــک روح وحشــی گری برخــاف ظاهــر اتوکشــیده و 
ــکار میکننــد امــا  ادکلــن زده ی خــود دارد، برخــی آن را ان
ــد. ــت را میگوین ــن واقعی ــاً همی ــا صراحت حــاال خــود آنه

ــا در  ــاری کرون ــرای بیم ــری از ماج ــد دیگ ــه بُع ــان ب ایش
ــتن  ــه کار بس ــت در ب ــی مل ــار عموم ــی رفت ــور یعن کش
توصیه هــا اشــاره کردنــد و گفتنــد: مــردم واقعــاً بــه آنچــه 
ــع  ــم قاط ــورت تصمی ــا به ص ــا کرون ــه ب ــی مقابل ــتاد مل س
ــزی را  ــن اســت چی ــه ممک ــد، البت ــل میکنن ــد عم میگوی
ــه  ــن نتیج ــه ای ــردم ب ــد و م ــام کنن ــرّدد اع ــورت م به ص
ــه آن عمــل شــود امــا در جایــی کــه  ــد ب نرســند کــه بای
مطلبــی قاطعانــه گفتــه میشــود مــردم همراهــی میکننــد 

ــال و  ــیزده به در امس ــه س ــن ب ــارز آن نرفت ــه ی ب ــه نمون ک
پذیرفتــن یــک نظــم عمومــی بــود؛ البتــه ایــن رفتــار بایــد 
ــه و  ــی جــدی گرفت ــتاد مل ــای س ــد و تصمیم ه ــه یاب ادام

بــه آنهــا عمــل شــود.
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای بــا اشــاره بــه یــک وجــه دیگــر 
حادثــه ی کرونــا تأکیــد کردنــد: کرونــا یــک مشــکل بــزرگ 
و ابتــای خطرناکــی بــرای بشــریت اســت امــا ایــن قضیــه 
نبایــد مــا را از دیگــر مشــکات و حــوادث مهــم دنیــا غافل 
کنــد زیــرا در ســالهای گذشــته، دنیــا و یــا کشــور مــا بــا 
ــوده  ــه ب ــم مواج ــر از آن ه ــوادث بزرگ ت ــکات و ح مش

اســت.
ــل  ــال قب ــه در 32 س ــوادث را ک ــن ح ــی از ای ــان یک ایش
ــث  ــم بع ــای رژی ــیمیایی هواپیماه ــه ی ش روی داد، حمل
صــدام بــه شــهر حلبچــه ی عــراق و بخشــهایی از مناطــق 
ــان، برخــی  ــد: در آن زم ــران برشــمردند و گفتن ــرزی ای م
از همیــن کشــورهای مدعــی تمــدن و ترقــی، ســاحهای 
شــیمیایی را در اختیــار صــدام قــرار دادنــد و تــا امــروز هــم 
هیــچ یــک از آنهــا دربــاره ی جنایتشــان جوابــی نداده انــد.

رهبــر انقــاب اســامی، جنگهــای جهانــی اول و دوم، 
جنــگ ویتنــام و حملــه ی آمریــکا بــه افغانســتان و عــراق 
را از دیگــر حــوادث مهــم و بــزرگ ســالهای گذشــته 
ــد  ــا نبای ــه ی کرون ــد: حادث ــان کردن ــتند و خاطرنش دانس
موجــب غفلــت مــا از ظلــم و ســتم قدرتمنــدان دنیــا بــه 
ملتهــای مختلــف از جملــه مــردم فلســطین و یمــن شــود 
ــل  ــتکبار غاف ــمنی اس ــه و دش ــد از توطئ ــن نبای و همچنی
ــد  ــه میگوین ــده ای ک ــور ع ــاف تص ــه برخ ــرا ک ــد چ ش
ــد،  ــمنی نمیکنن ــز دش ــا نی ــم آنه ــمنی نکنی ــا دش ــر م اگ
ــوری اســامی و  ــام جمه ــا اصــل نظ ــتکبار ب دشــمنی اس

مردم ســاالری دینــی اســت.
ــه  ــاره ب ــا اش ــان ب ــری از سخنانش ــش دیگ ــان در بخ ایش
تــاش جــدی مســئوالن در ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونــا 
ــی  ــتاد مل ــد: در س ــری گفتن ــه رهب ــها ب ــه ی گزارش و ارائ
ــه  ــه گرفت ــف جامع ــرهای ضعی ــرای قش ــی ب تصمیم های
شــده اســت کــه توصیــه و تأکیــد میکنــم ایــن برنامه هــا 
ــد،  ــرا درآورن ــه اج ــر ب ــتر و بهت ــریع تر، بیش ــه س را هرچ
البتــه مــردم نیــز بــرای کمــک بــه اقشــار ضعیــف وظیفــه 

ــد. دارن
ــدن  ــخت ش ــکات و س ــه مش ــامی ب ــاب اس ــر انق رهب
ــت  ــه عل ــه ب ــراد جامع ــی اف ــرای برخ ــی ب ــرایط زندگ ش
تبعــات ناشــی از کرونــا اشــاره کردنــد و افزودنــد: افــرادی 
کــه توانایــی و تمکــن مالــی دارنــد، فعالیتهــای وســیعی را 
ــه نیازمنــدان آغــاز کننــد، به خصــوص  به منظــور کمــک ب
کــه در آســتانه ی مــاه مبــارک رمضــان کــه مــاه انفــاق و 

ــم. ــرار داری ــار اســت، ق ایث
ــد: خــوب اســت  حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای تأکیــد کردن
ــترده  ــش گس ــک رزمای ــان ی ــارک رمض ــاه مب ــه در م ک
بــرای مواســات، همدلــی و کمــک مؤمنانــه بــه نیازمنــدان 
و فقــرا در جامعــه شــکل بگیــرد و بــرای اثبــات ارادتمــان 
ــه ی  ــی از جامع ــا و جلوه های ــج( صحنه ه ــام زمان)ع ــه ام ب
مهــدوی را کــه جامعــه ای همــراه بــا قســط، عــدل، عــزت، 

ــم. ــود آوری ــت، به وج ــاری اس ــرادری و همی ــم، ب عل
ــه برگــزار نشــدن جلســات  ــا اشــاره ب ایشــان همچنیــن ب
عمومــی دعــا، توســل و ســخنرانی در مــاه مبــارک رمضــان 
ــه عبــادت، تضــرع و خشــوع در  امســال، آحــاد مــردم را ب
تنهایــی و در خانه هــا و در میــان خانواده هــا توصیــه 

ــد. کردن
رهبــر انقــاب اســامی در پایــان سخنانشــان به مســئوالن 
و فعــاالن جــوان در عرصــه ی علــم و فنــاوری نیــز توصیــه 
کردنــد موضــوع جهــش تولیــد حیاتــی اســت و فرامــوش 
ــوع  ــده موض ــه ش ــی ک ــر قیمت ــه ه ــد ب ــرا بای ــود زی نش
ــد.  ــش برس ــه ی جه ــه مرحل ــود و ب ــری ش ــد پیگی تولی
ــاوری،  ــم و فن ــه ی عل ــال در عرص ــان فع ــن جوان همچنی
ــورت  ــور را به ص ــای کش ــد نیازه ــگاهی و تولی کار آزمایش

ــد. ــری کنن جــدی پیگی

رهبر معظم انقالب :

در ماه مبارک رمضان یک رزمایش گسترده 
برای مواسات، همدلی و کمک مؤمنانه به نیازمندان و فقرا در جامعه شکل بگیرد 

ســپاه  فرهنگیــان  بســیج  ســازمان  رئیــس 
انصارالحســین)ع( همــدان بــا بیــان اینکــه بایــد رفــع 
اضطــراب و اســترس دانش آمــوزان و موضــوع خشــونت 
خانگــی در شــرایط کرونایــی مــورد توجــه بیشــتر قــرار 
ــز  ــد مراک ــرورش بای ــوزش و پ ــت: اداره آم ــرد، گف بگی
ــال  ــتان ها را فع ــتان و شهرس ــطح اس ــاوره در س مش
کنــد تــا بعــد از کرونــا در ایــن حــوزه بــا بحــران مواجه 
نشــویم.  محمــد مایــی بــا اشــاره بــه تاثیــر تعطیلــی 
مــدارس بــر رفتــار دانش آمــوزان در شــرایط کرونایــی 
ــا تعطیلــی مــدارس و قرنطینــه شــدن  اظهــار کــرد: ب
ــراب و  ــش اضط ــاهد افزای ــزل، ش ــوزان در من دانش آم
ــا  ــن و خانواده ه ــوزان و گاه والدی ــردگی دانش آم افس

هســتیم.
وی بــا اشــاره بــه تعطیلــی ۵0 روزه مــدارس در 
شــرایط کرونایــی عنــوان کــرد: متاســفانه اداره آموزش 
ــه  ــرایطی ک ــدت و در ش ــن م ــول ای ــرورش در ط و پ
ــا  اســترس در افــراد بــه دلیــل موضــوع بیمــاری کرون
دانش آمــوزان  و  یافتــه  افزیــش  مســائل  ودیگــر 
دچــار اســترس و اضطــراب و افســردگی شــده اند 
بی اطــاع اســت و برنامــه ای بــرای حــل ایــن مشــکل 
نــدارد. رئیــس ســازمان بســیج فرهنگیــان ســپاه 
ــن و  ــان اینکــه والدی ــا بی انصارالحســین)ع( همــدان ب
دانش آمــوزان در شــرایط قرنطینــه امــکان حضــور 
ــد،  ــکات را ندارن ــل مش ــرای ح ــاوره ب ــز مش در مراک
افــزود: بایــد رفــع اضطــراب و اســترس دانش آمــوزان و 
موضــوع خشــونت خانگــی در این شــرایط مــورد توجه 
بیشــتر قــرار بگیــرد و اداره آمــوزش و پــرورش در ایــن 
خصــوص وظیفــه دارد. وی بــا اشــاره بــه تاثیــر ویروس 
کرونــا بــر حــوزه آمــوزش و رفتــار دانش آمــوزان 
بــر وظیفــه آمــوزش و پــرورش در خشــونت زدایی 
ــی  ــرایط فعل ــترس در ش ــش اس ــوزان و کاه دانش آم
تاکیــد و اظهــار کــرد: چنانچــه آمــوزش و پــرورش بــه 
ــه طــور قطــع  ایــن مســاله و حــل آن توجــه نکنــد ب
در دنیــای بعــد از کرونــا دچــار بحــران خواهــد شــد و 
در شــرایطی کــه مــدارس بازگشــایی شــوند بــه طــور 
ــوزان و مشــکات  ــگری دانش آم ــاهد پرخاش قطــع ش
حاشــیه ای خواهــد بــود. مایــی بــا تاکیــد بــر اینکــه 
ــری از  ــرای جلوگی ــد ب ــروز بای ــرورش ام ــوزش و پ آم
خشــونت دانش آمــوزا ن در شــرایط بعــد از کرونــا 
ــزایی  ــر بس ــاوره تاثی ــرد: مش ــح ک ــد، تصری ــدام کن اق
ــردگی و  ــراب، افس ــع اضط ــونت و رف ــش خش در کاه
مشــکات موجــود در ایــن زمینــه دارد چراکه مشــاوره 
ــد  ــب می توان ــای مناس ــه راهکاره ــت و ارائ ــا حمای ب
ــراب و  ــع اضط ــونت و رف ــش خش ــرای کاه ــی ب عامل

ــد. ــوزان باش ــان دانش آم ــردگی در می افس
ــز  ــد مراک ــرورش بای ــوزش و پ ــه داد: اداره آم وی ادام
ــال  ــتان ها را فع ــتان و شهرس ــطح اس ــاوره در س مش
ــازی  ــای مج ــانه ها و فض ــتفاده از رس ــا اس ــد و ب کن
ایــن موضــوع را اطاع رســانی و شــماره تمــاس مراکــز 
مشــاوره را در اختیــار خانواده هــا قــرار دهــد تــا والدیــن 
ــد مســائل و مشــکات موجــود  ــوزان بتوانن و دانش آم
ــا  ــرح و ب ــود را مط ــی خ ــی و اخاق ــوزه تحصیل در ح
دریافــت راهــکار مناســب، نســبت بــه رفــع آن اقــدام 
ــران  ــا بح ــوزه ب ــن ح ــا در ای ــد از کرون ــا بع ــد ت کنن

مواجــه نشــویم.
ســپاه  فرهنگیــان  بســیج  ســازمان  رئیــس 
ــاری  ــه آم ــان اینک ــا بی ــدان ب ــین)ع( هم انصارالحس
از میــزان دانش آموزانــی کــه دچــار افســردگی و 
نیســت، گفــت:  اضطــراب شــده اند در دســترس 
ــه و  ــا قرنطین ــر ب ــن ام ــن در ای ــه متخصصی ــه گفت ب
خشــونت  افســردگی،  بی حوصلگــی،  خانه نشــینی 
و مشــکات بــرای دانش آمــوزان بــه خصــوص در 
ــی رود  ــار م ــه انتظ ــه ک ــش یافت ــن افزای ــنین پایی س
ــن  ــل ای ــرای ح ــاوره ب ــز مش ــردن مراک ــال ک ــا فع ب
ــایر آســیب های  ــا س ــزان خشــونت و ی مشــکات، می
اجتماعــی در مــدارس بــه انــدازه چشــمگیری کاهــش 
یابــد. وی بــا تاکیــد بــر اینکــه بســیج فرهنگیــان بــه 
ــن امــر ورود کنــد،  ــد در ای صــورت مســتقیم نمی توان
از آمادگــی بســیج فرهنگیــان و همــکاری بــا آمــوزش و 

ــر داد. ــه خب ــن زمین ــرورش در ای پ
مایــی یــادآور شــد: بســیج فرهنگیــان ایــن آمادگی را 
دارد کــه بــا اســتفاده از مشــاورین بســیجی و معرفــی 
ــکات  ــع مش ــرای رف ــرورش ب ــوزش و پ ــه آم ــا ب آنه
روحــی و روانــی دانش آمــوزان اقــدام کنــد و بــا 
مســتقر کردن مشــاوران بســیجی در مراکز مشــاوره ای 
ــی  ــوزان و حت ــن دانش آم ــاء و والدی ــخگوی اولی پاس

دانش آمــوزان در حوزه هــای مختلــف باشــد.

رئیس سازمان بسیج فرهنگیان سپاه انصارالحسین)ع( 
همدان:

آموزش و پرورش
 مراکز مشاوره را فعال کند

ضرورت توجه به رفع استرس 
دانش آموزان در شرایط کرونایی
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فاطمه ظفری –  سمیه شفائی 
ــان  ــدس ن ــاع مق ــان دف ــه در زم ــوان ک ــی از بان ــد گروه »در نهاون
ــرای  ــده اند ب ــال ش ــتادند، فع ــه می فرس ــرای جبه ــد و ب می پختن

ــد.«  ــک می کنن ــا و کم ــاری کرون ــار بیم مه
مقام معظم رهبری)مدظله العالی(

فریــاد نهاونــد : اوایــل اســفندماه ســال گذشــته بــود کــه کم کــم  
بیمــاری ویروســی کوویــد 1۹ در کشــور پیــدا شــد و طولــی نکشــید 
کــه ایــن بیمــاری همــه شــهرهای کشــور را درگیــر خــودش کــرد و 

 موجــی از تشــویش و نگرانــی را در میــان مــردم ایجــاد کــرد.
ــورهای  ــیاری از کش ــر بس ــال حاض ــی در ح ــاری ویروس ــن بیم ای
ــیاری را  ــقت های بس ــج و مش ــرده و رن ــودش ک ــر خ ــا را درگی دنی
ــده  ــه ع ــه طوری ک ــت ب ــرده اس ــاد ک ــا ایج ــورهای دنی ــرای کش ب
ــگ  ــک جن ــه ی ــاری بیشــتر ب ــن بیم ــد هســتند ای بســیاری معتق
ــی  ــد از جنــگ جهان ــه بع ــد ک بیولوژیکــی شــباهت دارد و معتقدن
دوم ایــن ویــروس کرونــا اســت کــه افــراد زیــادی را بــه کام مــرگ 
کشــانده اســت. هرچنــد کــه ایــن بیمــاری باعــث شــده اســت کــه 
افــراد زیــادی جــان خــود را از دســت بدهنــد امــا در کشــور ایــران 
بــر خــاف ســایر کشــورهای دنیــا مــردم در کنــار مســئولین  بــرای 
شکســت ایــن بیمــاری بــه میــدان آمده انــد و هــر کســی بــه قــدر 
توانــش ســعی می کنــد کمکــی کنــد و بــاری از روی دوش دیگــری 

ــردارد. ب
در شهرســتان نهاونــد نیــز ماننــد ســایر شــهرهای کشــور در کنــار 
ــان  ــوان مدافع ــه عن ــا ب ــن روزه ــه ای ــتاران ک ــکی و پرس کادر پزش
ســامت در خــط مقــدم مبــارزه بــا کرونــا  ســخت مشــغول تــاش 
هســتند. ماننــد دوران جنــگ تحمیلــی هــر مســجد، محله و قشــری 
کــه احســاس وظیفــه کرده انــد در ایــن مبــارزه و در کنــار گروه هــای 
جهــادی و بســیج بــه مشــارکت پرداختــه  و همــه ایــن تاش هــا بــار 
دیگــر صحنه هــای پشــتیانی مــردم از جبهه هــای جنــگ تحمیلــی 
ــا و  ــن پویش ه ــر ای ــه خب ــوری ک ــه ط ــت ب ــرده اس ــی ک را تداع
فعالیت  هــا بــه گــوش مقــام معظــم رهبری)مدظله العالــی( رســیده 
ــام  ــدی ن ــوان نهاون ــادی و مخصوصــا بان ــای جه و ایشــان از گروه ه
ــردم شهرســتان  ــن باعــث دلگرمــی م ــد و ای ــد و تشــکر کردن بردن
ــاش  ــن عرصــه ت ــی شــد کــه در ای ــرادران و خواهران و خصوصــا ب

می کننــد.

فعالیت ۲۰ گروه جهادی در نهاوند برای مبارزه با کرونا

فرمانــده ســپاه ناحیــه نهاونــد گفــت: بــا شــیوع بیمــاری کرونــا در 
شهرســتان نهاونــد 1۵0 نفــر از بســیجیان شهرســتان در قالــب 20 
گــروه جهــادی در ســطح شهرســتان فعالیــت خــود را آغــاز کردنــد.

ســرهنگ علــی مختــاری اظهــار داشــت : ایــن گروه هــای جهــادی 
در عرصه هــای مختلــف ضدعفونــی و گنــد زدایــی، تولیــد ماســک، 
ــتای اجــرای طــرح  ــان در راس ــه شــبکه بهداشــت و درم کمــک ب
ــه نیازمنــدان فعالیــت  غربالگــری،  تهیــه ســبد غذایــی و کمــک ب
ــه  ــد ب ــد. وی تصریــح کــرد: کمــک بســیج ســپاه ناحیــه نهاون دارن
شــبکه بهداشــت و درمــان در طــرح غربالگــری شهرســتان نهاونــد 

موجــب کســب رتبــه نخســت شهرســتان در اســتان شــد.
مختــاری افــزود: همچنیــن گــروه جهــادی بقیةاهلل)عج( ســپاه ناحیه 
ــه تولیــد ماســک کــرده کــه ایــن  ــژه اقــدام ب ــد به صــورت وی نهاون
گــروه تعــداد چهــار شــعبه تولیــد ماســک را در شهرســتان راه اندازی 
کــرده کــه ایــن شــعبه ها شــامل مســجد محمدیــه ، آســتان مقدس 
ــران و روســتای  ــه خواه ــی)ع(، حــوزه علمی شــاهزاده محمــد و عل

توانــه اســت.
وی ادامــه داد: بــرادران کارهــای پشــتیبانی از قبیــل تهیــه لــوازم و 
ــد  ــران کار تولی ــد و خواه ــام می دهن ــک ها را انج ــن ماس ــع ای توزی
ــد. ــر عهــده دارن کــه شــامل مراحــل دوخــت ماســک ها اســت را ب

فرمانــده ســپاه ناحیــه نهاونــد بــا بیــان اینکــه همــکاری و همدلــی 
ــود  ــدی ب ــه ح ــد ب ــتان نهاون ــادی شهرس ــای جه ــای گروه ه اعض
کــه موجــب تحســین رهبــر معظــم انقــاب قــرار گرفــت، عنــوان 
کــرد: ایــن گروه هــا بــه طــور میانگیــن روزانــه 2000 ماســک تولیــد 
می کننــد و فعالیــت و تولیــد ایــن گــروه هــا همچنــان ادامــه دارد.

مختــاری اضافــه کــرد: همچنیــن ایــن گــروه جهــادی در راســتای 
تامیــن مایحتــاج ماســک شهرســتان، اقــدام بــه واردات 100 هــزار 
ــد کــه ایــن ماســک هــا در  ماســک شــرکتی یکبــار مصــرف کردن

حــال توزیــع در شهرســتان هســتند .
وی بیــان کــرد: نیروهــای بســیجی در راســتای اجــرای طــرح رعایت 
ــه کمــک ســایر نهادهــا ورود پیــدا کــرده و در  فاصلــه اجتماعــی ب
کنتــرل مبــادی ورودی شــهر کمک هــای زیــادی کردنــد. فرمانــده 
ــه در  ــش مومنان ــه اجــرای رزمای ــا اشــاره ب ــد ب ــه نهاون ســپاه ناحی
شهرســتان نهاونــد ، گفــت: بــرای اجــرای رزمایــش مومنانــه چهــار 
هــزار و ۵00 خانــوار نیازمنــد کــه تحــت پوشــش و حمایــت هیــچ 
نهــادی نیســتند ، شناســایی شــدند کــه در مرحلــه اول رزمایــش به 

هــزار خانــوار ســبد غذایــی اهــداء شــد.
ــن موسســات  ــع، هماهنگــی بی ــت در توزی ــرد: عدال ــح ک وی تصری
ــد  ــای نیازمن ــام خانواره ــه تم ــی ب ــبد غذای ــداء س ــه و اه خیری

ــت. ــه اس ــش مومنان ــم رزمای ــداف مه ــده از اه ــایی ش شناس
ــا بیــان اینکــه کارگاه تولیــد دســتکش یکبــار مصــرف  مختــاری ب
گــروه جهــادی شــهید امیــدی نهاونــد نیزافتتــاح شــده اســت، افزود: 
اولیــن کارگاه تولیــد دســتکش یکبــار مصــرف شــهید امیــدی نهاوند 
افتتــاح  شــده اســت کــه ایــن کارگاه بــا کمتریــن امکانــات و بــا تکیه 
بــر تــوان بومــی روزانــه تــوان تولیــد ۵000 دســتکش یکبــار مصرف 
ــد شهرســتان  ــن اقشــار نیازمن ــگان بی ــه صــورت رای ــه ب را دارد، ک

ــود. ــع می ش توزی

گروه های جهادی نهاوند
 برای کمک در همه عرصه ها آماده هستند

ــز  ــد نی ــه نهاون ــپاه ناحی ــج( س ــادی بقیه اللة)ع ــروه جه مســئول گ
گفــت: گــروه جهــادی بقیة اهلل)عــج( ســپاه ناحیــه نهاوند متشــکل از 
یــک هســته مرکــزی بــرادران اســت کــه ایــن گــروه یــک مجموعــه 
اســت کــه از ســال های گذشــته دور هــم جمــع شــدیم و در 

ــتیم. ــت هس ــک و خدم ــاده کم ــف آم ــای مختل بحران ه
محمــد علی بخشــی اظهــار داشــت : پایــگاه اصلــی گــروه جهــادی 
بقیة اهلل)عــج( مســجد محمدیــه اســت و ایــن گــروه زیرنظــر قــرارگاه 
شــهید امیــدی فعالیــت می کنــد کــه بــا شــیوع بیمــاری کرونــا در 
شهرســتان اعضــای ایــن گــروه نیــز دور هــم جمــع شــدند و فعالیت 

خــود را در شهرســتان آغــاز کردنــد.
وی تصریــح کــرد: بــا توجــه بــه اینکــه بخــش خــزل دارای 
در  زیــادی  مهمانــان  و  زیادی ســت  گردشــگری  جاذبه هــای 
ــات  ــاه عملی ــفند م ــه دوم اس ــد در نیم ــردد می کنن ــن بخــش ت ای
گندزدایــی را در 33 روســتای بخــش خــزل بــا هماهنگــی بخشــدار 

ــم. ــام دادی ــم انج ــه تی ــب س ــش در قال ــن بخ ای
علی بخشــی افــزود: بــا شــیوع بیمــاری کرونــا در شهرســتان بــرای 
ــادی  ــی زی ــادی و مردم ــای جه ــاری گروه ه ــن بیم ــا ای ــارزه ب مب
ــز  ــا نی ــه کار می کننــد و م ــه و صادقان ــد مخلصان هســتند کــه دارن
ــردم شهرســتان  ــه م ــی ب ــن راه خدمت ــه در ای ــم ک ــم گرفتی تصمی
ــه بحــث تولیــد ماســک رســیدیم. انجــام دهیــم کــه در نتیجــه ب

وی ادامــه داد: در مرحلــه اول مقــداری پــول جمــع آوری کردیــم و 
زیــر نظــر شــبکه بهداشــت و درمــان در دو شــیفت شــروع بــه کار 
کردیــم و چهــار شــعبه کــه شــامل مســجد محمدیــه، حــوزه علمیه 
خواهــران، آســتان مقــدس شــاهزاده محمــد و علــی)ع( و روســتای 
توانــه را بــرای تولیــد ماســک در نظــر گرفتیــم کــه خواهــران در این 
کارگاه هــا دوخــت ماســک ها را بــر عهــده دارنــد و بــرش پارچه هــا، 
ــرادران  ــده ب ــر عه ــز ب ــع ماســک ها نی ــوکاو و توزی بســته بندی، ات

می باشــد.

در مرحله اول ۸۰ هزار ماسک در نهاوند تولید شد

ــا اشــاره بــه اینکــه در مرحلــه اول 80 هــزار ماســک  علی بخشــی ب
ــن گــروه جهــادی تولیــد شــده اســت ،  ــل شستشــو توســط ای قاب
عنــوان کــرد: مــواد اولیــه بــرای تولیــد ایــن ماســک  هــا از شــهرهای 
مختلــف و  بــا ســختی های زیــاد تهیــه می کنیــم و از طریــق 
ــا قیمــت  ــن ماســک ها ب مســاجد و پایگاه هــای مقاومــت بســیج ای
هــر عــدد 1000 تومــان در اختیــار مــردم قــرار می گیــرد و پولــی 
ــد  ــن ماســک ها جمــع آوری می شــود صــرف خری کــه از فــروش  ای

ــود. ــک ها می ش ــد ماس ــرای تولی ــاز ب ــورد نی ــه م پارچ
ــرادران و خواهــران در گــروه  ــر از ب ــان کــرد: بیــش از ۶0 نف وی بی
ــد  ــه عنــوان کمیتــه خادمــان شــهداء دارن جهــادی بقیة اهلل)عــج( ب
بــه صــورت شــیفتی کار می کننــد و تــا وقتــی کــه مردم شهرســتان 
نیــاز داشــته باشــند مــا خــادم مــردم هســتیم و بــه آن هــا کمــک 

خواهیــم کــرد.
ــا  ــج(  دارد ب ــادی بقیة اهلل)ع ــروه جه ــرد: گ ــه ک ــی اضاف علی بخش
حمایــت شــبانه روزی ســپاه ناحیــه نهاونــد و بســیج کار می کنــد و 
مــا از ســپاه ناحیــه نهاونــد و بســیج، امــام جمعــه محتــرم نهاونــد، 
ــان  ــر حمایت هایش ــه خاط ــان ب ــت و درم ــبکه بهداش ــدار، ش فرمان

کمــال تشــکر و قدردانــی را داریــم.

تولید ماسک در دستور کار گروه جهادی بقیة اهلل قرار گرفت

مســئول شــعبه چهــارم گــروه جهــادی بقیة اهلل)عــج( گفــت: گــروه 
ــار  ــدازی چه ــا راه ان ــد ب ــه نهاون ــپاه ناحی ــج( س ــادی بقیة اهلل)ع جه
ــانی  ــر خدمت رس ــتا در ام ــهر و روس ــف ش ــاط مختل ــعبه  در نق ش
بــه مــردم آســیب دیــده از ویــروس کرونــا در حــال فعالیــت اســت.

ــروه  ــن گ ــه ای ــعبه های چهارگان ــت : ش ــی اظهارداش ــس نصرت نرگ
جهــادی شــامل مســجد محمدیــه ، حــوزه علمیــه خواهــران، پایــگاه 
ــد و  ــام زاده محم ــدس ام ــتان مق ــه و آس ــتای توان ــت روس مقاوم

ــی)ع( اســت. عل
وی تصریــح کــرد: از تاریــخ 1۶ اســفندماه ســال گذشــته افــراد ایــن 
ــد و  ــه کار کرده ان شــعبه فراخــوان و ســازماندهی شــده و شــروع ب
بیــش از 30 نفــر خواهــر در ایــن کارگاه در حــال فعالیــت هســتند 
و روزانــه بیــش از 3۵0 تــا ۵00 عــدد ماســک در ایــن مــکان تولیــد 

می شــود.
ــوازم کارگاه و ماســک های برش خــورده  ــه ل ــه داد: تهی ــی ادام نصرت
ــود و  ــام می ش ــج( انج ــادی بقیةاهلل)ع ــروه جه ــرادران گ ــط ب توس
ــود  ــه می ش ــده و دوخت ــردوزی ش ــران س ــط خواه ــک ها توس ماس
ــه  ــت ک ــک اس ــد ماس ــه تولی ــن مرحل ــو آخری ــذاری و ات و کش گ
ماســک های آمــاده شــده توســط بــرادران ضدعفونــی و بســته بندی 

ــود. ــاده می ش ــف آم ــای مختل ــع در مکان ه ــرای توزی ــده و ب ش
ــته  های  ــک، بس ــد ماس ــر تولی ــاوه ب ــعبه ع ــن ش ــزود: در ای وی اف
معیشــتی و بهداشــتی نیــز تهیــه و بــا کمــک هیــأت امنــای آســتان 
بیــن مســتمندان توزیــع می شــود و تهیــه مــواد ضدعفونــی اعــم از 
ژل و مــواد ضدعفونــی بــرای ســطوح )نانــو و ســیلور( کــه کمتریــن 

عارضــه را دارد خریــداری و توزیــع شــده اســت.
ــا بیــان اینکــه در ســاعت های اســتراحت اعضــای ســتاد  نصرتــی ب
در ایــن مــکان اکــران فیلم هــای حماســی و غیــره انجــام می شــود، 
افــزود: همچنیــن در روز نمیــه شــعبان نیــز بــه یــاد شــهید گرانقــدر 
حاج میــرزا ســلگی ایســتگاه صلواتــی در مقابــل درب امــام زاده 
محمــد و علــی )ع( راه انــدازی شــد و 200 پــک بهداشــتی که شــامل 
ــی ســطوح، ماســک، پوســتر شــهداء و  ــواد ضدعفون ژل دســت و  م

شــکات بــه مــردم اهــداء شــد.

روزانه در حوزه علمیه خواهران
 ۵۰۰ عدد ماسک تولید می شود

ــه  ــوزه علمی ــت: ح ــد گف ــران نهاون ــه خواه ــوزه علمی ــر ح مدی
ــروه  ــک گ ــد ماس ــعبه های تولی ــی از ش ــوان یک ــه عن ــران ب خواه

جهــادی بقیة اهلل)عــج( از 24 اســفندماه شــروع بــه کار کــرده اســت 
ــود. ــد می ش ــک تولی ــدد ماس ــن کارگاه ۵00 ع ــه در ای و روزان

بحیرایــی اظهــار داشــت: بــا همــکاری گــروه جهــادی بقیة اهلل)عــج( 
ــود و  ــه می ش ــک تهی ــد ماس ــرای تولی ــاز ب ــورد نی ــای م پارچه ه
ماســک ها توســط بــرادران بــرش خــورده ودرایــن کارگاه ماســک ها 

ــوند. ــو می ش ــر ات ــه آخ ــذاری ودر مرحل ــردوزی، کش گ س
وی بــا بیــان اینکــه اعضــای ایــن کارگاه از طلبه هــای حــوزه علمیــه 
خواهــران هســتند، تاکیــد کــرد: یــازده نفــر در ایــن کارگاه از صبــح 
تــا غــروب مشــغول تولیــد ماســک هســتند کــه در ایــام تعطیــات 

نــوروز نیــز ایــن افــراد در ایــن کارگاه مشــغول بــه کار بودنــد.

بحیرایــی افــزود: حــوزه علمیــه خواهــران نهاونــد عــاوه بــر تولیــد 
ــه و  ــتی تهی ــته های معیش ــی و بس ــای ضدعفون ــک محلول ه ماس
بیــن نیازمنــدان توزیــع کــرده اســت و همچنیــن 142 بســته میــوه 
بــرای بیمــاران کرونایــی تهیــه و در اختیــار آن هــا قــرار گرفته اســت.

ــری در  ــم رهب ــام معظ ــخنرانی مق ــه س ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
خصــوص فعالیت هــای جهــادی مــردم نهاونــد در خصــوص مبــارزه 
ــا شــده  ــادی در طلبه ه ــور و نشــاط زی ــث ایجــاد ش ــا باع ــا کرون ب
اســت، تصریــح کــرد: خواهــران طلبــه  ای کــه در ایــن کارگاه دارنــد 
ــتی و مــزدی دارنــد  ــت می کننــد بــدون هیــچ چشم داش فعالی

تــاش می کننــد. 
ــا بیــان اینکــه گروه هــای جهــادی دارنــد بچه هــا را بــه  بحیرایــی ب
درســتی تربیــت و آمــوزش می دهنــد، عنــوان کــرد: بســیاری از ماها 
صحنه هــای مبــارزه مــردم کشــورمان را در دوران هشــت ســال دفاع 
مقــدس ندیده ایــم و اکنــون تــاش مــردم مــا در سراســر کشــور و 
خصوصــا در شهرســتان نهاونــد بــرای مبــارزه بــا کرونا تداعــی کننده 

آن دوران اســت و همــه ایــن تاش هــا انگیــزه الهــی می خواهــد.

نقش ستاد مردمی مبارزه با کرونا در نهاوند مانند تشکیالت 
مردمی دوران دفاع مقدس است

امــام جمعــه نهاونــد گفــت: بــا شــیوع بیمــاری کرونــا در کشــور یک 
ســتاد اصلــی مبــارزه بــا کرونــا در کشــور و بــه تبــع آن در اســتان  و 
در شهرســتان نهاونــد تشــکیل شــد کــه مســئولیت ایــن ســتاد بــر 
عهــده فرماندار، شــبکه بهداشــت و درمــان و ســایر ادارات و نهادهای  

ــتان است. شهرس
ــن  ــار ای ــا اظهــار داشــت: در کن حجت االســام عباســعلی مغیثی نی
ســتاد، ســتاد مردمــی مبــارزه بــا کرونــا نیــز تشــکیل شــد کــه بــه 
امــر مقــام معظــم رهبــری ایــن مســئولیت در اســتان ها بــه نماینــده 

ولی فیقــه و در شهرســتان ها نیــز بــه ائمــه جمعــه محــول شــد.
وی تصریــح کــرد: نقــش ایــن ســتاد مردمی مثــل همان تشــکیاتی 
اســت کــه در دوران هشــت ســال دفاع مقــدس از جبهه پیشــتیباتی 
ــی  ــز کمک هــای مردم ــاع مقــدس نی ــرا در دوران دف ــد زی می کردن
ــال  ــا ارس ــه جبهه ه ــع آوری و ب ــش جم ــپاه و ارت ــی س ــا هماهنگ ب

ــد.  ــن می کردن ــه را تامی ــای جبه می شــد و نیازمندیه
مغیثی نیــا ادامــه داد: اکنــون هــم ایــن ســتاد مردمــی وظیفــه اش 
ــا  ــد و ب ــع آوری کن ــی را جم ــای مردم ــه کمک ه ــت ک ــن اس ای
هماهنگــی فرمانــداری، شــبکه بهداشــت و درمــان، ســپاه و بســیج 
نیازمندی هــای بیمارســتان ها و بهداشــت و درمــان  را برطــرف کنــد.

وی افــزود: در ایــن رابطــه گروه هــای جهــادی زیــادی فعــال 
شــدند و خواهــران محترمــه ای کــه در چنــد مســجد، حــوزه علمیــه 
ــی و   ــه، مســجد شــهرک طالقان ــز در مســجد محمدی ــرادران نی و ب
مســجد شــهید حیــدری مشــغول بــه فعالیــت هســتند و همچنیــن 
ــا مشــغول  ــا کرون ــرای مبــارزه ب گروه هــای مردمــی دیگــری نیــز ب

بــه فعالیــت هســتند.
ــگ  ــد دوران جن ــا مانن ــرد: یقین ــوان ک ــد عن ــه نهاون ــام جمع ام
تحمیلــی هــر مســجد، محلــه و هــر قشــری کــه احســاس وظیفــه 
می کننــد در ایــن زمینــه مشــارکت می کننــد و همــه این هــا 
باعــث شــد کــه خبــر ایــن پویش هــا و فعالیت  هــا بــه گــوش مقــام 
معظــم رهبــری برســد و ایشــان از گروه هــای جهــادی و مخصوصــا 
گــروه جهــادی خواهــران نهاونــد نــام بردنــد و تشــکر کردنــد و ایــن 
باعــث دلگرمــی بــرادران و خواهرانــی شــد کــه در ایــن عرصــه تاش 

می کننــد.
ــات در  ــه جماع ــا و ائم ــا طلبه ه ــه م ــرد: وظیف ــان ک ــا بی مغیثی نی
ــن  ــانی در ای ــاع رس ــم اوال اط ــت ه ــای مقاوم ــاجد و پایگاه ه مس
زمینــه اســت کــه در شــرایط کنونــی بــه چــه چیزهــای نیــاز داریــم 
ــر  ــا از دیگ ــن کمک ه ــردن ای ــت ک ــا و هدای ــع آوری کمک ه و جم

وظائــف ماســت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه پرســتاران و پزشــکان در خــط مقــدم مبارزه 
بــا کرونــا فعالیــت می کننــد، گفــت: بــرای تقدیــر از زحمــات ایــن 
عزیــزان حــدود 2۵0 عــدد لــوح تقدیــر تهیــه کرده ایــم و اخیــرا هــم 
طــی مشــورتی کــه در ســتاد مردمــی مبــارزه با کرونــا انجــام داده ایم 
تصمیــم گرفتیــم کــه بــرای خانواده هایــی کــه عزیزانشــان در طــی 
ایــن مــدت از دســت داده انــد لــوح تســلیتی آمــاده کنیــم و از آنهــا 
بــه خاطــر اینکــه بــرای حفظ ســامتی مــردم مراســم تشــیع جنازه 

و مراســم ختــم برگــزار نکردنــد تشــکر و قدردانــی کنیــم.
مغیثی نیــا تصریــح کــرد: همچنیــن از ایــن خانواده هــا درخواســت 
ــری  ــم رهب ــام معظ ــه مق ــات ک ــش مواس ــه در رزمای ــم ک می کنی
ــی از  ــد و بخش ــرکت کنن ــد، ش ــفارش فرمودن ــد و س ــه آن تاکی ب
ــن  ــه ای ــود ب ــزا می ش ــم ع ــرج مراس ــه خ ــه همیش ــی ک هزینه های
ــه  ــود و ب ــع آوری  ش ــا جم ــن کمک ه ــا ای ــد ت ــل دهن ــتاد تحوی س
ــم  ــا ه ــود و م ــد داده می ش ــت و نیازمن ــم بضاع ــای ک خانواده ه
قــول می دهیــم بعــد از پایــان ایــن بیمــاری یــک مراســم ترحیــم 
باشــکوه در محــل مصلــی نمــاز جمعــه نهاونــد بــرای همــه کســانی 
کــه در ایــن مــدت فــوت کرده انــد برگــزار کنیــم و بدیــن وســیله از 

ــم. ــی کنی ــا قدردان ــای آن ه خانواده ه

ستاد مردمی مبارزه با کرونا به کمک نهادهای دولتی شتافت

ــرای  ــد گفــت: ب ــای در نهاون ــا کرون ــارزه ب ــر ســتاد مردمــی مب دبی
مبــارزه بــا ویــروس کرونــا در ســطح شهرســتان فعالیــت و اقدامــات 
مختلفــی توســط گروه هــای جهــادی و پویش هــای مردمــی انجــام 
شــد کــه بعــد از گذشــت مدتــی بــه دســتور امــام جمعــه محتــرم 
نهاونــد ســتاد مردمــی مبــارزه بــا کرونــا در نهاونــد تشــکیل شــد و 
قــرار شــد در بحــث مبــارزه بــا بیمــاری کرونــا در ســطح شهرســتان 
ــری در  ــر و محکم ت ــن فعالیت هــا تجمیــع شــود و گام هــای  موث ای

ایــن راه برداشــته شــود.
صــادق صالــح اظهــار داشــت: هم زمــان بــا شــروع بحــث  گندزدایــی 
و تولیــد ماســک در ســطح شهرســتان کــه توســط نهاد هــای دولتی، 
ــتاد  ــد س ــام می ش ــی انج ــای مردم ــادی و پویش ه ــای جه گروه ه
مردمــی مبــارزه بــا کرونــا در نهاونــد شــکل گرفــت تــا مــا بتوانیم در 
کنــار ایــن گروه هــا بــه آن هــا کمــک کنیــم و بــا آن هــا هماهنــگ 

شیم. با
وی تصریــح کــرد: از جملــه فعالیت هایــی کــه تاکنــون توســط ایــن 
ســتاد مردمــی انجــام شــده بحــث تقســیم پک هــای میــان وعــده 
بــود کــه هــر روز توســط ایــن ســتاد انجــام می شــد و ایــن پک هــای 
میــان وعــده بیــن کادر درمانــی در بیمارســتان ها و گروه هایــی کــه 
در ســطح شــهر ورودی هــا را کنتــرل می کردنــد تقســیم می شــد. 

ــه  ــا مقول ــه ب ــازمان هایی ک ــی ادارات و س ــزود: گندزدای ــح اف صال
ــت اهلل شــهید  ــد بیمارســتان آی ــد مانن ــر بودن ــا درگی ــروس کرون وی
قدوســی و بیمارســتان آیــت اهلل علیمرادیــان و ســالن هایی کــه بــرای 
ــط  ــه توس ــد مرحل ــود در چن ــده ب ــه ش ــر گرفت ــا در نظ نقاهتگاه ه

ــد انجــام شــد. ــا در نهاون ــا کرون ســتاد مردمــی مبــارزه ب
ــدان توســط ســتاد  ــن نیازمن ــع ماســک بی ــه توزی ــاره ب ــا اش وی ب
ــک های  ــرد: ماس ــوان ک ــد، عن ــا در نهاون ــا کرون ــارزه ب ــی مب مردم
کــه توســط خیریــن و  توســط ایــن ســتاد تهیــه می شــود توســط 
نیروهــای ایــن ســتاد بســته بندی و بیــن ادارات و نیازمنــدان توزیــع 

می شــود.
صالــح بــا بیــان اینکــه دو هــزار و 100 لیتــر محلــول ضدعفونــی کم 
ضــرر توســط ســتاد مردمــی مبــارزه بــا کرونــا در شهرســتان تهیــه و 
در اختیــار گروه هــای جهــادی در شــهر و روســتا بــرای گندزدایــی 
قــرار گرفــت: گفــت: ســتاد مردمــی مبــارزه بــا کرونــا بــرای کمــک 
ــه اجــرای طــرح فاصله گــذاری اجتماعــی در ســطح شــهر طــرح  ب

پیــک صلواتــی خریــد نــان را اجــرا کــرد.
ــرای  ــزود: ب ــد اف ــای در نهاون ــا کرون ــارزه ب ــر ســتاد مردمــی مب دبی
ــف  ــای مختل ــادی در محله ه ــای جه ــرح گروه ه ــن ط ــرای ای اج
مســتقر شــدند و در چنــد محلــه و کانــال بــا عضویــت بــاال در فضای 
مجــازی تبلیغــات گســترده ای انجــام شــد که افــراد متقاضــی تماس 
می گرفتنــد و بــا رعایــت اصــول بهداشــتی نــان بــرای آن هــا توســط 
ــه آن هــا تحویــل  ــداری می شــد و درب منــزل ب ایــن پیک هــا خری
ــیب  ــار آس ــه اقش ــک ب ــه بحــث کم ــاره ب ــا اش ــد. وی ب داده می ش
ــی،  ــتاد مردم ــن س ــط ای ــد توس ــار کم درآم ــا و اقش ــده از کرون دی
ادامــه داد: بــا دســتور مقــام معظــم رهبــری بــرای حمایــت مــردم 
از مــردم و آغــاز ایــن رزمایــش مــا هــم تــاش کردیــم کــه در کنــار 
ســایر ادارات نیازمنــدان واقعــی را شناســایی و ســاماندهی کنیــم تــا 

بــرای کمــک بــه افــراد نیازمنــد عدالــت اجتماعــی برقــرار شــود.
ــن  ــح کــرد: حــدود 30 میلیــون تومــان توســط خیری ــح تصری صال
ــد اهــدء  ــا در نهاون ــا کرون ــارزه ب ــه ســتاد مردمــی مب شهرســتان ب
شــده اســت کــه از ایــن مبلــغ حــدود 22 میلیــون تومــان صــرف 
ــت  ــراد بی بضاع ــتان ها و اف ــرای بیمارس ــتی ب ــام بهداش ــد اق خری
ــار  ــز در اختی ــان آن نی ــون توم شــده اســت و حــدود هشــت میلی
ســپاه ناحیــه نهاونــد بــرای کمک بــه رزمایــش مومنانــه قــرار گرفته 

اســت.

اکیپ مجموعه ورزشی علیمرادیان ۵۰ مرحله ضدعفونی و 
گندزدایی در سطح شهر انجام داده است

ــت:  ــد گف ــان نهاون ــی علیمرادی ــی و ورزش ــه فرهنگ ــر مجموع مدی
ــی و  ــه ضدعفون ــان ۵0 مرحل ــی علیمرادی ــه ورزش ــپ مجموع اکی
ــه بعضــی از  ــد انجــام داده ک ــی در کل ســطح شــهر نهاون گندزدای
ــر  ــادی و دیگ ــای جه ــای گروه ه ــک اکیپ ه ــا کم ــل ب ــن مراح ای

ــت. ــده اس ــام ش ــی انج ــای مردم پویش ه
فرهــاد ادیــب اظهــار داشــت: در ایــن ۵0 مرحلــه کل مناطــق شــهر 
گندزدایــی و ضدعفونــی شــده و بعضــی از مناطــق شــهر کــه در آنجا 
بیشــتر تــردد می شــود و از آلودگــی بیشــتری برخــوردار بــوده ، چنــد 

مرحلــه گندزدایــی انجام شــده اســت.
ــد  ــت می کردن ــپ فعالی ــن اکی ــه در ای ــی ک ــه داد: نیروهای وی ادام
ــردم و  ــز توســط م ــی نی ــواد ضدعفون ــر هســتند و م حــدود 30 نف

ــرار گرفــت. خیریــن تهیــه و در اختیــار ایــن اکیــپ ق
ــا تــاش ایــن اکیــپ دو نقاهتــگاه نیــز در شــهر  وی بیــان کــرد: ب
نهاونــد احــداث شــد کــه یکــی از ایــن نقاهتگاه هــا در خــود 
مجموعــه ورزشــی علیمرادیــان احــداث شــد کــه تخــت و امکانــات 
ایــن نقاهتــگاه توســط ایــن مجموعــه فراهــم و آمــاده شــد و یــک 
ــادگان قــدس  ــراد ایــن مجموعــه در پ ــا کمــک اف نقاهتــگاه هــم ب

احــداث شــد.
عملکرد شهرستان نهاوند

 در مبارزه با بیماری کرونا مطلوب است

ــته  ــال گذش ــفندماه س ــه دوم اس ــت: از نمی ــد گف ــدار نهاون فرمان
ــتاد  ــد س ــتان نهاون ــطح شهرس ــا در س ــاری کرون ــیوع بیم ــا ش ب
پیشــگیری، کنتــرل و مقابلــه بــا بیمــاری کرونــا ویــروس در 
شهرســتان نیــز تشــکیل و اولیــن جلســه ایــن ســتاد برگزار شــد که 
از اواخــر اســفندماه قــرارگاه زیســتی ســپاه ناحیــه نهاونــد نیــز بــه 
ایــن ســتاد پیوســت و جلســات مشــترک ســتاد و قــرارگاه زیســتی 

ــا هــم برگــزار شــد. ب
ــتاد  ــن س ــکل گیری ای ــگام ش ــت: از هن ــار داش ــری اظه ــراد ناص م
تاکنــون 1۵ جلســه برگــزار شــده اســت کــه حاصــل ایــن جلســات 

تقریبــا بیــش از 1۵0 مصوبــه بــوده اســت.
وی تصریــح کــرد: بــا توجــه بــه همجــواری شهرســتان نهاونــد بــا دو 
اســتان کرمانشــاه و لرســتان و اینکــه ایــن شهرســتان مســیر تــردد 

ــیت  ــتان از حساس ــن شهرس ــود ای ــوب می ش ــور محس ــرب کش غ
بیشــتری نســبت بــه ســایر شهرســتان های دیگــر اســتان برخــوردار 

اســت و همیــن امــر شــرایط کار را بــرای مــا ســخت تر کــرد.
ناصــری افــزود: بــا توجــه بــه ایــن شــرایط در وهلــه نخســت یکــی 
از مهمتریــن اقدامــات مــا گندزدایــی و ضدعفونــی ســطح شــهر بــود 
کــه خوشــبختانه در ایــن راســتا بــا همــکاری ســایر نهادهــا، ادارات، 
نیــروی مقاومــت بســیج ، پویــش  مردمــی و غیــره توانســتیم ســه 
مرحلــه رزمایــش گندزدایــی و ضدعفونــی در ســطح شهرســتان را 
انجــام دهیــم و تمــام محات ســطح شهرســتان را گندزدایــی کنیم.

وی بــا اشــاره بــه اهمیــت تعطیلــی واحدهــای صنفــی در اســفندماه، 
ــه شــامل  ــه مشــترک ک ــک کمیت ــن راســتا  ی ــرد: در ای ــوان ک عن
فرمانــداری، اداره صنعــت، معــدن و تجــارت ، تعزیــرات و دادســتانی 
ــای  ــه از واحده ــتمر و روزان ــورت مس ــه ص ــکیل و ب ــت را تش اس
صنفــی شهرســتان بازدیــد و بازرســی می شــد و ایــن جــزء 
دســتورالعمل های مهــم ســتاد مبــارزه بــا کرونــا در شهرســتان بــود.

وی ادامــه داد: بعــد از بازگشــایی واحدهــای صنفــی در شهرســتان 
ــارت  ــه نظ ــن کمیت ــا توســط ای ــارت و بازدیده ــن نظ ــان ای همچن
ــا و دســتورالعمل های بهداشــتی  ــت پروتکل ه ــه داشــته و رعای ادام

ــرای ایــن واحدهــای صنفــی الزامــی کــرده اســت. را ب
فرمانــدار نهاونــد بــا بیــان اینکــه بحــث محدودیت و مســدود ســازی 
ــده  ــوب ش ــای مص ــن طرح ه ــتان از مهمتری ــای شهرس ورودی ه
ــفندماه در  ــر اس ــرح در اواخ ــن ط ــت : ای ــود ، گف ــتاد ب ــن س در ای
شهرســتان اجــرا و ایــام نــوروز را نیــز در برگرفــت کــه عــدم پذیرش 
گردشــگر ،  مسدودســازی و تعطیلــی ســراب ها و اماکــن گردشــگری 
ــن طــرح در  ــه در ای ــد ک ــی بودن ــه مصوبات ــز از جمل شهرســتان نی

شهرســتان اجــرا شــدند.
ناصــری بــا اشــاره بــه اجــرای بحــث فاصله گــذاری و غربالگــری در 
ــم  ــی کــه انجــام دادی ــا هماهنگی های شهرســتان، اظهــار داشــت: ب
و بــا اســتفاده از ظرفیــت شــبکه بهداشــت و درمــان، بســیج، 
ــه  ــر از 10 روز ب ــره توانســتیم در کمت دهیاری هــا، بخشــدار ها و غی
همــه خانه هــا ســرزده و افــراد مشــکوک بــه ایــن بیمــاری را زودتــر 
شناســایی کنیــم و توانســتیم در ایــن زمینــه رتبــه اول را در کشــور 
کســب کنیــم و همچنیــن در بحــث اجــرای فاصله گــذاری اجتماعی 
نیــز همانطــور کــه اســتاندار همــدان گفتنــد شهرســتان نهاونــد در 

کشــور خــوش درخشــید.
ــا،  ــی ها و قصابی ه ــا، تاکس ــر نانوایی ه ــارت ب ــرد: نظ ــان ک وی بی
ــای  ــت پروتکل ه ــرای رعای ــا ب ــردن آن ه ــزم ک ــره و مل ــازار و غی ب
بهداشــتی از دیگــر اقدامــات مهمــی بــود کــه در شهرســتان انجــام 
ــل  ــات قاب ــه اقدام ــن زمین ــا توانســتیم در ای شــد و خوشــبختانه م

توجهــی انجــام دهیــم.
ــا توانســتیم بســیاری از  ــن بحــران م ــرد: در ای ــح ک ناصــری تصری
ــده مثــل کشــتار غیرمجــاز قصابی هــا  ــر روی زمیــن مان کارهــای ب
خصوصــا در روســتاها کــه قبــا ذبــح در مقابــل قصابی هــا بــه شــیوه 
ــد می کــرد  غیربهداشــتی انجــام می شــد و ســامت مــردم را تهدی
را کنتــرل و ســازماندهی کنیــم و همــه قصابی هــا را ملــزم بــه ذبــح 

در کشــارگاه کردیــم.
فرمانــدار نهاونــد ادامــه داد: برپایــی و تجهیــز دو نقاهتــگاه در 
پــادگان قــدس و مجموعــه ورزشــی علیمرادیــان کــه بــا همــکاری 
فرمانــداری، شــبکه بهداشــت و درمــان، مجموعه فرهنگی و ورزشــی 
علیمرادیــان، تربیــت بدنــی و ســایر ادارات شهرســتان انجــام شــد از 
جملــه اقدامــات قابــل توجهــی دیگــری بــود کــه بــرای مبــارزه بــا 

ایــن بیمــاری در شهرســتان صــورت گرفــت.
وی بــا بیــان اینکــه جلســات ایــن ســتاد بــه صــورت هفتگــی برگزار 
ــه  ــه ارائ ــزم ب ــات مل ــی اجــرای مصوب می شــود و همــه ادارات متول
ــری  ــم رهب ــام معظ ــدات مق ــا تاکی ــزود: ب ــتند، اف ــزارش هس گ
رزمایــش کمــک مومنانــه در شهرســتان آغــاز کردیــم کــه در ایــن 
زمینــه در فرمانــداری تشــکیل جلســه دادیــم و تاکنــون چهــار هــزار 

ــم. ــایی کرده ای ــتان را شناس ــد در شهرس ــوار نیازمن و ۵00 خان
ناصــری عنــوان کــرد: در مرحلــه اول اجــرای ایــن رزمایــش بــه هزار 
ــم  ــب بســته های حمایتــی و ســبد کاال کمــک کردی ــوار در قال خان
و در نظــر داریــم تــا پایــان مــاه مبــارک رمضــان همــه ایــن چهــار 
هــزار و پانصــد خانــوار ایــن بســته های حمایتــی را دریافــت کننــد.

ــا نتیجــه کار  ــات و فعالیت ه ــن اقدام ــه ای ــه هم ــان اینک ــا بی وی ب
ــا،  ــاری کرون ــا بیم ــه ب ــرل و مقابل ــتاد پیشــگیری، کنت ــی س گروه
ــا  ــارزه ب ــرارگاه زیســتی، گروه هــای جهــادی و ســتاد مردمــی مب ق
کرونــا اســت، اضافــه کــرد: خوشــبختانه مردم شهرســتان خطــر این 
بیمــاری را  بــه خوبــی درک کرده انــد و بــا مــا همــکاری و همیــاری 
خوبــی داشــته اند و اگــر ایــن همــکاری ادامــه داشــته باشــد روزهــای 

پیــش رو بــرای مــا روزهــای ســختی نخواهنــد بــود.

اقدامات گروه های جهادی و ستاد مردمی مبارزه با کرونا در 
نهاوند قابل تقدیر است

فرمانــدار نهاونــد بــا اشــاره بــه فعالیت هــای قابــل تحســین 
ــات  ــا و اقدام ــت: فعالیت ه ــتان، گف ــادی در شهرس ــای جه گروه ه
ــر اســت  ــل تحســین و تقدی ــادی در شهرســتان قاب گروه هــای جه
و البتــه پویش هــای مردمــی و ســتاد مردمــی مبــارزه بــا کرونــا در 

ــد. ــارزه دارن ــن مب ــته ای در ای ــش برجس ــز نق ــتان نی شهرس
ــروس  ــا وی ــارزه ب ــا در بحــث مب ــوع م ــه داد: در مجم ناصــری ادام
کرونــا در شهرســتان نهاونــد یــک بــا هــم بــودن بــه تمــام معنــا را 
ــم و قطعــا اگــر قدامــات گروه هــای جهــادی و ســتاد  ــه کردی تجرب
ــکل  ــا مش ــه ب ــن زمین ــا در ای ــود م ــا نب ــا کرون ــارزه ب ــی مب مردم

مواجهــه می شــدیم.

ــرای  ــتان ب ــه در شهرس ــام گرفت ــات انج ــت : اقدام ــار داش وی اظه
مبــارزه بــا ویــروس کرونــا بــه معنــای پایــان در خانــه ماندن نیســت 
ــان جــدی اســت و ســایه شــوم  ــروس همچن ــن وی بلکــه خطــر ای
ــود دارد و در  ــا وج ــتان م ــر شهرس ــر س ــان ب ــاری همچن ــن بیم ای
حــال حاضــر بهتریــن نســخه درمــان ایــن بیمــاری فاصله گــذاری 

ــت. ــتی اس ــای بهداش ــت پروتکل ه ــی و رعای اجتماع

با همدلی مردم
کرونا در نهاوند به زانو در آمد
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شب سرد ُگتوند 

شهید محمدحسین خویشوند
 به روایت سردار حاج مهدی ظفری

شــهید واالمقــام محمــد حســین خویشــوند از قبیلــه 
ــی  ــرور رزین ــهید پ ــتای ش ــی روس ــهدای ملکوت ش

ــردان ــی گ ــل نام ــه ی ــروف ب مع

حســین آدم ویــژه ای بــود. خصوصیــات شــاخص و برجســته ای 
ــی  ــود ول ــتی گیر ب ــع. کش ــی متواض ــود ول ــکار ب ــت. ورزش داش
بی ادعــا . بدنــش آمــاده ی آمــاده بــود و از قبــل از انقــاب 
کشــتی می گرفــت . همــان دوران بــه عنــوان یکــی از قهرمانــان 
مطــرح در نهاونــد و اســتان شــناخته می شــد . ولــی ایــن قــدرت 
بدنــی و ایــن آمادگــی کاری نکــرده بــود کــه افتادگــی و تواضع را 

کنــار بگــذارد . راحــت بگویــم، یــک پهلــوان واقعــی بــود. 
فرمانــده بــود ...، فرمانــده دســته ویــژه آبــی خاکــی ...، فرمانده ای 
کــه نیروهایــش عاشــقش بودنــد ، عاشــق کــه می گویــم تــا اوج 
محبــت را بفهمیــد. ســخت اســت فرمانده باشــی ولــی نیروهایت 
عاشــقت باشــند. بعضــی می گویندرابطــه ی عاطفــی بیــن نیروها 
و فرمانــده اجــرای دســتورات را مختــل می کنــد. چــون در 
محیط هــای نظامــی و مخصوصــاً در جنــگ، تبعیت پذیــری 

نیروهــا از فرمانــده خیلــی مهــم اســت.

امــا ایــن موضــوع بــرای حســین مصــداق نداشــت ، نیروهایــش 
عــاوه بــر اینکــه دوســتش داشــتند، بــا دل و جــان ازش اطاعــت 
می کردنــد و دســتوراتش را به طــور کامــل و موبه مــو اجــرا 

می کردنــد، تمرین هــا ، تمرین هــای ســختی بــود.

تمرین غواصی و عملیات ویژه. 
ــرای عملیــات آمــاده می شــدیم و شــبانه روزمان تمریــن  بایــد ب
ــد  ــن، بســیجی ها منتظــر بودن ــا آن همــه ســختی تمری ــود. ب ب
تــا زمــان اســتراحت برســد و برونــد ســر و ســراغ حســین و بــا 

ــد. ــرون کنن ــش، خستگی شــان را بی ــت کردن شــوخی و اذی
ــاال  تــوی یــک لحظــه می دیــدی چنــد نفــر از ســر و کولــش ب
رفته انــد. ولــی چیــزی کــه از آن بــدن قــوی بــه چشــم نمی آمــد، 
ناراحتــی بــود و تنــدی و اخــم، بچه هــای گیــان خیلــی باهــاش 
ــر و  ــار و اکب ــهید اهلل ی ــد. ش ــش می کردن ــد و اذیت ــور بودن دمخ
ــاال می رفتند.خودســازی  ــش ب ــد از ســر و کول ــرام و نورمحم به
عجیبــی هــم داشــت. مراقبــت عجیبــی روی اعمــال و رفتــارش 
داشــت ، تمــام کارهایــش را بــا تفکــر و بــا کنتــرل انجــام مــی داد 
. یــک لحظــه از خــودش غافــل نمی شــد. بــدون قصــد قربــت یــا 

ــر اســاس هیجــان و احساســات کاری نمی کــرد. ب
ــرای آمــوزش غواصــی و  قبــل از عملیــات والفجــر8 بچه هــا را ب

تمرین هــای قبــل از عملیــات بــرده بودیــم ســد گتونــد.
زمســتان بــود و ســرما . تــوی آب کــه می رفتــی ســرما تــا مغــز 
اســتخوانت رســوخ می کــرد. عملیــات ســختی در پیــش بــود و 
بایــد کامــًا آمــاده می شــدیم. غواص هــا بــرای اینکــه بتواننــد از 
عــرض ارونــد عبــور کننــد بایــد باالتریــن حــد آمادگی را کســب 

ــد. می کردن
ــوند  ــین خویش ــید و حس ــول کش ــوزش ط ــاه آم ــدود یک م ح
فرمانــده دســته ای بــود کــه خــودش غواص هــا را تمریــن 
ــود.  ــی ب ــر یک ــر دیگ ــد نف ــین و چن ــا و حس ــادر م ــی داد. چ م
ــره  ــم گ ــا ه ــتان ب ــرمای زمس ــوز س ــیم آب و س ــب ها، نس ش

می خــورد و بــدن را کرخــت می کــرد.
ــه ای  ــتراحت نصفه نیم ــب اس ــوی ش ــا ت ــه نیروه ــر اینک بخاط
کننــد و سردشــان نشــود اطــراف چــادر را از داخــل پتــو 
ــود و هرکــدام  ــن روشــن ب ــا چــراغ عاءالدی ــم و 2_3 ت می زدی

3_4 پتــو روی خودمــان می کشــدیم.
بــرای اینکــه بــاران و بــرف از چــادر نفــوذ نکنــد، روی چادرهــا 
ــدن چــادر هــم کمــک  ــه گــرم مان ــم و ب ــون کشــیده بودی نایل
ــب  ــد و آن ش ــاران می آم ــرف و ب ــب ها ب ــی از ش ــرد. یک می ک

ــودم،  ــود و خــواب ب ــود. نیمه شــب ب ــه شــب ها ب ســردتر از بقی
احســاس کــردم از ســقف چــادر چنــد قطــره آب روی صورتــم 
ــای  ــارش قطره ه ــود و از ب ــادر ســوراخ ب ــه چ ــل اینک ــاد. مث افت
بــاران داشــت چکــه می کرد.تــوی همــان حالــت خــواب و 
ــردم و  ــر ب ــردم و آن طرف ت ــا ک ــرم را جابه ج ــی س ــداری کم بی

گرفتــم خوابیــدم.
اما دوباره قطره های باران بود که روی صورتم می افتاد...

ــه  ــدم ک ــه ش ــاد متوج ــدی می افت ــای بع ــه قطره ه آرام آرام ک
ایــن قطــره بــاران نیســت بلکــه کســی بــاالی ســرم نشســته و 
ــی  ــوی آن تاریک ــردم ت ــاز ک ــزد. چشــمم را ب دارد اشــک می ری
چهــره اش مشــخص نبــود. دســتش را بــه صــورت و دســت هایم 
نزدیــک کــرد، متوجــه شــدم شــهید خویشــوند اســت. تعجــب 
ــب،  ــه دو نیمه ش ــع ب ــم، یک رب ــاعت یک ونی ــی س ــردم، یعن ک
بیــدار شــده کــه چــه کنــد؟! بیــدار شــدم و نشســتم.گفتم خیــر 

ــد! ...کاری داری؟ ... باش
ــک  ــتم ی ــت: می خواس ــت گف ــک می ریخ ــه اش ــور ک همان ط

لحظــه مزاحمتــان بشــوم.
گفتم: نمی شد بگذاری برای فردا.

گفت: نه!
گفتم: بگو درخدمتم.

گفت: اینجا نه! بیرون چادر.
حاال نیمه شب و هوای سرد و سوزِ سرما و کنار سد!

بــا خــودم گفتــم ایــن چــه کار مهمــی اســت کــه مــن هــم بایــد 
بدانــم ...اورکتــم را پوشــیدم و آمــدم بیــرون. بــا هــم تــا نزدیــک 
ــه کاری دارد و زود  ــم چ ــتم بدان ــط می خواس ــم، فق ــد رفتی س

برگــردم داخــل چــادر.
گفتم: درخدمتم، چه کاری داشتی؟! 

ــت: دســتور نمی دهــی  ــرد و گف ــود ، کمــی مکــث ک ســاکت ب
کمــی در آب تمریــن شــنا و غواصــی کنیــم؟!

ــدار  ــا را بی ــم نصــف شــب م ــا شــوخی گفت ــردم ، ب تعجــب ک
ــی؟! ــن را بگوی ــرده ای همی ک

یعنی آخر دنیا بود ...نمی شد تا فردا صبر کنی؟!
با حالت آدم های خجالت زده گفت: نه نمی شد ...

چون من امشب باید تنبیه شوم.
پرسیدم: تنبیه ... ؟!

االن ... ؟!
این ساعت ...؟!

به خاطر چی ... ؟!

تــازه ... اگــر می دانســتی می خواهــی تنبیــه شــوی، چــرا 
خــودت، خــودت را تنبیــه نکــردی؟!

از علــت تنبیــه شــدنش طفــره رفت،نمی خواســت چیــزی 
ــد. بگوی

ــرم.  ــم، اجــری نمی ب ــه کن ــن اگــر خــودم را تنبی ــا گفــت: م ام
ــت. ــری اس ــاف والیت پذی ــون خ چ

حتــی کارم خودمحــوری محســوب می شــود. ولــی االن شــما بــه 
عنــوان فرمانــده هــر چــه بگوییــد دســتور اســت و بایــد انجــام 

دهــم.
می دانســتم کاری را از روی احساســات و هیجــان انجــام نمی دهــد 
و بــدون قصــد قربــت اقدامــی نمی کنــد، امــا بایــد علــت تنبیهــش 
ــم ااّل  ــن کار را نمی کن ــن ای ــه م ــوردم ک ــم خ را می دانستم.قس

اینکــه دلیــل تنبیــه ات را بدانــم.
الاقــل بایــد پیــش وجــدان خــودم جواب گــو باشــم و اگــر قیامــت 

محاکمــه ام کردنــد بگویــم چــرا تنبیه ات کــرده ام؟!
نمی خواســت درایــن مــورد حرفــی بزند،دوســت نداشــت دلیلــش 
را بگویــد، نگرانــی و شــرمندگی در لحنــش مشــخص بــود ، پــس 
ــروز  ــا گفت:ام ــب و حی ــت حج ــان حال ــا هم ــن، ب ــرار م از اص
یکی دوتــا دســتور بــه نیروهایــم داده ام، امــا فرامــوش کــردم یکــی 
از آنهــا را انجــام دهم.همچنیــن نیــت یکــی از دســتوراتم خالــص 

بــرای خــدا و بــه قصــد قربــت نبــوده.
می دانیــد یعنــی چــه؟! یعنــی می خواســت بــه خاطــر یــک امــر 
مســتحبی، و بــه خاطــر غفلــت از مراقبــت و یــک لحظــه کــه خدا 

را فرامــوش کــرده بــود، تنبیــه شــود.
دنبــال بهانــه ای می گشــتم تــا چیــزی بگویــم و قانــع شــود ، هــر 

جــوری کــردم، نشــد ...مانــده بــودم  چــه کنــم؟
ــه  ــاال ک ــت گفتم:ح ــردم و در نهای ــرف ک ــرف آن ط ــی این ط کم

ــوی آب. ــرو ت ــن نتیجــه رســیده ای، ب ــه ای خــودت ب
فوراً لباس هایش را درآورد و رفت توی آب.

ــود،  ــوی آب ب ــه ت ــه ای ک ــد دقیق ــس چن ــود ، پ ــرد ب ــوا س ه
ــوی  ــتم ت ــم برگش ــن ه ــادر. م ــوی چ ــد ت ــت می  آم برمی گش
چــادر. ســر جایــم دراز کشــیدم . نمی دانــم خوابــم بــرده بــود یــا 
نــه، ولــی یــک لحظــه بــه خــودم آمــدم دیــدم 30_40 دقیقــه  

ــری از حســین نیســت! گذشــته و خب
زود بلنــد شــدم،از چــادر زدم بیــرون و رفتــم کنــار ســد. دیــدم 

هنــوز داخــل آب اســت.
برایــم ســخت بــود کــه ایــن مــدت تــوی آب مانــده ، لباس هایــم 

را درآوردم و بــه قصــد همراهــی بــا او وارد آب شــدم،

دارم  کــردم  احســاس  گذاشــتم  کــه  آب  داخــل  را  پایــم 
ــکان  ــتم ت ــردی نمی توانس ــدت س ــم ، از ش ــنگ کوب می کن س

ــورم. بخ
هرطور که شده حرکت کردم خودم را به حسین رساندم.

ــورد ،  ــکان نمی خ ــرما ت ــدت س ــم ، از ش ــه گرفت ــتش را ک دس
بدنــش خشــک و منجمــد شــده بــود . کمکــش کــردم و آمدیــم 

تــا کنــاره ســد. 
ــا زحمــت از آب آوردیمــش  ــا از بچه هــا را صــدا زدم و ب 3_4 ت
بیــرون. پرســیدم چــرا بیــرون نیامــدی و تــا االن مانــدی تــوی 

آب؟!
ــم  ــتوری ه ــم ، دس ــع بمان ــه موق ــا چ ــی ت ــما نگفت ــت: ش گف
نــدادی کــه بیــرون بیایــم . آوردیمــش داخــل چــادر  ۵_۶ تــا 
ــا عاءالدیــن گذاشــتیم کنــارش. پتــو رویــش انداختیــم و دو ت

تــا صبــح ماندیــم تــا آرام آرام گرفتگــی بدنــش بــاز شــود و بــه 
خــودش بیایــد. موقــع نمــاز صبــح، متوجــه شــدم نمــاز شــکر 

می خوانــد.
ــرا  ــه م ــم ک ــکر می کن ــر ش ــن خاط ــه ای ــدا را ب ــت: خ می گف
ــه ایــن  ــا بیشــتر مراقــب باشــم. اگــر دیشــب ب متوجــه کــرد ت
ــوم  ــادت می شــد و معل ــم ع ــروم برای موضــوع بی توجهــی می ک
ــی  ــد. ول ــا می کش ــه کج ــد کارم ب ــای بع ــرای دفعه ه ــود ب نب
خــدا ایــن ســختی را به وجــود آورد تــا امــروز کــه اول وقــت در 
جمــع نیروهایــم حــرف می زنــم، بدانــم بــا چــه نیتــی و بــه چــه 

ــم. ــتور می ده ــانی دس کس
مضمــون رفتــار و عملکــرد شــهید خویشــوند دلیــل بــر اعتقــاد و 
بــاور او ، بــر رعایــت اخــاق اســامی و دینــی در امــر فرماندهــی 
ــود .  ــرد ب ــا عملک ــا ، ب ــر و گفته ه ــن تفک ــق بی ــراز و تطاب ؛ و ت
ــان جــاری می کــرد را در فرماندهــی اش  ــر زب هــر آن چــه کــه ب

ــرد .  ــت می ک رعای
در نــگاه معرفتــی شــهید خویشــوند دو حــوزه ی معرفتــی وجــود 
داشــت: یکــی گفتــار دینــی ، یکــی هــم رفتــار دینــی ،کــه در هر 

دوتــا ، صاحــب مقــام واالیــی بــود.
مراقبت هــا و خودســازی او هــم خیلــی زود اثــر کــرد و در همــان 

عملیــات والفجــر8 بــه آرزویــش ، یعنی شــهادت رســید.

ما که شهیدان بخون خفته ایم
                                       با عمل خود به جهان گفته ایم

یا شرف و زندگی و افتخار
                                           یا تن و جان را به ره حق نثار

ستاره های
 دنباله دار

ــه مناســبت  ــان اســتان همــدان ب  ســازمان بســیج فرهنگی
ــرد. ــه ای صــادر ک ــم بیانی ــام معل ــه گرامیداشــت مق هفت

در این بیانیه آمده است:
باسمه تعالی

»آموزش و پرورش برای رسیدن به اهداف واالی خود 
نیازمند نو سازی است« امام خامنه ای)مد ظله العالی(

ــادآور  ــم، ی ــام معل ــه گرامیداشــت مق 12 اردیبهشــت و هفت
همــت و تــاش مجاهدانــه مــردان و زنانــی اســت کــه منادی  
ــان  ــزرگ معلم ــی از ب ــه تأس ــوده و ب ــی ب ــی و آگاه دانای
ــا برخــورداری  ــی ب شــهیدی چــون مطهــری؛ باهنــر و رجای
الهــی بــه هویت ســازی و  اندیشــه های پــاک و زالل  از 
ــن  ــجاع، موم ــد، ش ــد، خردمن ــا و توانمن ــلی دان ــت نس تربی
ــه تمــدن نویــن اســامی  ــی در راســتای رســیدن  ب و انقاب
مبــادرت ورزیده انــد. امســال در حالــی بــه اســتقبال ایــن روز 
ــدا،  ــی خ ــوی میهمان ــر معن ــه در فضــای سراس ــم ک می روی
ــا  ــروس کرون ــر وی ــارک رمضــان، جهــان تحــت تاثی ــاه مب م
ــاز  ــرات عمــده ای شــده کــه نی دســتخوش تحــوالت و تغیی
بشــر در توجــه بــه ارتبــاط هرچــه بیشــتر  بــا مبــدأ هســتی 
را دو صــد چنــدان نمــوده و  مبانــی پــوچ  نظام ســرمایه داری 
و لیبرالیســم را عیان تــر از قبــل کــرده اســت. ســازمان بســیج  
فرهنگیــان اســتان همــدان بــا گرامیداشــت ســالروز شــهادت 
اســتاد شــهید مرتضــی مطهــری و تبریــک هفتــه معلــم  بــه 
ــی از زحمــات شــبانه روزی  آحــاد فرهنگیــان عزیــز و قدردان
فرهنگیــان جهادگــر درعرصــه مقابلــه بــا ویــروس منحــوس 
کرونــا بــا توجــه بــه واقعیــات و شــرایط   موجــود بــه چنــد 

ــد: ــاره می نمای ــه اش نکت
ــح  ــا درک صحی ــی رود  ب ــار م ــم انتظ ــس یازده 1-از مجل
ــائل  ــع مس ــه رف ــرورش ب ــوزش و پ ــام آم ــای نظ اولویت ه
ــاد  ــن نه ــی ای ــای اساس ــه نیازه ــب ب ــخ گویی مناس و  پاس

ــد. ــدام نمای ــدس اق مق
ــت  ــا رعای ــرورش خواســتاریم ب ــوزش و پ 2-از مســئولین آم
اصــل عدالــت آموزشــی و در نظــر گرفتــن ظرفیــت خانواده ها 
و فرهنگیــان، نســبت بــه رفــع نواقــص شــبکه اجتماعی شــاد 
ــب  ــری و نص ــه بهره گی ــان ب ــزام ایش ــوده و از ال ــدام نم اق
ســامانه خــاص اجتنــاب و ســایر قابلیت هــا، خاصــه صــدا و 

ســیما را مدنظــر قــرار  دهنــد. 
3-اجــرای دقیــق قانــون در خصــوص نظــام پرداخــت 
ــه حقــی  ــه ب ــه تبعیــض، مطالب ــر گون ــع ه ــان و رف فرهنگی
ــون  ــدی مصــرح در قان ــام رتبه بن ــرای نظ ــا اج ــه ب اســت ک
ششــم توســعه و فصل10قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری 

ــد. ــد ش ــق خواه ــان محق ــتقل و توام ــورت مس بص
4-متولیــان امــور تربیتــی نســبت بــه کمرنــگ شــدن امــور 
پرورشــی چــاره اندیشــی کــرده، برنامــه مدونــی ارائــه نمایند.

۵-  آحــاد فرهنگیــان عزیــز را دعــوت بــه مشــارکت در طــرح 
کمــک مومنانــه نمــوده، اطمینــان داریــم در ایــن مــاه مبارک 
قاطبــه معلمــان از دانش آمــوزان محــروم دســتگیری خواهند 
نمــود. در پایــان از درگاه باریتعالــی بــرای ملــت بــزرگ ایــران 
علــی الخصــوص فرهنگیــان عزیــز آرزوی صحت و ســامت و 

توفیقــات روزافــزون خواهانیم.

سازمان بسیج فرهنگیان استان همدان-اردیبهشت 13۹۹

بیانیه سازمان بسیج فرهنگیان استان 
همدان به مناسبت هفته معلم 

رئیــس اداره میــراث فرهنگــی و گردشــگری نهاونــد 
ــراب  ــا ت ــاج آق ــی ح ــام تاریخ ــت حم ــت: کار مرم گف
ــار 300  ــا اعتب ــاز دوم و ب ــا اجــرای ف ــن شهرســتان ب ای

ــت. ــان یاف ــان پای ــون توم میلی
محســن جانجــان اظهــار کــرد : کار مرمــت حمــام 
ــرای  ــا اج ــتان ب ــن شهرس ــراب ای ــا ت ــاج آق تاریخــی ح
فــاز دوم و بــا اعتبــار 300 میلیــون تومــان پایــان یافــت.

وی بــا بیــان اینکــه فــاز دوم مرمــت این مــکان در بخش 
جداره هــای داخلــی شــامل تزئینــات و آهک بــری اســت 
ــت  ــمت کار اس ــخت ترین قس ــه س ــه ک ــورت گرفت ص
گفــت: کار مرمــت فــاز دوم زیــر نظــر کارشناســان 

ــه طــول انجامیــد. ــاه ب مربوطــه مــدت پنــج م
و  دســتی  صنایــع  فرهنگــی،  میــراث  اداره  رئیــس 
ــا بیــان اینکــه تعطیــات موزه هــا  ــد ب گردشــگری نهاون
و مراکــز گردشــگری بــه منظــور پیشــگیری از ویــروس 
ــی  ــت آثــار تاریخ ــرای مرم ــی ب ــت خوب ــا فرص کرون
ــل   ــرداری داخ ــر کار نور پ ــال حاض ــزود: در ح ــود اف ب
ــام   ــس  از اتم ــه پ ــام اســت ک ــال انج ــز در ح ــام نی حم
ــت و  ــد گرف ــرار خواه ــرداری ق ــورد بهرب ــما م آن رس
ــد  ــاده بازدی ــب آم ــی جال ــی در فضای ــوزه مردم شناس م

ــد. ــد ش ــگران خواه گردش
ــراب  ــا ت ــاج آق ــام ح ــت حم ــار اول مرم ــت: ف وی گف
ــر پشــت  شــامل مرمــت جــداره هــای خارجــی و  تعمی
ــت  ــز ســال گذشــته انجــام گرف ــام در تابســتان و پائی ب
ــون  ــه 300 میلی ــر دو مرحل ــرای ه ــوع ب ــه در مجم ک

ــت. ــده اس ــه ش ــان هزین توم
جانجــان از مرمــت اولیــه حمــام گلشــن ایــن شــهر خبــر 
ــی  ــای قدیم ــی از بناه ــن یک ــام گلش ــت: حم داد و گف
ــت در  ــال اس ــن س ــه چندی ــود ک ــه ب ــا مخروب و تقریب
ــت رســید و  ــه ثب ــار باســتانی شهرســتان ب فهرســت آث

ــل شــود. ــی گردشــگری تبدی ــه مکان در نظــر اســت ب
وی تأکیــد کــرد: بــه منظــور اینکــه ســرمایه گذار 
ــد  ــته باش ــرح داش ــرای ط ــارکت در اج ــه مش ــت ب رغب
از ســوی میــراث فرهنگــی 1۵0 میلیــون تومــان جهــت 

ــد. ــه ش ــه آن هزین ــرات اولی تعمی
و  دســتی  صنایــع  فرهنگــی،  میــراث  اداره  رئیــس 
ــه مزایــای مرمــت ایــن  ــا اشــاره ب ــد ب گردشــگری نهاون
ــر اینکــه  ــا مرمــت ایــن مــکان عــاوه ب مــکان افــزود: ب
ــد  ــز توریســتی نهاون ــه مراک ــک فضــای گردشــگری ب ی
ــه  ــری ب ــز جلوگی ــدن آن نی ــب ش ــد از تخری ــه ش اضاف

ــد . ــل آم عم
وی در پایــان از مرمــت پــل تاریخــی نهاونــد خبــر 
ــه  ــل الغ ــی از پ ــت بخش ــور مرم ــه منظ ــزود: ب داد و اف
ــر  ــت و در اث ــتان اس ــی شهرس ــای تاریخ ــه از پل ه ک
ســیل ســال گذشــته بخشــی از کنــاره آن دچــار 
ــان  ــون توم ــغ ۵0 میلی ــود مبل ــده ب ــیب دیدگی ش آس

ــارس ــد./ ف ــه ش هزین

فاز دوم مرمت حمام تاریخی 
حاج آقا تراب نهاوند پایان یافت

ــف  ــراز لط ــکر از اب ــن تش ــدی ضم ــر مجی ــردار مظاه س
ــر  ــدی، ب ــوان جهادگــر نهاون ــه بان ــر انقــاب نســبت ب رهب
آمادگــی کامــل ســپاه، بســیج و گروه هــای جهــادی اســتان 
همــدان بــرای تحقــق فرامیــن ایشــان و رزمایــش »کمــک 

ــرد. ــد ک ــه« تأکی مومنان
ســردار مجیــدی، فرمانــده ســپاه انصارالحســین علیــه 
ــر  ــات رهب ــد از بیان ــک روز بع ــدان ی ــتان هم ــام اس الس
ــد  ــدی و تاکی ــر نهاون ــوان جهادگ ــاب در خصــوص بان انق
ایشــان بــر رزمایــش »کمــک مومنانــه« در جامعــه، 
ــراز  ــت: از اب ــدان؛ گف ــر  هم ــگار عص ــا خبرن ــو ب درگفتگ
لطــف رهبــر انقــاب نســبت بــه بانــوان جهادگــر  نهاونــدی 

تشــکر می کنــم.
ــم  ــده معظ ــته فرمان ــخنان روز گذش ــد س ــزود: بع وی اف
ــت  ــه ظرفی ــتفاده از هم ــر اس ــد ایشــان ب ــوا و  تاکی کل ق
ــی و خدمــت رســانی، آمادگــی  ــرای رزمایــش همدل هــا ب
همــه ظرفیــت هــای ســپاه، بســیج و گروه هــای جهــادی 
ــین ع  ــار الحس ــپاه انص ــده س ــم. فرمان ــی کن ــام م را اع
ــران  ــای جهادگ ــت ه ــوص فعالی ــدان درخص ــتان هم اس
ــا  ــاری کرون ــیوع بیم ــی ش ــت: در پ ــار داش ــامت اظه س
ــا  ــب صده ــزار بســیجی در قال ــد ه در ســطح کشــور، چن
ــارت و  ــت نظ ــه  تح ــورت داوطلبان ــه ص ــادی ب ــروه جه گ
ــف  ــاط مختل ــادی در نق ــای  جه ــرارگاه ه ــی  ق هماهنگ
ــود را  ــت خ ــد فعالی ــتان نهاون ــه شهرس ــتان و از جمل اس
شــروع کردنــد. مجیــدی ادامــه داد: در عرصــه هــای 
مختلــف و متنــوع جهــادی از غربالگــری و ضدعفونــی 
کــردن محیــط گرفتــه تــا تولیــد ماســک، آمــوزش، اطــاع 
رســانی و کمــک بــه مراکــز درمانــی و فعالیــت و خدماتی را 
ارائــه کردنــد کــه قــدردان تاشــها و زحمــات شــبانه روزی 
و جهــادی آنهــا هســتیم.  فرمانــده ســپاه انصــار الحســین 
ع اســتان همــدان خاطــر نشــان کــرد : بــه حــق ایــن نــوع 
فعالیــت هــا دوران هشــت ســال دفــاع مقــدس را توســط 
ــراز  ــد و اب ــی کن ــارم انقــاب تداعــی م نســل ســوم و چه
لطــف رهبــر معظــم انقــاب، رســالت گروه هــای جهــادی 

ــرد. ــر ک اســتان همــدان را ســنگین ت

ــی ترکاشــوند  ــم : دکترعل ــه قل ب
متخصــص جراحــی عمومــی 
بیمارســتان آیــت ا...علیمرادیــان 

ــد نهاون

عناصــر  ازمهمتریــن  یکــی 
تشــکیل دهنــده هویــت مــا 

اســت. نهاونــد   وشــهرعزیزمان  زادگاه 
فراتــراز  وقدمــت  عظمــت  یــه  شــهری  "نهاونــد" 
تاریــخ، کهــن شــهر باســتانی، مهــد تمــدن ایــران 
زمیــن ، شهرســرابهای خروشــان وازهمــه مهمتــر، 
ــب،  ــاک ونجی ــان وپ ــی خونگــرم ومهرب شــهری بامردمان
ــگان . ــا وفرهیخت ــهر علماوعرف ــاهد، ش ــهدای ش شهرش

"هویــت اجتماعــی "مــا الزمــه غــرور ملــی وغیــرت ملــی 
وتعلــق بــه آب وخــاک وامیــد بــه اینــده مــی باشــد.

ــام شــهرمان لــذت ببریــم اگــر از اینکــه  ــردن ن اگــر از ب
نهاونــدی هســتیم احســاس غــرور کنیــم وســرمان رابــاال 
بگیریــم  ناشــی از ایــن خواهدبــود کــه عناصــر هویتــی در 

شــهرمان ازغنــای کافــی برخورداراســت 
"هویــت اجتماعــی" مــا متاثــر ازمردمــان نجیــب وپاکــی 

اســت کــه بــه روز مصــاف مــرد میــدان بودنــد.
 شــهدای شــهرمان، مــردان بــی ادعایــی همچون  ســردار 
شــهید "حــاج میــرزا محمدســلگی" کــه شــرح وتوصیــف 
دالوریهایــش مقــام معظــم رهبــری را بــه تحســین 
واداشــت وباعــث هویتــی غــرور آفریــن درمــا نهاوندیهــا 

ــد. ــن گردی ــران زمی و کل ای
ــه  ــقانه وعارفان ــری عاش ــه عم ــی ک ــی ادعای ــردار ب س
،گمنامــی را مشــق کــرد تــا بــه مقــام وآوازه ای اســمانی 

ــید. ــی رس وکبریای
ــراول  ــه اش خب ــه پروازغریبان ــنایی ک ــان ســردار آش هم
رســانه هــا شــد وشــهادت افتخارآفرینــش باعــث اندوهــی 
ــان  ــه درمی ــروری مفتخران ــا غ ــه ب ــه درآمیخت غمگنان

ــد. ــهریانش  گردی همش
 درعرصــه ایثاروشــهادت درجبهــه هــای نبــرد اســطوره 
هایــی همچــون  شــهید ســلگی برخاســته  ازایــن خــاک 

مقــدس فراواننــد. 
دالورمردانــی همچــون ســردار شــهیدحاج علیمــراد 
ســلگی، شهیدمحســن امیــدی  ،شــهیدطالبیان ،شــهید 
محمدحســین خزایــی ،شــهید یارمــراد مــرادی وشــهدای 

ــوذر. ــی اب گــروه انقاب
ونیــز، علماوفضایــی همچــون ایــت اهلل علیمرادیــان 

ــدری . ــهید حی ــی وش ــهید قدوس ،ش
ــی  ــیخ عل ــی ،ش ــد چلوی ــون مرش ــی همچ  علماوعرفای

ــدی. ــیخ محمدنهاون ــدی وش اکبرنهاون
نیــک مردانــی همچــون" مهنــدس علیمرادیــان" و"حــاج 
ولــی اهلل حمیــدی "کــه بزرگــی وســخاوت وبلنــد نظــری 
در برابــر انهــا رنــگ میبــازد وباعــث هویتــی غــرور افریــن 

والگویــی تمــام عیــار بــرای جــوان  نهاونــدی میباشــند
امروزهــم مقــام معظــم رهبــری ازحماســه پیشــین 
ــطوره  ــواره اس ــه هم ــت ک ــخن گف ــی س ــر مردمان واخی

ــد. ــوده ان ــرورزی ب ــی ومه ایثاروهمدل
انســانیت وانساندوســتی ومهربانــی ومهــرورزی  درخــون 

مردمــان ایــن "کهــن بــوم وبــر "جریــان داشــته ودارد.
امــروز شوروشــعور مــردم نهاونــد در مبــارزه باایــن ویروس 
ــان  ــده وکادردرم ــام گردی ــاص وع ــهرت خ ــوس ش منح
ومــردم درمبــارزه باایــن بــای اســمانی همــگام وهمــدل 

گردیــده انــد.
هویــت اجتماعــی مــارا همیــن میــراث فرهنگــی چندیــن 

همه ظرفیت گروه های جهادی بسیج برای 
»کمک مومنانه« فعال می شود

ابراز لطف رهبر انقالب 
رسالت گروه های جهادی را سنگین تر کرد 

هویت اجتماعی، غرورملی

هزارســاله- همیــن فرهنــگ  غنــی نیــاکان مــا - -همیــن لهجــه 
وزبــان شــیرین مــا -همیــن اقلیــم زیبــا وجغرافیــای مثــال زدنــی 

مــا وهمیــن مردمــان نجیــب وپــاک ومومــن مامــی ســازند.
اگــر فرهنــگ چندیــن هزارســاله شــهرمان رابــه رخ همه  بکشــیم 
اگــر اوازه شــهرمان بــا قدمــت  تاریخیــش هــم ســو باشــد هویــت 
مــا غــرور آفریــن خواهــد شــد وشــهروند مــا باافتخــار میگویــد " 

نهاوندیم"
هویــت اجتماعــی ضامــن پیشــرفت ملــی و فرهنگــی اســت بــه 
ــد  ــر باش ــر وافتخارآمیزت ــی ت ــت غن ــن هوی ــه ای ــدروزی  ک امی
وباعــث غــرور ملــی وغیــرت ملــی وتعلــق بــه ایــن آب و خــاک 

گــردد.

فریــاد نهاونــد : فرمانــده ســپاه 
ناحیــه نهاونــد گفــت: وضعیت 
شهرســتان هنوز ســفید نشــده 
اســت و شــرایط جــدی اســت 
ــا شــرایط  و نبایــد اجــازه داد ت
بــرای مــردم عــادی شــود. علی 

مختــاری در جلســه قــرارگاه زیســتی شهرســتان نهاوند عنــوان کرد 
: وضعیــت شهرســتان هنــوز ســفید نشــده اســت و شــرایط جــدی 
ــادی شــود.  ــردم ع ــرای م ــا شــرایط ب ــازه داد ت ــد اج اســت و نبای
وی برخــی از اقدامــات اصلــی قــرارگاه زیســتی را قرنطینــه کــردن 
شهرســتان و انســداد مســیرهای ورودی و ســراب ها و تفرجگاه هــا، 
ــه  ــا ب ــت قصابی ه ــتی دام و هدای ــر بهداش ــح غی ــا ذب ــورد ب برخ
کشــتارگاه ها، ضدعفونــی شــهر و روســتاها برشــمرد. فرمانده ســپاه 
ناحیــه نهاونــد بیــان کــرد: هنــوز به هــدف مورد نظــر و ســاماندهی 
الزم در بحــث تاکســیرانی نرســیده ایم و همچنیــن نیــاز اســت کــه 
ــته  ــتی داش ــوارد بهداش ــت م ــتری در رعای ــه بیش ــا توج نانوایی ه
باشــند. وی تصریــح کــرد: متأســفانه مراســم های ختــم بــا حضــور 
ــای  ــن جایگاه ه ــه دارد همچنی ــوز ادام ــه هن ــل توج ــت قاب جمعی
ــن  ــت و ای ــده اس ــا ش ــتایی ره ــی های روس ــوخت و مسافرکش س
مســتلزم ایــن اســت کــه توجــه بیشــتری صــورت پذیــرد. مختاری 
ــی  ــا آگه ــد ت ــام بیشــتری ورزن ــانه ها اهتم ــرد: رس خاطرنشــان ک
ترحیــم در فضــای مجــازی منتشــر نشــود زیــرا بــا وجــود اعــام 
اینکــه مراســم و آئیــن ختمــی برگــزار نمی شــود امــا باز هــم برخی 
مراجعــات زیــادی دارنــد و محــل تجمــع خواهنــد شــد. فرمانــدار 
ــتان  ــا در شهرس ــاری کرون ــت : بیم ــار داش ــه اظه ــد در ادام نهاون
ــا  ــکل ه ــی پروت ــا صنف ــر دســتگاه ی ــان جــدی اســت ، ه همچن
را رعایــت نکــرد ، شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان موظــف 
اســت از آن دســتگاه طــرح شــکایت کنــد، چــون موضــوع ســامت 
مــردم اســت. وی افــزود : در بحــث تاکســیرانی و مینــی بوســرانی 
ســامت مــردم مــد نظــر اســت و بایــد مــوارد بهداشــتی و تعــداد 
ــا متخلفیــن برخــورد جــدی شــود. وی بیــان  ــت و ب مســافر رعای
کــرد : بــا عنایــت بــه تصمیمــات ســتاد مرکــزی مبــارزه بــا کرونای 
کشــور کلیــه باشــگاههای خصوصــی و دولتــی و اماکــن ورزشــی 
بایــد تعطیــل باشــند ولــی گــزارش شــده کــه برخــی باشــگاه هــا 
فعالیــت دارنــد کــه بایــد برخــورد قانونــی و نظــارت بیشــتر شــود.

رئیــس شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان نهاونــد نیــز در ایــن 
ــچ  ــا هی ــته گرم ــار داشــت: برخــاف تصــورات گذش جلســه اظه
تاثیــری روی کرونــا نــدارد کمــا اینکــه شــرایط فعلــی خوزســتان با 
توجــه بــه گرمــای منطقــه شــرایط خوبــی نــدارد. مومنعلــی دارابی، 
افــزود: باشــگاههای ورزشــی فعالیــت خــود را شــروع کرده انــد کــه 
ــورد  ــد م ــات چن ــاهده تخلف ــده و مش ــام ش ــی های انج در بازرس
ــا  ــیرانی، مینی بوس ه ــه داد: تاکس ــت. وی ادام ــده اس ــب ش پلم
ــرده و  ــاد ک ــوذر ایج ــدان اب ــادی در می ــک زی ــر ترافی ــد معب و س
ســبب تجمــع جمعیــت شــده اســت و مــوارد بهداشــتی را رعایــت 
نمی کننــد. رئیــس شــبکه بهداشــت و درمــان نهاونــد اضافــه کــرد: 
از 313 مــورد مشــکوک بســتری در نهاونــد، 130 مــورد مثبت بوده 
اســت و در حــال حاضــر ۹ نفــر بســتری و مبتــا بــه کرونا هســتند. 
رئیــس ســازمان تبلیغــات اســامی شهرســتان نهاوند دراین جلســه 
ــدر و  ودر خصــوص برنامه هــای شــب قــدر گفــت : آئیــن شــب ق
مراســم احیــاء در شــهر نهاونــد در مکان هــای ؛ مصلــی نمــاز جمعه 
، مســجد شــهرک طالقانــی، مســجد محمدیــه ، هیئــت فاطمیون ، 
مقبــره مطهــر شــهدای گمنــام فعال و ســاعت برنامــه ها هــم از 12 
شــب تــا 2 بامــداد و بــا رعایــت فاصله  گــذاری اجتماعــی می باشــد.

ــا ماســک و  ــا ب ــت: شــهروندان حتم ــی گف حجــت االســام محب
ــوان( و رعایــت  ــژه بان دســتکش، مهــر ، چــادر نمــاز شــخصی )وی

ــن اماکــن حضــور داشــته باشــند. ــوارد بهداشــتی در ای م

فرمانده سپاه نهاونددر جلسه قرارگاه زیستی شهرستان نهاوند عنوان کرد :

وضعیت شهرستان نهاوند هنوز سفید 
نشده است
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به قلم : طاهره یوسفی مظاهر
ــه  ــروز ب ــاب اســامی در ســخنرانی  ام ــر معظــم انق رهب
مناســبت نیمــه شــعبان از اقــدام بانــوان جهادگــر نهاوند در 

مقابلــه بــا ویــروس کرونــا تقدیــر کردنــد.
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای رهبــر معظــم انقــاب اســامی 
در ســخنرانی امروزشــان کــه بــه مناســبت نیمــه شــعبان 
ایــراد فرمودنــد از اقدامــات مردمــی در اســتان های مختلــف 

در مبــارزه بــا بحــران کرونــا قدردانــی کردنــد.
ــا قدردانــی از تــاس هــای مــردم  رهبــر معظــم انقــاب ب
ــا بــه تــاش هــای  ــا ویــروس کرون کشــورمان در مقابلــه ب
ــد: در  ــد و فرمودن ــاره کردن ــدی اش ــر نهاون ــوان جهادگ بان
نهاونــد عــده ای از بانــوان کــه در زمــان دفــاع مقــدس نــان 
می پختنــد و بــرای جبهــه می فرســتادند، بــرای مهــار 
ــه  ــه ب ــا توج ــد. ب ــک می کنن ــده و کم ــاری فعال ش بیم
نــگاه ویــژه رهبرحکیــم انقــاب نســبت بــه اســتان همــدان 
ــد  ــه شهرســتان نهاون ــگاه امــروز ایشــان کــه خاصتــا ب و ن
بــود بــا مســئول گــروه جهــادی کــه فعالیــت هایشــان مورد 
تقدیــر رهبــر انقــاب قــرار گرفــت، گفتگویــی انجــام دادیم 
کــه درادامــه مــی خوانیــم. خانــم اکــرم حیــدری، مســئول 
ــر  ــگار عص ــا خبرن ــو ب ــادی در گفت وگ ــروه جه ــن گ ای
ــرو و  ــاب نی ــم انق ــر معظ ــی رهب ــت: قدردان ــدان گف هم
قــدرت جهادگــران نهاونــد را چنــد برابــر کــرد و هنــوز بــاور 
نمی کنیــم کــه ایشــان از فعالیت هــای مــا تقدیــر کردنــد.

ــاع  ــه در دوران دف ــدی ک ــوان نهاون ــت: بان ــار داش وی اظه
مقــدس فعالیــت داشــتند در ایــن روزهــا بــرای مقابلــه بــا 
کرونــا عاشــقانه پــای کار آمدنــد و در حــال فعالیــت چندین 
ســاعته هســتند. حیــدری افــزود: بانــوان جهادگــر نهاوندی 
ــم  ــر معظ ــروز رهب ــی ام ــد و قدردان ــه کار می کنن مخلصان
ــود کــه  ــی ب ــاداش ایــن اخــاص در عمــل بانوان انقــاب پ

ــد. ــاش می کنن ــان ت ــامت هم وطن ــرای س ب
ــور  ــرد: همان ط ــان ک ــدی بی ــر نهاون ــوی جهادگ ــن بان ای
کــه حضــرت آقــا فرمودنــد بحــث کرونــا هــم یــک امتحــان 
ــه فعالیــت  ــاز باشــد ب ــی کــه نی ــا جای ــا هــم ت اســت و م
جهــادی خــود ادامــه می دهیــم و بــا ســخنان امــروز رهبــر 
انقــاب روحیــه مــا چنــد برابــر شــد و تاشــمان را بیشــتر 
می کنیــم. مســئول گــروه جهــادی بانــوان نهاوند ادامــه داد: 
ــروه در تمــاس  ــر انقــاب اعضــای گ ــد از ســخنان رهب بع
ــی  ــوق عجیب ــحالی و ش ــاس خوش ــد و احس ــن بودن ــا م ب
ــا اآلن مســئولی  ــا وجــود اینکــه ت ــد ب داشــتند و می گفتن
بــه مــا ســر نــزده اســت ولــی فعالیــت مــا از زبــان حضــرت 

ــود. ــام می ش ــا و در ســطح کشــور اع آق
حیــدری در ادامــه بــه اقدامــات انجام شــده توســط بانــوان 
جهادگــر نهاونــدی اشــاره کــرد و اظهــار داشــت: 3۵ نفــر 
ــتیبانی از  ــدس در پش ــاع مق ــه در دوران دف ــی ک از بانوان
ــت و  ــا فعالی ــن کارگاه ه ــتند در ای ــت داش ــا فعالی جبهه ه
ــی و ماســک تولیــد می کننــد. تجهیــزات و مــواد ضدعفون

وی بیــان کــرد: در 4 منطقــه مســجد محمدیــه، شــاهزاده 
ــه ” و حــوزه علمیــه خواهــران  محمــد )ع(، روســتای “توان
نهاونــد، ایــن کارگاه هــا فعالیــت دارنــد و زیــر نظــر قــرارگاه 
جهــادی بقیــه اهلل فعالیــت مــی کننــد و روزانــه در دو نوبــت 
صبــح و عصــر بــرای حفــظ ســامت شــهروندان در حــال 

تــاش هســتند.

بیش از ۴۰ هزار ماسک تولید کردیم

مســئول گــروه جهــادی بانــوان نهاونــد افــزود: ایــن اقدامات 
ــام  ــد انج ــیج نهاون ــپاه و بس ــت س ــتیبانی و حمای ــا پش ب
ــود و  ــن می ش ــپاه تأمی ــه توســط س ــواد اولی ــود و م می ش
ــه تولیــد ماســک می کننــد و ســپس  ــدام ب ــوان نیــز اق بان
ــع  ــد توزی ــف نهاون ــق مختل ــیجیان در مناط ــط بس توس
ــه  ــی ک ــون در محل ــه داد: هم اکن ــدری ادام ــود. حی می ش
آســتان مقــدس شــاهزاده محمــد )ع( در اختیــار مــا 
ــا  ــل کرون ــا شکســت کام ــم و ت ــت می کنی گذاشــته فعالی
دســت از فعالیــت نخواهیــم کشــید و توســط بانــوان 
جهادگــر نهاونــدی در کارگاه هــای 4 منطقــه نهاونــد 
ــت و  ــده اس ــک تولیدش ــزار ماس ــش از 40 ه ــون بی تاکن

ــتیم. ــم هس ــاس ه ــد لب ــاده تولی آم
ایــن بانــوی جهادگــر نهاونــدی عنــوان کــرد: واقعــاً ماننــد 
ــتند و  ــای کار هس ــه پ ــت و هم ــدس اس ــاع مق دوران دف
ــد  ــاع مقــدس نبودن ــی کــه در دف ــر اینکــه دختران جالب ت
بــا دیــدن خانم هــای باســابقه تر  بــه کمــک آمدنــد 
ــک  ــه داد : ی ــه مهمــی اســت. وی ادام ــی نکت ــن خیل و ای
اجتمــاع قلوبــی بــه وجــود آمــد و همــه بــرای ریشــه کنی 
ایــن بیمــاری در حــال کار هســتند و ایــن کار از دســت مــا 

ــد. ــول کن ــا قب ــدا از م ــم خ ــه امیدواری ــد ک برمی آم

هنوز باورمان نمی شود که موال و رهبر عزیزمان
 از کار ما قدردانی کرده باشند

ــه  ــود ک ــان نمی ش ــوز باورم ــه هن ــان اینک ــدری بابی حی
مــوال و رهبــر عزیزمــان از کار مــا قدردانــی کــرده باشــند، 
اظهــار داشــت: ایــن جهــاد مــا اســت و همــه مــا پشــتیبان 
ــی بیمارســتان ها هســتیم  ــان ســامت و کادر درمان مدافع

کــه ایــن روزهــا شــبانه روز در تــاش هســتند.
وی در پایــان گفــت: کار بانــوان نهاونــدی بــرای رضــای خدا 
ــا اخــاص  ــظ ســامت شــهروندان اســت و چــون ب و حف
و جهــادی بــود خــدا خواســت کــه رهبــر معظــم انقــاب 
ــه  ــا صمیمان ــی کنــد کــه از حضــرت آق از ایــن کار قدردان
تشــکر می کنیــم و بــه ایشــان مــی گوییــم کــه مــا 

ــه دارد. ــاد ادام ــه هســتیم و جه درصحن

به بهانه تقدیر رهبر انقالب از بانوان نهاوندی؛

فعالیت جهادی »بانوان نهاوندی« 
 از پخت نان برای »جبهه جنگ« تا 
تولید ماسک برای »جبهه سالمت«
ــدس  تقدیر رهبر انقالب از بانوان نهاوندی  ــد : مهن ــاد نهاون فری

ــوه  ــس انب ــب رئی قیطاســی نای
در  همــدان  اســتان  ســازان 
خصــوص وضعیــت بتــن هــای 
اســتفاده شــده در ســاخت و 
ــا فریــاد  ســاز هــا ، درگفتگــو ب
نهاونــد اظهــار داشــت: دربخش 

مســکن متاســفانه فعالیت هــای ســاختمانی در فروردیــن ماه امســال، در 
مقایســه بــا اســفند مــاه ســال قبــل بیــش از4۶ درصــد کاهــش یافتــه و 
بــه پاییــن تریــن میــزان در هفــت ماه گذشــته رســیده اســت. واز ســویی 
معامــات مســکن نیــز در فروردیــن مــاه امســال نســبت به اســفند ســال 
گذشــته, نزدیــک بــه نــود درصــد کاهــش یافتــه ، کــه ازگــزارش ، بانــک 
ــران میتــوان چنیــن اســتباطی را اســتخراج کــرد . ــاق ای مرکــزی و ات

ــد  افزود:تمامــی  ــه بتــن نهاون ــا کارخان مهنــدس قیطاســی در رابطــه ب
مهندســین انبــوه ســاز همــدان , بــا بهــره گیــری از تــوان ســازمان نظــام 
مهندســی اســتان بالعکــس برخــی درنهاوند , بتــن خــود را ازکارخانجات 
بتــن همــدان تهیــه مــی نمایــد , وحاضــر بــه اســتفاده از بتــن دســت 
ســاز بدلیــل اتــاف وقــت واحتمــال خطــای انســانی نیســتند , چراکــه 
ــگاه در  ــورداری از , آزمایش ــا برخ ــن ب ــازنده بت ــه س ــم کارخان معتقدی
برابرســاخت . عیــار. مقاومــت و.... بتــن ضامــن ومســئول اســت . البتــه 
در نهاونــد هنــوز ســاخت بتــن بوســیله بتونــر وخاطــه رایــج اســت!!! 
وی افــزود: اســتفاده ازبتــن کارخانــه. بدلیــل وجــود ازمایشــگاه ,عــاوه 
ــا میگردد.وباشــک  ــر تســریع وســهولت در کار موجــب اســتحکام بن ب
انجمــن انبــوه ســازان اســتان,بمحض اطــاع از تجهیــز چنیــن کارخانــه 
ای . مصمــم اســت انبــوه ســازان رابــه اســتفاده از بتــن کارخانــه نهاونــد 
ســوق وترغیــب نماید,تــا .عــاوه برجلوگیــری از خطــای حاصلــه دربتــن 

دســت ســاز موجــب حمایــت از ســرمایه گــذار گردنــد . 
ــن  ــدس محس ــت مهن ــه مدیری ــد ب ــن نهاون ــه بت ــزود: کارخان وی اف
بحیرایــی بــا ســرمایه گــذاری کان ده هــا میلیــاردی واخــذ  پروانــه بهره 
بــرداری وجــواز تاســیس کــه دارای ازمایشــگاه مجهــز ودومیکســر 7ونیم 
ویــک میکســر تریلــی و بچینــگ تمــام اتوماتیــک بهمــراه پمــپ زمینی, 
پمــپ هوایــی ودکل 32متــری و42 متــری اســت واز تمامی اســتانداردها 
برخــوردار شــده.نباید مــورد بــی مهری قــرار گیــرد,و متاســفانه از تمامی 

ظرفیــت ایــن کارخانــه اســتفاده الزم نمــی شــود .
وی افــزود : انجمــن انبــوه ســازان اســتان ضمــن تقدیــر از ایــن ســرمایه 
گــذار پرتــوان . بــاور دارد عــدم حمایــت قاطــع و برخــی کــم مهــری هــا 

موجــب فــرار ســرمایه وســرمایه گــذار از نهاونــد خواهــد شــد .
البتــه طبــق شــنیده هــای خبرنــگار پایگاه خبــری فریــاد نهاوند ، پشــت 
پــرده ایــن ماجــرا بعضــی افــراد ذی نفــوذ و صاحبــان قــدرت تــازه بــه 
دوران رســیده هســتند کــه در صــورت تــداوم ، ناگزیــر بــه اطاع رســانی 

کامــل بــه مــردم خواهــد شــد .

چرا از تمامی ظرفیت کارخانه بتن نهاوند
 علیرغم برخورداری از تجهیزات کامل روز

 استفاده نمیشودو همچنان مورد بی مهری قرار گرفته

تو را اي کهن بوم و بر، دوست دارم نهاوند

مجتمع پزشکي دکتر زهرا رضوي

»نهاوند، خیابان هفده شهریور«

آزمایشگاه تشخیص طبي
دکتر زهرا رضوي

طرف قرارداد با کلیه ي بیمه ها، بیمه ي روستایي، بیمه ي طالیي و آتیه سازان، بنیاد شهید و بنیاد جانبازان وبانک ها
مجهز به دستگاه هاي پیشرفته ی روز و کادر مجرب انجام همه ی آزمایش های درخواستی پزشکان محترم در بخش هاي مختلف 

آزمایشگاه شامل:

هماتولوژي                                 ایمونولوژي

هورمون شناسي                         انگل شناسي

    بیوشیمي                                     تجزیه ي ادرار

                                                                  سرولوژي                           میکروب شناسي  

        
 نمونه گیري در منزل و ارسال جواب آزمایش به نشاني

ساعت کار آزمایشگاه: 7:30 تا 20:30 )یکسره باز است(

آدرس: نهاوند، خیابان هفده شهریور، مجتمع پزشکي دکتر رضوي طبقه ي همکف، تلفکس: 
081-33242625

فریــاد نهاونــد : محمدحســین دارایــی هــدف اصلــی راه انــدازی 
ــری  ــداوم و پیگی ــاد( را ت ــوزان )ش ــش آم ــی دان ــبکه آموزش ش
ــام تعطیلــی مــدارس دانســت  امــور درســی دانــش آمــوزان در ای
و گفــت: در پــی شــیوع ویــروس کرونــا در جهــان کــه منجــر بــه 
تعطیلــی مــدارس در همــه کشــورها ازجملــه ایــران شــد و نظــر 
ــوزان، وزارت  ــش آم ــوزش دان ــه آم ــرورت ادام ــت و ض ــه اهمی ب
آموزش وپــرورش بــا تاکیــد بــر تــداوم جریــان آمــوزش در فضــای 
ــرد و  ــاز ک ــتا آغ ــن راس ــه را در ای ــای بی وقف ــازی، تاش ه مج
بافاصلــه بعــد از تعطیلــی مــدارس، ارائــه دروس از طریــق شــبکه 
آمــوزش و در ادامــه، شــبکه چهــار ســیما آغاز شــد و دانــش آموزان 
طبــق برنامــه درســی ارائــه شــده، کاس هــای خــود را پیگیــری 
مــی کردنــد. وی افــزود: بــا توجــه بــه یــک طرفــه بــودن آمــوزش 
هــای تلویزیونــی، در کنــار ایــن آمــوزش هــا، گــروه هــای مجــازی 
در بســتر پیــام رســان هــای داخلی شــکل گرفتنــد و معلمــان عزیز 
مطالــب درســی را از ایــن بســتر نیــز در اختیــار دانــش آمــوزان قرار 

ــد؛ امــا آمــوزش و پــرورش  ــان بودن داده و پیگیــر امــور درســی آن
نیازمنــد محیطــی امــن، تعاملــی و بــا امکانــات بومــی بــود تــا فقط 
بــرای آمــوزش اســتفاده شــود و در مالکیــت آموزش وپــرورش نیــز 
باشــد تــا همــان ارتباط هایــی کــه در محیــط مدرســه بیــن معلــم 

ــز فراهــم شــود. ــن شــبکه نی ــوز وجــود دارد در ای و دانش آم
دارایــی ادامــه داد: بــا پیگیری هــای مســتمر وزیــر محتــرم آمــوزش 
و پــرورش، همــکاری وزارت ارتباطــات و ســایر مســئوالن ذی 
ــام "شــبکه  ــه ن ــرورش ب ــرم اختصاصــی آمــوزش و پ ــط، پلت ف رب
ــا مالکیــت و مدیریــت وزارت  ــش آمــوزان" )شــاد( ب آموزشــی دان
ــوزش و  ــر آم ــت. مدی ــرار گرف ــرداری ق ــه بهره ب ــوع، در مرحل متب
پــرورش نهاونــد تاکیــد کــرد: اســتفاده از ایــن برنامه بســیار آســان 
مــی باشــد و دانــش آمــوزان بــر اســاس مراحلــی کــه بایــد توســط 
مدیــر آموزشــگاه و معلــم مربوطــه انجــام شــود، وارد گــروه هــای 
ــا  ــا ب ــروه ه ــن گ ــد در ای ــی توانن ــی شــوند و م کاســی خــود م
ارتبــاط تعاملــی بــا معلــم و همکاســی هــای خــود آمــوزش هــای 

درســی را دریافــت نماینــد.
دارایــی بــا اشــاره بــه وضعیــت اســتان همــدان و شهرســتان نهاوند 
در راه انــدازی شــبکه شــاد، گفــت: در مقایســه بــا ســایر اســتان ها، 
بحمــدهلل اســتان همــدان و بــه تبــع آن شهرســتان نهاونــد تــا بــه 
امــروز در بحــث راه انــدازی و اســتفاده از ایــن برنامه شــرایط بســیار 

خوبــی را داشــته انــد.
مدیــر آمــوزش و پــرورش نهاونــد تصریــح کــرد: در راســتای تقویت 
آمــوزش هــای ارائــه شــده بــه دانــش آمــوزان، اداره کل آمــوزش و 
پــرورش اســتان از نیمــه فروردیــن برنامــه هــای آموزشــی مکمــل 

از طریــق ســیمای مرکــز همــدان و همچنیــن از هفته ی گذشــته، 
ــی را نیــز  ــق پخــش رادیوی برنامــه هــای آمــوزش مکمــل از طری
فعــال نمــوده اســت و در ایــن بســتر نیــز هــر روزه آمــوزش هــا بــه 
ــی و متوســطه  ــش آمــوزان دوره ابتدای ــرای دان صــورت اســتانی ب
ــرار دادن  ــت تحــت پوشــش ق ــن جه ــردد؛ همچنی ــی گ ــه م ارائ
ــرعت  ــت پرس ــا اینترن ــمند و ی ــن هوش ــه تلف ــی ک ــش آموزان دان
ــن  ــه تدوی ــدام ب ــتان اق ــرورش اس ــوزش و پ ــد، اداره کل آم ندارن
درســنامه هــای آموزشــی بــرای ســایر پایــه هــای تحصیلــی نموده 
و ایــن درســنامه هــا در ســطح اســتان در حــال توزیــع می باشــند.

ــدای کار،  ــان ابت ــز از هم ــد نی ــتان نهاون ــه داد: در شهرس وی ادام
ــدازی برنامــه شــاد  ــه راه ان کلیــه ی مــدارس شهرســتان نســبت ب
اقــدام نمودنــد و مدیــران، معلمیــن و دانــش آمــوزان عضــو ســامانه 
شــدند، بــه طــوری کــه تــا ایــن لحظــه بیــش از ۹2 درصــد کاس 

هــا در برنامــه شــاد تشــکیل شــده انــد.
ــاً  ــه اینکــه مطمئن ــا اشــاره ب ــد ب ــرورش نهاون ــوزش و پ ــر آم مدی
آمــوزش حضــورِی دانش آمــوزان و حضور فیزیکــی در کاس درس 
کامــل تریــن نــوع آمــوزش می باشــد، گفــت: تیم پشــتیبانی شــاد 
بــه صــورت روزانــه در حــال شناســایی، مرتفع ســازِی کاســتی هــا و 
ارتقــای کیفیــت شــبکه جهــت پوشــش حداکثــری دانــش آمــوزان 
هســتند. وی در پایــان تاکیــد کــرد: دانــش آموزانــی کــه علی رغــم 
ــه  ــروز نســبت ب ــه ام ــا ب ــار داشــتن گوشــی هوشــمند ت در اختی
ــه را از  ــد، برنام ــدام ننمــوده ان ــه اق ــن برنام ــدازی ای نصــب و راه ان
آدرس shaddl.medu.ir دانلــود نمــوده و بــا راه انــدازی آن وارد 

کاس هــای درســی خــود شــوند.

رئیس  اداره آموزش و پرورش نهاوند :

"شاد"، برنامه ای بومی، ایمن و اختصاصی برای آموزش و پرورش

غالمرضا صادقیان
ــوق  ــف حق ــش ک ــل چال ــا ، تقاب ــن روزه ــز ای ــن طن 1- تلخ تری
کارگــران و آن وام یــک میلیونــی کذایــی بــا حقــوق بــدون ســقف 
مدیــران دولتــی و گــزارش تفریــغ بودجــه آنچنانــی بــود. اگــر در 
قمــار زندگــی، ایــن کــره خاکــی را هــزاران بــار می چرخاندیــم کــه 
چنیــن تقابلــی را ببینیــم، شــاید بخــت یارمــان نمی شــد کــه بــه 

ایــن ســادگی دیدیــم. 
در یــک ســو، دعــوا بــر ســر ایــن بــود کــه باالخــره حداقــل حقوق 
ــه  ــوز )!( ب ــای دلس ــم آدم ه ــدر ه ــد و هرچق ــدر باش ــر چق کارگ
ماجــرا اضافــه می شــدند، بــاز از یــک میلیــون و چنــد صــد هــزار 
ــه  ــر صفح ــور ب ــان رئیس جمه ــان ناگه ــت. همزم ــر نمی رف باالت
تلویزیــون ظاهــر شــد و گفــت یــک میلیــون وام بــه یارانه بگیــران 
ــا ســود  ــم کــه وام را ب می دهیــم، بعــد از جــای دیگــری فهمیدی
می دهنــد! ســپس یکبــاره معــاون رئیس جمهــور و رئیــس بانــک 
مرکــزی مثــل فرشــته نجــات مقابــل دوربین هــا گفتنــد ســود وام 

را برداشــته اند. 
هنــوز در شــوک برداشــتن ســود وام بودیــم کــه خبــر رســید 12 
درصــد ســود شــده 4 درصــد، یعنــی خالــص قرض الحســنه هــم 
نمی شــود! بــاز در کــف ماجــرا غوطــه ور بودیــم کــه رئیس جمهــور 
گفــت برویــد بــرای آن وام در فــان ســایت ثبت نــام کنیــد، یعنــی 
ــد  ــام نمی کنن ــت ن ــده ای ثب ــه ع ــت ک ــق داش ــاء واث ــت رج دول
ــه  ــد ک ــوم ش ــاز معل ــد! ب ــه می مان ــه کیس ــی ت ــد میلیون و چن
ــد، دنبــال ســایت واقعــی  یــک ســایت اشــتباه را معرفــی کرده ان
ــزول  ــته گونه ن ــی فرش ــام دولت ــک مق ــاره ی ــه دوب می گشــتیم ک
ــه  ــد و خاص ــک بزنی ــت، پیام ــام الزم نیس ــت ثبت ن ــرد و گف ک

ایــن ماجــرا ادامــه داشــت. شــاید هزینه هایــی کــه دولــت 
و صداوســیما کــرد تــا بــه مــردم بگویــد می خواهیــم بــه 
ــو  ــه اصــل آن وام پهل ــم ب ــی بدهی ــک میلیون ــما وام ی ش
بزنــد. البــه الی ایــن خبر هــای وام، خبر هــای چالــش 
ــن  ــه ســمع ونظر ملــت می رســید و ای حقــوق کارگــران ب

همــه فقــط یــک ســوی ماجــرا بــود.
ــه ازا  ــاره ماب ــه درب ــغ بودج ــزارش تفری ــرا، گ ــر ماج ــوی دیگ س
ــی  ــوق ۵0 میلیون ــول بودجــه و حق ــارد از پ ــد میلی نداشــتن چن
در دولــت و ســقف نداشــتن حقــوق مدیــران دولتــی بــود. در واقــع 
مدیــری کــه ۵0 میلیــون می گیــرد، مرتــب بــر صفحــه تلویزیــون 
ــه  ــم زحمــت می کشــیم ک ــا داری ــا! م ــه ای باب ظاهــر می شــود ک
بــرای ملــت وام یــک میلیونــی جور کنیــم! گــزارش تفریــغ بودجه 
را هــم کــه ملتفــت هســتید، حتــی بــا توضیحــات جدیــدی کــه 
داده شــد، معنایــش ایــن اســت کــه یــک جا هایــی بودجــه را بیــن 
یــک آدم هایــی تفریــق و تقســیم کرده انــد و آن هــا بــا بودجــه آن 

ــد کــه بایــد بکننــد. نکرده ان
2- آن داســتان کارگــر و مدیــر دولتــی بــه یــک طــرف، تلویزیــون 
دیــروز در دو صحنــه، همــه مشــکات مــردم را حــل کــرد! پیــش 
ــن  ــی را روش ــون مل ــنیدن اذان، تلویزی ــرای ش ــر ب ــاه ظه از ص
کــردم )و ایــن تنهــا اســتفاده مــن از تلویزیــون اســت(. در یکــی 
از شــبکه ها جوانــی تنومنــد در محیطــی بکــر و بــه یادماندنــی بــا 
یــک باربیکیــوی بــزرگ، داشــت لــذت پخــت صبحانــه را بــا بیکن 

گوســاله و مخلفــات دیگــر یــاد مــی داد. 
ــک  ــه )ی ــد آن صبحان ــام می ش ــان تم ــزار توم دســت کم صــد ه
ــا  ــه!( دســت آخــر هــم گفــت ب ــا 10 صبحان ــر ب میلیــون وام براب
ایــن صبحانــه سیســتم ایمنــی بدن تــان مقابــل ویروس هــا ایمــن 

می شــود!
ــوش  ــاط دمن ــری بس ــبکه دیگ ــردم. در ش ــوض ک ــبکه را ع ش
ــه مــردم فیــض  ــود و مجــری و کارشــناس ب ــا ب گران قیمتــی برپ

روانــی می رســاندند:

کارشــناس: مــا در ایــران فرهنــگ لمس کــردن نداریــم. اگــر ایــن 
فرهنــگ بــود، درخیابــان ایــن قدرنــزاع نبــود ودرخانــه هــم. 

مجری: می شه یک راهکار عملی بدهید؟!
کارشــناس: مثــًا وقتــی بــه خانــه برمی گردیــد، بــه جــای خریــد 

هدیــه بــرای همســرتان، او را چنــد دقیقــه ماســاژ بدهیــد!
مجــری )احتمــاالً بــرای فــرار از مخمصــه یــا عــوض کــردن بحث( 

خطــاب بــه کارگــردان پخــش: مــا چقــدر زمــان داریم؟!
کارشــناس ادامــه می دهــد: اگــر شــما همســرتان را ماســاژبدهید 

یــا ایشــان شــما را، بســیاری از مشــکات مــا حــل می شــود!
ــدن  ــکل ب ــت مش ــون توانس ــه تلویزی ــا دو برنام ــراً ب ــب، ظاه خ
ضعیــف مــردم در مقابــل ویــروس و روح و روان ضعیف تــر مــردم 

را حــل کنــد!
3- تــا پیــش از کرونــا بســیاری از مســاجد مــا بــه خاطــر نداشــتن 
ــن  ــژه صبح هــا. ای ــد، به وی امــام، نمــاز جماعــت برگــزار نمی کردن
موضــوع مــورد اعتــراض مراجــع هــم قــرار گرفــت و مــن همــان 
موقــع نوشــتم آیــا در فاصلــه چنــد صدمتــری ایــن مســاجد یــک 
طلبــه هــم ســاکن نیســت کــه نمــاز صبــح را در مســجد بخوانــد، 

البتــه بــدون دریافتــی تــا قضیــه حــل شــود؟!
حــاال پــس از کرونــا نماز هــای جماعــت چنــد نفــره تــا 
چندده نفــره مســاجد را کــه پنــج تــا هفــت دقیقــه طــول 
می کشــید، تعطیــل کرده ایــم، ولــی در اتوبــوس و متــرو و مراکــز 
خریــد چنــدده برابــر آن جمعیــت، چندیــن برابــر آن پنــج دقیقــه، 
فشــرده بــه هــم در رفــت و آمــد هســتند. ایــن وســط هنــوز مــا از 
داخــل و خــارج حــرف می شــنویم کــه همــه مشــکات ایــران از 

ــوری اســامی اســت! ــک جمه نظــام ایدئولوژی
ایــن نظــام ایدئولوژیــک اتفاقــاً در آن جا هایــی کــه مدنظــر 
ــای  ــل نظام ه ــش مث ــه مدیران ــا ب ــده، ام ــاه آم ــت، کوت شماس
نئولیبــرال حقــوق می دهــد و بــه کارگرانــش کمتــر از نظام هــای 

نئولیبــرال و وام را نمی توانــد قرض الحســنه بدهــد......
 پس باید گفت مظلوم ایدئولوژی!

بیچاره نظام ایدئولوژیک!

به نام خدای شهیدان و برای نفس مطمئنه حاج میرزا

ــلمچه و  ــای رزم ش ــرام روز ه ــل م ــوان ابوالفض ــظ پهل خداحاف
ــاد ــاو و مرص ــون و ف مجن

در روزهــای خلــوت خیابانهــا و ســکوت دور از هیاهــوی شــهرها، 
عبــور از نشــئه دنیــا و رســیدن بــه ســر چشــمه بقــا، طعمــی دارد 
از جنــس طعــم غریبــی حضــرت زهــرا) س( کــه تــو حــاج میــرزا، 

ای رفیــق خــوب خــدا ،دیشــب آن را چشــیدی.
انــگار کــه 3۵ســال بــا دو پــای بریــده و زخــم پهلــو و ســرفه هــای 
شــیمیایی مانــده بــودی کــه ایــن نــوع شــهادت در ســکوت را بــه 
ــرار و  ــبانه و اص ــن ش ــه و دف ــهادت غریبان ــی . ش ــان ده ــا نش م
تاکیــد بــرای نیامــدن مــردم یــک شــهر - کــه همــواره متحدثــان 
ــد ســوزاند و  ــزار شــهدای نهاون ــد- جگــرم را در گل حســنت بودن

ثانیــه هــای خلوتــم را پــر از روضــه کــرد.
ــی  ــی فرســتاد،برایش نوشــتم: نمــی دان ــر کــس پیام دیشــب، ه
ــا  ــه آق ــردی ک ــه م ــبانه و غریبان ــن ش ــت دف ــخت اس ــدر س چق

ــت . ــش را داش ــای دیدن تمن
آقــا هنــوز تــو را ندیــده بــود و فقــط حدیــث میانــداری ابوالفضــل 
ــود فرمــود: اگــر  ــده ب ــه ات را در )آب هرگــز نمیمیــرد( خوان گون
ــرای  ــه همــدان ب ــا میشــدم میرفتــم ب ــود پ ــرای مــن ممکــن ب ب

دیــدن ایــن مــرد. 
ایــن جملــه را محســن مومنــی برایــم تلفنــی گفــت و مــن بــرای 
تــو نقــل قــول کــردم گفتــی: بــا علــی خــوش لفــظ بیــا بــا هــم 
برویــم زیــارت حــاج حســین همدانــی و از روح او اســتمداد 

ــم. بطلبی
آن روز در گلــزار شــهدا علــی خــوش زخــم از شــدت درد حتــی 
ــان  ــا ایســتاد هم ــزار خــم شــود و همانج ــی توانســت روی م نم
ــا آن دو  ــو ب ــزار خــودش شــد و ت نقطــه ای کــه یکســال بعــد م
پــای مصنوعــی ات خــم شــدی و صــورت چســباندی بــه ســنگ 
مــزار، مــا دو نفــر بــا گریــه تــو گریــه میکردیــم کــه میخوانــدی

مــا تشــنه یــک جرعــه ســخاوت هســتیم/ مشــک تــو هنــوز آب 
ــاس. دارد عب

ــه ات  ــک بدرق ــا اش ــه ب ــه از خان ــر ک ــزاران نف ــرای ه ــب ب دیش
ــو کــه  ــرای ت ــود ب ــود و شــب راحتــی ب ــد، شــب ســختی ب کردن
3۵ ســال پیــش مخاطــب نــدای » ارجعــی الــی ربــک « شــدی و 

ــا. ــم الهــدی باشــی در عصــر دلتنگــی ه ــا عل ــدی ت مان
ــلمچه و  ــای رزم ش ــرام روز ه ــل م ــوان ابوالفض ــظ پهل خداحاف

ــاد. ــاو و مرص ــون و ف مجن
ــه  ــه هم ــا را ب ــام م ــیدی س ــا رس ــمه بق ــه سرچش ــه ب ــال ک ح
شــهیدانی کــه خــون قلبشــان را نثــار راه سیدالشــهدا)ع( کردنــد 

برســان. 
سام همه تشنگان یک جرعه سخاوت را...

حمید حسام 1۵/1/۹۹
نویسنده ی کتاب آب هرگز نمی میرد.

به بهانه ی تشییع جنازه و دفن مظلومانه 
سردارشهید حاج میرزا محمد سلگی

 حمید حسام نویسنده » آب هرگزنمی میرد« نوشت؛
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بسم اهلل الرحمن الرحیم

 َ ــُدوا اهللَّ ــا َعاَه ــوا َم ــاٌل َصَدُق ــَن ِرَج ــَن الُْمْؤِمِنی مِّ
ــن  ــم مَّ ــُه َوِمْنُه ــی نَْحَب ــن َقَض ــم مَّ ــِه َفِمْنُه َعَلْی

ــاًل ــوا تَْبِدی لُ ــا بَدَّ ــُر  َوَم یَنَتِظ

»شــهادت خلعــت ذی قیمتــی اســت کــه خــدای 
ــهادت  ــاند. ش ــان می پوش ــن خاص ــر ت ــال ب متع

ــت.« ــبیل اهلل اس ــاد فی س ــزد جه ــن م باالتری
                                      ) مقام معظم رهبری(

عرصــه حماســه هشــت ســال دفــاع مقــدس خواســتگاه 
اراده و مشــیت الهــی در تربیــت دالورمردانــی اســت کــه 
ــا  ــهادت معن ــوس ش ــجاعت را در قام ــات عشــق و ش آی

بخشــیدند.
ــده  ــرزا محمــد ســلگی فرمان ســردار ســرافراز؛ حــاج می
دالور و اســطوره صبــر و مقاومــت، باقــی الشــهدای 
ــهادت  ــاد و ش ــن جه ــه میادی ــای پیروزمندان عملیات ه
ایــن نمــاد اخــاص و والیتمــداری بــه همرزمــان 

شــهیدش پیوســت.
ــرس  ــار زاگ ــلگی افتخ ــد س ــرزا محم ــاج می ــردار ح س
پایمــردی شــیرمردان  و  غیــرت  و مظهــر  نشــینان 
ــا برکــت خــود  ــر ب ــه عم ــار حماســی اســت ک ــن دی ای
ــدس  ــاع مق ــهای دف ــاب و ارزش ــداری از انق را در پاس
صــرف نمودنــد. خاطــرات ســخنرانی ها و حضــور در 
یادواره هــای شــهدای شهرســتان و خدمــات ارزنــده  
ــادآور لحظــات  ــه درخشــان شــهید و ی ایشــان از کارنام

ــت. ــل شهداس ــاب محف ن
ــر  ــادق ب ــی ص ــرد« گواه ــی می ــز نم ــاب آب هرگ »کت
ــا  ــد ت ــوا می باش ــن قتل ــبن الذی ــه والتحس ــیر آی تفس
بگویــد شــهدا زنــده و عنــد ربهــم یرزقــون ابــدی 

ــود. ــد ب خواهن
ــود را در  ــای خ ــزد مجاهدت ه ــه م ــرافراز ک ــاز س  جانب
ــان  ــد من ــود از خداون ــود خ ــا معب ــوی ب ــتغاثه معن اس
ــجاده  ــا از س ــت دع ــود در اجاب ــب نم ــهادت طل ــا ش ب
ــتان معشــوق گذاشــت و  ــر آس ــر ب ــوی س ــادت و تق عب
بــا دعــای امــام راحــل بــا بســیجیانش محشــور گردیــد. 
عــروج ملکوتــی فرمانــده دالور ســردار حــاج میــرزا 
ــام  ــام زمان)عــج( و مق ــه محضــر ام محمــد ســلگی را ب
ــتان، و  ــپاه اس ــرم س ــی محت ــری و فرمانده معظــم رهب
ــز و بیــت معــزز شــهید خاصــه  عمــوم همشــهریان عزی
ــلیت  ــهید تس ــادگاران ش ــدان و ی ــر، فرزن ــوان، همس اخ
عــرض نمــوده، از خــدا می خواهــم ایــن شــهید بزرگــوار 
را شــفیع مــا بــه محضــر موالیــش ابوالفضــل العبــاس و 

ــد. ــرار ده ــداهلل الحســین ق ــا عب ســاالر شــهیدان اب
و کفی باهلل شهیدا 

ناصری 
فرماندار شهرستان نهاوند

دکتر حسین سلگی
یادمان باشد،که برایمان بنویسند

ــید  ــه خورش ــدادان ک ــه هربام ــی ک ــند از مردان بنویس
ــا ،  ــد ، دن ــای دماون ــر پهن ــد و ب ــوع میکن ــرق طل از ش
ــای خــزر، خلیــج  ــد، دشــتها، کوههــا، دری زاگــرس، الون
ــن  ــی ای ــمان آب ــه اس ــارس وپهن ــه ف ــون همیش نیلگ
ســرزمین مــی تابــد نــام عزیزانــی جلــوه افشــانی میکنــد 
ــدی،آل  ــد نهاون ــیخ محم ــام ش ــدر بان ــران مقت ــه ای ک
آقا،شــهیدان حیدری،قدوســی ،شــهدای گــروه ابوذر،طــا

لبیان،علیرضاملکی،امیدی،عباس دوران،بابایی،ســلیمانیان 
ــه  ــهیدی ک ــزاران ش ــرد وه ــز نمیمی واســطوره آب هرگ

ــا اســام  ــد ت ــش غلطیدن درخــاک افتادندوبرخــون خوی
وایــران عزیــز جاودانــه بمانــد خــود نمایــی میکنــد. ایــن 
یادمــان کوچــک، نــام مــردان بزرگــی را در بــر دارد کــه 
قامــت ایســتاده انقــاب بــزرگ وطنمــان مدیــون پیکــر 

ــه خــاک افتــاده اینــان اســت. ب
به گواه تاریخ بنویسند که آب هرگز نمیمیرد

ــرزمین،  ــن س ــدگان ای ــودکان وآین ــه ک ــند، وب بنویس
ازمردانــی کــه وقتــی بــه خــاک افتادنــد بیــش از هــزار 
مــرد بودنــد. یادمــان باشــد کــه امــروز درســکوت 
خبرهــا وگزارشــها ،اوپــاک بــود وپــاک زیســت وتجســم 
ذکــر خــدا بود،وخــدا بــاوری ووالیــت پذیــری در وجــود 

او تجلــی یافتــه بود،اوبرخــاف دوســتان شــهیدش کــه 
ــهادت  ــکاه ش ــیدند. اودر انتظارجان ــهادت رس ــه ش زود ب
زیــاد ماندوبــر خــاف برخــی انــدک از دوســتان بازمانــده 
در دوران بعــد از جنــگ خــود را حفــظ کردورشــد داد، 
ــه جــا گســترش میداد،حــق او  ــت را در هم وعطرمعنوی
ــی  ــدی حق ــر هرنهاون ــت ب ــن دوس ــی وط ــر ایران ــر ه ب
ــاره  فرامــوش نشــدنی اســت،تاریخ انقــاب وجنــگ در ب
او قضــاوت کریمانــه ای خواهــد داشــت ،ســام بــر 
ــهادت  ــه ش ــه ب ــدادی ک ــدی وبام ــد ش ــه متول روزی ک
ــوش  ــش را فرام ــد قهرمان ــز فرزن ــد هرگ رســیدی ،نهاون

ــرد. نخواهدک

یادمان باشد،که برایمان بنویسند

چهلمین روز شهادت سردار سر تیپ حاج میرزا محمد سلگی، گرامی باد

بسم اهلل الرحمن الرحیم
اطــاع یافتــم کــه جانبازســرافرازاقاي حاج میرزا ســلگي 
رحمــت اهلل علیــه بعدازعمــري  مجاهــدت وصبروتحمــل 
ــه  ــت درعرص ــدس وخدم ــاع مق ــازي دوران دف اثارجانب

فرهنگــي وقلمــي بــه یــاران شــهیدش پیوســت 
ــادگاران دفــاع مقــدس  ــه ی اینجانــب ایــن مصیبــت راب
،اهالــي متدیــن ووالیتمدارهمــدان وبازمانــدگان آن 
مرحــوم تســلیت عرض نمــوده وعلومقــام بــراي ان فقید 

ســعید مســئلت میکنــم     
حسین نوري همداني

     

پیام مرجع عالیقدر حضرت آیت اهلل 
نوری همدانی به مناسبت شهادت 

ِمــَن الُمؤِمنیــَن رِجــاٌل َصَدقــوا مــا عاَهــُدوا اهلَلّ َعلَیــِه َفِمنُهــم َمــن َقضی سردارحاج میرزا سلگی 
نَحَبــُه َوِمنُهــم َمــن یَنَتِظــُر َومــا بدلــوا تبدیا

خبــر عــروج آســمانی بــرادر جانباز ســردار حــاج میرزا محمد ســلگی و 
پیوســتن بــه خیل شــهدای ســرافراز انقــاب اســامی،  پــس از عمری 
مجاهــدت و جانبــازی در را خــدا، موجــب تاثــر اینجانــب گردیــد.  ایــن 
مــرد آســمانی کــه ســال های بــا برکــت عمــرش را در جبهــه حــق و 
ســنگرهای دفــاع مقــدس ســپری کــرد، همچــون ســتاره ای روشــن در 
آســمان دفــاع مقــدس درخشــید، و بخشــی از رشــادت و عاشــقی او در 
راه خــدا در ســالیان پــس از جنــگ نیــز نقــل قصه هــا و روایت هــای 
ــر  ــژه رهب ــت وی ــود و همیــن ویژگی هــا بارهــا مــورد عنای آن دوران ب
ــار  ــم تحمــل آث ــت. شــهید ســلگی علیرغ ــرار گرف معظــم انقــاب ق
جراحــت هــای جســمی بســیار دفــاع مقــدس، پــس ازآن دوران نورانی 
ــا بصیــرت و شــجاع والیــت در اســتان همــدان  هــم از پرچمــداران ب
بــود، و  ســهم مهــم و بســزایی در تعالــی فرهنــگ ایثــار و شــهادت در 
میــان خیــل عظیــم جوانــان کشــور داشــت و نهایتــا بــه جمــع یــاران 
شــهیدش پیوســت؛ عــاش حمیــدا و مــات ســعیدا. اینجانــب شــهادت 
ایــن مجاهــد نســتوه و بصیــر را محضــر مقــام معظــم رهبــری، مــردم 
انقابــی اســتان همــدان و همرزمــان داغــدار ایــن شــهید نورانــی در 
لشــکر انصارالحســین )ع( تبریــک و تســلیت عــرض مــی کنــم و  صبــر 
و اجــر بــرای خانــواده آن شــهید عزیــز، بــه ویــژه همســر  محتــرم و 

فــداکارش، از درگاه الهــی مســئلت دارم.

سید ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه

پیام تسلیت رئیس قوه قضائیه به مناسبت 
شهادت سردارحاج میرزا سلگی 

پیام تبریک و تسلیت "دکتر 
بهرام نیا" بمناسبت شهادت

 "سردار حاج میرزا محمد سلگی"

انااهلل و انا الیه راجعون
شهادت هنر مردان خداست 

نشــان   ، اســامی  ایــران  ســرافراز  جانبــازان 
ایســتادگی و ایثــار ملــت پرافتخــار ایــران هســتند. 
ــوش  ــت خ ــان مل ــه د ر می ــانی ک ــای درخش نوره
درخشــیده و بــه نــدای " هــل مــن ناصــر ینصرنی" 
امــام زمــان خــود پاســخ دادنــد، ایشــان در همــان 
ابتــدای جهــاد از وابســتگی هــای مــادی دل بریــده 
ــه  ــی ک ــل دلدادگان ــه وارســتگی رســیدند. خی و ب
جملگــی شــیدای شــهادت بودند.برخــی بــا قافلــه 
ــی  ــدند و برخ ــوق ش ــار معش ــی دی ــهیدان راه ش
ــا صبــر و شــکیبایی در کوچــه هــای پــر فــراز و  ب
نشــیب روزگار بــه مثابــه شــهیدان زنــده ،رســالت 

ایثارگــری یافتنــد.
"حــاج میــرزا محمــد ســلگی" نمــاد کامــل یکــی 
از ســرداران آســمانی ایــن مــرز و بــوم بــود. او بــه 
ــداهلل  ــرت اباعب ــش "حض ــوال و مقتدای ــی از م تاس
الحســین)ع("  در دفــاع آرمــان هــای اســام نــاب 
ــود و  ــته ب ــان گذاش ــش" را در می ــدی "جان محم
ــل  ــت" و تکمی ــه "والی ــاداری ب ــات وف ــرای اثب ب
ــم  ــن و جس ــه از ت ــن عرص ــی اش، در ای دلدادگ

ــه گذاشــت. ــز مای خــود نی
" حــاج میــرزا محمــد" بــا الهــام از مظهــر دلدادگی 
و وفــاداری، "حضــرت ابوالفضــل العبــاس)ع(" برای 
همیشــه ثابــت کــرد کــه "آب هرگــز نمــی میــرد 

"...
و حــاال بایــد گفت"شــهید حــاج میــرزا" ، ایــن واژه 
چقــدر برازنــده ســردار اســت، او هــم مــزد خــود را 
پــس از ســالها جانبــازی و دلدادگــی بــا "شــهادت 
فــی ســبیل اهلل" گرفــت. اگــر چــه پیــش از ایــن 
نیــز بــه معنــای واقعــی کلمه"شــهید زنــده " بــود.

وصــل عارفانــه جانبــاز شــهید "حــاج میــرزا محمد 
ســلگی" ســردار رشــید اســام و انقــاب ، بــر روان 
پاکــش مبــارک بــاد کــه  الحــق ســزاوار و شایســته 

ایــن مرتبــه واال بــود. 
ــه  ــز را ب ــهید عزی ــن ش ــهادت" ای ــب "ش اینجان
محضــر همــه دوســتداران و عاشــقان راه شــهادت، 
ــواده بــزرگ  ــواده معظــم ایشــان ، علمــا و خان خان
ســپاه و بســیج  اســتان همــدان و شهرســتان 
ــد، تبریــک و تســلیت عــرض نمــوده و از در  نهاون
ــهید"  ــردار ش ــرای آن "س ــال ب ــد متع گاه خداون
علــو درجــات و همنشــینی  بــا اهــل بیت)علیهــم 
الســام( و بــرای خانــواده بزرگــوار ایشــان صبــر و 
شــکیبایی، تــوام بــا عــزت و ســعادت مســئلت مــی 

نمایــم.
روحش شاد و راهش پر رهرو باد .

والعاقبه للمتقین 
دکتر حسن بهرام نیا 
نماینده مردم شریف شهرستان نهاونددر 
مجلس شورای اسالمی

متن پیام به شرح زیر است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

ــاب  ــرافراز،  جن ــاز  س  جانب
ــد  ــرزا محم ــاج می ــای ح آق
فرماندهــان  از   ســلگی، 
فــداکار  و  دالور  مومــن، 

هشــت ســال دفــاع مقــدس  بــه لقــاءاهلل پیوســت و اجر  ســالها 
ایثــار و ازخودگذشــتگی تــوام بــا  درد و رنــج جانبــازی  را بــه 
جایــگاه واالی شــهادت  پیونــد زد .اینــک کــه خداونــد بــزرگ،  
ســالها پــس از دفــاع مقــدس، پــاداش عظیــم صابــران را بــه آن 
مجاهــد پارســا هدیــه کــرده اســت، بــر  روان پــاک او کــه در 
دوران زندگــی نیــز شــهید زنــده نامیــده مــی شــد ، درود مــی 
ــاب " آب  ــه کت ــه مطالع ــور را  ب ــوان کش ــل ج ــتم و نس فرس
هرگــز نمــی میــرد" اثر مانــدگار خاطرات عاشــورایی آن شــهید 
واالمقــام فــرا مــی خوانــم. همچنیــن بــه مــردم شــریف اســتان 
همــدان و شهرســتان نهاونــد ، بــه ویــژه خانــواده بــا ایمــان و 
صبــور  و همرزمــان و بازمانــدگان گرامــی اش تبریک و تســلیت 
مــی گویــم و از خداونــد متعــال علــو درجــات و همجــواری او با 

ــاران شــهیدش را مســئلت مــی کنــم. ی

علی الریجانی- رئیس مجلس شورای اسالمی

پیام  دکتر الریجانی 
به مناسبت شهادت حاج میرزا محمد سلگی

بسم اهلل الرحمن الرحیم
ــا  ــوا م ــاٌل َصَدق ــَن رِج ــَن الُمؤِمنی »ِم
عاَهــُدوا اهلّلَ َعلَیــِه  َفِمنُهــم َمــن َقضــی 
نَحَبــُه َوِمنُهــم َمــن یَنَتِظــُر َومــا بَّدلــوا 

تَبدیــًا «
ــاز ســرافراز،  ــه جانب ــر شــدیم ک باخب

فرمانــده دالور و شــجاع و راوی کتــاب »آب هرگــز نمی میــرد« 
ســردار حاج میــرزا محمــد ســلگی بــه خیــل یــاران شــهیدش 
پیوســته اســت. شــهادت در راه خــدا اجــر بزرگــی اســت کــه 
ــا اخــاص  ــن و ب ــای مؤم ــه انســان ه ــم ب خــدای شــاکر علی
ــد  ــرزا محم ــهید حاج می ــردار ش ــت. س ــوده اس ــت فرم عنای
ســلگی در تمــام دوران مبــارزات انقابــی بــه ویژه دفــاع مقدس 
بــه اخــاص، صبــر و مقاومــت شــناخته شــده بــود و در ایــن راه 
ســختی هــای زیــادی را بــه جــان خریــد و همــواره در میــدان 
مبــارزه حاضــر بــود. این جانــب شــهادت ایــن یــادگار ســرافراز 
ــان،  ــرم ایش ــواده محت ــه خان ــدس را ب ــاع مق ــال های دف س
همرزمانــش و مــردم شــریف اســتان تبریــک و تســلیت عــرض 
مــی نمایــم و از خداونــد متعــال مــی خواهــم روح مطهــر ایــن 

شــهید واالمقــام را بــا ائمــه اطهــار)ع( محشــور فرمایــد.

محمد پورداود 
 مدیرکل آموزش و پرورش استان همدان

مدیرکل آموزش و پرورش استان همدان
 در پیامی شهادت سردار حاج میرزا محمد سلگی 

از فرماندهان 8 سال دفاع مقدس
 را تبریک و تسلیت گفت

متن پیام رهبر معظم انقاب اسامی به این شرح است:
بسمه تعالی

درگذشــت جانبــاز عزیــز و ســردار فــداکار جنــاب آقــای میــرزا محمــد 
ــدس ارادت  ــاع مق ــران دف ــه ایثارگ ــه ی کســانی که ب ــه هم ــلگی را ب ُس
ــازان  ــه ی جانب ــه هم ــهید و ب ــای ش ــه ی خانواده ه ــه هم ــد و ب می ورزن
ــه  ــژه ب ــدس و بوی ــاع مق ــادگاران دف ــه ی ی ــان و هم ــای آن و خانواده ه
ــرض  ــلیت ع ــدگان وی تس ــر بازمان ــدان و دیگ ــداکار و فرزن ــر ف همس
میکنــم. ایــن مجاهــد فــداکار در دوره ی پــس از پایــان دفــاع مقــدس 
نیــز بــا تحمــل رنــج جســمانی، مجاهــدت در راه خــدا را ادامــه داد تــا 
بــه لقــاء اهلل پیوســت. خداونــد روح مطهــر او را بــا ارواح طیبه ی شــهیدان 

محشــور کنــد و مجــاور اولیــاء اهلل قــرار دهــد.
سّید علی خامنه ای-۱۵ فروردین ۱۳۹۹

ــم  ــر معظ ــه ای رهب ــت اهلل خامن ــرت آی حض
درگذشــت  پیامــی،  در  اســالمی  انقــالب 
مجاهــد فــداکار و جانبــاز ســرافراز آقــای 
میــرزا محمــد ُســلگی، راوی کتــاب ارزشــمند 
ــد ــلیت گفتن ــرد« را تس ــز نمی می »آب هرگ

بسم اهلل الّرحمن الّرحیم
ســام بــر یــاران حســین )علیه الّســام( و 
ســام بــر لشــگر انصارالحســین همــدان؛ و 
ســام بــر شــهیدان، دالوران، فدائیــان، شــیران 
روز و عابــدان شــب؛ و ســام بــر شــهید زنــده 
ــان  ــر باایم ــر همس ــلگی و ب ــد ُس ــرزا محم می
ــه  ــام ک ــد حس ــر حمی ــام ب ــور او؛ و س و صب
دردانه هایــی چــون ُســلگی و خوش لفــظ را 
بــه مــا شناســاند. ســاعتهای خــوش و باصفائــی 
را بــا ایــن کتــاب گذرانــدم و بارهــا بــا دریــغ و 

ــم: ــرت گفت حس
درنگــی کــرده بــودم کاش در بــزم جنــون 
ــای  ــرده زان صهب ــر ک ــی ت ــم / لب ــن ه م

جــام پرفســون مــن هــم
هــزاران کام در راه اســت و دل مشــتاق 
و مــن حیــران / کــه ره چــون میتوانــم 

ــن ســوی درون مــن هــم ... یافت
در میــان کتابهــای خاطــرات جنــگ، ایــن، 
ــت و  ــگارش درس ــت. ن ــا اس ــی از بهترین ه یک
قــوی، ذوق سرشــار، ســلیقه و حوصلــه، هّمــت 
بلنــد، همــه بــا هــم دســت بــه کار تولیــد ایــن 
ــرح  ــی در ش ــم ضّراب ــاب خان ــده اند. کت ــر ش اث
ــازیان  ــی چیت س ــام عل ــهید عالی مق ــال ش ح
ــن  ــت. ای ــتگی ها اس ــن برجس ــز دارای همی نی

ــد. ــال همدانن ــتارگان اقب ــر از س دو نف
بهمن ۹۵

درنگی کرده بودم کاش در 
بزم جنون من هم...

یادداشــت رهبــر انقــالب بــر کتــاب خاطــرات 
جانبــاز عزیــز و ســردار فــداکار حــاج میــرزا محمــد 

ســلگی

حسین قدیانی
ــد  ــا لطــف اســتاد حمی ــش ب ــوروز دو ســال پی ن
حســام رفتیــم خانــه ی میرزامحمــد و در عظمــت 
ــه متقاضــی  ــه هم ــس ک ــن ب ــاز همی ــن جان ب ای
دیــدار بــا رهبــر انقــاب هســتند امــا حضرت آقــا 
بــاری فرمــوده بــود؛ »اگــر قــادر بــودم می رفتــم 
ــر  ــن فک ــه ای ــلگی!« در راه ب ــدن س ــدان دی هم
ــن  ــا به تری ــوبلکس ب ــی س ــه ویای ــردم ک می ک
تجهیــزات هــم قــادر نیســت حق ایــن قهرمــان را 
ادا کنــد؛ ابرقهرمانــی کــه در هــر عملیات، بخشــی 
از بــدن خــودش را جــا می گذاشــت! ایــن پــا، آن 
ــه،  ــینه، ری ــرف س ــینه، این ط ــرف س ــا، آن ط پ
ــه! هیچ کجــای  گــوش، چشــم، حلــق و بینــی! بل
ــی  ــی بدبخت ــود ول ــالم نب ــد س ــن میرزامحم ت
این جاســت؛ حتــی خبــری از یــک خانــه ی نســبتا 
ــت  ــلگی در نهای ــه ی س ــود! خان ــم نب ــیک ه ش
ســادگی، در پــای الونــد بلندبــاال، خبــر از مــردی 
مــی داد کــه مظهــر نداشــتن و نخواســتن اســت! 
و شــگفتا از زمانــه ی عروجــش! او حتــی مراســم 
تشــییع و ترحیــم هــم نخواســت! و تحقیقــا 
ــلگی  ــه س ــت! ب ــا نخواس ــن دنی ــز از ای هیچ چی
گفتــم: »ســردار! کتــاب »آب هرگــز نمی میــرد« 
را کــه می خوانــدم، هرچــه بــه صفحــات آخــرش 
می شــدم!  غصه دارتــر  می شــدم،  نزدیک تــر 
یواش یــواش شــما داشــتی تمــام می شــدی! 
ــی  ــد کم ــاز، بع ــدی جان ب ــا ح ــاب ت ــل کت اوای
ــد  ــد چن ــر، بع ــدی فزون ت ــد درص ــر، بع بیش ت
ــدی!  ــده مان ــم زن ــا آخــرش ه ــر، ام درصــد باالت
ــا شــهید  ــد درصــدی ی ــاز چن ــا شــما جان ب واقع
صددرصــد؟!« اســتاد حســام درآمــد: »آقــای 
ــد،  ــه می نویس ــر آن ک ــاوه ب ــی ع ــلگی! فان س
خــودش هــم فرزنــد شــهید اســت!« ســپس نوبت 
ســلگی فرارســید: »مــن در خیلــی از عملیات هــا 
شــهادت را به چشــم خــودم دیــدم ولــی قســمت 
ــازه دم اســت!  ــال! چــای ت ــود! االن هــم بی خی نب
ــد؟!  ــهید ش ــا ش ــدرت کج ــودها! پ ــرد می ش س
اســمش چــی بــود؟!« اســم پــدر... بگــذار درســت 
ــلگی  ــد س ــن میرزامحم ــدر م ــم پ ــم؛ اس بنویس
ــدر  ــت! پ ــه ی ماس ــدر هم ــد پ ــت! میرزامحم اس
ــم  ــه بودی ــا رفت ــرف! م ــای باش ــه ی ایرانی ه هم
خانــه ی میــرزا تــا قهرمــان بــرای مــا از خــودش 
بگویــد، غافــل از آن کــه ســلگی قهرمــان گذشــتن 
ــف  ــه خاطــره تعری ــی البت ــد تای ــود! چن ــام ب از ن
کــرد ولــی بــا محوریــت ایــن شــهید و آن شــهید! 
ــاغ  ــا ب ــان ت ــی از خانه های ش ــه همگ شــهدایی ک
ــت  ــی حکم ــدند ول ــییع ش ــدان تش ــت هم بهش
ــییع  ــدون تش ــروز ب ــرزا را ام ــن! می ــدا را ببی خ
ــا!  ــی غریبانه ه ــد! نگوی ــاک نهاون ــه خ ــپرد ب س
شــرایط اگــر عــادی بــود، نه تنهــا همــدان و 
ــرام ســلگی  ــه احت ــران ب ــد،  بل کــه تمــام ای نهاون
قیــام به پــا می کــرد و در مشــایعت پیکــرش 
ــم  ــن را ه ــد، ای ــا میرزامحم ــرد ام ــت می ک قیام
ــه  ــی ک ــل پاهای ــری! مث ــن دم آخ ــت ای نخواس
نداشــت! و نخواســت! و بــا ایــن وجــود، بــا عصــا 
هــم راه نمی رفــت! چــه می نویســم؛ او خــود 
عصــای مــا بــود کــه بوســه بــر دســتانش، لبــت 
ــن  ــا از ای ــرد! م ــاس می ک ــه کف العب ــر ب را معط
ــهادت  ــه ش ــم، ب ــاع می کنی ــام دف ــت و نظ نهض
ســلگی! قهرمانــی کــه حتــی بــا عکــس پروفایــل 

ــی داد. ــم خــط  م ــش ه تلگرام

شهید صددرصد
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حسین قدیانی
بــرای میــرزا محمــد ،... فرمانــده ای کــه عاشــق 

ابوالفضــل اســت.
ــروم آزمایــش و ســر همیــن، چنــد  ــد ب صبــح زود بای
ســاعت دیگــر هــم نبایــد لــب بــه غــذا بزنــم! عجیــب 
ادراِر  تکــرِر  و  ســردرد  و  دارم  بی خوابــی  مشــکل 
ــد!  ــم دارد می کن ــت اذیت ــالی اس ــه 3 س ــروت ک الم
خوابــی دارم بســیار ســبک کــه باعــث می شــود هیــچ 
ــب ها،  ــی ش ــرم! خیل ــبانه نب ــتراحت ش ــی از اس لذت
همــه ی ســهم مــن از خــواب، دو خــواب کوتــاه حــدود 
امــا  االن  کم تــر!  هــم  بل کــه  اســت،  نیم ســاعت 
ــم هم چنــان! و هم چنــان »آب هرگــز  مشــغول خواندن
ــن ۹۶  ــد! از 3 بهم ــت کنی ــس دق ــرد«! در عک نمی می
ــه  ــلگی« ب ــاز »میرزامحمــد ُس خاطــرات ســردار جان ب
ــه ام و  ــت گرفت ــام« را دس ــد حس ــتاد »حمی ــم اس قل
شــبی چنــد صفحــه مــی روم جلــو! آهســته و پیوســته! 
ــی زود،  ــه خیل ــم شــد« ک ــاب گ ــی مهت عکــس »وقت
تمامــش کــردم! بلــه! قبــول دارم »وقتــی...« از »آب...« 
ــت،  ــت اصــول کتاب ــث رعای ــه حی ــر اســت و ب کتاب ت
حرفه ای تــر و ایضــا منســجم تر لیکــن »آب هرگــز 
نمی میــرد« بــه بــاور مــن، درس آموزتــر اســت و 
ــت و  ــی اس ــاب تربیت ــک کت ــن ی ــا ای ــر! اص مربی ت
ــط ویرایشــی و اشــتباه نگارشــی- کــه  ــا غل حــاال 4 ت
ــدای  ــا- ف ــت قطع ــنده نیس ــر نویس ــم تقصی ــه ه هم
ســر محتــوای فوق العــاده اش! بگذریــم کــه اخیــرا 
اصاحــات  بعــدی،  چاپ هــای  در  شــدم  متوجــه 
ــتایی  ــاده ی روس ــر س ــرض! پس ــده! الغ ــام ش الزم انج
ــت و  ــطوره اس ــان اس ــدی، هم ــیخ علی ممد« نهاون »ش
همــان ســتاره اســت کــه بــاری شــنیدم »حضــرت آقا« 
از اشتیاق شــان بــرای دیــدن ایشــان، ســخن گفته انــد 
ــان!  ــد دیدن ش ــد، می رفتن ــوان بودن ــر ج ــه اگ و این ک
مــن حــاال بنــا دارم متــن مفصــل و مطولــی در آینــده 
بــرای ایشــان و صدالبتــه ایــن کتــاب بنویســم لیکــن 
همین قــدرش را بدانیــد کــه »میرزامحمــد« 7۵0 
ــت!  ــدون ذره ای منی ــا ب ــه ام ــودش گفت ــه از خ صفح
ــا  ــن این ج ــه »م ــم ک ــان راوی می خوانی ــرر از زب مک
ــن  ــردم« و ای ــا »آن جــا اســتراحتی ک ــرد« ی ــم ب خواب
ــا  ــه برکــت پانوشــت های انصاف ــی اســت کــه ب در حال
واجــب کتــاب، درمی یابیــم بعــد از 48 ســاعت رزم در 
ــر،  ــاده ی ام القص ــاو و ج ــد و ف ــاک و گل و آب ارون خ
خیلــی هــم نبایــد اســتراحت حســاب شــود 10 دقیقــه 
ــی  ــا قهرمان خــواب نیمه تمــام! آری! طــرف حســاب م
ــود! او  ــده ش ــان« خوان ــز دارد »قهرم ــه پرهی اســت ک
ــد؛  ــود می کن ــش خ ــه نق ــاره ب ــم اش ــی ه ــر جای اگ
ــول دیگــر هم ســنگران  بعــد کــه ســراغ پانوشــت از ق
ــته  ــدر برجس ــش آنق ــه نقش ــم ک ــم، می فهمی می روی
بــوده کــه حتــی »محســن رضایــی« شــخصا بــا 
ــکر  ــل لش ــرت ابالفض ــردان 1۵2 حض ــده ی گ »فرمان
32 انصارالحســین« تمــاس بگیــرد و از »میرزامحمــد« 
ــاب  ــن کت ــد! ای ــاب را بخوانی ــن کت ــد! ای ــکر کن تش
ــه  ــد ب ــک می کن ــاب، کم ــن کت ــد! ای ــه بدهی را هدی
ــه این کــه بفهمیــم در کــدام شــب،  آدم شــدن مان! و ب
ــد  ــاب را خداون ــگ و انق ــا جن ــه اساس ــاو، ک ــه ف ن
منــان بــه یمــن وجــود یــک بولدوزرچــی حفــظ 
می کنــد؛ »شــهید علی اشــرف مظاهــری«! صلــوات 

نمی فرســتید؟!

خدا هرگز نمی میرد!

 عشــق را کــه نبایــد حتمــا در البــه الی منظومه های 
عاشــقانه جســت وجو کــرد اگــر اندکــی دقــت کنیــم 
عشــق را می تــوان در جنــگ در پــس گــرد و غبــار 

ــت. ــک ها جس بمب هاوموش
ــردار  ــی س ــت زندگ ــرد« روای ــز نمی می  »آب هرگ
ــاز 70  ــلگی، جانب ــد س ــرزا محم ــاج می ــهید ح ش
ــه خــود  ــی مؤمنان ــه دوران جوان درصــدی اســت ک
ــا  ــده و ب ــل گذران ــه باط ــای حــق علی را در جبهه ه
ــود را در راه  ــای خ ــا دوپ ــدار کرب ــه علم ــدا ب اقت
اســام و انقــاب تقدیــم کــرد تــا او نیــز ماننــد دیگر 
رزمنــدگان و کمــر بســتگان شــهادت از اجــر کثیــر 
معرکــه جهاداصغربی بهــره نماند.بــزرگ مــردی کــه 
ــش  ــر مجاهدت های ــال اج ــدای متع ــت خ در نهای

ــا شــهادت پرداخــت کــرد. راب
ســهم  کــه  دارد  همســری  شــهید  راوی  ایــن 
همســر  ســهم  از  اگــر  مجاهدت هــا  اجــر  از  او 
ــر هــم  ــا کمت جانبازوشــهیدش بیشــتر نباشــد قطع
نیســت. بانویــی کــه در 13ســالگی بــه عقــد جوانــی 
1۹ ســاله درآمدودوشــادوش او بــا گــرم نگه داشــتن 
ــواده وتحمــل ســختی ها، دشــواری های  ــون خان کان
ــازش  ــر جانب ــرای همس ــر را ب ــاد اصغ ــه جه معرک

تحمل پذیــر کــرد.
مهربانانــه  گفت وگــوی  داریــد  رو  پیــش  آنچــه 
وصمیمــی همســر صبــور و بــا گذشــت، بانــو پرویــن 
ســلگی همســر راوی کتــاب »آب هرگــز نمی میــرد« 
اســت همــان کتابــی کــه رهبــر معظــم انقــاب بــر 
ــد و همیــن تقریــظ ایشــان نیــز  آن یادداشــتی زدن
ــهید  ــردار ش ــا س ــراد بســیاری ب ــا اف ــد ت ــبب ش س
حــاج میــرزا محمــد ســلگی و همســر صبــور و 

ــاوم او آشــنا شــوند. مق
ــاره  همســر ســردار شــهید میرزامحمــد ســلگی درب
ــا  ــا همسرشــان گفــت: م نحــوه آشــنایی و ازدواج ب
بــا هــم نســبت فامیلــی داریــم یعنــی عمــوی حــاج 
آقــا شــوهر خالــه مــن هســتند و چنــد نفــر از قــوم 
ــم  ــا ه ــوال ب ــن من ــه همی ــز ب ــا نی ــای م وخویش ه

نســبت دارنــد.
وی بــا بیــان اینکــه آنجــا بیشــتر بــه صــورت فامیلی 
ازدواج می کننــد بــرای همین هــا تشــخیص ارتبــاط 
ــرای کســانی کــه  ــا هــم و نسبت هایشــان ب ــراد ب اف
ــاره  ــت، درب ــخت اس ــد س ــی نمی کنن ــا زندگ آنج
فعالیــت انقابــی شــهید ســلگی افــزود: ایشــان چــه 
ــاب  ــروزی انق ــد از پی ــه بع ــاب و چ ــل از انق قب
ــه کردســتان  ــا شــروع قائل فعالیت هایــی داشــتند، ب
و جنــگ تحمیلــی نیــز راهــی جبهه هــا شــدند 
ــوژه  ــهید ن ــی ش ــگاه هوائ ــم در پای ــی ه ــه مدت البت

ــد. ــت می کردن فعالی
ــاره ســختی های  همســر ســردار شــهید ســلگی درب
زندگــی در دوران جنــگ نیــز عنــوان کــرد: ابتــدای 
ازدواجمــان در روســتا زندگــی می کردیــم امــا اوایــل 
جنــگ بــود کــه برادرحــاج آقــا بــه همراه همســرش 
بــه نهاونــد کــوچ کردنــد همســرمن نیــز هــم عــازم 
ــن  ــه همی ــا ب ــدم و بچه ه ــن مان ــد و م ــه ش جبه
ــد  ــه نهاون ــا ب ــراه آنه ــه هم ــم ب ــا ه ــز م ــل نی دلی
ــم.  ــم اجــاره کردی ــه مشــترکی را باه ــم و خان آمدی
ــد  ــان دو فرزن ــه آن زم ــود اینک ــا وج ــزود: ب وی اف
ــرکت  ــهدا ش ــتر ش ــازه بیش ــییع جن ــتم در تش داش
ــات  ــر جلس ــیج و دیگ ــان در بس ــردم، همزم می ک
و کاس هــا نیــز شــرکت مــی کــردم بــرای همیــن 
ــه را  ــا ســاعت ۹ صبــح تمامــی کارهــای خان هــم ت
انجــام مــی دادم. بعــد ازانجــام کارهــا هــم یــا عــازم 
ــی و  ــات قرآن ــا در جلس ــدم ی ــیج می ش ــگاه بس پای
ســخنرانی شــرکت می کــردم. البتــه در کاس هــای 
ــی،  ــردم و االن قالی باف ــرکت می ک ــم ش ــری ه هن
گلیم بافــی، گلســازی و بافتنــی هــم بلدم.هــم بــرای 

ــم. ــاس می باف ــم لب ــک نوه های ــک ت ت
ــز  ــده »آب هرگ ــین ش ــاب تحس ــر روای کت همس
مجروحیــت  روزهــای  دربــاره  نمی میــرد« 
ــراز  ــز اب ــن دوران نی ــختی های ای ــان و س همسرش
کــرد: وقتــی دو پــای ایشــان قطــع شــد بــار هفتــم 
ــار از  ــتین ب ــود. نخس ــه ب ــان در جبه مجروحیت ش
ناحیــه ســر مجــروح شــدند یعنــی ترکــش بــه ســر 
ــوز  ــن هن ــع م ــود آن موق ــرده ب ــت ک ــان اصاب ایش
ــا ســر  ــی ب ــل وقت ــن دلی ــه همی ــودم ب در روســتا ب
باندپیچــی شــده بــه روســتا آمــد فهمیــدم مجــروح 
شــده اســت. بــار دوم از ناحیــه پــا مجــروح شــدند. 

ــان  ــی قلبش ــو و نزدیک ــه پهل ــش ب ــوم ترک ــار س ب
ــن دلیــل وضعیتشــان  ــه همی ــود ب ــت کــرده ب اصاب
ــر  ــر و خطرناک ت ــی بدت ــود حت ــاک ب ــی خطرن خیل
ــد، آن  ــت دادن ــان را از دس ــه دو پایش ــی ک از وقت
ــه  ــال خان ــن در ح ــود و م ــد ب ــک عی ــان نزدی زم
تکانــی بــودم، شــب قبلــش بــه دلیــل شــدت 
وزش بــاد لولــه بخــاری جــدا شــده بــود و آتــش از 
بخــاری بــه داخــل خانــه می آمــد. فردایــش درحــال 
ــه  ــرادر ایشــان ب ــودم کــه ب پــاک کــردن دوده هــا ب
ــر  ــد و خب ــراغم آمدن ــه س ــان ب ــراه پسرعمویش هم
مجروحیــت میــرزا را بــه مــن دادنــد، آن روز حالــم 
خیلــی بــد شــد ایــن قــدر کــه بــرادر شــوهرم هنــوز 
ــاد  ــه را از ی ــت آن صحن ــچ وق ــد« هی ــم می گوی ه

نمی بــرم«.
ــت  ــن مجروحی ــاره آخری ــداکار درب ــوی ف ــن بان ای
ــای  ــدن دو پ ــع ش ــبب قط ــه س ــلگی ک ــردار س س
ایشــان شــد نیــز گفــت: آن زمان کــه ایشــان مجروح 
شــدند در خانــه خودمــان زندگــی می کردیــم، 
ــان  ــتان ایش ــی از دوس ــه یک ــود ک ــر ب ــک ظه نزدی
بــا منــزل تمــاس گرفتنــد و بعــد از احــوال پرســی 
ــوع حــرف زدنشــان متوجــه شــدم کــه اتفاقــی  از ن
افتــاده اســت آن قــدر اصــرار کــردم تــا اینکه ایشــان 
گفتنــد حــاج میــرزا از ناحیــه پــا مجــروح شــده اند و 
در یکــی از بیمارســتان های تبریــز بســتری هســتند.

بــا هــر مشــقتی بــود بــه همــراه چنــد نفــر از اعضای 
ــز  ــی تبری ــده و راه ــوس ش ــوار مینی ب ــواده س خان
شــدیم. وقتــی بــه بیمارســتان رســیدم روی پاهــای 
حــاج میــرزا را پوشــانده بودنــد امــا معلــوم بــود کــه 
ــش  ــا حقیقت ــت ام ــده اس ــع ش ــش قط ــر دو پای ه
ــده  ــیب دی ــور آس ــن ط ــد ای ــاور نمی ش ــودم ب خ

باشــند.
بعــد از چنــد روز نیــز ایشــان را از تبریــز بــه تهــران 
ــی  ــت ایشــان خیل ــد و چــون مجروحی ــال دادن انتق
ســخت بــود رونــد درمــان بــا مشــکل رو بــه رو شــد. 
آن زمــان پزشــکان بــه علــت ســوختگی، شکســتگی 
ــده  ــدن ایشــان مان ــه در ب ــادی ک ــای زی و ترکش ه
بــود نمی توانســتند کاری انجــام دهنــد. بــرای 
همیــن هــم تصمیــم گرفتنــد او را بــه آلمــان اعــزام 

کننــد.
ــه  ــا تشــریح ماجــرای اعــزام شــهید ســلگی ب وی ب
آلمــان بــرای درمــان و ســختی های ایــن دوران 
ــد و  ــان بودن ــاه در آلم ــان ۶ م ــت: ایش ــار داش اظه
در ایــن مــدت یکبــار بــه کشــور بــاز گشــتند البتــه 
ــد  ــن را چن ــکات م ــان مش ــه آلم ــان ب ــفر ایش س
ــود.  ــر کــرده وســختی ها خیلــی بیشــتر شــده ب براب
درســت اســت کــه در زمــان جنــگ دیــر بــه دیــر از 
ایشــان خبــردار می شــدم امــا ســختی ها بــه انــدازه 

وقتــی کــه بــه آلمــان رفتنــد نبــود.
ــد از بازگشــت از  ــزود: بع ــلگی اف همســر شــهید س
ــته  ــی گذاش ــای مصنوع ــان پ ــون برایش ــان چ آلم
ــود را  ــد خ ــا بتوانن ــید ت ــول کش ــی ط ــد مدت بودن
بــا آن شــرایط ســازگار کننــد و راه برونــد امــا بعــد 
از مدتــی دوبــاره راهــی جبهــه شــدند و بــا همیــن 
وضعیــت در عملیــات مرصــاد شــرکت کردنــد. 
برخــی اوقــات بــا خنــده می گویــم یعنــی آن موقــع 
هیــچ کــس نبــود کــه شــما مجبــور شــدی بــا ایــن 

ــی مرصــاد شــوید. ــت راه وضعی
بعــد از مرصــاد هــم بــه مــرور زمــان وضعیــت بــرای 
ــی  ــیار باالئ ــه بس ــان روحی ــد ایش ــر ش ــان بهت ایش
ــما  ــم ش ــان می گفت ــه ایش ــه ب ــدر ک ــتند اینق داش
جانبــاز نیســتید مــن جانبــاز هســتم، آســیب مــن 
بیشــتر از شــما اســت. وی دربــاره روزهــای پــس از 
پایــان دوران دفــاع مقــدس نیــز تصریــح کرد:مــن در 
ایــن مــدت همچنــان بــه فعالیت هــای خــودم ادامــه 
مــی دادم و تــا چهــار ســال قبــل از اینکــه بــه همدان 
بیایــم هنــوز عضــو فعــال بســیج بــودم. حتــی االن 
ــا  ــد کــه عهــده دار برخــی کاره هــم اصــرار می کنن
ــی خــودم دیگــر قبــول نمی کنــم. همســر  شــوم ول
روای کتــاب تحســین شــده »آب هرگــز نمی میــرد« 
دفــاع  دوران  ســختی های  براینکــه  تاکیــد  بــا 
مقــدس و پــس از آن نتوانســته ذره ای محبــت بیــن 
ــان کــرد: بیشــتر از  ــد، بی او و همســرش را کــم کن
ــا ایشــان زندگــی می کنــم و  30 ســال اســت کــه ب
اگــر بــاز هــم بــه گذشــته بازگــردم بــا ایشــان ازدواج 

ــت دارم. ــقانه دوس ــان را عاش ــن ایش ــم م می کن

ناگفته هایی از  »حاج میرزا سلگی « به روایت همسرش

رزمنده ای که با پاهای قطع شده هم باز به جبهه رفت

در این پیام آمده است: 
 ِمــَن الُْمْؤِمنیــَن رِجــاٌل َصَدُقــوا مــا عاَهــُدوا اهلّلَ َعلَْیــِه َفِمْنُهــْم َمــْن 

َقضــی  نَْحَبــُه َو ِمْنُهــْم َمــْن یَْنَتِظــُر َو مــا بَّدلـُـوا تَْبدیــًا

ــی  ــا قلب ــنا ب ــردی درد آش ــل، م ــده ای بی بدی ــزرگ، رزمن دالوری ب
ــا دشــمنان  ــرد ب ــان کــه ســال ها در خــط مقــدم نب ــوف و مهرب رئ
ــهادت  ــرز ش ــا م ــا ت ــت و باره ــده داش ــن کنن ــی تعیی ــی نقش بعث
جراحاتــی ســنگین برداشــت و از آن پــس در پاسداشــت ارزش هــای 
ــاران  ــل ی ــه خی ــروز ب ــگ نکــرد و ام ــاع مقــدس لحظــه ای درن دف

ــت. ــه اش دســت یاف ــه آرزوی دیرین شــهیدش پیوســت و ب
سالها باید که تا یک سنگ اصلی ز آفتاب

                        لعل گردد در بدخشان یا عقیق اندر یمن
ــئولیت  ــن و مس ــی پوالدی ــن مردان ــا چنی ــذرد ت ــد بگ روزگاران بای
ــوم ایــران اســامی،  ــرای دفــاع از مــرز و ب شــناس کــه لحظــه ای ب
شــرافت و آزادگــی از هیــچ کوششــی دریــغ نکــرد،در دامــن خــود 
پــرورش دهــد. ایــن انــدوه جانفرســا بیــش از هــر مصیبــت دیگــر 
بــر پیکــره اســتان ســنگینی می کنــد. اینجانــب بــا نهایــت تاســف و 
تالــم شــهادت جانگــداز ســردار رشــید اســام، جانبــاز ســرافراز حاج 
میــرزا محمــد ســلگی را بــه آحــاد مــردم قدرشــناس اســتان و بــه 
ویــژه رزمنــدگان و همرزمانــش و علــی الخصــوص خانــواده داغدارش  
تبریــک و تســلیت عــرض نمــوده و از خداونــد منــان علــو درجــات 
ــواده  ــرای خان ــر و شــکیبایی را ب ــرای آن شــهید ســعید و  صب را ب

محترمــش خواســتارم.
سید سعید شاهرخی -  استاندار همدان

پیام تسلیت استاندار همدان در پی 
شهادت جانباز دفاع مقدس، 

سردار حاج میرزا سلگی 

ــٍس اَّدْت  ــی لَِنْف ــام« : طوب ــه الس ــی »علی ــال عل ق
ــا ــا َفْرَضه ِّه ــی َرب اِل

شــهادت ســردار حــاج میــرزا محمــد ســلگی را بــه 
محضــر رهبــر معظــم انقــاب اســامی،خانواده، 
پــرور  شــهید  مــردم  و  همرزمــان   ، بســتگان 
ــم. ــی نمای ــرض م ــلیت ع ــد تس ــتان نهاون شهرس

شــهید حــاج میــرزا محمــد ســلگی را حــدود 
و  میشناســم  نزدیــک  از  کــه  اســت  40ســال 
آن شــهید عزیــز را والیتمــداری بــا بصیــرت و 
ــداق  ــناخته و مص ــر ش ــتگی ناپذی ــدی خس مجاه
ــه  ــی علی ــان عل ــوالی متقی ــان م ــن بی ــل ای کام
الســام اســت کــه فرمــود خوشــا بحــال کســانیکه 
در هــر شــرائطی وظائفشــان را بشناســند و بنحــوی 

ــد. ــل کنن عم
ملــت غیــور ایــران اســامی هــم شــهید ســلگی را 
بــا کتــاب خاطراتــش»آب هرگــز نمــی میــرد« مــی 

شناســند.
ــده راه آن شــهید  ــه دهن ــا ادام ــه م ــاءاهلل هم ان ش

ــز باشــیم. عزی

عباسعلی مغیثی امام جمعه نهاوند

پیام تسلیت امام جمعه محترم نهاوند 
بمناسبت شهادت سردار سرافراز 

اسالم شهید حاج میرزا محمد سلگی

بسم رب الشهدا و الصدیقین 
ســام و درود خــدا بــر همــه ی شــهدای عزیــز و بزرگــوار 
ــرزا  ــاج می ــهید ح ــردار ش ــر س ــدا ب ــام و درود خ و س

محمــد ســلگی... 
ــه  ــی داشــت ک ــیار خوب ــای بس ــی ه ــرزا ویژگ ــاج می ح
بایــد همــه جــا گفتــه بشــه. بزرگــی حاج میــرزا ســتودنی 
میباشــد حــاج میــرزا محمــد ســلگی دیــن خــودش رو به 
انقــاب ادا کــرد. وی افــزود شــهید ســلگی بعــد از مجروح 
ــدون  شــدن هــم دســت از جنــگ و جبهــه نکشــید و ب
ــای مهمــی رو خــودش شــخصا حضــور  ــات ه ــا عملی پ
ــق  ــزود شــهید ســلگی متعل ــری اف داشــتن. ســردار ظف
ــی  ــر خاص ــط قش ــه فق ــد ن ــردم میباش ــه ی م ــه هم ب
ــزب  ــل ح ــلگی اه ــهید س ــه ش ــد ک ــه دادن ــان ادام ایش
بــازی نبودنــد و مانند شــهید ســلیمانی و شــهید همدانی 
رفتــار میکردنــد. جامعــه مــا کشــاورزان و معلمــان و همه 
ی مــردم مــا بایــد مثــل شــهید ســلگی باشــند و ادامــه 

دهنــده راه شــهدا باشــند.
پیام سردار ظفری به همه ی جاماندگان از شهدا...

راه شــهید ســلگی رو انتخــاب کنیــد و ادامــه دهنــده راه 
شــهدا باشــید و ســلیقه هــا باهــم فــرق دارد امــا هــدف 
ــد یکــی باشــد. دودســتگی در بیــن نیروهــای  همــه بای
ــتوانه  ــد پش ــه بای ــاد بش ــد ایج ــی نبای ــیجی و انقاب بس
والیــت فقیــه باشــیم همانطــوری کــه شــهدای مــا بودند.

والسام علیکم

مصاحبه با سردار حاج مهدی ظفری

مدیر کل حفظ و آثار ارزشهای 
دفاع مقدس استان همدان....

ــتان  ــه در اس ــی فقی ــده ول نماین
ــا  ــگاران ب همــدان، درجمــع خبرن
ــاج  ــردار ح ــهادت س ــلیت ش تس
میــرزا محمــد ســلگی اظهــار 
داشــت: حضــرت آقــا ایــن جانبــاز 
ــده خطــاب  ســرافراز را شــهید زن
ــان  ــر نش ــن تعبی ــه ای ــد ک کردن

ــه  ــاره ب ــا اش ــت. وی ب ــان اس ــاز ایش ــخصیت ممت ــگاه و ش ــد جای دهن
کتــاب" آب هرگــز نمــی میــرد" بــه عنوان یــادگاری  ارزشــمند از شــهید 
ســلگی ، افــزود: رهبــری معظــم انقــاب ایــن کتــاب را یکــی از بهتریــن 
کتاب هــا بــا موضــوع دفــاع مقــدس دانســته و مــورد تمجیــد و عنایــت 

ــد. ــرار دادن ــژه ق وی
امــام جمعــه همــدان بــا اشــاره بــه آشــنایی خــود بــا ایــن شــهید عزیــز 
گفــت: در طــول آشــنایی بــا ایشــان چنــد ویژگی را در ایشــان بــه معنای 
واقعــی کلمــه احســاس کــردم کــه یکــی از آنهــا حفــظ روحیــه ایثــار و 
شــهادت بــود . وی بــا بیــان اینکــه دیگــر ویژگــی مهــم ســردار ســلگی 
توجــه واقعــی صادقانــه ولــی فقیــه و تبعیــت و حمایــت از رهبــری بــود، 
ــه نظــام و  ــد ب ــای واقعــی کلمــه معتق ــه معن گفــت: ســردار ســلگی ب

مبانــی حضــرت امــام)ره(  و رهبــری بــود.
نماینــده ولــی فقیــه در اســتان همــدان بــا بیــان; اینکــه شــور و هیجــان 
در دفــاع از آرمان هــای امــام )ره( و انقــاب همــواره در ســخنان و 
موضع گیری هــای ســردار ســلگی مشــهود بــود، اظهــار داشــت: هروقــت 
صحبــت از انقــاب و آرمان هــای رهبــری می شــد دفــاع جانانــه ایشــان 
ــزود: اگــر بخواهــم تعبیــر دیگــری را در مــورد  ــم. وی اف را شــاهد بودی
ایشــان بــکار ببــرم بایــد بگویــم ســردار ســلگی همــان انســان مجاهــد 
مخلصــی بــود کــه در دوران دفــاع مقــدس بــا رشــادت وارد میــدان دفاع 
ــرو  ــن گی ــه داد و در ای ــود را ادام ــی خ ــر زندگ ــان تفک ــا هم ــد و ب ش
دار عالــم سیاســت و فعالیت هــای اجتماعــی تفکــر و اندیشــه اش 
ــا  ــر آرمان ه ــدن ب ــدم مان ــت ق ــدان ثاب ــه هم ــام جمع ــرد. ام ــر نک تغیی
ــن  ــاز ســردار ســلگی دانســت و گفت:ای ــت ممت ــا را خصوصی و ارزش ه
ــا دوپــای قطــع شــده شــجاعانه در عملیــات غــرور  فرمانــده مخلــص ب
آفریــن مرصــاد حماســه آفریــد و بــه همــراه رزمنــدگان همــدان ســد راه 

منافقــان کــوردل شــد. 
وی بــا بیــان اینکــه ســردار ســلگی دغدغــه انقــاب و نیروهــای انقابــی 
را داشــت، افــزود: وحــدت و انســجام نیروهــای انقابــی مهمتریــن هــدف  

ایشــان بــود و بســیاری از اوقــات غصــه دار تشــتت ها و اختافــات بــود.
ــلگی در  ــردار س ــت: س ــدان گف ــتان هم ــه در اس ــی فقی ــده ول نماین
فعالیت هــای سیاســی، اجتماعــی و فرهنگــی هرگــز بــه دنبــال منافــع 
شــخصی نبــود و هیچــگاه دچــار آفت هــای اخاقــی و سیاســی نشــد و 

ــا ســامت زندگــی کــرد. ب
وی بــا اشــاره بــه تقریــظ ارزشــمند رهبــری معظــم انقــاب بــر کتــاب " 
آب هرگــز نمی میــرد "و بیانــات مهــم ایشــان در مــورد ســردار ســلگی، 
اظهــار داشــت: ایــن تعابیــر رهبــری معظــم انقــاب نشــان دهنــده ایــن 
اســت کــه معظــم لــه بــا مطالعــه ایــن کتــاب عظمت هــا و یژگی هــای 

ارزشــمندی از ایــن شــهید گرانقــدر را دیده انــد.
ــد  ــرزا محم ــال می ــه امث ــر  اینک ــد ب ــا تاکی ــدان ب ــه هم ــام جمع ام
ــد، گفــت: ایشــان  ــرای همیشــه زنده ان ــد و ب ســلگی ها هرگــز نمی میرن

ــون" هســتند. ــم یرزق ــد ربه ــاء عن "احی
وی بــا تســلیت شــهادت ایــن ســردار گرانقــدر بــه مقــام معظــم رهبری ، 
خانــواده و همرزمــان شــهید گفــت: امیــدوارم خداونــد ایشــان را بــا اولیاء 

الهــی محشــور فرماید.

حفظ روحیه ایثار و دفاع مخلصانه از آرمان های انقالب 
اسالمی، امام و رهبری ویژگی ممتاز سردار سلگی بود
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ــه ایــن 2 ســوال اســت  افــکار عمومــی منتظــر پاســخ ب
ــه ۹7  ــغ بودج ــزارش تفری ــه گ ــی ب ــرا روحان ــه »چ ک
ــس  ــرا رئی ــه چ ــر اینک ــد؟ و دوم و مهمت ــه می کن حمل
دولــت دوازدهــم جهــت تنویــر اذهــان مســتندات خــود 

ــد؟ ــه نمی کن ــادل آذر ارائ ــی ع را از عذرخواه
ــس در  ــات رئیســه مجل اســداهلل عباســی ســخنگوی هی
پاســخ بــه ادعــای عذرخواهــی عــادل آذر رئیــس دیــوان 
محاســبات کــه از ســوی حجت االســام حســن روحانــی 
ــده  ــرح ش ــم مط ــم و دوازده ــای یازده ــس دولت ه رئی
بــود، گفــت: موضوعــی دال بــر اینکــه دیــوان محاســبات 
گــزارش تفریــغ بودجــه ســال ۹7 را پــس گرفتــه باشــد 

وجــود نــدارد.
حســن روحانــی در جلســه هیــات دولــت گفــت: »یــک 
بنــده خدایــی گــزارش اشــتباهی داده اســت کــه خــود 
مؤلــف فهمیــده اشــتباه کــرده و آمــده عذرخواهــی کــرده 

ــاز شــما دنبــال آن اشــتباه افتاده ایــد. « اســت امــا ب
ــزارش  ــال گ ــد در قب ــی ش ــارات روحان ــام اظه ــن تم ای
ــن  ــور 27 فروردی ــود، رئیس جمه ــه ۹7 نب ــغ بودج تفری
هــم در واکنــش بــه گــزارش تفریــغ بودجــه ۹7 نــه تنهــا 
ــا  ــذاری ه ــن واگ ــا متخلفی ــورد ب ــت برخ ــتوری باب دس

ــداد بلکــه اعــام کــرد: ن
ــه همــه دســتگاه  ــد، نظــارت عــام باشــد، ن »نظــارت بای
نظــارت را بگذاریــم در یــک دســتگاه و بقیــه دســتگاه را 

فرامــوش کنیــم ...
ــه  ــزارش تهی ــه گ ــل از اینک ــی قب ــازمان نظارت ــک س ی
ــا مســئولین مربوطــه دولتــی قهــر اســت؟ کنــد مگــر ب

ایــن گــزارش را کــه خــود مســئولین دولتــی بــه او دادنــد 
بــا اینهــا صحبــت کنــد بگویــد مــن می خواهــم گــزارش 

دهــم ...
دربــاره ارز، آن بخشــی کــه مــن شــنیدم، آن بخــش  صــد 

در صــد غلــط بــود.
آن بخشــی کــه مــن شــنیدم، کامــًا بی اطاعــی محــض 

از مقــررات و قوانیــن کشوراســت ...
ــتگاه  ــک دس ــه ی ــت ک ــد اس ــا ب ــرای م ــی ب ــن خیل ای
ــد. « ــق نباش ــرف منطب ــد و آن ح ــی بزن ــی حرف نظارت

ــوان  ــس دی ــزارش رئی ــن گ ــدن ای ــط خوان ــی غل در پ
محاســبات طــی بیانیــه ای اعــام کــرد: »گــزارش تفریــغ 
بودجــه ۹7 بــه صــورت خیلــی محرمانــه بــا جزئیــات بــه 
ــا  ــرا ت ــود چ ــده ب ــس ش ــرم منعک ــور محت رئیس جمه
زمــان قرائــت گــزارش هیــچ  تردیــدی بــه صّحــت محتــوا 

ــه محــض  ــی ب ــد، ول ــزارش وارد نکردن ــن گ ــام ای ــا ارق ی
اطاع رســانی عمومــی، ادعــا کــرد همــه چیــز صددرصــد 

غلــط اســت.  «

حکایت متفاوت واکنش دولت به گزارش تفریغ 
بودجه

ــه  ــغ بودج ــای تفری ــال گزارش ه ــت در قب ــاً دول عموم
ــغ  ــزارش تفری ــورد گ ــا در م ــته ام ــکوت داش ــع س موض
ســال ۹7 حکایــت متفــاوت بــود؛ ابتــدا بــا ادعــای دروغ 
ــا ادعــای عذرخواهــی ادامــه پیــدا کــرد،  بــودن و بعــد ب
ــارات  ــه ای اظه ــبات در بیانی ــوان محاس ــد دی ــر چن ه
خــود را مســتقًا اعــام کــرد امــا دولــت هنــوز گزارشــی 
از اقدامــات خــود در قبــال تخلفــات در اجــرای بودجــه 
۹7 کــه برگرفتــه از خــود آمارهــای ارائــه شــده از ســوی 
ــبات  ــوان محاس ــان دی ــه بازرس ــی ب ــتگاه های دولت دس

ــداده اســت. اســت، ن
دوشــنبه اول اردیبهشــت، علــی ربیعــی ســخنگوی دولت 
در نشســت خبــری خــود در مــورد اینکــه »پــس ارســال 
ــه ۹7  ــغ بودج ــاره تفری ــبات درب ــوان محاس ــزارش دی گ
ــه مجلــس شــورای اســامی، رئیــس جمهــور از عــدم  ب
نشســت کارشناســان ایــن دیــوان بــا دولتمردان شــکایت 
کــرده و آن را بــه قهــر تعبیــر کــرده بــود در حالــی کــه 
عــادل آذر در بیانیــه دو روز گذشــته خــود از ارائــه نامــه 
ای خبــر داده بــود کــه طــی آن در ۶ اســفند ایــن گزارش 
بــه رئیــس جمهــور بــا ریــز تخلفــات داده شــده اســت« ، 
گفــت : بلــه ، ایــن نامــه بــه رئیــس جمهــور ارســال شــده 
بــود. ربیعــی ادامــه داد: اظهــارات عــادل آذر متناقــض بــا 
آنچــه بیــان شــد، نیســت. وی توضیــح داد کــه نامــه ای 

داده و درســت هــم گفتــه اســت. 

تأیید به موازات ابراز بی اطالعی 
ــه  ــغ در بودج ــزارش تفری ــور گ ــس جمه ــد رئی ــر چن ه
ــت از  ــه عــدم اطــاع دول ــد و نســبت ب ۹7 را دروغ خوان
گــزارش تفریــغ توســط دیــوان اعتــراض کــرد امــا علــی 
ــی را  ــه روحان ــادل آذر ب ــه ع ــت نام ــه صراح ــی ب ربیع

تاییــد کــرد.
غامحســین اســماعیلی ســخنگوی قــوه قضاییــه نیــز در 
ــوان محاســبات  ــه شــده از ســوی دی مــورد گــزارش ارائ

کشــور گفــت:
» بخــش اندکــی از محتــوای ایــن گــزارش قبــا در قالــب 

ــزارش ســازمان بازرســی و ضابطــان  ــا گ ــده ب ــک پرون ی
قضایــی در دادســتانی تهــران تشــکیل شــده و در مــورد 
تعــدادی از ایــن افــراد جرائمــی اثبــات و رای صادر شــده 
و متهمــان در حــال گذرانــدن مجــازات هســتند و البتــه 
بخشــی هنــوز منتهــی بــه صــدور رای نشــده و در مســیر 
صــدور رای قــرار دارد. بایــد در مــورد محتــوای گــزارش 
ــد  ــام خواه ــای آن انج ــود و داوری در انته ــی ش بررس
ــیدگی و  ــوان ان را رس ــام ت ــت و تم ــا جدی ــت و ب گرف

نتیجــه را بــه مــردم اطــاع مــی دهیــم . «

رئیس دولت یازدهم و دوازدهم و رویه همیشگی در 
برابر نقدها

ــم،  ــم و دوازده ــت یازده ــس دول ــه نظــر می رســد رئی ب
ــال  ــدان را در قب ــال منتق ــود در قب ــول خ ــه معم روی
دیــوان محاســبات هــم بــه کار گرفتــه اســت امــا نکتــه 
ــت و  ــتی دول ــت و برگش ــتان رف ــه در داس ــت ک اینجاس
ــن  ــا در ای ــه تنه ــد ن ــان می ده ــبات نش ــوان محاس دی
ــم و  ــای یازده ــی از دولت ه ــچ مقطع ــه در هی دوره بلک
دوازدهــم، گزارش هــای تفریــغ بــه پذیــرش مفــاد آن هــا 
توســط دولــت در مــوارد تخلــف منجــر نشــده اســت،  در 
حالــی کــه عمــده گزارش هــای ارســالی بــه کارشناســان 
ــای  ــا و وزارتخانه ه ــازمان ه ــود س ــوی خ ــوان از س دی
ــا دو  ــه دارای نتیجــه ای ب ــی شــود ک ــی ارســال م دولت
ــا  ــط داده و ی ــار غل ــت، خــود، آم ــا دول ــت اســت، ی حال
ــت  ــود دول ــات خ ــل تخلف ــوان حاص ــی دی ــزارش نهای گ
اســت. و نکتــه دیگــر، اینکــه بــه گفتــه ســخنگوی 
هیئت رئیســه مجلــس هیــچ دســتگاهی در مســیر ارســال 
گــزارش دیــوان محاســبات بــه مجلــس،  نمی توانــد 
گــزارش جدیــدی را جایگزیــن گــزارش قبلــی خــود کند 
چــرا کــه دیــوان گــزارش جدیــد را نمی پذیــرد، بــه ایــن 
علــت کــه بایــد اطاعــات را در مهلــت قانونــی خــود بــه 
ــی  ــقم آن را بررس ــت و س ــی و صح ــورد ارزیاب ــت م دق
کــرده و پــس از آن گــزارش مربوطــه را بــه صحــن علنــی 

ــد. ــس ارســال کن مجل
ــه ایــن 2 ســوال  حــال،  افــکار عمومــی منتظــر پاســخ ب
اســت کــه »چــرا روحانــی بــه گــزارش تفریغ بودجــه ۹7 
ــر اینکــه چــرا رئیــس  ــه مــی کنــد؟ و دوم و مهمت حمل
دولــت دوازدهــم جهــت تنویــر افــکار مســتندات خــود را 

ــد؟          ــه نمی کن ــادل آذر ارائ ــی ع از عذرخواه
    فارس

چرا روحانی مستندات خود را 
سخت آشفته و غمگین بودماز عذرخواهی دیوان محاسبات ارائه نمی کند؟

به خودم می گفتم: 
بچه ها تنبل و بد اخاقند

دست کم میگیرند، 
درس ومشق خود را…

باید امروز یکی را بزنم، اخم کنم
و نخندم اصا

تا بترسند از من
و حسابی ببرند…

خط کشی آوردم،
درهوا چرخاندم...

چشم ها در پی چوب، هرطرف می غلطید
مشق ها را بگذارید جلو، زود، معطل نکنید !

اولی کامل بود،
دومی بدخط بود

بر سرش داد زدم...
سومی می لرزید...

خوب، گیر آوردم !!!
صید در دام افتاد

و به چنگ آمد زود...

دفتر مشق حسن گم شده بود
این طرف،

آنطرف، نیمکتش را می گشت
تو کجایی بچه؟؟؟

بله آقا، اینجا
همچنان می لرزید...

” پاک تنبل شده ای بچه بد ”
ــه شــاهد  ــا، هم ــم شــده آق ــن گ ــر م ــه خــدا دفت " ب

ــتند" هس
” ما نوشتیم آقا ”

بازکن دستت را...
خط کشم باال رفت، خواستم برکف دستش بزنم

او تقا می کرد
چون نگاهش کردم

ناله سختی کرد...

گوشه ی صورت او قرمز شد
هق هقی کردو سپس ساکت شد...

همچنان می گریید...
مثل شخصی آرام، بی خروش و ناله

ناگهان حمداهلل، درکنارم خم شد
زیر یک میز،کنار دیوار، 
دفتری پیدا کرد ……

گفت : آقا ایناهاش، 
دفتر مشق حسن

چون نگاهش کردم،
 عالی و خوش خط بود

غرق در شرم و خجالت گشتم
جای آن چوب ستم، بردلم آتش زده بود
سرخی گونه او، به کبودی گروید …..

صبح فردا دیدم
که حسن با پدرش، و یکی مرد دگر

سوی من می آیند...

خجل و دل نگران، 
منتظر ماندم من

تا که حرفی بزنند
شکوه ای یا گله ای، 

یا که دعوا شاید
سخت در اندیشه ی آنان بودم

پدرش بعِد سام، 
گفت : لطفی بکنید، 

و حسن را بسپارید به ما ”
گفتمش، چی شده آقا رحمان ؟؟؟

گفت : این خنگ خدا
وقتی از مدرسه برمی گشته

به زمین افتاده 
بچه ی سر به هوا، 

یا که دعوا کرده
قصه ای ساخته است

زیر ابرو وکنارچشمش،
متورم شده است

درد سختی دارد، 
می بریمش دکتر 

با اجازه آقا …….

چشمم افتاد به چشم کودک...
غرق اندوه و تاثرگشتم
مِن شرمنده معلم بودم

لیک آن کودک خرد وکوچک
این چنین درس بزرگی می داد

بی کتاب ودفتر ….

من چه کوچک بودم
او چه اندازه بزرگ

به پدر نیز نگفت
آنچه من از سرخشم، به سرش آوردم
عیب کار ازخود من بود و نمیدانستم

من از آن روز معلم شده ام ….
او به من یاد بداد درس زیبایی را...

که به هنگامه ی خشم
نه به دل تصمیمی
نه به لب دستوری

نه کنم تنبیهی
یا چرا اصا من 

عصبانی باشم
با محبت شاید،
گرهی بگشایم

با خشونت هرگز...

با خشونت هرگز...

با خشونت هرگز...

سهراب سپهری

من از آن روز معلم شده ام!

ــریت از  ــات بش ــا راه نج ــه ای تنه ــت اهلل خامن ــرت آی حض
ظلــم، تبعیــض، جنــگ، ناامنــی، لگدمــال شــدن ارزش هــا 
ــل  ــایش را عم ــامت و آس ــت و س ــدن امنی ــم ش و حاک
بــه دســتور های کاربــردی قــرآن دانســتند و گفتنــد: 
یــک دســته از دســتور های کاربــردی قــرآن، نحــوه 
ــازی  ــن قاعده س ــر ای ــت. اگ ــی اس ــازی در زندگ قاعده س
ــان از  ــد، انس ــهوت باش ــول و ش ــدرت و پ ــای ق ــر مبن ب
ــا  ــد، ام ــد مان ــب خواه ــروی بی نصی ــی و اخ ــی واقع زندگ
ــاس  ــا براس ــود را در دنی ــی خ ــای زندگ ــان ها بن ــر انس اگ
ــوی  ــع دنی ــر مناف ــاوه ب ــد، ع ــرار دهن نیکــی و حســنه ق
قطعــاً بــه مقاصــد واقعــی و حقیقــی زندگــی نیــز خواهنــد 

رســید.
ــروت و  ــون ث ــی همچ ــای اله ــرار دادن نعمت ه ــیله ق وس
ــر و  ــان های دیگ ــی انس ــردن زندگ ــاد ک ــرای آب ــدرت ب ق
نجــات نیازمنــدان و نیکــی بــه همنوعــان، یکــی دیگــر از 
دســتور های کاربــردی قــرآن بــود کــه رهبــر انقــاب بــه 

ــد. آن اشــاره کردن
ــری  ــته دیگ ــه دس ــل ب ــه ای، عم ــت اهلل خامن ــرت آی حض
از آیــات قــرآن و دســتور های کاربــردی آن را موجــب 
تنظیــم مناســبات اجتماعــی دانســتند و افزودنــد: از جمله 

ــت  ــن دســتورها، »نهــی از غیبــت در جامعــه« و »رعای ای
ــان و دشــمنان« اســت. ــال مخالف ــی در قب انصــاف حت

ــبت  ــه نس ــی را ک ــردن از موضوعات ــروی نک ــان »پی ایش
ــتور های  ــه دس ــدارد« از جمل ــود ن ــن وج ــا یقی ــه آن ه ب
قــرآن خواندنــد و یکــی از مشــکات ژورنالیســم رایــج در 
ــرای  ــاش ب ــتور و ت ــن دس ــه ای ــردن ب ــل نک ــا را عم دنی

شــایعه پردازی و خبرســازی دانســتند.
ــفانه  ــد: متأس ــان کردن ــامی خاطرنش ــاب اس ــر انق رهب
ــم  ــه چش ــوارد ب ــن م ــم از ای ــا ه ــه م ــل جامع در داخ

می خــورد.
و  اعتمــاد  از  »پرهیــز  خامنــه ای  آیــت اهلل  حضــرت 
و  عــدل  و  قســط  »رعایــت  ظالمــان«،  بــه  گرایــش 
ــت« را  ــردن در امان ــت نک ــی« و »خیان ــاف در زندگ انص
از دیگــر دســتور های اســام برشــمردند و بــا تأکیــد 
ــت شــامل مســئولیت  ــردن در امان ــت نک ــه خیان ــر اینک ب
ــم  ــمن و محک ــیدن از دش ــد: »نترس ــود، گفتن ــم می ش ه
ایســتادن در مقابــل او« از دســتور های مهــم قــرآن اســت 
ــر  ــامی و تحقی ــای اس ــی دولت ه ــروز برخ ــت ام و وضعی
آن هــا به وســیله قدرت هــای ظالــم نتیجــه ترســیدن 

ــت. ــام اس ــمنان اس ــا از دش آن ه
ایشــان بــا اشــاره بــه ســیره و درس بــزرگ امــام بزرگــوار 
تأکیــد  زورگــو  قدرت هــای  از  نترســیدن  بــر  مبنــی 
کردنــد: هــراس از امریــکا نتایــج تلخــی را بــه بــار خواهــد 
ــای  ــی دولت ه ــته در برخ ــال های گذش ــا در س آورد و م
خودمــان مشــاهده کردیــم کــه تــرس از امریــکا، آن هــا را 

دچــار چــه مشــکات ســختی کــرد.
ــرای  ــه و ب ــا توج ــاز ب ــه نم ــاب اســامی »اقام ــر انق رهب
یــاد خــدا« و »توبــه و درخواســت عفــو و بخشــش از 

ــان«  ــارک رمض ــاه مب ــام م ــوص در ای ــه  خص ــد ب خداون
پایــان  در  و  دانســتند  روحــی  اعتــای  زمینه ســاز  را 
اظهــار امیــدواری کردنــد کــه آحــاد ملــت و مســلمانان و 
ــل  ــق عم ــئولین توفی ــامی و مس ــای اس ــژه دولت ه به وی
ــرا نســخه  ــد، زی ــرآن را بیابن ــردی ق ــه دســتور های کارب ب

ــت. ــکات اس ــفابخش مش ش
ــی و  ــاتید قرآن ــدادی از اس ــی، تع ــم نوران ــن مراس در ای
قاریــان جــوان و یکــی از مناجات خوانــان بــه اجــرای 

ــد. ــه پرداختن برنام
ــل  ــی محف ــاهد برپای ــارک رمضــان ش ــاه مب ــاله م ــر س ه
ــه  ــم ک ــی بودی ــام خمین ــرآن در حســینیه ام ــا ق ــس ب ان
ــاز و  ــان ممت ــردم و قاری ــف م ــا حضــور قشــر های مختل ب
عمومــاً جــوان برپــا می شــد. امســال، امــا شــیوع ویــروس 
کرونــا کــه محافــل و مجالــس مذهبــی را از شــکل 
اجتماعــی آن تغییــر داد، بــر ایــن محفــل همیشــگی 
ــر خــود را گذاشــت و رعایــت دســتورالعمل های  ــز تأثی نی

ــد. ــابق ش ــیوه س ــه ش ــی آن ب ــع برپای ــتی مان بهداش
نطقــی  در  انقــاب  رهبــر  کرونــا  شــیوع  ابتــدای  از 
ــا را الزم االجــرا  ــا کرون ــه ب دســتورالعمل های ســتاد مقابل
اعــام کردنــد کــه ایــن تضمینــی بــود بــر اجــرای مســیر 
ــن  ــر در ای ــان ام ــم متخصص ــر تصمی ــه ب ــی و تکی علم

ــی. ــده جهان پدی
رعایــت  بــا  قرآنــی  محفــل  برگــزاری  اینــک 
ــر  ــت ب ــری اس ــانه دیگ ــتی، نش ــتورالعمل های بهداش دس
بطــان گفتــار و رفتــار روشــنفکران ضدمذهبــی کــه 
عمــری را در ایــن راه صــرف کردنــد کــه قــرآن شــریف و 
دیــن و مذهــب را عامــل ترویــج خرافــه و ضدعلــم معرفــی 

ــوان ــد./ ج کنن

نترسیدن از امریکا را
 امام به ما یاد داد

یکــی از بانــوان فعــال در گــروه جهــادی 
ــروز  ــروه ام ــن گ ــای ای ــه فعالیت ه ــد ک نهاون
ــت:  ــت گف ــرار گرف ــری ق ــر رهب ــورد تقدی م
بانــوان نهاونــدی خوشــحالی رهبــری را مایــه 

ــد. ــی دانن ــود م ــار خ افتخ
پــس از فرمایشــات اخیــر مقــام معظــم رهبری 
مبنــی بــر تقدیــر از گروه هــای جهــادی فعــال 
ــردن از  ــام ب ــا و ن ــا کرون ــه ب ــه مقابل در عرص
چنــد گــروه بــه ویــژه بانــوان نهاونــد بــا یکــی 
از اعضــای ایــن گــروه مردمــی کــه از فعــاالن 
ــتان  ــن شهرس ــار در ای ــم عم ــنواره فیل جش
هســتند و ایــن روزهــا مشــغول تولیــد ماســک 
ــه  ــتیم. معصوم ــو نشس ــه گفت وگ ــده اند ب ش
فریــادرس در ایــن زمینــه اظهــار کــرد: بعــد از 
ــا از فعالیت هــای  اینکــه شــنیدیم حضــرت آق
ــحالی  ــار خوش ــد اظه ــوان نهاون ــادی بان جه
ــد  ــتان را آورده ان ــن شهرس ــم ای ــرده و اس ک
بــه خــود افتخــار کردیــم و بــه همیــن خاطــر 

ــم. ــاال می گیری ــرمان را ب س
وی افــزود: اگــر فعالیــت مــا باعــث شــده کــه 
رهبــری خوشــحال شــوند ایــن موضــوع بــرای 
ــه  ــتیم مای ــده هس ــه زن ــه ای ک ــا لحظ ــا ت م
ــوش  ــواره گ ــه هم ــن اینک ــار اســت ضم افتخ

ــان دســتورات ایشــان هســتیم. ــه فرم ب
ــر  ایــن فعــال بســیجی گفــت: البتــه عــاوه ب
ــز  ــوان نی ــن کارگاه دیگــر بان ــا چندی کارگاه م
در زمینــه تولیــد ماســک فعالیــت دارنــد کــه 
ــه یک هــزار ماســک توســط  طبــق آمــار روزان

ــود. ــد می ش ــا تولی آنه
ــتان  ــن شهرس ــوان ای ــه بان ــان اینک ــا بی وی ب
عــاوه بــر فعالیــت در زمینــه تولیــد ماســک، 
در ســایر بخش هــا از جملــه بســته بندی و 
توزیــع مــواد غذایــی و بهداشــتی نیــز فعالیــت 
دارنــد گفــت: مــا فقــط در زمینــه تولیــد 
ــوان در  ــایر بان ــم و س ــت داری ــک فعالی ماس

قســمت های دیگــر.
ــد  ــر می رس ــه نظ ــه ب ــت: البت ــادرس گف فری
اشــاره حضــرت آقــا مربــوط بــه نفــس فعالیــت 
جهــادی و مربــوط بــه فعالیــت بانــوان در 
همــه زمینه هــا باشــد و فقــط منظورشــان بــه 

ــد. ــدگان ماســک نباش تولیدکنن
ــی  ــم عامل ــر می کن ــت: فک ــه گف وی در ادام
کــه باعــث شــده مقــام معظــم رهبــری از بیــن 
ــر،  ــرادر و خواه ــادی ب ــروه جه ــه گ ــن هم ای
ــاص و  ــد اخ ــد را بیاورن ــوان نهاون ــم بان اس
پشــتکار خانــم حیــدری، مســوول ایــن گــروه 
ــدان  ــوع ب ــن موض ــه ای ــت، البت ــادی اس جه
معنــا نیســت کــه افــراد دیگــر مناطــق مخلص 
نباشــند امــا بنــده از نزدیــک کار خالــص خانم 

ــه ام. ــا گرفت ــده ام و درس ه ــدری را دی حی
ــده  ــود را فرمان ــه خ ــیجی ک ــوی بس ــن بان ای
ــی  ــازی معرف ــای مج ــا در فض ــردان شمس گ
ــود  ــور خ ــزه حض ــا انگی ــه ب ــد در رابط می کن
در کارگاه تولیــد ماســک اظهــار کــرد: وقتــی 
ــم  ــد و معل ــف از کارمن ــراد مختل ــنیدم اف ش
گرفتــه تــا طــراح دوخــت لبــاس و زنــان 
ــدام در  ــر ک ــد و ه ــه اینجــا می آین ــه دار ب خان
ــم  ــد تصمی ــاری را برمی دارن ــان ب ــد توانش ح

ــدم. ــا بپیون ــع آنه ــه جم ــم ب گرفت
وی گفــت: از 1۹ اســفندماه در کارگاه مشــغول 
ــا هــم  فعالیــت هســتم کــه امیــدوارم همــه ب
ــت  ــوس را شکس ــروس منح ــن وی ــم ای بتوانی

ــود کنیــم. داده و ناب
ــتان در  ــردم شهرس ــابقه م ــه س ــادرس ب فری
ــزود:  ــرد و اف ــاره ک ــادی اش ــای جه فعالیت ه
کارهــای  در  تاریخــی  پیشــینه  از  نهاونــد 
ــوردار  ــادی برخ ــای جه ــی و فعالیت ه گروه
بــوده و چــه قبــل از انقــاب از طریــق گــروه 
ــوذر و چــه پــس از انقــاب در دوران دفــاع  اب
مقــدس همــواره در زمینــه جهــاد خــوش 
اینکــه  بیــان  بــا  وی  اســت.  درخشــیده  
ــن عرصــه  ــز در ای ــتان نی ــن شهرس ــوان ای بان
فعالیت هــای  و  بــوده  مــردان  دوشــادوش 
پشــتیبانی از آنــان داشــتند گفــت: بابــت ایــن 

ــتیم. ــزرگ هس ــدای ب ــاکر خ ــاق ش اتف

بانوان نهاوندی خوشحالی رهبری 
را مایه افتخار خود می دانند

 اخالص عامل ماندگاری کارهاست
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محمدرضا نیک نژاد
افزایــش  معیشــتی  دغدغه هــای  اخیــر  دهــه  ســه  دو،  در 
حقوق هــای قطره چکانــی و آشــفتگی ها و بحران هایــی کــه 
ــام معلــم گــره خــورده  ــا ن بیــش از پیــش عمیق تــر می شــوند ب
ــده  ــه سبب ش ــن دغدغ ــه ای ــا ب ــد بی توجهی ه ــر چن ــت ه اس
ــه  ای  ــرود. دغدغ ــان ب ــرای  برطرف شــدن آن از می ــا ب ــا امیده ت
ــوان  ــرد را  به عن ــان م ــدای معلم ــی ص ــال های ابتدای ــه در س ک
نــان آوران خانــواده بلنــد کــرد و حــاال صــدای معلمــان زن هــم 

بلنــد شــده اســت.
ــه  ــته و دغدغ ــته ها خواس ــن از نداش ــوزش و گفت ــات آم امکان
دیگــری اســت کــه بــا معلمــی گــره خــورده اســت. در ســال های 
گذشــته گفتــن از کمبــود فضــای آموزشــی، تراکــم بــاالی 
ــی  ــی مباحث ــات حداقل ــود امکان ــی نب ــای درس و گاه کاس ه
بــه رخ  را  انحــای مختلــف آن  بــه  بوده انــد کــه معلمــان 
ــع  ــود. درواق ــاز ش ــی ب ــرف و گره ــکلی برط ــا مش ــیده اند ت کش
بُعــد آموزشــی در میــان خواســته های معلمــان رنگ وبــوی 

ــت. ــه اس ــود گرفت ــه خ ــتری ب بیش
ــری  ــا 20 نف ــای 1۵ ت ــی از کاس  درس ه ــتانداردهای جهان اس
می گوینــد در حالــی  کــه در اغلــب کانشــهرها و شــهرهای 
ــه  ــاالی 30 دانش آمــوز را تجرب متوســط مــا کاس هــای درس ب
ــران  ــیه  ته ــرز و حاش ــار در الب ــن آم ــد ای ــر چن ــم؛ ه می کنی
ــا  ــه اینه ــد و هم ــم می رس ــر ه ــه ۶0 نف ــتان ب ــع دبس در مقط
ــم  ــوزش و تراک ــر آم ــت پایین ت ــر، کیفی ــات کمت ــی امکان یعن
ــن از  ــی در گفت ــتانداردهای جهان ــی. اس ــای آموزش ــاالی فض ب
ــه فضــای ســبز،  ــد ک ــی اشــاره دارن ــه فضای فضــای آموزشــی ب
ــم  ــوزان فراه ــازی دانش آم ــط ب ــذا و محی ــالن غ ــر، س آمفی تئات
باشــد؛ اســتانداردهایی کــه در مــدارس نامــدار قدیمــی تهــران و 
شــهرهای دیگــر آن را به نــدرت می بینیــم. هــر چنــد عمومیــت 
ــدود  ــه کاس درس مح ــه ب ــت ک ــازی اس ــدارس خّیرس ــا م ب

می شــود.
در ســاختار آموزشــی، معلــم یکــی از ســتون های آمــوزش 
و نزدیک تریــن الیــه بــه دانش آمــوز اســت بــرای همیــن 

نزدیک تــر از بقیــه شــاهد فقــر و شــکاف طبقاتــی اســت.
ــا  ــه معلمــان از زیان ه هشــت شــاید هــم ده ســالی می شــود ک
ــول  ــه مغف ــت آموزشــی ک و آســیب های خصوصی ســازی و عدال
مانــده، می گوینــد و تأکیدشــان بــر آمــوزش رایــگان بــه 
ــب و  ــا تصوی ــش از اینه ــه پی ــی اســت ک ــاده قانون های ــه م گفت

اجرایی شدن شــان الزامــی شــده بــود.
خصوصــی  و نیمه خصوصی شــدن مــدارس متأســفانه شــکاف 
میــان ســطح آموزشــی را عمیــق کــرده بــرای همیــن خواســت 
ــا  ــتد ی ــیاه می ایس ــه س ــای تخت ــه پ ــی ک ــده معلم نهادینه ش
ســرکاس های خشــتی و کپــری درس می دهــد، رســاندن 
ــواده آنهاســت. ایــن شــکاف عمیــق  صــدای دانش آمــوزان و خان
در دوران کرونــا نمــود بیشــتری پیــدا کــرد تــا جایی کــه مدارس 
ــدارس  ــد و م غیردولتــی از اپلیکیشــن های پیشــرفته بهــره بردن
ــان  ــالی معلم ــای ارس ــی و عکس ه ــای صوت ــه فایل ه ــی ب دولت
اکتفــا کردنــد. انتظــار از ســاختار آموزشــی هماهنگــی حداکثــری 
بــا محیــط مدرســه اســت در حالی کــه شــاهد ناهماهنگــی 
و فاصلــه ای عمیــق هســتیم تــا جایــی کــه بخشــنامه ها و 
ــه معنــاداری  دســتورالعمل های صــادره از محیــط مدرســه فاصل
دارنــد و در حالــی  کــه بایــد کمک حــال آمــوزش باشــند، 
ــال در  ــوان مث ــد؛ به عن ــوزش می اندازن ــای آم ــوی پ ــنگ  جل س
ــان  ــور شرایط ش ــه فراخ ــدارس ب ــدام از م ــر ک ــا ه دوران کرون
ــا  ــد ت ــه بودن ــر گرفت ــوزش در نظ ــه آم ــرای ادام ــی را ب روش
ــا اینکــه 70  ــل شــد. ب اینکــه دســتورالعمل شــبکه شــاد تحمی
ــت و  ــه اینترن ــتند و ب ــین هس ــت شهرنش ــد جمعی ــا 7۵ درص ت
وســایل هوشــمند دسترســی دارنــد بــا مشــکاتی در اســتفاده از 
ــند  ــن س ــرایط نشــان از نادیده گرفت ــن ش ــدند. ای ــه ش آن مواج
باالدســتی دارد کــه بــر مدرســه محوری تأکیــد دارد و در جهــان 

ــت آن مشــهود اســت . ــه شــده و نتیجــه مثب تجرب

خواسته هایی با رنگ وبوی آموزش

دکتــر مهــدی قنبــری گفــت: از آنجایــی کــه کشــتار دام در 
ــای تحــت پوشــش دامپزشــکی،  ــی بجــز کشــتارگاه ه اماکن
تهدیــدی بــرای ســامت جامعــه اســت و جــرم محســوب مــی 
ــا قصابــی هــای متخلــف طبــق قانــون برخــورد مــی  شــود ب

شــود.
 رئیــس اداره دامپزشــکی نهاونــد از برگــزاری جلســه کمیتــه 
ســاماندهی قصابــی هــای شهرســتان نهاونــد در مورخــه 
ــس  ــداری ، پلی ــده فرمان ــور نماین ــا حض ــن ۹۹ ب 20 فروردی
نماینــده دادســتان، بخشــداران و   ، امنیــت  و  اطاعــات 
ــکیل  ــرزول تش ــان و ب ــروزان ، گی ــهرهای فی ــهرداران ش ش
ــن  ــه 23 فروردی ــنبه مورخ ــد از روز ش ــوب ش ــد و مص گردی
مــاه 13۹۹ کلیــه قصابــی هــای شــهر نهاونــد، گیــان، 
فیــروزان، بــرزول و روســتاهای کوهانــی، جهــان آبــاد، رضــی 
ــاد، شــعبان، قلعــه قبــاد، وراینــه، دهنــو ســفلی، دهفــول،  آب
ــاد،  ــل آب ــان، گی ــاد گی ــین آب ــفلی، حس ــا و س ــرک علی ک
فارســبان، رزینــی و شــهرک ســلگی بایســتی کشــتار دامهــای 
ســبک شــامل گوســفند و بــز و دامهــای ســنگین شــامل گاو 
ــد تحــت  و گوســاله خــود را در کشــتارگاه زاگــرس دام نهاون

ــد. ــتار نماین ــتان کش ــکی شهرس ــر اداره دامپزش نظ
وی تاکیــد کــرد: در غیــر اینصــورت واحــد قصابــی متخلــف 
توســط پلیــس اطاعــات و امنیــت پلمــپ و متصــدی واحــد 

بــه مراجــع قضایــی معرفــی خواهــد شــد.
ــح دام در  ــاهده ذب ــورت مش ــردم در ص ــزود : م ــری اف قنب
ــی، اداره  ــع انتظام ــه مراج ــب را ب ــاز، مرات ــر مج ــن غی اماک
ــورد  ــا آن برخ ــا ب ــد ت ــاع دهن ــتانی اط ــکی و دادس دامپزش

ــود. ش

ذبح دام در معابر و اماکن عمومی و غیرمجاز 
در سطح شهر و روستا ممنوع است

واحدهای قصابی متخلف پلمپ و به مراجع 
قضایی معرفی می شوند

محمدرضا نیک نژاد
امســال روز معلــم بــا ســال هــای گذشــته متفــاوت اســت. 
کرونــا مدرســه هــا را بــه تعطیلــی کشــانده و بســیاری از 
معلمــان بــرای آمــوزش و یادگیــرِی مجــازی، در میانــه ی 
نبــوِد زیرســاخت هــای درخــور و تاثیر گــذار، درگیــر درس 
و مشــق و تمرین و پرســش و پاســخ و آزمون و ... هســتند 
و البتــه همچنــان دلنگرانــی هــای معلمی دارند و اســترس 
پایــاِن کار بــه بهتریــن شــکل ممکــن و بــا کمترین آســیب 
ــه دانــش آمــوزان و آمــوزش. گرچــه آمــوزش  آموزشــی ب
ــا  ــت ام ــل اس ــول تعطی ــکل معم ــه ش ــگری ب و آموزش
ــن  ــده ای ــم تنی ــتره ی دره ــن دو گس ــای ای ــه ه دغدغ
روزهــا همچنــان پابرجــا و حتــی در حال گســترش اســت.  
ایــن روزهــا یکــی از مهمتریــن و بنیــادی تریــن دلنگرانــی 
هــای چنــد دهــه ای فرهنگیــان، حقــوق و شــکاف رو بــه 
ــی،  ــِی معمول ــک زندگ ــای ی ــل ه ــا حداق گســترش آن ب
ــل  ــال فص ــس از اعم ــت. پ ــش اس ــم چال ــد و ک آبرومن
ــدان  ــرای کارمن ــوری ب ــات کش ــت خدم ــون مدیری ده قان
ــاده  ــون و م ــن قان ــاره ای ــرورش، دوب ســتادی آمــوزش و پ
هــا و فصــل هایــش بــر ســر زبــان هــا افتــاد. گایــه هــای 
چنــد دهــه ای معلمــان، تفــاوت دریافتــی خــود نســبت به 
بســیاری از کارمنــدان دولــت بــود امــا ایــن بــار، نیروهــای 
ــش  ــا بخ ــش ب ــی خوی ــان دریافت ــکاف می ــه از ش مدرس
ــن شــدند؛  ــکاران شــان در ســتاد دلچرکی ــری از هم دیگ
ــوق شــده  ــش حق ــامل افزای ــه حــق ش ــه ب ــی ک همکاران
بودنــد. دلگیــری معلمــان نــه از بــاب افزایــش حقــوق ایــن 
ــود بلکــه بخاطــر تبعیــض آشــکار و دردآوری  همــکاران ب
بــود کــه ایــن بــار در مجموعــه آمــوزش و پــرورش، چهــره 
ــن  ــی داد.  ای ــان م ــش را نش ــده خوی ــت و آزار دهن زش
روزهــا قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری در حالــی دوباره 
ــن  ــاده اســت کــه یکــی از مهمتری ــان هــا افت ــر ســر زب ب
بخــش هایــش، نــه اکنــون، کــه هیــچ گاه اجرایــی نشــده 
اســت؛ و آن افزایــش حقــوق کارمنــدان دولــت، از جملــه 
ــون  ــورم اســت. در قان ــرخ ت ــر ن معلمــان، دســت کــم براب
بودجــه ی ســال ۹۹ نــرخ افزایــش دســتمزدها 1۵ درصــد 
اســت و نــرخ تــورم رســمی نزدیــک بــه 30 درصــد! و ایــن 
یعنــی فــراخ تــر شــدن رســمِی شــکاف آســیب زای درآمد 
و هزینــه و کوچکتــر شــدن زندگــی اقتصــادی و بــه دنبــال 
ــواده  ــم و خان ــی، آموزشــی و ... معل ــی، اجتماع آن فرهنگ
ــان اقتصــادی  ــاور بســیاری از کارشناس ــه ب ــه ب اش؛ گرچ
و حتــی تجربــه روزمــره هــر ایرانــی، تــورم بیــش از ایــن 
هاســت. ایــن روزهــا بازهــم شــاهد فشلیســم در آمــوزِش 
ــه ســر راســت دودش در  کشــور هســتیم! فشلیســمی ک
چشــم آمــوزش و دانــش آمــوزان و البتــه فرهنگیــان مــی 
رود. گایــه مــی کردیــم کــه هوشمندســازی مدرســه هــا 
شــعاری اســت و زمینــه هــای درخــور بــرای اجرایــش در 
مدرســه هــا فراهــم نیســت و البتــه بــا فشــار بــاال دســتی 
هــا و بــه شــکل ویترینــی و نمایشــی- حتــی در حــد چند 
ــاهد  ــروز ش ــد؛ و ام ــرا ش ــه  اج ــوار در رفت ــر زه کامپیوت
ــرم افــزار  ــا ن ــرد آمــوزِش مجــازی ب ــرای پیــش ب اجبــار ب
ــم  ــر و   معل ــر مدی ــا فشــار ب ــردی "شــاد" آن هــم ب کارب
ــی  ــاران تبلیغات ــا و بمب ــواده ه و مدرســه و ترســاندن خان
ــه در  ــن اســت مدرســه-محوریی ک ــان و ... هســتیم! ای آن
ــت دادن  ــن اس ــت، و ای ــده اس ــتی آم ــندهای باالدس س
اختیــار بــه مدیــر و معلــم بــه عنــوان رهبــران آموزشــی، و 
ایــن اســت چهــره واقعــی آمــوزش کــه مــی بینیــم، و ایــن 
اســت حقیقــِت در جــا زدن آمــوزش و پرورش در کشــور، و 
ایــن مــی شــود زمینــه ســازی بــرای توســعه ای کــه دهــه 
هاســت شــعارش را مــی دهیــم، و ایــن مــی شــود پــرورش 
ــش  ــل دان ــود خی ــی ش ــن م ــهروندان، و ای ــی ش یافتگ
آموختــگان بیــکار، و ایــن مــی شــود اقتصــادی کــه بایــد 
در شــان یکــی از ثروتمندتریــن کشــورهای جهــان باشــد، 

و ایــن مــی شــود ......

روز معلم و ...

تــا زمــان کشــف واکســن و داروی کرونــا در اکثــر 
کشــورهای جهــان حــدود 2الــی 3 طغیــان بیمــاری نیــز 

ــت. ــم داش ــش رو خواهی پی
ــدود 70 در  ــتری و ح ــوارد بس ــد م ــش از ۵0 درص پی
ــش  ــا در کشــور کاه ــر ناشــی از کرون ــرگ و می صــد م
ــرج حریرچــی  ــن امــاری اســت کــه ای یافتــه اســت ؛ ای
شــیوع  رونــد  دربــاره  بهداشــت  وزرات  کل  معــاون 
ــه   ــر چ ــد. اگ ــی ده ــه م ــور ارائ ــا در کش ــاری کرون بیم
ــد نزولــی  ــر رون ــه ایــن آمــار و تاکیــد ب وی  بعــد از ارائ
ــا در اکثــر اســتان هــای کشــور تصریــح  ــه کرون ابتــا ب
مــی کنــد ؛ »تــا زمــان کشــف واکســن و داروی در اکثــر 
کشــورهای جهــان حــدود دو الــی ســه طغیــان بیمــاری 
نیــز پیــش رو خواهیــم داشــت.« بــه گفتــه ســخنگویی 
ــم  ــز نداری ــت قرم ــتانی  وضعی ــچ اس ــم  درهی ــت ه دول
ــی  ــا زمان ــل ت ــم نیســت. الاق ــادی  ه ــت ع ــا وضعی . ام
کــه دارویــی واکســن ایــن ویــروس کشــف شــود. حــاال 
ــا  ــن کرون ــد واکس ــده ان ــی ش ــی مدع ــمندان چین دانش
ــد،  ــرده ان ــش ک ــا آزمای ــون ه ــت روی میم ــا موفقی را ب
امــا حتــی بــا فــرض صحــت چنیــن ادعایی،تــا موفقیــت 
واکســن در مرحلــه آزمایــش انســانی و رســیدن و 
رســیدن آن بــه تمــام کشــورهای جهــان راهــی طوالنــی 
در پیــش داریــم؛ مســیری کــه تنهــا راهکاربــرای درامــان 
ــدن از ایــن ویــروس همــان رعایــت فاصلــه گــذاری  مان
اجتماعــی و پروتــکل هــای بهداشــتی اســت.به خصــوص 
ــرای  ــا ب ــای دوم  و ســوم کرون ــوج ه ــه احتمــال م اینک

ــا هــم محتمــل اســت. کشــور م
ــورمان  ــد 1۹ در کش ــروس کووی ــه وی ــان ب ــار مبتای آم
بــه مــرز۹0 هــزار نفــر رســید، از ایــن تعداد۵هــزار و۵۶0 
نفــر تاکنــون جــان خــود را از دســت داده انــد ، امــا آمــار 

بهبــودی هــا امیــدوار کننــده اســت. 
بهبــود  بیمــاران،  از  نفــر   1۹3 هــزارو   ۶8 تاکنــون 
یافتــه و ترخیــص شــده انــد. بــه گفتــه کیانــوش 
بــا کرونــا وزرات  جهانپور،ســخنگوی ســتاد مقابلــه 
بهداشــت،تعداد مــوارد ســرپایی ارجاعــی از مراکــز 
ــتانی اســت  ــه بیمارس ــع ســامت بیشــتر از مراجع جام

ــود.  ــی ش ــوب م ــی محس ــاق مثبت ــه اتف ک
وی از ادامــه رونــد کاهشــی مــوارد فــوت ناشــی از کرونــا 
ــه  ــاری در مرحل ــه بیم ــر چ ــزود ؛ » اگ ــر داد و اف خب
ــد در روزهــای  ــن رون ــا ای ــرار دارد، ام ــت شــده ق مدیری
ــت  ــردی و عمومــی رعای ــکات بهداشــت ف ــد ن ــی، بای آت
ــری شــود.« ــر ضــروری جلوگی ــای غی شــده واز تردده

ــی  ــی نگران ــت و برخ ــت پایتخ ــاره وضعی ــور درب  جهانپ
ــن کانشــهر هــم گفــت : »  هــا از رشــد بیمــاری در ای
ــد  ــای جدی ــار ابت ــته ، آم ــای گذش ــران در روزه در ته
ــاعت  ــاردر24 س ــود ، آم ــی ب ــب جمعیت ــر از تناس فرات
ــا  ــب ب ــم متناس ــران ه ــا در ته ــت  ابت ــته وضعی گذش
ــی  ــک روز نم ــای ی ــا داده ه ــه ب ــت . البت ــت اس جمعی

ــرد . «     ــاوت ک ــوان قض ت

* روند نزولی ابتال به کرونا *
 ایــرج حریرچــی، معــاون کل وزارت بهداشــت از کاهــش 
ــدود 70  ــتری  در ح ــوارد بس ــدی م ــش از ۵0 درص بی
ــی  ــور ط ــا در کش ــی از کرون ــر ناش ــرگ و می ــد م درص

ســه هفتــه گذشــته خبــر داد. 
بــه گفتــه وی در اکثراســتان هــای کشــور رونــد نزولــی 
ــال  ــن ح ــی در عی ــود. حریرچ ــی ش ــاهده م ــا مش ابت

ــا و  ــایی ه ــه بازگش ــرایط ک ــن ش ــرد: » در ای ــد ک تاکی
کاهــش فاصلــه گــذاری اجتماعــی بــه صــورت تدریجــی 
انجــام مــی گیــرد هــر گونــه  غفلــت مــی توانــد 
ــردم  ــن از م ــد بنابرای ــی ایجادکن ــی و جهان ــع مل فجای
ــز از  ــم و پرهی ــه بمانی ــعار در خان ــه ش ــم ب ــی خواهی م

ــد. « ــادار بمانن ــرور وف ــر ض ــای غی تردده
ــن و  ــف واکس ــان کش ــا زم ــاون ت ــای مع ــه آق ــه گفت  ب
ــدود دو  ــان  ح ــورهای جه ــر کش ــا در اکث ــی کرون دارئ
الیــی ســه طغیــان  بیمــاری نیــز در پیــش رو خواهیــم 

داشــت.    
  *اظهارات مان ضد ونقیض نیست!*    

حریرچــی در پاســخ بــه ســوالی دربــاره برخــی اظهــارات 
ضــد ونقیــض در زمینــه وضعیــت کرئنــا در کشــور و بــه 
ویــژه در اســتان هایــی ماننــد تهــران،" اینگونــه توضیــح 
داد: » رونــد نزولــی در پذیــرش بیمــاران بســتری و 
مــرگ و میــر در اکثــر اســتان هــای کشــور وجــود دارد، 
ــه 300  ــی روزان ــه وقت ــت ک ــن اس ــم ای ــه مه ــا نکت ام
بیمارجدیــد در اســتان تهــران بســتری مــی شــود، گــر 
چــه نســبت بــه هفتــه هــای اخیــر کمتــر اســت،اما بــاز 
ــتری  ــاران بس ــداد بیم ــت . تع ــده اس ــدار دهن ــم هش ه
در آی ســی یومــا هنــوز هشــدار دهنــده اســت. درســت 
اســت کــه مــرگ و میــر ناشــی از کرونــا در اســتان هــای 
کشــور بــه زیــر 100 کاهــش یافتــه ،امــا هریــک مــرگ 
ــا  ــور ی ــرگ در کش ــورد م ــت .۹0م ــده اس ــدار دهن هش
300 مــورد بســتری در تهــران یــا 1000 مــورد بســتری 
ــر  ــه ه ــم نیســت، بلک ــدد و رق ــد در کشــورفقط ع جدی
یــک از ایــن افــراد عزیــزان یــک خانــواده هســتند . مــا 
بایــد هشــدار دهیــم و در عیــن حــال مــردم را هــم بایــد 
از رونــد نزولــی و موفقیــت هــای مــردم و نظــام در ایــن 
حــوزه مطلــع کنیــم ،امــا مــوارد جدیــد هــم بــه تنهایــی 

مــی تواننــد نگــران کننــده بتاشــد.«
ــل  ــه دلی ــران ب ــه ته ــر اینک ــاره ب ــد دوب ــا تاکی  وی ب
مرکزیــت و محــل رفــت و آمــد بــودن مــی توانــد پاشــنه 
ــرای کل کشــور باشــد،افزود :  ــا ب ــه کرون آشــیل ابتــا ب
» هرگونــه تصمیــم گیــری بــرای کل کشــور وتهــران در 
ســتاد ملــی کرونــا اتخــاذ مــی شــود. بــر همیــن اســاس 
ــه  ــک هفت ــا ی ــران ب ــا در ته ــب و کاره ــایی کس بازگش

تاخیــر آغــاز شــد. «
ــر  ــر ه ــت اث ــاون کل وزارت بهداش ــد مع ــه تاکی ــا ب  بن
بازگشــایی حــدود یــک هفتــه بعــد بــر بیمارانــه ســرپایی 
و 1۵ روز بعــد بــر بیمــاری هــا ویــک مــاه بعــد بــر بــار 
ــر وی  ــه تعبی ــا ب ــر مشــخص مــی شــود. بن مــرگ و می
کاهــش حــدود ۵0 درصــد مــوارد بســتری و 70 درصــد 
ــه  ــه ســه هفت ــر در کشــور نســبت ب ــوارد مــرگ و می م
ــوئی در  ــر س ــا اث ــایی ه ــد بازگش ــی ده ــان م ــل نش قب

ایــن زمینــه نداشــته اســت.  

*موج های بعدی در راه است*   
ــا، رئیــس مرکــز مدیــرت بیمــاری   محمــد مهــدی گوی
ــر  ــد ب ــا تاکی ــم ب ــت ه ــر دار وزرات بهداش ــای واگی ه
اینکــه شــیوع بیمــاری کرونــا در کشــور یکســان نیســت 
ــر  ــر و پ ــای مهمانپذی ــتان ه ــی از اس ــزود:» در برخ ،اف
تــردد همچــون آذربایجــان هــای شــرقی و غربــی، 
تهــران و فــارس شــاهد افزایــش مــوارد ابتــا بــه کرونــا 
هســتیم.«  بنــا بــر تاکیــد وی بیمــاری کرونــا در کشــور 
ــوج  ــر م ــد منتظ ــت وبای ــد داش ــوج خواه ــن  م چندی

هــای دیگــر باشــیم و آمادگــی کامــل داشــته باشــیم .
 بــه گفتــه گویا،کرونــا بیمــاری پیچیــده ای اســت و دارو 
ــگیری از   ــرای پیش ــه ب ــا کاری ک ــدارد. تنه ــن ن و واکس
ابتــا بــه آن مــی تــوان کــرد رعایت مســائل بهداشــتی و 
مانــدن در خانــه بــه ویــژه بــرای افــراد مســن،افراد دارای 

بیمــاری قلبــی، تنفسی،ســرطان و دیابــت اســت.
 بــه گفتــه وی اگــر مــردم از ایــن پس مســائل بهداشــتی 
را رعایــت نکننــد دوبــاره بیمــاری شــعله ور خواهــد شــد. 
محمــد قربانــی، نماینــده تــام االختیــار وزیــر بهداشــت 
در گیــان هــم خطــر کرونــا را بــه آتــش زیــر خاکســتر 
ــه اســتان و  ــرد و گفــت:>>ورود مســافران ب تشــبیه ک
ــاری  ــن بیم ــدن ای ــعله ور ش ــب ش ــش ترددموج افزای
ــس از  ــه پ ــاع متبرک ــایی بق ــد.<< بازگش ــد ش خواه
ــور  ــس جمه ــتی      رئی ــای بهداش ــکل ه ــن پروت تدوی
ــی  ــده و ارزیاب ــام ش ــات انج ــه اقدام ــاره ب ــا اش ــم ب ه
تاکیــد کرد:>>بــه رغــم آنکــه در مســیر کنتــرل بیماری  
ــدارها و  ــطح هش ــه  س ــر چناچ ــا اگ ــم، ام ــرار داری ق
هوشــیاری مــردم کاهــش یابــد، خــدای ناکــرده ممکــن 
اســت بیمــاری اوج بگیــرد و درایــن شــرایط نــا گزیــر بــه 
احیــای مجــدد محدودیــت هــا باشــیم.<< وی جلســه 
ــاع  ــاره بازگشــایی بق ــا درب ــا کرون ــه ب ــی مقابل ســتاد مل
بقــاع متبرکــه و مراکــز مذهبــی نیــز از وزارت بهداشــت 
ــد  ــن نمای ــط را تدوی ــای مرتب ــکل ه ــا پروت ــت ت خواس
ئپــو بــرای جلســه بعــدی ســتاد  در ایــن بــاره تصمیــم 
ــه  ــان ب ــکل هــا محســوب شــود.   مبتای گیــری و پروت
کرونــا در مــرز 3 میلیــون     در دنیــا هم شــمار مبتایان 
بــه کوویــد 1۹ بــه مــرز 3 میلیــون نفــر رســید. آخریــن 
آمــار جهانــی تاکنــون 2 میلیــون و ۹31 هــزار و 7۵8 نفر 
بــه بیمــاری کرونــا مبتــا شــده انــد؛ کشــور امریــکا در 
ــا افزایــش 38هــزار و۵23 مبتــا  24 ســاعت گذشــته ب
مواجــه بــوده اســت. اسپانیا،ایتالیا،فرانســه،آلمان،انگلیس

،و ترکیــه در جایــگاه هــای بعــدی ابتــا قــرار دارنــد.در 
ــا  ــاره کشــف واکســن ی ــه درب ــددی ک ــار متع ــن اخب بی
داروی کرونــا بــه گــوش مــی رســد،این بــار چینــی هــا 
ــون  ــا دروی میم ــن کرون ــش واکس ــد آزمای ــام کردن اع
ــروس  ــه وی ــا ب ــای آنه ــع از ابت ــوده و مان ــت ب ــا مثب ه
شــده اســت.  رســوایی هــای غربــی!    رســوایی اظهــار 
ــاره تزریــق مــواد ضــد عفونــی  نظــر علمــی ترامــپ درب
کننــده بــرای درمــان کرونــا تــا جایــی پیــش رفته اســت 
کــه وی را مجبــور کــرد حرفــش را ســوالی طعنــه آمیــز 
ــتم  ــی خواس ــد و بگوید:>>م ــوان کن ــگاران عن از خبرن
ــگاران را بدانــم<<! نســخه پیچــی  واکنــش شــما خبرن
ــورد تمســخر بســیاری از  ــا م ــرای کرون ــپ ب ــای ترام ه
رســانه هــا و چهــره هــای امریکایــی قــرار گرفتــه اســت. 
واشــنگتن پســت نوشــت ترامــپ طــی ایــن مــدت 
تقریبــا ایــن جنــگ رمــان هــای کرایــه تعییــن شــده را 
مرتــب توصیــه کــرده اســت. در ســایر کشــورهای غربــی 
ــق  ــرار نیســت. طب ــدان مســاعدی برق ــم شــرایط چن ه
ــت و  ــال محدودی ــی اعم ــه در پ ــات فرانس ــه مقام گفت
قرنطینــه شــهری در ایــن کشور،ســرقت از فروشــگاه هــا 
و داروخانــه هــا در ســه مــاه اول ســال نســبت بــه ســال 
ــادق  ــت. ص ــته اس ــدی داش ــش ۵۶ درص ــته افزای گذش
خــان شــهردار لنــدن هــم در تمــاس شــهردار تهران،بــا 
بیــان اینکــه تهــران از نظــر مقابلــه بــا کرونــا جلوتــر از 
ــک  ــه مســئوالن کشــورمان تبری ــت ب آنهاســت،ازاین باب

گفــت.

کاهش 50 درصدی بستری و 70 درصدی  مرگ و میر کرونایی در ایران

عبداهلل گنجی 
ــد  ــده ای جهانشــمول می بینن ــوان پدی ــه عن ــا را ب کرون
ــرز، مذهــب و تمــدن نمی شناســد.  ــژاد، م ــوم، ن کــه ق
ــانی  ــد انس ــر دو بع ــان ب ــان جه ــده حاکم ــه عم اگرچ
)مــرگ و میــر( و اقتصــادی )پیامــد( آن متمرکــز 
ــه  ــرعت ب ــه س ــان ب ــمندان جه ــا اندیش ــده اند، ام ش
ســمت شناســایی و تحلیــل جهــان »پســاکرونا« رفتنــد 
ــد  ــه خواه ــدگار و ژرف آن چ ــرات مان ــد اث ــا ببینن ت
ــوان  ــرات آن نمی ت ــرای فهــم اث ــد ب ــدون تردی شــد؟ ب
بــرای غــرب و شــرق نســخه واحــد پیچیــد و قضــاوت 
ــرای شــرق خصوصــاً جهــان اســام  ــرد. ب یکپارچــه ک
ــاری  ــش اجب ــاً گرای ــد صرف ــی نباش ــا طوالن ــر کرون اگ
ــد،  ــد ش ــل خواه ــردی( تحمی ــن ف ــم )دی سکوالریس
زیــرا مناســک اجتماعــی را بــه تعطیلــی کشــانده 
اســت. ایــن سکوالریســم اگــر کوتاه مــدت باشــد 
)بــدون تغییــر نســلی( اثــرات منفــی نــدارد، خصوصــاً 
اینکــه تعطیلــی مناســک از حــرم الهــی تــا نمــاز 
جمعــه و جماعــت و ادعیــه و مناســک رمضانیــه، 
ــد.  ــد ش ــی« خواه ــش اجتماع ــی »عط ــب نوع موج
ــادت جمعــی« و محرومیــت ناشــی  قطــع نعمــت »عب
ــاند و  ــد رس ــه اوج خواه ــی را ب ــش و بی تاب از آن، عط
ــی  ــی آن از زیبای ــای اجتماع ــا جلوه ه ــان کرون روز پای
دوچنــدان برخــوردار خواهــد بــود. همانگونــه کــه 
ــن در طــول  ــی مراســم اربعی هیجــان ناشــی از تعطیل
ــه آن را  ــد ک ــی ش ــه حرکت های ــر ب ــال منج ــا س ده ه
بزرگ تریــن تجمــع جهــان نامیدنــد. مناســک جمعــی 
ــه حالــت عــادی بازخواهــد گشــت و  مســلمانان نیــز ب
ــا خواهــد شــد و  عواطــف اجتماعــی و خانوادگــی احی
ــه و  ــم ادعی ــرکت در مراس ــدم ش ــی از ع تشــنگی ناش
ــد  ــی خواه ــتاخیز رخ نمای ــان رس ــجد به س ــاز و مس نم
کــرد. البتــه همــه ایــن پیش بینی هــا بــه شــرط 
از دو ســال(  )مثــًا کمتــر  آن  بــودن  کوتاه مــدت 
اســت. امــا تمــدن بــه ظاهــر هژمــون جهــان –یعنــی 

ــای  ــه نیاز ه ــی پاســخگویی ب ــه مدع ــرب- ک تمــدن غ
انســان مــدرن اســت و خــود را توســعه یافته و دیگــران 
ــا خــود را شــمال و بقیــه را جنــوب  را جهــان ســوم ی
ــری  ــیار بزرگ ت ــای بس ــا چالش ه ــد ب ــی می کن معرف
مواجــه شــد. اولیــن چالــش تمدنــی غــرب ناتوانــی در 
ــرب  ــوع غ ــن موض ــت. در ای ــاری اس ــن بیم ــل ای مقاب
نه تن هــا قــادر بــه پیچیــدن نســخه بــرای جهــان 
نشــد کــه خــود در صــف اول ناتوانــی و درگیــری اســت. 
غــرب خودشــیفته و خودســتا بــا چالشــی مواجــه شــد 
کــه خــود آن را بدتــر از جنــگ جهانــی دوم می دانــد. 
چالــش دوم تمدنــی غــرب چالــش لیبرال دموکراســی-

غرب گرایــان  )البتــه  اســت  اجتماعــی  کنتــرل 
ــند(.  ــخگو باش ــد پاس ــش بای ــن چال ــز در ای ــی نی ایران
رادیکال دموکراســی خواهان همیشــه می گوینــد: بــه 
حکومــت چــه ربطــی دارد مــردم کجــا می رونــد؟ چــه 
ــخ  ــؤال پاس ــن س ــه ای ــد ب ــون بای ــد؟ و... اکن می کنن
گوینــد کــه بــه حکومــت چــه ربطــی دارد کــه مــردم 
ــه حکومــت چــه  ــا نشــوند؟ ب ــه خــارج شــوند ی از خان
ــد؟ اصــًا  ــا نرون ــد ی ــردم مســافرت برون ربطــی دارد م
مــردم دوســت دارنــد بمیرنــد بــه حکومــت چــه ربطــی 
دارد؟ پاســخ ایــن ســؤاالت بــرای مدعیــان دموکراســی 
ــا  ــط ب ــه مرتب ــوم ک ــش س ــود. چال ــد ب ــان نخواه آس
چالــش دوم اســت، گســترش قــدرت دولت-ملت هــا در 
غــرب و عقب نشــینی حــوزه عمومــی اســت. دولت هــا 
را  خــود  و  می کننــد  عمــل  بی رحــم  و  مقتدرانــه 
بــه  حداقلــی  دولت هــای  و  می دهنــد  گســترش 
چالــش کشــیده شــده و دولت هــای حداکثــری کــه در 
ــکل گیری  ــال ش ــوند، در ح ــئونات وارد می ش ــه ش هم
ــه  ــات ب ــش ضرب ــرب چال ــارم غ ــش چه ــتند. چال هس
ــا  ــه اروپ ــی اســت. ســوزاندن پرچــم اتحادی منطقه گرای
از ســوی مــردم ایتالیــا پدیــده ای منحصربه فــرد اســت، 
چراکــه از بی توجهــی اتحادیــه احســاس تنهایــی و 
ــه  ــه محمول ــو اتحادی ــان عض ــد. ف ــارت می کنن حق

ماســک فــان عضــو را راهزنــی می کنــد و غــرب 
مدعــی جهــان، مســائل خــود را نمی توانــد جمــع کنــد. 
امریــکا محمولــه آلمــان و کانــادا را مــی دزدد و دســت 
نیــاز بــه ســوی کــره و چیــن دراز می کنــد. غــرب بــه 
ــا در  ــخت ترین بیماری ه ــه س ــود ک ــده ب ــان باوران جه
ــه  ــی ب ــرقی وقت ــع ش ــود. جوام ــان می ش ــرب درم غ
ــه  ــود را روان ــار خ ــیدند، بیم ــی می رس ــت درمان بن بس
ــده  ــم ش ــران تحری ــون ای ــا اکن ــد، ام ــرب می کردن غ
ــی مــردم در فرانســه،  ــی دارد، ول 13 هــزار تخــت خال
اســپانیا، امریــکا، ایتالیــا و... در راهرو هــا هســتند و 
ــا کامیــون منتقــل می شــوند. اندیشــمندان  جنازه هــا ب
ــخت  ــرایط را س ــکی ش ــوام چامس ــون ن ــرب همچ غ
ــه  ــد ک ــد بپذیرن ــا نمی خواهن ــد، ام ــف می کنن توصی
ــش کشــیده  ــه چال ــا ب ــردای کرون ــون غــرب در ف هژم
می شــود، ولــی ایــن مهــم رخ خواهــد داد. شــاید 
کرونــا اولیــن پدیــده ای بــود کــه چشــم جهــان را بــرای 
حــل آن بــه ســوی غــرب نبــرد. غــرب مســخره شــده و 
رشــد تصاعــدی بیمــاران و ســردرگمی سیاســتمداران 
ــان  نشــان داد کــه تئوری هــای توســعه و مدیریتــی آن
نیــز بزک آلــوده بــوده اســت و در هنگامــه بحــران 
خلــع ســاح هســتند. دزدی هــای غربی هــا از همدیگــر 
آزمــون اخــاق نیــز بــود، قانــون جنــگل بافاصلــه بعــد 
ــر  ــا نظ ــد ت ــم ش ــرب حاک ــا در غ ــش کرون از پیدای
اندیشــمند خــود ÷هابــز- را یــادآور شــوند کــه »انســان 
گــرگ انســان اســت«. عقــل غربــی و عقــل ابــزاری نیــز 

ــش کشــیده شــد. ــه چال ب
غــارت  بــا  غربــی  تربیــت  و  نظــم  دیســیپلین   
ــظ  ــو داد. حف ــه در آن را ل ــت نهفت ــگاه ها، بدوی فروش
ــران(  ــا )پی ــی ناکارآمد ه ــان( و ر های ــروی کار )جوان نی
ســال ها رونــد فرهنــگ اجتماعی-اقتصــادی غــرب 
بــوده اســت. اکنــون »پیرجمعیتــی« نیــز اثــرات 
ــرا های  ــان داد و س ــن نش ــر ممک ــه حداکث ــود را ب خ
ســالمندان اروپــا را کانــون تلفــات انســانی کــرده اســت.

کرونا، چالش مناسکی شرق، چالش تمدنی غرب

ــال 1383،  ــری در س ــم رهب ــام معظ ــه مق ــد از اینک بع
ــی  ــئول طراح ــی را مس ــاب فرهنگ ــی انق ــورای عال ش
مهندســی فرهنگــی دانســتند، در شــهریور ســال 8۶، 
ــگ  ــت فرهن ــث مظلومی ــت، بح ــت دول ــه هیئ ــاب ب خط
ــری  ــای رهب ــد دغدغه ه ــن فرآین ــیدند. ای ــش کش را پی
ــه  ــئولین ب ــی مس ــی از بی توجه ــگ، حاک ــورد فرهن در م
فرهنــگ اســت. البتــه الزم بــه ذکــر اســت شــاید فرهنــگ 
ــبی  ــگاه مناس ــز جای ــردم نی ــای م ــت دغدغه ه در اولوی
نداشــته باشــد و ایــن ناشــی از مشــکات و مســائلی اســت 
کــه مــردم در زندگــی خــود بــا آن روبــه رو هســتند. شــاید 
عنــوان کنیــم کــه چــون مســئوالن در تأمیــن نیازهــای 
ــت  ــوده اس ــکن ب ــت و مس ــه معیش ــی ک ــه ی زندگ اولی
ــه  ــد و دیگــر مــردم مقصــر بی توجهــی ب کوتاهــی کرده ان

فرهنــگ نیســتند.
در دوره هــای گوناگــون انتخابــات  کــه در کشــور مــا برگزار 
ــا  ــردم اســت. ت ــق خواســته های م می شــود، شــعارها طب
ــا  ــی دارد؟ ت ــگ فرهنگ ــه و رن ــعارها صبغ ــدازه ش ــه ان چ
ــردم  ــی م ــکات فرهنگ ــه مش ــئولین ب ــدازه مس ــه ان چ
ــانه ها از مســئولین  ــدازه رس ــه ان ــا چ ــد؟ ت ــاره می کنن اش
مطالبــات فرهنگــی دارنــد و از دغدغه هــای مذهبــی مــردم 

ــد؟ ــروی می کنن پی
ــر  ــای اخی ــا گرانی ه ــه ی م ــرای هم ــه ب ــور ک ــان ط هم
فشــارآور شــده و دغدغــه ی امروز ما معیشــت شــده اســت، 
ــئله ی  ــر مس ــز پیگی ــانه ها نی ــئولین و رس ــن مس بنابرای
معیشــت هســتند. راســتی، نبایــد ایــن نکتــه را فرامــوش 
ــران 43  ــل از انقــاب اســامی در کشــور ای کــرد کــه قب
ــد و در  ــی می کردن ــر زندگ ــط فق ــر خ ــردم زی ــد م درص
ســال 138۵ ایــن آمــار بــه 11 در صــد رســید، امــا همــه ی 
کارشناســان علــوم سیاســی و حتــی خــود مــردم، دلیــل و 
علــت انقــاب اســامی را وضعیــت اقتصــادی نمی داننــد، 
بلکــه مــردم بــه خاطــر خواســته های فرهنگــی خــود بــه 
رهبــری علمــای دیــن، دســت بــه قیــام زدنــد و تنهاتریــن 

انقــاب در جهــان از جنــس فرهنــگ را رقــم زدنــد.

مظلومیت فرهنگ
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رئیس میراث فرهنگی نهاوند :
 آسیِب ساخت و سازهای حریم تپه بیش از باران است

شهردار گیان:
 اجرای سایت موزه در تپه گیان با تصویب طرح گردشگری

معصومه کمالوند
کرونا کم بود، بارش های اخیر هم  دغدغه ساز شد

ــت  ــی رف ــار م ــه انتظ ــگری ک ــل گردش ــاز فص ــدای راه ، آغ ابت
روزهــاِی خــوِش اقتصــادی بــا روِی خــوش، نــوروز ۹۹ بــا توجــه 
ــه  ــد ، ب ــگری در نهاون ــای گردش ــاخت ه ــر س ــت زی ــه تقوی ب
فعــاالن ایــن حــوزه رخ نشــان دهــد، ابــراز وجــود ناخواســته کرونا 

ــرد. ــل ک ــروس بســاط گردشــگری را تعطی وی
ــود کــه  ــن حــوزه کــم نب ــاالن ای ــرای فع ــن وضعیــت ب حــاال ای
ــه  ــه بخشــی از تپ ــزوده شــد و ب ــه اف ــر هــم ب ــارش هــای اخی ب
گیــان آســیب هــای نــه چنــدان وارد کــرد تــا عــاوه بــر بخــش 
ــه شــرایط موجــود  گردشــگری ، عاقمنــدان ایــن حــوزه هــم ب
بــرای ایــن تپــه نگــران و نســبت بــه پیگیــری و رســیدگی بــه آن 
مطالبــه گــری کننــد، تــا شــاید اهمیــت و ضــرورت توجه بــه این 

اثــر تاریخــی بیــش از پیــش تاکیــد شــود.
تپــه ای کــه بــا توجــه بــه قدمــت و ظرفیــت هــای گردشــگری 
ــن  ــر ت ــل گوشــتی ب ــه اســت و مث ــرار گرفت ــت ق ــورد غفل آن م
اســتخوانی زمیــن رهــا شــده اســت تــا هــر بــار یــا حفــاری هــای 
غیرمجــاز یــا ســاخت و ســازهای غیــر مجــاز تــن آن را بلرزانــد وبا 
صــدای بــاران هــم بلنــد شــود تــا شــاید کســی دســتی بجنبانــد 

و کاری از پیــش بــرود. 
تپــه  گیــان ســال 1310 بــه شــماره 3۶ در فهرســت آثــار ملــی 

ثبــت شــده اســت.
ــه  ــو "ب ــمن و ژرژ کنتن ــان کریش ــور "م ــال 1۹31  پروفس در س
نمایندگــی از طــرف مــوزه لــوور در گیــان اقــدام بــه حفــاری ایــن 
تپــه کردنــد کــه در عمــق 1۹ متــری از ســطح تپــه بــه خــاک 

بکــر رســیده ودر نتیجــه پنــج طبقــه اســتقراری از تمــدن قدیــم 
نمایــان شــد و طبقــه پنجــم بــه ضخامــت 10متــر قدیمــی ترین 
طبقــه اســتقراری آثــار آن معــرف دوران کالکولتیــک و دوره مــس 

و هــزاره پنجــم قبــل ازمیــاد اســت.
ایــن تپــه از دوره مــس و ســنگ و تــا دوره آهــن اســتقرار داشــته 

. ست ا
 تپــه ای باســتانی بــه قدمــت بیــش از ۶ هــزار ســال کــه اقدامــات 

خاصــی بــرای نگهــداری و توجــه آن انجــام نشــده اســت.
ــودی آن بیانجامــد ،  ــه ناب ــد ب ــارش هــا نتوان و حــاال هــم ایــن ب
یقینــا ســاخت و ســازهای شــهری حریــم آن ، ایــن تپــه را بــی 

آســیب رهــا نخواهــد کــرد.
اثــر تاریخــی کــه مــی توانــد در کنــار ســراب گیــان ، شــهر گیــان 
را بــه مقصــد جــدی تــر و پرجاذبــه تــری در بخــش گردشــگری 

ملــی تبدیــل کنــد. 
اواســط فروردیــن ۹۹ بــارش هــای اخیــر تــوان شــانه هــای ایــن 

تپــه را فــرو ریخــت.
در ســال هــای گذشــته موضوع مســقف شــدن آن بــرای حفاظت 
بیشــتر مطــرح شــد کــه بــه دلیــل ثبــت شــدن در آثــار ملــی و 
اینکــه اجــرای ســقف بــر ایــن تپــه کارشناســی و قانونــی نبــوده، 

موضــوع اجرایــی نشــد.

ساخت و سازهای حریم تپه بیش از بارش ها آسیب دارد

ــد  ــگری نهاون ــتی و گردش ــی، صنایع دس ــراث فرهنگ ــس می رئی
دربــاره وضعیــت فعلــی ایــن تپــه مــی گویــد:  ایــن تپــه در طــول 
۶هــزار ســال قدمتــش در برابــر شــرایط جــوی و شــاید بدتــر از 
ایــن هــم دوام آورده اســت و  اگــر دخالــت هــای انســانی از جملــه  
ــتری  ــک بیش ــود ، کم ــام نش ــم آن انج ــاز در حری ــاخت و س س
بــه بقــای آن خواهــد کــرد، چــرا کــه اقدامــات نســنجیده بشــری 
بیــش از بــاد و بــاران بــه ایــن تپــه باســتانی آســیب خواهــد زد.

ــدارد و  ــی ن ــه بنای ــل اینک ــه دلی ــان ب ــه گی ــت: تپ ــان گف جانج

ــه ای  ــای تاریخــی به صــورت الی ــا اســتقرار دوره ه ــان ب به مرورزم
ــد. ــد نمی کن ــری آن  را تهدی ــت، خط ــه  اس ــم قرارگرفت روی ه

ــد  ــگری نهاون ــتی و گردش ــی صنایع دس ــراث فرهنگ ــس می رئی
بابیــان این کــه چشــمان حافــظ عرصه هــای باســتانی و تاریخــی 
بیــدار اســت و درصورتی کــه هــر خطــری تپــه گیــان را تهدیــد 

کنــد وارد عمــل خواهیــم شــد.

مسقف شدن تپه کارشناسی نیست
ــا بیــان اینکــه مســقف کــردن ایــن تپــه  شــهردار گیــان هــم ب
کهــر غیرکارشناســی و مــورد تاییــدی نیســت گفــت: علــی رغــم 
ــن  آن برخــی خواســتار اجــرای مســقف کــردن هســتند کــه ای

اقــدام قابــل اجــرا نیســت.

تحول موقعیت تپه با اجرای طرح گردشگری

علــی جالــی بــا بیــان اینکــه تپــه گیــان از جملــه چنــد فــاز مهم 
طــرح گردشــگری گیــان اســت کــه در ایــن طــرح تپــه گیــان 
بعنــوان یــک مــوزه طراحــی شــده اســت کــه بــا تاییــد و تصویــب 

ایــن طــرح، اقتصــاد گردشــگری گیــان متحــول خواهــد شــد.
ــه  ــداری و محافظــت از تپ ــرد در بحــث نگه ــح ک ــی تصری جال
ــه  ــه بهان ــته ب ــای گذش ــال ه ــه  س ــه اینک ــه ب ــا توج ــان ،ب گی
هــای مختلــف حفــاری هــای مختلفــی در ایــن تپــه و محــدوده 
ــای  ــن حفاری ه ــی ای ــرایط فعل ــه در ش ــد ک ــی ش ــام م آن انج

ــت. ــر رسیده اس ــه صف ــاز ب غیرمج

ضرورت جابجایی بافت های مسکونی حریم تپه

ــم  ــای مســکونی موجــود در حری ــت ه ــن از باف ــی همچنی جال
ایــن تپــه گفــت کــه بدلیــل فرســوده و ناامــن بــودن هــم نیــاز به 
بــاز ســازی و مقــاوم ســازی دارد  هــم در حریــم تپــه قــرار دارد و 
جابجایــی  آن هــا ضــرورت دارد کــه نیازمنــد تعامــل و همــکاری 

بنیــاد مســکن در ایــن بــاره هســتیم.

دغدغه فعاالن گردشگری برای شانه های فروریخته تپه گیان

ــی  ــه فرهنگ ــر مجموع ــد : مدی ــاد نهاون فری
ورزشــی علیمرادیــان از راه انــدازی مــوزه ورزش در 

ــر داد. ــه خب ــن مجموع ای
ــط عمومــی مجموعــه فرهنگــی  ــه گــزارش رواب ب
ورزشــی علیمرادیــان ، فرهــاد ادیــب گفــت: 
ــه نمایــش گذاشــتن اســناد  ــراي ب مــوزه ورزش ب
و آثــار مربــوط بــه تاریــخ فعالیــت هــای ورزشــی 

ــود. ــی ش ــدازی م ــد راه ان ــتان نهاون شهرس
ــن  ــای امی ــنهاد آق ــا پیش ــت : ب ــار داش وی اظه
و  شهرســتان  دوســتان  ورزش  از  شایســته 
کارشــناس حــوزه میــراث فرهنگــی و گردشــگری 
طــرح ایجــاد مــوزه ورزش در مجموعــه علیمرادیان 
مطــرح شــد کــه مــی تــوان بــا اعــام فراخــوان ، 
اســنادي را کــه در دســت مــردم ودســتگاه هــای 
اداری قــرار دارد را جمــع آوري کنیــم تــا به شــکل 
امانــي در اختیــار مــا قــرار دهنــد و از آنهــا در موزه 
مجموعــه بهــره ببریــم . مدیــر مجموعــه فرهنگــی 
ــت: شهرســتان  ــد، گف ــان نهاون ورزشــی علیمرادی
نهاونــد از گذشــته تاکنــون قهرمانــان نام آور بســیار 
زیــادی در ســطوح مختلــف ملــی و فراملی داشــته 
ــد  ــزان می توان ــن عزی ــوی ای ــار معن ــروز آث ــه ام ک
موجبــات ایجــاد انگیــزه دوچنــدان بــرای جوانــان 

و نوجوانــان شهرســتان نهاونــد باشــد.
وی تصریــح کــرد: ازآنجاکــه ممکــن اســت برخــی 
قهرمانــان مــا خــود و یــا بازمانــدگان ایشــان از دنیا 
ــم  ــز تقاضامندی ــهریان عزی ــند از همش ــه باش رفت
ــت ورزشــی شهرســتان  ــظ اســناد هوی ــرای حف ب
ــار  ــای ارزشــمند را در اختی ــدارک و لوح ه ــن م ای
مجموعــه ورزشــی علیمرادیــان جهــت نگهــداری 
ــار  ــامل آث ــی ش ــوزه ورزش ــن م ــد. ای ــرار دهن ق
پیشکســوتان قهرمانــان ، شــهدای ورزشــکار و همه 
ــا حــال در  رشــته های ورزشــی از قبــل انقــاب ت

ــود. ــد ب ــف خواه ــای مختل غرفه ه

راه اندازی موزه ورزش 

در  بهرام نیــا  حســن 
خصــوص شــهادت جانباز 
دوران دفــاع مقــدس حاج 
ــلگی،  ــد س ــرزا محم می
ــردار  ــهادت س ــت: ش گف
ــردم  ــا م ــه تنه ســلگی ن
و  نهاونــد  شهرســتان 

ــا نــام  اســتان همــدان بلکــه تمامــی افــرادی کــه ب
ــردم  ــده م ــرد. نماین ــودن را محــزون ک وی آشــنا ب
ــاره  ــا اش ــامی ب ــورای اس ــس ش ــد در مجل نهاون
بــه اینکــه بــه واســطه تفریظــی کــه مقــام معظــم 
ــرد  ــز نمی می ــاب آب هرگ ــیه کت ــری در حاش رهب
ــه  ــلگی ب ــد س ــرزا محم ــاج می ــد ح ــوم کردن مرق
چهــره ملــی و نمــادی از ایثــار، مقاومــت، دلدادگــی 
ــل شــد، ادامــه  ــه والیــت، رهبــری و کشــور تبدی ب
داد: ایــن شــهید بزرگــوار بــا تاثــی از حضــرت 
ابوالفضــل)ع( هــر دو پــای خــود را تقدیــم بــه 

ــرد. ــور ک ــردم و کش ــام، م ــرآن، اس ــت، ق والی
وی ضمــن اشــاره بــه اینکــه شــهید ســلگی فرمانده 
گــردان ابوالفضــل )ع( و رئیــس ســتاد لشــگر انصــار 
ــاز  ــن جانب ــزود: ای ــود، اف ــدان ب ــین)ع( هم الحس
ــود  ــا وج ــدس ب ــاع مق ــد از دوران دف ــرافراز بع س
اینکــه شــهید زنــده محســوب می شــد، حــدود 30 
ــج جســمی و از ســوی  ــا ســختی، درد و رن ســال ب
ــا مایمــات سیاســی و  دیگــر روحــی بــه واســطه ن

ــود. ســو مدیریــت موجــود در کشــور مواجــه ب
بهــرام نیــا بــا بیــان اینکــه شــهید ســلگی در قالــب 
ــت دوران  ــاع از حقانی ــه دف ــا ب ــات و گروه ه جماع
ــه  دفــاع مقــدس، شــهدا و بیــان خاطــران شــهدا ب
ــت و  ــی می پرداخ ــل فعل ــرای نس ــاد ب ــوان نم عن
ــمانی  ــت جس ــم وضعی ــی رغ ــا عل ــن فعالیت ه ای
ــدود  ــدان مح ــتان هم ــه اس ــا ب ــهید تنه ــن ش ای
نبــود، تصریــح کــرد: شــهید ســلگی محــور و کانــون 
ــه  ــران و هم ــازان، ایثارگ ــهدا، جانب ــای ش خانواده ه

ــود. ــاب اســامی ب ــام و انق ــدادگان نظ دل
ــن نماینــده مــردم در مجلــس شــورای اســامی  ای
بــا تاکیــد بــر اینکــه همــه افــراد حتــی کســانی کــه 
نگاهــی صرفــا ملــی دارنــد امــا بــا گفتــار، راه و منش 
حــاج میــرزا ســلگی کوچکتریــن آشــنایی دارنــد از 
ــا  ــانی ب ــد و وی را انس ــاد می کنن ــی ی ــه نیک وی ب
بصیــرت می داننــد، عنــوان کــرد: زاویــه دیــد 
شــهید ســلگی محــدود نبــود و بــا محوریــت والیت، 

ــرد. ــگاه می ک ــه ن ــه جامع ــداکاری ب گذشــت و ف
نماینــده مــردم نهاونــد در مجلــس شــورای اســامی 
ــوان  ــه عن ــلگی ب ــهید س ــه ش ــه اینک ــاره ب ــا اش ب
نمــاد صبــر، اســتقامت و شــجاعت در تاریــخ ثبــت 
ــی  ــم مدت ــار می کنی ــه داد: افتخ ــت، ادام ــده اس ش
بــه عنــوان معــاون گــردان ایــن شــهید بزرگــوار در 
ــر در  ــرده ام، اگ ــت ک ــف فعالی ــای مختل عملیات ه
ــت و  ــاب، والی ــام، انق ــیر نظ ــر در مس ــال حاض ح
ــهید  ــا را از ش ــی آنه ــرار دارم تمام ــذاری ق خدمتگ
ســلگی آموختــه ام و امیــداورم جوانــان بــا تاســی از 
شــهیدان ســلیمانی، همدانــی و ســلگی در راســتای 

ــد. ــاب گام بردارن ــام و انق نظ

دکتر بهرام نیا :

  شهید سلگی چهره ملی و نماد 
دلدادگی به والیت است 

ــو  ــک عض ــد : ی ــاد نهاون فری
ــی  ــدگان والی ــیون نماین فراکس
مجلــس شــورای اســامی تاکید 
کــرد کــه بــا مشــارکت مــردم و 
مســئوالن در رزمایــش معنــوی 
کمــک بــه نیازمنــدان می تــوان 
ــی دســت  ــی و همدل ــا هم آوای ب
اقشــار آســیب پذیر جامعــه را 

گرفتــه و در کنــار یکدیگــر از ایــن امتحــان نیــز ســربلند بیــرون 
ــری و  ــر رهب ــات اخی ــه بیان ــاره ب ــا اش ــا ب ــن بهرام نی ــد.  حس آم
ــردم در  ــر رســمی، مســئوالن و م نقــش نهادهــای رســمی و غی
رزمایــش کمــک بــه نیازمنــدان، بیــان کــرد: باتوجــه بــه شــیوع 
ــر،  ــی فراگی ــک اپیدم ــه ی ــل شــدن آن ب ــا و تبدی ــروس کرون وی
اقتصــاد کشــور بــه طــور جــدی تحــت شــعاع قــرار گرفتــه اســت. 
ــز  ــران و مراک ــبه و بازاریان،کارگ ــژه کس ــه وی ــردم ب ــت م معیش
ــا  ــه و ب ــرار گرفت ــر ق ــه شــدت تحــت تاثی ــی ب ــدی و صنعت تولی
ــه رو شــده اند. ــه گذشــته روب ــری را نســبت ب شــرایط ســخت ت

وی اظهــار کــرد: ایــن روزهــا مشــاغلی ماننــد کارگــران روزمــزد 
و راننــدگان تاکســی و اتوبــوس کــه صرفــا از راه فعالیــت روزانــه 
ــل دســت  ــه عوام ــد. هم ــرار گرفته ان ــا ق ــد، در تنگن ــد دارن درآم
بــه دســت هــم داده و در نهایــت اقشــار آســیب پذیر در مضیقــه 

گرفتــار شــده اند. مقــام معظــم رهبــری باتوجــه بــه شــرایط پیش 
آمــده تاکیــد داشــتند افــراد متمــول و کســانی کــه از وضعیــت 
مالــی مناســبی قــرار دارنــد در غالــب یــک رزمایــش مــی تواننــد 

بــه یــاری هــم نــوع خــود برونــد.
نماینــده مــردم نهاونــد در مجلــس تصریــح کــرد: مــردم و 
ــل  ــد حداق ــش می توانن ــن رزمای ــارکت در ای ــا مش ــئوالن ب مس
ــت  ــرده و دس ــه ک ــود تهی ــوع خ ــم ن ــرای ه ــی را ب ــای زندگ ه
ــی  ــاب خوب ــا بازت ــان آق ــداهلل فرمایش ــد. الحم ــر را بگیرن یکدیگ
ــردم در  ــدان آمــدن م ــه می در ســطح کشــور داشــت و شــاهد ب
غالــب پویــش هــا و رزمایش هــای مردمــی و مشــارکت نهادهــای 
حکومتــی و دولتــی هســتیم. بــه عنــوان مثــال ســپاه پاســداران 
عــاوه بــر تــاش بــرای شناســایی افــراد نیازمنــد و تهیــه بســته 
هــای حمایتــی بخشــی از حقــوق فرماندهــان خــود را نیــز بــه این 

ــص داد. ــر تخصی ام
وی تاکیــد کــرد: اگــر ســایر دســتگاه های دولتــی و نهــاد هــا نیــز 
در ایــن رزمایــش معنــوی حضــور یابنــد ان شــاهلل بــا هــم آوایــی و 
همدلــی مقــداری از ســختی بــر دوش اقشــار آســیب پذیر کاســته 
مــی شــود. خــدا را شــکر در شهرســتان نهاوند نیــز مردم دیــن دار 
و والیتمــدار بــه میــدان آمدنــد و بــا تهیــه اقــام بهداشــتی و مواد 
غذایــی هماننــد دوران دفــاع مقــدس کــه بانــوان ایــن شهرســتان 
بــا تهیــه نــان در پشــت جبهــه هــا در تــاش بودنــد، بــه کمــک 

هــم نــوع خــود شــتافته انــد. وی در ادامــه بــا اشــاره به نقــش صدا 
و ســیما بــرای مشــارکت در رزمایــش کمــک بــه نیازمنــدان، بیان 
کــرد: مــردم مــا امتحــان خــود را در طــول تاریــخ انقــاب چــه در 
زمــان جنــگ تحمیلــی و چــه در زمــان بحــران هایــی نظیر ســیل 
ــه  ــی و کمــک ب ــواره در انســجام و همدل ــد و هم ــه داده ان و زلزل
یکدیگــر ســربلند بیــرون آمــده انــد. اگــر صــدا و ســیما نیــز بــه 
صــورت جــدی ورود کنــد قطــع بــه یقیــن مشــارک مــردم در این 
رزمایــش نیــز پررنــگ تــر خواهــد بــود. مــا بــا مشــارکت مالــی و 
معنــوی مــی توانیــم ســختی را بــرای اقشــار آســیب پذیــر در این 
روزهــا کــم تــر کنیــم. قطــع بــه یقیــن مــردم مــا از ایــن آزمــون 

نیــز ســربلند بیــرون خواهنــد آمــد.
وی در پایــان افــزود: بنــده شــهادت ســردار حــاج میــرزا محمــد 
ســلگی کــه در مــاه جاری بــه درجه شــهادت رســیدند را تســلیت 
مــی گویم.ایشــان نویســنده کتــاب» آب هرگــز نمــی میــرد« بــود 
ــت.  ــرده اس ــاد ک ــدس ی ــاع مق ــرات دوران دف ــه در آن از خاط ک
ــد. بنــده  ــر کردن مقــام معظــم رهبــری نیــز از ایــن کتــاب تقدی
ــد کــه در طــول چهــار دهــه  ــان شهرســتان نهاون از مــردان و زن
ــه  ــک ب ــه کم ــار در عرص ــی و ایث ــاص و همدل ــا اخ ــا ب ب انق
هــم نــوع خــود بودنــد سپاســگزارم. ان شــااهلل ایــن روزهــا نیــز بــا 
همدلــی مــردم خواهــد گذشــت و بــار دیگــر مردم ایــران ســرافراز 

خواهنــد شــد.

عضو فراکسیون نمایندگان والیی مجلس:

با مشارکت در رزمایش کمک به نیازمندان می توان باری از دوش نیازمندان برداشت

ــران  ــر گ ــی ب ــردم مبن ــکایات م ــه ش ــیرانی ب ــرا تاکس چ
کــردن غیــر قانونــی کرایــه ماشــین توســط تاکســی داران 
ــاز  ــا ب ــران شــده ام ــا گ ــه ه ــد ؟ کرای رســیدگی نمــی کن
هــم تاکســیداران بیشــتر از نــرخ خــود از مــردم کرایــه مــی 
گیرنــد و نرخنامــه و اســامی تاکســی داران در ماشــین هــا 
نصــب نیســت و ایــن خــاف مقــررات اســت . و نکتــه دیگر 
اینکــه چــرا تاکســی هــای فرســوده از ســطح شــهر جمــع 

آوری نمــی شــوند 
)جمعی از شهروندان (

مــی خواســتم از طریق نشــریه فریــاد نهاونــد از دالورمردان 
بســیج و ســپاه شهرســتان نهاونــد کمــال تقدیــر و تشــکر 
ــا  ــردم را ره ــی م را داشــته باشــم کــه در روزهــای کرونای
ــد و  ــار مــردم بودن ــن لحظــات ســخت کن ــد و در ای نکردن
اکنــون کــه ایــن ویــروس منحــوس در حــال نابــودی اســت 
بــه نــدای رهبــر معظــم انقــاب لبیک گفتــه و کمــک های 
مومنانــه را بــه دســت خانــواده هــای نیازمنــد می رســانند .
)۰۹۱۸۰۰۰۰7۹۹(

ــای  ــان بیمارســتان ه از پزشــکان و پرســتاران و کادر درم
آیــت اهلل علیمرادیــان و شــهید قدوســی کــه مجاهدانــه در 
ــتادند و  ــردم ایس ــار م ــا در کن ــاری کرون ــیوع بیم ــام ش ای
ــای  ــپر ب ــد و س ــم آوردن ــردم را فراه ــی م ــباب دلگرم اس
ــان  ــد من ــت سپاســگزاریم ازخداون ــی نهای ــردم شــدند ب م

ــق وســامتی خواســتاریم . برایشــان توفی
)تلفن های متعدد از شهروندان نهاوندی(

بــا ســپاس از شــهرداری و شــورای اســامی شــهر نهاونــد 
بخاطــر اقدامــات شایســته  در عمــران و آبــادی تپــه ابــوذر 
ــان  ــر مبلم ــه فک ــرم ب ــان محت ــد ( ، کاش آقای ــام نهاون )ب
شــهری ، آســفالت کوچــه هــا و خیابــان هــا و معابــر ، جمع 
آوری بــه موقــع زبالــه هــا از ســطح شــهر و ترمیــم جــداول 

فرســوده ســطح شــهر نیــز باشــند. 
)۰۹۱۸۰۰۰۰۴۹۲(

ــای  ــاش ه ــطه ت ــه بواس ــادی ک ــای جه ــاً از گروهه واقع
امــام جمعــه محتــرم ، ســپاه و ســایر ارگان هــای انقابــی 
تشــکیل شــده و در ایــن ایــام ســخت کرونایــی بــه فریــاد 
مــردم ضعیــف مــی رســند بســیار سپاســگزاریم .)جمعــی 

ــهروندان ( از ش
بــرای مــا شــهروندان جــای ســئوال اســت ، چــرا شــورای 
ــرد و  ــی از عملک ــه گزارش ــد هیچگون ــهر نهاون اســامی ش

ــه مــردم نمــی دهنــد ؟ اقدامــات خــود ب
)یک شهروند(

از وضعیــت نــا بســامان قیصریــه و بایــی که شــورای شــهر 
و شــهرداری بــر ســر مــا مغــازه داران آوردند بســیار شــاکی 
ــد .  ــم . واقعــاً زندگــی مــا را مختــل کــرده ان ــه مندی و گل
ــده ای کاســب  ــروژه شــهری ع ــرار اســت در هــر پ ــر ق اگ
ــه ســود مــردم  ــروژه ب ــود شــوند ، نبــود آن پ مســتاجر ناب

اســت .
)کسبه خیابان قدیمی قیصریه نهاوند(

چــرا دســتگاههای مربوطــه فکــری بــه حــال چهــارراه دو 
خواهــران – کوچــه دکتــر صالــح نمــی کننــد ؟ سالهاســت 
کوچــه دکتــر صالــح در مســیر تعریــض اســت کــه دســتگاه 
هــای مربوطــه توجهــی نمــی کننــد ؟ امیــد اســت امســال 

فکــری بــه حــال ایــن موضــوع بنماینــد .
)کسبه خیابان ۱7 شهریور(

ســرهنگ علــی مختــاری در نشســت هماهنگــی 
ــگام  ــرح هم ــت : ط ــاورز گف ــا کش ــگام ب ــرح هم ط
ــا همــکاری بســیج مهندســی و جهــاد  ــا کشــاورز ب ب

ــد . ــد ش ــرا خواه ــد اج ــاورزی در نهاون کش
ــا  ــارزه ب ــتای مب ــرح راس ــن ط ــزود : ای ــاری اف مخت
آفــات و ســن غــات و بــا هــدف افزایــش کیفیــت و 
کمیــت محصــوالت کشــاورزی انجــام خواهــد گرفــت 
ــاورز   ــا کش ــگام ب ــرح هم ــت : در ط ــار داش وی اظه
ــت  ــتان را  تح ــتای شهرس ــناش 100 روس 80 کارش
پوشــش قــرار خواهنــد داد و بــه کشــاورزان مشــاوره 

ــد داد .  ــوزش خواهن و آم
فرمانــده ســپاه نهاوند در پایان از کشــاورزان خواســت 
کــه در راســتای اجــرای ایــن طــرح همــکاری الزم را 
بــا کارشناســان داشــته باشــند تــا تولیــد محصــوالت 

کشــاورزی از لحــاظ کیفــی و کمــی ارتقــاء یابــد .
از  مدیــر جهــاد کشــاورزی هــم ضمــن تقدیــر 
ــاد  ــزود : جه ــات ســپاه و بســیج اف همــکاری و خدم
ــه  ــرادری ک ــد ب ــا پیون ــاب ب ــدای انق ــپاه از ابت و س
بــا هــم داشــته همــواره در خــط مقــدم خدمــت بــه 
مــردم بــوده و هســتند ، اکنــون نیــز مجموعــه جهــاد 
ــک در  ــاده کم ــود آم ــوان خ ــام  ت ــا تم ــاورزی ب کش
طــرح همــگام بــا کشــاورز اســت و در ایــن راه از هیــچ 

ــرد. ــد ک ــغ نخواه ــی دری کمک

فرمانده سپاه نهاوند :

اجرای طرح همگام با کشاورز 
در 80 روستای شهرستان نهاوند
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فراخوان فریاد نهاوند

آماده ي دريافت و چاپ گزارش 

خدمات رساين ادارات و 

نهادهاي  محرتم مي باشد.

براي دريافت عكس، مقاله، تحليل و 

اخبار از همشهريان گرامي نهاوندي

نعمت معماریان
َــِدر ، اول ســال معلمــی داشــتیم  ششــم ابتدایــی بودیــم، دبســتان ب
کــه از بچــه خــان هــا بــود، خــوش تیــپ ، بــا کــت و شــلوار مشــگی 

و اطــو زده و پیراهــن 
ــا ناخــن  ــزد، و ب ــرق می ــه ب ــی ک ــب، و موهای ــز، مرت ــراوات قرم  و ک
ــرای مــا  ــود و ب انگشــت کوچــک دســت چپــش کــه بســیار بلنــد ب

ــد. ــت میخاران ــا ظراف ــش را ب ــا آن ســر وصورت عجیــب، گاهــی ب
همیشــه در کاس را بــاز میگذاشــت و در چارچــوب در مــی ایســتاد 
و بیــرون را تماشــا میکــرد، بچــه هــا هــم کار خودشــان را میکردنــد 
یــا مشــغول رونویســی بودنــد یــا خوانــدن فارســی، مبصــر هــم مراقب 
بــود کســی شــلوغ نکنــد .کمتــر داخــل کاس مــی آمــد یــا پشــت 
میــز مــی نشســت، اگــر دفتــر نمــره یــا چیــز دیگــری میخواســت بــا 
اشــاره او مبصــر برایــش مــی آورد. خوشــبختانه بیشــتر از یــک مــاه 
آقامعلــم مــا نبــود و از نهاونــد منتقــل شــد.  مدتــی معلــم نداشــتیم تا 
آقایــی بنــام  فیــروز بیــات معلــم مــا شــد، بســیار جــوان و پــر تحرک، 
عینکــی، بــدون  کــراوات و کــت چارخانــه ِکــِرم کــه بزرگتــر از قــد و 

قــواره اش بــود. 
ــی  ــته ادب ــر رش ــال آخ ــوز س ــش آم ــود دان ــدم او خ ــا فهمی بعده
ــا  ــس ی ــم حــق التدری ــوان معل ــه بعن ــروزان اســت ک دبیرســتان فی
افتخــاری انتخــاب شــده بــود. آقــای بیــات  بــه امــا و معنــی لغــات 
خیلــی اهمیــت میــداد. و مــا بچــه هــای کاس در هــر دو ایــن هــا 
بســیار ضعیــف بودیــم. بــه دســتور او بــرای امــا دفتــر بــزرگ خــط 
داری کــه هــر بــرگ آن انــدازه کاغــذ »A4« بــود، تهیــه کردیــم. او 
هــرروز یــک امــا بــه مــا میگفــت و همــان ســاعت تصحیــح میکــرد 
و نمــره اش را در دفتــر ثبــت مــی نمــود  و دفتــر  امــا هــا را بــه مــا 
پــس میــداد. مــا بایــد هــر غلطــی را  ســی بــار مینوشــتیم، در آخــر 
هــر امــا ده لغــت مشــکل اضافــه مــی گفــت، طفولیــت، اســتظهار، 
صبــاوت، اضمحــال ، ماطفــت، اســتعانت، و گاهــی اوقــات جماتــی 
ماننــد، »غــازی بــه غــزا رفــت و غــذا خــورد و غــزا کــرد.«  کــه هیــچ 
کــدام از عهــده درســت نوشــتن آن بــر نمــی آمدیــم و مجبــور بودیــم 
ــی  ــا و معن ــود ام ــد ب ــار بنویســیم. او معتق ــه را ســی ب ــام جمل تم
لغــات را هرکــس خــوب بلــد باشــد بقیــه درس هایــش هم پیشــرفت 
میکنــد، مــا را تشــویق میکــرد لغــات مشــکل را جمــع  آوری کنیــم و 
معنــی آنهــا را از او بپرســیم  میگفــت، هرکــس لغــت مشــکلی بگویــد 

کــه او معنیــش را بلــد نباشــد بــه او جایــزه میدهــد.
ــه  ــن رو ب ــه خاطــر تــاش هــای او بســیار پیشــرفت کــرده و از ای ب
آن رو شــده بودیــم ، مــن کــه قبــا از نوشــتن کلمــات ســاده هــم 
ــودم دیگــر خوانــدن و نوشــتن لغــات مشــکل برایــم ســاده  عاجــز ب
شــده بــود، هنــوز ســه مــاه از آمــدن آقــای  بیــات نگذشــته بــود،  کــه 
ــای کاس  ــدم بچــه ه ــه  مدرســه رســیدم دی ــه ب ــح ک ــروز صب یک
ــم  ــی از ه ــتند کس ــی گذاش ــده و نم ــع ش ــه جم ــو درب مدرس جل
کاســی هــا وارد مدرســه شــود.  ســرکرده ایــن کار مبصــر بــود، کــه 
هیــکل درشــتی داشــت، چندیــن ســال مــردود شــده  و از بچــه هــای 
تنبــل کاس بــود کــه همیشــه امــا تــک مــی گرفــت. بــه همیــن 
جهــت هــم از آقــای بیــات بــدش مــی آمــد، بعضــی از بچــه هــا مــی 
ــن  ــع میشــد. در ای ــی مبصــر مان ــوند ول ــه ش ــتند وارد مدرس خواس
موقــع آقــای شــهبازی مدیــر مدرســه از راه رســید، ازجمع شــدن بچه 
هــا جلــو درب مدرســه تعجــب کــرد و علــت را پرســید مبصــر گفــت، 
بچــه هــا اقــای بیــات را نمیخواهنــد او خیلــی ســخت گیــری میکنــد. 
آقــای شــهبازی کــه از ایــن کار بچــه هــا عصبانــی شــده بــود گفــت: 
دانشــجویان دانشــگاه تهــران هــم جــراِت اعتصــاب را ندارنــد آنوقــت 
شــما انجیجــک هــا برایــم اعتصــاب کــرده ایــد، خجالــت نمیکشــید 
ــه مــن بگوییــد  ایــن حــرف هــا را مــی توانســتید داخــل مدرســه ب
ــا تشــر از بچــه هــا  ــازی هــا نبــود، و ب ــه ایــن مســخره ب و نیــازی ب
خواســت بــکاس برونــد. بچــه هــا هــم سرشــان را پاییــن انداختنــد 

و راهــی کاس شــدند. 
 بعــداز لحظاتــی آقــای بیــات بــه کاس آمد ســاعت اول اما داشــتیم 

از مــا خواســت دفتــر هــای امــا را بــاز کنیم،
گفت: بنویسید:

بابا آب داد 
دارا انار دارد
ان مرد آمد

ان مرد در باران آمد
آن مرد تند آمد،

نه این جمله سخت است ! ننویسید
ممکــن اســت بعضــی تنــد را بــاط دســته دار بنویســند، و بعــد از مــا 
خواســت، هرکــس ورقــه خــودش راصحیــح کنــد بعــد نمــره هــا را 

پرســید همــه بیســت شــده بودیــم. 
گفت: راضی شدید؟

همه سرهایمان را پایین انداخته بودیم
و او خداحافظی کرد و رفت.

ــاه  ــه م ــدت س ــه در م ــوب را ک ــم خ ــن معل ــره ای ــن خاط ــی م ول
ــه مــا آموخــت هیچــگاه  ــدازه ســه ســال مطلــب ب ــه ان معلمیــش ب

ــرده ام. ــوش نک فرام

 آخرین امال

منوچهر مهرکیان 
یــک زمانــی کشــور دوســت و بــرادر چیــن از 
ســیر تــا پیــاز را بــا قیمتــی مناســب و ارزان 
ــرد  ــی ک ــان ارســال م ــا ســه ســوت برایم ب
ــا را دوســت داشــت اگــر  و آنقــدر کشــور م
چیزیــرا احتیــاج نداشــتیم بــاز هــم برایمــان 
ــن اواخــر اتومبیــل هــای  مــی فرســتاد و ای
بیابــان کشــورمان  چینــی در خیابــان و 
ــن  ــم از ای ــا ه ــد و م ــی کردن ــی م خودنمای
بــه  خــوش  چینــی  کاالی  تنــوع  همــه 
حالمــان مــی شــد و چــون قیمــت اجنــاس 
ای  چــاره  مردمهــم  بــود  ارزان  چینــی 
ــی ارزان  ــت ول ــی کیفی ــاس ب نداشــتند اجن
را مــی پســندیدند ولــی از دیمــاه ســال 
ــروش  ــن کشــور ارزان ف 13۹8 متأســفانه ای
بدتریــن و مرگبارتریــن جنســش را نــه تنهــا 
بــه ایــران بلکــه بــه سراســر دنیــا روانــه کــرد 
ــا  ــا ورود ویــروس کرون ــه ب و متأســفانه روزان
کــه تولیــد ایــن کشــور بــود صدهــا نفرمــی 
ــه ی بیمارســتان  ــد و هــزاران نفــر روان میرن
ــی  ــرار م ــرگ ق ــف م ــوند و در ص ــی ش م
گیرنــد ، چینــی کــه کــم کــم داشــتیم به آن 
عاقــه منــد مــی شــدیم بــه همــه نــارو زد و 
کل مــردم دنیــا را عــزادار و ماتــم زده کــرد و 
سراســر دنیــا را وحشــت زده کــرد . ای کاش 
ایــن جنــس نامیمــون را صــادر نمــی کــرد و 
دنیــا را ایــن چنیــن ماتــم زده نمــی کــرد ، 
ویروســی کــه عــاوه بــر مســابقات ورزشــی 
و تجمعــات و کلیــه ی مراکــز دولتــی و 
صنعتــی را بــه تعطیلــی کشــاند و در آســتانه 
ــراب  ــم خ ــا را ه ــا ایرانیه ــد م ــوروز عی ی ن
کــرد زیــرا در عیــد دوســت و دشــمن کینــه 
هــا را کنــار مــی گذاشــتند وبــه دیــدار هــم 
مــی رفتنــد امــا ایــن ویــروس لعنتــی همــه 
چیــز را خــراب کــرد و تــا واکســن آن ابــداع 
شــود میلیونهــا نفــر را روانــه قبرســتان 
ــد اســب  ــروس مانن ــن وی خواهــد کــرد و ای
سرکشــی همچنــان مــی تــازد و کســی جلــو 
ــا  ــم ب ــی توانی ــا م ــط م ــت و فق دارش نیس
ضــد عفونــی و در خانــه مانــدن قــدرت آنــرا 
ــر  ــزی پی ــرگ پائی ــل ب ــرا مث ــم زی ــم کنی ک
ــب  ــی از کس ــد و خیل ــی کش ــوان را م و ج
ــی کشــانده و ضــرر و  ــه تعطیل ــا را ب و کاره
زیــان زیــادی را بــه کســانی کــه بــرای نوروز 
ــد وارد ســاخته و عمــًا  ــده بودن ــدارک دی ت
ــه و  ــه خــواب زمســتانی رفت ــا ب ــه کاره هم
معلــوم نیســت جامعــه چگونــه بــا ایــن همــه 
مشــکل کنــار بیایــد و مــدارس نیــز تعطیــل 
مــی باشــند و بــا ایــن وضعیــت بایــد فاتحــه 
ی تحصیــل را هــم بایــد خوانــد و ایــن 
ــه ی  ــن حادث ــه بارتری ــد فاجع ــا مــی توان ب
قــرن باشــد زیــرا دیگــر بیمارســتانهای دنیــا 
ــای  ــالن ه ــرش نیســتند و س ــه پذی ــادر ب ق
ــه بیمارســتان تبدیــل شــده  ورزشــی نیــز ب
ــه  ــم وارد معرک ــی ه ــای نظام ــد و نیروه ان
شــده انــدو بیمارســتانهای صحرایــی ایجــاد 
ــد در ایــن میــان عــده ای شــیاد و  کــرده ان
ــه  ــم ک ــه داری ــم در جامع ــروش ه ــران ف گ
ــد  ــی کنن ــکار م ــاز را احت ــورد نی ــایل م وس
ــد  ــی کنن ــازی م ــردم ب ــا جــان م ــًا ب و عم
زیــرا آنهایــی کــه مــرده انــد شــاید بــا یــک 
ماســک معمولــی مــی توانســتند زنــده 
باشــند ایــن فاجعــه بایــد درســی بــه همــه 
بدهــد کــه در ایــن روزهــای ســخت در کنــار 
ــی  ــر و کادر درمان ــه یکدیگ ــیم و ب ــم باش ه
روحیــه بدهیــم و خانــواده هــا هــم در خانــه 
ــل را شکســت  ــروس قات ــن وی ــا ای ــد ت بمانن
ــا  ــم ت ــن کنی ــه را ام ــط خان ــم و محی بدهی
کســی از خانــه خــارج نشــود و کمتــر شــاهد 
مــرگ عزیزانمــان باشــیم و بــا مراعــات 
ــا  ــه پ ــروس را کل ــن وی ــب ای ــه ی جوان هم
ــی  ــه همگ ــیم ک ــاهد روزی باش ــم و ش کنی
در سراســرجهان جشــن پیــروزی بــر کرونــا 
را بگیریــم و فقــط بــا کمــی صبــر وحوصلــه 
ــه عقــب برانیــم . ــی را ب ــن مشــکل جهان ای

کرونا  اسب سرکشی
 که همچنان می تازد

ــرورش  ــوزش و پ ــر کل آم ــور داوود، مدی ــد پ ــه محم در حالیک
ــر  ــای غی ــوزش ه ــری آم ــش حداکث ــدان از پوش ــتان هم اس
حضــوری و مجــازی ســخن مــی گویــد بررســی هــای میدانــی و 
آمــار هــای دیگــر از محرومیــت بیشــتر دانــش آمــوزان از تحصیل 
ــران آمــوزش و  ــی عملــی مدی ــی برنامگــی و ب حکایــت دارد و ب
پــرورش اســتان در ایــن روزهــای کرونایــی کــه مــدارس تعطیــل 
شــده بیــش از پیــش نمایــان اســت بطــوری کــه فــارغ از آمــار 
هــا و حــرف هــای پــر رزق و بــرق مدیــران مــی تــوان گفــت در 
اســتان همــدان آمــوزش در فضــای مجــازی از همــان روز هــای 
ــوزش،  ــی نداشــت و آم ــچ جهــت مشــخص و مدون ــی هی ابتدای

همچــون مــدارس در تعطیلــی بــه ســر مــی بــرد.
بــه گــزارش عصــر همــدان؛ در روزهــای پــس از شــیوع بیمــاری 
ــئله  ــا مس ــواده ه ــای خان ــه ه ــن دغدغ ــی از مهمتری ــا یک کرون
ــی  ــی اصل ــت و متول ــوزان اس ــش آم ــوزش دان ــل و آم تحصی
ــوزش و  ــک وزارت آم ــدون ش ــه ب ــن دغدغ ــردن ای ــرف ک برط
پــرورش اســت کــه مــی توانــد بــا مــدل هــای مختلــف آموزشــی 
ــل را در  ــوزش و تحصی ــاوت آم ــای متف ــب ه ــترها و قال در بس
شــرایطی کــه ویــروس کرونــا باعــث تعطیلــی مــدارس و دیگــر 
ارگان هــا شــده بــه خانــه هــا ببــرد و مانع آســیب رســانی بــه 14 

میلیــون دانــش آمــوزش شــود.
ــا  یکــی از روش هــای آمــوزش در شــرایط وجــود ویــروس کرون
و تعطیلــی مــدارس، اســتفاده از ظرفیــت فضــای مجــازی اســت 
کــه آمــوزش پــروش بــا اســتفاده از ایــن بســتر مــی توانــد مانــع 
ــدان  ــتان هم ــود و در اس ــوزان ش ــش آم ــل دان ــی تحصی تعطیل
ــرای 28۵ هــزار دانــش آمــوز  نیــز ایــن اداره کل مــی بایســت ب
ــار  ــل در اختی ــرای تحصی ــه و فضــای مجــازی را ب اســتان برنام
ــر خــاف  ــدان ب ــه در اســتان هم ــزی ک ــا چی داشــته باشــد ام
ســایر اســتان هــا مشــاهده مــی شــود محرومیــت بیشــتر دانــش 
آمــوزان از آمــوزش و تحصیــل نســبت بــه دیگــر اســتان هــا نظیر 
کهکیلویــه و بویــر احمــد اســت و آمــار هــا و برســی هــا میدانــی 
بــر خــاف صحبــت هــای مدیــران، ضعــف هــا و ناکارآمــدی را در 

اســتان نشــان مــی دهــد.

سردرگمی آموزش و پرورش استان نمایان است

هــر چنــد ســاختار آموزشــی کشــور و آمــوزگاران از همــان ابتــدا 
بــا اســتفاده از فضــای مجــازی ســعی کــرده انــد تــا ارتبــاط دانش 
آمــوزان بــا تحصیــل برقــرار باشــد امــا وجــود مشــکات فــراوان 
در ایــن مســیر عمــا آمــوزش را بــه محــاق بــرد و نداشــتن تدبیر 
و ابتــکار عمــل مدیــران در کشــور و اســتان هــا بیــش از پیــش 
باعــث نگرانــی خانــواده ها شــد و بــی برنامگــی در اســتان همدان 
ــازی  ــای مج ــه فض ــوه ورود ب ــوزش و نح ــوع آم ــوص ن در خص
ــاخت. در  ــان س ــتان را نمای ــرورش اس ــوزش و پ ــردرگمی آم س
اســتان همــدان آمــوزش در فضــای مجــازی از همــان روز هــای 
ابتدایــی هیــچ جهــت مشــخص و مدونــی نداشــت روزی دانــش 
آمــوزان در پیــام رســان ایتــا عضــو شــدند و روز دیگر در ســروش، 
ــه شــاد را  ــر برنام ــده شــدند و روز دیگ ــکا کوچان ــه روبی روزی ب
مطــرح کردنــد هــر چنــد شــاد نیــز بــا تاخیــر 10 روزه آغــاز بکار 
کــرد امــا نگرانــی دانــش آمــوزان برطــرف نشــد چــرا کــه آغــاز به 
کار آمــوزش مجــازی، محرومیــت مالــی و فقــر خانــواده هــا مزید 

بــر ایــن دغدغــه هــای آموزشــی فرزنــدان شــد.
ــی  ــودن آن، ناتوان ــران ب ــمند و گ ــای هوش ــی ه ــتن گوش نداش
ــای  ــد و فض ــای اندروی ــی ه ــتفاده از گوش ــا در اس ــواده ه خان
ــراری آمــوزش،  ــرای اتصــال و برق ــت ب مجــازی، نداشــتن اینترن
ــوزش مجــازی و …  ــوزان در آم ــش آم ــرای دان ایجــاد ســوال ب
تنهــا بخشــی از مشــکات الینحــل آمــوزش و پرورشــی اســت 

ــرد. ــه ســر مــی ب ــی ب کــه دو ماهــی در تعطیل
از طــرف دیگــر صــداو ســیما بــا راه انــدازی کاس های آموزشــی 
بــه دنبــال کمــک بــه بخــش آمــوزش و پــرورش دانــش آمــوزان 
ــدون پاســخ  ــه و ســواالت ب ــک طرف ــوزش ی ــن ام ــا ای اســت ام
دانــش آمــوزان درصــدی از ایــن فضــای آموزشــی را برطــرف و 

درصــد بیشــتری را حــل نشــده باقــی گذاشــته اســت.

مدیرکل از پوشش حداکثری سخن می گوید
 مدیران دیگر از محرومیت ها و عدم دسترسی ها!

در روزهــای گذشــته مدیــر کل آمــوزش و پــرورش اســتان 
همــدان از پوشــش 70 درصــدی دانــش آمــوزان اســتان از طریــق 
فضــای مجــازی خبــر داده و گفتــه بــود: 30 درصــد باقــی مانــده 
نیــز بــا ارائــه بســته هــای آموزشــی تحــت پوشــش قــرار گرفتــه 

انــد.

ــرورش در  ــرکل آمــوزش و پ ــات مدی ــدون اثب ادعــای ب
حالــی دســت بــه دســت مــی شــود کــه خانــواده هــا 
عمــال تعطیلــی مــدارس و تعطیلــی آمــوزش را شــاهد 
هســتند و پوشــش 7۰ درصــدی دانــش آمــوزان بــا اما و 
اگــر هــا و ســواالت بــی پاســخ بســیاری مواجهــه شــده 
کــه در تمــاس هــای تلفنــی مکــرر بــرای احصــا پاســخ 
نــه خبــری از مدیــرکل بــود و نه خبــری از پاســخگویی!

محمــد پــور داوود در گفتگــو بــا خبرنــگاران گفتــه بــود کــه امروز 
بــا افتخــار بایــد گفــت بــا همــت و تــاش مثــال زدنــی معلمــان 
اســتان، آمــوزش و پــرورش جریــان دارد و در نقــاط مختلــف از 
جملــه مناطــق دوردســت، روســتاها و حتــی مناطــق عشــایری، 

محتواهــای آموزشــی و پرورشــی بــه شــیوه هــای مختلــف ارائــه 
مــی شــود. امــا گویــا چنــد صدایــی در آمــوزش و پرورش اســتان 
ــدارد و همچــون اوایــل ســال تحصیلــی گذشــته کــه  تمامــی ن
ــدارس  ــرای م ــم ب ــود معل ــزان کمب ــار هــای متناقضــی از می آم
ارایــه مــی شــد، ایــن بــار نیــز در خصــوص میــزان دسترســی بــه 
فضــای مجــازی و پوشــش تحصلــی دانــش آمــوزان تناقــض هــا 
دیــده مــی شــود مدیــران یــک آمــار مــی دهنــد امــا مشــاهدات 
چیــز دیگــری مــی گوینــد! مدیــرکل از »ارایــه می شــود« ســخن 

مــی گویــد مدیــران دیگــر از »آینــده صحبــت مــی کننــد!«
ــای  ــه فض ــوزان ب ــش آم ــی دان ــزان دسترس ــی می ــرای بررس ب
ــران  ــا مدی ــی را ب ــت و … گفتگوی ــزان محرومی ــازی، می مج
آمــوزش و پــرورش شهرســتان هــا انجــام دادیــم کــه در ادامــه 

ــد. ــی خوانی م

۴۰ هزار دانش آموز به فضای مجازی دسترسی ندارند

یاســر نانکلــی، معــاون آمــوزش ابتدایــی آمــوزش پــرورش اســتان 
همــدان در گفتگــو بــا خبرنــگار مــا بــا بیــان اینکــه حــدود 40 
هــزار دانــش آمــوز بــه فضــای مجــازی دسترســی ندارنــد، گفــت: 
در روزهــای آینــده بــرای آن هــا درســنامه هــای چاپــی آموزشــی 
ــدارس  ــه م ــفند ک ــل اس ــزود: از اوای ــود. وی اف ــی ش ــال م ارس
ــاز  ــک کاس درس را آغ ــه ی ــر خان ــعار ه ــا ش ــد ب ــل ش تعطی
کردیــم و در فضــای مجــازی و شــبکه هــای اجتماعــی داخلــی 

مثــل ایتــا گــروه هــای آموزشــی تشــکیل شــد.
نانکلــی ادامــه داد: محتواهــای ایــن گــروه هــای آموزشــی توســط 
معلمــان و همچنیــن اداره کل در گــروه هــا قــرار داده مــی شــود، 
امــا همــواره دغدغــه دانــش آمــوزان و خانــواده هایــی را کــه بــه 

فضــای مجــازی دسترســی ندارنــد وجــود دارد.

۳۰۰۰ دانش آموز
در استان همدان به شبکه آموزش دسترسی ندارند

ــا  ــرورش اســتان همــدان ب ــی آمــوزش پ معــاون آمــوزش ابتدای
ــای  ــه ه ــزود: برنام ــوزش اف ــبکه آم ــای ش ــه ه ــه برنام ــاره ب اش
درســی شــبکه آمــوزش تــا حــدی دروس را پوشــش مــی دهــد 
امــا طبــق آمــار گرفتــه شــده ســه هــزار نفــر از دانــش آمــوزان 

ــد. ــوزش هــم دسترســی ندارن ــه شــبکه آم ــی ب حت

یک پنجم دانش آموزان در حاشیه شهر ها و روستاها به 
شبکه مجازی دسترسی ندارند

وی تاکیــد کــرد : یــک پنجــم دانــش آموزان در حاشــیه شــهر ها 
و روســتاها چیــزی حــدود هــزار نفر به شــبکه مجازی دسترســی 
ندارنــد و بــرای آنهــا درســنامه چــاپ کردیــم کــه توســط راهبران 

آموزشــی در هفتــه آینــده بیــن مــدارس توزیــع می شــود.
نانکلــی گفــت: دانــش آموزانــی کــه بــه تلفــن همــراه و شــبکه 
آمــوزش دسترســی ندارنــد توســط درســنامه های چاپــی آموزش 
داده مــی شــوند و همچنیــن از طریــق ســی دی هــای آموزشــی 
نیــز مــی تواننــد بــه آمــوزش آنهــا کمــک کننــد. معــاون آموزش 
ابتدایــی آمــوزش پــرورش اســتان همــدان بــا اشــاره بــه نداشــتن 
امکانــات فضــای مجــازی بــرای هــر دانــش آمــوز گفــت: هــدف 
وزارت بــه ســمت ایــن اســت کــه بــرای هــر دانــش آمــوز یــک 
ــرار  ــا ق ــار آنه ــه شــود و در اختی ــش آمــوزی تعبی ــت دان ــب ل ت

گیــرد تــا بتواننــد راحــت تــر از ایــن فضــا اســتفاده کننــد.

آموزش استفاده از فضای مجازی برای معلمان
وی در پایــان گفــت: در روزهــای آینــده یــک دوره آموزشــی برای 
معلمــان همدانــی در فضــای مجــازی در نظــر گرفته شــده اســت 
ــا ایــن فضــا داشــته باشــند. هــر چنــد  ــا آشــنایی بیشــتری ب ت
در شهرســتان همــدان نیــز محرومیــت هــا در حاشــیه شــهر و 
ــا در شهرســتان  ــی شــود ام ــده م ــر برخــوردار دی مناظــق کمت
هــای دیگــر وضعیــت کمــی بغرنــج تــر اســت و بــا وجــود تــاش 
ــش  ــیاری از دان ــرورش بس ــوزش پ ــان و ادارات آم ــای معلم ه

آمــوزان از تحصیــل محــروم شــده انــد.

۳۰ درصد از دانش آموزان به آموزش های مجازی
 و غیرحضوری دسترسی ندارند

ــا  هــادی ســلگی، مدیــر آمــوزش  و پــرورش مایــر در گفتگــو ب
ــش از 70  ــده بی ــی های انجام ش ــت: در بررس ــا گف ــگار م خبرن
ــوری  ــوزش غیرحض ــه آم ــری ب ــوزان مای ــش آم ــد از دان درص
ــت  ــه وضعی ــاره ب ــا اش ــته اند. وی ب ــی داش ــازی دسترس و مج
آمــوزش غیرحضــوری و مجــازی در مایــر بیــان کــرد: بیــش از 
70 درصــد از دانــش آمــوزان مایــری بــه آموزش غیرحضــوری و 

ــد.  مجــازی دسترســی دارن
ــه  ــه ب ــا توج ــرد: ب ــوان ک ــر عن ــرورش مای ــوزش  و پ ــر آم مدی
اینکــه بیشــتر جمعیــت دانــش آمــوزان مایری شــهری هســتند 
درصــد باالیــی از دانــش آمــوزان بــه آموزش هــای غیرحضــوری 

دسترســی دارنــد.
ســلگی بــه تحصیــل 38 هــزار دانش آمــوز در کل مــدارس شــهر 
مایــر اشــاره کــرد و افــزود: از ایــن میــزان 32 هــزار دانش آمــوز 
ــدود 1۵  ــی ح ــد جمعیت ــل می کنن ــهری تحصی ــدارس ش در م
درصــد دانــش آمــوزان در مــدارس روســتایی تحصیــل می کننــد.

ــن  ــی در بی ــته های آموزش ــع بس ــه توزی ــاره ب ــا اش ــلگی ب س
دانش آموزانــی کــه بــه اینترنــت دسترســی ندارنــد، بیــان کــرد: 
در روســتاهای کــه دسترســی بــه اینترنــت بــرای دانــش آمــوزان 
ــده  ــی توزیع ش ــی دی های آموزش ــزوه و س ــوده ج ــر نب امکان پذی
اســت. مدیــر آمــوزش  و پــرورش منطقــه جــوکار نیــز در گفتگــو 
ــوران  ــش آم ــدی دان ــی 70 درص ــدان از دسترس ــر هم ــا عص ب

ــر داد. ــازی خب ــای مج ــه آموزش ه ــوکار ب ج
ــازی و  ــوزش مج ــت آم ــه وضعی ــاره ب ــا اش ــدرا ب ــا ص علیرض
غیرحضــوری در مــدارس منطقــه جــوکار بیــان کــرد: بــا توجــه 
میــزان دسترســی و حضــور دانــش آمــوزان در کاس هــای آناین 
ــای مجــازی دسترســی  ــن آموزش ه ــه ای ــش از 70 درصــد ب بی

داشــته اند.

عدم دسترسی دانش آموزان به اینترنت

ــه ســامانه شــاد بیــان  ــه مشــکات دسترســی ب ــا اشــاره ب وی ب
کــرد: عــدم دسترســی دانــش آمــوزان بــه اینترنــت و مشــکات 
شــلوغی ســایت ازجملــه مهم تریــن دالیــل عــدم دسترســی بوده 

اســت. مدیــر آمــوزش  و پــرورش منطقــه جــوکار بیــان کــرد: بــا 
ــه  ــه اینکــه نزدیــک بــه 30 درصــد از دانــش آمــوزان ب توجــه ب
آموزش هــای مجــازی و غیرحضــوری دسترســی نداشــته اند، 
فرهنگیــان تمــام تــاش خــود را بــرای دور نماندن دانــش آموزان 
از آمــوزش انجــام داده انــد. وی بــه توزیــع بســته و ســی دی های 
ــرد و  ــاره ک ــوزان اش ــش آم ــر از دان ــن قش ــن ای ــی در بی آموزش
گفــت:  اکثــر روســتاهای بخــش جــوکار بــه اینترنــت دسترســی 

دارنــد و در برخــی از روســتاها اینترنــت ضعیــف اســت.
صــدرا افــزود: در ایــن بخش هــا همــکاران بســته های آموزشــی، 
ســؤاالت و ســرفصل ها را در بیــن دانــش آمــوزان توزیــع و هفتــه 

بعــد از آن بازخوردهــای آن را می گیرنــد.

حدودا ۵۰ درصد روستاهای اسدآباد 
به اینترنت واپلیکیشن شاد دسترسی ندارند

ــتان  ــرورش شهرس ــوزش و پ ــر آم ــف، مدی غامرضــا همایی لطی
ــه  ــان اینک ــا بی ــا ب ــگار م ــا خبرن ــو ب ــز در گفتگ ــاد نی ــد آب اس
شــبکه  در  دانش  آمــوزان  درصــد   ۹0 می شــود  پیش بینــی 
ــون ۶00  ــته تاکن ــت: در دور گذش ــد، گف ــام کنن ــت ن ــاد ثب ش
دانش آمــوز ابتدایــی و 2۶۵ معلــم در ایــن شــبکه فعــال شــدند 

ــد. ــاز کردن ــم آغ ــس را ه ــه برخــی تدری ــه البت ک
ــدآباد  ــتاهای اس ــد روس ــا ۵0 درص ــه 40 ت ــان اینک ــا بی وی ب
دسترســی بــه اینترنــت و ایــن اپلیکیشــن ندارنــد، افــزود: بــرای 
ایــن قشــر از جامعــه دانش آمــوزی نیــز در تلویزیــون شــبکه های 
ــوزش  ــه اداره کل ام ــه البت ــت ک ــا اس ــبکه 4 مهی ــوزش و ش آم
ــه ای را تحــت  ــز برنام ــدان نی ــتان در شــبکه هم ــرورش اس و پ
ــدازی کــرده اســت کــه معلمــان  ــا” راه  ان ــوان “اســتادیو الفب عن
شــاخص دروس را تدریــس و برنامــه آموزشــی ضبــط مــی شــود 

و در ســاعتی مشــخص پخــش خواهــد شــد.
ــرای  ــه ب ــری ک ــه دیگ ــه برنام ــان اینک ــا بی ــف ب ــی لطی همای
آمــوزش دانــش آمــوزان در ایــن شــریط در نظــر گرفتیــم، ارائــه 
محتــوای آمــوزش خــود آمــوز اســت، گفــت: ایــن امــر توســط 
ســرگروه های آموزشــی در حــال تهیــه و تدویــن اســت کــه بــه 
ــا بیانــی شــیوا و روان در اختیــار  صــورت درســنامه ای چاپــی ب

ــرار مــی گیــرد. دانــش آمــوز روســتایی و عشــایر ق
همایی لطیــف بــا بیــان اینکــه تدویــن و تهیــه محتــوای آموزشــی 
خودآمــوز بــرای پایــه اول را بــه اداره آمــوزش و پــرورش اســدآباد 
ــل  ــاده و تحوی ــن آم ــا 28 فروردی ــن کار ت ــزود: ای ــپرده اند، اف س
اداره کل آمــوزش و پــرورش اســتان مــی شــود کــه بیــن دانــش 

امــوزان توزیــع خواهــد شــد.

عدم دسترسی ۴۵ درصدی دانش آموزان در رزن
در شهرســتان رزن نیــز آمــار هــا از محرومیــت و عــدم دسترســی 
ــدم  ــن ع ــه ای ــت دارد ک ــوزان از حکای ــش آم ــدی دان 4۵ درص
دسترســی قطعــا مــی توانــد مشــکاتی را بــرای دانش آمــوزان در 

امتــداد رونــد آموزشــی ایجــاد کنــد.
ــتان رزن  ــرورش شهرس ــوزش و پ ــت آم ــی، سرپرس ــی عباس عل
در همیــن زمینــه گفــت: تمــام مدیــران و آمــوزگاران شهرســتان 
بــه شــبکه شــاد متصــل شــده انــد و در طــول مــدت تعطیلــی 
مــدارس بــه علــت شــیوع بیمــاری کرونــا تمــام تــاش خــود را 

بــه کار بســته ایــم تــا آمــوزش تعطیــل نشــود.
ــکان  ــی ام ــر دلیل ــه ه ــه ب ــی ک ــش آموزان ــرای دان ــزود: ب وی اف
ــوزگاران  ــدارد آم ــود ن ــازی وج ــاط در فضــای مج ــراری ارتب برق
منطقــه، در فواصــل زمانــی مشــخص بــا مراجعــه حضــوری بــه 
منــازل آنهــا در نقــاط دور افتــاده شهرســتان ســعی کــرده انــد 

ــرار باشــد. ــاط آموزشــی برق ارتب

۳۰ الی ۴۰ درصد دانش آموزان در شبکه شاد عضو شده اند
عباســی اســتفاده از ظرفیتهــای مجــازی را بــرای آمــوزش 
موثرتریــن راه ممکــن دانســت و اضافــه کــرد: دانــش آموزانــی که 
دسترســی بــه فضــای مجــازی ندارنــد بــا تولیــد محتــوا و نــرم 

ــد. ــد ش ــوش داده خواهن ــای آموزشــی آم افزاره
عباســی بــا تاکیــد بــر اینکــه 30 الــی 40 درصــد دانــش آمــوزان 
در شــبکه شــاد عضــو شــده انــد، افــزود: در روزهــای آتــی بایــد 
تــاش کنیــم تــا جمعیــت بیشــتری از دانــش آمــوزان در شــبکه 

شــاد عضــو شــوند و رونــد آموزشــی ادامــه داشــته باشــد.
وی بــا اشــاره بــه عــدم دسترســی برخــی از دانــش آمــوزان بــه 
فضــای مجــازی در مناطــق کــم برخــوردار عنــوان کــرد: تــاش 
کــرده ایــم تــا هیــچ دانــش آمــوزی بــدون ارتبــاط بــا مجموعــه 

آموزشــی در شهرســتان نباشــد.
ــادی و  ــه گــزارش عصــر همــدان؛ همانطــور کــه در فضــای ع ب
شــرایط طبیعــی جامعــه و طبــق قانــون اساســی آمــوزش رایــگاه 
حــق همــه دانــش آمــوزان در کشــور اســت در شــرایط خــاص 
ــق فضــای  ــگان از طری ــد آموزشــی رای ــز رون ــا نی ــاری کرون بیم
مجــازی یــک ضــرورت غیــر قابــل انــکار اســت هــر چنــد وزارت 
آمــوزش و پــروش بــه ایــن امــر خیلــی توجهــی نداشــته امــا در 
ــرایط  ــوزان در ش ــش آم ــل دان ــه تحصی ــز ب ــدان نی ــتان هم اس
ــتان  ــی در اس ــی برنامگ ــده و ب ــی نش ــدان توجه ــی چن کرونای
همــدان نمــود بیشــتری دارد بطــوری کــه هــر شهرســتانی برنامه 
ــا از یــک  خــود را اجــرا و بعــد از مدتــی متوقــف مــی کنــد و ی

پیــام رســان بــه پیــام رســان دیگــری کــوچ مــی کنــد!
ــوزش  ــعه آم ــاال، توس ــرعت ب ــا س ــگان ب ــت رای ــراری اینترن برق
ــه  ــی ب ــای آموزش ــته ه ــال بس ــور و ارس ــون مح ــای تلویزی ه
ــدارس  ــان در م ــور معلم ــوردار و حض ــم برخ ــق ک ــه مناط هم
بــرای پاســخ گویــی بــه ســواالت دانــش آمــوزان و هزینــه کــردن 
برخــی از بودجــه هایــی کــه بــرای اموراتــی در مــدارس صــرف 
مــی شــد – کــه اینــک بــا تعطیلــی بــا اســتفاده مانــده اســت-

بــرای تحصیــل دانــش آمــوزان اقداماتــی اســت کــه باید مــد نظر 
ــر از  ــا دیگ ــرد ت ــرار گی ــرورش اســتان ق ــوزش و پ ــر کل آم مدی
ــده  ــرای ســازماندهی آمــوزش ســخن ران ــا معلــوم ب آینــده ای ن
نشــود و هــر چــه ســریعتر و بــا اقــدام عاجــل دانــش آمــوزان را از 
آمــوزش محــروم نکننــد و مهمتــر از ایــن مــوارد آمــوزش مجازی 
نبایــد بــه گونــه ای باشــد کــه بــا یــک روش ســعی در تدریــس 
دروس بــه دانــش آمــوزان داشــته باشــیم و بایــد از همــه ظرفیــت 
هــای فضــای مجــازی بصــورت یکپارچــه و مــدون اســتفاده شــود 
از تدریــس در صــدا و ســیما و فضــای مجــازی تــا توزیــع CD  و 

ــزوه و… DVD و ج

مدارس استان تعطیل، آموزش تعطیل، پاسخگویی تعطیل!
چه کسی مسئول بی برنامگی ها است؟



ورزشی اقتصادی،  اجتماعی،  فرهنگی،  سیاسی،  ماهنامه 

صاحب امتیاز و مدیر مسئول :......................... علي چگني 
زیر نظر : ........................................ شوراي نویسندگان 

مدیر هنری: ......................................نسرین جامه بزرگ

ندای پیشرفت و توسعه 

ــه  ــد ب ــد بای ــس دارن ــا نف ــئولین ت مس
ــتی در  ــد. بایس ــت کنن ــردم خدم ــن م ای
ــزاری و  ــابقه خدمتگ ــئولین مس ــن مس بی
ــد  ــرار باش ــردم برق ــه م ــانی ب خدمت رس

مُّ النَّاِقُع ِفي َجْوِفَها یَْهِوي  َها . َو السُّ نْیَا َکَمثَِل الَْحیَِّة لَیٌِّن َمسُّ َو َقاَل )علیه السالم( :َمثَُل الدُّ
ِإلَْیَها الِْغرُّ الَْجاِهُل َو یَْحَذُرَها ُذو اللُّبِّ الَْعاِقُل.

امام علیه الّسالم )در باره دنیا( فرموده است : 1-داستان دنیا چون داستان مار است که 
دست بر آن بكشی نرم و در اندرونش زهر کشنده است، فریب خورده نادان بطرف آن 

می رود، و خردمند پایان بین از آن دوری می گزیند.

ــه  ــی ک ــة مصیبتهای ــمة هم سرچش
ــه  ــت ک ــن اس ــند ای ــا می  کش ملت ه
ــان امورشــان از قشــر اشــراف  متصدی

ــد  باش

حکمت های نهج البالغه 

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

چاپخانه پیام رسانه :.........................................34586731 - 081

محمد حسین خودکار
ــرای غافلگیــر کــردن بشــر از  ــازه ای ب ــا هــر روز ترفندهــای ت کرون
آســتین بیــرون مــی کشــد. مثــا در روزهــای اول شــیوع کووید-1۹ 
در جهــان تصــور مــی شــد کــه کــودکان بــه ایــن بیمــاری مبتــا 
ــودکان  ــط ک ــه فق ــه ن ــد ک ــت ش ــا ثاب ــا بعده ــوند، ام ــی ش نم
ــه  ــد ب ــی توانن ــا م ــد، بلکــه آنه ــا مــی گیرن ــوزادان کرون ــی ن و حت
ــه  ــی در رشــد هم ــش خطرناک ــت، نق ــدون عام ــان ب ــوان ناق عن
ــای  ــه ه ــن در هفت ــند. همچنی ــته باش ــروس داش ــن وی ــری ای گی
اول شــیوع کوویــد-1۹ ادعــا مــی شــد کــه بهبودیافتــگان کرونــا در 
برابــر ابتــای مجــدد بــه ایــن بیمــاری مصــون هســتند، امــا در مــاه 
هــای بعــد، نادرســتی ایــن ادعــا بــا ابتــای مجــدد برخــی افــراد در 
چیــن، ژاپــن و کــره جنوبــی بــه کوویــد-1۹ ثابــت شــد. عــاوه بــر 
ایــن، در چهــار ماهــی کــه از شــیوع کرونــا در جهــان مــی گــذرد، 
توصیــه هــای بهداشــتی نهادهــای علمــی بیــن المللــی دربــاره راه 
هــای پیشــگیری از کرونــا نیــز بــه شــدت تغییر کــرده اســت. زمانی 
ســازمان بهداشــت جهانــی فقــط بــه افــراد بیمــار، اطرافیــان آنهــا و 
کادر درمــان توصیــه مــی کــرد کــه از ماســک اســتفاده کننــد، امــا 
ــه  ــرای جلوگیــری از ابتــا ب ــراد ب بعدهــا گفتــه شــد کــه همــه اف
ــا بــه خصــوص در صــورت حضــور در محیــط هــای عمومــی  کرون
بایــد ماســک بزننــد. یافتــه هایــی از ایــن دســت نشــان مــی دهــد 
ــا رو دســت  ــه همــه انســان ه ــا ب ــر باره ــاه هــای اخی ــا در م کرون
ــاره پیشــرفت علــم خــود  ــا همــه ادعایــی کــه درب زده و بشــریت ب
دارد، تــا کنــون بــه اطاعــات اندکــی دربــاره ایــن ویــروس دســت 

یافتــه اســت.
* با گرم شدن هوا از بین می رود*

در مــاه هــای اول شــیوع کرونــا، مقامــات بســیاری از کشــورها تصور 
ــا گــرم شــدن هــوا  مــی کردنــد کــه همــه گیــری ایــن ویــروس ب
ــد-1۹ در  ــا گســترش کووی ــن تصــور ب ــا ای ــف مــی شــود. ام متوق
کشــورهای نیــم کــره جنوبــی باطــل شــد. پژوهــش هــای بعــدی 

در ایــن زمینــه نشــان داد کــه حتــی امــکان کاهــش نــرخ ســرایت 
کرونــا در تابســتان نیــز تصــور باطلــی اســت، زیــرا اخیــرا ثابت شــده 
اســت کــه ایــن ویــروس حتــی در دمــای ۶0 درجــه ســانتی گــراد 

هــم زنــده مــی مانــد.

* همه افراد الزم نیست ماسک بزنند*
سازمان بهداشت جهانی در ماه های اول همه گیری کووید-1۹ 

استفاده از ماسک را تنها به بیماران و اطرافیان آنها توصیه می کرد. 
اما چند هفته ای است که این سازمان به همه افراد تاکید می کند 
که در صورت حضور در مکان های عمومی حتما ماسک بزنند، زیرا 
بر مبنای آخرین تحقیقات، احتمال می رود که افراد در محیط های 
شلوغ صرفا به خاطر قرار گرفتن در معرض قطرات تنفسی فرد بیمار 

به کرونا مبتا شوند.

*  از انسان به انسان منتقل نمی شود*
در اولیــن روز ســال 2020، مســئوالن بهداشــت جهانــی بــا صــدور 
بیانیــه ای تاکیــد کردنــد که »هیــچ نشــانه ای از انتقال ایــن ویروس 
از انســان بــه انســان وجــود نــدارد.« امــا ده روز پــس از صــدور ایــن 
بیانیــه، مقامــات بهداشــتی هنــگ کنــگ انتقــال ویــروس جدیــد در 
میــان اعضــای یــک خانــواده را تاییــد کردنــد. بــا ایــن حــال، ده روز 
از هشــدار هنــگ کنگــی هــا گذشــت تــا مقامــات بهداشــت جهانــی 
باالخــره موضــوع انتقــال کرونــا از انســان بــه انســان را تاییــد کننــد.

*  از آنفلوآنزای فصلی کشنده تر نیست*
در هفتــه هــای اول شــیوع ویــروس کرونــا، مقامات بهداشــت جهانی 
بــا اســتناد بــه آمارهــای چینــی هــا تاکیــد داشــتند کــه ویــروس 
ــزای فصلــی کشــنده تــر نیســت. امــا بعدهــا کــه  جدیــد از آنفلوآن
کوویــد-1۹ پایــش را بــه کشــورهای بیشــتری بــاز کــرد، مســووالن 
ــا از  ــی کرون ــر ناش ــرگ ومی ــار م ــودن آم ــر ب ــازمان باالت ــن س ای

ــازمان در  ــن س ــز ای ــل نی ــه قب ــد. دو هفت ــد کردن ــزا را تایی آنفلوان
اطاعیــه ای اعــام کــرد کــه کوویــد-1۹ حداقــل ده برابــر کشــنده 

ــزای فصلــی اســت. تــر از آنفلوان

* صابون باعث نابودی کرونا می شود*

از ابتدای شیوع کرونا تا همین امروز شست وشوی دست با آب و 
صابون به عنوان راهکاری موثر برای پیشگیری از ابتا به این ویروس 

شناخته می شود.
امــا در هفتــه هــای اخیــر ثابــت شــده اســت کــه برخــاف تصــور 
اولیــه کارشناســان بهداشــتی، شســت وشــو بــا آب و صابــون باعــث 
نابــودی ویــروس هــای موجــود روی دســت نخواهــد شــد و بــا ایــن 
کار فقــط ویــروس هــا از ســطح دســت بــه چــاه فاضــاب منتقــل 

مــی شــوند.

* رعایت فاصله یک متری کافی است *

در چهــار مــاه گذشــته همــواره اطاعــات متناقضــی دربــاره میــزان 
ــا منتشــر  ــرای جلوگیــری از ســرایت کرون فاصلــه احتیاطــی الزم ب
ــرای  ــراد ب ــه مــی شــد کــه الزم اســت اف ــل گفت شــده اســت. اوای
پیشــگیری از ابتــا بــه ایــن ویــروس یــک متــر بــا همدیگــر فاصلــه 
داشــته باشــند و بعدهــا ایــن فاصلــه احتیاطــی بــه یــک ونیــم تــا دو 
متــر افزایــش یافــت. امــا اخیــرا گــزارش هایــی از انتقــال کووید-1۹ 

در فاصلــه بیــش از چهــار متــری نیــز منتشــر شــده اســت.

* حیوانات به کرونا مبتال نمی شوند *
تــا همیــن یــک ماه پیــش بســیاری از کارشناســان بهداشــتی معتقد 
بودنــد کــه حیوانــات بــه کرونــا مبتــا نمــی شــوند. امــا در یــک مــاه 
گذشــته مــواردی از ابتــای چنــد ســگ و گربــه خانگــی در هنــگ 
کنــگ و حتــی یــک ببــر در بــاغ وحــش نیویــورک بــه کوویــد-1۹ 
منتشــر شــده اســت. همچنیــن ســه هفتــه پیــش تحقیقــات یــک 
موسســه پژوهشــی چینــی نشــان داد کــه گربــه هــا مــی تواننــد این 
ویــروس را بــه همنوعــان خــود، ســگ هــا، احشــام، ماکیــان و حتــی 

انســان هــا منتقــل کنند.

*  کودکان کرونا نمی گیرند *
در هفتــه هــای اول همــه گیــری کرونــا، ایــن تصــور وجــود داشــت 
کــه کــودکان بــه کرونــا مبتــا نمــی شــوند. امــا یافتــه هــای بیشــتر 
ــدون ایــن کــه خودشــان  ــا بیشــتر کــودکان ب نشــان داد کــه اتفاق
ــدون  ــان ب ــم ناق ــد و در حک ــی گیرن ــا م ــند، کرون ــه باش متوج
عامــت، آن را بــه دیگــران انتقــال مــی دهنــد. همچنیــن چنــدی 
ــه  ــرد اگرچ ــت ک ــی ثاب ــی در چین ــه تحقیقات ــک موسس ــش ی پی
شــدت نشــانه هــای کوویــد-1۹ در کــودکان کمتــر از بزرگســاالن 
اســت، امــا خردســاالن و بخصــوص نــوزادان در برابــر ایــن بیمــاری 

آســیب پذیرنــد.
* سرایت پذیری آن کمتر از سارس است *

ــرخ  ــا، ن ــیوع کرون ــاه ش ــن م ــی در دومی ــت جهان ــازمان بهداش س
ــن زد و  ــا 2/۵ تخمی ــن 1/4 ت ــروس را بی ــن وی ــری ای ــرایت پذی س
اعــام کــرد کــه ســرعت انتقــال کوویــد-1۹ کمتر از ســارس اســت. 
ــان داد  ــوئدی نش ــگران س ــات پژوهش ــج تحقیق ــا نتای ــا بعده ام
ــن حــرف هاســت. در آن  ــر از ای ــد-1۹ بســیار مســری ت کــه کووی
پژوهــش، نــرخ انتقــال ایــن بیمــاری بیــن 2/7۹ تــا 3/28 اعام شــد 
و پژوهشــگران ســوئدی تاکیــد کردنــد کــه کرونــا جدیــد با ســرعتی 

بیشــتر از ســارس در حــال گســترش اســت.

  * ابتال به کرونا مصونیت می آورد*
در نخســتین هفتــه هــای شــیوع کرونــا تصــور مــی شــد کــه افــراد 
ــاری  ــن بیم ــه ای ــود نســبت ب ــس از بهب ــد-1۹، پ ــه کووی ــا ب مبت

مصونیــت پیــدا مــی کننــد.
امــا در دومیــن مــاه پیدایــش ویــروس جدیــد انتشــار نتایــج یــک 
ــد از  ــای 14درص ــت کرون ــه تس ــان داد ک ــن نش ــش در چی آزمای
ــم  ــش ه ــه پی ــت. دو هفت ــده اس ــت ش ــه مثب ــاران بهبودیافت بیم
گــزارش هایــی از کــره جنوبــی منتشــر شــد کــه حاکــی از ابتــای 

ــود. ــد-1۹ ب ــه از کووی ــرد بهبودیافت مجــدد ۹1 ف

* مردم با »ایمنی گله ای« مصون می شوند*
در مــاه هــای اول شــیوع کرونــا مقامــات کشــورهای مختلــف امیدوار 
ــراد  ــروس در اف ــن وی ــی از ای ــادی ناش ــی ب ــد آنت ــه تولی ــد ک بودن
بهبودیافتــه بتوانــد باعــث »ایمنــی گلــه ای« جمعیت قابــل توجهی 
نســبت بــه کوویــد-1۹ شــود. حتــی برخــی سیاســتمداران اظهــار 
امیــدواری کردنــد کــه بحــران کرونــا بــا ابتــای 70 درصــد از مــردم 
بــه ایــن ویــروس بــه پایــان خواهــد رســید. بــا ایــن حــال، آخریــن 
یافتــه هــای کارشناســان بهداشــت جهانــی نشــان مــی دهــد کــه 
خــون تعــداد کمــی از بهبودیافتــگان حــاوی آنتی بــادی الزم اســت.

 *کرونا در هوا باقی نمی ماند*
ابتــدا تصــور مــی شــد قطــرات تنفســی بیمــاران کرونایــی بــه ندرت 
درهــوای اطــراف آنهــا باقــی مــی مانــد. امــا ســه هفتــه پیــش یــک 
ــق  ــد از طری ــی توان ــا م ــت کردکرون ــی ثاب موسســه پژوهشــی ژاپن
اســپری شــدن قطــرات ریــز و مانــدن طوالنــی مــدت در هــوا منتقل 
شــود. ویدئوهــای ضبــط شــده از ســوی محققــان ژاپنــی نشــان مــی 
دهــد وقتــی فــرد مبتــا بــه کرونــا در اتاقــی بســته ســرفه مــی کند، 
ذرات بســیارریزی از دهانــش خــارج مــی شــود کــه تــا 20 دقیقه در 

هــوا باقــی مــی ماند./جــام جــم

12 نمونه از تصورات رایج مجامع علمی جهان درباره ویروس کرونای جدید که بعدها اشتباه از آب درآمد 
رودست های کرونا
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ــداهلل  ــر عب ــن دکت ــرم مرحومی ــای محت ــواده ه خان
ــجاعیان  ،  ــف ش ــد ، نج ــعید پارون ــاج س ــی ،  ح عطائ
علــی اصغــر )آقــا اهلل(شــهبازی ، حاجیــه خانــم گرجــی 
ابوالفتحــی ، حــاج آقــا مــراد رســتمی ،  محمــد صــادق 
کیانــی ، گلمــراد ســاکی،  حــاج علــی قیاســی ، ایــران  
ــوروزی(،  ــت اهلل ن ــر هدای ــای دکت ــادر آق ــوروزی )م ن
ــاج  ــد ، ح ــب ون ــیرزاد حبی ــفائی ،ش ــز ش روح انگی
ــالکی ،  ــا س ــید حمیدرض ــیدی ، س ــا رش ــد رض محم
ــی  ــه درویش ــم معصوم ــه خان ــات ، حاجی ــراهلل بی خی
ــی (،  ــود یزدان ــان و محم ــی احس ــهیدان عل ــادر ش )م
ــمس (،  ــهریار ش ــدس ش ــر مهن ــمس )خواه ــرم ش اک
بهــار شــهبازی ، محمــد علــی احمدونــد )پــدر شــهید 
پرویــز احمدونــد (، رضــا مــراد قیاســی ، حــاج محمــد 
ــت اهلل  ــاج حج ــودرزی ، ح ــوب گ ــی ، ای ــی بخش عل
شــهبازی ، نورالعیــن موســوی ، خــداداد ســاکی ، حجــت 
اهلل میرزائــی ، محســن مهــدوی ، حــاج محمــد حســین 
کیانــی ، حــاج کریــم شــهبازی ، حاجیــه خانــم فــردوس 
ــرم  ــواده محت ــهبازی)داماد خان ــن ش ــد ، بهم مومیون
ــی  ــوری ، احمــد خزائ ــی شــاهمراد ن رســالتی ( ، کربالئ
ــین  ــر حس ــاج امی ــد ، ح ــا کمرون ــیف ، رض ــد س ، صم
سیاهوشــی  ، حــاج نــوروز علــی احمدوند)پــدر آقایــان 

ــد( ــد و کاووس احمدون ــجاع احمدون ــر ش دکت

ــی و  ــت حضرتعال ــت درگذشــت وارده را خدم بدینوســیله مصیب
خانــواده محتــرم تســلیت عرض نمــوده بــرای آن مرحــوم مغفرت 
الهــی و بــرای شــما و ســایر بازمانــدگان از خداونــد منــان صبــر 

مســئلت داریــم .
ماهنامه و پایگاه خبری فریادنهاوند

****************
خانواده محترم سوری و حیدری و سایر بازماندگان 

ــم  ــه خان ــه حاجی ــت مرحوم ــر درگذش ــف و تاث ــت تاس ــا نهای ب
ــال  ــد متع ــرم حیــدری را تســلیت عــرض نمــوده، از خداون محت
بــرای آن مرحومــه غفــران الهــی و بــرای شــما و خانــواده گرامــی 

صبــر و شــکیبایی مســئلت داریــم .
ماهنامه و پایگاه خبری فریاد نهاوند

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

جناب آقای سپهری روابط عمومی محترم آموزش و 
پرورش شهرستان نهاوند  و سایر بازماندگان

بــا نهایــت تاســف و تاثــر درگذشــت مــادر گرامیتــان را تســلیت 
عــرض نمــوده، از خداونــد متعــال بــرای آن مرحومــه غفــران الهی 
و بــرای شــما و خانــواده گرامــی صبــر و شــکیبایی مســئلت داریم.
ماهنامه و پایگاه خبری فریاد نهاوند

انا هلل وانا الیه راجعونانا هلل وانا الیه راجعون

ــره  ــان از به ــی علیمرادی ــی ورزش ــه فرهنگ ــی مجموع ــر فن مدی
ــر در  ــه باظرفیــت اســکان ۹0 نف ــن مجموع ــگاه ای ــرداری خواب ب
آینــده نزدیــک خبــرداد . فرهــاد ادیب گفــت : ســاختمان خوابگاه 
ایــن مجموعــه بــه علــت دالیــل نامعلــوم در دوره مدیریــت قبلــی 
ــن موضــوع باعــث شــده  ــوده اســت کــه ای ســالها بااســتفاده ب
ــگاه وارد شــود.  ــن خواب ــزات ای ــه تاسیســات و تجهی خســارتی ب
ــکاران و  ــکان ورزش ــت اس ــت: جه ــار داش ــه اظه ــب در ادام ادی
میزبانــی مســابقات مختلــف نیاز اســت کــه خوابگاه ایــن مجموعه 
هرچــه ســریعتر آمــاده شــود ، کــه در ایــن راســتا طــی جلســاتی 
کــه برگــزار شــده اســت امیــدوارم در آینــده ای نــه چنــدان دور از 
ایــن ظرفیــت با حمایــت مســئوالن شهرســتان و متولیــان ورزش 

اســتفاده و بهــره بــرداری کامــل صــورت گیــرد.

مش صادق)52(بهره برداری از خوابگاه مجموعه علیمرادیان نهاوند

* فریاد نهاوند

 مش صادق................به قلم..... جوالدوز
و  ورزش  اداره  ســابق  رئیــس  عــزل  پــی  در 
جوانــان خبــری در کانــال هــای خبــری درج 

ــود . ــده ب ش
ــا  ــان دنی ــان جهــان  عــزل شــد و قهرم کــه قهرم

ــه ریاســت رســید. ــه جــای وی ب ب
ــا  مــش صــادق داشــت لــب حــوض خونشــون ب

ــازی میکــرد... دســتش تــوی آب ب
خدایــا ســرم مــات مونــه .... وا ، ای همــه  مطالعــه 

،هــام ، مــه ،فــرق جهانــه وا دنیــا نمــی نــم .
 رو بــه نــوه ش کــرد و گفــت :بــن جــی ارم 
ــه بخــوو  بنــم ســر در میــاری فــرق  »جیــرم« ،این

ــا شــیه ! این
نــوه مــش صــادق کــه دانشــجوی فعالــی در 
مجامــع سیاســی و اهــل مطالعــه هــم هســت 
ــان  ــورش از جه ــرم منظ ــون بنظ ــا ج ــت: آق گف
ــا اینــه کــه اونــی کــه عــزل شــد و قهرمــان  ودنی
ــابق  ــده س ــان نماین ــه جه ــوط ب ــود مرب ــان ب جه
ــده ،  ــت و االن اوم ــان دنیاس ــه قهرم ــی ک و اون

ــده !! ــده جدی ــای نماین ــان دنی قهرم
ــه  ــد ک ــوت ش ــات و مبه ــان م ــادق چن ــش ص م
نزدیــک بــود خــودش رو در آب حــوض غــرق 
کنــه . .... ناگهــان بخــودش اومــد و گفــت : 

 ، گفتــم  مــه 
یــه چــی بیــه 
پــس   . رولــه 

. جــووو  ای 
کــه  گفتــم 
ناونــه  اینجــه 
... همــه چیمــو 
همــه  و  بایــد 
چیمــو بیــا !! ... 
هــی رولــه ...

يك زبان دارم، دو تا دندان لق
           مي زنم تا مي توانم حرف حق

انا هلل وانا الیه راجعون

هو الباقی
ــون  ــد، روحانی ــریف نهاون ــردم ش ــالع م ــه اط ب
و  فرهیختــه  دانشــجویان  و  اســاتید  و  معظــم 
دوســتان و آشــنایان معــزز میرســاند؛ جنــاب 
ــورخ ۱۵  ــی در م ــه  عطای ــد ال ــر عب ــای دکت آق
ــالش  ــی و ت ــت قلب ــت ایس ــه جه ــفند ۱۳۹۸ ب اس
ــس  ــت و پ ــاء اهلل پیوس ــه لق ــکان، ب ــام پزش نافرج
ــب  ــامگاه ۱۳رج ــه در ش ــالش مجاهدان ــالها ت از س
ــه۲7۳۳-۲۳۲  ــش در قطع ــدی خوی ــگاه اب در آرام

ــت. ــران آرام گرف ــرای ته ــت زه بهش

ــام و  ــخ اس ــه تاری ــتاد فرهیخت ــدوق و اس ــان ص ــن انس ای
ــم  ــم و تعل ــرف تعلی ــود را ص ــر خ ــه عم ــدوم ک ــر خ مدی
تاریــخ اســام و ترویــج و تبلیــغ تاریــخ تمــدن ایــران 
اســامی در ســنگر معلمــی دانشــگاه نمــود؛ خدمــات 
بیشــماری در توســعه علمــی و فرهنگــی شهرســتان نهاونــد 
و منطقــه غــرب کشــور ایفــاء نمــود و در کســوت مؤســس 
ــه  ــوول منطق ــد، مس ــور نهاون ــام ن ــگاه پی ــت دانش و ریاس
شــش دانشــگاه پیــام نــور کشــور، دبیــر کنگــره بزرگداشــت 
ــد و ... در جهــت  ــه نهاون ــی، ریاســت دانشــگاه دختران بوعل

ــاد. ــامی گام نه ــران اس ــای ای اعت
ضمــن تشــکر از حضــور شــما در مراســم تشــییع و تدفیــن 
ــلیت و  ــای تس ــام ه ــال پی ــرده و ارس ــفر ک ــز س آن عزی
تمــاس هــای مــردم عزیــز، روحانیــون محتــرم و همــکاران 
معــزز آن مرحــوم و ســایر دوســتان و آشــنایان بــه خصــوص 
امــام جمعــه  المســلمین مغیثــی،  حجــت االســام و 
ــرم  ــر محت ــی وزی ــر غام ــد، دکت ــتان نهاون ــرم شهرس محت
ــرم دانشــگاه و  ــاوری و اســاتید محت ــات و فن ــوم، تحقیق عل
ــه اطــاع میرســاند  ــات کشــوری و لشــگری، ب دیگــر مقام
بدلیــل گســترش بیمــاری کرونــا در ســطح کشــور و لــزوم 
جلوگیــری از شــیوع آن، مجالــس ترحیــم آن مرحــوم فقیــد 
ــد و در  ــد ش ــزار نخواه ــد برگ ــدان و نهاون ــران، هم در ته
خصــوص مراســم یادبــود آن فقیــد ســعید متعاقبــا اطــاع 

رســانی خواهــد شــد.
امیــد وافــر داریــم دعــای خیــر خــود را بدرقــه  راه آن عزیــز 

ســفر کــرده فرماییــد.   
 

از طرف  بازماندگان 
خانواده عطایی و بیت آیت ا... حیدری

کوویــد 1۹ و آنفوالنــزا هــر دو بیمــاری تنفســی ایجــاد 
ــا عائمــی کــه میتواننــد خیلــی شــبیه  مــی کننــد ، ب
ــه در  ــم وجــود دارد کک ــی ه ــاوت های ــا تف باشــند ، ام

ــه اختصــار بررســی مــی کنیــم . ایــن مطلــب ب
دوره نهفتگــی : دوره نهفتگــی -1۹ بیــن دوتــا 14 
ــرل  ــزی کنت ــای مرک ــه ه ــاس گفت ــر اس ــت . ب روز اس
و پیشــگیری از بیمــاری هــا CDC  میانگیــن دوره 
نهفتگــی کوویــد -1۹ حــدود چهــار روز تخمیــن شــده 
ــاه  ــزا کوت ــی آنفوالن ــه دوره نهفتگ ــی ک ــت : در حال اس
تــر اســت. بیــن یــک تــا چهــار روز و میانگیــن حــدود 

روز. دو 

عالئم:
ــب،  ــد از :ت ــد -1۹ عبارتن ــم کووی ــن عائ ــایع تری ش
ــم  ــه عائ ــس . از جمل ــی نف ــتگی و تنگ ــرفه، خس س
ــا  ــزش ی ــدن درد،آبری ــه ب ــوان ب ــم میت ــر شــایع ه کمت
گرفتگــی بینــی، گلــودرد و تهــوع یــا اســهال اشــاره کرد.

همــان طــور کــه احتمــاال میدانید،برخــی مبتایــان هیچ 
عائمــی بــروز نمیدهند.عائم آنفوالنزا شــامل اینهاســت 
: تــب لرز،ســرفه ،خســتگی،بدن درد،ســر درد،آبریــزش 
یــا گرفتگــی بینی،گلــودرد و تهــوع و اســهال. امــا همــه 
آنفوالنزایــی هــا تــب دار نمیشــوند ،درضمن،عــاوم 

ــد اســتفراغ و کــودکان بیشــتر اســت. گوارشــی مانن

نحوه شروع عالئم: 
ــه  ــد و ب ــم اولیــه کوویــد -1۹ معمــوال خفیــف ترن عائ
ــزا  ــم آنفوالن ــروع عائ ــا ش ــدت میگیرند،ام ــج ش تدری

ــت . ــی اس ــب ناگهان اغل

شدت وروند بیماری
بــه  ابتــا  تأییــد شــده  حــدود20 درصــد مــوارد 
کوویــد-1۹ شــدیدند:برخی افــراد ممکــن اســت در 
بعد،دچــار  بیماری،میانگیــن هشــت روز  هفتــه دوم 
ــت  ــی اس ــن در حال ــوند. ای ــی ش ــم تنفس ــدید عائ تش
کــه مــوارد غیــر پیچیــده آنفوالنــزا معمــوال حــدود ســه 
تــا هفــت روز طــول میکشــند :در برخــی افــراد ، ســرفه 
و خســتگی ممکــن اســت تــا دو هفتــه یــا بیشــتر ادامــه 

ــد. ــدا کن پی
دوره سرایت پذیری:

هنــوز دقیقــا مشــخص نیســت کــه مبتایــان بــه 
کوییــد-1۹ تــا چــه زمانــی دیگــران را آلــوده میکننــد، 
امــا بــه نظــر میرســد بیمــاری تــا زمانــی کــه فــرد دارای 
عائــم اســت ، بیشــترین ســرایت پذیــری را دارد:حتــی 
ممکــن اســت کــه فــرد پیــش از ظهــور عائــم در حــال 
ــزا  ــه آنفوالن ــان ب ــا مبتای ــد. ام ــاری باش ــش بیم پخ
ــج  ــا پن ــم ت ــور عائ ــش از ظه ــک روز پی ــد از ی میتوانن
الــی هفــت روز پــس از بیمــار شــدن ویــروس پراکنــی 

کننــد ./جــام جــم

کرونا با آنفوالنزا چه فرقی دارد


