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عناوین مطالب
نیمــی از فرصــت اعــام شــده بــرای تعییــن تکلیــف »مدیــران پــروازی« 

گذشــت و ...
»مدیــران پــروازی« معمــوال لقــب مدیرانــی اســت کــه پســت و مقامشــان 
ــه مــوارد  ــه و زندگیشــان جــای دیگــری، از جمل ــی خان جایــی اســت ول
و مشــکات مدیــران پــروازی )ســوای خطــرات احتمالــی ناشــی از رفــت 
و آمــد بــرای خودشــان(، مــی تــوان بــه اســتفاده از خودروهــای دولتــی 
و مصــرف روزانــه ســوخت و مســتهلک نمــودن آنهــا، تفویــض اختیــارات 
ــود،  ــاب خ ــور در غی ــل فصــل ام ــرای ح ــتان ب ــر دس ــه زی ــی ب غیرقانون
ــرای  ــدی ب ــان بن ــد، زم ــت و آم ــی حوصلگــی ناشــی از رف خســتگی و ب
ــی و کاری  ــد کیف ــی در رون ــی منف ــر بخش ــواده و اث ــتر خان ــدار بیش دی

آنهــا اشــاره کــرد.
ــواده خــود در عمــق مشــکات  ــه حاضــر نباشــد همــراه خان ــری ک مدی
ــی  ــش زندگ ــر همکاران ــای دیگ ــه ه ــردم و دغدغ ــراه م شهرســتان و هم

ــا را مــی خواهــد. ــا و هــم هســته خرم ــه تعبیــری، هــم خرم کنــد، ب
چنیــن مدیــری چگونــه مــی توانــد مشــکات  شهرســتان محــل خدمــت 
خــود را درک کنــد، حــال آنکــه همکارانــش نیــز پــروازی باشــند)که ایــن 

نیــز خــود بحــث دیگــری ســت ( .
ــد،  ــد نکن ــای محــل کارش خری ــی ه ــا و نانوای ــازه ه ــه از مغ ــری ک مدی
ــدارس محــل کار  ــش در م ــرد و فرزندان ــره نگی ــات آن محــل به از خدم
، تحصیــل نکننــد )باالخــص مدیــران حــوزه هــای آموزشــی در ســطوح 
ــا  ــه آنه ــود را ب ــدان خ ــردم فرزن ــد م ــار دارن ــه انتظ ــف( چگون مختل

ــپارند؟؟؟ بس
 بــه راســتی، مشــکل کجاســت؟؟؟ چــه کســی بایــد درد مــردم را 
ــخگو  ــد پاس ــتان بای ــتان و اس ــی در  شهرس ــه مقام ــا چ ــد؟؟؟ و ی بفهم

باشــد ؟؟؟
استاندار؟؟ مدیران کل؟؟ فرماندار؟؟ یا نماینده ؟؟

عــاوه بــر اینهــا، آییــن نامــه لــزوم اقامــت مدیــران در محــل ماموریــت 
ــق اصــل  ــر طب ــه پیشــنهاد وزارت کشــور ب ــه در شــهریورماه 1384 ب ک
138 قانــون اساســی بــه تصویــب رســید، کــه بــر لــزوم انتخــاب و انتصاب 
مدیــران واحدهــای اجرایــی در ســطوح اســتان و شهرســتان )بــا در نظــر 
گرفتــن ضوابــط قانونــی شــورای عالــی اداری( تأکیــد دارد و عنــوان مــی 
ــد  ــراد واج ــا از اف ــی، ترجیح ــای مدیریت ــت ه ــدی پس ــرای تص ــد: ب کن

شــرایط ســاکن در محــل خدمــت اســتفاده کننــد. 
پــس چــرا بــا وجــود قانــون و  تذکــر هــای پــی در پــی، مســئولین امــر 

بــر ایــن اصــل توجهــی ندارنــد؟؟؟
متاســفانه بــروز ایــن پدیــده در شهرســتان نهاونــد طــی ســال هــای اخیــر 
ــح کاری، در  ــک صب ــط ی ــر فق ــه اگ ــه ، بطــوری ک ــادی گرفت شــدت زی
ــم ، شــاهد قطــاری از ماشــین  ــرار گیری ــه همــدان« ق ــد ب محــور »نهاون
ــدان و  ــمت »هم ــه از س ــتان ک ــص شهرس ــی مخت ــاک دولت ــای پ ه
ــند ،  ــی باش ــود م ــل کار خ ــه مح ــدن ب ــه ش ــال روان ــان » در ح آورزم

ــر دارد !!! ــه جــای بســی تعجــب و تاث ــود ک ــم ب خواهی
آیــا در شــرایطی کــه بایــد  اقتصــاد مقاومتــی ســرلوحه کار همــه 
مســئولین قــرار گیــرد، ایــن حرکــت در تضــاد بــا فرمایشــات رهبــر فرزانه 

ــت؟؟؟ ــاب نیس انق
عــاوه بــر همــه اینهــا، یکــی از مهمتریــن بندهــای حقــوق شــهروندی، 
رعایــت وقــت شناســی و حضــور بــه موقــع کارکنــان و مدیــران دســتگاه 

هــای اجرایــی دولتــی و خصوصــی درمحــل کار اســت .
خاصــه اینکــه ، »پــروازی بــودن« عــاوه بــر ایجــاد هزینــه بــرای مــردم 
و ســاختار ســازمانی ادارات، بــر خــاف خــط و مشــی مدیریــت اســامی 
ــال  ــی و فع ــران غیربوم ــی مدی ــر از برخ ــن تقدی ــان  ضم ــت. درپای اس
ــدای دوران مســئولیت ، خــود  ــژه، از ابت ــا احســاس مســئولیت وی ــه ب ک
ــدرکاران  ــد، از دســت ان ــواده شــان در شهرســتان اســکان یافتــه ان و خان
و مدیــران ارشــد اســتانی و شهرســتانی و همچنیــن  نماینــده مردمــی و 
ــه وعــده هــای داده  پیگیــر شهرســتان، انتظــار نظــارت بیشــتر، عمــل ب
ــا پایــان  شــده در ایــن زمینه)جهــت تعییــن تکلیــف مدیــران پــروازی ت
تیرماه(هســتیم تــا شــاهد جلوگیــری از ادامــه  و تکــرار چنیــن پدیــده هــا 

ــات مشــابه در ســطح شهرســتان باشــیم. و انتصاب
یادمــان باشــد، ایــن شــهر سرشــار از  ظرفیــت هــای ویــژه و منابــع غنــی 
نیــروی انســانی دلســوز و متعهــد)در شهرســتان و اقصــی نقــاط کشــور( 
اســت.کافی اســت آنهــا را در یابیــم و بــه آنهــا اعتمــاد کنیــم. باشــد کــه 
بــا اولویــت دادن بــه فرزنــدان »نهاونــد« در راه توســعه شهرســتان، گامــی 

»نــو«  برداریــم .  همیــن .

نیمی از فرصت اعالم شده
 برای تعیین تکلیف "مدیران پروازی"

                گذشت و ...

ندای پیشرفت و توسعه 

ــتان  ــد ادارات  شهرس ــران جدی ــان ، مدی آقای
نهاونــد ، انتصــاب  شایســته شــما را بــه 
مدیریــت ادارات زیــر تبریــک و تهنیــت گفتــه 
و بــرای شــما در خدمتگــزاری بــه مــردم و نظام 
ــت و  ــامی آرزوی موفقی ــوری اس ــدس جمه مق

ــم . ــربلندی داری س

جناب آقای مهندس بیژن ترابیان
ریاست سابق اداره صنعت معدن و تجارت شهرستان نهاوند

 

آقای دکتر سیامک دانشور

ریاست محترم شبکه بهداشت و 
درمان شهرستان نهاوند 

آقای مهندس 
منصور غامی ذاکری

 مدیریت توزیع نیروی برق 
شهرستان نهاوند

آقای مهندس
 علی هاشم ده پهلوان

 ریاست اداره آب و فاضاب 
شهرستان نهاوند

آقای نقی کاکاوند 

ریاست اداره صنعت ،معدن و 
تجارت شهرستان نهاوند

با حضور محمد رضوانی فر، مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی )شستا( ، سعید لقمانی، مدیرعامل شرکت 
فراورده های نسوز ایران ، شهبازی نماینده مردم نهاوند ، شاهرخی استاندار و مسئولین استانی و شهرستانی :

سرمایه گذاری شرکت شستا 
برای استحصال منیزیم از دولومیت در نهاوند  ، کلید خورد

تو را اي کهن بوم و بر، دوست دارم نهاوند

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

آزمایشگاه تشخیص طبي
دکتر زهرا رضوي

طرف قرارداد با کلیه ي بیمه ها، بیمه ي روستایي، بیمه ي طایي 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                             میكروب شناسي  

        
 نمونه گيري در منزل و ارسال جواب آزمايش به نشاني

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

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

بــی شــک تــاش هــا و خدمــات ارزنــده حضرتعالــی در اذهان 
ــدگار اســت ، برایتــان  ــد مان مــردم شــریف شهرســتان نهاون

آرزوی ســامتی و موفقیــت مــی نمائیــم .

جمعی از کسبه  و بازاریان 
و سرمایه گذاران شهرک صنعتی نهاوند

خانه سست معلولين نهاوند 
بالی جانشان نشود

پروژه پياده  راه سعدی تا پايان 
شهريورماه امسال به سرانجام می رسد

دهه كرامت يادآور تمام خوبی ها و 
جمال انسانی

بام نهاوند
 سكويی برای تحول گردشگری 

سخنرانی رهبر انقالب در ارتباط تصويری 
با همايش سراسری قوه قضائيه

دولت و مجلس بی انظباط
 در حوزه مسكن و رابطه مالک و مستاجر
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ــی  ــگ زن ــن کلن ــری در آئی ــراد ناص ــد : م ــاد نهاون فری
شــروع عملیــات احــداث پــروژه فــراوری دولومیــت نهاونــد 
کــه بــا حضــور ســید ســعید شــاهرخی اســتاندار همــدان، 
علیرضــا شــهبازی نماینــده نهاونــد در مجلــس، ســلیمانی 
مدیرعامــل صدرتامیــن، ســعیدلقمانی مدیرعامــل شــرکت 
فــرآورده هــای نســوز ایــران، مــراد ناصــری فرمانــدار نهاونــد 
و دیگــر مســئوالن شهرســتان برگــزار شــد ، اظهــار کــرد: 
نهاونــد ســرزمین چهــار فصلــی اســت کــه از نظــر موقعیــت 
جغرافیایــی و اقتصــادی موقعیتــی بــی نظیراســت و  بــرای 
ــرای توســعه  ــع ب ــواع ســرمایه گــذاری دارد واز نظــر مناب ان
تجــارت و ســرمایه گــزاری بســیار بــی نظیــر اســت چراکــه 

بــه چهــار نقطــه مــرزی کشــور دسترســی آســان دارد.
مــراد ناصــری بــا اشــاره بــه ظرفیــت کــوه آردوشــان نهاونــد 
ــا همــه ســرمایه دولومیــت خــود بهتریــن شــاهدی  کــه ب
بــرای توســعه نهاونــد اســت، گفــت: کــوه اردوشــان بــرای 
یــک مقطــع 1۰۰ ســاله میلیون هــا دالر دولومیــت در 

ــرورش داده اســت . ــان خــود پ دام
وی بــا بیــان اینکــه نهاونــد تنهــا در حــوزه صنعــت و معــدن 
فرصــت ســرمایه گــذاری نــدارد بلکــه در بخش هــای دیگــر 
زمینــه ســرمایه گــذاری دارد ، گفــت: در شهرســتان نهاونــد 
۹ کارخانــه فراورده هــای لبنــی وجــود دارد کــه 3 کارخانــه 
بــه دالیلــی بــه تملــک بانــک در آمــده و ظرفیت ایــن تعداد 
14۶ تــن مــواد لبنــی اســت امــا در حــال حاضــر بــا ظرفیت 
حداقلــی ۹1 تــن شــیر کار می شــود و ۵۵ هــزار تــن نیــاز 

شهرســتان از ســایر شهرســتان ها تأمیــن می شــود.
فرمانــدار نهاونــد بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر ســطح زیر 
کشــت یونجــه در شهرســتان نهاونــد 3 هــزار و ۲۰۰ هکتــار 
اســت، گفــت: در مجمــوع 18۵ هــزار تــن علوفــه دامــی بــه 
صــورت ســاالنه در نهاونــد تولیــد می شــود کــه حــدود 48 

هــزار تــن از آن یونجــه اســت.
ــد  ــت تولی ــن ظرفی ــا ای ــه آی ــوال ک ــن س ــرح ای ــا ط وی ب
ــل ظرفیــت  ــا حداق ــد شــیر ب ــن تولی ــزار ت بیــش از ۹۰ ه
ــرای  ــه ب ــن توجی ــک بهتری ــه خش ــن علوف ــزار ت و 18۵ ه
ــد  ــیری در نهاون ــی گاو ش ــزار راس ــرح ۵ ه ــرای دو ط اج
نیســت؟ عنــوان کــرد: در حــوزه محصــوالت باغــی میــزان 
تولیــد نهاونــد 14۵ هــزار تــن اســت کــه از ایــن میــزان ۶۵ 
هــزار تــن از بهتریــن نــوع ســیب کشــور در نهاونــد تولیــد 
می شــود و آیــا ایــن امتیــاز بهتریــن فرصــت بــرای ایجــاد 

ــد نیســت؟ صنایــع تبدیلــی در نهاون
وی بــا بیــان اینکــه تمامــی ظرفیت هــای شهرســتان نهاوند 
بــه ســرمایه گــذاران معرفــی می شــود، گفــت: امــروز اگــر 
مســئولین نهاونــد جلوتــر از ســرمایه گــذار نباشــند عقــب 
تــر نیــز نخواهنــد بــود بلکــه دوش بــه دوش آنــان حرکــت 
می کننــد. فرمانــدار نهاونــد، تاکیــد کــرد: ســرمایه گــذاری 
در شهرســتان نهاونــد در کمتریــن زمــان بــا حمایــت 

ــد. ــواب می ده ــئوالن ج ــایر مس ــکاری س ــتاندار و هم اس

ــعه  ــردی توس ــند راهب ــد در س ــهم نهاون س
اســتان همــدان میانگیــن ۶۰۰ میلیــارد تومــان 
ســرمایه گــذاری اســت کــه طــی ســه ســال 
۱۸۰۰ میلیــارد تومــان ســرمایه گــذاری انجــام 

ــود ــاد می ش ــغل ایج ــزار ش و ۶ ه

ــتاندار  ــاهرخی اس ــعید ش ــید س ــم س ــن مراس ــه ای در ادام
ــاده ای در  ــوق الع ــای ف ــد ظرفیت ه ــت: نهاون ــدان گف هم
ــی دارد. ــی و معدن ــاورزی، صنعت ــف کش ــای مختل حوزه ه

ــد شایســته همــه  ــا بیــان اینکــه نهاون اســتاندار همــدان ب
خدمــات اســت و بایــد بــه ظرفیت هــا توجــه شــود، گفــت: 
بعــد از انقــاب در ایــن زمینــه بســیار کار شــده امــا نیازهای 

نهاونــد بیــش از اینهــا اســت.

ــا یــادآوری اینکــه در نهاونــد پروژه هــای خوبــی را در  وی ب
دســتور کار اســت امــا امیدواریــم بــا نــگاه خــوب دولــت و 
ــت: در حــوزه  ــری انجــام شــود، گف ــای بهت ــس کاره مجل
اقتصــاد و معیشــت دارای برنامــه منســجم در اســتان 

ــد هســتیم. ــتان نهاون ــدان و شهرس هم
وی افــزود : کــف ســرمایه گــذاری در اســتان همــدان 
طــی ســه ســال آینــده ســاالنه 1۵ هــزار میلیاردتومــان بــا 
ایجــاد ۲۰ هــزار شــغل خواهــد بودشــاهرخی عنــوان کــرد: 
طبــق برنامــه ریــزی انجــام شــده کــف ســرمایه گــذاری در 
اســتان همــدان طــی ســه ســال آینــده ســاالنه 1۵ هــزار 
میلیاردتومــان بــا ایجــاد ۲۰ هــزار شــغل خواهــد بــود کــه 
خوشــبختانه ایــن مهــم در ســال ۹8 محقــق شــده اســت.

شــاهرخی اظهــار داشــت : ســهم نهاونــد در ســند راهبــردی 
ــان  ــارد توم ــن ۶۰۰ میلی ــدان میانگی ــتان هم ــعه اس توس

ســرمایه گــذاری اســت کــه طــی ســه ســال 18۰۰ 
ــزار شــغل  ــذاری انجــام و ۶ ه ــان ســرمایه گ ــارد توم میلی
ایجــاد می شــود. اســتاندار همــدان گفــت: در حــال حاضــر 
ــد  ــان ســرمایه گــذاری در نهاون ــارد توم مقدمــات ۶۰ میلی
ایجــاد شــده اســت. وی بــا یــادآوری اینکه در اســتان همدان 
علیرغــم محدودیت هــا و فشــارهای مالــی و تحریــم اقدامات 
خوبــی همچــون اجــرای ســد گریــن، ســاماندهی محورهای 
مواصاتــی و مــواردی از ایــن دســت پیگیــری شــده، گفــت: 
ــات  ــرعت اقدام ــع س ــق مناب ــا تزری ــم ب ــاش کنی ــد ت بای
ــا اشــاره بــه اینکــه رایزنی هــای  بیشــتر شــود. شــاهرخی ب
صــورت گرفتــه بــرای ســاماندهی محــور کنــگاور گفــت: در 
بخــش معــدن نیــز بــه دنبــال زنجیره هــای تولیــد هســتیم 

تــا محصــوالت خــام فروشــی نشــوند.
ــود  ــدان وج ــتان هم ــال در اس ــدن فع ــت: ۲8۰ مع وی گف
دارد کــه 3۰ نــوع مــواد معدنــی از آنهــا اســتخراج می شــود 
کــه قبــل از ایــن خــام فروشــی می شــدند امــا بــه دنبــال 

ــرآوری هســتیم. ــای ف ایجــاد کارخانه ه
ــر  ــال حاض ــه در ح ــه اینک ــاره ب ــا اش ــدان ب ــتاندار هم اس
14 طــرح معدنــی در شهرســتان های مختلــف اســتان 
همــدان در دســت اجــرا اســت، گفــت: در اســتان همــدان 
ظرفیت هــای فــوق العــاده ای وجــود دارد. 3 گاوداری ۶ 
ــدازی خواهــد شــد.  هــزار راســی در اســتان همــدان راه ان
شــاهرخی بــا اشــاره بــه اینکــه طرح هــای خوبــی همچــون 
ــدازی  ــدان راه ان ــتان هم ــی در اس ــزار راس 3 گاوداری ۶ ه
ــام و  ــا انج ــن پروژه ه ــی از ای ــت: بخش ــد، گف ــد ش خواه

ــز در دســت اجراســت. ــر نی بخشــی دیگ

* سرمایه گذاری شرکت شست
ا برای استحصال منیزیم از دولومیت در نهاوند

 

ــروع  ــی ش ــگ زن ــن کلن ــهبازی در آئی ــا ش ســپس علیرض
ــه  ــد ک ــت نهاون ــراوری دولومی ــروژه ف ــداث پ ــات اح عملی
بــا حضــور اســتاندار همــدان و مدیرعامــل شــرکت شســتا 
ــدازی واحــد تولیــد  ــه منظــور راه ان برگــزار شــد، گفــت: ب
دولومیــت کلســینه و دولومــا و راه انــدازی تولیــد منیزیــوم 
ــی،  ــه معدن ــواد اولی ــی م ــام فروش ــری از خ ــرای جلوگی ب
ــه شــرکت فــرآورده  ــد ب معــدن دولومیــت دوچشــمه نهاون

ــی شــود. ــذار م ــای نســوز واگ ه
شــهبازی از دیگــر اهــداف واگــذاری معدن دولومیــت نهاوند 
را ایجــاد ارزش افــزوده و اشــتغال در منطقــه و تحقــق شــعار 
جهــش تولیــد عنــوان کــرد. وی افــزود: بهره بــرداری از ایــن 
پــروژه مهــم و توســعه صنایــع تکمیلــی در منطقــه، ضمــن 
ایجــاد مزیت هــای صادراتــی بــرای کشــور و شهرســتان، از 

خــروج مقــدار قابــل توجهــی ارز جلوگیــری خواهــد کــرد.
نماینــده مــردم نهاونــد در مجلــس شــورای اســامی گفــت: 
ــی  ــای جانب ــف پروژه ه ــا تعری ــروژه و ب ــن پ ــار ای در کن
ــتان  ــی، شهرس ــش خصوص ــرمایه گذاران بخ ــذب س و ج
نهاونــد بــه عنــوان یــک پایلــوت معدنــی و قطب اســتحصال 
و تولیــد محصــوالت وابســته در کشــور مطــرح خواهد شــد.

علیرضــا شــهبازی بیــان کــرد: بــه ایــن ترتیــب ایــن پــروژه 
را می تــوان دروازه ای بــه ســمت توســعه ی صنعتــی 
شهرســتان خواند،کــه بــا توجــه بــه گســتره ی قابــل توجــه 
ــورت  ــغل بص ــه ای ش ــل ماحض ــداد قاب ــت، تع ــن صنع ای
مســتقیم و غیرمســتقیم ایجــاد خواهــد گردیــد کــه ســبب 
ــد. ــد گردی ــه خواه ــردم منطق کاهــش آالم و مشــکات م

نماینــده مــردم نهاونــد در مجلــس شــورای اســامی افــزود: 
ــدن  ــت و مع ــت وزارت صنع ــا سرپرس ــر ب ــدار اخی در دی
تجــارت مقــرر شــد شــرکت شســتا ســرمایه گــذار جدیــد 

ــد شــود. ــر معــدن دولومیــت نهاون ذخای
وی گفــت: شــورای عالــی معــادن، واگــذاری معــدن 
ــه شــرکت  ــرک تشــریفات ب ــا ت ــت دو چشــمه را ب دولومی
شســتا مصــوب کــرد و ایــن طــرح امــروز در نهاونــد کلنــگ 

ــی شــد. زن

*احداث گاوداری ۶ هزار رأسی در نهاوند 
بخشی دیگر ازسرمایه گذاری شستا خواهد بود 

ــد در مجلــس شــورای اســامی نیــز  نماینــده مــردم نهاون
اظهــار کــرد: امــروز چغنــدر تولیدی شهرســتان نهاونــد نیاز 
ــی  ــن در حال ــد و ای ــن می کن ــور را تأمی ــات کش کارخانج
اســت کــه کشــاورزان در فصــل برداشــت متحمل مشــکات 
فراوانــی همچــون حمــل و نقــل، کاهــش عیــار چغنــدر و 

عــدم پرداخــت بــه موقــع مطالبــات آنهــا می شــود.
ــیاری  ــای بس ــد ظرفیت ه ــت: نهاون ــهبازی گف ــا ش علیرض
دارد ، احــداث گاوداری ۶ هــزار رأســی بخشــی دیگــری از 
ایــن اقدامــات اســت کــه می تــوان از آن بــرای اشــتغالزایی 

بهــره بــرد.

* عملیات اجرایی پروژه معدن دولومیت نهاوند 
یکی از کاالهای استراتژیک در صنایع فلزی 
است که ارزش افزوده زیادی خواهد داشت

ــرمایه گذاری  ــرکت س ــل ش ــر، مدیرعام ــد رضوانی ف محم
ــار  ــن مراســم اظه ــه ای ــی )شســتا( در ادام ــن اجتماع تامی
ــارد  ــزار میلی ــا 3۷ ه ــروژه ب ــور ۲8۹ پ ــرد: در کل کش ک

ــم. ــرا داری ــال اج ــذاری در ح ــرمایه گ ــان س توم
ــازار  ــتا وارد ب ــهام شس ــد س ــدود 1۰ درص ــزود: ح وی اف
ــه زودی ۲  ــا برنامه ریــزی انجــام شــده ب ســرمایه شــده و ب

ــود . ــی ش ــورس م ــر وارد ب درصــد دیگ
مدیرعامــل شــرکت ســرمایه گذاری تامیــن اجتماعــی 
ــا بیــان اینکــه عملیــات اجرایــی پــروژه معــدن  )شســتا( ب
ــرد:  ــوان ک ــی دارد، عن ــتغالزایی خوب ــد اش ــت نهاون دولومی
ســرمایه گــذاری ایــن طــرح ۶۰ میلیــارد تومــان و تکمیــل 
کننــده زنجیــره و تامیــن کننــده فــرآورده هــای مــا بــرای 

مــواد نســوز اســت.
ــدن  ــروژه مع ــی پ ــات اجرای ــه داد: عملی ــر ادام ــی ف رضوان
دولومیــت نهاونــد یکــی از کاالهــای اســتراتژیک در صنایــع 

ــادی خواهــد داشــت. ــزوده زی ــزی اســت کــه ارزش اف فل

* ۳ پروژه مهم دیگر 
برای استان همدان نهایی شده است

وی  بیــان کــرد: بــه غیــر از پــروژه گاوداری ۶ هــزار راســی 
در شــهر رزن کــه عملیــات اجرایــی آن از قبــل شــروع شــده 

ســه پــروژه مهــم دیگــر بــرای اســتان نهایــی شــده اســت.
مدیرعامــل شــرکت ســرمایه گذاری تامیــن اجتماعــی 
)شســتا( تاکیــد کــرد: عملیــات اجرایــی ۲ یــا ســه پــروژه 
ــی  ــروع م ــه زودی ش ــتان ب ــزار راســی در اس گاوداری ۶ ه
ــان  ــارد توم ــار هــر طــرح بیــش ۲۰۰ میلی شــود کــه اعتب
اســت. رضوانــی فــر افــزود: عرصــه شســتا در بــورس 
ــاق  ــه اتف ــود ک ــران ب ــورس ای ــخ ب ــه تاری ــن عرض بزرگتری
ــاالی  ــتا را ب ــهم شس ــر س ــه ه ــوان نمون ــه عن ــاد و ب افت

13۰درصــد افزایــش داد.
ــی صــدر  ــص شــرکت اصل ــود خال ــه س ــان اینک ــا بی وی ب
تامیــن از ۶۰۰ میلیــارد تومــان بــه یــک هــزار و ۷۰۰ 
میلیــارد تومــان رســیده اســت ، گفــت: هفتــه آینــده 
هلدینــگ ســیمان کــه 3۰ درصــد بــازار ســیمان را عهــده 
ــورس خواهــد شــد. ــازار ب ــا 4۰ شــرکت وارد ب دار اســت ب

* دولومیت دوچشمه استان همدان
 بهترین نوع دولومیت است

ســعید لقمانــی، مدیرعامــل شــرکت فــراورده هــای نســوز 
ایــران در ایــن آئیــن بــا بیــان اینکــه صنایــع نســوز ایــران 
بعنــوان قدیمــی تریــن شــرکت ایــران فعــال اســت، گفــت: 
ــم  ــی کنی ــاش م ــادی، ت ــخت اقتص ــرایط س ــم ش علیرغ

ــه دهیــم. ــدگاری ارائ خدمــات مان
وی افــزود: ایــن شــرکت بــا وســعت 1۶و نیــم هکتــار، مدرن 
تریــن شــرکت نســوز ایــران اســت کــه بعنــوان صنایع ســبز 

اســتان اصفهان در زیباشــهر شــناخته شــده اســت.
ــر اســاس مطالعــات شــرکت  ــا تاکیــد براینکــه ب لقمانــی ب
مــرز اتریــش دولومیــت دوچشــمه اســتان همــدان بهتریــن 
نــوع دولومیــت اســت، خاطــر نشــان کــرد: در فــاز نخســت 
بــا اعتبــار ۶۰۰ میلیــارد ریــال تولیــد 1۰۰هزار تن کلســینه 

در ســال را مــد نظــر داریــم.
مدیرعامــل شــرکت فــراورده هــای نســوز ایــران بــا اشــاره 
بــه اینکــه ایــن پــروژه 14ماهــه انجــام خواهــد شــد، گفــت: 

۷۰ نفــر بــرای ایــن پــروژه مشــغول بــه کار مــی شــوند.

* همدان هشتمین استان معدنی کشور و 
دومین استان دارای ظرفیت دولومیت است

ســلیمانی مدیرعامــل شــرکت صــدر تامیــن بعنــوان واحــد 
ــا  ــه ب ــز در ادام ــروژه نی ــن پ ــرای ای ــده اج ــت کنن حمای
ــی  ــتان معدن ــتمین اس ــدان هش ــتان هم ــه اس ــان اینک بی
کشــور و دومیــن اســتان دارای ظرفیــت دولومیــت اســت، 
گفــت: صنایــع معدنــی بهتریــن جایگزیــن نفــت هســتند و 
ــن مــی شــود. ــن محــل تامی ــی از ای ۶۰درصــد ارز صادرات

وی خاطرنشــان کــرد: اغلــب معــادن مــا در مناطــق محــروم 
قــرار دارد و کمــک بزرگــی بــه توســعه ایــن مناطــق اســت.

ســلیمانی بــا اشــاره بــه اینکــه از هــر هشــت هــزار میلیــارد 
ــه معــدن  ــوط ب ــی، حــدود3۰ درصــد مرب دالر گــردش مال
اســت، تصریــح کــرد: طبــق گــزارش وال اســتریت، نفــت، 
ــان  ــزرگ جه ــای ب ــروت ه ــدن و… از ث ــوب، مع گاز، چ
محســوب مــی شــوند کــه ایــران پنجمیــن کشــور در جهان 

بــا ۶8 مــاده معدنــی اســت .

نهاوند ظرفیت سرمایه گذاری در حوزه های مختلف صنایع، معادن و کشاورزی را دارد

فریــاد نهاونــد : رئیــس دادگســتری شهرســتان نهاونــد در نشســت 
خبــری بــا خبرنــگاران بــه مناســبت هفتــه قــوه قضائیــه گفــت : بــا 
وجــود اینکــه بــا کمبــود نیــرو و کادر قضایــی در ســطح شهرســتان 
ــی  ــتگاه قضای ــا در دس ــکاران م ــه هم ــا هم ــتیم ام ــه هس مواجه
ــل  ــک و ح ــرای کم ــود ب ــت خ ــوان و ظرفی ــام ت ــتان از تم شهرس

ــد. ــتفاده می کنن ــتان اس ــردم شهرس ــکات م مش
یونــس طرهانــی اظهــار داشــت: در ســال ۹۷، 3۹ هــزار و 3۹ فقــره 
ــرده و در  ــدا ک ــتان ورود پی ــی شهرس ــتگاه قضای ــه دس ــده ب پرون
ــه دســتگاه قضایــی  ــده ب ســال ۹8 نیــز 4۲ هــزار و ۲14 فقــره پرون
شهرســتان وارد شــده اســت کــه در مجمــوع می تــوان گفــت در ســال 
ــا ســال ۹۷ شــاهد افزایــش هشــت درصــدی ورود  ۹8 در مقایســه ب
پرونده هــا بــه دســتگاه قضایــی شهرســتان هســتیم و همچنیــن 14 
درصــد نیــز افزایــش خروجــی داشــته ایم. وی بــا اشــاره بــه اقدامــات 
ــتان  ــرم در شهرس ــوع ج ــگیری از وق ــث پیش ــه در بح ــیاری ک بس
توســط ایــن نهــاد انجــام شــده اســت، افــزود: در بحــث پیشــگری از 
وقــوع جــرم در شهرســتان ســال گذشــته بحــث فعــال کــردن نهــاد 
داوری را در شهرســتان انجــام دادیــم و در حــال حاضــر دو موسســه 

داوری در ســطح شهرســتان فعــال شــده اســت.
طرهانــی عنــوان کــرد: در ســال گذشــته دعــاوی الــزام بــه فــک پاک 
ــا  ــه ب خــودرو 1۰ درصــد ورودی هــای اســتان را شــامل می شــده ک
راهکارهــای جدیــد از طریــق اســتان بــدون مراجعــه بــه دادگســتری، 

از طریــق پلیــس راهــور قابــل پیگیــری اســت.
ــا  ــای م ــد پرونده ه ــدود 4۰ درص ــال ۹۷ ح ــرد: در س ــان ک وی بی
ــار  ــن آم ــز ای ــه ســازش شــد و در ســال ۹8 نی ــه و منجــر ب مختوم
بــه 4۵ درصــد رســید کــه شــاهد افزایــش آمــار مصالحــه و ســازش 
در ســال ۹8 در شهرســتان هســتیم. رئیــس دادگســتری شهرســتان 
نهاونــد اضافــه کــرد: دربحــث پیشــگیری از وقــوع جــرم شهرســتان 
ــث  ــال در بح ــوزه فع ــوان ح ــار به عن ــر و به ــار مای ــد در کن نهاون
ــزار  ــه ه ــدود س ــن ح ــت و همچنی ــوده اس ــتان ب ــگیری در اس پیش
ــان ســال ۹8 و ســه  ــده معــوق در شهرســتان از ســه ماهــه پای پرون

ماهــه نخســت ســال ۹۹ تعییــن تکلیــف شــده اســت.
از هر سه ازدواج در نهاوند

 یک مورد منجر به طاق می شود
ــورد  ــک م ــتان ی ــه ازدواج در شهرس ــر س ــه از ه ــان اینک ــا بی وی ب
ــه طــاق می شــود، تصریــح کــرد: در ســال ۹8 یــک هــزار  منجــر ب
ــدت  ــن م ــی ای ــده و ط ــت ش ــتان ثب ــره ازدواج در شهرس و 4۰4 فق
ــه  ــوان گفــت ب نیــز 441 فقــره طــاق ثبــت شــده اســت کــه می ت
ازای هــر 3.18 ازدواج یــک مــورد طــاق داشــته ایم البتــه بعضــی از 
طاق هــای  شهرســتان در شــهرهای دیگــر بــه ثبــت رســیده اســت.

طرهانــی بــا اشــاره به اولویــت دادگســتری نهاونــد در ســال ۹۹، گفت 
: تکریــم اربــاب رجــوع، رســیدگی ســریع بــه خواســته ها و مطالبــات 
مراجعــه کننــدگان، مبــارزه بــا فســاد، حفــظ حقــوق بیــت المــال و 
امــوال عمومــی، اراضــی ملــی، مراتــع و غیــره از جملــه اهــداف مهــم 

دادگســتری شهرســتان نهاونــد در ســال ۹۹ اســت.
وی افــزود : بــا افزایــش 3۰۰ درصــدی افزایــش کشــفیات مــواد مخدر 
در شهرســتان، همچنــان مبــارزه بــا مــواد مخــدر  بــدون مماشــات و 

اغمــاض در اولویــت و توجــه دادگســتری نهاونــد اســت.
ــال ۹8  ــراس در س ــدر و گ ــواد مخ ــت م ــه داد: کش ــی ادام طرهان
ــه  ــانی ک ــد و کس ــورد ش ــط  و برخ ــف، ضب ــده آن کش ــش عم بخ
منــزل مسکونی شــان را محــل فــروش مــواد مخــدر کرده انــد اجــازه 
ضبــط منزل شــان را بــه نفــع دولــت داریــم. وی عنــوان کــرد : همــه 
دهیــاران و اعضــای شــورای روســتاها وظیفــه ذاتــی و قانونــی دارنــد 
ایــن مــوارد را رســیدگی و در صــورت رویــت اطــاع دهنــد، و اگــر بی 
اعتنایــی کننــد مورد تعقیــب و برخــورد قضایی قــرار خواهنــد گرفت. 
رئیــس دادگســتری شهرســتان نهاونــد بیــان کــرد : برخــورد بــا اراذل 
ــن نهــاد در  ــاش و تامیــن امنیــت مــردم هــم از اولویت هــای ای و اوب
شهرســتان اســت کــه اخیــرا در ایــن زمینــه اقدامــات جــدی شــده 
ــد  ــن رون ــتند و ای ــدان هس ــتگیر و در زن ــرتیم اراذل دس ــت و س اس
ادامــه دارد و سیاســت قضایــی شهرســتان عــاوه بــر حبــس و جرائــم 

ــم. نقــدی، تبعیــد هــم در نظــر گرفته ای

تشكيل پرونده های قضايی 
شهرستان نهاوند 

در سال ۹8 افزايش داشته است

فریــاد نهاونــد : رئیــس اداره تعزیــرات حکومتــی شهرســتان نهاونــد 
گفــت : بــه ۲۷۶ پرونــده تخلــف کاال و خدمــات، بهداشــتی و قاچــاق 

توســط تعزیــرات نهاونــد رســیدگی شــد.
قاســم بازداراظهــار کــرد: طــی ســه مــاه گذشــته مجموعــا ۲۷۶ فقــره 
پرونــده از ۲84 فقــره پرونــده ارجاعــی بــه تعزیــرات حکومتــی مــورد 
رســیدگی قــرار گرفــت کــه منجــر بــه صــدور حکــم بــرای آنهــا شــد.

ــات،  ــوزه کاال و خدم ــه ح ــا در س ــداد پرونده ه ــن تع ــت: ای وی گف
ــتگاه های  ــوی دس ــه از س ــوده ک ــتی ب ــور بهداش ــاق کاال و ام قاچ
ــرات  ــس اداره تعزی ــت. رئی ــده اس ــاع ش ــن اداره ارج ــه ای ــه ب مربوط
حکومتــی شهرســتان نهاونــد بــا تشــریح پرونده هــای بررســی شــده 
ــای کاال  ــداد پرونده ه ــته تع ــه گذش ــه ماه ــرد: در س ــان ک ــت بی اس
ــرات  ــه تعزی ــاف ب ــاق اصن ــه از ســوی اداره صمــت و ات ــات ک و خدم
ــورد  ــره آن م ــه ۹۲ فق ــوده ک ــره ب ــده ۹۵ فق ــاع ش ــتان ارج شهرس
ــات صــورت  ــزود: عمــده تخلف ــه اســت. وی اف ــرار گرفت رســیدگی ق
گرفتــه در ایــن بخــش، گرانفروشــی، عــدم درج قیمــت، عــدم ارائــه 
ــام  ــی تم ــس از بررس ــه پ ــوده ک ــوارد ب ــر م ــکار و دیگ ــور، احت فاکت
پرونده هــا بــرای متخلفیــن 3۲۵ میلیــون و 33۰ هــزار ریــال جــزای 
نقــدی صــادر شــده اســت. بــازدار اظهــار کــرد: طــی مــدت یــاد شــده 
ــده قاچــاق کاال کــه از ســوی پلیــس آگاهــی  ــده از 31 پرون ۲۶ پرون
شهرســتان بــه ایــن اداره ارســال شــده  مــورد رســیدگی قــرار گرفــت 
ــورت  ــات ص ــد. وی تخلف ــدی ش ــزای نق ــدور ج ــه ص ــر ب ــه منج ک
ــر گازی،  ــاق کول ــامل قاچ ــاق کاال را ش ــای قاچ ــه در پرونده ه گرفت
ــیگار  ــیکلت، س ــویی، موتورس ــین ظرفش ــویی، ماش ــین لباسش ماش
خارجــی، آجیــل و البســه دســت دوم عنــوان کــرد و افــزود: در ایــن 
ــارد و ۹۹8  ــوق  1۰ میلی ــات ف ــه تخلف ــیدگی ب ــس از رس ــه پ زمین
میلیــون و ۲۶ هــزار ریــال جــزای نقــدی بــرای متخلفیــن صــادر شــد. 
ــه پرونده هــای بهداشــتی کــه مــورد  رئیــس اداره تعزیــرات نهاونــد ب
رســیدگی قــرار گرفته انــد اشــاره کــرد و گفــت: در ســه مــاه گذشــته 
1۵8 فقــره پرونده بهداشــتی از ســوی شــبکه بهداشــت و دامپزشــکی 
بــه تعزیــرات ارجــاع شــده کــه تمــام پرونده هــا مــورد رســیدگی قــرار 
ــال  ــزار ری ــون و 1۵۰ ه ــه 413 میلی ــر ب ــوع منج ــه و در مجم گرفت

جــزای نقــدی شــده اســت.

رسيدگی به 276 پرونده تخلف در نهاوند

مهدی جهان تیغ
نفتکش هــای غــول ایرانــی بــا پرچم هــای برافراشــته 
جمهــوری اســامی یکــی یکــی بــه ســواحل 
ــد  ــا چندص ــوند و تنه ــا وارد می ش ــادی ونزوئ اقتص
کیلومتــر بــا ســاختمان مرکــزی وزرات خزانــه داری 
آمریــکا کــه مرکــز فرماندهــی تحریم هــا علیــه ایــران 
و دیگــر کشــورهای جهــان هســتند، فاصلــه دارنــد. 
ــزرگ  ــاق ب ــن اتف ــردی ای ــت راهب ــتن روای ــا داش ام

بســیار مهــم اســت.
از  دورانــی  ایــران  اول؛  راهبــردی  *روایــت 
ــاز  ــکا را آغ ــی آمری ــدات نظام ــازی تهدی بی اعتبارس
کــرده کــه پیــش از ایــن شــاید مــوارد مشــابه نیــز 
نداشــته اســت. کافیســت یــادآوری کنیــم کــه 
ــپ-  ــکا- ترام ــی آمری ــای نظام ــده کل نیروه فرمان
چگونــه از تهدیــد بــزرگ زدن ۵۲ نقطــه ایــران پــس 
از حمــات موشــکی بــه عیــن االســد عقــب نشــینی 
ــن  ــار ای ــینی را کن ــب نش ــن عق ــال همی ــرد. ح ک
موضــع رســمی پنتاگــون بگذارییــد کــه اعــام کــرد 
اساســا از هرگونــه  برنامــه ای بــرای توقیــف ، تجســس 
ــا  ــه در راه ونزوئ ــی ک ــای ایران ــدام نفتکش ه ــا انه ی

ــدارد! ــی ن ــتند، اطاع هس
*روایــت راهبــردی دوم؛ حضــور نفتکــش هــای 
ایرانــی در ســواحل ونــزوال مقدمــه ترســیم و تثبیــت 
ــب  ــیار عجی ــی و بس ــا تاریخ ــه حقیقت ــک معادل ی
ــر در  ــکا اگ ــد، آمری ــی گوی ــه م ــه ای ک اســت. معادل
ــت و  ــد، امنی ــد بای ــت می خواه ــارس امنی ــج ف خلی
ــراف  ــس و در اط ــوس اطل ــران را در اقیان ــدار ای اقت

ــد. ــه رســمیت بشناس ــود ب ــرزمینی خ ــای س آبه
* روایــت راهبــردی ســوم؛ ایــران محمولــه ای را بــه 
ونــزوال صــادر کــرده کــه مهمتریــن ویژگــی آن ترک 
ــی  ــی و بنزین ــی تحریم هــای نفت انداختــن حقیق
آمریــکا دربــاره خــود و ونــزوال هســت. تبدیــل شــدن 
ــکا در  ــا آمری ــه پیشــران شکســتن تحریم ه ــران ب ای
ــت.  ــرا نیس ــه ماج ــه هم ــی البت ــطح جهان ــک س ی
ــادی  ــری اقتص ــدن ظاه ــران ش ــن پیش ــتوانه ای پش
ولــی در واقــع باطنــی امنیتــی و نظامــی دارد. ســاده 
تــر آنکــه ایــران در حــال آغــاز کردن مســیری اســت 
ــی  ــت جهان ــا، امنی ــتن تحریم ه ــرای شکس ــه ب ک
ــت  ــت. * روای ــری اس ــال گروگانگی ــکا را در ح آمری
ــا،  ــن روزه ــی ای ــر دلیل ــه ه ــارم؛ ب ــردی چه راهب
حتــی اگــر در داخــل و خــارج ایــران مصلحــت و یــا 
اراده ای بــرای نگفتــن از نقــش ســپاه در ایــن اتفاقات 
ــز در  ــی واقعیــت هــم اینــک نی تاریخــی نباشــد ول
فضــای غیررســمی رســانه ای در حــال بازگــو شــدن 
اســت. ایــران در روزهــای گذشــته از طــرف ســازمان 
ملــل، ســفارت ســوئیس، نمایندگــی خــود در آمریکا، 
کشــورهای دو طرفــه ماننــد قطــر و عمــان  و... پیــام 
ــر  ــه اگ ــتاده ک ــکا فرس ــرای آمری ــی ب ــای صریح ه
کوچکتریــن خطایــی دربــاره نفتکــش هــای ایرانــی 
کننــد بــا واکنــش قاطــع جمهــوری اســامی مواجــه 
خواهنــد شــد. امــا واقعیــت ایــن اســت کــه پشــتوانه 
ــدن  ــرنگون ش ــر از س ــام غی ــن پی ــودن ای ــر ب معتب
ــه عیــن االســد،  ــال هــاوک، حملــه موشــکی ب گلوب
ــت.  ــوده و نیس ــی و ... نب ــش انگلیس ــف نفتک توقی
*روایــت راهبــردی پنجــم؛ ســاخت پاالیشــگاه 
ــم  ــرارگاه خات ــت ق ــه هم ــارس ب ــج ف ــتاره خلی س
االنبیــا )ص( ســپاه، نــه تنهــا کشــور را خودکفــا کرد، 
بلکــه بــه صــادرات بنزیــن رســاند. از ایــن منظر نقش 
ســپاه تنهــا ارســال پیام هــای رســمی و غیررســمی 
راهبــردی امنیتــی و نظامــی بــه ارتــش آمریــکا نبوده 
ــد اقتصــادی  بلکــه ترســیم محاســبات و پیــام جدی
بــه ســاختمان وزرات خزانــه داری آمریــکا بــه 
ــران نیــز  عنــوان مرکــز فرماندهــی تخریــم هــای ای
بــوده اســت. *روایــت راهبــردی ششــم؛ وقتــی 
موشــک هــای ســپاه پایــگاه عیــن االســد را هــدف 
ــه در  ــود ک ــی ب ــن دولت ــران اولی ــی ای ــرار داد، یعن ق
هفتــاد ســال اخیــر بــه صــورت رســمی بــه آمریــکا 
ــیدن  ــال رس ــت. ح ــخت زده اس ــی س ــیلی نظام س
ــی کارائیــب  ــه ســواحل دریای ــران ب ــای ای نفتکش ه
ــکا-  را شکســتن دکتریــن 1۹۷ ســاله امنیتــی آمری
موســوم بــه دکتریــن مونروئــه- کــه اقیانــوس اطلس 
ــد.  ــد نامی ــکا می دانســت، بای ــوت آمری ــات خل را حی
ایــن یعنــی اینکــه ایــران نــه تنهــا در حــال حاضــر 
رکــوردار جهانــی شکســتن اقتدارهای انباشــته شــده 
ــال  ــه در ح ــت بلک ــکا هس ــته آمری ــای گذش دهه ه
ــه گذشــته  ــکا ب ــدار آمری ــدان تدریجــی اقت بازگردان
هــای بســیار دورتــر اســت. ایــن بازگردانــدن گرچــه 
نقطــه پایانــی مشــخصی دارد و آن فروپاشــی ایــات 
ــه االن  ــن اســت ک ــت ای ــی واقعی متحــده اســت ول
ــه  ــک نقش ــه آن را در ی ــیدن ب ــان رس ــوان زم می ت

حقیقــی در تهــران جانمایــی کــرد.

شش روايت راهبردی از سفر 
نفتكش های ايران به ونزوئال

پیام خاص یک نهاد امنیتی
 به وزرات  خزانه داری آمریکا

حفاظــت  یــگان  فرمانــده   : نهاونــد  فریــاد 
تــاش  بــا  گفــت:  همــدان  میراث فرهنگــی 
ــتان  ــی اس ــت میراث فرهنگ ــگان حفاظ ــوران ی مأم
ــد یــک دســتگاه  و مأمــوران نیــروی انتظامــی نهاون
فلزیــاب کشــف و ضبــط شــد. ســرهنگ محمدرضــا 
گزارش هــای  دنبــال  بــه  افــزود:  حاجی عزیــزی 
محلــی مبنــی بــر جاســازی یک دســتگاه فلزیــاب در 
خــودروی ســواری پــژو پــارس و حرکت از کرمانشــاه 
بــه مقصــد نهاونــد پــس از رصــد اطاعاتــی و 
اطمینــان از صحــت خبــر واصله بــا همــکاری نیروی 
انتظامــی در نهاونــد ایــن دســتگاه فلزیــاب کشــف و 
ضبــط شــد. وی گفــت: در همیــن راســتا ســه نفــر 
بازداشــت و بــه همــراه فلزیــاب و نیــز مقادیــری مواد 
ــل  ــی تحوی ــل قانون ــیر مراح ــور س ــدر به منظ مخ

ــدند. ــی ش ــع قضای مراج

كشف و ضبط يک دستگاه 
فلزياب در شهرستان نهاوند
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گروه گزارش فریاد نهاوند
فریــاد نهاونــد : جامعــه معلولیــن کشــور کــه تعــداد آنهــا هــم 
کــم نیســت، همــواره بــرای برخــورداری از یــک زندگــی حداقلی، 
بــا مشــکات و محدودیت هــای زیــادی مواجــه هســتند هر چند 
کــه در طــول ســال های گذشــته،  قوانیــن زیــادی بــرای تســهیل 
در امــور مربــوط بــه معلــوالن تصویب شــده اســت، امــا همچنان 
ایــن قشــر جامعــه از اینکــه کمتــر مــورد توجــه قــرار مــی گیرند 
ــور و  ــور، دلخ ــران کش ــم گی ــان و تصمی ــئوالن و متولی ، از مس

گایه منــد هســتند.
جامعــه هــدف بهزیســتی عمومــاً محــروم هســتند و ایــن 
خانواده هــا زمانــی کــه مســتاصل می شــوند فرزنــد خــود را بــه 

ــپارند. ــی س ــن م ــداری از معلولی ــز نگه مراک
ــیاری  ــه بس ــت ک ــی اس ــوالن ، جای ــداری از معل ــز نگه مراک
ــا  ــه ی ــورت روزان ــود را به ص ــول خ ــدان معل ــا فرزن از خانواده ه
شــبانه روزی بــه آن می ســپارند و قطعــا نگهــداری از افــراد 
معلــول در ایــن مراکــز طبعــاً بــا هزینه هایــی همــراه اســت کــه 
بخشــی از ایــن هزینه  هــا توســط ســازمان بهزیســتی به عنــوان 
نماینــده دولــت و بخــش دیگــر آن توســط خانواده هــا و گاهــی 

ــود. ــن می ش ــن تأمی ــط خیری ــز توس نی
امــا چنــدی اســت بــه دلیــل مشــکات اقتصــادی کشــور و تــورم 
ــه شــدت افزایــش  ــن مراکــز ب افســار گســیخته، هزینه هــای ای
یافتــه اســت و  هزینه هایــی کــه یارانه هــای دولــت هــم 

پاســخگوی آن نیســت.
در شهرســتان نهاونــد نیــز در مرکــز نگهــداری از معلولیــن ذهنی 
ــمی  ــی و جس ــول ذهن ــراء)س(  ۷۵ معل ــمی فاطمه الزه و جس
بــاالی 14 ســال نگهــداری می شــوند کــه تعــدادی از معلولیــن 

نیــز مجهول الهویــه هســتند.
ــت و  ــوده اس ــی و فرس ــیار قدیم ــز بس ــن مرک ــاختمان ای س
بیــش از ۷۰ ســال قدمــت دارد کــه همیــن امــر ایــن مرکــز را 
بــا مشــکات زیــادی مواجهــه کــرده اســت زیــرا ایــن ســاختمان 
ــا  ــدارد و ب ــوب را ن از نظــر بهداشــتی و اســتحکام شــرایط مطل
ــه  ــا یــک زلزل ــد ب ــودن شهرســتان نهاون ــه زلزله خیــز ب توجــه ب
پنــج ریشــتری ایــن ســاختمان امــکان دارد ریــزش کنــد  و جان 
ایــن معلولینــی کــه حتــی تــوان گریختــن را ندارنــد در معــرض 

ــد. ــرار می ده ــر ق خط
عــاوه بــر ایــن هزینه هــای بــاالی نگهــداری ایــن معلولیــن کــه 
شــامل خریــد دارو ، پوشــاک و مــواد غذایــی و غیــره اســت در 
ــر  ایــن شــرایط فعلــی کــه قیمــت همــه اجنــاس چندیــن براب
شــده اســت، اداره ایــن مرکــز را بــا مشــکات عدیــده ای مواجهــه 

کــرده اســت.

در مرکز نگهداری معلولین فاطمه الزهراء نهاوند ۷۵ 
معلول ذهنی و جسمی نگهداری می شود

مدیــر مرکــز نگهــداری معلولیــن فاطمــه الزهــرای)س( نهاونــد 
گفــت: در حــال حاضــر ۷۵ معلــول ذهنــی و جســمی بــاالی 14 
ســال دختــر در مرکــز نگهــداری معلولیــن فاطمــه الزهــرای)س( 
ــن تعــداد 1۷  ــد نگهــداری می شــوند کــه از ای شهرســتان نهاون

ــه هســتند. ــول مجهول الهوی معل
مریــم ســیف اظهــار داشــت: اداره بهزیســتی شهرســتان 
ــه  ــی ک ــه از خانواده های ــرده ک ــام ک ــا اع ــه م ــد امســال ب نهاون
فرزندانشــان در ایــن مرکــز نگهــداری می شــوند مبلــغ ۵۶۰ هزار 
تومــان کمــک هزینــه دریافــت کنیــم ولــی اکثــر خانواده هــای 
ایــن معلولیــن از نظــر مالــی در مضیقــه هســتند و قادر نیســتند 
ــا پرداخــت کننــد و همیــن  دلیــل باعــث  ــه م ــغ را ب ــن مبل ای
شــده اســت کــه مــا نتوانیــم کل هزینــه مصــوب شــده را از ایــن 

ــم. ــت کنی ــا دریاف خانواده ه
ــز از  ــن مرک ــی ای ــهریه دریافت ــزان ش ــه می ــان اینک ــا بی وی ب
ــی  ــت مال ــه وضعی ــه ب ــا توج ــن ب ــن معلولی ــای ای خانواده ه
ــان  ــزار توم ــا ۲۰۰ ه ــان ت ــزار توم ــا از 4۵ ه ــواده هــای آنه خان
ــن  ــه ای ــن مجهول الهوی ــرد: معلولی ــح ک ــت٬ تصری ــر اس متغی
مرکــز نیــز خانــوده ای ندارنــد کــه مــا بخواهیــم از آن هــا 
هزینــه ای دریافــت کنیــم و همیــن امــر باعــث شــده اســت کــه 
ــه  ــا مشــکل مواجه ــن ب ــن معلولی ــای ای ــن هزینه ه ــت تامی باب
شــویم. ســیف افــزود: در  شــرایط کنونــی تامیــن بــا توجــه بــه 
افزایــش قیمــت اجنــاس مختلــف تامیــن لبــاس، مــواد غذایــی 
ــرای ایــن معلولیــن اســتفاده می شــود  و حتــی پوشــاکی کــه ب

ــا بســیار مشــکل اســت. ــرای م ب
ــق دســتورالعمل های ســازمان بهزیســتی  ــرد: طب ــوان ک وی عن
بــه مــا اعــام شــده کــه بایــد یــک پزشــک مقیــم در ایــن مرکــز 
ــا را  ــن بچه ه ــر روز ای ــد ه ــک بای ــن پزش ــیم و ای ــته باش داش
ویزیــت کنــد و همچنیــن بایــد هــر روز یــک پرســتار در شــیف 
صبــح و عصــر در ایــن مرکــز داشــته باشــیم که بــه خاطــر اینکه 
ــادر نیســتیم دســتمزد پزشــک و پرســتار را پرداخــت کنیــم  ق
نمیتوانیــم ایــن امکانــات را بــرای ایــن معلولیــن فراهــم کنیــم .

مدیــر مرکــز نگهــداری معلولیــن فاطمــه الزهــرای)س( نهاونــد 
ــن  ــای ای ــات امن ــط هی ــه توس ــی ک ــا تاش های ــرد: ب ــان ک بی
مرکــز انجــام شــد بــا یــک پزشــک صحبــت کردنــد و بــه توافــق 
رســیدیم کــه ایــن پزشــک هفتــه ای یک بــار بــه مرکــز مــا بیایــد 

ــد.  ــت کن ــا را ویزی ــن بچه ه و ای

قیمت داروها سرسام آور است
ســیف بــه گرانــی داروی هــای ایــن معلولیــن ذهنــی و جســمی 
ــد  ــن بای ــن معلولی ــه داروی ای ــرای تهی ــت: ب ــرد و گف ــاره ک اش
ــه  ــم چــون قیمــت دارو روز ب ــادی پرداخــت کنی هزینه هــای زی
ــا  ــا را ب ــز م ــورد نی ــن م ــت و همی ــش اس ــال افزای روز در ح

ــرده اســت. ــه ک ــادی مواجه مشــکات زی
وی اضافــه کــرد: در بحــث کادر توانبخشــی  نیــز در ایــن مرکــز 
ــا کمبــود و مشــکل مواجهــه  هســتیم زیــرا نمی توانیــم  واقعــا ب
ــیم و در  ــته باش ــز داش ــن مرک ــم در ای ــتار مقی ــک و پرس پزش
حــال حاضــر بــه جــای پرســتار از بهیــار در ایــن مرکــز اســتفاده 
می کنیــم و البتــه پزشــکان متخصــص مــورد نیــاز نیــز هفتــه ای 

ــد. ــت می کنن ــا را ویزی ــن بچه ه ــار ای یک ب
معلولیــن  نگهــداری  مرکــز  امنــای  هیــات  رئیــس 
ــد گفــت: از ســال 83 اداره ایــن مرکــز  فاطمه الزهــراء)س( نهاون
بــه هیــات امنــا واگــذار شــد کــه مــا بــه عنــوان هیــات امنــا اداره 

ــم. ــده گرفتی ــر عه ــز را ب ــن مرک ای
ماشــاء اله گیــوی اظهــار داشــت: دولــت ماهیانــه  مبلغــی 
ــه  ــد و بقی ــت می کن ــز پرداخ ــن مرک ــه ای ــه  ب ــوان یاران ــه عن ب
هزینه هــای ایــن مرکــز توســط هیــات امنــا  از خیریــن 
ــن  ــنل در ای ــر 3۰ پرس ــال حاض ــود و در ح ــع آوری می ش جم

ــتند. ــه کار هس ــغول ب ــز مش مرک
وی بــه مشــکات ســاختمان ایــن مرکــز اشــاره کــرد و افــزود: 
ســاختمان  ایــن مــر کــز یــک ســاختمان قدیمــی اســت کــه 
هنگامــی کــه مــا بــه عنــوان هیــات امنــا، اداره ایــن مرکــز را بــر 
عهــده گرفتیــم ایــن ســاختمان  دارای مشــکات زیــادی بود که 
ــن  ــتیم ای ــن توانس ــای خیری ــراوان و کمک ه ــای ف ــا تاش ه ب
ســاختمان را مرمــت و بخش هایــی از جملــه ســرویس بهداشــتی 
پرســنل ، رخت شــورخانه، انبــار و غیــره را در ایــن مــکان احــداث 

. کنیم

تورم افسار گیسخته اداره کردن مرکز نگهداری 
معلولین فاطمه الزهراء را دشوار کرده است

گیــوی ادامــه داد: در حــال حاضــر بــا ایــن تــورم و گرانــی کــه 
وجــود دارد اداره کــردن ایــن مرکــز بــرای مــا بســیار ســخت و 
دشــوار اســت و مــردم نیــز نســبت بــه گذشــته کمتــر می تواننــد 
ــا  ــرای م ــر کار را ب ــن ام ــد و همی ــی کنن ــک مال ــا کم ــه م ب
دشــوارتر کــرده اســت. وی تصریــح کــرد: چــون بچه هایــی کــه 
ــر  ــال و دخت ــاالی 14 س ــوند ب ــداری می ش ــز نگه ــن مرک در ای
هســتند نگهــداری از آن هــا مشــکات زیــادی  بــه همــراه دارد و 
حتــی تعــدادی از ایــن بچه هــا قــادر نیســتند بــه تنهایــی غــذا 
ــی  ــد و خانم های ــان بگذارن ــذا را در دهانش ــد غ ــد و بای بخوردن
ــادی را  ــات زی ــا زحم ــد واقع ــه در داخــل بخــش کار می کنن ک

ــوند. ــل می ش متحم

برای خرید پوشاک این معلولین ماهیانه ۱۵ میلیون 
تومان هزینه می شود

گیــوی بــه هزینه هــای بــاالی نگهــداری از ایــن معلولیــن اشــاره 
کــرد و گفــت: چــون ایــن بچه هــا اکثــرا بیمــار هســتند داروهای 
ــه فقــط 1۵  ــر ایــن ماهیان آن هــا بســیار گــران اســت و عــاه ب
ــه  ــن هزین ــن معلولی ــد پوشــاک ای ــرای خری ــان ب ــون توم میلی

می شــود.
ــبانه روزی در  ــورت ش ــه ص ــار ب ــک بهی ــت : ی ــار داش وی اظه
ایــن مرکــز کار می کنــد و داروی بچه هــا را می دهــد و بــا 
ــد و  ــار می آی ــه ای یک ب ــته ایم و هفت ــرارداد بس ــک ق ــک پزش ی
بچه هــا را ویزیــت می کنــد و همــه مــا داریــم تــاش می کنیــم 
ــه  ــچ گون ــا  هی ــم و آن ه ــیدگی کنی ــا رس ــن بچه ه ــه ای ــه ب ک

ــودی نداشــته باشــند. کمب
رئیــس هیــات امنای مرکز نگهــداری معلولیــن فاطمه الزهراء)س( 
نهاونــد ادامــه داد: یارانــه ای کــه دولــت بــه مــا پرداخــت می کنــد 
ــز  ــن مرک ــنل ای ــه پرس ــوق و بیم ــت حق ــرف پرداخ ــا ص تنه
ــم و  ــن کنی ــان تأمی ــد خودم ــا را بای ــه هزینه ه ــود و بقی می ش
مــا بــرای تهیــه مایحتــاج ایــن مرکــز مقــروض هــم می شــویم.

گیــوی اضافــه کــرد: هزینه هــای آب، بــرق و گاز ایــن مرکــز هــم 
بســیار زیــاد اســت و مــا بایــد همــه ایــن هزینه هــا را پرداخــت 
ــرق  ــای آب، ب ــد هزینه ه ــت می توان ــه دول ــی ک ــم در صورت کنی
و گاز را از مراکــزی کــه توســط خیریــن اداره مــی شــود کمتــر 

. ند بگیر
وی ادامــه داد: خانواده هــای ایــن معلولیــن نیــز اکثــراً وضعیــت 
ــی از  ــم هزینه هــای آنچنان ــا نمی توانی ــد و م ــی ندارن ــی خوب مال
آن هــا دریافــت کنیــم و در حــال حاضــر ایــن خانواده هــا بابــت 
ــز  ــن مرک ــه ای ــزی ب ــای ناچی ــان هزینه ه ــداری فرزندانش نگه

ــد. ــت می کنن پرداخ
گیــوی بــا بیــان اینکه ســاختمان فعلی مرکــز فاطمه الزهــراء)س( 
ــد روی  ــه اینکــه شهرســتان نهاون ــا توجــه ب فرســوده اســت و ب
گســل زلزلــه قــرار دارد و هــر لحظــه امــکان دارد کــه زلزلــه ای 
رخ دهــد و ایــن ســاختمان خــراب شــود و ایــن بچه هــا زیــر آوار 
بمانــد، گفــت: در حــال حاضــر ما بــرای مرکــز ســالمندان نهاوند 
یــک ســاختمان در دســت احــداث داریــم کــه اداره بهزیســتی 
شهرســتان بــه مــا اخطــار داده اســت کــه معلولیــن ایــن مرکــز 

ــم و از طــرف اداره بهزیســتی  ــال دهی ــه آن ســاختمان انتق را ب
ــاختمان  ــن س ــه داد: ای ــم. وی ادام ــرار گرفته ای ــار ق ــت فش تح
از ابتــدا بــه عنــوان مرکــز نگهــداری ســالمندان نهاونــد احــداث 
شــده و از خیریــن در همیــن راســتا پــول جمع آوری شــده اســت 
ــتی  ــه اداره بهزیس ــد ک ــوار می کن ــا دش ــرای م ــن کار را ب و ای
ــم  ــد ه ــز جدی ــن مرک ــرای ای ــه ب ــول داده ک ــا ق ــه م ــد ب نهاون
بــه مــا مجــوز مرکــز نگهــداری ســالمندان و هــم مجــوز مرکــز 
توانبخشــی معلولیــن را بــه مــا بدهنــد تــا مــا بتوانیــم بچه هــای 
ــد  ــز جدی ــن مرک ــه ای ــراء )س( را ب ــز فاطمه الزه ــول مرک معل
منتقــل کنیــم. رئیــس هیــات امنــای مرکــز نگهــداری معلولیــن 
ــر  ــال حاض ــت: در ح ــار داش ــد، اظه ــراء)س( نهاون فاطمه الزه
ســاخت ایــن مرکــز جدیدحــدود  8۵ درصــد پیشــرفت فیزیکــی 
دارد کــه متاســفانه بــا ایــن تــورم و اوضــاع بــد اقتصــادی خیرین 
نیــز  نتواســتند بیــش از ایــن  بــه مــا کمــک مالــی بدهنــد و مــا 

نتوانســتیم ســاخت ایــن مرکــز را بــه پایــان برســانیم.
گیــوی بــا اشــاره بــه اهمیــت کمــک خیریــن بــه ســرپا 
نگه داشــتن ایــن مرکــز،  تصریــح کــرد: مــا از همــه همشــهریان 
نهاونــدی تشــکر و قدردانــی می کنیــم کــه بــا وجــود مشــکات 
زیــادی کــه دارنــد بــه ایــن مرکــز کمــک می کننــد و صدقــات و 
نــذورات خــود را بــه ایــن مرکــز اهــداء می کننــد و ایــن نشــانه 

ایثــار آن هــا اســت.

مرکز فاطمه الزهراء  )س( بیش از گذشته نیازمند 
حمایت خیرین است

ــت  ــن اس ــا ای ــه م ــاش و دغدغ ــه ت ــه هم ــان اینک ــا بی وی ب
ــزود:  ــند، اف ــایش باش ــاه و آس ــز در رف ــن مرک ــای ای ــه بچه ه ک
امیدواریــم مــردم شهرســتان نهاونــد و خیریــن بیــش از گذشــته 
بیشــتر بــه ایــن مرکــز توجــه کننــد و صدقــات و نــذورات خــود 
را بــه ایــن مرکــز اهــداء کننــد تــا مــا بتوانیــم بــا کمــک آن هــا 

ایــن مرکــز را ســرپا نگهداریــم.
گیــوی عنــوان کــرد: همچنیــن از همشــهریان عزیــز نهاوندی که 
در شــهرهای دیگــر زندگــی می کننــد و وضعیــت مالــی بهتــری 
ــرای  ــز فاطمه الزه ــه مرک ــم ب ــا داری ــتند، تقاض ــوردار هس برخ

نهاونــد توجــه داشــته باشــند و بــه ایــن مرکــز کمــک کننــد.
وی در ادامــه گفــت: اعضــای هیــت امنــای ایــن مرکــز 
ــا  ــهبازی و خانم ه ــی، ش ــادی، مقیم ــدری، ن ــان خ ــامل آقای ش
عمو عموهــا و ســعیدی هســتند کــه بــرای ایــن مرکــز زحمــات 

زیــادی می کشــند.
رئیــس اداره بهزیســتی شهرســتان نهاونــد نیــز گفــت: ســازمان 
بهزیســتی در کل کشــور حــدود 18۰ وظیفــه متعــدد را انجــام 
می دهــد کــه طــی چنــد ســال اخیــر ســازمان بهزیســتی بــرای 
انجــام بهتــر ایــن وظائــف مراکــز خــود را بــه بخــش خصوصــی 
ــر ایــن  ــر روی بحــث نظــارت ب واگــذار کــرد و  ایــن ســازمان ب

مراکــز متمرکــز شــد.
ــز  ــتا نی ــن راس ــت: در همی ــار داش ــدی اظه ــد محم علی محم
مرکــز نگهــداری از معلولیــن فاطمه الزهــرای شهرســتان نهاونــد 
کــه در ســال 13۷۲ تاســیس شــد و اداره آن بــه صــورت 

ــت. ــرار گرف ــتور کار ق ــی در دس هیت امنای
ــه شــیوه  وی تصریــح کــرد: در واقــع اداره کــردن ایــن مرکــز ب
هیات امنایــی بــه ایــن شــکل اســت کــه مــا یــک خدمتــی را از 
ــه آن هــا  ــه را ب ــه مبلغــی یاران ــم و ماهیان ایــن دوســتان خریدی
پرداخــت می کنیــم و آن هــا موظــف هســتند ایــن مرکــز را اداره 
کننــد. محمــدی افــزود: هــدف اداره بهزیســتی از واگــذار کــردن 
ــردن  ــک ک ــع کوچ ــی در واق ــش خصوص ــه بخ ــز ب ــن مراک ای
ــه  ــز وظیف ــتی نی ــازمان بهزیس ــت و س ــتی اس ــازمان بهزیس س
نظــارت بــر ایــن مراکــز را بــر عهــده دارد زیــرا دولــت بــه تنهایی 

قــادر بــه اداره کــردن ایــن مراکــز نیســت.
ــداری  ــز نگه ــای مرک ــای هیات امن ــه ه ــه گای ــاره ب ــا اش وی ب
ــه  ــتی ب ــد از اداره بهزیس ــرای )س( نهاون ــن فاطمه الزه معلولی
خاطــر کمــک نکــردن بــه این مرکــز، عنــوان کــرد: همه افــرادی 
ــن  ــداری از معلولی ــز نگه ــای مراک ــوان هیات امن ــه عن ــه ب ک
مســئولیت بــر عهــده گرفته انــد بایــد بداننــد کــه بهزیســتی بــه 
جــزء یارانــه ای کــه هــر مــاه بــه ایــن مراکــز  پرداخــت می کنــد 
قــرار نیســت کمــک دیگــری بــه ایــن مراکــز بکنــد و ایــن هیات 
امنــا مســئولیت قبــول کرده انــد و بایــد ایــن مرکــز را اداره کننــد 

در غیــر ایــن صــورت مــی تواننــد اســتعفا بدهنــد.
رئیــس اداره بهزیســتی نهاونــد بیــان کــرد: اداره بهزیســتی نهاوند 

ماهانــه حــدود ۶۰ میلیــون تومــان یارانــه بــه مرکــز نگهــداری 
معلولیــن فاطمه الزهــرای )س( نهاونــد پرداخــت می کنــد و ایــن 
کمــک بهزیســتی بــه ایــن مرکــز اســت و در عــوض بــا مجــوزی 
ــرق  ــد از ط ــا می توانن ــم هیات امن ــز داده ای ــن مرک ــه ای ــه ب ک
مختلــف و از خیریــن بــرای ایــن مرکــز پــول جمــع آوری کننــد.

محمــدی بــا اشــاره بــه ســاختمانی کــه توســط ایــن هیات امنــا 
در دســت ســاخت قــرار دارد،گفــت : حــدود چهــار ســال اســت 
ــرا  ــه الزه ــن فاطم ــداری معلولی ــز نگه ــای  مرک ــه هیات امن ک
)س( ســاخت مرکــز نگهــداری ســالمندان را آغــاز کرده انــد کــه 
ــه از  ــت در صورتی ک ــیده اس ــان نرس ــه پای ــوز ب ــاخت آن هن س
ــرای آن هزینــه شــده کــرده  پــول مرکــز نگهــداری معلولیــن ب
ــراء )س(  ــز فاطمه الزه ــای مرک ــات امن ــه داد: هی ــد. وی ادام ان
ــالمندان در نظــر  ــداری س ــز نگه ــرای مرک ــن ســاختمان را ب ای
ــرای  ــی ب ــا هنــوز موافقت نامــه اصول ــی کــه م ــد در حال گرفته ان
ــه آن هــا گفتیــم   ــا ب ــم و م ــد نداده ای مرکــز ســالمندان در نهاون
یــک طبقــه ایــن مرکــز را راه انــدازی کنیــد و بچه هــای معلــول 
را بــه آنجــا منتقــل کنیــد بعــد بیایــد مجــوز را بــرای ســالمندان 

بگیریــد.

ساختمان محل نگهداری معلولین فاطمه الزهراء 
فرسوده است

ــراء  ــز فاطمه الزه ــاختمان مرک ــه س ــان اینک ــا بی ــدی ب محم
)س( قدیمــی اســت و حــدود هفتــاد ســال قدمــت دارد، گفــت: 
ســاختمان فعلــی ایــن مرکــز قدیمــی اســت و در بافــت فرســوده 
شــهر قــرار دارد و از اســتحکام کافــی برخــودار نیســت و ممکــن 
ــاختمان  ــن س ــد و ای ــاق بیفت ــه ای اتف ــه زلزل ــر لحظ ــت ه اس
ــرض  ــن در مع ــن معلولی ــان ای ــر ج ــن ام ــد  و همی ــراب کن خ

ــرار داده اســت. خطــر ق
ــه مشــکات ایــن ســاختمان از  ــا توجــه ب وی اظهــار داشــت: ب
اســتان چندیــن بــار خواســتند کــه ایــن مرکــز را تعطیــل کننــد 
چــون ســاختمان ایــن مرکــز اســتحکام الزم را نــدارد و  از نظــر 
بهداشــتی نیــز از وضعیــت خوبــی برخــوردار نیســت. محمــدی 
تصریــح کــرد: مــا ســال گذشــته خواســتیم از محــل اعتبــارات 
ســازمان بهزیســتی مبلغــی اعتبــار را بــرای تکمیــل ســاختمان 
جدیــد ایــن مرکــز بگذاریــم کــه بــا مخالفــت اســتان مواجهــه 
شــدیم زیــرا ســند ایــن ســاختمان به نــام بهزیســتی شهرســتان 
نیســت و اجــرای ایــن کار عمــا غیرممکــن اســت. وی بــا بیــان 
ــز  ــن مرک ــز ای ــاخت و تجهی ــات س ــام عملی ــرای اتم ــه ب اینک
ــن  ــزود: در حــال حاضــر ای ــم، اف ــاز داری ــن نی ــه کمــک خیری ب
ــه، شــوفاژخانه، آسانســور،  ــه موتورخان ــز ب ــن مرک ســاختمان ای
رخت شــورخانه و غیــره نیــاز دارد کــه بــا ایــن تــورم و گرانــی کــه 
وجــود دارد اتمــام ســاخت ایــن مرکــز  عمــا غیرممکــن اســت 
ــد  ــس اداره بهزیســتی نهاون ــد. رئی ــن را می طلب و کمــک خیری
ادامــه داد: هیات امنــای مرکــز فاطمه الزهــراء)س( بــرای احــداث 
ایــن مرکــز جدیــد خیلــی تــاش کردنــد و زحمــت کشــیدند اما 
آن هــا بایــد ابتــدا طبقــه اول ایــن مرکــز را تکمیــل می کردنــد 
ــرایط  ــون در ش ــد چ ــه می کردن ــدی را اضاف ــات بع ــد طبق بع
ــرای آن هــا دشــوار خواهــد  فعلــی ادامــه ســاخت ایــن مرکــز ب
بــود. محمــدی بــا اشــاره بــه اینکــه ســه مرکــز خیریــه بــا مجــوز 
اداره بهزیســتی در شهرســتان فعالیــت مــی کنند، عنــوان کرد: از 
ایــن ســه مرکــز خیریه، مرکــز نگهــداری کــودکان بی سرپرســت 
مهرعلــی)ع( و مرکــز نگهــداری از معلولیــن فاطمه الزهــراء )س( 
در شهرســتان نهاونــد بــه صــورت هیات امنــا اداره می شــوند کــه 
مرکــز نگهــداری کــودکان بی سرپرســت مهرعلــی)ع( در نهاونــد 
واقعــا نمونــه اســت و خوشــبختانه در ایــن مرکــز هیــچ مشــکلی 
ــا کمــک خیریــن و مدیــر بســیار  ــدارد و ایــن مرکــز ب وجــود ن
ــرد:  ــان ک ــود. وی بی ــی اداره می ش ــه خوب ــه دارد ب ــی ک خوب
مرکــز نگهــداری از معلولیــن در همــدان نیــز بــا 4۰۰ مددجــو به 
خوبــی اداره می شــود زیــرا ایــن مرکــز ارتبــاط بســیار خوبــی بــا 

خیریــن حتــی در خــارج از کشــور برقــرار کــرده انــد.

هیات امنای مرکز فاطمه االزهرا)س( باید برای 
جذب خیرین تاش بیشتری داشته باشند

ــه مرکــز  ــد ب ــا دارن ــن شهرســتان انصاف ــزود: خیری محمــدی اف
فاطمه الزهــراء کمــک می کنــد و هیات امنــای ایــن مرکــز بایــد 

ــا بتواننــد  ــر کننــد ت تــاش کننــد و مشارکت هایشــان را قوی ت
خیریــن بیشــتری را جــذب کننــد چــون در حــال حاضــر ایــن 

مرکــز بیــش از گذشــته بــه کمــک ایــن خیریــن نیــاز دارد.
کارشــناس توانبخشــی اداره بهزیســتی نهاوند گفــت: هیات امنای 
مرکــز نگهــداری معلولیــن مرکــز فاطمه الزهــراء )س(ی نهاونــد 
خواســتند در کنــار ایــن مرکــز، مرکــز نگهــداری از ســالمندان 
نهاونــد را احــداث کننــد ولــی موفــق نشــدند و از هــر دو طــرف 

کارشــان بــر روی زمیــن مانــد.

عملکرد ضعیف هیأت امنا باعث کاهش تعداد 
خیرین مرکز فاطمه الزهرا)س( شده است 

ــا  ــز ب ــن مرک ــای ای ــار داشــت: هیات امن ــی اظه  نســرین حاصل
ایــن وضعیتــی کــه دارنــد سیســتم مشارکتی شــان را از دســت 
ــن دو  ــن ای ــر باعــث شــد کــه تعــداد خیری ــن ام ــد و همی دادن

مرکــز کاهــش پیــدا کنــد.
وی ادامــه داد: در حــال حاضــر ســازمان بهزیســتی در کل کشــور 
ــن،  ــداری معلولی ــز نگه ــه در مراک ــول ک ــه معل ــر بچ ــت ه باب
ــول  ــه ازای هــر معل ــان و ب نگهــداری می شــوند 84۰ هــزار توم
مجهول الهویــه نیــز مبلــغ یــک میلیــون و ۲۶ هــزار تومــان بــه 
ایــن مراکــز پرداخــت می کنــد و در مجمــوع ســازمان بهزیســتی 
ماهیانــه بیــش از ۶۰ میلیــون تومــان یارانــه بــه مرکــز نگهــداری 

ــد. ــت می کن ــد پرداخ ــراءی نهاون ــن فاطمه الزه معلولی
حاصلــی افــزود: در کل کشــور دولــت بــه همیــن شــیوه مراکــز 
ــن مراکــز  ــی را حمایــت می کنــد و بقیــه کســری ای هیا ت امنای
ــد  ــا بای ــن هیات امنا ه ــود بنابرای ــع آوری می ش ــن جم از خیری
ارتبــاط قــوی  و تبلیغــات و رایزنــی داشــته باشــند تــا بتواننــد 

اعتمــاد ســازی کننــد و خیریــن را جــذب کننــد.
ــالمندان در  ــداری س ــز نگه ــدازی مرک ــه راه ان ــاره ب ــا اش وی ب
نهاونــد اشــاره کــرد و افــزود: مــردم شهرســتان نهاونــد بــه خاطر 
اینکــه بــه ســنت ها بیشــتر پایبنــد هســتند ترجیــح می دهنــد 
کــه سالنمدانشــان را در خودشــان در منــزل نگهداری کننــد و از 
همیــن روی در صورتــی کــه ایــن مرکــز در شهرســتان راه اندازی 
شــود از آن اســتقبال نخواهــد شــد بنابرایــن می تــوان گفــت این 
طــرح عمــا اشــتباه اســت و بــرای آن نیازســنجی نشــده اســت.

حاصلــی بیــان کــرد: ایــن هیات امنــا بــه جــای ســاختن چنــد 
ــا  عنــوان مرکــز نگهــداری از ســالمندان می توانســتند  طبقــه ب
ابتــدا یــک طبقــه ایــن ســاختمان را تجهیــز کننــد و بچه هــای 
معلــول را بــه آنجــا منتقــل کننــد بعــد بــه دنبــال احــداث مرکــز 

نگهــداری ســالمندان و احــداث طبقــات بیشــتر می افتادنــد.

ــن  ــه ای ــماری ک ــکات بی ش ــه مش ــه ب ــا توج ــد: ب ــاد نهاون فری
روزهــا  گریبــان مرکــز نگهــداری معلولیــن فاطمه الزهــراء نهاونــد 
ــد  ــز شهرســتان نهاون را گرفتــه اســت نیــاز اســت خیریــن عزی
بیــش از گذشــته بــه یــاری ایــن معلولین بشــتابند تا ســاختمان 
نیمــه کاره ای کــه بــرای مــکان جدیــد نگهــداری ایــن معلولین در 
نظــر گرفتــه شــده اســت هرچــه ســریعتر تجهیــز شــود و ایــن 

معلولیــن بــه ایــن ســاختمان جدیــد انتقــال داده شــوند.
و امیدواریــم بــا همــت مــردم خیــر و نوع دوســت شهرســتان در 
ایــن شــرایط ســخت اقتصــادی ایــن مرکــز بتوانــد مانند گذشــته 
ســرپا باشــد و ایــن معلولیــن بی پنــاه بتواننــد در رفــاه و آســایش 

ــی کنند. زندگ
ــد  ــی توانن ــرم م ــران محت ــت ؛ خی ــر اس ــه ذک الزم ب
جهــت پرداخــت کمــک هــای نقــدی خــود بــه شــماره 

ــای :  ــاب ه حس
بانک تجارت :   242۶۱۷۸2۶۸ و شماره روی کارت 

 ۵۸۵9۸۳۷۰۰۰۷4۰۳۶۱ :
بانک ملت :   ۶2429۷۵4۸4

بانک صادرات :     ۰۱۰29۷۳۶۶۵۰۰۸   و شماره 
روی کارت : ۶۰۳۷۶9۱9۸۰۰۸۶۳۳4 

بانک ملی:   ۰۱۰9۵۶2۵۸۷۰۰۵ 
بانک رفاه کارگران : 2۶۵۳۸۰۷۷۷   و شماره روی 

کارت : ۵۸94۶۳۷۰۰۰۰۵9۷۵۵
 به نام مرکز نگهداری معلولین حضرت فاطمه 

الزهرا)س( نهاوند واریز کنند .

خانه سست معلولین نهاوند بالی جانشان نشود
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ستاره های دنباله دار

گروه گزارش فریاد نهاوند 
ــاده راه  ــروژه  پی ــد گفــت : پ ــد : شــهردار نهاون ــاد نهاون فری
ــد اســت و  ــن پروژه هــای  شــهرداری نهاون ســعدی از مهمتری
ــهریورماه  ــان ش ــا پای ــروژه را ت ــن پ ــه ای ــم ک ــاش می کنی ت
در  محمــد حســین پور   . برســد  ســرانجام  بــه  امســال 
گفت وگــو بــا خبرنــگار ماهنامــه فریــاد نهاونــد اظهــار داشــت 

ــه در  ــان قیصری ــروژه  خیاب : پ
ــچ  ــت و هی ــام اس ــال انج ح
مشــکلی بــرای ادامــه ایــن 
پــروژه نداریــم و در بحــث 
اعتبــار ایــن پــروژه بــا شــورای 
ــی انجــام  شــهر پیش بینی های
ــائل  ــم مس ــا بتوانی ــم ت داده ای
مالــی اش را حــل کنیــم و 
امیدورایــم بتوانیــم ایــن پروژه 

را تــا پایــان شــهریورماه بــه ســرانجام برســانیم. وی بــا بیــان 
اینکــه در برنامه هایمــان هســت کــه پــروژه پیــاده راه ســعدی 
را امســال بــه پایــان برســانیم، تصریــح کــرد: هرچنــد در رونــد 
اجــرای ایــن پــروژه کســبه خیابــان قیصریــه دچار مشــکاتی 
شــدند ولــی اکنــون کســبه راضــی هســتند و مــا هــم ســعی 
می کنیــم کــه ســرعت و کیفیــت کار را بــاال ببریــم تــا بتوانیم 
محبــت ایــن عزیــزان را جبــران کنیــم. حســین پور بــا اشــاره 
ــد،  ــهرداری نهاون ــدام ش ــت اق ــای در دس ــایر پروژه ه ــه س ب
ــد و  ــای ســطح شــهر فرســوده بودن ــدای از بلواره ــزود: تع اف
نیــاز بــه ترمیــم داشــتند از همیــن روی مــا بلوارهــای شــهید 

طالبیــان و بلــوار شــهید قدوســی را ترمیــم کردیــم کــه ایــن 
اقــدام زیبایــی  خاصــی بــه  ایــن دو بلوار بخشــید و شــهروندان 
ــوان  ــد. وی عن ــدام شــهرداری اســتقبال کردن ــن اق ــز از ای نی
ــه ترمیــم  ــوار اســتقال نیــز کــه نیــاز ب کــرد:  همچنیــن بل
دارد در حــال واگــذاری بــه پیمانــکار اســت و همچنیــن طــی 
مشــورتی کــه بــا شــورای شــهر داشــتیم تصمیــم گرفتیــم که 
پارکینــگ مــدرس را تبدیــل بــه فضــای ســبز تبدیــل کنیم و 

ــن مــکان احــداث کنیــم. پارکــی را در ای

پروژه چهارباغ ۸۵ درصد پیشرفت دارد

ــروژه  ــد پ ــرد: 8۵ درص ــان ک ــه بی ــد در ادام ــهردار نهاون ش
ــز  ــروژه نی ــن پ ــه زودی ای ــت و ب ــده اس ــام ش ــاغ انج چهارب
ــن  ــک ای ــوض خش ــای ح ــروژه آب نم ــود و پ ــل می ش تکمی
پــروژه طــی هفتــه آینــده آغــاز می شــود و پایــان تیرمــاه ایــن 
پــروژه افتتــاح می شــود. حســین پور گفــت: پــروژه آب نمــای 
حــوض خشــک چهاربــاغ در غــرب کشــور بی نظیــر اســت و 
شــرایط خاصــی را در شــهر نهاونــد ایجــاد خواهــد کــرد و بــا 
توجــه بــه اینکــه ایــن پــروژه در قســمت ورودی شــهر قــرار 
گرفتــه قطعــا در جــذب گردشــگر موثــر خواهــد بــود. وی بــا 
ــرای  بیــان اینکــه تاکنــون بیــش از چهــار میلیــارد تومــان ب
پــروژه چهاربــاغ هزینــه شــده اســت، ادامــه داد: فــاز اول پروژه 
ــهر  ــورای ش ــر ش ــا نظ ــه ب ــود ک ــع ب ــاغ ۵3۰ مترمرب چهارب
ــا میــدان  ــم و ت ــه کردی ــروژه اضاف ــن پ ــه ای ــع ب ۲۵۰ مترمرب
سیدالشــهداء آن را ادامــه دادیــم و همیــن امــر باعــث شــد که 

فعــا نتوانیــم ایــن پــروژه را افتتــاح کنیــم.
 حســین پــور بــا اشــاره بــه پــروژه مســیل نیــز، اظهار کــرد: در 
حــال حاضــر یــک پیمانــکار بــا یــک میلیــارد و ۲۰۰ میلیــون 
تومــان اعتبــار در ایــن پــروژه مشــغول بــه کار اســت کــه ۵۰۰ 
میلیــون تومــان دیگــر بــرای ایــن پــروژه تخصیــص داده ایــم و  

بــرای واگــذاری بــه پیمانــکار بــه مناقصــه گذاشــته ایم.

تاش می کنیم روند اجرایی پروژه مسیل 
ادامه داشته باشد

ــیل  ــروژه مس ــار پ ــن اعتب ــث تامی ــرد: در بح ــح ک وی تصری
مکاتباتــی بــا رئیــس ســازمان مدیریت بحران کشــور داشــتیم 
و ایشــان ســه میلیــارد تومــان اعتبــار برای ایــن پــروژه در نظر 
گرفتنــد ولــی متاســفانه ایــن اعتبار تخصیــص داده نشــد ولی 
پیگیــر هســتیم کــه رونــد اجرایی ایــن پــروژه همچنــان ادامه 
ــا بازگشــایی  ــی م ــد و در حــال حاضــر هــدف اصل ــدا کن پی
ــه  ــر از دانشــگاه حاج حشــمت اســت ک ســاحل مســیل باالت
ــهردار  ــد. ش ــتفاده کنن ــت اس ــن ظرفی ــد از ای ــردم بتوانن م
نهاونــد افــزود: پــروژه نهضــت آســفالت در ســطح شــهر ادامــه 
ــفالت در ســطح  ــن آس ــار هزارت ــش از چه ــون بی دارد و تاکن
ــه  ــهرداری هزین ــد ش ــن از درآم ــه ای ــده ک ــش ش ــهر پخ ش
می شــود. حســین پور عنــوان کــرد: در ســال های گذشــته در 
بحــث بازآفرینــی شــهری قیــر بــه شــهرداری ها داده می شــد 
ولــی متاســفانه امســال قیــر دریافتــی نداشــته ایم و  در حــال 

حاضــر از درآمــد شــهرداری قیــر تهیــه می کنیــم.

ــفالت  ــت آس ــه نهض ــم ک ــاش می کنی ــرد: ت ــان ک وی بی
ــد  ــن رون ــی کشــیده نشــود و ای ــه تعطیل ــهر ب در ســطح ش
ــا  ــم و  خیابان ه ــه بدهی ــان ادام ــل کاری م ــان فص ــا پای را ت
ــده  ــهری کن ــاب ش ــط آب و فاض ــه توس ــی را ک و کوچه های

ــم. ــفالت کنی ــاره آس ــده را دوب ش

طرح جمع آوری دستفروشان بار دیگر در 
نهاوند اجرا می شود

حســین پور بــا بیــان اینکــه شــهرداری نهاونــد در حــال حاضر 
حــدود ده پــروژه در دســت اقــدام دارد و همــه ایــن پروژه هــا 
نیــز فعــال هســتند، گفــت: مــردم نهاونــد در بحــث ســدمعبر 
شــاکی و گایه منــد هســتند کــه البتــه حــق دارنــد و مــا هــم 
شــرمنده مــردم شــدیم کــه اخیــرا جلســاتی را برگــزار کردیــم 
و بــه دســتور دادســتان محتــرم شهرســتان برنامه هایــی 
ــرای  ــم و ب ــف کرده ای ــا تعری ــع آوری وانت باره ــرای جم را ب
ــم. ــر گرفته ای ــی در نظ ــز محدودیت های ــا نی برخــی خیابان ه

ــی و  ــروی انتظام ــکاری نی ــا هم ــه زودی ب ــه داد: ب وی ادام
ــاز  ــهر آغ ــطح ش ــرح را در س ــن ط ــی ای ــی و رانندگ راهنمای
خواهیــم کــرد و در بحــث دستفروشــان نیــز در حــال 
ــم  ــر گرفته ای ــی را در نظ ــتیم و مکان های ــنجی هس مکان س
ــن  ــده ای ــاه آین ــک م ــم طــی ی ــه داری ــه ای ک ــق برنام و  طب
مکان هــا تحویــل داده می شــوند تــا دستفروشــان را بــه ایــن 
مــکان انتقــال بدهیــم و بــرای همیشــه معضل دستفروشــان و 

ــد حــل شــود. ســدمعبر در شــهر نهاون

پروژه پیاده  راه سعدی تا پایان شهریورماه امسال به سرانجام می رسد
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بسم اهلل الرحمن الرحیم 
زندگینامه پاسدار شهید »محمد کریم گودرزی«

شــهید »محمــد کریــم گــودرزی« بــا آغــاز جنــگ تحمیلــی بــه 
عنــوان پاســدار وظیفــه بــه ســپاه پاســداران پیوســت و در مناطق 
ــان  ــا دیگــر همرزم ــت و همــراه ب ــف حضــور یاف ــی مختل عملیات
خــود حماســه ها آفریــد و در منطقــه عملیاتــی مریــوان بــه مقــام 

واالی شــهادت نائــل شــد .
زندگینامه پاسدار شهید »محمد کریم گودرزی« :

ــتان  ــال 134۶ در شهرس ــاه س ــن م ــم فروردی ــهید ده ــن ش  ای
ــد  ــت و محم ــام داش ــی ن ــدرش عیس ــد . پ ــا آم ــه دنی ــد ب نهاون
کریــم در یــازده ســالگی پــدر خــود را از دســت داد . ســال 13۵3 
وارد دبســتان شــد و تحصیــات خــود را تــا اول راهنمایــی ادامــه 

داد و پــس از آن مشــغول کار شــد .
در ســال های انقــاب همچــون دیگــر کــودکان و نوجوانــان 
ــی در راه پیــروزی انقــاب گام برداشــت و در فعالیت هــای  انقاب
انقابــی شــرکت کــرد . بــا آغــاز جنــگ تحمیلــی بنــا بــر وظیفــه 
شــرعی و قانونــی بــه عنــوان ســرباز وظیفــه بــه ســپاه پاســداران 
انقــاب اســامی پیوســت ودر مناطــق عملیاتــی مختلــف حضــور 

ــد . ــا دیگــر همرزمــان خــود حماســه ها آفری یافــت و همــراه ب
ســرانجام پــس از ماههــا مجاهــدت در راه خــدا و دفــاع از وطــن 
در ســوم اردیبهشــت مــاه ســال 13۶۶ در منطقــه عملیاتــی 
ــر  ــر اث ــی ب ــا نیروهــای متجــاوز عراق ــرد ب ــگام نب ــوان در هن مری
اصابــت ترکــش خمپــاره  بــه شــهادت رســید و بــه مقــام »عنــد 
ربهــم یرزقــون« نائــل آمــد . مــزار او در گلــزار شــهدای زادگاهــش 
روســتای چولــک نهاونــد ، زیارتــگاه همرزمــان و عاشــقان 

شــهادت اســت .
در بخشی از وصیتنامه شهید آمده است:

ــتی و  ــت و دوس ــه راه راس ــپاس ک ــکر و س ــو را ش ــدا ت »خداون
پاکــی را بــه مــن نشــان دادی . خداونــدا تــو را ســتایش می کنــم 
ــهیدان  ــز و ش ــر عزی ــامی و رهب ــاب اس ــن انق ــر ای ــه در اث ک
ــه مــن  ــدا ب ــی کــردی . خداون ــرا راهنمائ ــده ، م ــه خــون غلتی ب
ــر  ــاک صــدر اســام ســاح ب ــردان پ ــه همچــون م ــی ک آموخت
ــر در و  ــد ب ــا بدانی ــم و ام ــتمگران بجنگ ــا س ــرم و ب دوش گی
دیــوار ایــن عالــم هســتی آنچــه کــه بــه چشــم می خــورد قابــل 
ــا مرکــب  ــر دریاه ــود و اگ شــمارش و درک نیســت و نخواهــد ب
شــوند و چــوب تمــام درختــان قلــم و تمــام جنبنــدگان نویســنده 
شــوند نمی تواننــد ذره ای از آیــات و کلمــات و حکمــت و قــدرت 

ــمارند . « ــد را بش خداون
یاد و نام و راه آن شهید گرانقدر جاودانه باد .  

آن فرو ریخته گل های پریشان در باد
کز می جام شهادت ، همه مدهوشانند
نامشان زمزمه ی نیمه شب مستان باد

تا  نگویند  که  از یاد  فراموشانند 

ــا بیــان اینکــه بحــران  ــد ب ــدار نهاون ــد : فرمان ــاد نهاون فری
جــای عقده گشــایی و ســهم خواهی نیســت ، بلکــه بایــد 
ــن  ــا هــم باشــیم ، گفــت: اصحــاب رســانه کــه ســرمایه ای ب
شهرســتان هســتند در شــرایط بحــران کمــک کننــد و 

واقعیت هــا را بیــان کننــد.
مــراد ناصــری در هجدهمین جلســه ســتاد پیشــگیری کنترل 
و هماهنگــی مقابلــه بــا کرونــا ویــروس در شهرســتان نهاونــد 
اظهــار داشــت : کرونــا بحرانــی اســت کــه نــه تنهــا نهاونــد و 
اســتان همــدان بلکــه جهــان را در برگرفتــه اســت و هیــچ راه 
ــه  ــدارد ب ــی ن ــذاری اجتماع ــز فاصله گ ــی ج ــرل و درمان کنت
ــه  ــه درخان ــم ک ــی خواهی ــردم م ــه م ــور از هم ــن منظ همی
بماننــد و فقــط بــرای کارهــای ضــروری از منــزل خارج شــوند 

و پروتــکل هــای بهداشــتی را رعایــت کننــد .
وی گفــت:  طــرح ضربتــی ۲1 روزه تــا پایــان تیــر مــاه ادامــه 
ــد  ــردم بای ــد مشــخص شــود و م ــن طــرح بای ــار ای دارد و آث

نتیجــه را احســاس کننــد .
ــک و  ــه زدن ماس ــزم ب ــردم مل ــزود : م ــد اف ــدار نهاون فرمان
رعایــت فاصلــه اجتماعــی هســتند همچنیــن بایــد از حضــور 

ــد . ــودداری کنن ــداً خ ــی ج ــزا و عروس ــمات ع در مراس
وی بــا اشــاره بــه اینکــه کرونــا بــه تنهایــی خطــر نیســت و 
عــادی شــدن کرونــا خطرنــاک اســت ، اظهــار داشــت: بحــران 

ــا کمــک مــردم برطــرف می شــود . ــا ب کرون
ــر  ــد ب ــداران بای ــت و بخش ــبکه بهداش ــت : ش ــری گف ناص
مراســم ختــم نظــارت بیشــتری داشــته باشــند و از صاحبــان 
عــزا تعهــد گرفتــه شــود تــا تجمعــی نباشــد و پروتکل هــای 
بهداشــتی را رعایــت کننــد و فعالیــت تاالرهــا بــا یــک ســوم 
ظرفیــت واقعــی و بــا رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی بامانــع 
ــانی  ــاع رس ــئول اط ــه مس ــه اینک ــاره ب ــا اش ــت. وی ب اس
آمــار کرونــا ســخنگوی دانشــگاه علــوم پزشــکی اســتان و در 
شهرســتان رئیــس شــبکه بهداشــت و درمــان اســت، اظهــار 
داشــت: کادر درمانــی مــا شــب و روز در بیمارســتان در حــال 
تــاش هســتند، بایــد بــه فکــر آنهــا باشــند و زحمــات آنهــا 

نبایــد نادیــده گرفتــه شــود.
فرمانــدار نهاونــد تصریــح کــرد: مســئولین شــبکه بهداشــت و 
درمــان، فوتــی چــه کرونایــی و چــه غیرکرونایــی را تــا زمانــی 
ــد تحویــل  ــراد نزدیــک تعهــدات الزم را انجــام نداده ان کــه اف

ندهنــد، آمبوالنــس بــه هیــچ  وجــه درب منــزل نــرود.
وی بــا بیــان اینکــه خــط قرمــز مــن، ســامت مــردم اســت، 
ــار  ــد آث ــردم بای ــد؛ م ــای کار بیاین ــه پ ــران هم ــت: مدی گف

ــد . ــا را ببینن ــای انجــام شــده ســتاد کرون کاره
ناصــری بــا بیــان اینکــه بحــران جــای عقده گشــایی و 
ــت:  ــیم، گف ــم باش ــا ه ــد ب ــه بای ــت، بلک ــهم خواهی نیس س
ــتند در  ــتان هس ــن شهرس ــرمایه ای ــه س ــانه ک ــاب رس اصح
ــد. ــان کنن ــا را بی ــد و واقعیت ه ــرایط بحــران کمــک کنن ش

مراسم های ختم و عروسی مهمترین کانون های 
ابتا مردم به کرونا

ــه  ــا ب ــه ابت ــان اینک ــا بی ــد ب ــه نهاون ــپاه ناحی ــده س فرمان
کرونــا بــه برخــی ادارات نهاونــد هــم رســیده اســت، 
ــن  ــان مهمتری ــی همچن ــم و عروس ــم های خت ــت: مراس گف
ــتان هســتند. ــا در شهرس ــه کرون ــردم ب ــا م ــای ابت کانون ه

ــا  ــای ابت ــن کانون ه ــی مهمتری ــم و عروس ــم های خت مراس
ــد،  ــیج از نهاون ــزاری بس ــزارش خبرگ ــه گ ــه کروناب ــردم ب م
ســرهنگ علــی مختاری در جلســه ســتاد پیشــگیری ، کنترل 
و مقابلــه بــا ویــروس مرگبــار کرونــا شهرســتان اظهار داشــت: 
وضعیــت ابتــا در نهاونــد بــه باالتریــن حــد خــود رســیده و 
مــردم بایــد بــرای پیشــگیری از شــیوع مشــارکت و همراهــی 
کننــد. وی بــا بیــان اینکــه ابتــا بــه کرونــا بــه برخــی ادارات 
ــم و  ــم های خت ــت : مراس ــت ، گف ــیده اس ــم رس ــد ه نهاون
ــه  ــردم ب ــا م ــای ابت ــن کانون ه ــان مهمتری ــی همچن عروس
کرونــا در شهرســتان هســتند. فرمانــده ســپاه ناحیــه نهاونــد 
اظهــار داشــت : اســتفاده از ماســک در ادارات بایــد همگانــی 

و اجبــاری شــود.
ــه از نقاهتگاه هــای  ــم ک ــرد: پیشــنهاد می کنی ــح ک وی تصری
آمــاده شهرســتان بــرای قرنطینــه بیمــاران بــا حــال 

ــم. ــتفاده کنی بهتراس

ساده انگاری مردم بزرگترین عامل شیوع بیماری 
کرونا است

سرپرســت شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان نهاوند گفت: 
بــا همــکاری شــبکه بهداشــت و درمــان و اداره صنعــت، معدن 
ــای  ــاف و مغازه ه ــام اصن ــم  تم ــب دو تی ــارت در قال و تج
داخــل شــهر را بازدیــد کردیــم کــه تعــدادی از مغازه هــا کــه 
پروتکل هــای بهداشــتی را رعایــت نمی کردنــد پلمــپ شــدند 
دکتــر ســیامک دانشــور اظهــار داشــت : متاســفانه بیمــاری 
ــد و  ــی رش ــورت قارچ ــه ص ــتان ب ــطح شهرس ــا در س کرون
شــیوع پیــدا کــرده اســت و تعــداد زیــادی از شــهروندان ایــن 
موضــوع را نمی داننــد . وی تصریــح کــرد: ۶۰ الــی ۷۰ درصــد 
اطرافیــان بیمــاران مبتــا متاســفانه مبتــا شــده اند و همیــن 

امــر باعــث افزایــش شــیوع ایــن بیمــاری شــده اســت .
دانشــور بــا بیــان اینکــه متاســفانه راهــی بــرای جلوگیــری از 
شــیوع ایــن بیمــاری نداریــم مگــر اینکــه مــردم را آگاه کنیــم، 
ــم کــه در مراســم های  ــه مــردم بارهــا اعــام کردی ــزود : ب اف
عروســی و عــزا شــرکت نکننــد ولــی متاســفانه مــردم اهمیت 
نمی دهنــد و بایــد در ایــن زمینــه چنــد دســتورالعمل قابــل 
اجــرا در ســطح شهرســتان داشــته باشــیم . وی عنــوان کــرد 
ــر  ــیار موث ــاری بس ــن بیم ــگیری از ای ــک در پیش : زدن ماس
ــد  ــتفاده کنن ــک اس ــردم از ماس ــر کل م ــت و اگ ــم اس و مه
ــم .  ــرل کنی ــاری را کنت ــن بیم ــد ای ــم ۹8 درص ــا می توانی م
سرپرســت شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان بیــان کــرد 
: بزرگتریــن عامــل شــیوع ایــن بیمــاری ســاده انگاری و 
ســهل انگاری  مــردم اســت ولــی مــردم بایــد بداننــد کــه ایــن 
بیمــاری بســیار خطرنــاک اســت و ما در شهرســتان بیمــار ۲۵ 
ســاله داشــته ایم کــه متاســفانه فــوت کــرده اســت و آمــوزش 

دادن بــه مــردم بســیار مهــم اســت . دانشــور اضافــه کــرد : اگر 
شــیوع بیمــاری ادامــه داشــته باشــد بایــد ظرفیــت بســتری 
بیمــاران را در شهرســتان افزایــش دهیــم و مجبــور می شــویم 
بیمارســتان آیــت اهلل شــهید قدوســی را بــه بیمــاران کرونایــی 
اختصــاص دهیــم و در همیــن راســتا صــد تخــت و 1۲ تخــت 
بخــش آی ســی یو را در ایــن بیمارســتان بــرای بســتری 

ــم.  ــا در شهرســتان در نظــر گرفته ای ــاران مبت بیم
ــاب  ــط اصح ــازی، توس ــه فرهنگ س ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
رســانه بــا آگاهی رســانی و اطاع رســانی بطــور درســت 
ــر  ــانه اگ ــاب رس ــت : اصح ــار داش ــد، اظه ــد ش ــام خواه انج
بــرای آگاهی رســانی بــه مــردم میــدان دار شــوند بــه بهتریــن 

ــم . ــت کنی ــران را مدیری ــم بح ــکل می توانی ش
فرمانــدار نهاونــد بیــان کــرد : طــرح ضربتــی ۲1 روزه ســتاد 
ــان تیرمــاه بایــد جــواب  ــا پای ــد ت ــا در شهرســتان نهاون کرون
بدهــد، ایــن طــرح بــه طــور مرتــب در شــهرها و روســتاها بــا 

ــود . ــام ش ــیار انج ــین های س ــا ماش ــتاد و ب ــارت س نظ
وی ضمــن گایــه از اوضاع حمــل و نقل همگانــی نهاوندگفت: 
ازاوضــاع حمــل ونقــل همگانــی گله مندیــم، برخــی راننــدگان 
پروتکل هــای بهداشــتی را رعایــت نمی کننــد و بایــد موظــف 
بــه اجــرای پروتکل هــا باشــند . ناصــری درپایــان از اداره 
ــای کار  ــد پ ــدن شهرســتان بیــش از پیــش بای صنعــت و مع
باشــد و گفــت: جدیــت بیشــتری بــه خــرج دهــد و پــای کار 
بیاینــد و بــه همــه اصنــاف تذکــر داده شــود تــا پروتکل هــای 

بهداشــتی را رعایــت کننــد .

حفظ پروتکل های بهداشتی، فاصله گذاری 
اجتماعی و استفاده از ماسک

 در ادارات الزامیست
ــتان  ــاب شهرس ــی و انق ــتان عموم ــت دادس ــاس آزادبخ عب
ــای  ــظ پروتکل ه ــت : حف ــه گف ــن جلس ــه ای ــد در ادام نهاون
بهداشــتی، فاصله گــذاری اجتماعــی و اســتفاده از ماســک در 
ادارات الزامیســت . وی افــزود : بــه دنبــال تعطیلــی کســب و 
کار مــردم نیســتیم ، هــدف از بازگشــایی تاالرهــا ایــن اســت 
کــه مراســم ها را از منــازل خــارج کنیــم تــا بــا الــزام رعایــت 
مــوارد بهداشــتی بتوانیــم نظــارت الزم را داشــته باشــیم و بــا 
هرتــاالری کــه مــوارد متعهــد شــده را انجــام ندهــد بــا جدیت 
برخــورد شــده و حتــی تــاالر متخلــف پلمــپ خواهــد شــد .

مراســم های  در   : داشــت  اظهــار  نهاونــد  دادســتان 
ــدم  ــر ع ــی ب ــانه ها مبن ــوب رس ــم ورود خ ــم علی رغ ترحی
ــتری  ــت بیش ــا جدی ــت ب ــاز اس ــس ، نی ــانی مجال اطاع رس
خانــواده متوفــی را نســبت بــه خطــر شــیوع کرونــا آگاه کــرد .

ــار  ــر و اخط ــد ازتذک ــت : بع ــان داش ــه بی ــت درخاتم آزادبخ
ــوارد  ــی، کــه م ــدگان حمــل و نقــل همگان ــه رانن شــفاهی ب
بهداشــتی را رعایــت نکــرده و ماســک نمــی زننــد ، از طریــق 
ــرار مجــدد ماشــین  ــور جریمــه و در صــورت تک پلیــس راه

ــل شــود . ــگ منتق ــه پارکین ــف و ب توقی

بحران کرونا جای عقده گشایی و سهم خواهی نیست

بشیر امیدوار 
شنیده و دیده می شود:

ــن  ــد ای ــر پروازی)کــه مــی دان *در برخــی مراکــز و ادارات، مدی
بــار مطالبــه مردمــی بــرای تعییــن تکلیفــش جدی اســت( ســعی 
مــی کنــد بــا تمــام وجــود و بــه هــر قیمتــی شــده ، جایــگاه خود 

را حفــظ کنــد.
ــه دل  *مدیــر پــروازی، ایــن روزهــا مســتاصل اســت کــه چگون
بکنــد و بــرود. رایزنــی هــا  بــا رفقــای قدیــم و جدید و در ســطوح 

مختلــف ملــی و اســتانی،همچنان ادامــه دارد.
ــودش  ــینش را خ ــت دارد، جانش ــروازی دوس ــر پ ــی مدی *گاه

ــد. ــی کن ــاب و معرف انتخ
*امــا جانشــینان احتمالــی مدیــر پــروازی هم)کــه بعضــا خــود 
پــروازی یــا بــه واســطه رانــت جایــگاه گرفتــه انــد( ایــن روزهــا، 
کار را رهــا کــرده و مشــغول رایزنــی، مهــره چینــی، قلــع و قمــع  

موانــع انســانی در جهــت رســیدن بــه اهــداف خــود هســتند.
ــه  ــی ب ــروازی( گاه ــن پ ــه )معاونی ــش اینجاســت ک ــه جالب نکت
ــد،  ــی کنن ــم م ــارف ه ــم تع ــه ه ــت را ب ــند مدیری ــر، مس ظاه
در حالــی کــه در خفــا )البتــه بــا لبخنــد( مشــغول قلــع وقمــع 

ــف هســتند..... ــای مختل ــازمان ه ــز در س ــر نی همدیگ
پی نوشت:

باعــث تاســف اســت کــه مدیــران ناکارآمد پــروازی، بودنشــان یک 
جــور بــرای نهاونــد هزینــه دارد و ظاهــرا  رفتنشــان هــم یک جور 
ایــن شــهر مظلــوم را درگیــر حاشــیه و رکــود در کارهــا مــی کند. 
آقــای وزیــر، آقــای اســتاندار، آقــای فرمانــدار، آقــای نماینــده.....

آقــای مســئول محتــرم و دلســوز .... 
از پــی گیــری شــما در مســیر احقــاق حــق مــردم مظلــوم نهاونــد  

ــم،  اما: ممنونی
مدیریــت میــراث مانــدگار کســی نیســت، لطفــا اجــازه ندهیــد، 
مدیــران پــروازی بیــش از ایــن وقــت و انــرژی و منابــع ایــن شــهر 

را پایمــال کننــد. منتظــر تحقــق ســریع وعــده شــما هســتیم.

اندر احواالت این روزهای مدیران 
پروازی نهاوند

ــا توجــه  ــد گفــت: ب ــدار نهاون ــد : فرمان ــاد نهاون فری
بــه وضعیــت قرمــز نهاونــد در بیمــاری کرونــا شــرکت 
ــنگینی دارد و  ــات س ــی تبع ــزا و عروس ــم ع در مراس
ــران  ــردم نگ ــط م ــرایط توس ــردن ش ــور ک ــادی تص ع
کننــده اســت. مــراد ناصــری در جلســه ســتاد بحــران 
شهرســتان نهاونــد گفــت : عــادی کــردن شــرایط کرونا 
کار اشــتباهی بــود، مــا در نهاونــد نگــران خــود کرونــا 
نیســتیم، مشــکل اصلــی مــا مســائل فرهنگــی و رعایت 
ــای بهداشــتی  ــکل ه ــردی و پروت نکــردن بهداشــت ف
اســت. ناصــری گفــت: افــرادی کــه بــا خانــواده و ســوار 
بــر خــودرو دنبــال ماشــین عــروس حرکــت مــی کنند ، 
بایــد بداننــد ۵ روز بعــد بــا همــان خــودرو بایــد اعضــای 
خانــواده خــود را بــه بخــش کرونــا بیمارســتان و یــا باغ 
بهشــت محــل ســکونت خــود حمل کننــد و ایــن یعنی 
نپذیرفتــن واقعیتــی کــه امــروز در نهاونــد وجــود دارد. 
وی بیــان کــرد: بایــد بــه مــردم نهاونــد هشــدار جــدی 
داده شــود کــه وضعیــت کرونــا جــدی و بحرانــی اســت 
و مــردم بایــد قبــول کننــد عــدم شــرکت در مراســمات 
عــزا و عروســی  مهمترین توصیه بهداشــتی در راســتای 
ــد  ــدار نهاون ــا اســت. فرمان ــال کرون ــره انتق قطــع زنجی
ــزا،   ــردن در مراســم ع ــرای شــرکت نک ــرد: ب ــد ک تاکی
ــام  ــه اع ــم اســت ک ــزا بســیار مه ــان ع ــش صاحب نق
کننــد بــه دلیــل بیمــاری کرونــا هیــچ گونــه مراســمی 
برگــزار نمی شــود، جهــت برگــزاری مراســمات عروســی 
بــا توجــه بــه اینکــه فعالیــت تاالرهــای عروســی ممنوع 
اســت ولــی متاســفانه مــردم مراســمات عروســی را در 
ــا  منــزل و فضاهــای کوچکتــر برگــزار می کننــد کــه ب
ــه در منــزل امــکان  ــت فاصل توجــه عــدم امــکان رعای
ــت:  ــه گف ــا بیشــتر اســت.  وی در ادام ــه کرون ــا ب ابت
ــمردن  ــادی ش ــدارد، ع ــی ن ــی ترس ــه تنهای ــا ب کرون
شــرایط توســط مــردم نگــران کننــده اســت. ناصــری 
افــزود: گرامــی می داریــم یــاد و خاطــره ســردار 
ســلیمانی را کــه چــه زیبــا بیــان کردنــد:  فرصتــی کــه 
ــدار  ــت. فرمان ــت نیس ــود فرص ــت در خ ــران اس در بح
ــه مراتــب ســخت تر از  ــا ب اظهــار داشــت: بحــران کرون
ــی از آنجایــی کــه ایــن بحــران  ــی اســت ول هــر بحران
ــی  ــم. ول ــادت می کنی ــه آن ع ــم ب ــده داری ــی ش جهان
ــادی  ــادت شــرایط را ع ــد بجــای ع متاســفانه در تهاون
ــام  ــرد: تم ــوان ک ــی خطــر. وی عن ــن یعن ــم و ای کردی
مدیــران و پرســنل ادارات، ملــزم بــه اســتفاده از ماســک 
هســتند و بایــد بپذیریــم در شــرایط کرونــا، شــرایطمان 
ــود  ــران خ ــت: نگ ــری گف ــت. ناص ــاص اس ــی خ خیل
ــکل  ــود مش ــدن آن و وج ــادی ش ــتیم، ع ــا نیس کرون
فرهنگــی تعــدادی انگشت شــمار قابــل کنتــرل نیســت 
ــه  ــان اینک ــا بی ــت . وی ب ــده اس ــران کنن ــیار نگ و بس
ــا بســیار جــدی اســت، افــزود: مــردم اگــر  خطــر کرون
بداننــد و بــاور کننــد بــا همــان ماشــینی که در مراســم 
ــه  ــا همــان ماشــین روان ــد ب عروســی شــرکت می کنن
ــا را  ــد شــد، بحــران و خطــر کرون ــاغ بهشــت خواهن ب
جــدی خواهنــد گرفــت. فرمانــدار نهاونــد تاکیــد کــرد: 
ــتان،  ــران در شهرس ــور مدی ــه حض ــاز ب ــل نی ــه دلی ب
ــز  ــتان نی ــارج از شهرس ــای خ ــی ماموریت ه در تمام
محدودیــت  ایجــاد کردیــم و مدیــران پــروازی تــا میــان 
تیرمــاه در شهرســتان بایــد مســتقر شــوند. وی اظهــار 
داشــت: در شهرســتان بــه یــک تیــم بازرســی توانمنــد 
ــاز  ــران نی ــرایط بح ــارت در ش ــت نظ ــای کار  جه و پ
داریــم و در ایــن مهــم می تــوان از تــوان ســپاه اســتفاده 
بهینــه بــرد. ناصــری ادامــه داد: از امــروز بــه مــدت ســه 
هفتــه، هــر روز 3 اداره بــرای اطاع رســانی و آگاه ســازی 
خطــر کرونــا بــه مــردم برنامه ریــزی شــود. وی گفــت: 
ــزی  ــی برنامه ری ــی اصل ــد متول ــی بای ــرای کار فرهنگ ب
ــر  ــور جدی ت ــانه بط ــاب رس ــرد. اصح ــت بگی را در دس
ورود کننــد. بایــد از ظرفیــت رســانه ها بــرای هشــدار و 

ــم. ــردم اســتفاده بیشــتری کنی ــه م اطاع رســانی ب
ــق  ــت: رســانه ها از طری ــان گف ــد در پای ــدار نهاون فرمان
پزشــکان عائــم هشــدار را بــه مردم گوشــزد کننــد و از 
بخشــداران انتظــار مــی رود بیــش از پیــش ورود کننــد 
و جهــاد کشــاورزی و منابــع طبیعی در ســتاد بحــران و 

رفــع مــوارد بایــد ورود جدی تــری کننــد.

عادی تصور كردن شرايط توسط 
مردم نگران كننده است

شرکت همشهریان نهاوندی در مراسم عروسی 
و عزا تبعات سنگینی دارد

معصومه کمالوند
یــک هفتــه ای اســت کــه نهاونــد در وضعیــت قرمــز قــرار 
ــن شــرایط را محاصــره  گرفتــه اســت ،  مســولین دلیــل ای
شــدن نهاونــد در میــان ۲ اســتان پرخطــر لرســتان و 
کرمانشــاه، عنــوان کــرده انــد امــا از عروســی و جشــن هــای 
تولــد و ختــم هایــی کــه تنها ۲ مــورد آن  بــه راحتــی نهاوند 
را بــه وضعیــت قرمــز کشــاند ، حرفــی بــه میــان نمــی آورند!

ــی  ــت واقع ــم و موقعی ــا رق ــم ب ــار میگوئی ــم از آم ــی ه وقت
مواجــه نمــی شــویم حــاال چــه سیاســتی پشــت ســایلنت 
ــای  ــی ه ــی از خروج ــا یک ــد ام ــت بمان ــار هس ــدن آم ش
ــن شــرایطی اســت کــه  ــه مردم،همی دادن آدرس اشــتباه ب
میبینیــم. رعایــت نکــردن پروتــکل هــای بهداشــتی، تجمــع 
ــت  ــال اس ــره مح ــع ۲۰نف ــر جم ــل از ه ــه حداق ــی ک های

ــد! ــان نیفت ــت کادر درم ــی از آن روی دس 8کرونای
بانــک هــا،ادارات ، خیابــان هــای مرکــزی و مراکــز پــر تــردد 
ــردم را دارد آن  ــور م ــی از حض ــل توجه ــک قاب ــهر ترافی ش
هــم بــدون رعایــت فاصلــه اجتماعــی و حتــی دریــغ از یــک 
ماســک! چــرا نمــی توانیــم مانــع ورود بــدون ماســک  مــردم 

بــه مراکــز پــر تــردد شــویم؟!

مــردم موضــوع را جــدی نگرفتــه انــد و گاهــی هــم بــر ســر 
ــا جــان  ــد و ب ــی جنجــال مــی کنن ــرش موقعیــت فعل پذی

شــان هــم بــازی..
ــده  ــر ش ــای پ ــت ه ــه تخ ــری ب ــد س ــی ش ــر م ــاید اگ ش
بیمارســتان هــای شــهر زد و حــال بیمــاران کرونایــی حــاد را 
در بخــش هــای مراقبــت ویــژه دیــد، آن وقــت عمــق فاجعــه 

را بهتــر مــی شــد بــرای مــردم تشــریح کــرد و فهمانــد!
کارگــران مثــل ســابق اول صبــح بــه ردیــف میــدان مرکــزی 
شــهر را کــه پــر تــردد تریــن و از جملــه نقــاط قرمــز شــهر 
ــه  ــکی ب ــه ماس ــتکش و ن ــه دس ــرده و ن ــه ک ــت ، احاط اس
قصــد کشــتن خویــش و خانــواده و مــردم مصمــم نشســته 
انــد وامیــد همیــن لقمــه نــان و قــوت اندکــی کــه بــا کرونــا 

بــه کمــا رفــت را هــم بــه اســتقبال مــرگ آورده انــد.
صریــح و شــفاف ، نخســت اینکــه نظــارت هــا ضعیف اســت، 
مــردم را خــوب آگاه نکــرده ایم،شــاید اول ماجــرا پــر قــدرت 
پیــش رفتیــم امــا میانــه راه ترمــز گرفتــه و حــاال هــم رســما 
در موقعیــت پــارک قــرار گرفتــه ایــم و همیــن اســت کــه 
داریــم بــه عقــب برمیگردیــم و حتــی اوضــاع بدتــر هــم مــی 
ــا اپیدمــی شــود و بجــای مــوج  شــود. قــرار ایــن بــود کرون

دوم بــرای شکســتش تــاش کنیــم امــا برعکــس شــد!
اینطــور کــه پیــش میــرود نهاونــد بــه ایــن زودی هــا از شــر 
اســارت روزگار کرونایــی و مــرگ عزیزانــش ، خاصــی ندارد.

ــده و  ــر دل داغدی ــت ب ــم دس ــم را میگوئی ــای خت ــن ه آئی
ــد را کجــای  ــم، جشــن هــای عروســی و تول ــزادار نگذاری ع

ــم؟  ــان بگذاری دلم
روستاها رها شده است ، نظارت کنیم.

ــرای  ــرد و ب ــد وارد کار ک ــا بای ــوراها را عم ــاران و ش دهی
ــا جایــی کــه راه  آگاهــی مــردم از آن هــا کمــک گرفــت، ت
دارد عروســی هــا را کنســل کننــد یــا تعــداد میهمــان هــا را 
کمتــر کننــد یــا بــر رعایــت فاصلــه اجتماعــی تاکیــد کننــد.

رســانه هــا هــم کــه واقعیــت هــا را میگوینــد تلفــن پشــت 
تلفــن کــه مطلــب را حــذف کنیــد و آمــار را نگوئیــد ، پــس 

مــردم از کجــا بداننــد چــه خبــر اســت؟!
تاکــی قــرار اســت زندگــی مــردم لنــگ لنــگان پیــش بــرود 
ــد،  ــدام کنی ــدی اق ــم و ج ــه مصم ــرای همیش ــار ب ــک ب ی
اگــر لرســتان اســت ورودی را کنتــرل اگــر کرمانشــاه اســت 
همینطــور... اگــر داخــل شــهر و روســتا ســت مــردم را آگاه 

کنیــد و نظــارت هــا را بیشــتر کنیــد.
راهــکار اجرایــی بگذاریــد فقــط بــا امــر و نهــی کار درســت 

نمــی شــود.
حقیقــت ایــن اســت رهــا کــرده ایــم. هــم مــردم را بــه حــال 

خودشــان هــم نظــارت و برنامــه را در کمــا.....

کرونا وسرنوشتی که در انتظار مردم است!
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گروه گزارش فریاد نهاوند 
ــد  ــت نهاون ــا قدم ــن و ب ــتان که ــد : شهرس ــاد نهاون فری
ــه دالیــل مختلــف  در تاریــخ پرفــراز و نشــیبش همــواره ب
ــود  ــت. وج ــوده اس ــه ب ــورد توج ــی م ــی و جغرافیای تاریخ
آثــار تاریخــی و چنــد هزارســاله در نهاونــد گــواه قدمــت و 

ــت. ــتان اس ــن شهرس ــار ای ــخ پرافتخ ــت تاری اصال
ــر تاریخــی در ایــن شهرســتان کــه قدمــت  وجــود ۲۶4 اث
تعــدادی از آن هــا بــه صدهــا ســال قبــل از میــاد مســیح 
برمی گــردد بیان گــر ایــن موضــوع مهــم اســت کــه 
مســئوالن و مــردم بایــد در حفــظ و حراســت از ایــن 
ــن  ــاماندهی ای ــز س ــئوالن نی ــند و مس ــا باش ــن کوش اماک

ــد. ــرار بدهن ــود ق ــتور کار خ ــار را در دس آث
از ایــن ۲۶4 اثــر تاریخــی شهرســتان تاکنــون 1۰۰ اثــر در 
فهرســت آثــار ملــی بــه ثبــت رســیده اســت کــه یکــی از 
ایــن آثــار تاریخــی بــه ثبــت رســیده ، حمــام گلشــن اســت 
کــه قدمــت آن بیــش از 1۵۰ ســال مــی رســد و ایــن اثــر 

مربــوط بــه اواخــر دوره قاجــار اســت.
ــار  ــان دچ ــذر زم ــی در گ ــر تاریخ ــن اث ــفانه ای ــه متاس ک
ــه  ــک مخروب ــه ی ــر ب فرســایش شــده  و در ســال های اخی
تبدیــل شــده بــود بــه طــوری کــه حتــی بــا یــک بارندگــی 
ــب شــود  ــا تخری ــن بن ــود ای ــر لحظــه ممکــن ب شــدید ه
ــی  ــای تاریخــی باق ــن بن ــزی از ای ــی خــاک چی و جــزء تل

نمی مانــد.
کــه بــا پیگیری هــای مالــک خصوصــی ایــن حمــام 
ــتی و  ــع دس ــی، صنای ــراث  فرهنگ ــای اداره می و  تاش ه
ــان  ــون توم ــا ۵۰ میلی ــال ۹۶ ب ــد در س ــگری نهاون گردش
ــه  ــی دو مرحل ــد و ط ــاز ش ــا آغ ــن بن ــت ای ــار مرم اعتب
مرمــت ایــن حمــام انجــام شــد و خوشــبختانه ایــن حمــام 
ــرپا  ــرد و س ــدا ک ــات پی ــودن نج ــه ب ــی از مخروب تاریخ

نگه داشــته شــد.

ــد  ــا پیگیری هــای اداره میــراث فرهنگــی نهاون همچنیــن ب
ــرداری از ایــن  ــرای بهره ب یــک ســرمایه گذار خــوش ذوق ب
اثــر جــذب شــد و در نهایــت ایــن حمــام تاریخــی بــه یــک 

ــل شــد. ســفره خانه ســنتی تبدی
و  دســتی  صنایــع  فرهنگــی،  میــراث  اداره  رئیــس 
گردگشــری شهرســتان نهاونــد گفــت: مــا معتقــد هســتیم 
کــه بناهــای تاریخــی بــه شــرطی می تواننــد ســرپا باشــند 
ــه حیاتشــان ادامــه بدهنــد کــه حیــات در ایــن بناهــا  و ب

ــد. ــاری باش ج
محســن جانجــان اظهــار داشــت: بخشــی از امــاک و 
ــک  ــد دارای مال ــتان نهاون ــا در شهرس ــی م ــای تاریخ بناه
خصوصــی هســتند کــه یکــی از ایــن بناهــا کــه شــاخص 
هــم هســت حمــام تاریخــی گلشــن اســت و در ســال های 
گذشــته مــا بــه دنبــال مرمــت ایــن بنــای تاریخــی بودیــم.

ــا  ــه قب ــد ک ــردم نهاون ــیاری از م ــرد: بس ــح ک وی تصری
ــه خوبــی می داننــد کــه طــی  ــد ب حمــام گلشــن را دیده ان
چنــد ســال گذشــته ایــن حمــام بــه شــکل یــک مخروبــه  
ــر وجــود  ــن اث ــن ای ــرو ریخت ــکان ف ــر لحظــه ام ــود و ه ب

داشــت.
جانجــان افــزود: بــا توجــه بــه طرحــی کــه در وزارت 
میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری وجــود دارد 
بناهــای تاریخــی کــه دارای مالــک خصوصــی هســتند و در 

ــم  ــا می توانی ــیده اند م ــت رس ــه ثب ــی ب ــار مل ــت آث فهرس
در قالــب اشــتراک بــا مالــک پرونــده مرمــت ایــن بناهــا را 
ــی  ــا پیگیری های ــتا ب ــن راس ــه در همی ــم ک تشــکیل بدهی
کــه بــا مالــک ایــن بنــا داشــتیم پیشــنهاد مرمــت ایــن بنــا 

را در قالــب ایــن طــرح دادیــم.

مرمت حمام گلشن در سال 9۶ کلید خورد

وی بــا بیــان اینکــه طــرح مرمــت حمــام گلشــن در ســال 
۹۶ بــا ۵۰ میلیــون تومــان اعتبــار آغــاز شــد، عنــوان کــرد: 
ــاز  ــا را آغ ــن بن ــل از اینکــه مرمــت ای ــا در ســال ۹۶ قب م
ــتیم و  ــار گذاش ــان اعتب ــون توم ــدود 1۰ میلی ــم ح کنی
مشــاور طــرح مرمــت ایــن بنــا را تهیــه کــرد و در همیــن 
ــت  ــار کار مرم ــان اعتب ــون توم ــن ۵۰ میلی ــا گرفت ســال ب

ــر تاریخــی را آغــاز کردیــم. ایــن اث
و  دســتی  صنایــع  فرهنگــی،  میــراث  اداره  رئیــس 
ــال ۹۷،  ــه داد: در س ــد ادام ــتان نهاون ــری شهرس گردگش
ــب  ــار در قال ــان اعتب ــون توم ــتیم ۵۰ میلی ــددا توانس مج
طــرح مشــارکت بــا مالــک و از محــل اعتبــارات ملــی بــرای 
ــاز دوم مرمــت حمــام گلشــن  ــر جــذب کنیــم و ف ــن اث ای
را در همــان ســال انجــام دادیــم و خوشــبختانه توانســتیم 
حمــام گلشــن را از وضعیــت مخروبــه ای کــه داشــت نجــات 

ــم. دهی
ــن  ــت ای ــات و مرم ــن اقدام ــام ای ــا انج ــت: ب ــان گف جانج
اثــر تاریخــی توانســتیم ایــن بنــا را ســرپا نگهداریــم 
و پیگیــر جــذب ســرمایه گذار بــرای ایــن بنــا بودیــم 
ــک  ــوان ی ــه عن ــکان ب ــن م ــد از ای ــرمایه گذار بتوان ــا س ت
تاسیســات گردشــگری بهره بــرداری و اســتفاده کنــد.

حمام گلشن سفره خانه سنتی می شود

ــق  ــه موف ــورت گرفت ــای ص ــا رایزنی ه ــه ب ــان اینک ــا بی وی ب
ــر  ــن اث ــرای ای ــوش ذوق ب ــرمایه گذار خ ــک س ــه ی ــدیم ک ش
ــک و  ــق مال ــا تواف ــرد: ب ــح ک ــم، تصری ــذب کنی ــی ج تاریخ
ســرمایه گذار در نهایــت بــه ایــن نتیجــه رســیدیم کــه حمــام 
گلشــن را بــه یــک ســفره خانــه ســنتی تبدیــل کنیــم و ایــن 
یــک اتفــاق بســیار خــوب بــود. جانجــان تصریــح کــرد: اینکــه 
مــا تــاش کنیــم و یــک اثــر تاریخــی را کــه در حــال تخریــب 
ــه  ــم و ب ــت کنی ــر آن را مرم ــم و از صف ــات دهی ــت نج اس
مرحلــه بهره بــرداری برســانیم کار بســیار طاقت فرســایی 
ــام  ــدن حم ــل ش ــا تبدی ــه ب ــه اینک ــاره ب ــا اش ــت. وی ب اس
گلشــن بــه ســفره خانه ســنتی در واقــع یــک تاسیســات 
ایجــاد شــده  نهاونــد  بهره بــرداری در  قابــل  گردشــگری 
ــتیم  ــا توانس ــع م ــدام در واق ــن اق ــا ای ــرد: ب ــار ک ــت، اظه اس
یــک بنــای تاریخــی را از تخریــب نجــات دهیــم و بــار 
ــم  ــت برداری ــا را از دوش دول ــن بناه ــنگین ای ــای س هزینه ه
ــد،  ــر می کن ــن اث ــرمایه گذار از ای ــه س ــرداری ک ــا بهره ب و ب

ــم. ــز کنی ــتغال نی ــاد اش ــته ایم ایج توانس

حدود 2۶۰ میلیون تومان اعتبار برای حمام 
گلشن هزینه شده است

جانجــان ادامــه داد: در مجمــوع ۲۶۰ میلیــون تومــان اعتبــار 

ــک  ــوان ی ــه عن ــز آن ب ــام و تجهی ــن حم ــت ای ــرای مرم ب
ــون  ــه 1۰۰ میلی ــت ک ــده اس ــه ش ــنتی هزین ــفره خانه س س
تومــان آن از محــل اعتبــارات دولتــی و 1۶۰ میلیــون تومــان 
آن توســط بهره بــردار و مالــک هزینــه شــده اســت و در 
ــا تجهیــز آن، آمــاده  حــال حاضــر مرمــت ایــن بنــا تمــام و ب

بهره بــرداری اســت.
بــه  اشــاره  بــا  نهاونــد  فرهنگــی  میــراث  اداره  رئیــس 
ظرفیت هــای گردشــگری نهاونــد، گفــت: امیدورایــم بــاز هــم 
بتوانیــم بــرای بناهــای تاریخــی شهرســتان کــه دارای مالــک 
خصوصــی هســتند بــا همیــن روش ســرمایه گذار جــذب کنیــم 
زیــرا بــا ایــن پتانســیل و ظرفیتــی کــه در بخــش گردشــگری 
در  ســرمایه گذاران  بــرای  قطعــا  دارد  وجــود  شهرســتان 
ــه همــراه خواهــد داشــت . وی  ــی ب شهرســتان بازدهــی خوب
ــر تاریخــی  ــد دارای ۲۶4 اث ــان اینکــه شهرســتان نهاون ــا بی ب
ــر  ــن ۲۶4 اث ــرد: از ای ــان ک ــت، بی ــوس اس ــوس و ناملم ملم
تاریخــی بیــش از 1۰۰ اثــر در فهرســت آثــار ملــی بــه ثبــت 
ــی  ــر تاریخ ــش از ۲۰ اث ــز بی ــال نی ــه امس ــت ک ــیده اس رس
ــد. جانجــان  ــرار دارن ــی ق ــار مل ــت ثبــت آث شهرســتان در نوب
تصریــح کــرد: در صورتــی کــه امســال بتوانیــم ایــن ۲۰ اثــر 
شهرســتان را در فهرســت آثــار ملــی بــه ثبــت برســانیم موفــق 
خواهیــم شــد حــدودا نیمــی از آثــار تاریخــی  شهرســتان را در 

ــه ثبــت برســانیم. ــی ب ــار مل فهرســت آث
بــه  فرهنگــی  میــراث  و  دولــت  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
تنهایــی نمی تواننــد در ایــن راه قــدم بگذارنــد و قطعــاً از 
ســرمایه گذاران در ایــن بخــش اســتقبال خواهیــم کــرد، 
ــا  ــا، حمام ه ــامل بناه ــای تاریخــی شهرســتان ش ــزود: بناه اف
ــا  ــه ثبــت رســیده اند ب ــی ب ــار مل و غیــره کــه در فهرســت آث
ــرای  ــن روال ب ــا همی ــن بناه ــک خصوصــی ای درخواســت مال
آن هــا انجــام خواهــد شــد و مــا در قالــب طــرح مشــارکت بــا 

ــت. ــم گذاش ــار خواهی ــا اعتب ــرای آن ه ــک ب مال

حمام گلشن متعلق به اواخر دوره قاجاریه است

بــه  اشــاره  بــا  نهاونــد  فرهنگــی  میــراث  اداره  رئیــس 
گلشــن  حمــام  کــرد:  عنــوان  گلشــن،  حمــام  قدمــت 
ــار  ــه شــماره ۲۵11۹ در فهرســت آث درتاریــخ13۷۷/1۲/18 ب
ملــی بــه ثبــت رســیده و قدمــت آن بیــش از 1۵۰ ســال اســت 
البتــه مــا معتقــد هســتیم کــه بنیــان ایــن نمونــه از حمام هــا 
ماننــد حمــام حاج آقــا تــراب مربــوط بــه دوران صفویــه اســت 
امــا اگــر بخواهیــم تاریــخ دقیــق را بگوییــم ایــن اثــر مربــوط 

ــت. ــار اس ــر دوره قاج ــه اواخ ب
ــیار  ــدام بس ــن اق ــام گلش ــت حم ــرد: مرم ــان ک ــان بی جانج
ــر  ــد و اگ ــام ش ــته انج ــال های گذش ــه در س ــود ک ــی ب مهم
ــای  ــا در بارندگی ه ــد قطع ــت نمی ش ــی مرم ــر تاریخ ــن اث ای
ســال ۹8 ایــن حمــام بــه طــور کامــل تخریــب می شــد و بــه 
ــوان  ــه عن ــی ب ــر تاریخ ــن اث ــرداری از ای ــه بهره ب زودی پروان
ســفره خانه  ایــن  و  می شــود  صــادر  ســنتی  ســفره خانه 

ــد شــد. ــاح خواه افتت

نبود اقامت گاه بوم گردی از کاستی های حوزه 
گردشگری نهاوند است

از  بوم گــردی  اقامــت گاه  نداشــتن  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
کاســتی های شهرســتان نهاونــد در حــوزه گردشــگری اســت، 
گفــت: بــا وجــود آثــار تاریخــی، جاذبه هــای گردشــگری 

و مناطــق بکــر و طبیعــی کــه در شهرســتان وجــود دارد 
ــدت  ــه ش ــتان ب ــردی در شهرس ــت گاه بوم گ ــود اقام ــا نب خ

می شــود. احســاس 
ــتان  ــه در شهرس ــی ک ــت: از متقاضیان ــار داش ــان اظه جانج
ــد  ــتاها را دارن ــردی در روس ــوزه بوم گ ــت در ح ــد فعالی قص
اســتقبال و حمایــت می کنیــم و در صــدور مجــوز و در 
ــرد. ــم ک ــک خواهی ــا کم ــه آنه ــز ب ــهیات نی ــت تس پرداخ

وی بــا اشــاره بــه اینکــه بــرای جــذب ســرمایه گذار در 
ــک  ــا کم ــه نهاده ــد هم ــتان بای ــگری شهرس ــوزه گردش ح
کننــد، افــزود: جــذب ســرمایه گذار بــرای بخــش گردشــگری 
ــه  ــراث فرهنگــی نیســت بلک ــده می ــر عه ــط ب شهرســتان فق
همــه ادارات و نهادهــا بایــد کمــک و همــکاری کننــد و صــدور 

ــد. ــهیل کنن ــرمایه گذاران را تس ــرای س ــا را ب مجوزه
ــز گفــت: حمــام گلشــن در  ســرمایه گــذار حمــام گلشــن نی
محلــه قدیمــی گلشــن نهاونــد قــرار گرفتــه و یکــی از حمــام 
هــای تاریخــی نهاونــد بــه شــمار مــی رود کــه ایــن حمــام در 
ســال 13۷۷ در فهرســت آثــار ملــی کشــور بــه ثبــت رســیده 
و ایــن اثــر از ســال 13۹۲ تــا ســال 13۹8 بااســتفاده مانــده 

اســت .
ــت  ــه هم ــته ب ــال گذش ــرد: در س ــار ک ــی اظه ــا عباس بردی
ــام  ــن حم ــمتی از ای ــتان قس ــی شهرس ــراث فرهنگ اداره می
توســط مرمتگــران همدانــی مرمــت شــد و بــه دلیــل 
ــن  ــی ای ــرح مرمت ــی از ط ــش اعظم ــدن بخ ــل نش تکمی
ــد.   ــد کننــدگان بســته مان ــر روی بازدی حمــام همچنــان ب
ــر  ــزود: در اواخ ــن اف ــام گلش ــت حم ــم مرم ــت تی سرپرس
ســال 13۹8 اداره میــراث فرهنگــی شهرســتان با مشــارکت 
بخــش خصوصــی، مرمتگــران  بومــی نهاونــد و اســتفاده از 
ظرفیــت هــای بالقــوه ی شهرســتان پــروژه مرمــت حمــام 
تاریخــی گلشــن را بــه پایــان رســاند و اکنــون بــا توجــه بــه 
تجهیــز و فراهــم ســازی امکانــات رفاهــی کــه توســط بخش 
خصوصــی انجــام گرفتــه، حمــام دعــوه ای گلشــن نهاونــد 
در حــال آمــاده ســازی بــرای پذیرایــی از بازدیــد کننــدگان 

ــان مــی باشــد. و میهمان

فریــاد نهاونــد: آثــار تاریخــی و باســتانی بــه عنوان 
ــم و  ــیار مه ــی بس ــر ملت ــت ه ــنامه و هوی شناس
ارزشــمند هســتند و بــرای حفــظ ایــن آثــار مرمت 
و نگهــداری از آنهــا بایــد مــورد توجــه جــدی  قرار 
ــار   ــن آث ــرداری از ای ــن بهره ب ــرد. و همچنی بگی
قطعــا باعــث شــکوفایی اقتصــادی، ایجاد اشــتغال و 
برداشــتن هزینه هــای نگهداری آن هــا از روی دوش 
ــذب  ــا ج ــه ب ــم ک ــد و امیدواری ــد ش ــت خواه دول
ــار  ــرداری از آث ــره ب ــرای به ــذاران  ب ــرمایه گ س
ــی  ــک خصوص ــه دارای مال ــتان ک ــی شهرس تاریخ
ــکوفایی  ــگری، ش ــعه گردش ــه توس ــتند زمین هس
اقتصــادی و ایجــاد اشــتغال در شهرســتان فراهــم 

شــود.

حمام تاریخی گلشن از مخروبه تا سفره خانه 

ــالروز  ــده س ــم ذی القع ــی یک ــه زمان ــد : فاصل ــاد نهاون فری
والدت کریمــه اهــل بیــت حضــرت معصومــه ) ســام اهلل علیهــا 
(، تــا یازدهــم ذی القعــده ســالروز والدت ثامــن االئمــه شــمس 
الشــموس عالــم آل محمد)صــل اهلل علیــه و آلــه وســلم(حضرت 
امــام رضــا )علیــه الســام( بــا عنــوان دهــه کرامــت نامگــذاری 
شــده کــه جشــن هــا و آییــن هــای شــادباش و معنــوی ملهــم 
ــارج از  ــران اســامی و خ ــر ای ــای رضــوی در سراس ــوزه ه از آم

کشــور بــه یمــن قــدوم موالیــد نورانــی ، برگــزار مــی گــردد.
جشــن هــای دهــه کرامــت نــه تنهــا در ایــران اســامی برگــزار 
مــی شــود بلکــه در حــال حاضــر بســیاری از نقاط جهــان میزبان 
برگــزاری جشــن هــای دهــه کرامــت هســتند و ســال بــه ســال 
ــام در  ــن ای ــزاری جشــن هــای ای ــه شــکوه و گســتردگی برگ ب

سراســر جهــان افــزوده مــی شــود .

 علت نامگذاری دهه کرامت 
ــا  ــازش ب ــده اســت و آغ ــاه ذی العق ــه اول م ــت ، ده ــه کرام ده
والدت حضــرت معصومه)علیهالســام( و پایانــش بــا والدت 
حضــرت ابوالحســن علــی بــن موســی الرضا)علیه الســام( 
می باشــد. ایــن دهــه یــادآور بســیاری از مطالــب عالــی و 
مفاهیــم بلنــد و ســازنده و ارزشــمند اســت . دهــه کرامت یــادآور 
ــر  ــک خواه ــر ی ــای کم نظی ــر و وف ــق و مه ــن عائ لطیف تری

ــرادر اســت. ــوی ب ــامخ و معن ــام ش ــه مق نســبت ب
ــرت  ــه هج ــداده را ب ــان و دل ــر مهرب ــه خواه ــی ک ــر و وفای مه
ــی را  ــل جوان ــرگ در فص ــاری و م ــت و بیم ــوده و غرب وادار نم
بــرای او آســان کــرده اســت. دهــه کرامــت تداعــی کننــده عــزم 
ــام و  ــوان و االمق ــزرگ و بان ــان ب ــن زن ــت و اراده آهنی و قاطعی

ــد. ــان می باش ــدر جه گرانق
تمــام مفاهیــم ســازنده ای کــه مــا در فرهنــگ اســامی داریم در 
ایــن دهــه تداعــی می شــوند چــرا کــه حــرم حضــرت معصومــه 
ــش و  ــرآن و نیای ــا و ق ــون دع ــام رضــا )علیهماالســام( کان و ام
ــادآور  ــت و ی ــام خوبی هاس ــادآور تم ــت ی ــه کرام ــت. ده ... اس

جمــال انســانی اســت.

علت نامگذاری دهه کرامت چیست؟
کرامــت بــه معنــای بزرگــواری اســت و اصــل کرامــت در روایــات 
ــا  ــداری انســان ه ــاک دین ــم الســام( م ــه معصــوم )علیه ائم
شــناخته مــی شــود، آنچنــان کــه پیامبــر اکــرم )صلــی اهلل علیــه 

والــه( فرمودنــد: بزرگــواری مــرد همــان دیــن او اســت.
ــا( و  ــام اهلل علیه ــه )س ــرت معصوم ــن والدت حض ــه بی فاصل
ــوان دهــه کرامــت  ــا عن ــه الســام( ب والدت ثامــن االئمــه )علی

نامگــذاری شــده کــه مقــارن اســت بــا جشــن هــا و آییــن هــای 
شــادباش در سراســر ایــران بــه یمــن قــدوم موالیــد نورانــی ایــن 
دهــه؛ امــا اینکــه چــرا ایــام والدت امــام هشــتم شــیعیان )علیــه 
الســام( کرامــت نــام گرفتــه مســئله ای اســت کــه کرامــت بــه 
ــی ائمــه معصــوم  ــا اســت و در ســیره و ســبک زندگ چــه معن
ــه  ــی دارد و چگون ــه جایگاه ــوم چ ــن مفه ــام( ای ــم الس )علیه

تعریــف شــده اســت؟
کرامــت بــه معنــای بزرگــواری اســت و اصــل کرامــت در روایــات 
ــا  ــداری انســان ه ــاک دین ــم الســام( م ــه معصــوم )علیه ائم
شــناخته مــی شــود، آنچنــان کــه پیامبــر اکــرم )صلــی اهلل علیــه 

والــه( فرمودنــد: بزرگــواری مــرد همــان دیــن او اســت.
همچنیــن، از پیامبــر اکــرم )صلــی اهلل علیــه والــه( روایــت اســت 
کــه کرامــت دوری از گناهــان اســت. بنابــر روایاتــی دیگــر، کــرم 
آن اســت کــه انســان دنیــا را کوچــک بشــمارد. عــاوه بــر ایــن، 
امیرالمومنیــن )علیــه الســام( مــی فرماینــد: هــر که بــرای خود 
کرامــت قائــل باشــد، دنیــا در نظــرش خــوار و کوچک می شــود.

پس کرامت به معنای کوچک شمردن دنیا نیز هست . 
امیرالمومنیــن )علیــه الســام( همچنیــن فرمــوده انــد: کســی در 
حقیقــت کــرم و بخشــندگی دارد کــه هــوای نفــس خــود را مهار 

کنــد و بــه نفســش بخــل بــورزد.
ایشــان همچنیــن مــی فرماینــد: هــوای نفســت را مهار کــن و بر 
آن بخیــل بــاش کــه اگــر کســی بــر نفــس بخــل بــورزد، حقیقت 

کرامــت را یافته اســت.
برخــی دیگــر از روایــات، وفــاداری را بــه بزرگــواری تعبیــر مــی 
کننــد. امیرالمومنیــن )علیــه الســام( در ایــن بــاره مــی فرمایند: 

وفــاداری بــه پیمــان هــا از بزرگــواری انســان اســت.
ــداری  ــز دین ــر چی ــل از ه ــت قب ــان شــد، کرام ــر آنچــه بی بناب
ــد کوچــک  ــاره و بع ــس ام ــاه و بخــل داشــتن نف و دوری از گن
شــمردن دنیــا را شــامل مــی شــود و از ایــن مســیر بــه مقصــد 
صبــر و شــکیبایی مــی رســد، از ایــن رو اســت کــه امیرالمومنین 
ــو  ــت، نیک ــواری و کرام ــد: بزرگ ــی فرماین ــام( م ــه الس )علی

شــکیبایی کــردن اســت.
کســی کــه دنیــا در مقابلــش کوچــک باشــد شــکیباییش نیــز 
بــاال مــی رود و ایــن فــرد نــه تنهــا برابــر مشــکات کــم نمــی 
آورد بلکــه بــار مشــکات دیگــران را نیــز بــر دوش مــی کشــد 
ــد:  ــی فرماین ــاره م ــن ب ــام( در ای ــه الس ــن )علی و امیرالمومنی
بزرگــواری و کــرم ایــن اســت کــه بــار دیگــران بــر دوش کشــیده 
ــت.  ــت اس ــانه کرام ــردن نش ــکایت نک ــا ش ــن از دنی ــود. و ای ش
ــت و  ــی اس ــوص و یکرنگ ــان خل ــاق کریم ــن، از اخ همچنی

ــه اســت. ناخالصــی از اخــاق انســان هــای فرومای

امیرالمومنیــن )علیــه الســام( مــی فرماینــد: کریمــان کســانی 
هســتند کــه شــکیباتر و پرتحمــل ترنــد؛ همچنیــن ایشــان مــی 
فرماینــد: شــتاب در عفــو و گذشــت از اخــاق کریمــان اســت.

امــا همــان حضــرت )علیــه الســام( تاکیــد دارنــد اگــر کســی 
کــه کریــم بــه او کرامــت کــرد، بــی ادب تــر شــد دیگــر نبایــد 
بــا کرامــت بــا او برخــورد کــرد، بلکــه اهانــت و بــی احترامــی او 

را درســت مــی کنــد.
 چــه ارتباطــی بیــن کرامــت و ســیره رضــوی وجــود دارد کــه 
ــه  ــام( ده ــه الس ــرت )علی ــه والدت آن حض ــی ب ــه منته ده

ــه اســت؟ ــام گرفت ــت ن کرام
تمامــی روایاتــی کــه بیــان شــد از امــام معصــوم اســت و امــام 
)علیــه الســام( تــا خــود بــه آنهــا عمــل نکنــد دیگــران را بــه 
ــم  ــن )علیه ــرات معصومی ــد؛ حض ــی کن ــوت نم ــل دع آن عم
ــی شــوند  ــم هــم شــناخته م ــان کری ــوان امام ــه عن الســام( ب

ــد. ــدگان ان ــس نخســتین کرامــت کنن پ
در پاســخ بــه چرایــی تقــارن دهــه کرامــت بــا ایــام والدت ثامــن 
االئمــه )علیــه الســام( بایــد گفــت همــه ائمــه )علیهــم الســام( 
تجلیــگاه اســماء الهــی هســتند، یعنــی وقتــی ایشــان را رضا می 
نامیــم ایــن صفــت تنهــا به امــام هشــتم )علیــه الســام( محدود 
ــه رضــای الهــی رضــا هســتند  نمــی شــود بلکــه همــه ائمــه ب
امــا تجلــی خــاص ایــن رضایــت در زندگانــی آن حضــرت )علیــه 
الســام(، ایشــان را بــه رضــا شــهره کــرده اســت چراکــه حتــی 
بســیاری از علویــان متاســفانه ثامن االئمــه  را در پذیــرش والیت 
عهــدی نعوذبــا… متهــم بــه دنیادوســتی کردنــد و گفتنــد چــرا 
ــه  ــی ک ــد در حال ــی روی ــث م ــون خبی ــمت مام ــه س ــما ب ش
ــه  ــت ب ــا رضای ــان ب ــا ایش ــود؟! ام ــدر او ب ــدان پ ــان در زن پدرت

خواســت الهــی هجــرت کردنــد.
همچنیــن اســت کــه آن حضــرت  بــه عنــوان عالــم آل رســول 
)صلــی اهلل علیــه والــه( شــناخته مــی شــوند چراکــه ایــن علم در 
زمــان مامــون و طــی برگــزاری مناظــرات تجلــی خــاص یافــت 
و مامــون مــی کوشــید علــم امــام )علیــه الســام( را زیــر ســوال 

ببــرد امــا عکــس ایــن اتفــاق رخ داد.
ــت  ــام( اس ــه الس ــن )علی ــن صادقی ــر امامی ــد عص ــن همانن ای
کــه دعــای مومنیــن مســتجاب شــد و امویــان و عباســیان بــه 
خــود مشــغول بودنــد و فرصــت بــرای بــروز علــم امامــان )علیهم 
الســام( فراهــم شــد تــا جایــی کــه مــی دانیــم تنهــا امام ششــم 

)علیــه الســام( چهــار هــزار شــاگرد داشــته انــد.
ــا  ــت ب ــه کرام ــارن ده ــی تق ــه چرای ــق ب ــرای پاســخ دقی ــا ب ام
ایــام والدت باســعادت ثامــن االئمــه )علیــه الســام( بایــد گفــت 
کرامــت و بزرگــواری ایشــان در مزیــن کــردن ایــران بــه وجــود 

مبارکشــان، اصلــی تریــن دلیــل ایــن نامگــذاری اســت چراکــه 
حضــور نورانــی و مقــدس آن حضــرت )علیــه الســام( ایــران را 
مرکــز حقیقــی تشــیع و اســام نــاب قــرار داد؛ عــاوه بــر ایــن به 
برکــت ایشــان و اعتقــاد بــه امامــت آن حضــرت )علیــه الســام( 
اســت کــه شــیعه اثنــی عشــری هویــت مــی یابــد یعنــی هــر 
ــی  ــیعه عثن ــد، ش ــد باش ــان معتق ــت ایش ــه امام ــه ب ــی ک کس

عشــری اســت.
کرامــت و رواج روح کریمــی در جامعــه برگرفتــه از آمــوزه هــای 

رضــوی چــه تاثیــر بــر اصــاح ســبک زندگــی دارد؟
ــد  ــات بســیاری دارن ــا کرام ــان م ــه امام ــد توجــه داشــت ک بای
و ایــن کرامــات بــه عنــوان اعجــاز شــناخته مــی شــوند؛ البتــه 
برخــی از انســان هــا هــم مــی تواننــد کرامــت داشــته باشــند که 
از طریــق پرهیــزکاری ممکــن مــی شــود و انســان را هدایــت می 
کنــد. همانگونــه کــه از خصوصیــات معصومیــن )علیــه الســام( 
هدایتگــری بشــر اســت؛ دربــاره امــام هشــتم )علیــه الســام( هم 

اینگونــه اســت و ایشــان کرامــت ویــژه ای دارنــد.
ــات  ــه حی ــام( ب ــه الس ــه )علی ــن االئم ــرت ثام ــات حض کرام
ــز  ــری، نی ــات ظاه ــس از حی ــه پ ــت بلک ــدود نیس ــان مح ایش
ایشــان کرامــات خــود را شــامل حــال مــا مــی کنــد و ایــن البتــه 

ــم الســام( اســت. ــن )علیه ــات همــه معصومی از صف
آنچــه بایــد از کرامــت در ســیره رضــوی بــرای زندگــی امــروز بــه 

ــت؟ کار گرفته چیس

باالتریــن مطلبــی کــه حضــرات معصومیــن  بــه مــا یــاد دادنــد و 
خواســتند کــه بــه آن عمــل کنیــم، ایــن اســت کــه مــا در مقــام 
تقــوا قــرار بگیریــم تــا بتوانیــم وجــود مقدسشــان را درک کنیــم 
و ایــن درک از شــفاعت آنهــا نیــز باالتــر و برتــر اســت کــه بــه 
مــا امــکان همراهــی آن حضــرات در آخــرت را نیــز مــی دهــد، 

چراکــه نفــع آنهــا بــه ایــن دنیــا محــدود نمــی شــود.
همانگونــه کــه در دعــای کمیــل مــی گوییــم از ایــن ترســانم که 
فــردای قیامــت از دوســتان تــو جــدا شــوم! و بهتریــن دوســتان 
ــم و  ــن را درک کنی ــتندکه اگرای ــن هس ــرات معصومی خداحض
متوســل بــه آنهــا شــویم خیلــی از مشــکات مــا برطــرف مــی 
ــت  ــا از اباصل ــون اخبارالرض ــه در عی ــت ک ــن رو اس ــود. از ای ش
نقــل شــده کــه حضــرت ثامــن االئمــه )علیــه الســام( بــا هــر 
ملیتــی بــه زبــان خودشــان صحبــت مــی کردنــد و حتــی وقتــی 
وارد نیشــابور شــدند بــا پیرزنــی بــه زبــان محلــی ســخن گفتند.

اباصلــت مــی گویــد وقتــی از چرایــی ایــن مســئله پرســیدم، امام  
فرمودنــد: مــا امامیــم و حجــت خــدا بــر خلق.

پــس اگــر معرفــت داشــته باشــیم، در مــی یابیــم کــه قــدرت 
ــا  ــه آنه ــت ک ــدا اس ــت خ ــن خواس ــت و ای ــا اس ــف آنه در ک
پیشــوای مــردم قــرار بگیرنــد و مــا در دعــای توســل مــی گوییم: 
ــی روی  ــای اله ــا بحــق خلف ــن و آنه ای حجــج خــدا روی زمی
زمیــن هســتندکه معرفــت بــه آنهــا مــا را بــه حقیقــت رهنمــون 

می شــود.

دهه کرامت یادآور تمام خوبی ها و جمال انسانی
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پیام تلفنی

چــرا مســئولین بــا راننــده هــای متخلــف اتوبــوس کــه 
بــا جــان مــردم بــازی مــی کننــد برخــورد نمــی کننــد 
، متاســفانه از نهاونــد بــا تعــداد کــم حرکــت مــی کننــد 
امــا در بیــن راه و از شــهرهای بیــن راه تــا مقصــد مســافر 
ســوار مــی کننــد و در جــواب اعتــراض مســافرین هــم 
ــا  ــد ، لطفــا اطــاع رســانی کنیــد ب ــدی دارن برخــورد ب
ــای  ــده ه ــا رانن ــئولین ب ــا مس ــیوع کرون ــه ش ــه ب توج

متخلــف برخــورد کننــد. 
)جمعی از مسافران معترض ( 

ــای  ــکل ه ــم پروت ــی کن ــش م ــد خواه ــردم نهاون از م
بهداشــتی را رعایــت کنندتــا بــه ویــروس کرونــا مبتــا 
ــه  ــیاری دارد ک ــکات بس ــاری مش ــن بیم ــوند ، ای نش
متاســفانه مــردم آن را نادیــده مــی گیرنــد ، بنــده خــودم 
ــروس  ــن وی ــر ای ــروس دچــار شــدم و در اث ــن وی ــه ای ب
مــادرم را هــم از دســت دادم لطفــا شــما رعایــت کنیــد. 
)یک بیمار کرونایی(  

علیرغــم تذکــرات مکــرر مســئولین  بهداشــتی و رعایــت 
پروتــکا های بهداشــتی ، اما متاســفانه تاکســیرانی نهاوند 
ایــن مهــم را نادیــده گرفتــه و همچنــان برخی از تاکســی 
ــه گــذاری اجتماعــی را رعایــت نمــی  داران طــرح فاصل
کننــد و بــدون توجــه در صندلــی عقــب ســه نفر را ســوار 
مــی کننــد و زمانــی کــه سرنشــینان شــکایت مــی کنند 

بــا برخــورد بــد ایــن راننــدگان مواجــه مــی شــوند.
)چند نفر از شهروندان(

ــرم ،  ــئولین محت ــی مس ــای کرونای ــن روزه ــرا در ای چ
ســرابها و اماکــن تفریحــی شهرســتان را نمــی بندنــد تــا 
بــا خیــل عظیــم جمعیــت در ایــن اماکــن روبرو نباشــیم 
ــه  ــم ک . طــی روزهــای گذشــته متاســفانه شــاهد بودی
گردشــگران بســیاری وارد ایــن اماکــن تفریحــی شــده و 
خــود و دیگــران را در معــرض بیمــاری کروناقــرار داده اند 

. لطفــاً مســئولین رســیدگی کننــد . 
)۰۹18۰۰۰۰48۷(

شــدکه  اعــام  مجــازی  فضــای  و  هــا  دررســانه 
ــا از  ــروس کرون ــیوع وی ــر ش ــه بخاط ــگاههای زنان آرایش
ــاهداین  ــفانه ش ــا متاس ــد ام ــروس معذرون ــرش ع پذی
ــا  ــگاه ه ــی ازآرایش ــهر برخ ــطح ش ــه در س ــتیم ک هس
ــدی( ــهروند نهاون ــروس دارند.)ش ــرش ع ــان پذی همچن

ــت نمــی  ــکل هــای بهداشــتی را رعای چــرا بانکهــا پروت
کننــد ، کارمنــدان بانکهــا ماســک نمــی زننــد و فاصلــه 
گــذاری اجتماعــی را هــم رعایت نمــی کننــد و در برخی 
ــه زدن یــک نایلــون جلــوی باجــه  از بانــک هــا فقــط ب

اکتفــا کــرده انــد ؟ 
)یک شهروند(

از آقــای شــهردار بخاطــر پــروژه هــای بــام نهاونــد ، چهار 
ــای  ــان ه ــداول و خیاب ــاً ج ــگزاریم لطف ــاغ و .... سپاس ب

ســطح شــهر را هــم در نظــر بگیرنــد .
)۰۹1۹۰۰۰۰۵۷8(

سالهاســت ورودی کوچــه دکتــر صالــح )موزائیــک 
ســازی قوامــی( در خیابــان 1۷ شــهریور روبــروی خیابان 
دوخواهــران در تعریــض قــرار دارد امــا متاســفانه شــورا 
و شــهرداری در ایــن خصــوص اقدامــی نمی کننــد. 
ــان  ــن خیاب ــردد بی ــی ت ــر اصل در حالیکــه یکــی از معاب
ــان آزادگان اســت امیدواریــم آقــای  1۷ شــهریور و خیاب
ــادگار  ــه ی ــود ب ــدگار را از خ ــت مان ــن خدم ــهردار ای ش

ــد. بگذارن
) ساکنین کوچه دکتر صالح (

مــی خواســتم از طریــق رســانه شــما یــک تقاضــا 
از بــزرگان شــهر ، سیاســیون ، فعــاالن اجتماعــی و 
دلســوزان واقعــی نهاونــد داشــته باشــم و آن اینکــه کــم 
از شــهرهای اطــراف تعریــف کنیــد ، بیائیــد دســت بــه 
دســت هــم دهیــم ، اختافــات را کنــار بگذاریــم و بــرای 
توســعه و پیشــرفت نهاونــد ،  نماینــده محتــرم و مدیــران 

ــاری کنیــم  ــی را ی اجرای
)۰۹18۰۰۰۰۷۲۶(.

      08133234645 
09186906272

فراخوان فریاد نهاوند

آماده ي دریافت و چاپ 
گزارش خدمات رساني ادارات 

ونهادهاي  محترم مي باشد.

براي دريافت عكس، مقاله، تحليل و 

اخبار از همشهريان گرامي نهاوندي

گروه گزارش فریاد نهاوند
ــای  ــا داشــتن ظرفیت ه ــد ب ــد: شهرســتان نهاون ــاد نهاون فری
فــراوان گردشــگری و طبیعــی ســاالنه میزبــان هــزاران گردشــگر 
از سراســر کشــور اســت کــه از اماکــن تفریحــی و تاریخــی ایــن 

ــد. ــد می کنن شهرســتان در طــول ســال بازدی
وجــود ایــن اماکن تفریحــی و پذیرش گردشــگران نیازمنــد ایجاد 
ــای  ــا زیبایی ه ــت ت ــا اس ــرای آن ه ــب ب ــاخت های مناس زیرس

نهاونــد هرچــه بیشــتر بــه مــردم کشــور معرفــی شــود.
ــر  ــای کم نظی ــی از ظرفیت ه ــوذر یک ــه اب ــا تپ ــد ی ــام نهاون ب
ــه در  ــت ک ــتثنایی اس ــت اس ــک موقعی ــد و ی ــتان نهاون شهرس
کمتــر منطقــه ای در کشــور وجــود دارد امــا متاســفانه مدیریــت 
ــای  ــت  و دوره ه ــوده اس ــل ب ــن از آن غاف ــش از ای ــهری پی ش
ــای  ــه برنامه ه ــا محــدود شــد ب ــت شــهری تنه ــف مدیری مختل
روی کاغــذی کــه مطــرح شــد امــا جــان اجــرا نگرفــت و ایــن 

ــد. ــن مان ــر روی زمی ــال ب ــل س ــش از چه ــده بی وع
ــرای  ــی ب ــال ها، اقدام ــن س ــش از ای ــد پی ــه می ش ــی ک موقعیت
دگرگونــی گردشــگری آن اجــرا کــرد امــا متاســفانه بــام نهاوند در 

فضایــی بکــر و رهــا شــده بــود.
ــی  ــروژه تفریح ــاماندهی  پ ــرح س ــال ها ط ــت س ــد از گذش بع
توریســتی بــام نهاونــد از اردیبهشــت ســال ۹۷ بــا هــدف تقویــت 
ــرای  ــد ب ــگری نهاون ــای گردش ــق فضاه ــاخت ها و رون ــر س زی
توســعه اقتصــاد گردشــگری، بــا مدیریــت شــهرداری نهاونــد آغاز 

بــه کار کــرد.
ایــن پــروژه در چنــد فــاز شــامل ایجــاد فضای اســتراحت، آبشــار، 
ســینما روبــاز، آالچیــق، دریاچــه مصنوعــی، راه هــای دسترســی، 
احیــای فضــای ســبز، پارکینــگ، ســرویس های بهداشــتی، 
ــال  ــه در ح ــت ک ــره اس ــیمن  و غی ــی و نش ــای تفریح محیط ه
ــرای بهــره  ــاز نخســت آن در مراحــل آمــاده ســازی ب حاضــر  ف
ــام نهاونــد می توانــد در  بــرداری اســت. و قطعــا اجــرای پــروژه ب
ارتقــای موقعیــت گردشــگری نهاونــد و تقویــت حوزه اقتصــادی و 
اشــتغال گردشــگری اقدامــی مهــم و مانــدگار باشــد کــه پــس از 
ــات و  ــا و مصوب ــای مراســم ه ســال ها شــعار از پشــت تریبون ه

وعــده هــای کاغــذی بــه میــدان اجــرا رســیده اســت.

شهر نهاوند با کمبود زیرساخت های گردشگری 
مواجهه است

ــا و  ــا وجــود اینکــه مزای ــد ب ــد گفــت: شــهر نهاون شــهردار نهاون
پتانســیل های زیــادی در زمینــه گردگشــری دارد  امــا در بحــث 
زیرســاخت های گردشــگری بــا مشــکل و  کمبــود مواجهــه اســت.

ــا  ــد ب ــام نهاون ــگاه ب ــت: تفرج ــار داش ــین پور اظه ــد حس محم
توجــه بــه ظرفیــت و  پتانســیلی کــه در بحــث گردشــگری دارد از 

لحــاظ چشــم انداز و نمــای زیبایــی کــه مشــرف بــر شــهر نهاونــد 
اســت بســیار تماشــایی اســت. وی تصریــح کــرد: بــا توجــه بــه 
ــه اینکــه ایــن مــکان در بحــث  ــا توجــه ب همــه ایــن مــوارد و ب
گردشــگری مصوبــه هیــات دولــت را داشــت، بــا هماهنگــی کــه 
ــا شــورای شــهر داشــتیم ســاماندهی و ایجــاد زیرســاخت های  ب
ــهر  ــم ش ــای مه ــزء پروژه ه ــکان را ج ــن م ــگردی در ای گردش

نهاونــد  قــرار دادیــم.
ــادی  ــال های زی ــی س ــد ط ــام نهاون ــه ب ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
بــا مشــکل کمبــود آب مواجهــه بــوده اســت، تصریــح کــرد: بــام 
ــه  ــار جنــگل داشــت کــه ب ــد در گذشــته حــدود ۹۰ هکت نهاون
ــد و  ــن نمی ش ــکان تامی ــن م ــی آب ای ــکات حقوق ــل مش دلی
ــه  ــام ب ــن ب ــان ای ــرای درخت ــادی را ب ــر مشــکات زی ــن ام همی
وجــود آورده بــود. حســین پور افــزود: بــا توجــه بــه اهمیــت ایــن 
مــکان و مشــکاتی کــه داشــت مــا بــرای ایجــاد زیرســاخت های 
ــه  ــم ک ــاز کردی ــروژه را آغ ــن پ ــکان ای ــن م ــگری در ای گردش
ــرم  ــه محت ــام جمع ــا ام ــتگاه ها خصوص ــه دس ــبختانه هم خوش
ــرم  ــتاندار محت ــرم شهرســتان، اس ــدار محت ــد، فرمان شــهر نهاون

ــد. ــت کردن همــدان و معاونینــش از برنامــه شــورا حمای
وی عنــوان کــرد: در ابتــدای شــروع ایــن پــروژه از بودجــه 
ــرای ایــن پــروژه در نظــر گرفتیــم کــه  شــهرداری اعتبــاری را ب
بعــدا هــم بــه دلیــل اهمیــت ایــن پــروژه و اعتقــادی کــه بــه ایــن 
ــون  ــدود 8۰۰ میلی ــتانی ح ــارات اس ــل اعتب ــود از مح ــروژه ب پ

ــد. ــته ش ــار اوراق گذاش اعتب
شــهردار نهاونــد بــا اشــاره بــه اجــرای فــاز اول ایــن پــروژه، بیــان 
کــرد: فــاز اول ایــن پــروژه تعریــف شــده اســت و ایــن فــاز شــامل 
ــن ورودی،  احــداث دریاچــه، احــداث ســینمای تابســتانه، میادی
احــداث پارکینــگ، آبشــار، فضــای ســبز، احــداث ســرویس های 
بهداشــتی و محوطه ســازی اســت کــه در حــال حاضــر همــه ایــن 

مراحــل انجــام شــده و در حــال اتمــام هســتند.

بام نهاوند ظرفیتی بسیار خوبی برای 
اشتغال زایی و جذب گردشگر است

ــه  ــت ک ــی اس ــد ظرفیت ــام نهاون ــه ب ــان اینک ــا بی ــین پور ب حس
ســال های زیــادی می توانیــم از آن در راســتای اشــتغال زایی 
و جــذب گردشــگر اســتفاده کنیــم، گفــت: بــا توجــه بــه اینکــه 
ــگری  ــای گردش ــی، جاذبه ه ــاظ اقلیم ــد از لح ــتان نهاون شهرس
و ســراب هایی کــه دارد  می توانیــم ایــن شهرســتان رابــه 
یــک مقصــد گردشــگری تبدیــل کنیــم کــه الزمــه آن  ایجــاد 
ــم  ــز می توانی ــد نی ــام نهاون ــت ب ــت و از ظرفی ــاخت ها اس زیرس

ــم. ــرای ایجــاد اشــتغال و جــذب گردشــگر اســتفاده کنی ب
وی ادامــه داد: در همیــن راســتا مــا آمدیــم بــرای توســعه 

ــه  ــی ک ــار جنگل ــر ۹۰  هکت ــاوه ب ــکان ع ــن م فضــای ســبز ای
ــبز را  ــای س ــار فض ــداث 13۰ هکت ــه دارد، اح ــن منطق ــود ای خ
در دســتور کار خــود قــرار دادیــم و پیگیــر جــذب اعتبــار بــرای 
آن شــدیم و در ایــن راســتا ۲۰ هــزار اصلــه نهــال و درخــت در 
ایــن بــام کاشــته شــد. حســین پور اظهــار داشــت: بــرای اینکــه 
ــیر  ــد مس ــر باش ــد راحت ت ــام نهاون ــه ب ــهروندان ب دسترســی ش
دسترســی  بیشــتری بــرای ایــن مــکان قــرار داده ایــم تــا ایــن بــام 
مــکان مناســبی بــرای اســتفاده ورزش هــای عمومــی و خصوصــا 
ــن مــکان جذابیــت  ــم ای ــرار بگیــرد و تــاش کردی ــاده روی ق پی

ــرای شــهروندان داشــته باشــد. بیشــتری ب

سرمایه گذاری بخش خصوصی
 باعث رونق بام نهاوند می شود

ــه اینکــه در حــال حاضــر بحــث واگــذاری ایــن  ــا اشــاره ب وی ب
بــام بــه بخــش خصوصــی در دســتور کار شــهرداری قــرار گرفتــه 
ــا  اســت، تصریــح کــرد: همانطــور کــه همــه مــا آگاه هســتیم ت
بخــش خصوصــی در ایــن زمینــه ورود پیــدا نکنــد قطعــا آنطــور 
کــه می خواهیــم ایــن جاذبــه گردشــگری رونــق نخواهــد گرفــت 
و ایــن مهــم باعــث شــد کــه مــا در وهلــه نخســت تــاش کنیــم 
زیرســاخت های گردشــگری را در ایــن مــکان بــه شــیوه ای 
ــته  ــت داش ــرای بخــش خصوصــی جذابی ــه ب ــم ک ــداث کنی اح

باشــد و خوشــبختانه موفــق هــم شــدیم.
ــن  ــه ای ــا وجــود اینک ــرد: ب ــه ک ــه اضاف ــد در ادام شــهردار نهاون
پــروژه هنــوز بــه اتمــام نرســیده اســت ولــی شــهروندان از ایــن 
پــروژه بســیار اســتقبال کردنــد و ذوق و شــوق زیــادی داشــتند و 
چنــد ســرمایه گذار نیــز اســتقبال کردنــد و پیشــنهادهای زیــادی 

از طــرف آن هــا داشــتیم.
ــن  ــگل ای ــرد: چــون در حــال حاضــر جن ــوان ک حســین پور عن
بــام بــه منابــع طبیعــی واگــذار شــده طــی دیــداری کــه اخیــرا 
بــا هماهنگــی نماینــده محتــرم مــردم شهرســتان در مجلــس بــا 
ــتیم  ــور داش ــی کش ــع جنگل ــا و مرات ــازمان جنگل ه ــس س رئی
ایشــان بــه مــا قــول مســاعد دادنــد کــه بــام نهاونــد را ســی ســاله 
بــه مــا واگــذار کننــد کــه اگــر ایــن مهــم محقــق شــود اتفــاق 

مهمــی خواهــد بــود.  
وی بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر مشــکل تامیــن آب بــام حــل 
شــده اســت، افــزود: در بحــث انتقــال آب بــه بــام نهاونــد فرماندار 
محتــرم شهرســتان، دکتــر دارابــی رئیــس وقت شــبکه بهداشــت 
ــدان از  ــکی هم ــوم پزش ــگاه عل ــس دنش ــد و رئی ــان نهاون و درم
ــه ای کــه بیــن شــهرداری  ــد و طــی توافق نام ــت کردن ــا حمای م
و دانشــگاه علــوم پزشــکی همــدان منعقــد شــد آب بیمارســتان 
آیــت اهلل علیمرادیــان را بــه بــام نهاونــد انتقــال دادیــم و در حــال 

حاضــر آب بــام تامیــن شــده اســت.
شــهردار نهاونــد گفــت: مــا دنبــال ایــن هســتیم کــه انتقــال آب 
بــام نهاونــد را دائمــی کنیــم  چــون بیمارســتان بــه ایــن آب نیــاز 
ــا اداره امــور آب  ــا پیگیری هــای کــه ب دارد و در همیــن راســتا ب
ــام وجــود دارد و  ــد انجــام دادیــم چــاه آبــی کــه در ایــن ب نهاون
متعلــق بــه شــهرداری اســت را تــاش کردیــم انتقــال آب ایــن 
چــاه را بــرای بــام بــه مناقصــه گذاشــتیم و امیدورایم مشــکل آب 
بــام بــرای همیشــه حــل شــود و مــا بیشــتر بتوانیــم فضای ســبز 

ایــن مــکان را توســعه بدهیــم.
ــد دارای  ــام نهاون ــه ب ــه اینک ــه ب ــا توج ــه داد: ب ــین پور ادام حس
ــی  ــش خصوص ــا ورود بخ ــه ب ــت ک ــی اس ــای خاص ظرفیت ه
تفریحــات خاصــی مثــل پیســت  می توانــد ورزش هــای و 
ــهربازی و  ــداث ش ــواری، اح ــب س ــت اس ــواری، پیس دوچرخه س
غیــره در ایــن مــکان شــکل بگیــرد و خــدا را شــاکر هســتیم کــه 
در ایــن دوره شــورا توانســتیم ایــن پــروژه را به ســرانجام برســانیم 
و امیدواریــم کــه شــورای شــهر نهاونــد در دوره هــای بعــدی نیــز 

ــام نهاونــد داشــته باشــند. برنامــه ای بــرای توســعه ب

فاز اول پروژه بام نهاوند آماده افتتاح است

وی بــا اشــاره بــه اینکــه فــاز اول پــروژه بــام نهاونــد آمــاده افتتــاح 
ــروژه کــه شــامل احــداث  ــن پ ــاز اول ای ــح کــرد: ف اســت، تصری
محوطه ســازی،  ورودی،  میادیــن  دریاچــه،  احــداث  آبشــار، 
احــداث ســرویس های بهداشــتی و ســینمای تابســتانه اســت در 
حــال اتمــام اســت امــا بــا توجــه بــه ظرفیــت خــاص ایــن بــام ما 
ــاز اول اضافــه  ــه ف احــداث پارکینــگ و بوســتان بلــوط را هــم ب

کردیــم.

بام نهاوند به یک منطقه ویژه گردشگری 
تبدیل خواهد شد

ــه  ــد ب ــه در نهاون ــی ک ــر وقت ــا ه ــن ت ــزود: م ــین پور اف حس
ــه خواهــم داد چــون  ــروژه را ادام ــن پ ــوان شــهردار باشــم ای عن
بــه ایــن پــروژه اعتقــاد دارم و مطمئــن هســتم کــه بــام نهاونــد 
بــه یــک منطقــه ویــژه گردشــگری تبدیــل خواهــد شــد چــون 
ایــن بــام شــرایط خــاص و چشــم انداز متفاوتــی دارد کــه 
البتــه جــای کار زیــادی دارد. شــهردار نهاونــد ادامــه داد: از 
ــل،  ــداث هت ــرای اح ــم ب ــی می توانی ــش خصوص ــت بخ ظرفی
شــهربازی،  رســتوران ها، کافی شــاپ ها و دیگــر اقــام مــورد 
ــم و  ــن مــکان گردشــگری، اســتفاده کنی ــاز شــهروندان در ای نی
ــن  ــه جــذب گردشــگر و ایجــاد اشــتغال بیشــتری را در ای زمین
مــکان فراهــم کنیــم. وی بــا بیــان اینکــه اقداماتــی مثــل تامیــن 
روشــنایی، احــداث ســکوها و آالچیــق و باربیکیــو از جملــه 
ــرد:  ــوان ک ــوز انجــام نشــده اســت، عن ــه هن ــی اســت ک کارهای
همــه ایــن مــوارد جــای کار دارد و قطعــا هــر ســال در بودجــه 
ــم و  ــروژه اختصــاص می دهی ــن پ ــرای ای ــاری ب شــهرداری  اعتب

ــم داد. ــه خواهی ــروژه را ادام ــن پ ای

حدود ۶ میلیارد تومان اعتبار برای پروژه بام 
نهاوند هزینه شده است

ــرای ایــن  ــد بیــان کــرد: اعتبــاری کــه تاکنــون ب شــهردار نهاون
ــه  ــت ک ــان اس ــارد توم ــدود ۶ میلی ــده در ح ــه ش ــروژه هزین پ
حــدود چهــار میلیــارد تومــان ایــن اعتبــار از محــل درآمــد جاری 
ــکار و حــدود هشــتصد  ــه پیمان شــهرداری از طریــق واگــذاری ب
ــدود دو  ــی و ح ــارات عمران ــل اعتب ــان آن از مح ــون توم میلی

ــی کار شــده اســت. ــه صــورت امان میلیــارد تومــان نیــز ب
حســین پور اظهــار کــرد: مــا بــه زودی فــاز اول ایــن پــروژه را بــه 
اتمــام می رســانیم و بــا افتتــاح فــاز اول ایــن پــروژه انتظــار داریــم 
اســتاندار محتــرم همــدان، معــاون محتــرم عمرانــی اســتانداری 
ــا  ــته از م ــد گذش ــتان مانن ــرم شهرس ــدار محت ــدان و فرمان هم
حمایــت کننــد و بــرای ایــن پــروژه اعتبــار بگذارنــد. وی اضافــه 
کــرد: بــا وجــود اینکــه مــا هنــوز فــاز اول ایــن پــروژه را بــه اتمــام 
نرســانده ایم شــهروندان نهاونــدی از ایــن پــروژه اســتقبال بســیار 
ــا  ــروژه واقع ــن پ ــه ای ــد ک ــن نشــان می ده ــد و ای ــادی کردن زی
ــتی  ــه درس ــنجی اش ب ــوده و نیازس ــد ب ــهر نهاون ــاز ش ــورد نی م
ــورد  ــد م ــروژه بای ــن پ ــن روی ای ــت از همی ــه اس ــام گرفت انج
حمایــت مســئولین قــرار بگیــرد و در تخصیــص اعتبــار بایــد بــه 

صــورت ویــژه دیــده شــود.

ــت  ــک موقعی ــد ی ــام نهاون ــد: ب ــاد نهاون فری
ــهری  ــت ش ــد مدیری ــت، هرچن ــتثنایی اس اس
ــل  ــادی از آن غاف ــال های زی ــن س ــش از ای پی
ــهری  ــت ش ــه مدیری ــی ک ــت، در حال ــوده اس ب
می توانســت در شــرایطی کــه شــهرداری اوضــاع 
مالــی و اعتبــاری بهتــری نســبت بــه موقعیــت 
فعلــی داشــته، برنامــه توســعه ایــن بــام را اجــرا 
کنــد و حــاال بهره بــردار نتایــج قابــل توجــه آن 
باشــد. امــا اکنــون کــه بعــد از ســال ها باالخــره 
پــروژه ســاماندهی ایــن بــام اجرایــی شــد و در 
حــال حاضــر پــروژه ســاماندهی بــام نهاونــد در 
ــیار  ــت، کار بس ــام اس ــال انج ــاز در ح ــد ف چن
بزرگــی شــروع  شــده اســت کــه بــرای نهاونــد 

بســیار ســودمند خواهــد بــود.
و اجــرای ایــن پــروژه مهــم قطعــا باعــث 
ارتقــای موقعیــت گردشــگری نهاونــد و تقویــت 
حــوزه اقتصــادی و اشــتغال گردشــگری نهاونــد 
ــت  ــاش مدیری ــا ت ــم ب ــه امیدورای ــود ک می ش
ــتان  ــئوالن شهرس ــای مس ــهری و حمایت ه ش
و مســئوالن اســتان و تخصیــص اعتبــارات الزم 
رونــد اجرایــی ایــن پــروژه تــا اتمــام کامــل آن 

ــد. ــته باش ــه داش ادام

بام نهاوند
 سكویی برای تحول گردشگری 

نهاونــد  فریــاد 
: محمــد ســعیدی 
ایــن  مدیــر  کیــا 
پــرورش  کارگاه 
کــرم ابریشــم اظهــار 
کــرد: پــرورش کــرم 
ایــران  در  ابریشــم 
اقتصــادی  اهمیــت 

ــه  ــاال از آن ب ــه ســود دهــی ب ــا توجــه ب ــی دارد و ب فراوان
ــود. وی  ــی ش ــاد م ــغل دوم ی ــا ش ــغل اول و ی ــوان ش عن
ــت  ــوه ای جه ــت بالق ــد دارای ظرفی ــرد: نهاون ــح ک تصری
ــه  ــت ک ــد و از آن جه ــی باش ــم م ــرم ابریش ــرورش ک پ
کــرم ابریشــم از بــرگ درخــت تــوت ســفید تغذیــه 
ــا  ــتان ب ــداث توتس ــا و اح ــاخت ه ــر س ــد زی ــد، بای میکن
ــا  ــود ت ــام ش ــتان انج ــاال در شهرس ــاحت ب ــداد و مس تع
صنعــت نوغانــداری را در شهرســتان بهبــود بخشــد ، کــه 
ایــن امــر نیازمنــد بــه همــت و تــاش مســئولین زیربــط 
خصوصــا در ، اداره جهــاد کشــاورزی ، اداره منابــع طبیعــی 

و شــهرداری مــی باشــد!
مدیــر ایــن کارگاه پــرورش کــرم ابریشــم در نهاونــد، 
ــم  ــام معظ ــات مق ــات و منوی ــه فرمایش ــه ب ــا توج افزود:ب
ــذاری ســال 13۹۹ توســط  ــام گ ــه ن ــری و باتوجــه ب رهب
ایشــان بــه نــام »جهــش تولیــد« بــر خــود واجب دانســتیم 
تــا مــا هــم بــه عنــوان عضــو کوچکــی از مجموعــه عظیــم 
بســیج دانشــجویی کشــور بــه قــدر تــوان و بضاعــت خــود 
در تحقــق یافتــن ایــن امــر تــاش مضاعــف داشــته باشــیم 
و در تولیــد کاالی گرانبهــای ابریشــم در شهرســتان نقــش 
ــر درامــد  ــل توجهــی ایفــا کنیــم. وی ضمــن تاکیــد ب قاب
ــان  ــم نوغ ــه تخ ــر جعب ــت: ه ــغل گف ــن ش ــودن ای زا ب
ــا  ــی باشــد ، ب ــزار تخــم م ــی ۲۷ ه شــامل حــدود ۲4 ال
رعایــت اصــول صحیــح پــرورش و مســائل بهداشــتی اگــر 

ــه  ــا توج ــد ب ــه برون ــه پیل ــزار الرو ب ــداد ۲۰ ه ــن تع از ای
بــه وزن حــدودا ۲ گرمــی هــر پیلــه کــرم ابریشــم حــدودا 
ــا ۲۰  ــادل 1۶ ت ــه مع ــم ک ــر ابریش ــه ت ــرم پیل 4۰ کیلوگ
کیلــو پیلــه خشــک مــی باشــد ، برداشــت خواهیــم کــرد! 
ــم  ــه تخ ــر جعب ــرد: ه ــوان ک ــه عن ــا در ادام ــعیدی کی س
نوغــان در مرحلــه ی کــرم بالــغ بــه ۲۵ متــر فضــا جهــت 
ــات  ــر از معض ــی دیگ ــن یک ــه ای ــاز دارد ک ــرورش نی پ
ــی  ــد م ــتان نهاون ــداری در شهرس ــت نوغان ــدی صنع ج
باشــد ، کــه نیازمنــد مســاعدت مســئولین جهــت تامیــن 
اعتبــار و پرداخــت تســهیات و یــا تامیــن مــکان مناســب 
ــت:  ــد. وی گف ــی باش ــم م ــرم ابریش ــرورش ک ــت پ جه
بخــش قابــل توجهــی از ابریشــم تولیــد شــده جهــت بافــت 
ــه  ــت ابریشــمی مصــرف میشــود ک ــران قیم ــهای گ فرش
ــد  ــم در تولی نقــش مهمــی در ارز آوری دارد و بخشــی ه
پارچــه و لبــاس هــای ابریشــمی و صنایــع دســتی کاربــرد 
دارد.همچنیــن از روغــن شــفیره کــرم ابریشــم در تولیــد 
کــرم دســت و صــورت و از باقــی مانــده آن جهــت تغذیــه 

ماهــی هــای پرورشــی اســتفاده میشــود.
ایــن جــوان نهاونــدی درپایــان یادآورشــد : امیــد اســت که 
ــا همــت بســیج  ــا ترویــج ایــن حرفــه ، کــه هم اکنــون ب ب
ــده  ــروع ش ــاورزی ش ــاد کش ــازمان جه ــجویی ، س دانش
ــرورزی  ــد و به ــش تولی ــش جه ــی در افزای ــم گام بتوانی
ــتایی  ــه روس ــا، چــه شــهری و چ ــد خانواره بیشــتر درآم
ــوزه  ــه ح ــژه ای از مجموع ــکر وی ــا دارد تش ــم . ج برداری
ــرارگاه  ــدی شهرســتان و ق بســیج دانشــجویی شــهید امی
ــر فعالیــت در  شــهید امیــدی داشــته باشــم کــه عــاوه ب
زمینــه اشــتغال زایــی در کارهــای فرهنگــی ، محرومیــت 
زدایــی ، کمــک هــای مومنانــه ، ازد واج ،اعتیــاد ، برگــزاری 
اردوهــای جهــادی و... بســیار مثمــر بــه ثمــر واقــع شــده 
ــی و  ــادی ، فرهنگ ــائل اقتص ــمگیری در مس ــش چش و نق

ــی شهرســتان داشــته اســت. اجتماع

كارگاه پرورش كرم ابريشم در نهاوند به بهره برداری رسيد
به همت جوان نهاوندی کارگاه پرورش کرم ابریشم در نهاوند به بهره برداری رسید.
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حسین بحیرایی
ــد تولیــد کننــده ۷۰ درصــد گشــنیز کشــور  ــی نهاون در حال
ــی و  ــع تبدیل ــدازی صنای ــری از راه ان ــوز خب ــه هن ــت ک اس
فــرآوری ایــن محصــول نیســت، خــام فروشــی ســود حاصــل 

ــد. ــب دالالن می کن ــه جی ــاورزان را روان ــترنج کش از دس
شهرســتان نهاونــد بــا دارا بــودن شــرایط آب و هوایی مناســب 
ــیاری از  ــد بس ــتر تولی ــز بس ــل خی ــاک حاص ــن خ و همچنی
محصــوالت اســتراتژیک کشــاورزی همچــون کلــزا و گشــنیز 
ــه  ــه ب ــا توج ــر ب ــال های اخی ــی س ــبختانه ط ــت و خوش اس
ــه  ــرداران ک ــره ب ــژه به ــی وی ــای آموزش ــزاری کاس ه برگ
توســط جهــاد کشــاورزی برگــزار شــده بخــش قابل توجهــی 
ــا  ــت هایی ب ــن کش ــت را جایگزی ــن دو کش ــاورزان ای از کش

بهــره وری کم تــر کرده انــد.
ــا  ــر ب ــه اخی ــی ده ــواره ط ــه هم ــکاتی ک ــی از مش ــا یک ام
توجــه بــه افزایــش ســهم ارزش افــزوده در صنعــت کشــاورزی 
گریبــان گیــر کشــاورزان شــده نبــود صنایــع تبدیلــی 
ــی  ــت به نوع ــد اس ــره تولی ــودن زنجی ــل نب ــاز و کام موردنی
ــه  ــور ب ــرمایه های کش ــیاری از س ــت بس ــوان گف ــه می ت ک
ایــن علــت در شهرســتان نهاونــد هــدر مــی رود چراکــه عمــده 
کاســبان بی زحمــت محصــوالت کشــاورزی دالالنــی هســتند 

ــد. ــن محصــوالت را دارن ــد و صــادرات ای ــدرت خری ــه ق ک
ــدی بنشــینیم در حــوزه  ــای درد دل کشــاورزان نهاون اگــر پ
باغــی و زراعــت مشــکات عدیــده ای در ایــن زمینــه وجــود 
دارد امــا بــا توجــه به ضــرورت بررســی وضعیــت تولیــد 
ــه کشــت گشــنیز  ــن مجــال ب ــر در ای محصــوالت کــم آب ب
ــت  ــری اس ــوش عط ــاه خ ــنیز گی ــت. گش ــم پرداخ خواهی
ــتفاده  ــاقه و تخــم گشــنیز اس ــرگ، س ــه شــکل های ب ــه ب ک
ــی  ــواد معدن ــا و م ــتن ویتامین ه ــطه داش ــود و به واس می ش
فــراوان سرشــار از خــواص درمانــی اســت و فوایــد آن 
ــه آن  ــاه معجزه آســا را ب ــه لقــب گی ــاد اســت ک ــدری زی به ق
داده انــد چراکــه بــرای کاهــش کلســترول، درمــان التهــاب و 
مشــکات پوســتی و تنظیــم فشــار خــون کاربــرد دارد و یــک 

ــی و همه فن حریــف اســت. در اســتان همــدان  ســبزی درمان
کــه بــه قطــب تولیــد برخــی گیاهــان دارویــی شــهره اســت 
نهاونــد امتیــازدار کشــت گشــنیز اســت بــه طــوری کــه ۹۰ 
درصــد تولیــد گشــنیز اســتان همــدان و حــدود ۶۵ درصــد 
ــا  ــن منطقــه انجــام می شــود ام تولیــد گشــنیز کشــور در ای
ــن  ــدگان ای ــر تولیدکنن ــکاتی گریبانگی ــال مش ــن ح ــا ای ب

بخــش اســت.

 فروش محصول گشنیز از دغدغه های 
کشاورزان نهاوندی است

ــرد:  ــار ک ــدی اظه ــاورزان نهاون ــی از کش ــه یک ــی روزب عل
متأســفانه کشــاورزان نهاونــد در فصــول مختلــف از بهــار تــا 
ــی هســتند کــه هــر ســال هــم تکــرار  ــر مصائب ــز درگی پایی
ــی بســته بندی  ــع تبدیل ــود صنای ــه داد: نب می شــود. وی ادام
و ســردخانه نگهــداری محصــوالت کشــاورزی و باغــی از 
مهمتریــن ایــن عوامــل اســت کــه متأســفانه ســال های ســال 
ــرای  ــوس ب ــهود و ملم ــه ای مش ــه نتیج ــم ب ــن مه ــت ای اس

ــیده اســت. ــاورزان نرس کش
ــول  ــی محص ــد تضمین ــدم خری ــدی ع ــاورز نهاون ــن کش ای
ــرد  ــوان ک ــه کشــاورزان عن ــر دغدغ ــت را از دیگ توســط دول
و گفــت: گشــنیز در صنایــع مختلــف کاربــرد بســیار زیــادی 
دارد امــا متأســفانه در حــال حاضــر در اقدامــی بــرای خریــد 
نگرفتــه  کشــاورزی صــورت  جهــاد  وزارت  ســوی  از  آن 
ــه  ــاره ب ــا اش ــت. وی ب ــی نیس ــده کاف ــی ش ــر اقدام ــا اگ و ی
ــواد  ــر، م ــد عط ــای تولی ــول در زمینه ه ــن محص ــه ای اینک
ــع بهداشــتی، آرایشــی، اســتفاده می شــود،  شــیمیایی، صنای
گفــت: امیدواریــم مســئولین بــا نــگاه ویــژه بــه ایــن صنعــت 
ــکاری  ــکل بی ــی از مش ــش قابل توجه ــد بخ ــد بتوانن پردرآم

ــد. ــع کنن ــاورزان را رف ــه کش ــان و دغدغ جوان

 نبود تکنولوژی روز و برداشت سنتی از 
چالش های اصلی است

یکــی دیگــر از کشــاورزان نیــز بــا بیــان اینکــه نبــود 
تکنولــوژی روز و برداشــت ســنتی از چالش هــای اصلــی 
ــت  ــت کیفی ــه اف ــر ب ــنتی منج ــت س ــت: برداش ــت، گف اس
اینکــه متوســط تولیــد  بابیــان  محصــول می شــود. وی 
ــا 3 هــزار کیلوگــرم در هــر هکتاراســت، گفــت:  گشــنیز ۲ ت
گشــنیز در حــال حاضــر بــه صــورت خــام فروختــه می شــود 

ــری دارد. ــوددهی بهت ــرآوری آن س ــه ف ــی ک در حال
ایــن کشــاورز بابیــان اینکــه اگــر گشــنیز بــه قیمــت مناســب 
و بــدون حضــور واســطه و دالل از کشــاورز خریــداری شــود 
ــدار  ــت: مق ــود، گف ــد ب ــاورز خواه ــت و کش ــع دول ــه نف ب
ــل توجــه  ــدان قاب ــن محصــول چن مصــرف آب در کشــت ای
نیســت و می تــوان رفتــه رفتــه نهاونــد را بــه ســمت کشــت 
ــظ  ــم آب حف ــه ه ــوری ک ــه ط ــرد ب ــت ک ــاه هدای ــن گی ای
ــری داشــته باشــند  شــود و هــم کشــاورزان ســود آوری بهت
ــاخت ها  ــه زیرس ــود ک ــن می ش ــی ممک ــود آوری زمان ــا س ام

ــم باشــد. ــم فراه ــرآوری محصــول ه ــرای ف ب
ــد  ۶۵  ــزان تولی ــا می ــد ب ــتان نهاون ــر شهرس ــال حاض در ح
ــن  ــد ای ــه گشــنیز قطــب تولی ــاز کشــور ب ــا ۷۰ درصــد نی ت
ــه منظــور بررســی بیشــتر  محصــول محســوب می شــوداما ب
وضعیــت رســیدگی بــه مشــکات کشــاورزان ایــن بخــش بــه 
ســراغ مســئوالن رفتیــم کــه فرمانــدار نهاونــد اظهــار کــرد: در 
حــال حاضــر شهرســتان نهاونــد بــا میــزان تولیــد ۶۵ تــا ۷۰ 
درصــد نیــاز کشــور بــه گشــنیز قطــب تولیــد ایــن محصــول 
محســوب می شــود. مــراد ناصــری بابیــان اینکــه نهاونــد دارای 
رتبــه نخســت تولیــد گشــنیز در کشــور اســت، گفت: در ســال 
ــن مســاعد  ــه بارندگــی خــوب و همچنی ــا توجــه ب جــاری ب
ــت  ــار کش ــر هکت ــود از ه ــی می ش ــرایط پیش بین ــودن ش ب
ــا  ــذا ایــن مهــم می طلبــد ت گشــنیز ۲ تــن برداشــت شــود ل
ــه سیاســت های تدوین شــده در  ــا توجــه ب ــزی هــا ب برنامه ری
برنامــه توســعه اســتان و شهرســتان نهاونــد بــه ســمت فراهــم 
ــات فــرآوری باشــد. ناصــری گشــنیز را گیاهــی  کــردن امکان
کــم آب بــر دانســت و بــا بیــان اینکــه در شــرایط حــال حاضر 
کــه کشــور بــا مشــکل کــم آبــی روبروســت کشــت ایــن نــوع 
محصــوالت ضمــن اشــتغالزایی در حفــظ منابــع آبــی و کاهش 
ــا  ــت: ب ــت، گف ــر اس ــاورزی مؤث ــش کش ــرف آب در بخ مص
ــش  ــن بخ ــوان در ای ــی می ت ــح و اصول ــزی صحی ــه ری برنام
تحــول عظیــم در جهــت توســعه و کشــت گیاهــان دارویــی 
ــدار در  ــتغالزایی پای ــا اش ــراه ب ــی هم ــرداری اصول ــره ب و به

منطقــه بــه وجــود آورد.

 پیش بینی برداشت ۱2 هزار تن محصول 
گشنیز از مزارع نهاوند

ــا اشــاره  ــز ب ــد نی ــاد کشــاورزی شهرســتان نهاون ــر جه مدی
ــد بیــش از ۹۰ درصــد گشــنیز اســتان همــدان در  ــه تولی ب
ــی  ــار از اراض ــر ۶۲۰۰ هکت ــال حاض ــت: در ح ــد، گف نهاون
ــد  ــه تولی ــه ک ــنیز اختصاص یافت ــت گش ــه کش ــتان ب شهرس
ــاورزان  ــط کش ــنیز توس ــن گش ــزار و 4۰۰ ت ــش از 1۲ ه بی

نهاونــدی پیش بینــی می شــود.
ــک  ــنیز ی ــه گش ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی ب ــم حاجی باباعل کری
کشــت کــم آب بــر اســت، گفــت: یکــی از مشــکات 
ــع  ــود صنای ــد نب ــتان نهاون ــنیز کار شهرس ــاورزان گش کش
ــد  ــده 1۰۰ درص ــب ش ــر موج ــن ام ــت و همی ــی اس تبدیل
تولیــدات شهرســتان خــام فروشــی شــود و ارزش افــزوده آن 

ــد. ــطه ها برس ــت واس ــه دس ب
مدیــر جهــاد کشــاورزی نهاونــد تصریــح کرد: کشــت گشــنیز 
بــه نســبت آســان بــوده و هزینــه آن پاییــن اســت همچنیــن 
در برابــر بیماری هــا مقــاوم اســت؛ بنابرایــن کشــاورزان 

تمایــل بیشــتری بــرای کشــت ایــن محصــول دارنــد.
ــن ۵  ــط بی ــور متوس ــر به ط ــال های اخی ــت: در س وی گف
تــا ۷ هــزار تــن گشــنیز در نهاونــد تولیدشــده کــه متأســفانه 
بیشــترین ســود فــروش ایــن محصــول را واســطه ها و 

کشــورهای خارجــی می برنــد.
رئیــس جهــاد کشــاورزی نهاونــد بــا دعــوت از ســرمایه گذاران 
بــرای فعالیــت در ایــن زمینــه عنــوان کــرد: دولــت در کنــار 

ســرمایه گــذاران خواهــد بــود.
ــه سیاســت های وزارت جهــاد کشــاورزی مبنــی  ــا توجــه ب ب
ــد  ــر می رس ــه نظ ــتاییان ب ــرت روس ــری از مهاج ــر جلوگی ب
ــرمایه گذاری  ــی و س ــش دولت ــای بخ ــا حمایت ه ــوان ب می ت
ــش  ــرای افزای ــراوری ب ــع ف بخــش خصوصــی و ایجــاد صنای
دســت  اینکــه  کــرد ضمــن  تــاش  کشــاورزان  ســود 
واســطه ها و دالالن را از ایــن تجــارت پرســود کوتــاه خواهــد 

شــد.
در حــال حاضــر بیــش از 4 هــزار نفــر از کشــاورزان نهاونــد 
ــتغال دارنــد و درصورتی کــه  بــه امــر تولیــد گشــنیز اش
ــد حمایــت کنــد و  دولــت از کشــت ایــن محصــول در نهاون
بخــش دولتــی و خصوصــی بــرای ایجــاد صنایــع تبدیلــی در 
ــد کشــاورزان  ــد و اســتان همــدان ســرمایه گذاری کنن نهاون
ــه تولیــد محصــول گشــنیز عاقمنــد می شــوند. بیشــتری ب

لزوم ایجاد صنایع تبدیلی در نهاوند؛

دسترنجی که به تاراج می رود
پر کردن جیب دالالن با خام فروشی»گشنیز«

ــواده ای  ــال 131۵ در خان ــان در س ــد : ایش ــاد نهاون فری
روحانــی و در شــهر قــم شــهر خــون و قیــام قــدم بــه کــره 
خاکــی نهــاد . پــدر وی مرحــوم آیــت اهلل محمدولــی حیدری 

لرســتانی از روحانیــون بــزرگ شــهر نهاونــد بــود.
ــه  ــب درج ــس از کس ــدری پ ــی حی ــد ول ــه محم ــت ال آی
اجتهــاد ، بــه پیشــنهاد حضــرت آیــت اهلل بروجــردی ، عــازم 
ــوم اســامی و بســط و گســترش  ــغ عل ــد شــد و تبلی نهاون
ــوم دینــی ، مســاجد و حســینیه هــا را در صــدر  مراکــز عل
ــه  ــه میتــوان ب ــرار داد کــه از آن جمل برنامــه هــای خــود ق
ــاره  ــد اش ــان شــهر نهاون ســاخت حســینیه و مســجد جوان
کــرد. از مرحــوم آیــت اهلل محمــد ولــی حیــدری ســه اثــر بــه 
نــام هــای 1. تنبیــه الغافلیــن و ارشــاد الجاهلیــن ۲. خاصــه 
ــادگار  ــه ی ــعر ب ــوان ش ــوان  3. دی ــکام نس ــی اح ــان ف البی
مانــده اســت . شــهید حجــت االســام محمدعلــی حیــدری 
ــواده ای رشــد و نمــو یافــت و در1۲ســالگی،  در چنیــن خان
ــم در  ــرآن کری ــوم دینــی را پــس از آمــوزش ق تحصیــل عل
ــه  ــوزه علمی ــی، در ح ــع ابتدای ــدن مقط ــدرو گذران ــزد پ ن
ــی ســطح  ــدن دروس مقدمات ــا گذران ــرد. وی ب ــاز ک ــم آغ ق
ــت  ــت اهلل مشــکینی و آی ــزد مرحــوم آی ــه و اصــول در ن فق
اهلل ســلطانی ،  شــرح منظومــه را بــه همــراه شــهید آیــت اهلل 
مصطفــی خمینــی)ره(، در محضــر آیــت اهلل شــیخ محمــد 
فکــور یــزدی فراگرفــت. او بخــش عظیمــی از کتــاب »شــفا« 
را در محضــر مرحــوم عامــه طباطبایــی آموخــت و در درس 
خــارج آیــت اهلل العظمــی شــیخ محمــد علــی اراکــی)ره( و 

آیــت اهلل حــاج ســید محقــق دامــاد شــرکت مــی کــرد.
ــدازه ای  ــه ان ــوی او ب ــاده ق ــوق الع ــی و حافظــه ف ــوغ ذات نب
ــم دوره  ــا او ه ــه ب ــانی ک ــی کس ــه برخ ــه گفت ــه ب ــود ک ب
ــد آن را از حفــظ  ــار مــی خوان بودند: »هــرگاه عبارتــی را دوب
مــی کــرد.« او بــه ســبب اســتعداد درخشــانی کــه داشــت از 
شــاگردان ممتــاز خارج حضــرت امــام خمینــی)ره( و مرحوم 
آیــت اهلل العظمــی بروجــردی)ره( بــه حســاب می آمــد. تاش 
ــه  ــه گون ــه فهــم درس خــارج ب هــای مســتمر و عاقــه او ب
ــک  ــت اهلل العظمــی بروجــردی ، ی ــه مرحــوم آی ــود ک ای ب
دوره کتــاب ارزشــمند »وســائل الشــیعه« را کــه در آن زمــان 

نایــاب و گــران قیمــت بــود بــه وی هدیــه کــرد.
حجــت االســام عباســی ســاوجی یکــی از دوســتان شــهید 
ــد : »مــا انتظــار  ــاره نبــوغ او چنیــن مــی گوی حیــدری درب
ــت  ــه مرجعی ــه درج ــده ب ــدری در آین ــتیم شــهید حی داش
برســد ، شــهید حیــدری در ادبیــات فارســی، تفســیر قــرآن 
و مســائل اجتماعــی و فلســفی و در رّد مکاتــب کمونیســتی 
و ماتریالیســتی آگاهــی کامــل داشــت. او دانشــمند بزرگــی 
بــود،  اقتصــاد را بــه بعضــی از طــاب نوآمــوز تدریــس مــی 
کــرد. او در ســن 3۰ ســالگی بــه درجــه اجتهــاد رســید و در 
جلســات هفتگــی کــه پیــش از تبعیــد امــام عظیــم الشــأن 

برگــزار مــی شــد شــرکت منظــم داشــت .
شــهید حجــت االســام والمســلمین محمدعلی حیــدری در 
سراســر عمــر پــر برکــت خــود همــواره بــه برپایــی احــکام 
اســام و تقویــت نظــام جمهــوری اســامی ایــران اندیشــید 
ــی  ــن روحان ــه خــود توجــه نکــرد. ســر انجــام ای و هرگــز ب
مبــارز شــامگاه خونیــن هفتــم تیــر ســال پیکر مطهر شــهید 
حیــدری بــا درخواســت و اصــرار مــردم حــق شــناس نهاونــد 
ــد  ــه نهاون ــران، ب ــزب اهلل در ته ــت ح ــییع ام ــس از تش پ
ــینیه  ــوارش در حس ــدر بزرگ ــد پ ــار مرق ــل و در کن منتق
ــه خــاک ســپرده شــد .  روحــش شــاد و  ــد ب ــان نهاون جوان

ــاد. ــر رهــرو ب ــادش گرامــی و راه درخشــانش پ ی

زندگی نامه  شهيد حجت االسالم 
والمسلمين محمد علی حيدری

رهبــر معظــم انقــاب اســامی در ارتبــاط تصویــری بــا 
ــای کل  ــن رؤس ــی و همچنی ــی قضائ ــئوالن عال ــس و مس رئی
دادگســتری های سراســر کشــور بــا ابــراز خرســندی از اقدامــات 
ــت  ــتمرار حرک ــزوم اس ــر ل ــر، ب ــال اخی ــک س ــده در ی انجام ش
ــت  ــا محوری ــوازن و ب ــه به صــورت مت ــوه ی قضائی ــی در ق تحول
مردمــی بــودن قــوه تأکیــد کردنــد و گفتنــد: مبــارزه بــا فســاد 
ــدون  ــد ب ــت بای ــیده اس ــود رس ــه اوج خ ــن دوره ب ــه در ای ک
اغمــاض و بــر اســاس حــق و عــدل و قانــون و همچنیــن بــدون 

ــد. ــه یاب ــدرت ادام ــا ق ــاه ب ــراد بی گن ــه اف ــم ب ــدی و ظل تع
بــر  بــا تأکیــد   حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای همچنیــن 
ــه دارد،  ــان ادام ــده و همچن ــام نش ــا تم ــرای کرون ــه ماج اینک
همــه ی مــردم و مســئوالن را بــه جــدی گرفتــن رعایــت 
ــدد  ــیوع مج ــری از ش ــتی و جلوگی ــتورالعمل های بهداش دس

ویــروس کرونــا فراخواندنــد.
ــوم  ــاد شــهید مظل ــا گرامیداشــت ی ــر انقــاب اســامی ب  رهب
آیــت اهلل بهشــتی، شــهید قدوســی، شــهید الجــوردی و 
ــن نســخه ی ارتقایافتــه  دیگــر شــهیدان دســتگاه قضــا، »تدوی
از  اســتفاده  بــا  را  قضائــی«  تحــول  پیشــرفته تر ســند  و 
اندیشــمندان حــوزه و دانشــگاه و تجربیــات درون قــوه ای، کاری 
ــن  ــد: در زمانهــای الزم از اجــرای ای ــد و افزودن ــاارزش خواندن ب
ســند و برنامه هــای مترتــب بــر آن بــه مــردم گــزارش دهیــد که 
ایــن کار در امیــدواری مــردم بــه دســتگاه قضــا قطعــاً تأثیرگذار 
اســت.  ایشــان تحــول را ضرورتــی مســتمر، مدیریت شــده و توأم 
بــا دریافتهــای جدیــد و ابتــکارات تــازه خواندنــد و افزودنــد: این 
کار بایــد بــر اصــول و مبانــی اســامی و دینــی مبتنــی باشــد 
ــرج منجــر  ــذب و هرج وم ــه تذب ــا، ب ــدون مبن ــه تحــول ب وگرن

میشــود.
 حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای ایجــاد تحــول را در عمــل بســیار 
دشــوار خواندنــد و گفتنــد: البتــه برخــی مقاومتهــا نــه از روی 
ســوءنیت بلکــه از ســر ناتوانــی و یــا نداشــتن حــال و حوصلــه ی 
ــه از  ــانی ک ــای کس ــه مخالفته ــت. البت ــن اس ــرات بنیادی تغیی
وضــع موجــود منتفــع هســتند و کارشــکنی ها و فضاســازی های 
شــبکه ی درهم تنیــده ی مفســدان و مجریــان نیــز ایجــاد تحــول 

ــد. ــخت تر میکن را س
ــمنان  ــه ی دش ــهای بی وقف ــه ای تاش ــت اهلل خامن ــرت آی  حض
بــرای »خنثــی کــردن هر حرکــت اصاحــی و تحولــی در نظام« 
را از طریــق جوســازی رســانه ای و ایجــاد وسوســه و بدبینــی در 
افــکار عمومــی، از دیگــر دشــواری های ایجــاد تحــول خواندنــد 
و تأکیــد کردنــد: تنهــا راه مؤثــر بــرای مقابلــه بــا همــه ی عوامل 
و عناصــر ضــد تحــول، »منفعــل نشــدن، اســتقامت، تــوکل بــر 

خــدا و ادامــه ی شــجاعانه ی مســیر تحــول« اســت.
 رهبــر انقــاب در بخــش دیگــری از سخنانشــان بــا اشــاره بــه 
ــون  ــه در قان ــوه ی قضائی ــم و بســیار گســترده ی ق ــف مه وظای
ــف را  ــن وظای ــوازن همــه ی ای ــری و اجــرای مت اساســی، پیگی

ضــروری برشــمردند.
 ایشــان در همیــن زمینــه، موضــوع »احیــای حقــوق عامــه« را 
مهــم خواندنــد و بــا ابــراز خرســندی از فعالیتهــای اخیر قــوه در 
ایــن زمینــه، گفتنــد: اگــر دادســتانی ها احســاس کردنــد حقوق 
ــد وارد کار شــوند و از حــق  ــع اســت بای ــه در حــال تضیی عام

مــردم دفــاع کننــد.
 حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای بــا اشــاره بــه یکــی دیگــر از وظایف 
اساســی دســتگاه قضــا در قانــون اساســی یعنــی »پیشــگیری از 
ــوع  ــکل گیری و وق ــترهای ش ــر بس ــد: اگ ــرم« افزودن ــوع ج وق
ــوع  ــی از وق ــگیری علم ــود، پیش ــناخته ش ــتی ش ــرم بدرس ج
جــرم و درنتیجــه کاهــش فــراوان هزینه هــای مقابلــه بــا جــرم 
محقــق خواهــد شــد کــه ایــن کار نیازمنــد همراهی همــه ی قوا 

بخصــوص قــوه ی مجریــه اســت.
 رهبــر انقــاب گفتنــد: در مســائل گوناگون از جمله پیشــگیری 
از وقــوع جــرم و تعاریــف حقــوق عامــه، دانــِش صرفــاً قضائــی 
ــگاه  در  ــوزه و دانش ــگان ح ــد از نخب ــت و بای ــا نیس مشکل گش

ــندی  ــراز خرس ــا اب ــان ب ــت.  ایش ــک گرف ــف کم ــوم مختل عل
ــه  ــه از جمل ــوق عام ــق حق ــی مصادی ــدن برخ ــخص ش از مش
ــای  ــق بنگاه ه ــای غیردقی ــز واگذاری ه ــت و نی ــط زیس محی
تولیــدی گفتنــد: اگــر مراکــز تولیــدی بــه اشــخاص ناصالــح یــا 
ناتــوان واگــذار شــود، تولیــد کشــور ضربــه میخــورد؛ بنابرایــن 

ایــن مصادیــق جــزو حقــوق عامــه اســت.
ــتگاه  ــئوالن دس ــی از مس ــم تحول خواه ــاب، تعمی ــر انق رهب
قضــا بــه بدنــه و همــه ی کارکنــان دســتگاه را ضــروری خواندند 
و افزودنــد: »مردمــی بــودن« از دیگــر ضروریــات ایجــاد تحــول 

اســت.
 حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای، نــگاه از بــاال بــه مــردم را غیــر قابل 
قبــول دانســتند و گفتنــد: همــه ی مــا مســئوالن نظــام، جــزو 
مردمیــم و خیلــی از مــردم از مــا باالتــر هســتند؛ بنابرایــن همــه 

بایــد خــود را در عمــل خدمتگــزار مــردم بدانیــم.
» دسترســی آســان مــردم بــه دســتگاه قضــا«، »تــاش بــرای 
ارتقــای آگاهــی و اطاعــات قضائــی مــردم«، »حضــور مســتمر 
ــک و  ــری از کم ــردم« و »بهره گی ــا م ــتقیم ب ــه ی مس و مواجه
اطاعــات مردمــی در مســائلی نظیــر مبــارزه بــا فســاد« از دیگر 

تأکیــدات رهبــر انقــاب بــه مســئوالن قضائــی بــود.
ــا  ــردم را الزم ام ــه م ــاری ب ــی و آم ــان گــزارش زبان  ایشــان بی
ناکافــی دانســتند و بــا اشــاره بــه ضــرورت بهره گیــری از هنــر 
ــد:  ــا گفتن ــزارش فعالیته ــه ی گ ــانه ای در ارائ ــای رس و ظرفیته
ــه ی  ــوط در عرص ــئوالن مرب ــی مس ــت برخ ــا غفل ــفانه ب متأس
ــر فیلم هــا، شــاهد نمایــش فیلم هایــی هســتیم کــه  نظــارت ب
ــؤال  ــر س ــامی را زی ــوری اس ــی جمه ــی قضائ ــاس و مبان اس
ــد: غربی هــا برخــاف واقعیــت،  ــد.  رهبــر انقــاب افزودن میبرن
در فیلم هــای ســینمایی ، دادگاه هــای خــود را عرصــه ی عدالــت 
ــات  ــه ی واقعی ــی در ارائ ــا حت ــی م ــد ول محــض نشــان میدهن
ــم و  ــره نمیگیری ــانه ای به ــری و رس ــای هن ــور از ظرفیته کش

گاهــی برعکــس نشــان میدهیــم.
 ایشــان بــا اشــاره بــه ســخنان رئیس جمهــور آمریــکا دربــاره ی 
ــرده داری و  ــای ب ــه نماده ــانی ک ــرای کس ــس ب ــال حب ده س
ــدان  ــا جــدا کــردن فرزن ــه پاییــن بکشــند و ی نژادپرســتی را ب
مهاجــران از والدینشــان گفتنــد: البتــه از ایــن بی قانونی هــا در 

ــری نیســت. ــی خب ــای غرب ــب فیلم ه غال
 رهبــر انقــاب اســامی در ادامــه، نکاتــی را درخصــوص مبــارزه 

بــا فســاد بیــان کردنــد.
 حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای بــا بیــان اینکــه مبــارزه بــا فســاد 
ــون  ــود و اکن ــده ب ــاز ش ــه آغ ــوه ی قضائی ــل در ق از دوره ی قب
بــه اوج خــود رســیده اســت، گفتنــد: مــردم از مبــارزه ی بــدون 
ــرا  ــا مفســد امیــدوار میشــوند زی ــدون اغمــاض ب ماحظــه و ب
ــیار  ــا، بس ــروس کرون ــون وی ــادی همچ ــی و اقتص ــاد مال فس

خطرنــاک و بشــدت واگیــردار و ُمســری اســت. ایشــان افزودنــد: 
تنهــا تفــاوت ویــروس کرونــا بــا ویــروس فســاد ایــن اســت کــه 
ویــروس کرونــا بــا شستشــوی دســت برطــرف میشــود امــا تنها 
راه مقابلــه بــا ویــروس فســاد، قطــع دســت مفســد اســت. رهبــر 
انقــاب اســامی، وظیفــه ی قــوه ی قضائیــه را برخورد متــوازن با 
همــه ی اَشــکال و ابعــاد فســاد برشــمردند و درعین حــال تأکیــد 
کردنــد: بایــد مبــارزه بــا فســاد، در درجــه ی اول در داخــل قــوه 
ــات  ــرا تبع ــود، زی ــام ش ــی انج ــدی و کارشناس ــورت ج و به ص
ــنگین  ــیار س ــه بس ــوه ی قضائی ــل ق ــاد در داخ ــه ی فس و ضرب

خواهــد بــود.
 حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای بــا تأکیــد بر لــزوم نگاه کارشناســی 
ــد:  ــا آن، افزودن ــه ب ــرای شــناخت بســترهای فســادزا و مقابل ب
ــون  ــا فســاد بایــد فقــط حــق، عــدل و قان مــاک در مبــارزه ب

باشــد و هیــچ ماحظــه ی دیگــری در کار نباشــد.
ــا فســاد  ــه در برخــورد ب ــه همان طــور ک ــد: البت  ایشــان گفتن
ــم  ــاه ه ــراد بی گن ــا اف ــد اغمــاض وجــود داشــته باشــد ام نبای
نبایــد مــورد تعــدی قــرار گیرنــد و رســیدگی ها بایــد کامــًا بــر 

اســاس قانــون و عدالــت و بــدون جوگیــری انجــام شــود.
 رهبــر انقــاب اســامی بــا اشــاره به گســترش فضای مجــازی و 
قضــاوت افــراد مختلــف درباره ی رویدادها و مســائل، خاطرنشــان 
کردنــد: عمــوم مــردم و فعــاالن فضــای مجــازی مراقــب باشــند 

تــا نســبت بــه افــراد بی گنــاه تعــدی و ظلمــی واقــع نشــود.
ــه  ــم ب ــت و ظل ــه از اهان ــا گای ــه ای ب ــت اهلل خامن  حضــرت آی
ــان  ــه در جری ــوه ی قضائی ــی ق ــزرگان پاک دســت قبل برخــی ب
قضاوتهــا و اظهارنظرهایــی کــه درخصــوص دادگاه اخیــر شــده 
افزودنــد: خطــاب مــن در ایــن موضــوع مــردم و جوانــان مؤمــن 
اســت کــه مراقــب باشــند تعــدی نکننــد و بــه افــراد معانــد کــه 
بــه دنبــال گرفتــن انتقــام از مواضــع انقابــی و محکــم قاطــع 

ــدارم. فــان شــخصیت هســتند، کاری ن
 ایشــان تأکیــد کردنــد: حرکــت مبــارزه بــا فســاد که اکنــون در 
قــوه ی قضائیــه بخوبــی مشــاهده میشــود و خــود را نشــان داده 
اســت، از دوره ی آقــای آملــی الریجانــی آغــاز شــد و ایشــان، هم 
در داخــل و هــم در بیــرون از قــوه شــروع کننده ی آن بودنــد و 

اینهــا نبایــد از نظــر دور باشــد.
 رهبــر انقــاب اســامی یکــی از اقدامــات خــوب قــوه ی قضائیــه 
در مبــارزه بــا فســاد را »حمایــت از تولیــد و جلوگیــری از 
تعطیلــی واحدهــای تولیــدی« دانســتند و گفتنــد: در شــرایط 
کنونــی کــه مــردم از لحــاظ معیشــت دچــار ســختی هســتند، 
ــه اقتصــاد کشــور کمــک کنــد،  ــد ب هــر دســتگاهی کــه بتوان
ــه  ــوه ی قضائی ــدام ق ــن اق ــد و ای ــام ده ــن کار را انج ــد ای بای

ــه اقتصــاد کشــور اســت. ــع کمــک ب درواق
ــر  ــه ی اخی ــه اباغی ــاره ب ــا اش ــه ای ب ــت اهلل خامن ــرت آی  حض

رئیــس قــوه ی قضائیــه مبنــی بــر اینکــه برخــی بانک هــا حــق 
مصــادره و تعطیلــی واحدهــای تولیــدی را ندارنــد، خاطرنشــان 
ــورد  ــم در م ــل تعمی ــت و قاب ــیار درس ــن کار، بس ــد: ای کردن
ــراج  ــدی و اخ ــای تولی ــد واحده ــا خری ــه ب ــت ک ــانی اس کس
کارگــران و فــروش تجهیــزات، کاربــری ایــن واحدهــا را تغییــر 
ــه اقتصــاد کشــور  ــه ب ــه اقدامــات، ضرب میدهنــد، زیــرا این گون

اســت.
ــا فســاد را  ایشــان یکــی از نــکات مهــم در زمینــه ی مبــارزه ب
ــد  ــد: بای ــد و افزودن ــی« خواندن ــهای مردم ــا و گزارش »نظارته
بــرای ایــن موضــوع زیرســاخت های حقوقــی در قــوه ی قضائیــه 
ــظ  ــگر حف ــوی گزارش ــادی و معن ــت م ــا امنی ــود ت ــم ش فراه
شــود و آمــر بــه معــروف و ناهــی از منکــر دلگــرم باشــد کــه 
ــه ی  ــل زمین ــت، و در مقاب ــتیبان او اس ــی پش ــتگاه قضائ دس

ــود. ــم نش ــز فراه ــی نی تهمت زن
ــه  ــان ب ــی سخنانش ــش پایان ــامی در بخ ــاب اس ــر انق  رهب
ــا  ــی مســئله ی کرون ــم یعن ــا مه ــی ام ــک موضــوع غیرقضائ ی
نیــز اشــاره کردنــد و بــا انتقــاد از برخــی افــراد کــه مســئله ی 
کرونــا را تمام شــده میداننــد، گفتنــد: در اثــر فــداکاری 
دســتگاه ها و کادرهــای درمانــی و بهداشــتی و همچنیــن 
ــه ی گروه هــای مردمــی و همــکاری عمــوم  مجاهــدت داوطلبان
ــی  ــا معرف ــق در دنی ــک کشــور موف ــوان ی ــران به عن ــردم، ای م
شــد امــا ایــن مربــوط بــه ابتــدای کار بــود و اکنــون متأســفانه 
ــردم و مســئوالن  ــب بعضــی م ــدت از جان ــت و مجاه آن حرک
سســت شــده اســت.  حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای بــا تشــکر از 
ــی، شــیوع بیمــاری را  خدمــات طاقت فرســای کادرهــای درمان
موجــب خســته شــدن ایــن زحمت کشــان دانســتند و افزودنــد: 
اینکــه گفتــه میشــود بایــد کاری کــرد کــه مشــکات اقتصــادی 
از ناحیــه ی کرونــا بــه وجــود نیایــد، حــرف درســتی اســت امــا 
در صــورت بی توجهــی و شــیوع گســترده ی بیمــاری، مشــکات 

اقتصــادی هــم بیشــتر خواهــد شــد.
 ایشــان بــا تأکیــد بــر لــزوم مراقبــت از کشــور در همــه ی جهات 
از جملــه در مقابــل دشــمنی های آمریــکای خبیــث و انگلیــس 
خبیــث و همچنیــن در مواجهــه بــا اقدامــات دولتهــای اروپایــی، 
خاطرنشــان کردنــد: اگــر مــا بــه وظایــف خــود عمــل کنیــم، به 
توفیــق الهــی آنهــا در هــر کاری سرشــان بــه ســنگ خــورده و 
نمیتواننــد مقاصدشــان را عملــی کننــد و نتیجه ی فشــار به قول 
خودشــان حداکثــری بــرای بــه زانــو درآوردن مــردم، نشســتن 
ــه عقــب راندنشــان  ــر ســینه ی آنهــا و ب ــران ب مشــت ملــت ای
خواهــد بــود.  حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای در پایــان از زحمــات 
همــه ی مســئوالن، قضــات و کارکنــان قــوه ی قضائیه در سراســر 
ــد.  در  ــکر کردن ــان تش ــای آن ــن از خانواده ه ــور و همچنی کش
ایــن نشســت، پیــش از ســخنان رهبــر انقــاب اســامی، رئیس 
ــای  ــا و برنامه ه ــان گزارشــی از رویکرده ــا بی ــه ب ــوه ی قضائی ق
تحولــی ایــن قــوه در یــک ســال اخیــر گفــت: رویکــرد فناورانــه 
و گســترش دادرســی الکترونیــک و ایجــاد ســامانه های مختلــف 
بــرای تســهیل دسترســی مــردم بــه عدالــت، رویکــرد فعــال در 
برخــورد بــا مســائل از جملــه جلوگیــری ازتعطیلــی 1۲۰۰ واحد 
تولیــدی بــا همــکاری دولــت، تقویــت بُعــد نظارتــی و فعال تــر 
کــردن ســازمان بازرســی کل کشــور، افزایــش اتقان آراء،ســامان 
ــوق،  ــای مع ــش ازنیمــی از پرونده ه ــف بی ــن تکلی دادن و تعیی
مردمــی شــدن قــوه و افزایــش نقــش دادن بــه مردم درکشــف و 
یــا پیشــگیری از وقــوع جــرم، از جملــه رویکردهــا و برنامه هــای 

قــوه در ســال گذشــته بــود.
 حجت االســام والمســلمین رئیســی، مبــارزه بــا فســاد را 
اولویــت جــدی قــوه ی قضائیــه خوانــد و افــزود: بیــش از هــزار 
حکــم در محاکــم علیــه مفســدین اقتصــادی صــادر شــده و این 
کار بــا جدیــت دنبــال خواهــد شــد؛ همچنیــن ارتقــای ســامت 
دســتگاه قضائــی و مبــارزه بــا هــر گونــه فســاد و کــژی در درون 
ایــن قــوه، جــزو اولویتهــا و مطالبــات همــه ی قضــات متدیــن و 

ســالم دســتگاه قضائــی و عمــوم مــردم اســت.

سخنرانی رهبر انقالب در ارتباط تصویری با همایش سراسری قوه قضائیه

ــع  ــی، صنای ــراث فرهنگ ــس اداره می ــد : رئی ــاد نهاون فری
دســتی و گردشــگری نهاونــد گفــت : بــا پیگیری هایــی کــه 
ــراث  ــوان می ــا عن ــد ب ــوای نهاون ــه زودی کل ــم ب انجــام دادی

ــود. ــت می ش ــی ثب ــار مل ــت آث ــوس در فهرس ناملم
ــاد  ــه فری ــگار ماهنام ــا خبرن ــو ب محســن جانجــان در گفتگ
نهاونــد ، اظهــار داشــت :  ســال گذشــته  کلوچــه شهرســتان 
ــت  ــه ثب ــی ب ــار مل ــت آث ــوا در فهرس ــوان کل ــا عن ــر ب مای
رســیده کــه مــا پیگیــری کــردم و گفتیــم کــه کلــوا مربــوط 
بــه شهرســتان نهاونــد اســت و کلوچــه مایــر بایــد عنــوان 
ــام کلوچــه در  ــا همــان ن ــوای حذفــش حــذف شــود و ب کل

ــار ملــی ثبــت شــود. فهرســت آث
وی تصریــح کــرد : در همیــن راســتا مــا تــاش کردیــم کــه 
کلــوای نهاونــد را بــه عنــوان میــراث ناملمــوس در فهرســت 
ــز کارشــناس  ــرا نی ــه اخی ــت برســانیم ک ــه ثب ــی ب ــار مل آث
ــد  ــه شهرســتان آمدن ــز اســتان ب ــراث فرهنگــی در مرک می
ــی خوشــمزه در شهرســتان را  ــن خوراک ــه ای و مراحــل تهی
مستندســازی کردنــد و پرونــده ثبتــی ایــن خوراکــی خــاص 

نهاونــد را تشــکیل دادنــد.
جانجــان افــزود : در حــال حاضــر ایــن پرونــده در نوبــت ثبت 
قــرار دارد و بعــد از اینکــه پرونــده تکمیــل شــود و اصاحاتــی 
ــوای  ــه زودی کل ــت شــود، ب ــده ثب ــاز اســت در پرون ــه نی ک
نهاونــد بــه عنــوان میــراث ناملمــوس در فهرســت آثــار ملــی 

ــد. ــت می رس ــه ثب ب
ــاه  ــود کــه دو م ــی ب ــن قول ــوان کــرد : ای وی در خاتمــه عن
ــوا  ــه کل ــم ک ــم و گفتی ــتان دادی ــردم شهرس ــه م ــش ب پی
ــد  ــم نهاون ــه اس ــد ب ــت و بای ــد اس ــاص نهاون ــی خ خوراک
ــم  ــه انجــام دادی ــی ک ــا پیگیری های ــه ب ــت برســد ک ــه ثب ب

ــد. ــق ش ــده محق ــن وع ــبختانه ای خوش

كلوای نهاوند
 در فهرست آثار ملی ثبت می شود
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ندای پیشرفت و توسعه 

جوان گرایی به معنای خارج کردن تجربه دارها نیست
ــه  ــد ب ــاد می کردن ــا اعتم ــه جوان ه ــام ب ــم ام ــه می گویی این ک
معنــای ایــن اســت کــه ایــن یــک ذخیــره  ای اســت، یــک ثروتــی 
ــم؛  ــتفاده کنی ــد اس ــروت بای ــن ث ــه از ای ــور ک ــرای کش ــت ب اس
ــا  ــر جوان ه ــا و غی ــر تجربه داره ــه اگ ــت ک ــن نیس ــش ای معنای
ــا  ــد، از این ه ــور دارن ــتند حض ــی هس ــک ثروت ــم ی ــا ه ــه آن ه ک

ــود.   ــتفاده نش اس

 روزگار دو روز است، روزی به سود تو، و روزی به زیان تو است، پس 
آنگاه که به سود تو است، به خوش گذرانی و سرکشی روی نیاور، و 

آنگاه که به زیان تو است، شكیبا باش. )حكمت 396(
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و  امکانــات  هدایــت  و  تمرکــز 
تشــیق همــه جانبــه نیروهــای 

متهــد و متخصــص اســت .
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انا هلل وانا الیه راجعون

خانواده محترم  شهیدان
 سرافراز بهرام و فرهاد حاجیان 

ــرم  ــم اک ــه خان ــه حاجی ــت مرحوم ــیله درگذش بدینوس
حمیــدی مــادر گرانقــدر شــهیدان حاجیــان را تســلیت 
عــرض نمــوده ، از درگاه خداونــد ســبحان بــرای آن 
ــدگان صبــر  ــرای بازمان مرحومــه رحمــت و مغفــرت و ب

ــم . ــکیبایی خواهانی و ش
ماهنامه و پایگاه خبری فریاد نهاوند  

دوست و همکار ارجمند 
جناب آقای مهندس حمید سلیمی

ــان  ــادر گرامیت ــر درگذشــت م ــت تأســف و تأث ــا نهای  ب
ــرای آن  ــان ب ــد من ــرض نمــوده ، از خداون را تســلیت ع
مرحومــه غفــران الهــی و بــرای شــما و ســایر بازمانــدگان 

ــم . ــر و شــکیبایی خواهانی صب

ماهنامه و پایگاه خبری فریاد نهاوند

خانواده محترم کاویانی 
جناب آقایان داود جالوند و مصطفی کاویانی

مرحــوم  درگذشــت  مصیبــت 
کاویانــی  )محمــد(  حســین 
را تســلیت عــرض نمــوده ، از 
درگاه خداونــد ســبحان بــرای 
آن مرحــوم رحمــت و مغفــرت 
و  صبــر  بازمانــدگان  بــرای  و 

. خواهانیــم  شــکیبایی 
ماهنامه و پایگاه خبری فریاد نهاوند

جناب آقای یاسر نصرتی همکاررسانه ای 
ارجمند و جناب آقای فرامرز سماوات مربی 

و پیشکسوت کشتی 
ــه  ــد مرحوم ــادر ارجمن ــکاه م ــت جان ــت درگذش مصیب
حاجیــه خانــم گیتــی نصرتــی را تســلیت عــرض نمــوده 
، خداونــد آن مرحومــه را درجــوار رحمــت خویــش مــاوا 

دهــد و بــه شــما صبــر عنایــت فرمایــد .
ماهنامه و پایگاه خبری فریاد نهاوند  
   

    بزرگ بود و از اهالی امروز ...
                     و باتمام افق های باز نسبت داشت 

جناب آقای مهندس 
ظهیر رضی  وسایر بازماندگان محترم 

تأثــر و همراهــی مــا را در فقــدان 
 ، گرانمایــه  و  عزیــز  دوســت 
فرهنگــی ارجمنــد بازنشســته 
مرحــوم محمــود رضــی کــه 
عمــری در خدمــت آینده ســازان 
ایــن ســرزمین مجاهدت نمــود را 

پذیــرا باشــید . خداونــد بــه شــما صبــر عنایــت فرمــوده و 

آن مرحــوم را مــورد رحمــت و مغفــرت خــود قــرار دهــد .
ماهنامه و پایگاه خبری فریاد نهاوند

برادر ار جمند جناب آقای مهندس یارولی سیف  
)شهردار محترم فرسفج( و سایر وابستگان 

بــا انــدوه فــراوان ، مصیبــت در گذشــت پــدر بزرگوارتان، 
مرحــوم  قاســمعلی ســیف، را تســلیت و تعزیــت عــرض 
نمــوده از خداونــد بــزرگ بــرای آن مرحــوم علــو درجــات 

و بــرای بازمانــدگان صبــر و شــکیبایی خواســتارم .

ماهنامه و پایگاه خبری فریاد نهاوند

خانواده بزرگوار شهید محمد رضا خدارحمی 
ــرم  ــم اک ــه خان ــه حاجی ــت مرحوم ــیله درگذش بدینوس
حمیــدی مــادر گرانقــدر شــهیدان حاجیــان را تســلیت 
عــرض نمــوده ، از درگاه خداونــد ســبحان بــرای آن 
ــدگان صبــر  ــرای بازمان مرحومــه رحمــت و مغفــرت و ب

ــم . ــکیبایی خواهانی و ش
ماهنامه و پایگاه خبری فریاد نهاوند 

ا الیه راجعون
انا هلل وان خانوده محترم سیف و سایر بازماندگان  

بدینوسیله درگذشت جانباز سرافراز مرحوم عزیزاهلل سیف را خانواده
گرامی و همشهریان عزیز تسلیت عرض می نمائیم . 

                                                                     ماهنامه و پایگاه خبری فریاد نهاوند

 
خانواده محترم خلیلی و سایر بازماندگان 

 بــا نهایــت تأســف و تأثــر درگذشــت مرحــوم محمــد کریــم خلیلــی را تســلیت عــرض نمــوده 
، از خداونــد منــان بــرای آن مرحــوم غفــران الهــی و بــرای شــما و ســایر بازمانــدگان صبــر و 

شــکیبایی خواهانیــم .
ماهنامه و پایگاه خبری فریاد نهاوند

مهندس محسن بازرگان 
متاســفانه بازهــم در 
ــال  ــل و انتق ــان نق زم
مســکن  حــوزه  در 
ماننــد  مســتاجرین 
کفــش  هرســال 
آهنیــن بــه پــا کــرده 
ــار کفــش  ــا اینب اند.ام
آهنیــن نیــز پاســخگو 

نیســت .
حــدودا3۲ درصــد از خانوار هــا  اجــاره  نشــین 
ــا ۷۰ درصــد افزایــش  هســتند. امســال حداقــل ت
ــی دلیــل و  ــم ؛ آن هــم ب قیمــت اجــاره بهــا داری
فقــط بــه  اراده ی مالــک، لــذا بزرگتریــن چالــش 
اکنــون  ایرانــی هــم  پیــش روی خانوار هــای 
افزایــش اجــاره بهاســت. خــارج از خریــد مســکن 
ــام  ــل تم ــت .و دلی ــن اس ــر ممک ــه آن کا غی ک
ایــن مشــکات بــی انظباتــی دولــت ومجلــس در 

ــد. ــال میباش ــته و ح گذش
ــد  ــا رش ــایر کاال ه ــد س ــه مانن ــکن ب ــت مس قیم
چشــمگیری داشــته وادامــه دارد کــه با ایــن اوضاع 
ــد مســکن  ــاً قــدرت خری قیمــت مســکن، طبیعت
بــرای بیشــتر مــردم بــه شــدت کاهــش یافتــه و به 

رویایــی تبدیــل شــده اســت.
ــکن  ــد مس ــرای خری ــدی ب ــه امی ــتأجران ک مس
ندارنــد تنهــا دغدغــه اشــان همــان اجــاره بهاســت.

 بررســی گزارش هــای بودجــه خانــوار بانــک 
مرکــزی، نشــان می دهــد کــه ســهم هزینه هــای 
ــوار  ــک خان ــاالنه ی ــای س ــکن از کل هزینه ه مس
بــه بیــش از ۹۰ درصــد از هزینه هــای مســکن بــه 
اجــاره بهــا مربــوط می شــود. کــه بیشــتر قشــرهای 
ضعیــف جامعــه قــدرت خریــد مســکن را نداشــته 
و بیشــتر اجــاره نشــین هســتند، بنابرایــن ســهم 
هزینه هــای مســکن از کل هزینه هــا ســاالنه بــرای 
آن ها، بســیار بیشــتر از قشــرهای ثروتمنــد جامعه 

اســت.
ــای  ــهم هزینه ه ــر، س ــه ثروتمندت ــر چ ه
ســاالنه  هزینه هــای  کل  از  مســکن 

کمتــر. خانوار هــا 
ــا آمار هــای فــوق پیرامــون افزایــش اجــاره بهــا،  ب
می تــوان گفــت: مســتاجران هــم اکنــون کــه بــه 

نوعــی فصــل جابجایــی محســوب می شــود فصــل 
ــی  ــرد و حت ــد ک ــپری خواهن ــختی را س داغ و س
در صــورت یافتــن مســکن جهــت اجــاره هــم بایــد 
گفــت که مســتاجران بایــد هزینه های بیشــتری را 
بــرای مســکن پرداخــت کننــد کــه این خــود باعث 
می شــود تــا بســیاری از خانوار هــای مســتاجر 
ــا  ــد ت ــود بکاهن ــاالنه خ ــای س ــایر هزینه ه از س
بتواننــد ســرپناهی بــرای خــود داشــته باشــند کــه 
ایــن موجبــات فقیرتــر شــدن خانوار هــای جامعــه 

ــد. ــم می کن را فراه
 چــه راهــکاری بــرای جلوگیــری از افزایــش اجــاره 
بهــا وخریــد مســکن می تــوان ارائــه نمــود؟ راهــکار 

ســریع و کار آمــدی وجــود دارد؟
ــه تعییــن   ابتــدا ببینیــم مبلــغ اجــاره بهــا چگون
ــی  ــزان بازده ــیر می ــا از مس ــاره به ــود. اج می ش
ملــک اجــاره ای بایــد بــه دســت آیــد. بازدهــی یک 
مســکن ایــن گونــه محاســبه مــی شــود کــه اگــر 
شــما رقــم اجــاره ملکــی را ضربــدر 1۲ و تقســیم 
ــه دســت  ــر قیمــت آن ملــک کنیــد، بازدهــی ب ب
ــته در  ــه گذش ــد ده ــول چن ــد. در ط ــد آم خواه
ــی  ــچ فرمول ــه اصــا هی ــران مشــاهده شــده ک ای
ــه و  ــرار نگرفت ــر ق ــد نظ ــوع م ــن موض ــرای ای ب
ــکن  ــداری مس ــر و نگه ــتهاک و تعمی ــی اس حت
ــن  ــت . در ضم ــده اس ــه نش ــر گرفت ــز در نظ نی
بایــد مــدت خالــی مانــدن ســاختمان تــا تعــوض 
مســتاجر و مالیــات و عــوارض ســاختمان را از 
ــی  ــه بازده ــم و ب ــر کنی ــص کس ــی ناخال بازده
ــد؟  ــی رخ میده ــه اتفاق ــیم.حاال  چ ــص برس خال
دیگــر مالکــی حاضــر نخواهــد بــود کــه مســکنی 
ــارت  ــه عب را جهــت اجــاره دادن عرضــه کنــد و ب
بهتــر عرضــه واحد هــای اجــاره ای کاهــش خواهــد 
افزایــش  مســکن  قیمت هــای  یافت.زمانیکــه 
ــل  ــز تمای ــا نی ــد، اجاره ه ــدا می کن ــدیدی پی ش
بــه افزایــش پیــدا می کنند،امــا ایــن افزایــش 
اجــاره بهــا بــه دلیــل عــدم توانایــی مســتأجران بــه 
ــه میــزان افزایــش قیمــت مســکن  پرداخــت آن،ب
ــود  ــث می ش ــل باع ــن عام ــد. ای ــش نمی یاب افزای
تــا در ســال های افزایــش شــدید قیمــت مســکن، 
ــه  ــاره ای ب ــکن اج ــص مس ــی ناخال ــزان بازده می
ــن  ــرود بنابرای ــد قیمــت خــود مســکن باالون مانن
بــه دلیــل بازدهــی کم، میــزان ســرمایه گــذاری در 

ــن  ــد و ای مســکن های اســتیجاری کاهــش می یاب
موجــب کاهــش عرضــه مســکن های اســتیجاری 
می شــود و در نتیجــه قیمــت اجــاره بهــا افزایــش 

می یابــد. 
ــوی  ــد جل ــدم راهکاربای ــن ق ــرای اولی ب
ــود. ــه ش ــکن گرفت ــت مس ــش قیم افزای

ــرای  ــت ب دوم ایجــاد ســاختمانهایی از طــرف دول
ــه تصویــب مجلــس  مســتاجرین اســت.که نیــاز ب

دارد.
ســوم. کســانی هســتند کــه یــک یــا چنــد واحــد 
ــکونت در آن  ــه س ــاز ب ــد نی ــرده ان ــداری ک خری
ــه  ــک هزین ــرای کم ــدی ب ــع درآم ــد ومنب ندارن
زندگیشــان میباشــد؛ لذابــه همیــن دلیــل، وقتــی 
ــورم و در نتیجــه هزینه هــای زندگــی  ــرخ ت کــه ن
ــی را  ــا  وام ــد، و ی ــش می یاب ــکان افزای ــن مال ای
دریافــت میکننــد و اقســاط آن نســبت بــه زمــان 
ــا  ــت  آن ه ــر اس ــته باالت ــال گذش ــاره دادن س اج
تمایــل دارنــد کــه بــرای تأمیــن هزینه هــای 
زندگــی خــود ویاپــس دادن اقســاط وامشــان 
ــکار  ــس راه ــد. پ ــش دهن ــز افزای ــا را نی اجــاره به
ــش  ــوی افزای ــه جل ــن اســت ک اساســی ســوم  ای
نــرخ تــورم گرفتــه شــود.  پــس ریشــه حــل همــه 
ــت و تصویــب  ــه سیاســتگذاری های دول مســائل ب
مجلــس بازمی گــردد. حتــی میتــوان از شــرکتهایی 
اســتفاده کــرد کــه خــود ســرمایه گــذاری کننــد 
ــد و  ــذاری کن ــه گ ــت تعرف ــازند و دول ــه بس .خان
ــن  ــب کــه در کشــورهای دیگــر ای مجلــس تصوی

ــاده . ــاق افت اتف
 اگرهــم دولــت بــرای کاهــش اجــاره بهــا بخواهــد 
بــه زور متوســل شــود ایــن باعــث خواهــد شــد که 
ــش  ــتیجاری کاه ــکن های اس ــه مس ــطح عرض س

یابــدو نهایتــا اجــاره بهــا افزایــش مــی یابــد.
 چهارم.قانونــی کــه بــرای مالیــات داریــم این اســت 
کــه اگــر فــرد یــک واحــد مســکونی را اجــاره بدهد 
ــرای  ــی ب ــت، ول ــاف اس ــات مع ــت مالی از پرداخ
اجــاره ســایر واحد هــا بایــد مالیــات پرداخــت کند؛ 
بنابرایــن مالکیــن تمایــل زیــادی ندارند کــه در این 
بخــش ســرمایه گــذاری کننــد یــا تعــداد زیــادی 
واحــد بــرای اجــاره دادن داشــته باشــد. و قانونــی 
نداریــم کــه بــرای واحدهــای خالی مالیــات دریافت 
شــود و ایــن باعــث شــده عــده ای خانه هــا را خالی 

بگذارنــد و بــا نبــود خانــه اجــار بها بــاال بــرود .حال 
اگــر بتــوان اصاحاتــی در قانــون مالیات هــا انجــام 
دهیــم در نتیجــه شــاید شــرکت های بــزرگ 
بــرای ســرمایه گــذاری در حــوزه مســکن های 
ــر  ــاً اگ ــا مث ــد. ی ــدا کنن ــت پی ــتیجاری رغب اس
ــرکت ها  ــن ش ــار ای ــی را در اختی ــت زمین های دول
قــرار دهــد یــا وام هــای کــم بهــره ای را بــرای آن هــا 
بــه جهــت ســاخت واحد هــای اســتیجاری در نظــر 
ــرمایه  ــه س ــویق ب ــا را تش ــد آن ه ــرد، می توان بگی

گــذاری در ایــن حــوزه کنــد.
تــا راهکارهــای چهــار گانــه فــوق نیــاز بــه صــرف 
ــم  ــه از ه ــد ک ــر چن ــان زیادیســت .ه ــت و زم وق

اکنــون بایــد شــروع شــود .
راهکار پنجم و عالیترین راهکار.
ایجاد شبکه های نظارتی دقیق 

ــارغ  ــم ف ــد بدانی ــدا بای ــه ابت ــورت ک ــن ص ــه ای ب
التحصیــان زیــادی در رشــته هــای عمــران.

ــد.  ــه بیکارن ــم ک ــوق داری ــاری وحق معم
ــام  ــه نظ ــزان پروان ــن عزی ــه ای ــت هم ــاز نیس نی
مهندســی نظــارت و طراحــی و یــا وکالــت بگیرنــد.

دولــت و مجلــس میتواننــد بــا ایجــاد دوره هایــی 
ــد و  ــادی را ببرن ــره ی زی ــته به ــه رش ــن س از ای
اشــتغال زایــی را در ســطح وســیعی ایجــاد کننــد.و 
حتــی از تجمــع مهندســین در ســاختمان ســازی 
بــه عنــوان ناظــر وطــراح و کارشناســان حقــوق در 
دادگاه بــه عنــوان وکیــل یــا اســتخدام کــم کنند و 

یــا بــه تعــادل برســانند.
چگونه ؟

بــرای مهندســین معمــاری پروانــه طراحــی خانــه 
ــران  ــین عم ــرای مهندس ــده. ب ــاخته ش ــای س ه
ــتهاک  ــی اس ــذاری و بررس ــت گ ــه ی قیم پروان
منــازل ســاخته شــده و بــرای رشــته حقــوق 
ــروش و  ــد و ف ــرارداد خری ــه نحــوه بســتن ق پروان
اســتیجاری مســکن طــی دوره صــادر کننــد. همــه 
ی منــازل نقشــه اشــان  توســط ایــن مهندســین 
ــاری طراحــی میشــود و توســط مهندســین  معم
عمــران قیمــت گــذاری وتعییــن خســارت میشــود 
و در صــورت تمایــل مالکیــن بــرای فــروش و 
ــره  ــرد خب ــرارداد توســط ف دادن رهــن و اجــاره ق
ــن کار بســیار  ــل میشــود. ای ــوق تکمی رشــته حق
ــاورین  ــای مش ــازه ه ــی مغ ــا دارد .اوال تمام مزای
ــن  ــتخدام در ای ــود . اس ــی میش ــاک تخصص ام
ــد .  ــود میرس ــد خ ــن ح ــه باالتری ــته ب ــه رش س
ــات  ــا تمامــی جزئی ــق ب ــاری دقی ــک ســایت آم ی
ــادی  ــرد .تعــداد زی مســاکن موجــود شــکل میگی
کارگرجهــت تعمیــرات مســاکن مســتهلک بــه کار 
گرفتــه میشــود .قیمــت گذاریهــا کامــا تخصصــی 
میشــود .یــک مســکن بــه چندیــن فــرد فرختــه یا 

ــه  ــات ب رهــن و اجــاره داده نمیشــود.تعداد مراجع
دادگاههــا بــه علــت قراردادهــای مطمئــن و نظارت 
مستمرمهندســان کــم خواهــد شد.مهندســین 
ــدازه  ــه ان ــم ب ــی ه ــام مهندس ــی و نظ ــام فن نظ
ــه هــای خالــی  کافــی برایشــان کار هســت .و خان
ــد.و  ــت میکنن ــات پرداخ ــده و مالی ــخص ش مش
خیلــی اتفاقــات خوشــایند دیگــر. درکنارایــن 
ــرای  ــی ب ــد قانون ــس بای ــت و مجل ــوع دول موض
شــاغان بگــذارد و ابــاغ نمایــد کــه حــق نظــارت 

ــد . ــت ندارن ــی و وکال .طراح
که حق و ناحق هم اکنون زیاد است .

ــا شــرکت هــا  ــت ی ــرد در دول ــی کــه ف ــه صورت ب
شــاغل اســت و بعــد بــه انــدازه ی ایــن مهندســان 
و وکا  کــه جــز همیــن کار تخصصــی کاری ندارند 

نیــز درآمــد دوم دارد .
وبعــد دولــت و مجلــس اجــازه ندهنــد یــک شــاغل 
یــا بازنشســته دفتــر مشــاوره امــاک ایجــاد کنند .

ــاغل  ــام مش ــاق در تم ــن اتف ــون ای ــم اکن ــه ه ک
افتــاده و فــرد هــم حقوق و یــا حقوق بازنشســتگی 
دارد و هــم در اصنــاف مختلــف فعــال اســت .و در 
ــه علــت داشــتن حقــوق، مبلــغ رهــن و  ضمــن ب
اجــاره و خریــد باالتــری را میپــردازد و افــراد بیــکار 
توانایــی رقابــت بــا شــاغلین را ندارنــد و قیمــت هــا 
روز بــه روز بــه علــت توانایــی شــاغلین در پرداخت 
ــاف در  ــوندو اصن ــتر میش ــکاران بیش ــر و بی باالت

دســت کارمنــدان دولتــی و شــرکتی افتــاده.
ــم  ــن .محک ــر تری ــم .موث ــا پنج ــی ی ــکار نهای راه
تریــن و ســریع تریــن راهــکار اســت تــا در همــه 
ی زمینــه هــا کشــور را بــه رشــد کافــی برســاند .

اینگونــه هــم نظــم بیشــتری ایجــاد میشــود و هــم 
نــرخ گــذاری هــا و ارقــام رهــن و اجــاره وخریــد و 
فــروش برابــر ارائــه  نــوع محــل و ســاختار مســکن 
ــود  ــم ب ــن نخواهی ــردد و شــاهد ای مشــخص میگ
هرکســی بــه دلخــواه خــود قیمــت گــذاری کنــد . 
وبــه چنــد وجــه مختلــف در یــک زمــان رســیدگی 
ــز از  ــان نی ــن کارشناس ــد ای ــود.تامین در آم میش
صاحبــان امــاک و کســانی اســت کــه منــزل خود 
را بــرای رهــن و اجــاره یــا فــروش مــی آورنــدو از 
خریــداران مســاکن و درآمــد بعــدی از مالکانــی که 
منــازل آنهــا طراحــی و قیمــت گــذاری میشــود.با 
ــت  ــت دول ــه در دس ــم ک ــاری ه ــه آم ــن جامع ای
اســت بســیار کارهــای پســندیده ای میتــوان انجام 

داد و عدالــت را بهتــر برقــرار کــرد.
امیــد داریــم بــه ایــن راهکارهــا دقــت زیادی شــود  
.زیراکــه ســال ســاله جهــش در تمــام زمینــه هــا 
اســت. پــس مســئولین محتــرم خصوصــا دولــت و 
مجلســی هــا بیاییــد و عدالــت را برقــرار کنیــد و به 

کشــور از راه صحیــح خدمــت کنیــد .

دولت و مجلس بی انظباط
 در حوزه مسكن و رابطه مالک و مستاجر

مش صادق)53(

* فریاد نهاوند
يك زبان دارم، دو تا دندان لق

           مي زنم تا مي توانم حرف حق

به قلم جوالدوز
نــوه بــزرگ مــش صــادق بــا شــوق فــراوان 
امســال در یکــی از دانشــگاههای شــهرمون 
ــل  ــه تحصی ــغول ب ــد ، و مش ــه ش پذیرفت
بــا ســر و روی و  امــا هــر روز  اســت 
ــردد  ــی گ ــر م ــه ب ــه خان ــی ب ــاس خاک لب
و مــی گویــد کــه بــه دلیــل خاکــی بــودن 
ــرد و  ــاد و گ ــگاه و وزش ب ــه دانش محوط
غبــار مجبــور بــه تحمــل ایــن وضــع اســت 

 ...
مــش صــادق خیلــی از ایــن وضــع ناراضــی 
بــود و مدتــب مانتــو نــوه اش رو تمیــز مــی 

کــرد و زیــر لــب غــرو لنــد مــی کــرد : 
ــَوری  َ آخــه ای چــه وضعیــه ، دانشــگاهه ب
وســط بیــاوو . بَچــا َمرِدِمَنــه ویلــون و 
ســرگردو ُکنــی  وا ســر و َکلــه خاکــی 
ــی  ــات ... ب ــی امکان ــرویس ... ب ــی س !!! ب

 ... غذاخــوری 
ــذا  ــگاه وا ، غ ــن دانش ــه بی ــی دی ــه ک آخ

ــا ....  ــه ب ــر ، فاصل ــش 3 کیلومت خوری
مــه ِچــم ، مــه یــر ، حضــرت ســلیمو 
خــوش نظــری ُکنــه وا قالیچــه ش وره 
جاوجایــی ای عورتــا زوم بســه .  واال وا ای 

ــو !! ــزی ش ــه ری برنام
ــری در جلســه شــورای مســکن شهرســتان  ــد : حســن ظف ــاد نهاون فری
ــرد: از    ــار ک ــد ، اظه ــزار ش ــداری برگ ــهدای فرمان ــالن ش ــه در س ــد ک نهاون
مجمــوع 8۰۰ میلیــارد تومــان گــردش مالــی در ســاخت و ســاز مســکن در 
شهرســتان نهاونــد ، مبلــغ ۲۹۰ میلیــارد تومــان تســهیات بخــش دولتــی و 
مابقــی بــا آورده متقاضیــان بــوده اســت کــه باعــث شــده نهاونــد بــه کارگاه 
بهســازی و نوســازی مســکن و عمــران تبدیــل شــده اســت. مدیــرکل بنیــاد 
مســکن انقــاب اســامی اســتان افــزود: بخــش عمــده ایــن گــردش مالــی در 
شهرســتان بــه منظــور تهیــه مصالــح مــورد نیــاز هزینــه شــده کــه در حــال 
ــتان  ــطح شهرس ــتغال س ــاد اش ــی در ایج ــر خوب ــته و تاثی ــر ادامه داش حاض
ــازی  ــوص بازس ــه در خص ــورت گرفت ــات ص ــه اقدام ــت. وی ب ــته اس داش
واحدهــای آســیب دیده از ســیل گفــت: در جریــان ســیل فروردیــن مــاه ســال 
گذشــته خســارات عمــده ای بــه مســاکن شــهری و روســتایی وارد شــد کــه 

ــد. بیــش از 4 هــزار و ۲۰۰ مســکن شــهری و روســتایی آســیب دیدن
ــا بیــان اینکــه قبــل از شــروع مراحــل بازســازی و تعمیــر اماکــن  ظفــری ب
آســیب دیده 1۲ هــزار بازدیــد از ســوی کار شناســان مربوطــه صــورت گرفتــه 
افــزود: پــس از بازدیدهــای صــورت گرفتــه ۲ هــزار و ۶1۹ واحــد احداثی،  یک 
ــایی  ــد معیشــتی شناس ــزار و ۷۶ واح ــری و یک ه ــد تعمی ــزار و ۶4۹ واح ه
ــرار گرفــت کــه تاکنــون بیــش از ۹۰ درصــد کارهــا  و در دســت ســاخت ق
انجــام شــده و مابقــی نیــز در دســت اقــدام اســت. وی بــا اشــاره بــه اینکــه 
بــرای احــداث ایــن واحدهــا مبلــغ 4۰ میلیــون تومــان بــه هــر متقاضــی وام 
پرداخــت شــد و 1۵ میلیــون تومــان نیــز بــه صــورت باعــوض بــه واحدهــای 
ــرای  ــی ب ــار عمران ــان اعتب ــارد توم ــذب ۹ میلی ــد از ج ــیب دیده داده ش آس
ــاد مســکن انقــاب اســامی در  ــرکل بنی ــر داد. مدی بهســازی روســتاها خب
شهرســتان نهاونــد  افــزود: در ســال جــاری  ۹ میلیــارد تومــان اعتبــار عمــران 
روســتایی بــه ایــن شهرســتان اختصــاص یافــت کــه در زمینــه دیــوار ســازی 
مســیل آب 14 روســتای شهرســتان هزینــه شــده کــه تــا کنــون ایــن طــرح 

۶۵ درصــد پیشــرفت فیزیکــی داشــته اســت.

مدیر کل بنیادمسكن استان همدان:
گردش مالی 800 ميليارد تومانی در بحث ساخت و ساز 

مسكن شهری و روستايی در حادثه سيل سال گذشته نهاوند

فریــاد نهاونــد : فرمانــدار نهاونــد گفــت: شهرســتان اصــًا در شــرایط 
عــادی نیســت و وضعیــت بحرانــی را تجربــه می کنیــم و شــهروندان 

بایــد دســتورات بهداشــتی را رعایــت کننــد.
مــراد ناصــری در شــورای آموزش وپــرورش نهاونــد گفــت: متأســفانه 
ــات  ــان در تجمع ــد و همچن ــا را جــدی نگرفته ان ــر کرون ــردم خط م

ــده اســت. ــن موضــوع نگران کنن ــه ای ــد ک شــلوغ شــرکت می کنن
ــد و  ــاً از ماســک اســتفاده کنن ــار داشــت: شــهروندان حتم وی اظه
ــه نقــش  ــد ک ــد شــهروندان آگاه شــوند و خطــر را جــدی بگیرن بای

ــت. ــم اس ــازی مه ــن آگاه س ــانه ها در ای ــرورش و رس آموزش وپ
ناصــری افــزود: برخــی از همشــهریان وضعیــت خطرنــاک کرونایــی را 
بــاور ندارنــد و نمی دانــم چــرا مــوارد بهداشــتی را رعایــت نمی کننــد؟

نکــردن  رعایــت  بــا  کمــی  عــده  گفــت:  نهاونــد  فرمانــدار 
ــاله  ــد هزارس ــگ چن ــت و فرهن ــتی، عظم ــتورالعمل های بهداش دس

نهاونــد را زیــر ســؤال برده انــد.
ــی  ــوج اول همراه ــد م ــا را مانن ــردم م ــر م ــه اگ ــان اینک وی بابی
نکننــد شــرایط ســختی پیــش رو خواهیــم داشــت، افــزود: از مــردم 
ــا شــرکت در  ــد و ب ــا را جــدی بگیرن ــم خطــر کرون درخواســت داری
ــواده نشــوند. ــث پشــیمانی خــود و خان ــزا و عروســی باع مراســم ع

ناصــری اظهــار داشــت: برخــی بــدون توجــه بــه هشــدارها مراســم 
عــزا و عروســی را بــا تجمــع جمعیتــی برگــزار می کننــد کــه 
ــا در  ــز کرون ــت قرم ــه وضعی ــه ب ــا توج ــت. وی ب ــده اس نگران کنن
ــگیری از  ــل پیش ــن اص ــرد: مهم تری ــوان ک ــد عن ــتان نهاون شهرس
ــه مانــدن، زدن ماســک و پرهیــز از حضــور در  ایــن بیمــاری در خان
ــدار  ــت. فرمان ــزا اس ــی و ع ــم های عروس ــلوغ و مراس ــای ش مکان ه
ــد  ــد بای ــور می یابن ــم ها حض ــه در مراس ــانی ک ــت: کس ــد گف نهاون
بداننــد چنــد روز بعــد بایــد در بخــش کرونــا بســتری شــوند و بایــد 
بداننــد کــه اوضــاع شهرســتان نهاونــد اصــًا مطلــوب و عادی نیســت 
و شــرایط ســختی را تجربــه می کنیــم. شهرســتان نهاونــد بــا تعــداد 
ابتــای 1۹4 بیمــار بعــد از همــدان در رتبــه دوم ابتــای بــه بیمــاری 
ــرار دارد و نکتــه نگران کننــده برگــزاری مراســم های عــزا و  ــا ق کرون

ــاد اســت. ــای زی ــا جمعیت ه ــتان ب ــن شهرس عروســی در ای

نهاوند در وضعيت عادی نيست و شرايط 
بحرانی است

عده ای با حضور در مراسمات با تجمع زياد فرهنگ چند 
هزاره ساله نهاوند را زير سوال می برند


