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تعطیلی بیمارستان شهید حیدری 
به بهانه راه اندازی بیمارستان تجهیز نشده شهید قدوسی 

ظلم در حق مـردم نهاوند بود
■ راه اندازی بیمارستان تجهیز نشده شهید قدوسی باعث تعطیلی بیمارستان شهیدحیدری شد

نهاوند به مقصد دائم گردشگری 
در کشور تبدیل می شود

ماهنامه سیاسی، فرهنگ، اجتماعی، اقتصادی، ورزش

صفحـــه    8  ■  1399 مردادمـــاه   ■  20+34 شـــماره  جدیـــد  دوره   ■ نهـــم  ســـال 

NAHAVAND NEWS
ندای پیشرفت و توسعه

روز خبرنگار
و حرف های تکراری 

رهبرانقــاب: اگر زحمات شــما ]خبرنگارها[ 
نباشــد، این لحظه ها هرگز ماندگار نمی شود... 
شــما آن را حفــظ می کنیــد و در اختیار افکار 
مــردم قرار می دهید. بدون این دوربین ها، قلم ها 
و دلسوزى هاى شما براى تهیه و تنظیم اخبار و 
مطالب، این کارهاى ما مثل یک چیزهاى تثبیت 

نشده است. ۲۳/۸/۱۳۸۰
۲۲ ســال پیش در ۱7 مرداد ۱۳77 در شهر مزار 
شریف افعانستان، آتش خشم حماقت و نادانی 
طالبــان ۸ دیپلمات ایرانــی را به همراه محمود 
صارمی خبرنگار خبرگزارى جمهورى اسامی 
ایــران را به مــرز جاودانگی و شــهادت برد و 
یکسال پس از وقوع این این حادثه تکان دهنده 
از سوى شوراى فرهنگ عمومی، هفدهم مرداد 
ماه به عنوان روز خبرنگار در کشــورمان تعیین 
گردید اکنون ۲۰ سال است که این روز به عنوان 

روز خبرنگار گرامی داشته می شود.
■ ادامه در همین صفحه

■ دکتر علی چگنی
■ صاحب امتیاز و مدیر مسئول ماهنامه فریاد 

نهاوند و پایگاه خبری فریاد نهاوند آنالین

سرمقاله
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مدیر عامل شرکت سیمان نهاوند: 
برند شناخته شده سیمان نهاوند 
در بازار داخلی و بین المللی 
مورد توجه مصرف کنندگان است

افتتاح و کلنگ زنی 50 پروژه 
درهفته دولت در نهاوند 

وعـده از شـما 
پیگـیری از رسـانه ها 

...ادامه از جلد
در همه این ســالها همواره اصحاب رســانه و خبر این مناسبت 
را فرصتــی مغتنم براى بیان مشــکات عدیده خود شــمرده و 
مشــکات الینحل خود را مطرح می کنند. جالــب تر اینکه در 
این ۲۰ ســال، عده اى در بیان اهمیت رســانه و جایگاه اصحاب 
رسانه، نقش خبرنگار در تنویر افکار عمومی و این حرفها کامًا 
حرفه اى شــده اند و چنان ســخنان دهن پرکنی مانند خبرنگاران 
چشــم و گوش جامعه هستند، خبرنگاران نقش رسمی در تنویر 
افکار عمومی دارند، نقش رسانه ها و مطبوعات در توسعه پایدار 
بی بدیل است، خبرنگاران رابط بین مسئوالن هستند، خبرنگاران، 
بازوان پرتوان مدیران اجرایی هســتند، رســانه ها نقش اصلی را 
درمهندســی فرهنگی جامعه بر عهده دارند و یا اینکه رســانه ها 

رکن چهارم دموکراسی هستند.
به قول بسیارى از روزنامه نگاران، جالب این است که همکاران 

ما هم همین گونه می اندیشــند. ۲۰ سال است می گویند تعامل و 
همکارى بسیارى از مسئوالن اجرایی با خبرنگاران مناسب نیست 
براى تهیه خبر بخصوص در شهرستان ها با مشکل روبرو هستیم، 
برخی از مســئوالن ما را نامحرم و غیــر خودى می دانند، روابط 
عمومی ها در دعوت از خبرنگاران براى پوشش خبرى دستگاهها 
نســبت به بعضی ها بی مهرى می کنند، در دادن آگهی و رپورتاژ 
به رسانه ها عدالت رعایت نمی شود، مدیران انتقاد پذیر نیستند، 
مشکل اســتخدام داریم، بیمه نداریم و امنیت شغلی نیست.فقط 
کافی است مطلبی بنویســی که بر مذاق صاحبان قدرت خوش 
نیاید، چنانت می کنند که از کرده ات پشــیمان شــوى !! برایت 

پرونده ســازى می کنند، کرده و ناکرده ات را مســتند میگذارند 
جلوى چشمانت تا بگویی غلط کردم !!! 

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

تاش هاى شبانه روزى آنهاست. 
روزخبرنگار، روزى است که گویی قلم، این مقدس ترین عامل 
سوگند آســمانی بار دیگر به مظهر درخششــی تبدیل شده که 
حکایت گر زندگی تابناک رهپویانی می شــود که همواره با قلم 

پیوندى جاودانه بسته اند. 
این قلم آن قدر مقدس اســت که خداونــد در قرآن کریم بدان 

سوگند یاد می کند.
روز خبرنگار فرصتی ارزشــمند و گرانبهاست، براى پاسداشت 
مقام شامخ تمامی انســان هاي  فرهیخته که در راه روشنگرى و 
آگاهی بخشــی به جامعه، همه هســتی خویش را وقف مردم و 

کشور نموده اند.
خبرنگاران به راستی تجســم امانت، مسئولیت، تعهد، دلسوزى 

و وظیفه اند.
خبرنگاران وجدان بیدار جهان و تصویرگر زمان خویش هستند، 

زیرا همواره در عمق جامعه زندگی می کنند و ســامت فرهنگی 
و فکرى هر جامعه اي، مرهون تاش هاي  شبانه روزى آنهاست.
روز خبر و خبرنگار را به ســینه ســرخان خــوش خبر که پاى 
خویش بر جاى پاى شــهیدان واالتبــار نهاده اند، تبریک گفته و 
براى این دلســوزان و ســربازان خط مقدم جهاد فرهنگی کشور 

آرزوى سامتی و توفیق داریم.
امیداســت خبرنگاران ماوا و مآمن طبقات مستضعف و رنج دیده 
جامعه باشند و همیشه بر مدار راستی و درستی و شرافت و انسانیت 

حرکت نمایند و مصداق این شعر زیباى فارسی باشند که:  
هرگز شرف به لقمه ى نانی نداده ایم............ همین... 

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

روز خبـرنـگار و حرف های تکراری 

انا هلل 
و انا الیه 
راجعون

ـــعله های  ـــی ش ـــی رحم ـــا ب ـــه ب ـــه زمان ـــک  ک این
ــرد و  ــوش کـ ــان را خامـ ــک عزیزمـ ــی بابـ زندگـ
ـــمان و از  ـــی آس ـــبختی و از آب ـــا را از خوش ـــهم م س
ـــی  ـــای آفتاب ـــتانی، از روز ه ـــب های تابس ـــاب ش مهت
ـــبدر و   ـــوی گل ش ـــان، از ب ـــی پای ـــی های ب و دلخوش

ـــت.  ـــه اس ـــا گرفت ـــن و اقاقی ـــه وآویش پون
ـــرت  ـــده حس ـــی ش ـــا از زندگ ـــهم م ـــه س ـــاال ک ح
و بـــی تابـــی و دلتنگـــی و نمی دانیـــم در فـــراق 
ــب های  ــن  شـ ــای ایـ ــه کجـ ــز  بـ ــک عزیـ بابـ

تیـــره قبـــای ژنـــده ی خـــود را بیاویزیـــم. 
ـــمان  ـــان در آس ـــرده م ـــفر ک ـــز س ـــه عزی ـــاال ک ح
اســـت و بـــه مهمانـــی خـــدا رفتـــه اســـت، مـــا 
ـــم  ـــوش میکنی ـــش دل خ ـــرات خوش ـــا خاط ـــا ب تنه
ـــمع های  ـــم و ش ـــرخ میریزی ـــزارش گل س ـــر م و ب
ــکر  ــدای را شـ ــم و خـ ــن میکنیـ ــفید روشـ سـ
ــه  ــوام و از همـ ــتان و اقـ ــه دوسـ ــم کـ می گوییـ
ــه  ــم بـ ــزی داریـ ــهری های عزیـ ــتر همشـ بیشـ
زاللـــی آب روان و خروشـــنده ی گاماســـیاب تـــا 

در تاریـــک تریـــن روزهـــای زندگـــی  همـــراه و 
ـــدردان  ـــوب و ق ـــردم خ ـــند. م ـــان باش ـــگام م هم
ـــاه  ـــه در کوت ـــی ک ـــان گرام ـــم میهن ـــد  و ه نهاون
مـــدت بـــا پیام هـــای کالمـــی و نوشـــتاری 
ـــی  ـــا دلخوش ـــا ب ـــد ت ـــا بودن ـــگام م ـــراه و هم هم
مهرآسایشـــان بـــر پاهـــای لرزانمـــان بایســـتیم 
و  دوبـــاره همـــان خدمتگـــزار همیشـــگی شـــان 
باشـــیم. عزیـــزان پاکـــدل، نفـــس تـــان مثـــل 
گندمزار هـــای دشـــت نهاونـــد بـــه مـــا امیـــد 
زندگـــی می دهـــد  تـــا یادمـــان باشـــد زندگـــی 
ـــت.   ـــیب هس ـــت. س ـــی هس ـــت. مهربان ـــی نیس خال

ایمـــان هســـت... 
ـــم و  ـــممان می کنی ـــای چش ـــان را توتی ـــاک پایت خ
ـــروردگار  ـــما را از درگاه پ ـــادکامی ش ـــالمتی و ش س
خواهانیـــم. باشـــد کـــه خـــدای بـــزرگ توفیـــق 
دهـــد تـــا در شـــادی ها یـــارای جبـــران ایـــن 
ـــته  ـــغ را داش ـــت بیدری ـــق ومحب ـــر و عش ـــه مه هم

باشـــیم.

رد دلم بود هک بی دوست نباشم رهگز              هچ توان کرد هک سعی من و دل باطل بود

ز دست کوته ی خود زیر بارم                                 که از باال بلندان شرمسارم 
مگر زنجیر مویی گیردم دست                                و گرنه سر به شیدایی بر آرم

ُکُلّ نَْفٍس ذائَِقُة الَْمْوِت ُثَمّ إِلَْینا ُتْرَجُعوَن
خانواده محترم و معزز شهیدان قیطاسی

»سالم  علیکم  بما  صبرتم«
ستار  »حاج  درگذشت  ناگوار  خبر  تألم،  و  تأسف  نهایت  با 
علی محمد و علی احمد  قیطاسی« پدر شهیدان واال مقام 
آن  شرافتمندانه  زندگی  و  عمر  ثمره  نمودیم،  دریافت  را 
مرحوم  تربیت فرزندانی مجاهد، انقالبی و نام آور همچون آن 
شهیدان بزرگوار بوده است که به فضل خدا با شهیدان عزیز 
و بزرگوارش محشور و نزد خدای شهیدان مأجور خواهد بود.

مراتب تسلیت و تعزیت این گروه رسانه ای را در مصیبت وارده 
و  معنوی  درجات  علو  بدانید.  در غم خویش شریک  و  پذیرا 
برای  الهی  و غفران  و رحمت  واالمقام  برای شهیدان  روحانی 
آن فقید سعید و بقای عمر توأم با صحت و سالمتی برای شما و 

بازماندگان شریف از محضر خداوند منان مسئلت داریم.

گروه رسانه ای فریاد نهاوند

سوگی که بواسطه رحلت پدرمان 

)حاج ستار قیطاسی (
 در زندگی ما سایه افکند توانفرسا بود. اما عزیزانی بودند که 
با ارسال گل، مانع پژمردگی گلدان بیت ما شدند، بزرگوارانی 
که با بنر و خط جراید گرد غم از چهره ما زدودند، گرامیانی 
که با قدوم و حضورشان، قامت خم شده ما را به ایستادگی 
و ثبات قدم بدل ساختند، بزرگوارانی که تماس و صوتشان، 
آرامش بخش وجودمان شد، مردمان نیک و بزرگوار نهاوند 
که با حضورشان به قلب هایمان قوت بخشیدند، بطورى که 
شایســته ترین و عالی ترین عبارات و سخنان به هر زبان و 

هرلهجه نمی تواند قدردان دریاى لطف و محبت شان باشد، لذا هرچند زبانمان قاصز از بیان بزرگوارى ها و 
محبت همگان است ،اما به حکم ادب و حق شناسی، خالصانه ترین امتنان خود را به پیشگاه همه عزیزان، 
سروران، مسئوالن، مردان و زنان که اعضاى بیت شهیدان قیطاسی را در تحمل این مصیبت یارى بخشیدند 
و با حضور حقیقی و مجازى آرامش بخش دلهاى پر ســوزمان بودند، تقدیم میداریم وفرماندهان هشــت 
سال دفاع مقدس جمعی ستاد کل نیروهاى مسلح بویژه سرداران سرتیپ، حضرات حجاج )زرگرى، مالمیر، 
احمدوند.... ( و جانشین فرماندهی بسیج سپاه و هیئت هاى همراه، اداره کل روابط عمومی مجمع تشخیص 
مصلحت نظام، ریاست کل دادگسترى استان، شهرستان نهاوند و فیروزان، قضات و پرسنل خدوم دستگاه 
قضــا، ائمه جمعــه و جماعت باالخص امام جمعه محترم و نمایندگان گرامــی مردم، بویژه نماینده مردم 
شریف نهاوند در مجلس شوراى اسامی، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان و ریاست و پرسنل 
خدوم این بنیاد در نهاوند، خانواده هاى معزز شهدا، جانبازان )بیت سردار شهید حاج میرزا محمد سلگی(، 
شوراى اســامی کان شــهر همدان جانباز عزیزجناب آقاى دکتر مولوى، انجمن و اتحادیه هاى صنفی، 
ریاست، هیئت مدیره بازرسین و اعضا انجمن انبوه سازان استان همدان، مهندسین و ریاست محترم سازمان 
مهندسی استان و شهرستان، مراکز علمی، رؤسا، اساتید و پرسنل دانشگاههاى آزاد اسامی نهاوند، پیام نور، 
فرهنگیان عزیز  و کادر درمانی، نهاوندیهاى گرامی مقیم تهران، اهم مدیران و مســئولین بانکها، مدیران و 
مسئولین اسبق و حال ورزشی و ریاست و پرسنل اداره ورزش و جوانان، بویژه قهرمانان نهاوندى، کشتی آسیا، 
جهان، پرسنل اداره ورزش و جوانان، بویژه قهرمانان نهاوندى، پرسنل ادارات، سهام عدالت شهرستان، اصحاب 
معزز رسانه، خبرنگاران، واحد خبر صدا و سیما، اهم مدیران گرانمایه رسانه هاى:  ماهنامه و پایگاه خبرى فریاد 
نهاوند )دکتر علی چگنی(، پایگاه خبرى گرو، همشهرى نهاوند، و کانال ها و گروههاى متشکله و فعال مجازى، 
کانون محترم بازنشستگان نیروهاى مسلح، معاونت محترم و پرسنل شهردارى شهرستان، هیئات مذهبی و حسینی، 
مداحان و... تمامی آحاد مردم عزیز و گرانقدر شهرستان نهاوند اعم از کسبه، کارمندان و تمامی عزیزانی که علیرغم 
محدودیت هاى ناشی از ویروس منحوس کرونا و با رعایت پروتکل هاى بهداشتی، موجبات تشییع و خاکسپارى 
را فراهم ســاختند، سپاسگزاریم و دستشان را می فشاریم و سامتی و بهروزى همه را از درگاه خداوند متعال 

مسئلت داریم. امید است در شادیهاى شما جبران نمائیم.

تشکر و اعتذار
انا هلل و انا الیه راجعون 

خبردرگذشت ناگهانی فرزند دلبند 
جناب آقای مهندس 

محمد حسین علیمرادیان
 خیر نیک اندیش و حاتم طائی نهاوند، 

نوه ارشد آیت اهلل علیمرادیان 
موجب تأثر وتألم گردید، این مصیبت جانکاه را 

به بیت معظم مرحوم آیت اهلل علیمرادیان به ویژه 
ابوی بزرگوار، و خانواده ی داغدار آن عزیز سفر 

کرده تسلیت عرض نموده، رحمت واسعه و مغفرت 
الهی برای آن مرحوم وسالمتی وتندرستی برای 

بازماندگان از خداوند منان مسئلت داریم.

کل من علیها فان
ویبقی وجه ربک ذوالجالل واالکرام

گروه رسانه ای فریاد نهاوند

8
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ــل  ــرب االجـ ــوب، ضـ ــاش و محبـ ــدار پرتـ ــرى  فرمانـ ــدس ناصـ ــاى مهنـ ــاب آقـ جنـ
حضرتعالـــی در خصـــوص مدیـــران پـــروازى و غیـــر بومـــی، تـــا پایـــان تیرمـــاه فرصـــت 

داشـــت، مـــردم نهاونـــد منتظـــر نتیجـــه ى ایـــن اقـــدام عالـــی شـــما هســـتند.

خانواده شهیدان قیطاسی       حسین علیمرادیان- علی علیمرادیان 
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2ندای پیشرفت و توسعه

آغاز سال تحصیلی جدید با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی در نهاوند

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان همدان:

نگاه شهید »سلیمانی« جهانی بود
■  باید زیبایی های دفاع مقدس را برای نسل جوان به نمایش بگذاریم

ارائه طرح ایجاد کارخانه فراوری اسانس گشنیز درنهاوند 

کاهش سطح زیرکشت 
دانه روغنی کلزا در نهاوند

 فریــاد نهاوند: کریم حــاج باباعلی مدیر جهاد کشــاورزی در جمع 
خبرنگاران اظهار داشــت: نهاوند با تولید ســاالنه بیــش از 12 هزار تن 
گشــنیز حدود 60 درصد محصول کشــور را تامین می کند که البته بدون 
فرآوری به خارج صادر شــده و ســود اصلی آن به جیب این کشــورها 
منتقل می شــود و محصول گشــنیز در حال حاضر به صورت صد درصد 
سنتی در کشور کشت می شود و متاسفانه تاکنون روی کشت گشنیز هیچ 
کار علمــی و تحقیقاتی صورت نگرفته و اطالعات زیادی در رابطه با آن 

وجود ندارد بنابراین کشت آن کامال سنتی است.
مدیرجهاد کشاورزی نهاوند با اشاره به اینکه طرح ایجاد کارخانه فراوری 
اســانس گشنیز درنهاوند ارائه شده اســت، گفت: به منظور بهره  وری و 
ایجاد ارزش افزوده بیشــتر از تولید گشــنیز، طرح ایجــاد کارخانه تهیه 
اســانس این محصول آماده و به وزارت جهاد کشاورزی ارائه شده است 
که این طرح با ســرمایه گذاری اتحادیه تعاونی های روستایی تهیه شده که 

در حال حاضر منتظر تائید آن توســط مسئولین مربوطه هستیم.
حاج  باباعلی با توجه به اهمیت کشت این محصول گفت: امسال از سوی 
مشــاور وزیر جهاد بازدیدی از شهرســتان صورت گرفت که قول ایجاد 

مرکز تحقیقاتی در نهاوند داده شد.
وی افزود: عالوه بر آن قرار شــد رقم های جدید گشنیز در اختیار ما قرار 
داده شــود که با این روش می توان به ازای هر هکتار ۴0 کیلو بذر مورد 

نیاز را کاهش داد.
وی در ادامه به کشــت کلزا در شهرستان نهاوند اشاره کرد و بیان داشت: 
نهاوند یکی از مراکز اصلی کشت کلزا در استان به شمار می رود که سطح 
زیر کشــت آن در سال های اولیه ۴ هزار هکتار بود اما این میزان به علت 
پائین بودن قیمت خرید محصول همانند دیگر مناطق کشــور کاهش یافته 

و به 2۵0 هکتار در سال زراعی گذشته رسیده است.
مدیر جهاد کشاورزی شهرســتان نهاوند افزود: با توجه به اینکه در حال 
حاضر کشــور برای تامین مواد اولیه روغن به میزان 6۵ درصد به خارج 
وابســته است، سیاست وزارت جهاد کشاورزی بر توسعه و احیای کشت  

کلزاست.
وی گفت: ســهمیه شهرســتان نهاوند در حوزه کشت کلزا 2 هزار هکتار 
اســت که امیدواریم با قول دولت در زمینه افزایش قیمت خرید کلزا این 

سهمیه در شهرستان محقق شود.
وی افزود: بر اساس آن بانک کشاورزی 100 میلیارد تومان وام در اختیار 
ما قرار می دهد تا با اســتفاده از آن کانال های سنتی به مدرن تبدیل شوند 

که به اندازه 20 ســال گذشته در این زمینه کار انجام خواهد شد.
مدیر جهاد کشــاورزی شهرســتان نهاوند از کاهش سطح زیرکشت دانه 
روغنی کلزا در شهرستان نهاوند خبر داد و گفت: پایین بودن قیمت خرید 

محصول سطح زیرکشت را کاهش داده است.
کریــم حاج باباعلی بــا بیان اینکه نهاوند از مراکز اصلی کشــت کلزا در 
اســتان همدان به شــمار می رود به طوری که ســطح زیر کشــت آن در 
ســال های اولیه ۴ هزار هکتار بوده است، گفت: این میزان به علت پایین 
بودن قیمت خرید محصول همانند دیگر مناطق کشــور کاهش یافت و به 

2۵0 هکتار در سال زراعی گذشته رسید.
مدیر جهاد کشــاورزی شهرستان نهاوند با یادآوری اینکه در حال حاضر 
کشور برای تأمین مواد اولیه روغن تا 6۵ درصد به واردات وابسته است، 
اظهار کرد: امســال سهمیه شهرستان نهاوند در حوزه کشت کلزا دو هزار 
هکتار اســت که امیدواریم با قول دولــت در زمینه افزایش قیمت خرید 

کلزا این سهمیه در شهرستان نهاوند محقق شود.
وی با بیان اینکه سیاســت وزارت جهاد کشاورزی بر توسعه و احیای 
کشــت کلزا است چراکه کشــت این محصول کشــور را از واردات 
روغــن بی نیاز می کند و در بحث اقتصاد مقاومتی نقش اساســی دارد، 
گفــت: شهرســتان نهاوند به دلیــل دارا بودن آب وهوای مناســب از 
قطب های اصلی تولید کلزا در اســتان همدان به شمار می رود. باید از 

برد. بهره  امتیاز  این 
مدیر جهاد کشــاورزی شهرســتان نهاوند به برخی حمایت های دولت از 
کشاورزان در کاشت این محصول در قالب ارائه تسهیالت بانکی، آموزش 
جدیدترین روش های کاشــت، داشــت و برداشت محصول اشاره کرد و 
گفت: هــر دانه کلزا ۴۵ درصد دانه روغنــی دارد که یکی از اصلی ترین 

خوراک های کارخانجات روغن کشی در کشور است.

کشاورزی
 فریاد نهاوند: جلســه شــورای هماهنگی حفظ 
نشر و آثار دفاع مقدس شهرستان نهاوند با حضور 
سردار مهدی ظفری مدیرکل حفظ نشر و آثار دفاع 
مقدس اســتان همدان و اعضا در شهرستان نهاوند 

برگزار شد.

و  انقالب  برومند،  رشــادت های جوانان   ■
نظام را بیمه کرد

در ابتدای این جلسه سرهنگ پاسدار علی مختاری 
فرمانده ســپاه ناحیه نهاوند از برگزاری برنامه های 
ویژه به مناسبت چهلمین سالگرد هفته دفاع مقدس 
در نهاوند خبرداد و گفت: با توجه به نزدیکی هفته 
دفاع مقدس، در صورتی که وضعیت بیماری کرونا 
در شهرســتان به سمت ســفید یا زرد پیش برود، 
برنامه های ویژه ای به مناسبت چهلمین سالگرد هفته 

دفاع مقدس در سطح شهرستان داریم.
وی  اظهار داشــت: شــورای هماهنگی حفظ نشر 
و آثار دفاع مقدس در ســطح شهرستان در قالب ۷  
کمیته فعالیت می کند که هرکدام از این هفت کمیته 
برنامه های خود را پیگیــری و نتایج اقدامات را به 

دبیرخانه ارسال می کنند. 
فرمانده ســپاه ناحیه نهاوند با اشاره به اینکه هشت 
سال دفاع جانانه ملت ایران در برابر تجاوز وحشیانه 
دشمن منشــأ غرور ملی پایان  ناپذیری برای مردم 
سلحشــور ایران گردید گفت: هشــت سال دفاع 
مقدس  باعث شد که توطئه مشترک شرق و غرب 
بــرای به زانو درآوردن ملت بزرگ ایران به فرصتی 
برای اثبات توانمندی های اسالم و انقالب و کشور 

تبدیل شود.
ســرهنگ مختاری بیان داشت: رشادت های جوانان 
برومند، انقالب و نظام را بیمه کرد و نشــان داد که 
با داشتن پشتوانه مردمی و در پرتو حاکمیت اسالم 
و وحدت نیروها می توان هر دشــمن خیره سری را 

ناکام ساخت.
وی بــا بیــان این که، هفتــه دفاع مقــدس یادآور 
خون های مقدســی است که به پای درخت انقالب 
اسالمی ریخته شده اســت، افزود: امروز ما وظیفه 
داریم ایثارگری ها و رشادت های جوانان انقالبی آن 
دوران ارزشمند را به جوانان و نوجوانان و نسل های 
بعد به صورت مســتند منتقل کنیم تا آنها نیز با این 
ارزشــها و آرمانها آشنا شوند و آنها نیز به نسل های 

بعد خود منتقل کنند.

■ آثار شــهدا و ایثارگــران باید حفظ و به 
نسل های بعد منتقل شود

سپس مراد ناصری اظهار داشت: همه مناسبت های 
ملــی و مذهبی دارای رازهای نهفته ای هســتند که 
دست ما مسئولین امانت است و باید امانتدار خوبی 

باشیم.
وی گفــت: امنیتــی که امــروز ما داریــم مدیون 
رشادت های شهدا، جانبازان و ایثارگران است و باید 
آثار این بزرگواران حفظ شــده و به نسل های بعد 

منتقل شود.
فرماندار نهاوند افزود: ما باید امانتدار خوبی باشیم و 
آثار دفاع مقدس را بهتر از گذشته مستند و در اختیار 

نسل های دیگر قرار دهیم.
وی تصریح کرد: ما آینده سخت تری داریم و نسل 
نوجوان و جوان ما مستندات بیشتری نیاز دارد و باید 

تالش کنیم این مستندات را بیشتر کنیم.
ناصری در ادامه گفت: ما سرمایه های بسیار بزرگی 
همچون سردار شــهید »حاج میرزا محمد سلگی« 
داریم که باید این ســرمایه ها را قدر بدانیم و آثاری 
که آنان در ســینه خود از زمــان دفاع مقدس حفظ 

کرده اند را نشر دهیم.
وی بــا بیان اینکه هر گاه با ســردار »ســلگی« هم 
صحبت شــدیم مــا را بــه عملیات مرصــاد برد، 

خاطرنشــان کرد: خوشبختانه امروز عزیزانی که در 
سال های دفاع مقدس حضور داشتند، در قید حیات 
هســتند اما اگر دیر بجنبیم چند سال آینده افسوس 

آنها را خواهیم خورد.
فرماندار نهاوند در ادامــه در خصوص برنامه های 
هفته دفاع مقدس گفت: به طــور قطع  برنامه های 
این هفته را همچون سال های گذشته برگزار خواهیم 
کرد و این هفته را گرامی خواهیم داشت و هرگونه 
همکاری با ســتاد برگزاری برنامه هــای این هفته 

خواهیم داشت.
وی در پایان عنوان کرد: با توجه به شرایط کرونایی 
امســال محرم متفاوت تــری خواهیم داشــت اما 

عزاداری هایمان را تعطیل نخواهیم کرد.

■ نگاه شهید »سلیمانی« جهانی بود
مدیرکل بنیــاد حفظ آثار و نشــر ارزش های دفاع 
مقدس اســتان همدان گفت: نگاه شهید »سلیمانی« 
همانند نگاه امام خمینی )ره( جهانی بود و در صدد 

برطرف کردن مشکالت در سطح جهانی بود.
ســردارمهدی ظفــری درایــن جلســه ضمــن 
گرامیداشــت یاد و خاطره سرداران و فرماندهان 
و شهدای شهرستان نهاوند اظهار داشت: اگر قرار 
است با هم صحبت و مذاکره ای داشته باشیم دعا 
می کنیم زیر چتر والیــت این کار صورت بگیرد 

و همه بــا صداقت به دنبال پیگیری کارهای خود 
باشند.

وی افزود: در حال حاضر ترکیب مدیریتی شهرستان 
نهاوند، مناســب پیشرفت و توســعه برای کارهای 

بزرگ است.
مدیرکل بنیــاد حفظ آثار و نشــر ارزش های دفاع 
مقدس استان همدان تصریح کرد: به نظر در جامعه 
ما، همه افراد انقالبی هستند و هر کس دیگری را به 
دلیل نوع پوشش یا انتقادی، متهم به غیرانقالبی بودن 

کند، روز قیامت باید پاسخگو باشد.
وی گفت: در طرح ابالغ شــده شورای هماهنگی 
حفظ نشر و آثار دفاع مقدس کشوری هر شهرستان 
موظف اســت هر ســال ۵ عنوان کتاب در حوزه 
نشــر ارزش های دفاع مقدس و شهدای گرانقدر، با 
بودجه و از طریق پژوهشــگران خود تدوین کرده 

و منتشرکند.
ســردار ظفری ابراز داشت: همچنین این شورا باید 
عالوه بر شهرستان، در سطح بخش ها نیز فعال شده 
و ساختار آنها ایجاد شود تا برنامه ها به درستی پیش 

رود.
وی اظهار داشــت: زیبایی هایی در جبهه ها و دوران 
دفاع مقدس بوده که باید آن زیبایی ها را برای نسل 

جوان و نوجوان به نمایش بگذاریم.
مدیرکل بنیــاد حفظ آثار و نشــر ارزش های دفاع 
مقدس استان همدان با اشاره به صفات بارز سردار 
شهید »ســلیمانی« گفت: شــهید »سلیمانی« اندیشه 
بــزرگ و ذهن مشــغولی جهانــی دارد و نگاهش 
جهانی است و به خوبی مفهوم حکومت جهانی را 

درک کرده است.
وی تصریح کرد: نگاه شهید »سلیمانی« همانند نگاه 
امــام خمینی )ره( جهانی بــود و در صدد برطرف 

کردن مشکالت در سطح جهانی بود.
سردار ظفری خطاب به مسئولین نهاوند گفت: اگر 
می خواهید کار بزرگ انجام دهید باید اندیشه بزرگ 
همچون اندیشه شهید »سلیمانی« داشته باشید؛ قرار 
است ما کارهای بزرگ انجام دهیم و امروز حاکمیت 

ما دینی است و در نظام دینی همه مسئول هستند.
وی با بیان اینکه دفاع مقــدس یکی از ارزش های 
نظام ما اســت، اظهارداشــت: تمام اتفاقاتی که در 
دوران هشت ساله جنگ تحمیلی رخ داده شد باید 
به صورت مســتند در اختیار نسل های بعدی قرار 

بگیرد.
مدیرکل بنیــاد حفظ آثار و نشــر ارزش های دفاع 
مقدس اســتان همدان گفت: همه مردم و مسئولین 
باید خود یک ســپاه باشــند؛ ســپاه متعلق به  یک 
شخص و گروه خاص نیست و متعلق به همه اقشار 
مردم اســت و همه باید در انتشار ارزش های دفاع 

مقدس و نشر آن تالش کنند.

 فریاد نهاوند: جلسه  شورای آموزش و پرورش 
شهرستان نهاوند به ریاست فرماندار و با حضور 
امام جمعه، رئیس آموزش و پرورش و سایر اعضا 

برگزار شد.

محمدحســین دارایی در جلسه  شــورای آموزش 
و پــرورش شهرســتان نهاوند با بیــان اینکه آغاز 
ســال تحصیلی جدید با رعایت کامل پروتکل های 
بهداشــتی انجام خواهد پذیرفت، اظهار داشت: در 
رابطه با فرایند بازگشــایی مدارس در 1۵ شهریور 
ماه، دســتورالعمل جامع وزارتی و استانی به دست 
ما رســیده است که در این دســتورالعمل بر حفظ 
ســالمت دانش آموزان و همــکاران فرهنگی تاکید 

فراوان شده است.
وی با بیان اینکه برای بازگشــایی مدارس، ما با سه 
وضعیت روبه رو خواهیم بود، افزود: در دستورالعمل 
دریافتی برای بازگشایی مدارس سه وضعیِت سفید، 
زرد و قرمز پیش بینی شــده است و متناسب با هر 

وضعیت، راهبردهایی نیز تدوین شده است.
مدیر آموزش و پرورش نهاوند ادامه داد: به احتمال 
زیاد ما وضعیت زرد را تجربه خواهیم کرد که طبق 
این وضعیت دانش آموزان ما گروه بندی می شــوند 

و آموزش هــا به صورت ترکیبــی و نیمه حضوری 
دنبال خواهند شد و متناســب با تعداد دانش آموز، 
مساحت کالس و امکان رفت و آمد، برای حضور 

دانش آموزان در مدارس تصمیم گیری می شود.
وی خاطرنشــان کرد: به همت مدیران مدارس در 
حال رصد و شناســایی دانش آموزانی هستیم که به 
هر دلیلی امکان اســتفاده از شبکه شاد را ندارند تا 
در سریع ترین زمان ممکن از آموزش های جایگزین 

استفاده نموده و تهیه و تدوین درسنامه های جامع را 
در دستور کار قرار دهیم.

■ بایــد تدابیــری بــه کار ببندیــم که 
دانش آمــوزان از تحصیل باز نمانده و کرونا 

را مدیریت کنیم
در ادامه فرماندار نهاوند گفت: از 1۵ شهریورماه باید 
تدابیری به کار ببندیم که هم دانش آموزان از تحصیل 

باز نمانند و هم کرونا را مدیریت کرده باشیم.
مــراد ناصری در جلســه  شــورای آموزش و 
اینکه آغاز  بیــان  با  نهاوند  پرورش شهرســتان 
از سال های  ســال تحصیلی امســال متفاوت تر 
گذشته خواهد بود، اظهار داشت: در این رابطه 
باید دســتورالعمل ها و پروتکل های بهداشــتی 
کامــال رعایــت شــوند و از 1۵ شــهریورماه 
تدابیری به کار ببندیــم و به گونه ای عمل کنیم 
که هم دانش آموزان از تحصیل باز نمانند و هم 

باشیم. کرده  مدیریت  را  کرونا 
آمــدن  فراهــم  لــزوم  بــر  تاکیــد  بــا  وی 
از فضای مجازی در  زیرساخت های اســتفاده 
تمام قســمت های شهرســتان، افزود: با توجه 
نهاونــد در وضعیت زرد  اینکه شهرســتان  به 
کرونایی قرار دارد و بر اســاس این وضعیت، 
بخشــی از آموزش های دانش آموزان در بستر 
فضــای مجــازی انجــام می پذیــرد، بنابراین 
مخابرات در این ایام وظیفه  بســیار ســنگینی 
بــر عهــده دارد و بایــد مشــکالت و موانع 

موجود در ایــن زمینه را برطرف کند.
این سخِن شهید  به  اشــاره  با  نهاوند  فرماندار 
حاج قاســم ســلیمانی که »میــزان فرصتی که 

در بحران هــا وجود دارد در خــود فرصت ها 
نیست«، ابراز داشــت: ویروس کرونا برای ما 
یک بحران اســت؛ امــا ما باید با همبســتگی 
و تالش بیشــتر، از ظرفیت هــای مغفول مانده 
بهــره ببریــم و از قِبَل بحران ها مشــکالت را 

کنیم. برطرف 
وی همچنین با اشــاره به نزدیک بودن هفته دولت، 
ضمن گرامیداشــت این هفتــه، روزها و هفته های 
مناسبتی در جمهوری اسالمی را بسیار مهم دانست 
و گفت: این مناســبت ها هر کدام از جایگاه ویژه ای 
برخوردارند و برای ما به مثابه امانتی هســتند که با 
گرامیداشت این مناسبت ها می توانیم امانت دار خوبی 

باشیم.
ناصــری بــا بیان اینکــه فراهــم آوردن مواد 
اقــالم  و  مــدارس  بــرای  ضدعفونی کننــده 
بــرای   - ماســک  جملــه  از   - بهداشــتی 
به  نیاز  حاشیه نشــین،  مناطــق  دانش آمــوزاِن 
شبکه  داشــت:  اظهار  دارد،  یک همت جمعی 
کمیته  شــهرداری،  احمــر،  هالل  بهداشــت، 
امداد، خیرین ســالمت و هر نهاد یا دستگاهی 
که ظرفیتی در اختیــار دارد، در این رابطه به 

کند. کمک  پرورش  و  آموزش 

نشــر  حفــظ  هماهنگــی  شــورای 
آثــار دفــاع مقــدس در ســطح  و 
کمیتــه    ۷ قالــب  در  شهرســتان 
فعالیــت می کنــد کــه هرکــدام از 
برنامه هــای  کمیتــه  هفــت  ایــن 
ــات  ــج اقدام ــری و نتای ــود را پیگی خ
را بــه دبیرخانــه ارســال می کننــد

■ مهندس محسن بازرگان
 فریــاد نهاوند: از دیر باز و زمانهای دور دفاع از 
حریم زندگی برای داشتن آرامش و رسیدن به تعالی 
موضوع مهمی بوده اســت.دفاع کردن را هر قوم و 
ایل و تباری به گونه ای برای خود ترســیم کرده اند.

هرکــدام به نحوی، مثاًل با ارتقاء ابزارآالت دفاعی یا 
کشیدن دیوار های بلند.

چین در گذشــته های دور برای دفاع ازخود دیواری 
به بلندای آوازه جهان دور خود کشــید اما با داشتن 
همان دیوارهای بلند سه بار به او حمله شد و هرسه 

بارحمله کنندگان وارد چین شدند. چرا ؟
چون چین فرامــوش کرده بود نگهبان درســت و 
حســابی برای دروازه هایــش تربیت کند و در کنار 
ایجاد دیوار انســان تربیت نکرده بودد، دشــمنان با 

رشوه دادن وارد چین شدند.
حاال نیز کشورها باساختن تجهیزات مختلف دفاعی 
و ارتقاء آن بازهم دنبال دفاع هستند ولی از فکر پلید 

دشمنان غافلند.
باالخره خود فروختگانی هســتند کــه دروازه های 

مختلــف سیاســی و اجتماعی و فرهنگــی را برای 
دشــمنانمان باز نگه دارند و در قبال مبلغی نوامیس 

و..... مملکتشان را به تاراج بدهند.
تا جامعه ای ابتدا فکر نکند خانواده ای بزرگ از تعداد 

زیادی خانواده است. حتما ضربه پذیر است.
دشمنان برای ضربه زدن چگونه فکر می کنند؟

هم اکنون درکنار پیشــرفت های مختلف کشــورها 
برای ازبین بردن کشور دیگر به تمدن آن کشورحمله 
ور می شوند  و راهکار موءثر تری درپیش گرفته اند.
هدف آنها ابتدا وانتها ندارد زدن از ریشــه اســت. 
مقصود اول وآخرشان برای محو کشورهایی که زیر 
سلطه ی آنها نمی روند و نمی توانند چپاولشان کنند 

بسیارخطرناکتراز ارتقاء تجهیزات جنگی است.
برای این کار ســه گزینه عمده در دســت اقدام دارند تا 

نیروهای انسانی که سرمایه هر مملکت است را فلج کنند.
الف. نابود کردن خانواده
ب. نابود کردن آموزش
ج. نابود کردن الگوها 

الف: خانواده که اصلی ترین و مهمترین کانون یک 
اجتماع اســت را مد نظرگرفته انــد و در این کانون 

نقش پررنگ آن را لگد مال می کنند.
وآن کســی نیســت جز مادر خانواده، به این طریق 
که خانه داری و تربیت فرزندان وحجاب را پســت 
می شــمارند و ســعی بر خوب جلــوه دادن روابط 

نامشروع می کنند.
اگر توجه کنیــد بهترین و اصلی ترین گزینه ی این 
کانون را مــورد هدف قرار داده اند. با نشــان دادن 
فیلم های مختلف در شبکه های رایگان ماهواره ای و 

زرق و برق مجالس و ....

■ دومین سیبل آنها آموزش :
آموزش و پرورش هســت که رکــن اصلی آن چه 
کسی اســت.حتما همه می دانیم معلم هست. معلم 
را در چشــم دانش آموزان فــردی بی اهمیت جلوه 
میدهند و او را خرد میکنند و شــغل او را بی مقدار 
میداننــد به طــوری که دانش آموز بــه خود اجازه 

توهین به معلمش را بدهد.
کاری میکنند که حقوق معلم به پایین ترین حد خود 
برســدتا معلم توان زندگی  راحتی را نداشته باشد 

واحساس حقارت کند.
و اما سوم الگوها: الگوهای موثر یک جامعه را سیبل 

بعدی خود قرار میدهند.
دانشمندان واندیشــمندان و بزرگان و سربازان مدافع 
حریم کشــور را به تمســخر می گیرند. تالش آنها را 

بی اهمیت می نمایانند. وارونه به سمع و نظر ملت آن 
کشور معرفی می کنند. ترورشخصیتی شان می کنند و 
یا حذف کامل.واز الگو بودن محوشــان می کنند. نمی 
خواهند شــما به حرف الگویتان گــوش بدهید مثال 
شهادت طلبی را در تمامی افکار به بدترین شکل نشان 
میدهند و به گونه ای که میخواهند معرفی میکنند........... 
 آیا این متاسفانه کشور ما ایران نیست که مورد هجوم 
شــغاالن قرار گرفته و یا مشابه کشور ما کشورهایی 
هستند که نمی خواهند زیر ســلطه استکبار باشند. 
شغاالن پاره پاره اشــان کردند. سوریه،  لبنان، یمن، 

عراق و اینها همه قربانی شدند تا به ایران برسند.
حال پشــت درب خانه امان هســتند.با قدم برداشتن 
جهت نابودی سه رکن اصلی،هرچند مقداری هم وارد 
ایرانمان شــده اند.  بیایید این ارکانهای هدف دشمنان 
را دوباره محکم کنیم.ریســمان بیشــتری برای بستن 

دستانمان به هم استفاده کنیم تا دستمان جدا نشود.

چگونه در برابر دشمنان این مرزو بوم دفاع کنیم،  از چه چیزی دفاع کنیم؟
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ندای پیشرفت و توسعه

 فریاد نهاونــد: خبرنگاران نهاونــد از کارخانه 
ســیمان این شهرســتان بازدید کــرده و در نهایت 
نشست خبری با مدیر عامل این مجموعه انجام شد.

مهندس فرونچی مدیر عامل شرکت سیمان نهاوند 
در جمــع خبرنگاران ضمن تبریــک روز خبرنگار 
و تقدیــر از زحمات فعاالن حوزه خبررســانی در 
شهرســتان نهاوند و سطح کشــور، اظهار داشت: 
همان گونه که مقام معظــم رهبری فرمودند "بدون 
خبرنگار لحظه ها ماندگار نمی  شوند"؛ لذا امیدوارم 
فعالیت های شــما عزیزان و تمامی دست اندرکاران 
حــوزه اطالع رســانی منجر به ثبــت و ماندگاری 
رخدادهای مثبت و نمایان کننده کوشش  تالشگران 

سنگر تولید باشد.
مهندس فرونچی با برشمردن برخی ویژگی های یک 
خبرنگار مسئول و متعهد افزود: از آنجا که "کسی که 
آگاه تر اســت، مسئول تر است"، پس شاغلین به این 
حرفه ی خطیر در مقابل مردم، نظام، منافع ملی و از 
همه مهمتر، اعتماد عمومی جامعه دارای مسئولیت 

سنگین هستند.
مدیرعامل شــرکت ســیمان نهاوند با ارائه گزارش 
مختصری از روند شــکل گیری کارخانه ســیمان 
نهاوند، گفت: شرکت در سال 1382 به ثبت رسمی 
رسید و در سال 1384 و در زمان اولین حضور بنده 
در این مجموعه، عملیات اجرایی آغاز شــد؛ نهایتًا 
بــا عنایات خداوند متعال و تالش عده ی زیادی که 
امروز برخی از آنها در این مجموعه حضور ندارند، 

کارخانه سیمان نهاوند به بهره برداری رسید.
عضو هیات مدیره شــرکت ســیمان نهاوند افزود: 
در حال حاضر حدود 320 نفر به شــکل مستقیم و 
بیش از 2 هزار نفر نیز به صورت غیرمستقیم در این 
مجموعه و ســایر بخش های مرتبط مشغول به کار 
هستند و خوشبختانه راه اندازی کارخانه باعث ایجاد 

تحول بزرگی در این منطقه شده است.
وی تصریح کرد: علیرغــم تمامی فراز و فرودهای 
طبیعــی و مرســومی که ایــن کارخانــه در روند 
راه اندازی، تامین قطعات و تجهیزات، افتتاح و شروع 
تولید به آن دچار بوده است، تولید محصوالت بسیار 
با کیفیت و هماهنگ با اســتانداردهای روز ایران و 
جهان باعث شده تا برند سیمان نهاوند هم در بازار 
داخلی و هم در عرصه ی بین المللی شناخته شده و 

مورد توجه مصرف کنندگان باشد.

■ 6 میلیون دالر ارز آوری
مهندس فرونچی با اشــاره به اینکه کیفیت مرغوب 
سیمان نهاوند ناشی از منابع معدنی مرغوب و تالش 
نیروهای متخصص جوان می باشد، افزود: طی سال 
گذشته حدود 35 تا 40 درصد محصول کارخانه به 
خارج از کشور صادر شده که طی همین مدت، بالغ 
بر 6 میلیون دالر ارز آوری صورت گرفته است؛ که 
این مهم به عنوان هدف استراتژیک شرکت در سال 

99 نیز مد نظر خواهد بود.
وی با بیان اینکه شرکت ســیمان نهاوند وابسته به 
بنیاد مســتضعفان انقالب اســالمی می باشد اظهار 
داشت: ما افتخار می کنیم که در مجموعه ای وابسته 
به یک نهاد انقالبی فعالیت می کنیم و به همین جهت 
مســئولیتی بیش از مسئولیت سایر مدیران بر دوش 
خود احســاس می کنیم؛ مدیران شاغل در مجموعه 
بنیاد می بایســت پاسخگو، دلسوز و دارای شفافیت 

عملکرد باشند.
مدیرعامل شــرکت ســیمان نهاوند اضافه کرد: با 
وجــود نیروهای جوان و متخصــص بومی، این 
شرکت هر سال نســبت به سال قبل موفقیت های 
بیشــتری کســب نموده به نحوی که طی 5 سال 
متوالی به عنوان صنعت ســبز کشــوری، چندین 
دوره عنــوان مدیریت کیفی نمونــه، صادر کننده 
نمونه اســتانی و بسیاری موفقیت های دیگر را به 

دست آورده است.

■ کمترین میزان آالیندگی
مهنــدس فرونچی در خصوص بحــث آالیندگی 
صنایع و شــرایط کارخانه ســیمان نهاوند در این 
خصوص، افزود: بحث آالیندگی همیشه در صنایع 
وجود داشته به همین علت به روزترین سیستم های 
الکتروفیلتر و تجهیزات سنجش آالیندگی دنیا تهیه و 

در این کارخانه مورد بهره برداری قرار گرفته است.
وی اضافــه کرد: علیرغــم بکارگیری تجهیزات 
بــروز برخی  ما،  پیشــرفته و ســعی همکاران 
اتفاقــات کــه منجر بــه خــروج گردوغبار از 
دودکش کارخانه می شــود اجتناب ناپذیر است 
به ایــن دلیل که باتوجه به برقی بودن سیســتم 
الکتروفیلتــر، در صورت باال رفتــن تراکم گاز 
co، سیستم برای پیشــگیری از خطر انفجار و 
وقــوع حوادث ناگوار و خســارت بار، از مدار 
خارج می شود و لذا خروجی دودکش تنها برای 
دقایقی به آن شــکل در می آیــد؛ نکته مهم این 
اســت که میانگین غیر فعال شــدن الکتروفیلتر 
بســیار پایین و حتی میانگین آالیندگی کارخانه 
ســیمان نهاونــد کمتر از میزان پیش بینی شــده 
و  می باشد  محیط زیستی  اســتانداردهای  توسط 
از همــه مهمتر آنکه پایــش وضعیت آالیندگی 
کارخانــه به صورت آنالین و لحظه ای توســط 

می شود. رصد  محیط زیست  محترم  اداره 

■ استفاده از توان نیروی بومی
عضو هیات مدیره شرکت سیمان نهاوند در خصوص 
وضعیت نیروی انســانی شــاغل درشرکت سیمان 
نهاوند گفت: درحال حاضرحدود 6/85درصدپرسنل 
بومی اســتان همدان و بقیه نیزمربوط عمدتا مربوط 
به استان همجوار یعنی لرستان می باشدکه این میزان 
جذب نیروی متخصص و بومی برای شرکت ما مایه  

ی افتخاروخوشحالی است.

■ ســیمان نهاوند اولین شــرکت بورسی 
شهرستان

مدیرعامل شــرکت سیمان نهاوند در ادامه به بحث 
ورود ســیمان نهاوند به بورس اشاره کرد و اظهار 
داشت: همان طور که اطالع دارید، برای شرکت هایی 

که 2 سال متوالی سوددهی داشته باشند امکان ورود 
به بورس فراهم می شــود، این شرکت نیز الحمدهلل 
با لطف خداوند متعال و زحمت شبانه روی تمامی 
پرســنل توانست پس از ســال ها عدم سوددهی و 
زیان ده بودن، از دو سال قبل به سوددهی برسد و لذا 
مقدمات و پیش پذیرش حضور در بورس انجام شده 
و انشاءاهلل ظرف دو یا سه ماه آینده عرضه اولیه آن 
به عنوان نخستین شرکت شهرستان نهاوند صورت 

خواهد گرفت.
در ادامه ی این نشســت خبری، خبرنگاران حاضر 
در جلسه به طرح پرســش های خود از مدیرعامل 
شرکت سیمان نهاوند پرداختند که مهندس فرونچی 
نیز در خصوص هر کدام از سواالت و موارد طرح 

شده توسط اصحاب رسانه پاسخ هایی را ارائه کرد.

■ مقابه با شیوع کرونا
مدیرعامل شرکت سیمان نهاوند در پاسخ به سوالی 
پیرامون تاثیر شــیوع ویروس کرونا بر میزان تولید 
کارخانه، گفت: از ابتدای اعالم شیوع ویروس کرونا 
در کشور، انجام پروتکل های اعالمی از سوی ستاد 
ملی مقابله با کرونا، دســتورالعمل های ابالغی بنیاد 
مستضعفان و همچنین استانداری همدان به صورت 
جدی مورد توجه قرار گرفته اســت؛ خوشــبختانه 
علیرغــم ایجاد تغییر در ســاعت تــردد کارکنان، 

کاهش مقطعی ســاعات کاری و برخی تغییرات در 
شیفت بندی نفرات، کمترین آسیبی به حوزه ی تولید 
و فــروش محصول وارد نشــد، همچنین عالوه بر 
اقدامات ذکر شده، انجام روزانه ی تب سنجی، توزیع 
مســتمر ماســک، رعایت فاصله گذاری اجتماعی 

صورت گرفته است.
وی اضافه کرد: همچنین برابر سیاست های شرکت 
ســیمان نهاوند و تالش ایــن مجموعه برای انجام 
خدمات عام المنفعه، توزیع بسته های بهداشتی حاوی 
الکل ضدعفونی، ماســک، دستکش و بروشورهای 
آموزشــی، به تعداد خانوارهای هر روســتا تحویل 
بهداشــت روستاهای همجوار  مسئولین خانه های 

کارخانه شده است.

■ علت کاهش مقطعی سیمان
مهندس فرونچی همچنین در خصوص علت کاهش 
عرضه ی ســیمان طی ماه های گذشته اظهار داشت: 
متاســفانه این موضوع به دلیل برخی ناهماهنگی ها 
به وجود آمد و تنها مختص اســتان همدان هم نبود؛ 
شــایعه گران شدن شدن ســیمان باعث شد که در 
بیشتر استان ها احتکار سیمان صورت گیرد که نهایتا 
با ورود سیســتم های نظارتی، الحمدهلل االن سیمان 

مطابق نرخ مصوب در دسترس است.
وی در توضیــح میــزان صادارت ســیمان نهاوند، 
تصریح کرد: باید این نکته را عرض کنم که در موج 
اولیه ی شیوع کرونا و کاهش مصرف داخلی، تمرکز 
بیشــتر بر صادرات صورت گرفت؛ خوشــبختانه 
موقعیت استقرار کارخانه سیمان نهاوند به گونه ای 
اســت که در مســیر عبور کامیون های حمل بار که 
بعضا از غرب کشور تردد می کنند قرار داریم و این 
برای شرکت سیمان نهاوند که عمده صادرات خود 
را از طریــق بندر امام خمینــی )ره( انجام می دهد 
امکان ویژه و مهمی است؛ در حال حاضر نیز بیشتر 
صادرات ما به کشورهای شرق آفریقا، بنگالدش و 

هندوستان می باشد.

■ پیشگام در تامین سیمان اهدائی بنیاد
عضو هیات مدیره شرکت سیمان نهاوند در مورد سیمان 
اهدایی بنیاد مستضعفان طی سال های اخیر و پیشگام 
بودن این شرکت در تحقق وعده های بنیاد، گفت: در 
جریان وقوع زلزله استان کرمانشاه و یا حادثه ی سیل در 
استان لرستان و بخش هایی از استان خوزستان، بخش 
عظیمی از ســیمان اهدایی مورد نیاز جهت تحویل به 
بنیادهای مسکن استان های درگیر، توسط شرکت های 
تابعه بنیاد مستضعفان و هلدینگ کاوه پارس تامین شد 
که میزان قابل مالحظه ی این سیمان بوسیله ی شرکت 

سیمان نهاوند تامین و ارائه شده است.
مدیرعامل سیمان نهاوند در پاسخ به سوال دیگری 
در مورد ارز ناشی از صادارت اظهار داشت: شرکت 
ســیمان نهاوند مطابق دستوالعمل های ابالغی بانک 
مرکزی مبنی بر عرضه 70 درصد ارز کســب شده 
در سامانه نیما عمل کرده و الحمدهلل مشکلی نیز در 

خصوص بازگشت ارز نداشته ایم.
مهندس فرونچی همچنین در پاســخ به ســواالت 
خبرنگاران، توضیحاتی در خصوص پیش بینی تولید 
در سال آتی، مشکالت حمل و نقل، تامین سوخت 
در زمســتان، تعامل با روســتاهای همجوار، اهداء 
ســیمان به مناطق و بخش هــای مختلف، عملکرد 

فرهنگی شرکت و... ارائه کرد.
در پایــان این نشســت خبری و به مناســبت روز 
خبرنگار، از خبرنگاران حاضر در جلســه با اهداء 

لوح تقدیر، تجلیل به عمل آمد.
الزم به ذکر اســت پیش از شــروع نشست خبری، 
خبرنگاران بازدیــدی از بخش های مختلف فنی و 
تولید کارخانه داشتند و با توضیحات مهندس مقدم 
مدیر کارخانه و مسئولین واحدها از نزدیک با روند 

تولید سیمان و فعالیت هر بخش آشنا شدند.

مدیر عامل شرکت سیمان نهاوند: 

برند شناخته شده سیمان نهاوند در بازار داخلی و 
بین المللی مورد توجه مصرف کنندگان است

 فریاد نهاونــد: علیرضا نثاری رئیس بنیاد مســکن 
شهرســتان نهاوند در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: 
شهرســتان نهاوند به دلیل قرار گرفتن در منطقه پرخطر 
از نظر میزان وقوع زلزله، بیشــتر از هــر نقطه دیگری 
در اســتان همدان در معرض خطر قــرار دارد و وقوع 
زلزله های باقدرت مختلف، گواه این واقعیت اســت که 
مردم به خصوص مناطق روســتایی شهرســتان نیازمند 
داشتن مسکن مقاوم هستند، که عالوه بر زلزله مخاطرات 
طبیعی و به خصوص ســیل در سال های اخیر خسارات 
قابل توجهی به بخش مســکن روستایی شهرستان وارد 
کرده اســت که لزوم مقاوم کردن و نوسازی و بهسازی 

مسکن های روستایی را گوشزد می کند.
رئیس بنیاد مسکن شهرستان نهاوند در سیل سال گذشته 
بود که خانه های زیادی در بخش های مختلف شهرستان 
نهاوند دچار خســارات کم  و بیش شد و بنیاد مسکن به  
عنوان متولی بازســازی این واحدها وارد عرصه شد و 
نسبت به بازســازی این واحدها اقدام کرد و 71 درصد 
واحدهای مسکونی روستایی در نهاوند نوسازی شده اند 
که از این لحاظ رتبه اول کشــور در اختیار شهرســتان 

نهاوند است.
مهندس نثاری با اشاره به اینکه کار بازسازی و نوسازی 

مساکن روستایی و بهسازی، جدول کشی، پیاده روسازی 
روســتاها و شــهرهای زیر 25 هزار نفر و صدور سند 
مالکیــت واحدها در این مناطق بر عهده بنیاد مســکن 
است، بیان داشت:  در حال حاضر در شهرستان نهاوند، 
16هزار و 200 نفر موفق به اخذ تســهیالت نوســازی 
واحدهای مســکونی شــده اند و دارای مسکن ایمن و 

بهسازی شده هستند.

وی افــزود: حدود 24 هزار خانوار روســتایی و تقریبًا  
27 هزار واحد مســکن روستایی داریم که با تالش های 
صورت گرفته تعداد بســیار زیادی از این واحدها سند 
مالکیت دارند. وی با اشاره به اینکه دوهزار و 650 واحد 
مسکن روســتایی در نهاوند دارای سند هستند، تصریح 
کرد: این رقم معادل 96 درصد کل واحدها اســت که با 
برنامه ریزی دقیق این عدد باال به دســت آمده است و در 

تالش هستیم تا این عدد به 100 درصد برسد.
رئیس بنیاد مسکن شهرستان نهاوند با اشاره به اینکه 54 
روستا از 168روستای شهرستان نهاوند فاز اول بهسازی 
آنها به اتمام رسیده است، گفت: شهرستان نهاوند دارای 
168روستا می باشــد که از این تعداد 93 روستا فاز اول 
بهسازی آنها شروع شده و 54 روستا فاز اول آنها به اتمام 
رســیده و 39 روستا هم در دست اقدام و اجرا است که 
از محل اعتبارات ملی 9 میلیارد تومان و 2 میلیارد و 600 
میلیون تومان هم از محل اســتانی برای این 39 روســتا 

تخصیص یافته است.
وی تصریح کــرد:  همچنین فاز دوم بهســازی در 13 
روستای تقریباً بزرگ شهرستان نیز به اتمام رسیده است 
و با تخصیص اعتبار امســال نیز این روند در دستور کار 

خواهد بود.
مهندس نثاری اظهار داشــت: در 36 روستای شهرستان 
نهاوند عملیات خاکی و زیر ســازی انجام شده است و 
حجم زیرســازی این روستاها  240 هزار مترمربع بوده 
اســت که باعث زیبایی روستاها و سهولت تردد در این 

مناطق می شود.
وی دررابطه با خســارات سیل سال گذشته و اقدام بنیاد 
مســکن بیان داشت: با تالش همکاران بیش از 11 هزار 

پرونده در شهرســتان در مدت کوتاهی تشــکیل شد تا 
با جبران خســارات و بهسازی و نوســازی واحدهای 

مسکونی مشکالت مردم کم شود.
وی با اشاره به اینکه حدود30 درصد کل اعتبارات استان 
در ایــن بخش به نهاوند اختصاص یافت اســت گفت: 
از 715 میلیارد تومان 211 میلیارد تومان برای بهســازی 
مسکن های روســتایی به روستاییان نهاوندی تسهیالت 

پرداخت شد.
مهندس نثاری اظهر داشت: عالوه بر روستاها 289 واحد 
مسکن شهری در شــهر نهاوند نیز توسط بنیاد مسکن 
بــرای محرومین احــداث و تحویل داده شــد، که این 
واحد ها تحویل افرادی شــده که تحت پوشش نهادهای 

حمایتی مانند کمیته امداد و بهزیستی بودند.
رئیس بنیاد مسکن نهاوند با اشاره به اینکه 5411 واحد 
در سیل سال گذشته در قالب بهسازی، بازسازی، تعمیر 
و معیشــت تســهیالت دریافت کرده اند، گفت:  بخش 
قابل توجهی از این تســهیالت بالعوض بود و بیش از 
94 درصد کسانی که به بانک ها معرفی شده اند، موفق به 

اخذ تسهیالت شدند.
مهندس نثاری بیان داشــت: بــرای محرومین و افرادی 
که نیز 22 هزار تن ســیمان رایگان که هدیه مقام معظم 
رهبری بود اختصاص یافت و تعدادی از این مســاکن 

تکمیل شده اند و این روند همچنان ادامه دارد.
وی با اشــاره به برنامه های جاری این نهاد گفت: عالوه 

بر واحدهای دریافت کننده تسهیالت در سیل به صورت 
ساالنه نیز سهمیه ای برای ساخت مسکن در نظر گرفته 
می شودکه امسال تعهد شهرستان 1250 سهمیه است که 

بیش از هزار مورد به بانک های عامل معرفی شده اند.
وی بیان داشــت: در 18 ماه گذشته بیش از 261 میلیارد 
تومان اعتبار برای شهرستان اخذ شده است و 600 واحد 
نیز کمک بالعوض برای تکمیل واحدهای مســکونی 

دریافت کرده اند.
رئیس بنیاد مســکن نهاوند بابیان اینکه نهاوند رتبه برتر 
نوسازی واحدهای مسکونی در استان و کشور را دارد، 
اظهار داشــت: هم اکنون 71 درصد واحدهای روستایی 
شهرستان نوسازی و بهسازی شده اند که با اتمام ساخت 
واحدهای جدید این عدد به بیش از 80 درصد می رسد 

که قابل توجه است.
وی درخصوص طرح اقدام ملی مسکن گفت: جانمایی 
وکارهای مطالعاتی این طرح انجام شده است و در کمتر 
از یــک ماه دیگر این کارکلنگ زنی می شــودکه در فاز 
اول ایــن طرح 320 واحد مســکن در قالب 13 بلوک 
احداث می شود که 30 درصد مربوط به بنا و 70 درصد 

به فضاسازی و پارکینگ و مشاعات اختصاص می یابد.
رئیس بنیاد مسکن نهاوند در خاتمه اظهار داشت: دراین 
طرح وام 100 میلیون تومانی با بازپرداخت 10 ســاله به 
متقاضیانی که از طریق سامانه وزارت راه و شهرسازی از 

قبل ثبت نام کرده اند پرداخت می شود.

یادداشت

کسب رتبه برتر کشوری در بحث نوسازی مسکن روستایی 

بــا وجــود نیروهــای جــوان و متخصص 
بومــی، ایــن شــرکت هر ســال نســبت 
بــه ســال قبــل موفقیت هــای بیشــتری 
کســب نمــوده بــه نحــوی کــه طــی 5 
ســال متوالــی بــه عنــوان صنعت ســبز 
کشــوری، چندین دوره عنــوان مدیریت 
ــه  ــده نمون ــادر کنن ــه، ص ــی نمون کیف
موفقیت هــای  بســیاری  و  اســتانی 
اســت آورده  بــه دســت  را  دیگــر 

» مشکالت و کمبودهای حوزه بهداشت و درمان «

حال مردم شهرم خوب نیست
■ مهندس آریان پور
 فریاد نهاوند: علی رغم  اقدامات و پیگیریهای فراوان انجام گرفته توسط 
مســئوالن  شهرستان در  چند سال اخیر،  متاسفانه هنوز مشکالت فراوانی 
تا رسیدن به جایگاه مناســب در این حوزه وجود دارد لذا در همین راستا 
موارد زیر نیاز به حمایت و پیگیری همه جانبه از سوی همه مسئوالن علی 
الخصوص نماینده محترم شهرســتان دارد که به ترتیب اولویت و اهمیت 

عنوان میگردد :
رفع کمبود پزشــک متخصص در شهرستان به عنوان گله مندترین موضوع 
درمانــی و در اولویت نخســت حوزه درمــان قرار داره )نبــود یا کمبود 
متخصص عفونی، جــراح ارتوپد، جراح مغز و اعصاب و هرروزه بیماران 
شهرستان رو به سمت شــهرهای اطراف به ویژه مالیر روانه می کنه همین 
موضوع خسارتهای مادی و بارهای روانی زیادی رو به شهروندان نهاوندی 
تحمیل کرده اســت(. نکته قابل تامل اینکه شهری مانند مالیر با تیزهوشی، 
از خال و کمبودهای موجود تجهیزات تشخیصی و کمبود پزشک در نهاوند 
به نوعی بهترین اســتفاده را برده و با معرفی خود به عنوان پایلوت و مرکز 
درمانی جنوب استان، ضمن جذب امکانات مناسب، حتی توریسم درمانی 

خود را مطرح و تقویت کرده است.
■ پیگیری جهت تجهیز و تکمیل کمبودهای بیمارســتان  شــهید قدوسی 
 MRI و تعجیل در رفع مشــکالت حاشیه ای نصب دســتگاه استراتژیک
و پیگیری دســتگاه سی تی اســکن در این بیمارستان با توجه به نیاز مبرم 

شهرستان
■ پیگیری تامین حداقل یک سونوگراف زن در کل شهرستان نهاوند مطالبه  
زیادی از ســوی جامعه بزرگ زنان شهرستان  نیست ) هر چند که ممکنه 

این مورد تابحال حل و فصل شده باشه(. 
■ پیگیری جهت رفع کمبودهای سخت افزاری،  نرم افزاری و کادر درمان 

شهرستان مانند کمبود" آمبوالنس و پرستار " 
■ حمایت و پشــتیبانی از پزشــکان متعهد، متخصص و کارآمد در مراکز 
درمانی و بیمارستانها جهت ماندگاری طوالنی مدت و جلوگیری از خروج 

آنها از شهرستان
■ افزایش داروخانه شــبانه روزی خارج از بیمارستانی از یک واحد به دو 
واحد  در مرکز شهرستان، با توجه به ازدحام و مشکالت مردم خصوصا در 

ایام تعطیل و  گردشگرپذیر 
■ توســعه درمانگاه تامیــن اجتماعی با محوریت تامین بیشــتر تجهیزات 
پزشــکی، آزمایشگاهی و افزایش پزشک جهت شــبانه روزی کردن آن و 
در نهایت برنامه ریزی و مقدمه ســازی جهت رفع مســائل و موانع تبدیل 

وارتقاء آن به بیمارستان
■ تقویت مراکز درمانی در شهرهای تابعه فیروزان، گیان و برزول وپیگیری 

جهت رفع مشکالت و کمبودهای نرم افزاری و سخت افزاری آنها 
■ پیگیری و حمایت از تاسیس کلینیک دندانپزشکی و مراکز آزمایشگاهی 

و  تخصصی مورد نیاز توسط بخش خصوصی متخصص
■ پیگیری  راه اندازی بخش  آنژیوگرافی در نهاوند

■ پیگیری تاسیس پایگاه دائم انتقال خون در نهاوند
■ و در نهایت با توجه به مشکالت مالی کشور، پیشنهاد برگزاری همایش 
پزشــکی و درمانی در شهرســتان همراه با دعوت از پزشــکان همشهری 
متخصصــی که علی رغم توانائی های مالی و تخصصی باال بنا به هر دلیلی 
شهرســتان را ترک نموده اند تاشاید بتوان با حمایت از ایشان، مساعدتهای 
الزم را در جهت تاسیس مراکز آزمایشگاهی، درمانی و پزشکی خصوصی 
بصورت دائم یا حتی حضور موقت در مراکز درمانی شهرســتان را جلب 

نمود.
 فراموش نکنیم بخش بهداشــت و درمان مســتقیما با جان و روح و روان 
مردم سرو کار دارد لذا حل وفصل مشکالت موجود، تعامل و همدلی همه 
مســئوالن شهرستان را می طلبد تا شاید با کار گروهی و جهادی و پیگیری 
مجدانه جمعی از دانشــگاه علوم پزشکی اســتان و وزارت مربوطه، بتوان 

مشکالت را به ترتیب اولویت برطرف نمود.
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4ندای پیشرفت و توسعه

ـــدار  ـــری فرمان ـــراد ناص ـــد: م ـــاد نهاون  فری
ــه دولـــت و  ــد در اولیـــن روز از هفتـ نهاونـ
در جمـــع مســـئولین و خبرنـــگاران نهاونـــد 
کـــه در گلـــزار شـــهدای ایـــن شـــهر گـــرد 
آمـــده بودنـــد، ضمـــن گرامیداشـــت یـــاد و 
خاطـــره شـــهیدان رجائـــی و باهنـــر اظهـــار 
داشـــت: شـــهیدان رجائـــی و شـــهید باهنـــر 
تـــا بودنـــد مـــردم از وجودشـــان بهره منـــد 
ـــرکات  ـــز ب ـــان نی ـــد از رفتنش ـــدند و بع می ش
حســـنه جـــاری از خـــود جـــای گذاشـــتند، 
چـــرا کـــه هرســـاله در ایـــن ایـــام شـــاهد 

ــتیم. ــادی هسـ ــای زیـ ــاح پروژه هـ افتتـ
ــه  ــه اینکـ ــاره بـ ــا اشـ ــد بـ ــدار نهاونـ فرمانـ
هـــر داریـــم از برکـــت خـــون شـــهیدان 
اســـت، گفـــت: اولیـــن روز هفتـــه دولـــت 
ــا از  ــم تـ ــاز کردیـ ــهدا آغـ ــزار شـ را درگلـ
شـــهدای واالمقـــام خصوصـــًا شـــهید حـــاج 
ــاج  ــردار حـ ــلگی و سـ ــد سـ ــرزا محمـ میـ
محســـن امیـــدی کـــه از افتخـــارات جبهـــه 
و جنـــگ و خطـــه نهاونـــد بودنـــد کســـب 

ــای  ــا آرمان هـ ــاق بـ ــد میثـ ــازه و تجدیـ اجـ
ــم. ــهدا بنمائیـ ــام و شـ امـ

ــم  ــردم فهیـ ــکر از مـ ــن تشـ ــری ضمـ ناصـ
ــوش  ــا خـ ــه عرصه هـ ــه در همـ ــد کـ نهاونـ
درخشـــیده اند، بیـــان داشـــت: شهرســـتان 
ــب و  ــی نجیـ ــود مردمانـ ــا وجـ ــد بـ نهاونـ

ــر  ــون دیگـ ــا را همچـ ــران کرونـ ــم بحـ فهیـ
ـــت. ـــرده اس ـــت ک ـــر مدیری ـــای دیگ بحران ه
فرمانـــدار نهاونـــد در ادامـــه گفـــت: در 
هفتـــه دولـــت در شهرســـتان نهاونـــد بیـــش 
ـــاورزی  ـــی، کش ـــی، خدمات ـــرح عمران از ۵۰ ط
ـــردم  ـــا م ـــود ت ـــی می ش ـــگ زن ـــاح و کلن افتت
در شـــرایط ســـخت تحریم هـــا از خدمـــات 

ــد. ــرداری کننـ ــا بهره بـ آنهـ
ــده  ــار اختصـــاص داده  شـ ــزود: اعتبـ وی افـ
ـــارد  ـــش از ۵۸۳ میلی ـــا بی ـــن طرح ه ـــرای ای ب
تومـــان اســـت کـــه اشـــتغال  و توســـعه 
خوبـــی بـــرای شهرســـتان در بـــر خواهـــد 

داشـــت.
و  پروژه هـــا  ایـــن  کـــرد:  تصریـــح  وی 

و  تیمـــی  تـــاش  نتیجـــه  دســـتاوردها 
حمایت هـــای نماینـــده عالـــی دولـــت در 
اســـتان جنـــاب آقـــای شـــاهرخی می باشـــد.
ــه  ــه اینکـ ــاره بـ ــا اشـ ــری بـ ــراد ناصـ مـ
ــیاری از درآمدهـــای دولـــت حـــذف  بسـ
وجـــود  بـــا  گفـــت:  اســـت،  شـــده 
ــت  ــای دولـ ــیاری از درآمدهـ ــه بسـ اینکـ
حـــذف شـــده اســـت، بـــا ایـــن وجـــود 
ــارد و  ۵۸۳ میلیـ ــار  ــا اعتبـ ــروژه بـ ۵۰ پـ
ــرداری و  ــان بهره بـ ــون تومـ ــد میلیـ پانصـ
کلنگ زنـــی می شـــود، کـــه در بدتریـــن 
شـــرایط تحریـــم، ایـــن مبلـــغ یعنـــی 
نهاونـــد در مســـیر توســـعه قـــرار گرفتـــه 

اســـت.
ـــد  ـــی ۳2۰ واح ـــگ زن ـــه کلن ـــاره ب ـــا اش وی ب
شـــهید  در شـــهرک  اجتماعـــی  مســـکن 
حیـــدری اظهـــار داشـــت: از مجمـــوع ایـــن 
طرح هـــا تعـــداد ۳۹ پـــروژه بـــا اعتبـــار 
ـــاح  ـــان افتت ـــون توم ـــارد و ۵۰۰ میلی ۴۶۵ میلی
و بهـــره بـــرداری می شـــود و ۱۱ پـــروژه 
ـــان  ـــارد و ۵۰۰ توم ـــار ۱۱۷ میلی ـــا اعتب ـــز ب نی

ــود. ــی می شـ ــگ زنـ کلنـ
ـــئولین  ـــدار و مس ـــم فرمان ـــن مراس ـــه ای در ادام
ضمـــن عزیمـــت بـــه بخش هـــای خـــزل و 
زریـــن دشـــت، از روســـتاهای چشـــمه 
ــود  ــد کبـ ــزل و گنبـ ــش خـ ــی در بخـ ماهـ
در بخـــش زریـــن دشـــت بازدیـــد و پـــای 
ـــه  ـــتند و ب ـــتاها نشس ـــن روس ـــی ای درددل اهال

بررســـی مشـــکات آنهـــا پرداختنـــد.
ـــد در  ـــدار نهاون ـــد فرمان ـــرح بازدی ـــن ط اولی
ــد  ــزل نهاونـ ــی خـ ــمه ماهـ ــتای چشـ روسـ
فـــاز اول طـــرح بهســـازی ایـــن روســـتا بـــا 
ـــا  ـــان ب ـــون توم ـــر ۸۰۰ میلی ـــغ ب ـــاری بال اعتب
جـــدول گـــذاری ۸۵۰ متـــر، جابـــه جایـــی 
2۰۰ متـــر شـــبکه، زیرســـازی ۶۰۰ متـــر 
ــه  ــفالت کـ ــر آسـ ــزار متـ ــرای ۱۰ هـ و اجـ
ـــت،  ـــده اس ـــام ش ـــکن انج ـــاد مس ـــط بنی توس

بـــود.
بـــه  پـــروژه  ایـــن  اســـت  گفتنـــی 
ـــی،  ـــمه ماه ـــروژه ) چش ۴ پ ـــی از  نمایندگ
باباقاســـم(  و  دهقان آبـــاد  شـــطزل، 
جابجایـــی  جدول گـــذاری،  قالـــب  در 
ــنگی،  ــال سـ ــداث کانـ ــرق، احـ ــبکه بـ شـ
ــفالت  ــش آسـ ــر و روکـ ــازی معابـ زیرسـ
۳میلیـــارد و  بـــر  بالـــغ  اعتبـــاری  بـــا 
حـــوزه  در  تومـــان  میلیـــون  دویســـت 
در  اســـامی  انقـــاب  مســـکن  بنیـــاد 
مـــورد  دولـــت  هفتـــه  از  روز  اولیـــن 

گرفـــت.  قـــرار  بهره بـــرداری 
کانـــال ســـنگی روســـتای گنبـــد کبـــود 
ـــک  ـــار ی ـــا اعتب ـــه ب ـــت ک ـــن دش ـــش زری بخ
میلیـــارد تومـــان در حـــال ســـاخت اســـت، 
ایـــن کانـــال بـــه طـــول ۳۴۰ متـــر توســـط 
ــت  ــداث اسـ ــال احـ ــکن در حـ ــاد مسـ بنیـ
ــاه آینـــده بـــه بهـــره  ــا کمتـــر از دو مـ و تـ

می رســـد. بـــرداری 
در ادامـــه فرمانـــدار نهاونـــد بـــه همـــراه 
بخشـــدار زرین دشـــت و شـــهردار بـــرزول از 
ـــد. ـــد نمودن ـــرزول بازدی ـــهر ب ـــوار ورودی ش بل
ــر ۵۵۰  ــغ بـ ــاری بالـ ــا اعتبـ ــوار بـ ــن بلـ ایـ
میلـــون تومـــان بـــا مســـاعدت فرمانـــداری 
ــه  ــه و بودجـ ــرکل برنامـ ــی مدیـ و هماهنگـ

اســـتان همـــدان انجـــام شـــد.
در حاشـــیه ی ایـــن برنامـــه بازدیـــدی از 
صـــورت  نیـــز  روســـتاها  نانوائی هـــای 

گرفـــت.

ـــد: سرپرســـت اداره ورزش و  ـــاد نهاون  فری
ـــن  ـــد در اولی ـــتان نهاون ـــان شهرس ـــور جوان ام
ـــان  ـــور جوان ـــاماندهی ام ـــروه س ـــه کارگ جلس
ـــه  ـــاری ک ـــق آم ـــت: طب ـــد گف ـــتان نهاون شهرس
از اداره ثبـــت احـــوال شهرســـتان گرفته ایـــم 
ـــش  ـــه افزای ـــتان روب ـــاق در شهرس ـــار ط آم

ـــت. اس
رامیـــن درویشـــی اظهـــار داشـــت: طبـــق 

ــه  ۹۱ بـ ــال  ــوال در سـ ــت احـ ــار ثبـ آمـ
ـــک  ـــتان ی ۶.۱ ازدواج در شهرس ـــر  ازای ه
مـــورد طـــاق بـــه ثبـــت رســـیده اســـت 
۳.2 مـــورد  ۹۸ بـــه ازای  ولـــی در ســـال 
ــه طـــاق  ــر بـ ازدواج یـــک مـــورد منجـ
شـــده اســـت کـــه ایـــن نشـــان می دهـــد 
بـــه  رو  شهرســـتان  در  طـــاق  آمـــار 

افزایـــش داشـــته اســـت.

از  کـــرد: ســـال گذشـــته  وی تصریـــح 
شهرســـتان  عامـــل  بانک هـــای  ســـوی 
یک هـــزار و ۶۰۰ مـــورد وام ازدواج بـــه 
مبلـــغ ۵۱ میلیـــارد و ۳۶۰ میلیـــون تومـــان 
ـــه  ـــت ک ـــده اس ـــت ش ـــان پرداخ ـــه متقاضی ب
ـــوط  ـــی مرب ـــترین پرداخت ـــا بیش ـــن آنه در بی
بـــه بانـــک کشـــاورزی بـــا ۴۳۷ مـــورد و 
۱۳ میلیـــون و ۴۷۰ میلیـــون تومـــان بـــوده 

اســـت.
فعالیت هـــای  بـــه  ادامـــه  در  درویشـــی 
ـــاره  ـــتان اش ـــن ازدواج ر شهرس ـــع خیری مجم
کـــرد و عنـــوان کـــرد: ســـال گذشـــته بـــا 
ــورد  ــتان ۵۸ مـ ــن  شهرسـ ــکاری خیریـ همـ
میلیـــون   ۱۸۱ ارزش  بـــه  کمک جهیزیـــه 
تومـــان بـــه زوج های هـــای نیازمنـــد اهـــداء 
ــار  ــه چهـ ــون بـ ــال تاکنـ ــه امسـ ــده کـ شـ
ـــیده  ـــان رس ـــون توم ـــغ 2۶ میلی ـــه مبل ـــورد ب م

اســـت.
وی در خصـــوص فعالیـــت ســـازمان های 
ــرد:  ــان کـ ــز بیـ ــد نیـ ــاد در نهاونـ مردم نهـ
ــازمان  ــورد سـ ــار مـ ــر چهـ ــال حاضـ در حـ
ـــوزه  ـــتان در ح ـــطح شهرس ـــاد در س ـــردم نه م

ــی، ســـامت و روان  ــگیری از خودکشـ پیشـ
جامعـــه و  توانمندســـازی بیمـــاران خـــاص 

فعالیـــت دارنـــد.
ــز  ــدار نیـ ــی فرمانـ ــی امنیتـ ــاون سیاسـ معـ
در ادامـــه ایـــن جلســـه گفـــت: در بحـــث 
افزایـــش آمـــار طـــاق در شهرســـتان بایـــد 
ـــه فرهنگـــی در شهرســـتان تشـــکیل  ـــک کمیت ی
شـــود زیـــرا بـــا توجـــه بـــه بحـــث آمـــار 
طـــاق در شهرســـتان آســـیب شناســـی 
ـــایی  ـــد شناس ـــل بای ـــت و عل ـــاز اس ـــدی نی ج

شـــود.
مهـــدی جالونـــد ادامـــه داد: همچنیـــن بـــا 

ـــدس ازدواج و  ـــر مق ـــت ام ـــه اهمی ـــه ب توج
ـــاوره  ـــز مش ـــد مراک ـــاق بای ـــگیری از ط پیش
ازدواج در مراکـــز بخش هـــای شهرســـتان 
جوانـــان  و  ورزش  اداره  کمـــک  بـــا 

ــود. ــدازی شـ راه انـ
ـــک  ـــان را ی ـــرای جوان ـــزه ب ـــاد انگی وی ایج
اولویـــت مهـــم دانســـت و افـــزود: بـــه 
منظـــور برنامه ریـــزی بـــرای جوانـــان بایـــد 
ـــتفاده  ـــه اس ـــر از جامع ـــن قش ـــت همی از ظرفی
ـــود  ـــای خ ـــه نیازه ـــان ب ـــه جوان ـــود چراک ش

آگاه تـــر هســـتند.
بانک هـــای  کـــرد:  تصریـــح  جالونـــد 
شهرســـتان بایـــد پرداخـــت تســـهیات 
ازدواج را در اولویـــت کار خـــود قـــرار 
ــهیات ازدواج  ــت تسـ ــد و در پرداخـ دهنـ
بـــه متقاضیـــان بایـــد کمتریـــن تضمیـــن را 

ــد. ــا بگیرنـ از آن هـ
از  جلســـه  ایـــن  پایـــان  در  همچنیـــن 
دو بانـــک رفـــاه و بانـــک کشـــاورزی 
ــهیل  ــه وام ازدواج و تسـ ــث ارائـ در بحـ
کارگـــروه  ایـــن  در  جوانـــان  امـــور 

قدردانـــی شـــد.

ـــر  ـــر شناســـایی پیک ـــد: خب ـــاد نهاون  فری
ــری« از  ــد قنبـ ــی محمـ ــهید »علـ ــر شـ مطهـ
ـــد  ـــتان نهاون ـــان شهرس ـــتای بی ـــهدای روس ش
ــی  ــور جمعـ ــا حضـ ــال بـ ــس از ۳۴ سـ پـ
از مســـئولین بـــه خانـــواده ایـــن شـــهید 

ــد. ــاع داده شـ ــام اطـ واالمقـ
ـــتان  ـــن اس ـــتجوی مفقودی ـــه جس ـــده کمیت نماین

همـــدان از شناســـایی پیکـــر شـــهید »علـــی 
ـــر داد. ـــال خب ـــس از ۳۴ س ـــری« پ ـــد قنب محم

ــری «  ــد قنبـ ــی محمـ ــهید » علـ ــر شـ پیکـ
ــرام دوست پرســـت در  ــد، بهـ ــایی شـ شناسـ
ـــایی  ـــه شناس ـــاره ب ـــا اش ـــگاران ب ـــع خبرن جم
ـــد  ـــی محم ـــهید »عل ـــه ش ـــدار وظیف ـــر پاس پیک
ـــن  ـــر ای ـــر مطه ـــت: پیک ـــار داش ـــری« اظه قنب

شـــهید چنـــدی پیـــش در جریـــان تفحـــص 
ــه  ــط کمیتـ ــهدا توسـ ــر شـ ــای مطهـ پیکرهـ
جســـت و جـــوی مفقودیـــن کشـــف و بـــه 

میهـــن اســـامی بازگشـــت.
ــری  ــد قنبـ ــهید » علی محمـ ــزود:  شـ وی افـ
ــود  ــین)ع( بـ ــار الحسـ ــکر۳2 انصـ « از لشـ
ـــوان  ـــه عن ـــاه ۱۳۶۵ ب ـــهریور م ـــه در 2۱ ش ک
پاســـدار وظیفـــه در جبهـــه حضـــور یافـــت 
ــع  ــه رفیـ ــه درجـ ــون بـ ــره مجنـ و در جزیـ

شـــهادت نایـــل آمـــد.
ـــن  ـــوی مفقودی ـــت وج ـــه جس ـــده کمیت نماین
اســـتان همـــدان گفـــت: خبـــر بازگشـــت و 
ـــح  ـــهید صب ـــن ش ـــر ای ـــر مطه ـــایی پیک شناس
ــا  ــاه ۱۳۹۹ بـ ــرداد مـ ــنبه 2۹ مـ روز چهارشـ
ـــواده  ـــه خان ـــئوالن ب ـــی از مس ـــور جمع حض

ـــد. ـــاع داده ش ـــز اط ـــهید عزی ـــن ش ای
وی دربـــاره جزئیـــات مراســـم های ایـــن 
شـــهید بیـــان کـــرد: از آنجـــا کـــه خانـــواده 
ـــم  ـــتند تصمی ـــد هس ـــاکن نهاون ـــهید س ـــن ش ای
ــم ها وی از  ــزاری مراسـ ــرای برگـ ــی بـ نهایـ
ـــتان  ـــهدای شهرس ـــل ازش ـــتاد تجلی ـــق س طری

ــود. ــام می شـ ــد اعـ نهاونـ
ــهید علـــی محمـــد قنبـــری از شـــهدای  شـ
ـــد  ـــتان نهاون ـــان شهرس ـــتای بی ـــرافراز روس س
اســـت کـــه در مـــاه محـــرم ســـال ۶۵ بـــه 
شـــهادت رســـید و در آســـتانه مـــاه محـــرم 
ـــام  ـــهید واالمق ـــن ش ـــر ای ـــر مطه ـــال پیک امس
ـــال دوری از  ـــس از ۳۴ س ـــد و پ ـــایی ش شناس

ـــردد. ـــاز می گ ـــواده ب ـــوش خان ـــه آغ ـــن ب وط
ــده  ــام شـ ــای اعـ ــه ریزی هـ ــق برنامـ طبـ
ــدر روز  ــهید گرانقـ ــن شـ ــر ایـ ــر مطهـ پیکـ
دوشـــنبه ســـوم شـــهریور مـــاه ۱۳۹۹ در 
روســـتای بیـــان شهرســـتان نهاونـــد تشـــییع 

خواهـــد شـــد.

پس از ۳۴ سال؛

پیکر شهید »علی محمد قنبری« شناسایی شد و در روستای بیان شهرستان نهاوند آرام گرفت 

افتتاح و کلنگ زنی 50 پروژه درهفته دولت 
در شهرستان نهاوند 

بحران افزایش آمار طالق در شهرستان نهاوند

عاشورا
ــه  ــاره ب ــا اش ــد ب ــدار نهاون فرمان
کلنــگ زنــی 320 واحــد مســکن 
شــهید  شــهرک  در  اجتماعــی 
ــدری اظهــار داشــت: از مجمــوع  حی
ایــن طرح هــا تعــداد 3۹ پــروژه 
 ۵00 و  میلیــارد   ۴۶۵ اعتبــار  بــا 
بهــره  و  افتتــاح  تومــان  میلیــون 
پــروژه   ۱۱ و  می شــود  بــرداری 
و  میلیــارد   ۱۱۷ اعتبــار  بــا  نیــز 
ــود  ــی می ش ــگ زن ــان کلن ۵00 توم

شهرســتان  در  دولــت  هفتــه  در 
ــی،  ــرح عمران ــش از ۵0 ط ــد بی نهاون
و  افتتــاح  کشــاورزی  خدماتــی، 
کلنــگ زنــی می شــود تــا مــردم 
از  تحریم هــا  ســخت  شــرایط  در 
خدمــات آنهــا بهره بــرداری کننــد.
داده   اختصــاص  اعتبــار  افــزود:  وی 
شــده بــرای ایــن طرح هــا بیــش 
از ۵۸3 میلیــارد تومــان اســت کــه 
بــرای  خوبــی  توســعه  و  اشــتغال  
شهرســتان در بــر خواهــد داشــت

ــای  ــوی بانک ه ــته از س ــال گذش س
عامــل شهرســتان یک هــزار و ۶00 
مــورد وام ازدواج بــه مبلــغ ۵۱ میلیــارد 
ــان  ــه متقاضی ــان ب ــون توم و 3۶0 میلی
پرداخــت شــده اســت کــه در بیــن آنها 
بیشــترین پرداختــی مربــوط بــه بانــک 
کشــاورزی بــا ۴3۷ مــورد و ۱3 میلیــون 
ــت ــوده اس ــان ب ــون توم و ۴۷0 میلی

شعر عاشورایی محتشم کاشانی
باز این چه شورش است، که در خلق عالم است

باز این چه نوحه و، چه عزا و، چه ماتم است؟
باز این چه رستخیز عظیمست، کز زمین

بي نفخ صور، خاسته تا عرش اعظم است
این صبح تیره، باز دمیده از کجا، کزو

کار جهان و، وضع جهان، جمله درهم است
گویا طلوع میکند از مغرب، آفتاب

کآشوب، در تمامي ذرات عالم است
گر خوانمش قیامت دنیا، بعید نیست

این رستخیز عام، که نامش محرم است
در بارگاه قدس، که جام مال نیست

سرهاي قدسیان، همه بر زانوي غم است
جن و ملک، بر آدمیان، نوحه مي کنند

گویا عزاي اشرف اوالد آدم است
خورشید آسمان و زمین، نور مشرقین

رورده ي کنار رسول خدا، حسین
■ بند دوم:

کشتي شکست خورده طوفان کربا
در خاک و خون طپیده ي میدان کربا

گر چشم روزگار بر او فاش مي گریست
خون مي گذشت از سر ایوان کربا

نگرفت دست دهر گابي به غیر اشک
زان گل که شد شکفته به بستان کربا

از آب هم مضایقه کردند کوفیان
خوش داشتند حرمت مهمان کربا

بودند دیو و در، همه سیراب و مي مکید
خاتم، ز قحط آب، سلیمان کربا

زان تشنگان، هنوز به عیوق مي رسد
فریاد العطش ز بیابان کربا

آه از دمي که لشگر اعدا، نکرده شرم
کردند، رو بخیمه سلطان کربا

آندم فلک بر آتش غیرت سپند شد
کز خوف خصم در حرم افغان بلند شد

 ■ بند سوم:
کاش آنزمان، سرادق گردون، نگون شدي

وین خرگه بلند ستون، بیستون شدي
کاش آنزمان در آمدي، از کوه تا بکوه

سیل سیه که روي زمین، نیلگون شدي
کاش آنزمان ز آه جهانسوز اهلبیت

یک شعله، برق خرمن گردون دون شدي
کاش آنزمان که این حرکت کرد آسمان

سیماب وار، گوي بي سکون شدي
کاش آنزمان که پیکر او شد درون خاک

جان جهانیان، همه از تن، برون شدي
کاش آنزمان که کشتي آل عبا، شکست

عالم تمام، غرقه ي دریاي خون شدي
آن انتقام گر نفتادي، بروز حشر

با این عمل، معامله ي دهر چون شدي
آل نبي )ص(، چو دست تظلم بر آورند

ارکان عرش ار، به تاطم درآورند
■ بند چهارم:

بر خوان غم، چو عالمیان را صا زدند
اول صا به سلسله ي انبیا زدند

نوبت به اولیا چو رسید، آسمان طپید
زان ضربتي که بر سر شیر خدا زدند

آن در که جبرئیل امین بود خادمش
اهل ستم به پهلوي خیر نساء زدند

بس آتش ز اخگر الماس ریزه ها
افروختند و در حسن مجتبا زدند

وانگه سرادقي که ملک محرمش نبود
کندند از مد ینه و در کربا زدند

وز تیشه ي ستیزه در آن دشت، کوفیان
بس نخلها ز گلشن آل عبا زدند

پس ضربتي کز آن جگر مصطفي درید
بر حلق تشنه ي خلف مرتضا زدند

اهل حرم، دریده گریبان، گشوده موي
فریاد بر در حرم کبریا زدند

روح االمین نهاده بزانو سر حجاب
تاریک شد ز دیدن آن چشم آفتاب

■ بند پنجم
چون خون زحلق تشنه او، بر زمین رسید

جوش از زمین، به ذروه ي عرش برین رسید
نزدیک شد، که خانه ي ایمان شود خراب

از بس شکستها، که به ارکان دین رسید
نخل بلند او چه خسان، بر زمین زدند

طوفان به آسمان، ز غبار زمین رسید
باد، آن غبار چون به مزار نبي رساند

گرد از مدینه، بر فلک هفتمین رسید
یکباره جامه، در خم گردون، به نیل زد

چون این خبر به عیسي گردون نشین رسید
پر شد فلک ز غلغله چون نوبت خروش

از انبیا به حضرت روح االمین رسید
کرد این خیال، وهم غلط کار، کان غبار

تا دامن جال جهان آفرین، رسید
هست از مال، گر چه بري، ذات الجال

او در دلست و، هیچ دلي، نیست بي مال
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ندای پیشرفت و توسعه

کل اخبار لبنان را بگذارید کنار، این متن را بخوانید
 فریاد نهاوند: حسین شریعتمداری مدیر مسئول 
روزنامه کیهان در یادداشتی تحت عنوان »این رد پاها 

را دنبال کنید«، نوشت: 
ابتدا، این چند خبر مســتند را مرور کنید و ســپس 
درباره نتیجه ای که از مجموع آنها گرفته شده است، 

قضاوت کنید:
■ انفجــار مهیب عصر سه شــنبه بیــروت در انبار 
شــماره ۱۲ این شــهر بندری اتفاق افتاده و تاکنون 
بیش از ۱۰۰ کشته و ۵۰۰۰ مجروح برجای گذاشته 
و این درحالی است که هنوز تعداد قابل توجهی از 
قربانیان زیر آوار هســتند و جست وجو برای یافتن 

کشته شده ها و مجروحان ادامه دارد.
■ در ســال ۲۰۱۴ میالدی -۶ ســال قبل- کشتی 
روسوس که با پرچم مولداوی از باتومی گرجستان 
به سوی موزامبیک می رفت در آب های مدیترانه و 
در نزدیکی سواحل بیروت دچار نقص فنی می شود 
و در بندر بیروت پهلو می گیرد. این کشــتی حامل 

۲۷۵۰ تن نیترات آمونیوم بود.
■ مقامات لبنانی بعد از بازرســی کشتی و پی بردن 
به محموله آن، کشــتی را متوقف می کنند و سپس 
کاپیتان و ۴ خدمه آن را بازداشــت و به بقیه اجازه 

بازگشت به کشورهایشان را می دهند.
■ مقامات لبنانی برای پیشــگیری از خطر احتمالی 
تصمیم می گیرند محموله را به یکی از انبارهای بندر 
بیــروت منتقل کنند تا برای فروش و یا انتقال آن به 
کشور مبدأ اقدام شود و در پی این تصمیم ۲۷۵۰ تن 
نیترات آمونیوم به انبار بزرگ شماره ۱۲ بندر بیروت 

منتقل شده و دپو می شود.
■ در فاصله زمانی میان توقف کشــتی روسوس در 
بندر بیروت و انتقال محموله نیترات آمونیوم به انبار 
شــماره ۱۲ تا زمان انفجار هولناک عصر سه شنبه ، 
بارها مقامات بندر بیروت با اشــاره به مخاطره آمیز 
بودن محموله دپو شــده، خواستار انتقال و یا اتخاذ 
تدبیر دیگری برای پیشــگیری از خطر احتمالی آن 
شــده بودند که ظاهراً به این درخواســت ها توجه 

چندانی نشده است!.
■ بندر بیروت که اکنون به ویرانه تبدیل شده است 
اصلی ترین بندر تجاری لبنان بود و ســاالنه بیش از 
۳ هزار کشــتی در آن پهلــو می گرفته و عمده ترین 
مرکز واردات و صادرات لبنان بوده است. بیشترین 
و تقریباً نزدیک بــه تمامی ذخایر گندم ، دارو ، مواد 
غذایــی و مایحتاج روزانه مــردم لبنان در انبارهای 
این بندر نگاهداری می شــد که در اثر انفجار از بین 
رفته اســت. بیش از ۳۰۰ هزار نفر از مردم بیروت 
خانــه و کاشــانه خــود را از دســت داده و آواره 
شده اند. بیمارستان ها تخریب شده و چند بیمارستان 

باقی مانده نیز به بیمــاران کرونایی اختصاص دارد 
که به ناچار تعداد فراوانــی از آنها را برای مداوای 
مجروحــان تخلیه کرده اند. بیــش از ۵ میلیارد دالر 
برآورد اولیه خســارات است که با توجه به شرایط 
کنونی لبنــان، تحریم ها و کاهــش ارزش پول این 

کشور، بر ابعاد فاجعه می افزاید.
■ دولت لبنــان مدتی بعد از پهلو گرفتن کشــتی 
روســوس با توجه به مخاطره آمیــز بودن محموله 
کشــتی که قابلیت اشــتعال و انفجار زیادی داشت 
به صاحبان و وکالی این کشــتی اعالم می کند که 
می توانند کشــتی و محموله آن را بــه مقصد و یا 
مبدأ بارگیری بازگردانند، ولی نه صاحبان کشــتی 
روســوس و نه وکالی آنها به این دســتور توجهی 
نمی کنند و کشــتی در بندر بیروت رها شــده باقی 
می ماند! این درخواســت بیــش از ۳بار به صاحبان 
کشــتی و وکالی آنها ابالغ می شــود و نتیجه ای به 
دســت نمی آید و آنها همواره از تحویل کشــتی و 
محموله آن خودداری می ورزند! و این سؤال در میان 
است که چرا اصرار داشته اند این محموله خطرناک 
و قابل انفجار در بیروت باقی بماند؟! و اگر موضوع 
در چارچوب تجارت بوده است چرا صاحبان کشتی 
از تحویل گرفتن کشتی و حمل محموله ۲۷۵۰ تنی 
آن که به مقصد موزامبیک بارگیری شده و در اسناد 

این محموله نیز آمده است، خودداری ورزیده اند؟!

■ در گزارش هــای بنــدر بیــروت از پهلو گرفتن 
کشتی روســوس که اعالم شده به علت نقص فنی 
در آب های ســاحلی لبنان بوده اســت، اشاره ای به 
نوع نقص فنی نشده اســت. این نکته از آن جهت 
حائز اهمیت است که بندر بیروت در مسیر تجاری 
گرجستان به موزامبیک نبوده است و این احتمال را 
قوت می بخشد که نقص فنی روسوس بهانه ای برای 
پهلو گرفتن در بندر بیروت بوده اســت! مخصوصًا 
آنکه کشتی یاد شده حتی بعد از برطرف شدن نقص 
فنی نیز حاضر به ترک بیروت نشــده و این تاخیر 

سؤال بر انگیز را تا تخلیه کامل محموله مخاطره آمیز 
۲۷۵۰ تنی نیترات آمونیوم و دپوی آن در انبار شماره 

۱۲ بندر بیروت ادامه داده است!
■ ســندی که از وزارت دفــاع )بخوانید وزارت 
جنگ( رژیم صهیونیستی منتشر شده و به صورت 
عکس هوایی است نشــان می دهد که محل انبار 
شــماره ۱۲ بندر بیروت یعنــی انباری که ۲۷۵۰ 
تن نیترات آمونیوم در آن دپو شــده بود، در سال 
۲۰۱۸ به عنوان یکی از اهداف حمله جنگنده های 

رژیم صهیونیستی عالمت گذاری شده است!
■ در فرهنگ سیاســی و نظامــی از عملیاتی یاد 
می شــود که دشــمن علیه حریف به کار می گیرد 
ولــی بنا به دالیلــی، از جمله تــرس از انتقام و 
عملیات مقابله به مثل، ترجیح می دهد اوالً ســند 
مشــخصی باقی نگذارد که از انتســاب عملیات 
به او حکایــت کند و ثانیًا؛ به طــور ضمنی و از 
زبان دیگران احتمال انجــام آن عملیات به خود 
و هــدف از آن را تبلیغ کند. به عنوان مثال بعد از 
خرابکاری اخیر در ســایت نطنز که توسط عوامل 
نفوذی وابسته به رژیم صهیونیستی صورت گرفته 
بود، درحالی که مقامات رسمی رژیم صهیونیستی 
از وحشــت انتقام ایران اســالمی درباره ارتباط 
آن با اســرائیل ســاکت بودند ، آویگدور لیبرمن، 
وزیر جنگ ســابق این رژیم که مسئولیت رسمی 

نداشــت اعالم کرد از یک مقام اطالعاتی شنیده 
اســت که انفجار ســایت نطنز کار اسرائیل بوده 
اســت! )بگذریم که چه پاســخی در انتظار این 

جرثومه های فساد و تباهی خواهد بود .)
■  ســاعاتی بعد از انفجار مهیب سه شنبه بیروت، 
دو رســانه رســمی رژیم میهمــان و کودک کش 
آل ســعود، العربیه و ایندیپندنت، اعالم کردند که 
انفجار کار اســرائیل بوده اســت و این هزینه ای 
اســت که مردم لبنان به خاطــر حضور حزب اهلل 
در این کشــور متحمل شده اند! حکومت وحشی 
عربســتان نه فقط نزدیک ترین کشور عربی بلکه 
یکــی از نزدیک ترین کشــورهای دنیــا به رژیم 
صهیونیســتی اســت و نمی توان پذیرفت که این 
رژیم را به جنایت هولنــاک انفجار بیروت متهم 
کند! ولی چرا چنین می کند؟! مخصوصًا آنکه بعد 
از انتســاب انفجار به اسرائیل علت این جنایت را 
همراه با آدرس پیشــگیری از آن را نیز گوشــزد 
می کند! بایــد حزب اهلل لبنان از دایره سیاســی و 
امنیتی این کشــور حذف شــود تا جنایت مشابه 

دیگری در پی نباشد!
■  همین حرکت را از جانب آمریکا نیز شــاهد 
هســتیم. دونالد ترامــپ رئیس جمهــور آمریکا 
برکنار شــده و  با ســعد حریری، نخســت وزیر 
مهره اســرائیلی- آمریکایی شــناخته شده تماس 
می گیــرد و با وی درباره انفجار بیروت گفت و گو 
می کند. دقت کنید، بر اســاس عرف شناخته شده 
سیاســی، رئیس جمهور آمریکا باید با آقای»حسن 
دیاب« که همتای اوست تماس بگیرد ولی چرا با 
ســعد حریری؟! پاسخ هرگز نمی تواند غیر از این 
باشد که ترامپ در پی آن بوده است که نارضایتی 
در حد و اندازه عصبانیت آمریکا از برکناری سعد 
حریری -مهره وابســته آمریکایی اسرائیلی- را به 
مردم لبنان نشــان بدهد. نکته درخور توجه اینکه 
ســعد حریری نیز بالفاصله بعد از تماس ترامپ، 
در مصاحبــه ای، دولــت لبنــان را مقصر معرفی 
می کند! یعنی همان دولتی که آمریکا و اســرائیل 
به شــدت از روی کار آمدن آن و تن ندادنش به 

باج خواهی آنها نگران و عصبانی هستند.
■  همان گونــه که مالحظه می کنید بســیاری از 
اسناد و شــواهد موجود از دست های پشت پرده 
آمریکا و رژیم صهیونیستی در انفجار جنایتکارانه 
عصر سه شنبه بیروت حکایت می کنند. مخصوصًا 
آنکه این دو رژیم صدها جنایت مشــابه دیگر را 
نیــز در کارنامه ســیاه خود دارند و بارها نشــان 
داده اند که برای رســیدن بــه اهداف پلید خود از 

انجام هیچ جنایتی روی گردان نیستند.

نهاوند به مقصد دائم گردشگری در کشور 
تبدیل می شود

ـــام  ـــات انج ـــا اقدام ـــت: ب ـــد گف ـــهردار نهاون ـــد: ش ـــاد نهاون  فری
شـــده قطعـــًا طـــی چنـــد ســـال آینـــده شـــهر نهاونـــد بـــه یـــک 
مقصـــد دائـــم و ثابـــت گردشـــگری در کشـــور تبدیـــل خواهـــد 

ـــد. ش
محمـــد حســـین پور در جمـــع خبرنـــگاران بـــه مناســـبت هفتـــه 
خبرنـــگار اظهـــار داشـــت: بـــرای اجـــرای پروژه هـــای عمرانـــی 
ـــته ام  ـــودم را گذاش ـــوان خ ـــام ت ـــن تم ـــد م ـــهر نهاون ـــطح ش در س
ـــه  ـــی ک ـــام دادم و حمایت ـــتا انج ـــن راس ـــن در ای ـــه م ـــی ک و اقدامات
ـــگاران  ـــات خبرن ـــر زحم ـــه خاط ـــد ب ـــن می کنن ـــد از م ـــردم دارن م

ـــت. اس
وی اظهـــار داشـــت: اقداماتـــی کـــه تاکنـــون انجـــام شـــده بـــا 
همـــکاری مدیریـــت شـــهری و شـــورای شـــهر بـــوده و همـــه 
ـــی  ـــن را خیل ـــهر م ـــورای ش ـــد و ش ـــم داده ان ـــت ه ـــه دس ـــت ب دس
ــی  ــد اجرایـ ــن در رونـ ــتر از مـ ــی بیشـ ــد حتـ ــت کرده انـ حمایـ

ــد. ــور دارنـ ــا حضـ پروژه هـ
ـــد  ـــم در نهاون ـــالش می کن ـــن ت ـــرد: م ـــح ک ـــد تصری ـــهردار نهاون ش
کارهـــای زیـــر بنایـــی انجـــام می دهـــم و در پنـــج ســـال دیگـــر 
ــد بـــه خصـــوص در قســـمت خروجـــی و ورودی  ــهر نهاونـ شـ

شـــهر بســـیار دیدنـــی و زیبـــا می شـــود.
وی بـــا بیـــان اینکـــه بـــرای توســـعه شـــهر بایـــد همـــه همـــراه 
ــوا  ــر آب و هـ ــد از نظـ ــهر نهاونـ ــزود: شـ ــوند، افـ ــدل شـ و یکـ
و طبیعـــت پتانســـیل های زیـــادی دارد و حقـــش بیشـــتر از 
ـــای  ـــد تالش ه ـــهر بای ـــن ش ـــتر ای ـــعه بیش ـــرای توس ـــت و ب اینهاس

بیشـــتری کنیـــم.
ــای  ــی پروژه  هـ ــود بی پولـ ــا وجـ ــرد: بـ ــوان کـ ــین پور عنـ حسـ
عمرانـــی زیـــادی را در ســـطح شـــهر نهاونـــد انجـــام دادیـــم و 
ــد  ــنامه نهاونـ ــم شناسـ ــام دادیـ ــا انجـ ــه مـ ــی کـ ــا اقداماتـ قطعـ

خواهنـــد بـــود.
وی بیـــان کـــرد: وضعیـــت پروژه هـــای عمرانـــی در شـــهر کـــه 
ـــا و  ـــای ادعاه ـــم گوی ـــت ه ـــده اس ـــل ش ـــی تبدی ـــه کارگاه خدمات ب

صحبت هـــای مدیریـــت شـــهری اســـت.
شـــهردار نهاونـــد گفـــت: بـــا اجـــرای پروژه هایـــی ماننـــد بـــام 
ـــت  ـــره حرم ـــیل و غی ـــزی، مس ـــدان مرک ـــاغ، می ـــار ب ـــد، چه نهاون
ـــه  ـــم ک ـــد کاری کنی ـــا بای ـــده و م ـــت ش ـــد رعای ـــهر نهاون ـــدن ش تم

ـــرد. ـــرار بگی ـــو ق ـــده الگ ـــد در آین ـــهر نهاون ش
وی اضافـــه کـــرد: مـــا امانتـــدار خوبـــی بـــرای عـــوارض مـــردم 
ــرج  ــوارض را خـ ــن عـ ــزی ایـ ــا برنامه ریـ ــون بـ ــم و تاکنـ بودیـ
ـــار  ـــائل را کن ـــه مس ـــد هم ـــهر بای ـــعه ش ـــث توس ـــم و در بح کرده ای

بگذاریـــم زیـــرا یک دســـت صـــدا نـــدارد.
حســـین پور بـــا اینکـــه طـــرح ســـی ســـاله بـــام نهاونـــد توســـط 
شـــهرداری و بـــا کمـــک نماینـــده شهرســـتان در مجلـــس آمـــاده 
ــام  ــروژه بـ ــد از پـ ــردم نهاونـ ــرد: مـ ــح کـ ــت، تصریـ ــده اسـ شـ
ـــتا  ـــن راس ـــد و در همی ـــت کردن ـــتقبال و حمای ـــی اس ـــد خیل نهاون
ـــام  ـــه در ب ـــم ک ـــه کردی ـــام اضاف ـــن ب ـــوط در ای ـــتان بل ـــک بوس ی
ـــد و  ـــته باش ـــهروندان داش ـــتن ش ـــرای نشس ـــتری ب ـــای بیش ـــه ج ک
ـــم  ـــه خواهی ـــام اضاف ـــن ب ـــر در ای ـــتان دیگ ـــک بوس ـــز ی ـــده نی در آین
کـــرد و بـــا چـــاه آبـــی کـــه از بـــاغ بهشـــت بـــرای ایـــن بـــام 

می کشـــیم مشـــکل تامیـــن آب بـــام مرتفـــع خواهـــد شـــد.
ـــا در  ـــز م ـــه نی ـــن و ماس ـــدن ش ـــدازی مع ـــا راه ان ـــه داد: ب وی ادام
ــیل  ــروژه مسـ ــویم و پـ ــاز می شـ ــوش بی نیـ ــه کف پـ ــث تهیـ بحـ
ـــاده  ـــش را آم ـــال طرح ـــن قب ـــز م ـــود نی ـــام می ش ـــه دارد انج ـــم ک ه

ـــرده ام. ک
ـــمت  ـــد از س ـــهر نهاون ـــه ورودی ش ـــاره ب ـــا اش ـــد ب ـــهردار نهاون ش
ـــرد  ـــمت بروج ـــد از س ـــهر نهاون ـــرد: وروری ش ـــوان ک ـــرد، عن بروج
ـــهر  ـــأن ش ـــت و در ش ـــب اس ـــیار نامناس ـــکل دارد و بس ـــا مش واقع
ـــاده  ـــز آم ـــمت را نی ـــن قس ـــرح ای ـــم ط ـــا داری ـــت و م ـــد نیس نهاون

می کنیـــم.
وی بیـــان کـــرد: بـــا ایـــن اقدامـــات انجـــام شـــده قطعـــا طـــی 
ـــت  ـــم و ثاب ـــد دائ ـــک مقص ـــه ی ـــد ب ـــهر نهاون ـــده ش ـــال آین ـــد س چن

ـــد. ـــد ش ـــل خواه ـــور تبدی ـــگری در کش گردش
ـــطح  ـــون در س ـــه تاکن ـــی ک ـــای عمران ـــزود: پروژه ه ـــین پور اف حس
ـــروج  ـــهری و خ ـــعه ش ـــدف توس ـــا ه ـــده ب ـــرا ش ـــد اج ـــهر نهاون ش
نهاونـــد از یکنواختـــی و رکـــود بـــوده اســـت و برنامه هـــای 
ـــرا  ـــه و اج ـــل ادام ـــم قاب ـــا ه ـــد از م ـــه بع ـــم ک ـــم داری ـــددی ه متع

ـــود. ـــد ب خواه
رئیـــس شـــورای شـــهر نهاونـــد نیـــز در ادامـــه ایـــن نشســـت 
ـــورا  ـــام ش ـــه ن ـــهر ب ـــزی ش ـــدان مرک ـــذاری می ـــل نامگ ـــاره دلی درب
ــدان  ــذاری میـ ــاده ۸۰ نامگـ ــد ۲۴ مـ ــتفاده از بنـ ــا اسـ ــت: بـ گفـ
مرکـــزی انجـــام شـــده اســـت و کار غیرقانونـــی نبـــوده اســـت.
ـــت  ـــی هس ـــهر دارای جایگاه ـــورای ش ـــدم ش ـــزود: معتق ـــی اف ملک

ـــد. ـــذاری باش ـــن نامگ ـــد ای ـــه در ح ک

خبر

شــهریور ۱۳۲۰ آغاز شــد در حالی که دومین 
ســال از جنگ جهانی دوم بود که می گذشــت 
و دنیا ســخت درتب و تاب جنگ و مشــغول 
جمع آوری تدارکات خود از جمله ســوخت، 
آذوقه، حمــل و نقل و....بود قطعا ایران یکی از 
راههــای اصلی تامین این نیازهای دول در حال 
جنگ بود. ایــران مورد تهاجم انگلیس و روس 
قرار گرفت تامین نیازهــا و تدارکات تنها یک 
دلیل این اشغال بود. از سال ۱۳۰۸ به بعد تقریبًا 
ایــن آلمان بود که جایگزین اســتعمار روس و 
انگلیس شده بود و بیشــتر صادرات و واردات 
ما با با کشــور آلمان انجام می شد. قطعی بود که 
مهره خود کاشــته آنها در ایران، رضا شاه، دیگر 
سودی برای آنها نداشت بنابراین جنگ بهانه ای 
شــد تا با برکناری رضا شــاه دوباره به جایگاه 

اصلی خود در ایران برگردند. رضا شاه برکنار و 
محمد رضاشاه جانشین وی شد. ارتشی که رضا 
شاه برای ساخت و قدرت مند کردن آن بیش از 
۴۰ درصد بودجه کشور را صرف آن کرده بود و 
اینک می بایست قدرت خود را نشان میداد بدون 
هیج مقاومتی شکســت خورد و سربازان همه 
گریختند. قدرت ایل بختیاری بیشــتر از ارتش 
رضاشــاهی بود، چنان که شهره و آوازه غیرت 
آنان در دفاع از خود، انگلیسی هارا بر آن داشت 
که با آنها وارد مذاکره شوند، چون دریافته بودند 
بیشتر از اینکه از جانب ارتش رضا شاهی تهدید 
شوند از جانب ایل بختیاری تهدید خواهند شد. 
مهر ماه آغاز شــد کاماًل  واضح بود پاییز خوبی 
در راه نیســت، با این اوضاع، شرایط افتصادی 
و اجتماعی هم تغییر می کرد. روزنامه اطالعات  
ســه شــنبه اول مهر ۱۳۲۰ تیتر خود را اینگونه 
آغاز کــرد "... یک ملت هوشــمند و بیدار در 
مواردی که با مشــکالت بزرگی برخورد نموده 
اســت و تاریخ حیــات او وارد مرحله تازه ای 
می گردد. طبعًا بیش از سایر مواقع روح  ایمان 
و اتحــاد خود را تقویت نمــوده... امروز برای 
ملت ایران از نظر تاریخی یک موقع آزمایش و 
امتحان است و ما باید بکوشیم از این آزمایش 
رو ســفید بیرون آمــده.." همانطور که از متن 
مقاله پیداســت اوضاع و شرایط خوب نیست، 
باز پای ملت در میان اســت صبر و شکیبایی، 
پس دادن آزمایش بــا تقویت روح و ایمان..... 
کاری که بعد از گذشــت حــدود هفتاد و پنج 

سال هنوز ادامه دارد....
بگذریــم برویم ســراغ همان تاریــخ تاریک 
خودمان. شمال تا جنوب مورد تصرف انگلیس 
و روس قرار گرفت. راه آهن شمال تا جنوبی که 
در مدت ۱۲ ســال هزینه آن از شیره جان مردم 
یعنی مالیات قند و شکرتأمین شده بود اینک که 
وقت بهره بردن مردم بود درخدمت متفقین قرار 
گرفت. کامیونها و وساسل نقلیه عمومی هم در 
دســت آنها بود آنقدر که به گزارش روزنامهای 
چپ آن دوران مانند داد ،پرچم ماهها میگذشت 
و کامیونی یا وســیله نبود که یک کیلو گندم یا 
قندو شکر به روستاهها و شهرها حمل کند حتی 
حیوانــات باری هم مــورد تصرف قوای روس 
و انگلیس قرار میگرفت.شــمال ایران کامال در 
دست روسها بود، عبور مرورو وارد شدن ارزاق 
یا خارج شــدن آن به شهر های شــمالی نیز با 

اجازه روسها صورت میگرفت.

" گرســنگی شــیوه بی نظیری برای مهار این 
 ۱۳9۵ قلی مجــد،  ".)محمد  اســت  کشــور 
در  بوالرد سفیربریتانیا  گفته سرریدر  ،ص۱۰( 
ایران کــه در طی تلگرافی بــه امریکا بهترین 
شــیوه برای مهار کــردن مــردم را قحطی و 
گرســنگی دادن به مردم ایران دانست و البته 
نادرســت هم نمی گفت قحطــی تحمیلی که 
گریبــان گیر ایران شــد مردم را بــرای چند 
ســال چنان درگیر رفع نیاز اساسی چون ارد 
و نــان قند و شــکر کرد و ســاعتها در صف 
کوپــن بودندکه حتی از جمیــع تظاهراتی که 
در شــهر های مختلف برای نبود گندم وقتدو 
شکرمی شــد یک تظاهرات برای حضور این 
نیروهــا بیگانه صورت نگرفــت که حق ملت 
ضعیف را گرفته و مســبب ایــن قحطی آنها 

بودند. 
البته گفتنی اســت ؛ که این ظلم فقط از جانب 

بیگانگان نبود در واقــع حضور آنها جرقه ای 
بود و شــعله ور شــدن آن توســط خودی ها 
و مامورین مســئولین دولتی کشــور خودمان 
بودعــده ای در ایــن گیر و دار که کشــور با 
قحطی دســته و پنجه نرم میکرد مشغول بهره 
بردن از شرایط جنگ ، بستن مال خود و سود 
بیشــتر و اندوختن سرمایه از راه گران فروشی 
و احتکار ارزاق اصلی، دزدیدن کوپن مردم و 
فروختن آن در بازار آزاد با قیمت بســیار باال 
و حتــی قاچاق آن کاالها به خارج از کشــور 
بودند. مجموع اقدامات موجب تشدید بحران 
می شد. نا ســالم بودن فضای اداری ایران بر 
هیچ کس پوشــیده نبود. دکتر میلسپو که برای 
بهبــود اوضاع اقتصادی برای بار دوم – یکبار 
در دوره رضا شــاه ۱۳۰۴ هم به ایران آمد - 
به ایــران آمده بود در کتــاب خاطرات خود 
بــه عینه این امررا متذکر شــده که دســتگاه 
اداری ایران مملو از فســاد و بالی جان مردم 
 ،۱۳۷۰ ایران،  آمریکاییها در  است. )ماموریت 

ص۱۶۴(.

 در گزارش هــای بنــدر بیــروت از 
پهلــو گرفتــن کشــتی روســوس 
ــص  ــت نق ــه عل ــده ب ــام ش ــه اع ک
فنــی در آب هــای ســاحلی لبنــان 
ــوع  ــه ن ــاره ای ب ــت، اش ــوده اس ب
ــن  ــت. ای ــده اس ــی نش ــص فن نق
ــت  ــز اهمی ــت حائ ــه از آن جه نکت
ــیر  ــروت در مس ــدر بی ــه بن ــت ک اس
ــک  ــه موزامبی ــتان ب ــاری گرجس تج
نبــوده اســت و ایــن احتمــال را 
ــی  ــص فن ــه نق ــد ک ــوت می بخش ق
روســوس بهانــه ای بــرای پهلــو 
گرفتــن در بنــدر بیــروت بوده اســت!

برگی از تاریخ 

■ مرضیه منصوری 
کارشناس ارشد تاریخ 

شهریور ۱۳۲۰ و اشغال ایران
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■ بشیر امیدوار 
ــای  ــهردار، آقـ ــای شـ ــدار، آقـ ــای فرمانـ آقـ
نماینـــده  و... ســـایر عزیزانـــی کـــه ردای 
و  پوشـــیده اند  را  جامعـــه  در  مدیریـــت 
بـــاالی  جایـــگاه  بیاناتشـــان  در  همیشـــه 
رســـانه ها را گوشـــزد می کننـــد، و معتقدنـــد 
کـــه رســـانه هـــا، رکـــن اساســـی توســـعه و 
ـــور هســـتند،  ـــت در پیشـــرفت ام ـــازوان مدیری ب
ـــه بزرگداشـــت  ـــه در هفت ـــود ک ـــن ب انصـــاف ای
مقـــام خبرنـــگار، بـــا حضـــور در دفاتـــر 
رســـانه ها در ســـطح شهرســـتان ســـاعاتی را 
در کنـــار اصحـــاب رســـانه و خبـــر ســـپری 
و  مشـــکالت  جریـــان  در  و  می کردنـــد 
امـــورات مربـــوط بـــه رســـانه ها قـــرار 

. فتنـــد می گر
ـــانه های  ـــا رس ـــاتی ب ـــزاری جلس ـــد برگ هرچن
ـــات  ـــی از زحم ـــوان قدردان ـــه عن ـــی ب گزینش
یکســـاله اهالـــی رســـانه و خبرنـــگاران ، 

اقدامـــی شایســـته امـــا کافـــی نیســـت.

البتـــه ایـــن مهـــم بـــه انجـــام نمـــی رســـد 
ــه از  ــعه یافتـ ــی توسـ ــه مدیرانـ ــر اینکـ مگـ
ــانه ها  ــیم و رسـ ــته باشـ ــری داشـ ــر فکـ نظـ
را مزاحـــم نداننـــد، بلکـــه رســـانه را از ارکان 

ــد. ــی نماینـ ــرفت تلقـ ــعه و پیشـ توسـ
ــورد گزینشـــی بعضـــی از ادارات بـــا  برخـ
رســـانه ها و ســـیاه و ســـفید دیـــدن آنهـــا از 
ـــف  ـــده ضع ـــان دهن ـــه نش ـــت ک ـــی اس معضالت
ــانه ها  ــه رسـ ــی کـ ــت. مدیرانـ ــران اسـ مدیـ
را بـــه عنـــوان روابـــط عمومـــی خـــود 
ــکاس  ــاد و انعـ ــه انتقـ ــد و هرگونـ می خواهنـ
ـــد  ـــی تابن ـــر نم ـــی را ب ـــات مردم ـــر و مطالب نظ

و رســـانه را در تنگنـــا قـــرار می دهنـــد. 
ـــاید  ـــد ش ـــد بدانن ـــران بای ـــته از مدی ـــن دس ای
رفتارشـــان در کوتـــاه مـــدت، ضعـــف و 
ـــد  ـــا در بلن ـــد ام ـــش ده ـــان را پوش ـــی آن ناتوان
ـــایر  ـــردم و س ـــرای م ـــان ب ـــت آن ـــدت، دس م
ـــد روزی  ـــه ب ـــد و چ ـــد ش ـــانه ها رو خواه رس

اســـت آن روز... )همیـــن(.

■ دکتر مریم قادری قهفرخی
)متخصص صنایع غذایی (
ـــال  ـــا، ح ـــروس کرون ـــیوع وی ـــه ش ـــه ب ـــا توج ب
و هـــوای مـــاه محـــرم امســـال بـــا ســـال های 
ـــد  ـــتا بای ـــن راس ـــت. در ای ـــاوت اس ـــته متف گذش
توجـــه ویـــژه ای بـــه نحـــوه تهیـــه، توزیـــع و 
اســـتفاده از نـــذورات داشـــته باشـــیم. طبیعـــی 
اســـت در ایـــن شـــرایط برخـــی افـــراد 
از پذیرفتـــن یـــا مصـــرف نـــذری پرهیـــز 
کننـــد. بـــه همیـــن دلیـــل توصیـــه می شـــود 
وزارت  مدنظـــر  دســـتورالعمل های  طبـــق 
ـــود  ـــل ش ـــا عم ـــی کرون ـــتاد مل ـــت و س بهداش
و در صورتـــی کـــه از نظـــر شـــرعی اشـــکالی 
نداشـــته باشـــد، نـــذورات متبرکـــه حســـینی 
ــع  ــه و توزیـ ــای مومنانـ ــمت کمک هـ ــه سـ بـ
مـــواد غذایـــی خـــام و خشـــک بـــه صـــورت 
ـــع  ـــیوه توزی ـــن ش ـــرود. ای ـــزل ب ـــل در من تحوی
نـــذورات شـــاید شـــور و حـــال نـــذری دادن 
ـــوض  ـــا در ع ـــد، ام ـــته باش ـــال را نداش ـــر س ه
ـــینی  ـــزاداران حس ـــالمتی ع ـــت، س ـــتی اس بهداش
ـــن  ـــالوه از ای ـــه ع ـــدازد و ب ـــر نمی ان ـــه خط را ب
ـــای  ـــی را در تنگن ـــواد غذای ـــوان م ـــق می ت طری
ــدان  ــت نیازمنـ ــه دسـ ــی بـ ــادی کنونـ اقتصـ

واقعـــی رســـاند.
ـــر  ـــای زی ـــه توصیه ه ـــه ب ـــه توج ـــن رابط در ای
ـــرم  ـــه اول مح ـــاز ده ـــه آغ ـــده ب ـــای مان در روزه
می توانـــد بـــه توزیـــع هرچـــه بهداشـــتی تـــر 

ـــد: ـــک کن ـــذورات کم ن
ـــواع  ـــج و ان ـــر برن ـــک نظی ـــی خش ـــواد غذای  م
ــر  ــده نظیـ ــدی شـ ــته بنـ ــی بسـ ــواد غذایـ مـ
روغـــن، رب گوجـــه فرنگـــی و ســـایر اقـــالم 
بســـته بنـــدی شـــده گزینه هـــای مناســـبی 
ـــای  ـــاندن کمک ه ـــذری و رس ـــع ن ـــرای توزی ب

شـــما بـــه دســـت نیازمنـــدان اســـت.
ــا  ــرغ یـ ــت مـ ــع گوشـ ــد توزیـ ــر قصـ  اگـ
ـــرما را در  ـــره س ـــد، زنجی ـــز را داری ـــت قرم گوش
ـــده  ـــالم ذکرش ـــرده و اق ـــظ ک ـــال حف ـــن انتق حی

ــل  ــب و در حداقـ ــدی مناسـ ــته بنـ ــا بسـ را بـ
زمـــان ممکـــن توزیـــع کنیـــد.
ـــه جـــا آوردن  ـــه ب ـــی ک  در صورت
ـــل  ـــرعی غیرقاب ـــر ش ـــذر از نظ ن
از  دســـته  آن  بـــود،  تغییـــر 
ـــد  ـــد دارن ـــه قص ـــدگان ک نذردهن
در منـــزل و بـــه صـــورت محـــدود 
ــق  ــد، طبـ ــه کننـ ــذری تهیـ نـ
دســـتورالعمل وزارت بهداشـــت 
بـــا نظـــارت کارشـــناس های 
بهداشـــتی پخـــت و توزیـــع را 

انجـــام دهنـــد.
 در صـــورت پخـــت نـــذری 
ـــع از  ـــان توزی ـــزل و در زم در من
ـــراد  ـــد و اف ـــراد بپرهیزی ـــع اف تجم
ــد  ــده در فرآینـ ــارکت کننـ مشـ
پخـــت و پـــز حتمـــا از ماســـک و 

ـــد. ـــتفاده کنن ـــتکش اس دس
ـــرای  ـــروف دردار ب ـــا از ظ  حتم
بســـته بنـــدی غـــذای نـــذری 

ـــد. ـــتفاده کنی اس
 از حضـــور افـــراد مبتـــال یـــا 
ـــم  ـــه عالئ ـــه هرگون ـــرادی ک اف

ـــه  ـــل تهی ـــد در مح ـــا دارن ـــه کرون ـــکوک ب مش
و توزیـــع غـــذای نـــذری پرهیـــز شـــود. هـــر 

ـــد،  ـــر باش ـــوت ت ـــز خل ـــت وپ ـــای پخ ـــه فض چ
ـــی رود. ـــر م ـــال باالت ـــره انتق ـــع زنجی ـــال قط احتم
 توزیـــع نـــذری بایـــد بـــه گونـــه ای صـــورت 
ـــود.  ـــری ش ـــردم جلوگی ـــع م ـــه از تجم ـــرد ک گی
ـــر اســـت غـــذا پـــس از بســـته بنـــدی توســـط  بهت
نـــذری دهنـــدگان بـــه صـــورت تحویـــل در 

ـــود. ـــع ش ـــازل توزی من
ـــیر و...  ـــای، ش ـــربت، چ ـــع ش ـــتگاه های توزی  ایس
ـــتعدی  ـــل مس ـــی، مح ـــات مردم ـــل تجمع ـــه دلی ب
ـــرادی  ـــتند. اف ـــا هس ـــروس کرون ـــال وی ـــرای انتق ب
ـــته اند  ـــی داش ـــن نذورات ـــل چنی ـــال های قب ـــه س ک
بهتـــر اســـت طبـــق دســـتورالعمل وزارت بهداشـــت 
ـــذر  ـــه ن ـــود را ب ـــذورات خ ـــع، ن ـــر مراج ـــا نظ و ب

ـــد. ـــل کنن ـــزاداران تبدی ـــن ع ـــک بی ـــع ماس توزی
ـــی  ـــق دســـتورالعمل وزارت بهداشـــت پذیرای  طب
در حیـــن مراســـم عـــزاداری ممنـــوع اســـت. 

اگـــر در برخـــی اماکـــن نوشـــیدنی یـــا مـــواد 
غذایـــی در حیـــن عـــزاداری توزیـــع شـــد، از 
مصـــرف آن پرهیـــز کنیـــد، زیـــرا بـــه دلیـــل 
تجمـــع احتمـــال آلودگـــی ظـــروف و انتقـــال 

آلودگـــی وجـــود دارد.
ـــاز و  ـــروف روب ـــه در ظ ـــی ک ـــول نذورات  از قب
ـــک  ـــدون ماس ـــراد ب ـــوی اف ـــوص از س ـــه خص ب

توزیـــع می شـــود، پرهیـــز کنیـــد.
 بـــه هیـــچ وجـــه نـــذری را بـــه محـــض 
خانـــه  از  بیـــرون  محیـــط  در  دریافـــت 
مصـــرف نکنیـــد. در صورتـــی کـــه نـــذری 
ـــک  ـــرف ی ـــد، آن را از ظ ـــرده ای ـــت ک دریاف
بـــار مصـــرف خـــارج و قبـــل از مصـــرف، 
حتمـــا گـــرم کنیـــد. ویـــروس کرونـــا بـــه 
دمـــای بـــاال حســـاس بـــوده و از بیـــن 

ــی رود. مـ

راهنمای بهره مندی از نذورات ماه محرم در سایه سالمت

آقايان مسئول، انصاف اين بود  
سری به دفاتر رسانه ها در شهرستان می زديد

پیام های تلفنی

 شماره ی ارسال پیامك:

09186906272 

ـــه  ـــاً ب ـــدند وتقریب ـــپری ش ـــرهم س ـــت س ـــالها پش ـــا وس ـــا و ماه ه روزه
آخرکارایـــن دوره شـــورای شـــهر نهاونـــد نزدیـــک می شـــویم، امـــا 
دریـــغ از یـــک مصاحبـــه مطبوعاتـــی !!! بـــه عنـــوان یـــک شـــهروند، برایـــم 
ـــانه ها  ـــردم و رس ـــد م ـــهر نهاون ـــورای ش ـــرا ش ـــت چ ـــئوال اس ـــای س ج
ـــرا  ـــده اند ؟ چ ـــاب نش ـــردم انتخ ـــا رأی م ـــر ب ـــد ؟ مگ ـــرم می دانن را نامح

ـــردم نیســـتند !!!   ـــات م پاســـخگوی مطالب
■ )سیفی شهروند نهاوندی(

ـــای  ـــوص کاناله ـــد در خص ـــاد نهاون ـــرم و اداره ارش ـــتان محت ـــرا دادس چ
ـــد  ـــی کنن ـــی نم ـــهر اقدام ـــن ش ـــر در ای ـــی در و پیک ـــازی ب ـــای مج فض
ـــدون  ـــل، ب ـــی موبای ـــک گوش ـــا ی ـــخص و ب ـــت مش ـــا هوی ـــراد ب ؟ اف
دریافـــت مجـــوز و بـــه صـــورت غیرقانونـــی کارخبـــری و رســـانه ای 
ـــد  ـــئولیتی ندارن ـــه مس ـــان هیچگون ـــر مطالبش ـــد و در براب ـــام می دهن انج
ـــازی  ـــگار را ب ـــش خبرن ـــل نق ـــی موبای ـــک گوش ـــا ی ـــود ب ـــر می ش !! مگ
کـــرد ؟ از مســـئولین محتـــرم انتظـــار اقـــدام شایســـته در برخـــورد بـــا ایـــن 
ـــازی  ـــان ب ـــا و فرزندانم ـــن م ـــا روح و ذه ـــه ب ـــرا ک ـــم چ ـــراد را داری اف

می کننـــد.  
■ )شهبازی شهروند نهاوندی( 

ـــن  ـــای ای ـــاده روه ـــت پی ـــتیم وضعی ـــهریور هس ـــان ۱۷ ش ـــبه ی خیاب ازکس
قســـمت واقعـــا بـــد اســـت و رهگـــذران پاهاشـــون گیـــر میکنـــه بـــه 
ـــد و فحـــش و ناسزایشـــان  ـــن میخورن ـــا ســـر زمی موزاییک هـــای داغـــون و ب
ـــه مســـئولین در  ـــا را ب ـــون میشـــویم کـــه صـــدای م ـــه کســـبه میرســـد، ممن ب

ـــد.  ـــا بکنن ـــاده روه ـــال پی ـــه ح ـــری ب ـــاید فک ـــانید، ش ـــهرداری برس ش
■ )کسبه ی خیابان ۱۷ شهریور(

ـــی  ـــرا بعض ـــد چ ـــالم کنی ـــد اع ـــهرداری نهاون ـــیرانی و ش ـــه تاکس ـــاً ب لطف
ـــت  ـــی را رعای ـــذاری اجتماع ـــه گ ـــرح  فاصل ـــد ط ـــی های نهاون از تاکس
ـــوار  ـــر را س ـــه نف ـــب س ـــی عق ـــه در صندل ـــدون توج ـــد و ب ـــی کنن نم
ـــرف  ـــکل را برط ـــن مش ـــم ای ـــی ه ـــی ران ـــا تاکس ـــاس ب ـــد، تم می کنن
ـــی  ـــه کس ـــد. چ ـــه می دهن ـــان ادام ـــه کار خودش ـــم ب ـــد و بازه ـــی کن نم

ـــد؟؟  ـــخگو باش بایدپاس
■ )جمعی از شهروندان(

لطفـــاً پیگیـــری کنیـــد آســـفالت کوچه هـــای خیابـــان ســـرباز االن ۱0 
ـــت و  ـــده اس ـــده ش ـــهری کن ـــالب ش ـــرای فاظ ـــه ب ـــود ک ـــی می ش ماه
ـــه شـــهرداری  ـــده هـــم ب ـــه از نماین ـــه حـــال خـــود رهـــا شـــده اســـت نام ب
ـــده  ـــا کن ـــی و ب ـــه خاک ـــن منطق ـــای ای ـــان کوچه ه ـــا همچن ـــم ام ـــرده ای ب
ـــه.  ـــاب نمیش ـــهر حس ـــزو ش ـــگار ج ـــال ان ـــت، اص ـــده اس ـــا ش کاری ره
ـــد.  ـــه بکنی ـــن منطق ـــی ای ـــال اهال ـــه ح ـــری ب ـــاً فک ـــئول لطف ـــان مس آقای
■ )جمعی از اهالی کوی سرباز(

در شـــهرک شـــهید حیـــدری خیابان هـــای اصلـــی و فرعـــی نظافـــت 
نمـــی شـــوند و خیابان هـــا پـــراز زبالـــه هســـتند بالخـــره مـــا هـــم 

ـــتیم.  ـــهر هس ـــن ش ـــی از ای جزع
■ )سوری(

ــز  ــزارش از مرکـ ــر درج گـ ــد بخاطـ ــاد نهاونـ ــن فریـ ــانه وزیـ از رسـ
نگهـــداری معلولیـــن بهزیســـتی نهاونـــد، سپاســـگزاریم، امیـــد اســـت 
ـــد. ـــز را دریابن ـــن مرک ـــرم، ای ـــان محت ـــن و نیک اندیش ـــئولین و خیری مس

■ )پدر یک دختر معلول ( 

آزمايشگاه تشخيص طبي
دكتر زهرا رضوي

نهاوند، خیابان هفده شهريور، مجتمع پزشكي دكتر رضوي، طبقه ي همكف

■ طــرف قــرارداد بــا كليــه ي بيمه هــا، بيمــه ي 
ــازان،  ــه س ــي و آتي ــه ي طالي ــتايي، بيم روس

ــا ــازان وبانک ه ــاد جانب ــهيد و بني ــاد ش بني
ــرفته ی روز و  ــتگاه هاي پيش ــه دس ــز ب ■ مجه

ــرب  كادر مج
■ انجــام همــه ی آزمايش هــای درخواســتی 
ــف  ــاي مختل ــرم در بخش ه ــکان محت پزش

آزمايشــگاه شــامل:
■ هماتولوژي

■ هورمون شناسي
■ بيوشيمي
■ سرولوژي 

■  ايمونولوژي
■ انگل شناسي

■ تجزيه ي ادرار
■ ميكروب شناسي

ــواب  ــال ج ــزل و ارس ــري در من ■ نمونه گي
آزمايــش بــه نشــاني

تو را اي كهن بوم و بر، دوست دارم نهاوند

مجـتمع پزشـکي 
دكـتر زهرا رضـوي

»نهاوند، خيابان هفده شهريور«

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

 تلفكس: 081-33242625

علی                                   کاظمی
انتصاب شايسته حضرتعالی به سمت 

 
را تبريک عرض نموده ،و برای جنابعالی از خداوند متعال 

توفيقات روز افزون را خواهانيم. 

جناب آقای

))تبريک و تهنيت((

ماهنامه و پايگاه خبری فرياد نهاوند

 رياست دادگستری شهرستان نهاوند

سید حسین حسینی
انتصاب شايسته حضرتعالی به سمت 

را تبريک عرض نموده، اميد است حضور حضرتعالی كه از 
رويش های انقالب اسالمی 

و جوانان برومند اين ديار هستيد در آن اداره  
منشأ خير و خدمتگزاری برای مردم گردد. 

جناب آقای
))تبريک و تهنيت((

ماهنامه و پايگاه خبری فرياد نهاوند

سرپرستی اداره امور اوقاف و امور خيريه شهرستان 
نهاوند 
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ندای پیشرفت و توسعه

روابط عمومی مدیریت توزیع برق نهاوند

نکات ایمنی برق در ماه محرم

گزارش

 فریاد نهاوند: آمریکا ســاعتی پیش رسماً اعالم 
کرد که از شورای امنیت سازمان ملل خواسته است 

تا مکانیسم ماشه را علیه ایران فعال کند.
بر اســاس بندهــای ۳۶ و ۳۷ برجــام، اگر یکی از 
طرفین اجرای برجام مدعی باشد و شکایت کند که 
طرف دیگر برخی یا تمام تعهــدات خود را انجام 
نداده، ابتدا این موضوع در کمیسیون مشترک مورد 
بررســی قرار خواهد گرفت. این کمیسیون ۱۵ روز 

برای این موضوع فرصت دارد.
اگر طرف شــکایت کننده، قانع نشــد موضوع به 

وزرای خارجه کشــورهای طرف برجام ارجاع داده 
می شــود و این مجموعه نیز ۱۵ روز وقت خواهد 
داشــت که مســاله را فیصله دهد و طرف شکایت 

کننده راضی شود.
در غیر اینصورت بازهم کمیســیون مشترک ۵ روز 

فرصت رسیدگی خواهد داشت.
اگــر در این فرآیند ۳۵ روزه طرف شــکایت کننده 
راضی نشــد و طرفین به توافق نرسیدند، مساله به 

شورای امنیت ارجاع داده می شود.
این شــورا ۳۰ روز در این زمینه فرصت دارد و در 

این فرصت قطعنامه »ادامه تعلیق تحریمهای ایران« 
رای گیری می شود.

متاســفانه این ترتیبات عجیــب و غریب به نحوی 
چیده شــده که یک کشــور، میتواند با وتوی این 

قطعنامه تحریم های ایران را برگرداند!
هرچند با توجه به اینکه هم اکنون نیز آمریکا و اروپا 
تمام تحریمهایشــان را علیه ایــران اعمال می کنند، 
اینکه اگر این اتفاق بیفتد در میدان عمل اتفاق خیلی 
چشــمگیری رخ میدهد یا خیر؟ مساله جداگانه ای 
است که در تحلیلهای دیگر به آن اشاره خواهد شد.  

با این حال در حال حاضر حقوقدانان و کشورهای 
عضو برجام تاکید دارند کــه آمریکا به دلیل اینکه 
ســال ۲۰۱۷ از برجام خارج شــده و عضوی از آن 
نیســت نمی تواند از مکانیسم مندرج در آن استفاده 
کند؛ چین و روســیه و اروپا موضع خود را در این 

زمینه اعالم کرده اند.
اما کارشناســان معتقدند غیر از این مانع حقوقی بر 
ســر راه آمریکا ایران باید مانع عملی و انگیزشــی 
مهمی نیــز در راه او بچیند و به ایــن اقدام امریکا 
واکنش جدی و سختی نشان دهد؛ در غیر اینصورت 

مشخص نیست اروپا مانعی بر سر راه آمریکا ایجاد 
کند.

لغو تمام نظارت های فراپادمانی یکی از گزینه هایی 
است که کارشناسان پیشنهاد میکنند؛ ایران باید اعالم 
کند در صورت پیگیری و اعمال مکانیســم ماشــه 
از حــق خود در بندهای ۳۶ و ۳۷ اســتفاده و تمام 
نظارتهای پروتکلی و فراپروتکلی را برخواهد چید.

تجربه نشان داده است که هیچ راهی غیر از مقاومت 
فعال و اقدام متقابل موثر و قدرتمند در مقابل آمریکا 

بازدارندگی  ایجاد نمی کند.

مکانیسم ماشه چیست و پاسخ مناسب ایران به آن کدام است؟

مکانیسم ماشه در برجام به چه معناست؟

یـــا  حـــوادث  مـــورد  در   )1
اتفاقـــات بـــرق در طـــول شـــبانه 
تمـــاس   121 تلفـــن  بـــا  روز 

بگیریـــد.
هیئت هـــای  توجـــه  قابـــل   )2
مذهبـــی: بـــه هنـــگام برپایـــی 
چادرهـــا و خیمه هـــای عـــزاداری 
ـــم  ـــت حری ـــت )ع( الزم اس ـــل بی اه
ــر  ــد نظـ ــرق را مـ ــبکه های بـ شـ
ـــرای  ـــه ب ـــن فاصل ـــیم. ای ـــته باش داش
ــر  ــط 3 متـ ــار متوسـ ــم فشـ حریـ

. شـــد می با
ــم  ــب علـ ــغول نصـ ــر مشـ 3( اگـ
مخصـــوص  پرچم هـــای  یـــا 
عـــزاداری هســـتید بایـــد از هـــر 
ــبکه های  ــات و شـ ــاظ تاسیسـ لحـ
بـــرق را در نظـــر داشـــته باشـــید.

4( از نصـــب علـــم و پرچم هـــای 
عـــزاداری بـــر روی شـــبکه هـــا، 
پایه هـــا و تاسیســـات بـــرق جـــداً 
ــبکه های  ــد. شـ ــودداری فرماییـ خـ

بـــرق عایـــق نمـــی باشـــند، بـــه 
ـــوید. ـــک نش ـــا نزدی آنه

حمـــل  مشـــغول  اگـــر   )5
عالمت هـــای  و  پرچم هـــا 
مخصـــوص عـــزاداری هســـتید 
بایـــد مراقـــب شـــبکه هایـــی 
ــان  ــه از عـــرض خیابـ ــید کـ باشـ

عبـــور کـــرده اســـت.
وســـایل  و  کابل هـــا  از   )6
ــدار  ــور برقـ ــه منظـ ــوده بـ فرسـ
ـــم  ـــزاری مراس ـــل برگ ـــودن مح نم
زیـــرا  نماییـــد،  خـــودداری 
ـــی  ـــرق گرفتگ ـــوادث ب ـــترین ح بیش
و آتـــش ســـوزی از ایـــن طریـــق 

اســـت. داده  رخ 
بـــرق  تامیـــن  بـــرای   )7
خیمه هـــای عـــزاداری و مســـاجد 
از متخصصیـــن بـــرق اســـتفاده 

نماییـــد.
مصـــرف  کـــم  وســـایل  از   )8
گرمایشـــی یـــا سرمایشـــی برقـــی 

ــد. ــتفاده کنیـ اسـ
روشـــنایی  ایجـــاد  بـــرای   )9
محافـــل عـــزاداری از المپ هـــای 
کـــم مصـــرف اســـتفاده نماییـــد.

و  پایه هـــا  از  صعـــود   )10

تاسیســـات برقـــی خطـــر آفریـــن 
اســـت. ایمنـــی عـــزاداران امـــام 
ــته  ــر داشـ ــین )ع( را در نظـ حسـ

ــید. باشـ
11( بـــرای ایجـــاد خیمه هـــا و 
حتـــی  عـــزاداری  چادر هـــای 
چارچوب هـــای  از  المقـــدور 

فلـــزی اســـتفاده ننماییـــد.
بـــدون  بـــرق  شـــبکه های   )12
برخـــورد مســـتقیم نیـــز دارای 
و  بـــوده  الکتریکـــی  میـــدان 
احتمـــال بـــرق گرفتگـــی وجـــود 
دارد. بـــا توجـــه بـــه اینکـــه 
تکایـــا  و  خیمه هـــا  از  برخـــی 
ـــود  ـــط خ ـــرق محی ـــن ب ـــرای تامی ب
ـــتفاده  ـــهری اس ـــرق ش ـــای ب از تیره
اغلـــب  کار  ایـــن  و  می کننـــد 
بـــدون در نظـــر گرفتـــن سیســـتم 
مناســـب(  )فیـــوز  حفاظتـــی 
انجـــام  روکار  بصـــورت  و 
از  میکنیـــم  می شـــود، توصیـــه 
ـــاری  ـــکونی و تج ـــن مس ـــرق اماک ب
کـــه سیســـتم اســـتاندارد دارنـــد 
ـــانی  ـــرق رس ـــتم ب ـــتفاده و سیس اس
را حتمـــًا بـــه فیـــوز مناســـب بـــا 
آمپـــراژ مصرفـــی مجهـــز کننـــد.

13( بـــرای جلوگیـــری از اتصـــال 
کوتـــاه در اینگونـــه اماکـــن از 
کابل هـــا  و  ســـیم ها  اتصـــال 
ـــودداری  ـــچ خ ـــت پی ـــورت دس بص
ــی(  ــب )چینـ ــال مناسـ و از ترمینـ

اســـتفاده شـــود.
ـــرای  ـــز ب ـــک پری ـــتفاده از ی 14( اس
تامیـــن بـــرق لـــوازم الکترونیکـــی 
بلندگـــو،  ماننـــد  مختلـــف 
ــی  ــای برقـ ــور، بخاری هـ پروژکتـ
ــر  ــوده و از هـ ــن بـ و… غیرایمـ
ـــده  ـــرف کنن ـــک مص ـــا ی ـــز تنه پری
ــد. ــتفاده می باشـ ــه اسـ ــاز بـ مجـ

ســـیم ها  دادن  عبـــور  از   )15
روکـــش  بـــدون  کابل هـــای  و 
فلـــزی  ســـازه های  الی  البـــه 
جـــداً  برزنتـــی  چادرهـــای  و 
چراکـــه  شـــود،  خـــودداری 
ـــروز  ـــاه ب ـــال کوت ـــن اتص کوچکتری
ــی دارد. ــوزی را در پـ ــش سـ آتـ
ــرف  ــر مصـ ــای پـ 16( از المپ هـ
ـــادر ها  ـــر چـ و پــــر حـــرارت در زی

ـــردد. ـــتفاده نگ اس
روکار  ســـیم های  از   )17
مقـــاوم  غیـــر  و  پالســـتیکی 
ـــورت  ـــرا در ص ـــود زی ـــتفاده نش اس

مصـــرف بیـــش از ظرفیـــت ســـیم 
ـــا  ـــش آنه ـــرق، روک ـــل ب ـــا کاب و ی
ـــاال، داغ  ـــان ب ـــور جری ـــر عب در اث
و موجـــب بـــروز آتـــش ســـوزی 

ــد. ــد شـ خواهـ
در  الزم  بینی هـــای  پیـــش   )18
ـــتگاه  ـــک دس ـــتقرار ی ـــوص اس خص
ــه  ــتاندارد کـ ــرق اسـ ــور بـ موتـ
ــرق  ــع بـ ــان قطـ ــد در زمـ بتوانـ
حداکثـــر در مـــدت 5 ســـاعت 
بـــرق مـــورد نیـــاز را تامیـــن 
نمایـــد صـــورت گیـــرد و تدابیـــر 
ـــدن  ـــرار ش ـــت برق ـــی الزم جه ایمن
ـــدار  ـــه م ـــا بـ ـــی بـ ـــبکه عموم ش
آمـــدن دیـــزل ژنراتـــور صـــورت 

ــرد. پذیـ
19( تابلـــو بـــرق )اضطـــراری( در 
محـــل مناســـب و خــــارج از مکــــان 
دســـترس  از  دور  و  عـــزاداری 

عمـــوم مـــردم نصـــب گـــردد.
20( از یـــک نفـــر متخصـــص و 
ـــی در  ـــرق کش ـــتم ب ـــه سیس ـــنا ب آش
ـــزاداری  ـــم ع ـــزاری مراس ـــگام برگ هن
ـــم  ـــان مراس ـــود. در پای ـــتفاده ش اس
ــی را  ــتم های برقـ ــزاداری سیسـ عـ

ـــد. ـــع نمایی قط

■ منوچهر مهرکیان
دلمان به این خوش بود که تابســتان و گرما که از 
راه برســد کرونا هم باروبندیلــش را جمع می کند 
و مــی رود وتا دوباره این ویــروس لعنتی بخواهد 
تجدید قــوا کند وبرگــردد این همــه البراتور و 
تکنســین باالخره در غیاب او می توانند واکسن آنرا 
تولید وبرای همیشه مردم سراسر جهان را از وجود 
منحــوس این ویروس نجات دهند ولی متاســفانه 
االن کــه در اوج گرما هســتیم می بینیــم که تعداد 
گرفتاران و کشته ها نسبت به پنج ماه قبل بیشترشده 
و هشدارهای مسوولین هم چاره ساز نیست و دائم 
مردم را به در خانه ماندن و زدن ماســک تشــویق 
می کنند بااین وجود بیمارســتانها هم ظرفیتشان پر 
شــده و خیلی از بیماران را روانه ی خانه می کنند با 
این وجود خانه را به بیمارستان ترجیح می دهند ای 
کاش ما هم راه و روش کشور  هایی چون یونان و 
اسلووانی،ایسلند،اردن و ویتنام را پیش می گرفتیم که 
توانستند با قرنطینه این ویروس را حداقل کم رمق 
کنند و موفق ترین کشــورها در راه مبارزه با کرونا 
بودند، در حالیکه ما عــوض اینکه این ویروس را 
کنترل کنیم عمال ً  افسار آن از دستمان در رفته شاید 
از پاقدم خانم ســخنگوی جدید وزارت بهداشت 
باشــد که جای ســخنگوی مرد را گرفت و آمارها 
در حال رکورد شــکنی است ما در فروردین شاهد 
بودیم که تمامی نیروهای  امدادی و نظامی اقدام به 
شستسوی معابد و درو دیوارها می کردند ولی دیگر 

خبری از شستشــو نیســت و مردم هم بر این باور 
رسیدند که حتماٌ  کرونا را شکست  داده ایم و هیچ 
خطــری ما را تهدید نمی کند در حالیکه در مترو و 
اتوبوس و معابر مردم از ســروکول یکدیگر باال 
می روند و حتی در عروســیها و مجالس عزاداری 

نیز شــرکت می کنند و متاسفانه فقط آمارها را باال 
می برنــد  دیگر حتی بیمارســتانها نیز جای خالی 
ندارند ودرمحوطه ی بیمارســتانها و روی چمن 
از بیمــاران مراقبت می کننــد ودیگر حتی خبری 
از بیمارســتانهای صحرایی ارتش و سپاه نیست، 

چــرا به یکباره همــه فکر کردند خطــر به پایان 
رســیده و دیگر تهدیدی درکار نیست دولت هم 
مردم را به در خانه ماندن و زدن ماســک تشویق 
می کند پس درآمد و هزینه های جاری زندگی چه 
می شــود اگر قرار است مردم فقط در خانه بمانند 

تا کی باید در خانه بمانیم پنج ماه است که عده ای 
درخانه ماندن را الگوی خود قرار دادند و هرآنچه 
در کیســه داشتند مصرف شــد ولی ویروس کرونا 
همچنان هست و مردم هم از در خانه ماندن خسته 
شــده اند و چقدر خود را در حصر نگه دارند مردم 
باید کارو کاســبی داشته باشند تا از پس هزینه های 
کمرشــکن دوام بیاورند متاسفانه در سایه ی کرونا 
قیمتها نیز آنقدر بال کشیده اند که قدرت خرید مردم 
پایین آمده و مردم باید در چند جبهه بجنگند هم با 
کرونا دست و پنجه نرم کنند و هم هزینه های باال را 
تجربــه می کنند و امید به زندگی در کشــور ما 
به صفر رســیده و هر آن باید سایه ی مرگ را 
باالی ســر خود حس کنیم زیــرا دیگر قادر به 
شکســت کرونا نیستیم و تا اندازه ای کرونا ما را 
در گوشه ی رینگ گیر انداخته و چپ و راست 
بــه ما ضربه های هولناکی وارد می کند براســتی 
با این همه پیشــرفت در علــم و تکنولوژی در 
این مدت شــش ماه چــه کار مثبتی برای مقابله 
بــا این ویــروس مرموز انجام گرفتــه که حتی 
ایجاد  امیدی در دل مردم  نتوانسته اند کورسوی 
کنند آیا این ویروس آنقدر پیچیده و سرســخت 
است  که کســی قادر نیست واکنش آنرا کشف 
نماید علم  و فن آوری آنقدر ضعیف شــده که  
این بیماری را نمــی توانند کنترل کنند و ما هر 
روز باید شــاهد افزایش آمار مبتالیان و کشته ها 
باشــیم و مردم در ترس و وحشت بسر ببرند.   

کرونا را شکست میدهیم شاید وقتی دیگر

در   )Snapback( ماشـــه  مکانیســـم 
راســـتای حل اختـــالف پیـــش بینـــی شـــده 
در برجـــام، فرآینـــدی اســـت کـــه اگـــر 
یکـــی از طرف هـــای برجـــام بـــه ایـــن 
جمع بنـــدی برســـد کـــه طـــرف دیگـــر بـــه 
ـــد  ـــق پایبن ـــن تواف ـــده در ای ـــر ش ـــدات ذک تعه
نیســـت، می توانـــد بـــه کمیســـیون مشـــترک 

شـــکایت کنـــد.
ــام و  ــوب برجـ ــیون، در چارچـ ــن کمیسـ ایـ
ـــیس  ـــرای آن تاس ـــر اج ـــارت ب ـــدف نظ ـــا ه ب
ـــی ۳۵ روزه،  ـــازه زمان ـــر در ب ـــت. اگ ـــده اس ش
ــاکی  ــه شـ ــه کـ ــکایت آنگونـ ــوع شـ موضـ
نشـــود،  بررســـی  و  حـــل  می خواهـــد 
شـــاکی می توانـــد موضـــوع حـــل نشـــده را 

بـــه عنـــوان دلیلـــی بـــرای توقـــف اجـــرای 
ـــن  ـــرد. همچنی ـــر بگی ـــام در نظ ـــدات برج تعه
شـــاکی می توانـــد بـــا آگاه ســـازی شـــورای 
ـــدن  ـــل نش ـــاره ح ـــل درب ـــازمان مل ـــت س امنی
ـــمگیر  ـــرای چش ـــدم اج ـــکایت، ع ـــوع ش موض
آن را متضمـــن شـــود. پـــس از آن، شـــورای 
امنیـــت نیـــز ۳۰ روز فرصـــت دارد تـــا 
ــا  ــا یـ ــق تحریم هـ ــتمرار تعلیـ ــاره اسـ دربـ
بازگردانـــدن آن هـــا قطعنامـــه صـــادر کنـــد.
اگـــر در ایـــن مـــدت، شـــورای امنیـــت 
قطعنامـــه  خصـــوص  ایـــن  در  نتوانـــد 
صـــادر کنـــد، تمـــام تحریم هـــای شـــورای 
از  قبـــل  کـــه  ملـــل  ســـازمان  امنیـــت 
برجـــام برقـــرار شـــده بودنـــد، بـــه طـــور 

ــاز  ــن سـ ــه ایـ ــد. بـ ــک بازمی گردنـ اتوماتیـ
 )Snapback( ماشـــه  مکانیســـم  کار،  و 
یـــا بازگشـــت ســـریع تحریم هـــا هـــم 

. ینـــد می گو
نکتـــه مهـــم ایـــن ســـاز و کار، ایـــن اســـت 
کـــه بازگشـــت تحریم هـــا، قابـــل وتـــو 
ـــا«  ـــم ه ـــت تحری ـــدم بازگش ـــه »ع ـــت بلک نیس
ـــرای  ـــری ب ـــی رای گی ـــو دارد. یعن ـــت وت قابلی
ـــود  ـــی ش ـــام نم ـــا« انج ـــم ه ـــت تحری »بازگش
بلکـــه بـــرای »ادامـــه تعلیـــق تحریـــم هـــا« 
ــورا  ــر شـ ــی اگـ ــه حتـ ــود کـ ــام می شـ انجـ
ـــق  ـــو دارای ح ـــک عض ـــد، ی ـــه آن رای نده ب
ـــال  ـــرده و عم ـــو ک ـــد رای را وت ـــو می توان وت

تحریم هـــا بازگردنـــد!

گالیه

گزارش شماره قبل ماهنامه فریاد نهاوند نتیجه داد 
نماینده مردم نهاوند در مجلس در دیدار با رئیس بهزیستی 

کشور عنوان کرد:
مرکز شبانه روزی نگهداری معلوالن نهاوند باید 

تکمیل و تجهیز شود

 فریاد نهاوند: نماینده مردم نهاوند در مجلس شــورای اسالمی گفت: با 
توجه به مشکالت عدیده ساختمان فعلی مرکز شبانه روزی فاطمه الزهرا)س( 
نهاوند که دارای قدمت ۷۰ســاله می باشد، ســاختمان جدید این مرکز باید 

تکمیل و تجهیز شود.
علیرضا شــهبازی دردیدار با رئیس ســازمان بهزیستی کشور، اظهار کرد: به 
منظور تجهیز وتکمیل مرکز شبانه روزی فاطمه الزهرا )س( اعتباری به مبلغ ۴ 

میلیارد تومان مورد نیاز است.
شــهبازی مددجویان باالی دو معلول در سازمان بهزیستی شهرستان نهاوند 
وجود دارند که مســکن ندارند که باید شرایط دریافت تسهیالت و پرداخت 
مبلغ بالعوض ودیعه مسکن، جهت دریافت به هنگام فراهم گردد تا جامعه ی 

هدف بتواند از این امکانات بهره مند گردد. 
وی افزود: درزمینه اشــتغال معلولین اگر در شهرســتان نهاوند کارفرمایی، 
معلولی را به کار گرفته ســهم کارفرما را سازمان بهزیستی تقبل نماید که در 

طی آن نیز هزینه کارفرما کاهش می یابد. 
نماینده مردم نهاوند با اشاره به نقش سازمان بهزیستی در ایجاد آرامش روانی 
جامعه و خانواده ها، افزود: جهت تســهیل در ازدواج جامعه هدف بهزیستی 

فهرستی تهیه شود تاجهیزیه موردنیاز در اختیارشان قرار گیرد.

گالیه امام جمعه شهرستان نهاوند 
از عدم حضور مدیران در جلسات 
شورای فرهنگ عمومی شهرستان 

ــات  ــکیل جلسـ ــدم تشـ ــاد از عـ ــا انتقـ ــد بـ ــه نهاونـ ــام جمعـ امـ
ــگ  ــورای فرهنـ ــتگاه ها در شـ ــران دسـ ــی مدیـ ــور برخـ و حضـ
عمومـــی، گفـــت: نبـــود ایـــن افـــراد و عـــدم تشـــکیل جلســـات، 
ـــت. ـــرده اس ـــه ک ـــکل مواج ـــا مش ـــات ب ـــرای مصوب ـــورا را در اج ش
ـــگ  ـــورای فرهن ـــه ش ـــی در جلس ـــعلی مغیث ـــالم عباس ـــت االس  حج
عمومـــی بـــر اجـــرای مصوبـــات شـــورا تاکیـــد و اظهـــار کـــرد: 
جلســـه شـــورای فرهنـــگ عمومـــی متعلـــق بـــه کل شهرســـتان 
اســـت کـــه عـــدم حضـــور برخـــی مدیـــران عـــالوه بـــر بـــی 
ـــات  ـــرای مصوب ـــورا را در اج ـــن ش ـــگ، ای ـــل فرهن ـــه اص ـــی ب توجه
ــده در  ــه شـ ــای گرفتـ ــاخته و تصمیم هـ ــه سـ ــکل مواجـ ــا مشـ بـ

ــد. ــن می مانـ ــه روی زمیـ جلسـ
ـــه  ـــن جلس ـــن اولی ـــذرد و ای ـــال می گ ـــاه از س ـــش م ـــزود: ش وی اف
ـــن  ـــه مهمتری ـــاری اســـت، ک ـــال ج ـــی در س ـــگ عموم ـــورای فرهن ش
ــه  ــت کـ ــتان اسـ ــه شهرسـ ــن جلسـ ــن و مفیدتریـ ــا ارزش تریـ بـ
ـــی  ـــی تفاوت ـــود ب ـــور خ ـــدم حض ـــا ع ـــران ب ـــی مدی ـــفانه بعض متأس

و بـــی توجهـــی خـــود را نســـبت بـــه آن نشـــان می دهنـــد.
حجـــت االســـالم مغیثـــی خواســـتار ورود جـــدی فرمانـــدار 
ـــورای  ـــات ش ـــران جلس ـــا مدی ـــد ت ـــوع ش ـــن موض ـــه ای ـــتان ب شهرس
فرهنـــگ عمومـــی شهرســـتان را در اولویـــت قـــرار دهنـــد و بـــه 

بهانـــه کرونـــا تشـــکیل جلســـات بـــه تعویـــق نیفتـــد.
ـــی  ـــائل فرهنگ ـــت مس ـــرورت رعای ـــر ض ـــز ب ـــد نی ـــدار نهاون فرمان
ـــود  ـــالح نش ـــا اص ـــه م ـــگ در جامع ـــا فرهن ـــت: ت ـــرد و گف ـــد ک تاکی

ـــد. ـــد ش ـــل نخواه ـــا ح ـــاد م ـــکل اقتص مش
مـــراد ناصـــری ادامـــه داد: رفـــع معضـــالت و ناهنجاری هـــای 
ــود  ــا از نبـ ــروس کرونـ ــا ویـ ــه بـ ــکالت مقابلـ ــی و مشـ اجتماعـ
فرهنـــگ ناشـــی می شـــود کـــه نیـــاز اســـت دســـتگاه های متولـــی 
ـــالمی،  ـــات اس ـــالمی، تبلیغ ـــاد اس ـــرورش، ارش ـــوزش و پ ـــه آم از جمل

دانشـــگاه ها بـــا برنامـــه در ایـــن زمینـــه ورود پیـــدا کننـــد.
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وصیت نامه شهید سلطانمراد ترکی:
و قاتلواهم حتی ال تکون فتنه

وکفار را قتل عام کنید تا فتنه و فساد ریشه کن شود )قرآن کریم (
سالم بر منجی عالم بشریت مهدی موعود )عج( و سالم بر پیامبر عظیمالشان و ائمه معصوم 
و با سالم بر ذریهامام حسین )ع(  ان خمینی کبیر و با سالم بر شهدای بزرگوار اسالم و با 

امید پیروزی عاجل برای رزمندگان اسالم
برادران و خواهران مســلمان راهی که من می روم در ادامه راه سرخ شهیدان و بنام فتوای 
رهبر کبیر انقالب اســت و هدفی جز رضای خدا و مبارزه بــا کفار و متجاوزین ندارم و 
به کوری چشــم  دشمنان اســالم این راه را آگاهانه انتخاب نمودم و آگاهانه می روم تا در 
شــط خون شــناور گردم وبا خون خود درخت انقالب اسالمی را بارور نماییم می روم تا 
امام زنده بماند و می روم تا انسانیت و شرف بماند آزادی بماند استقالل بماند و می روم تا 
دیگر ظلمی نباشــد و متجاوزی نباشد آمریکای جهانخوار و اجانب خونخوارش بدانند تا 
جوانان مسلمان و حسینیان ما هستند هرگز نخواهند گذاشت خواب آرام در چشم آنها فرو 
رود باری جوانان و برادران هم روســتایی و همشهر ی تقاضا دارم در خط اسالم حرکت 

نموده و همچون حسین )ع( به جبهه هجوم آورید مبادا از کاروان ابا عبداهلل عقب بمانید.
امیدوارم مرا عفو نمایند از کلیه اهالی روســتا و کلیه برادرانی که با بنده دوســت هستند و 
مرا می شناســند تقاضای حاللیت دارم و تو ای همسرم سالم بر تو. همسرم از شهادت من 
ناراحت  و نگران نباش و اگر ناراحت شدی به خاطر واقعه ی کربال و شهادت امام حسین 
)ع( و اصحاب و یارانش ناراحت باش انشــااهلل همچون حضرت فاطمه )ع( و زینب)ع( 

باش و توکل بر خدا داشته باش و در تربیت و هدایت فرزندانمان کوشا باش.
شما فرزندان عزیزم رضا و هادی 

امید آن دارم هر کدامتان ســرباز امام زمان )عج( بشــوید و راه شهیدان را ادامه دهید و به 
مادرتان کمک و یاری نمایید و با مردم با اخالق خوب رفتار کنید و در آخر از شما حاللیت 
می طلبم و مرا عفو نمایید در آخر به اطالع می رسانم که هر چه حق و حساب دارم داخل 
دفترچه گذاشته ام که داخل ساک در خانه می باشد  مبلغ 38800 تومان خمس مال بدهکارم 

قسط به قسط آن را بپردازید.
خدا یار و یاورتان باد – درضمن خرج و مخارج مراسم ترحیم مرا از اموال خودم بپردازید.

به امید پیروزی لشگریان اسالم
خدایا خدایا تا انقالب مهدی خمینی را نگهدار

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 

ـــد  ـــردم نهاون ـــده م ـــد: نماین ـــاد نهاون  فری
ـــت  ـــالمی در نشس ـــورای اس ـــس ش در مجل
ـــل  ـــبت تجلی ـــه مناس ـــه ب ـــگاران ک ـــا خبرن ب
از خبرنـــگاران در اداره فرهنـــگ و ارشـــاد 
اســـالمی نهاونـــد برگـــزار شـــد، گفـــت: 
ـــا  ـــی م ـــکالت اصل ـــا و مش ـــی از درده یک
ـــت و  ـــث بهداش ـــد بح ـــتان نهاون در شهرس
ـــز  ـــش نی ـــن بخ ـــن در ای ـــت و م ـــان اس درم
ـــن  ـــکالت ای ـــر مش ـــده ام و پیگی وارد کار ش

ـــتم. ـــش هس بخ
ـــی  ـــت: وقت ـــار داش ـــهبازی اظه ـــا ش علیرض
ـــدون  ـــی ب ـــت اهلل قدوس ـــتان آی ـــه بیمارس ک
ـــاح  ـــص افتت ـــک متخص ـــزات و پزش تجهی
شـــد در واقـــع ظلـــم بزرگـــی در حـــق 
ــون ایـــن  ــد و اکنـ ــتان شـ ــردم شهرسـ مـ
بیمارســـتان بـــه طـــور کامـــل راه انـــدازی 
ـــه  ـــادی از جمل ـــزات زی ـــه تجهی ـــده و ب نش

پزشـــک متخصـــص نیـــاز دارد.
وی تصریـــح کـــرد: تعطیلـــی بیمارســـتان 
شـــهیدحیدری نیـــز ظلـــم دیگـــری بـــه 
مـــردم نهاونـــد بـــود و درمانگاهـــی کـــه 
ـــروزان  ـــهر فی ـــوی در ش ـــاد عل ـــط بنی توس
احـــداث و افتتـــاح شـــده نیـــز دارای 

تجهیـــزات کامـــل نیســـت.
ــهبازی افـــزود: مـــن پیگیـــر جـــذب  شـ
ـــرای  ـــس و آم آر آی ب ـــکن، آمبوالن سی تی اس
شهرســـتان هســـتم و بـــرای حـــل مشـــکالت 
بخـــش درمـــان شهرســـتان می خواســـتم 
وزیـــر بهداشـــت و درمـــان را بـــه شهرســـتان 
ـــا  ـــن بیمـــاری کرون ـــا ای ـــه ب ـــم ک دعـــوت کن

ـــد. ـــدور نش مق
ـــاح  ـــت افتت ـــه عل ـــاره ب ـــا اش ـــه ب وی در ادام
ــد "ام آری آی "  نشـــدن پروژه هایـــی ماننـ
ـــفانه  ـــرد: متأس ـــوان ک ـــد"، عن ـــه امی و" خان
ـــا  ـــن و جاده ه ـــد گری ـــل س ـــی مث پروژه های
ـــده  ـــل ش ـــه تعطی ـــی کلم ـــای واقع ـــه معن ب
بودنـــد و اگـــر ایـــن پروژه هـــا بـــا ایـــن 
ــد  ــا چنـ ــد تـ ــدا می کردنـ ــه پیـ روال ادامـ
ســـال آینـــده نیـــز ایـــن پروژه هـــا راکـــد 

می ماندنـــد.
نماینـــده مـــردم نهاونـــد در مجلـــس شـــورای 
ــا  ــن پروژه هـ ــرد: ایـ ــان کـ ــالمی بیـ اسـ
را پیگیـــری کردیـــم و از طریـــق مـــاده ۵۶ 
توافق نامـــه بردیـــم و امضـــا کردیـــم کـــه 
بانک هـــا بـــه دســـتگاه های اجرایـــی 
ـــق  ـــاهد رون ـــون ش ـــم اکن ـــد و ه وام بدهن
گرفتـــن پروژه هـــای شهرســـتان هســـتیم 
کـــه در مـــورد "ام آر آی" هـــم متاســـفانه 
دســـتگاهی کـــه بـــه ایـــن منظـــور تهیـــه 
شـــده کارایـــی نـــدارد و بـــه دنبـــال 

دســـتگاهی جایگزیـــن هســـتیم.

نماینـــده مـــردم نهاونـــد در مجلـــس شـــورای 
ــوم  ــده از سـ ــرد: بنـ ــان کـ ــالمی بیـ اسـ
ـــزاری  ـــداز برگ ـــک روز بع ـــی ی ـــفند یعن اس
ـــتان و  ـــکالت شهرس ـــر مش ـــات پیگی انتخاب
ـــاهد  ـــبختانه ش ـــه خوش ـــودم ک ـــا ب پروژه ه
ــی   ــه کلنگ زنـ ــی از جملـ ــات خوبـ اتفاقـ
پـــروژه ی فرآورده هـــای دولومیـــت در 

ـــم. ـــد بودی نهاون
شـــهبازی بـــا اشـــاره بـــه افتتـــاح چنـــد 
ــل  ــوز کامـ ــه هنـ ــد کـ ــروژه   در نهاونـ پـ
ــازه  ــر اجـ ــن دیگـ ــت: مـ ــده اند، گفـ نشـ
ـــد  ـــات بیفت ـــن اتفاق ـــد ای ـــم در نهاون نمی ده
ـــش  ـــکالت بخ ـــه مش ـــم ک ـــالش می کن و ت
ـــامان  ـــتان را س ـــان شهرس ـــت و درم بهداش
ـــد  ـــز بای ـــان نی ـــردم خودش ـــه م ـــم و البت بده

ــند. ــای کار باشـ ــر و پـ مطالبه گـ
ـــش در  ـــه عضویت ـــاره ب ـــا اش ـــه ب وی در ادام
کمیســـیون برنامـــه و بودجـــه مجلـــس شـــورای 

ـــد  ـــخ نهاون ـــت: در تاری ـــار داش ـــالمی، اظه اس
تاکنـــون هیـــچ نماینـــده ای از شهرســـتان عضـــو 
کمیســـیون برنامـــه و بودجـــه مجلـــس نبـــوده 
ـــه  ـــیون برنام ـــه کمیس ـــه اینک ـــه ب ـــا توج و ب
ـــن  ـــن و تاثیرگذارتری و  بودجـــه جـــزء مهمتری
ـــدورام  ـــن امی ـــس اســـت و م کمیســـیون مجل
بتوانـــم از ایـــن امتیـــاز بـــرای شهرســـتان 

ـــم. ـــتفاده کن ـــد اس نهاون
نماینـــده مـــردم نهاونـــد در مجلـــس شـــورای 
ــو  ــن عضـ ــرد: مـ ــح کـ ــالمی تصریـ اسـ
ـــتم  ـــز هس ـــتان نی ـــزی اس ـــورای برنامه ری ش
ـــود  ـــح ش ـــتان توضی ـــاری در اس ـــر اعتب و اگ
قطعـــا اجـــازه نخواهـــم داد حـــق مـــردم 

ـــود. ـــورده ش ـــد خ ـــتان نهاون شهرس
ـــه مشـــکالت حـــوزه  ـــاره ب ـــا اش ـــهبازی ب ش
ورزش شهرســـتان نیـــز افـــزود: ورزش 
ـــت  ـــن اس ـــای م ـــر از دغدغه ه ـــی دیگ یک
و تـــالش می کنـــم کـــه مشـــکالت ایـــن 

ـــود. ـــع ش ـــز مرتف ـــش نی بخ

ـــهرک  ـــد ش ـــدود ۹0 درص ـــه داد: ح وی ادام
صنعتـــی مـــا تعطیـــل اســـت و در ایـــن 
راســـتا بـــه زودی جلســـه  ســـتاد رفـــع موانـــع 
تولیـــدرادر شهرســـتان برگـــزار می کنیـــم 
ــای  ــرای حـــل مشـــکالت دامداری هـ وبـ
تعطیـــل شهرســـتان نیزلیســـت ایـــن 
دامداری هـــا را گرفتـــه ام و در نظـــر دارم از 
ـــاد مســـتضعفان و ســـتاد اجرایـــی  طریـــق بنی
ـــم. ـــال کنی ـــا را فع ـــن دامداری ه ـــدداً ای مج
عضـــو کمیســـیون برنامـــه و بودجـــه مجلـــس 
ـــن  ـــرد: همچنی ـــان ک ـــالمی بی ـــورای اس ش
ــزرگ  ــای بـ ــداث دامداری هـ ــال احـ دنبـ
ــری  ــتیم و پیگیـ ــز هسـ ــتان نیـ در شهرسـ
ــی در  ــزار رأسـ ــداری ۶ هـ ــداث دامـ احـ
ـــه  ـــداری ب ـــن دام ـــه ای ـــتم ک ـــتان هس شهرس
ـــد  ـــتا در نهاون ـــرکت شس ـــط ش زودی توس

راه انـــدازی می شـــود.
ــی  ــرد: در جابه جایـ ــوان کـ ــهبازی عنـ شـ
ــچ  ــن هیـ ــتان مـ ــران شهرسـ ــر مدیـ اخیـ
ــا  ــن جابه جایی هـ ــته ام و ایـ ــی نداشـ نقشـ
ــورت  ــتان صـ ــران کل اسـ ــط مدیـ توسـ

گرفتـــه اســـت.
وی اضافـــه کـــرد: مـــن از مدیـــران شهرســـتان 
ـــردم  ـــه م ـــار کار و پاســـخگویی ب ـــط انتظ فق
را دارم و مدیـــران همیشـــه بایـــد در اتاقشـــان 
ـــبانه روزی در  ـــورت ش ـــه ص ـــد و ب ـــاز باش ب

دســـترس باشـــند.
شـــهبازی در ادامـــه گفـــت: مـــن اعتقـــاد 
ـــرای  ـــش ب ـــر بومـــی بیشـــتر دل دارم کـــه مدی
نهاونـــد می ســـوزد و البتـــه مدیـــر بومـــی 
ـــه مـــردم باشـــد و  ـــال خدمـــت ب ـــه دنب کـــه ب

ـــد. ـــام باش ـــت و مق ـــال پس ـــه دنب ـــه ب ن
نماینـــده مـــردم نهاونـــد در مجلـــس تصریـــح 
ـــتان  ـــگاه های شهرس ـــئوالن دانش ـــرد: مس ک
ـــم در  ـــن ظل ـــتند و ای ـــی هس ـــرا غیربوم اکث
ـــران از  ـــن مدی ـــرا ای ـــد اســـت زی حـــق نهاون
ـــه  ـــان هزین ـــت و آمدش ـــرای رف ـــال ب بیت الم
می کننـــد و ســـاعت های کاریشـــان در 

ـــت. ـــم اس ـــد ک نهاون
ـــم جـــو  ـــرد: میخواه ـــان ک ـــه بی وی در خاتم
حاکـــم در نهاونـــد را بـــر اســـاس وحـــدت و 
همدلـــی برقـــرار کنـــم چـــرا کـــه اختالفـــات 
در شهرســـتان از علـــل اصلـــی عقب ماندگـــی 
ـــده  ـــت و بن ـــد اس ـــن نهاون ـــعه نیافت و توس
از نفـــوذ مســـولین نهاونـــدی در رده هـــای 
ســـایر  کمـــک  و  کشـــوری  بـــاالی 
ـــدگان ادوار مجلـــس اســـتفاده خواهـــم  نماین
کـــرد چـــرا کـــه اعتقـــاد دارم نهاونـــد متعلـــق 
ـــا  ـــد ب ـــه شـــهبازی نیســـت بلکـــه همـــه بای ب
ـــردن  ـــع ک ـــرای مرتف ـــدت  ب ـــی و وح همدل

ـــم. ـــالش کنی ـــتان ت ـــکالت شهرس مش

تعطیلی بیمارستان شهید حیدری به بهانه 
راه اندازی بیمارستان تجهیز نشده شهید قدوسی 

ظلم در حق مردم نهاوند بود

مشصادق)54(ستارههایدنبالهدار

ـــی شـــهر  ـــان اصل ـــود خیاب ـــه ب مـــش صـــادق رفت
کـــه یـــک نوشـــته بـــزرگ در ابتـــدای یـــک 
کوچـــه 3 متـــری توجهـــش را جلـــب کـــرده 

ـــود...  ب
بازار روز.... داخل کوچه....

ــهره،  ــه وســـط شـ ــا. اینجـ ــر، مـ ــدا، مـ ــا خـ یـ
ـــرِدِم  ـــع َم ـــا، وض ـــو م ـــی، چج ـــه وه ای تنگ کیچ
ــد،  ــه ای وه بعـ ــن عـ ــی بکنـ ــه، شـ ــو کیچـ عـ

ــا. ــوه فروشـ ــغال میـ ــینا، آشـ ــلوغی ماشـ شـ
فقط موخا کاری بکنن وره گزارش کار ! !

ـــرح  ـــت ای ط ـــه عاقب ـــد ک ـــر نموکونی ـــه فک چون
ـــیه ! ش

جا بیتر عه اینجه نوی ؟ ، ای چه کاریه آخه ! 
ـــباب  ـــوا اس ـــه ن ـــه دو رو دی ـــد ک ـــه کاری بکنی ی

ـــت.  لعن
یـــه جائینـــه انتخـــاب کنیـــد کـــه دو رو دیـــه 
مجبـــور نوایـــد جـــا وه جـــاش کنیـــد وا کلـــی 

ضـــرر و زیـــان وه امـــوال َمـــرِدم.
بـــه خـــدا ای شـــهر دیـــه خســـته بیـــه عـــه ای 

ندانـــم کاریـــا. 
ـــردگی  ـــو افس ـــه م ـــه... هم ـــه دی ـــدا بس ـــه خ تون

ـــم. گرفتی
ـــه  ـــرد ع ـــه پیرم ـــم من ـــی بکون ـــه خواهش ـــا ی م
شـــما مدیـــران نـــاون، باالغیرتـــاً ایمانـــه آواد 

کدیـــد دیـــه بریدوالیـــت خوتـــوووو...
چراغـــی کـــه وه  خونـــه فرضـــه وه َمِچـــد 

حرامـــه.
واال وا ای نوناشو.

ن لق يك زبان دارم، دو ات دندا
مي زنم ات مي توانم حرف حق
 هب قلم: جوالدوز

ندای پیشرفت و توسعه
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ماهنامه سیاسی، فرهنگ، اجتماعی، اقتصادی، ورزش

هر قدمــی که رای تحصیل علم برمی دارید، قدمی هم برای 
کوبیدن خواســته های نفســانی، تقویت قوای روحانی، کسب 

مکارم اخالق، تحصیل معنویات و تقوا بردارید.

ایــن مجلس مجلــس یازدهــم مجلس امید 
و انتظــار مردم اســت، نقطه امیــد مردم و 
مظهــر امید مردم اســت؛ چــرا؟ چون مردم 
در شرایط ســخت اقتصادی پای صندوق  ها 
آمدنــد و بــه شــما نمایندگان محتــرم رای 

دادند؛ در شرایط سخت اقتصادی.

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

چون دنیا به کسی روی آورد، نیکی های دیگران را به او عاریت دهد، 
و چون از او روی برگرداند خوبی های او را نیز بریابد.

دکتر فرامرز عین قالئي
اخذمجوز وانتشار ماهنامه شکوه نهاوند

را به حضرتعالی و همه دوستداران نهاوند سرافراز 
تبریک وتهنیت عرض می نماییم. 

جنابآقای
))تبریک و تهنیت((

دکترعلیچگنیمدیرمسئول
وخبرنگارانماهنامهوپایگاهخبریفریادنهاوند

صاحب امتیاز و مدیر مسئول محترم 
ماهنامه شکوه نهاوند 

■ استاد تاریخ 
دکتر عزیزاهلل بیات نهاوندی 

ـــات  ـــزاهلل بی ـــد: »عزی ـــاد نهاون   فری
« تاریـــخ  نـــگار و اســـتاد دانشـــگاه 
۱۲۹۹ خورشـــیدی در  در ســـال  
ـــس  ـــد.  پ ـــه دنیاآم ـــد ب ـــهر نهاون ش
از گذرانـــدن تحصیـــالت مقدماتـــی 
ـــل  ـــه  تحصی ـــرای ادام ـــد، ب در نهاون

ـــرای  ـــت و در دانشس ـــران رف ـــه ته ب
تحصیـــل  بـــه  تهـــران  عالـــی 
بـــا   ۱3۲3 ســـال   و  پرداخـــت 
مـــدرک کارشناســـی دانش آموختـــه 
 ۱33۲ ســـال   در  ســـپس  شـــد. 
بـــه  فرهنـــگ  اداره  طـــرف  از 
کرمانشـــاه رفـــت و بـــه مـــدت 
۲0 ســـال در مـــدارس ایـــن شـــهر 

مشـــغول تدریـــس  بـــود. او در 
ایـــن ســـال ها بـــه پژوهـــش در 
بـــاب تاریـــخ و جغرافیـــای منطقـــه 
ـــاب  ـــد کت ـــت و چن ـــاه پرداخ کرمانش
دربـــاره تاریـــخ و جغرافیـــای ایـــن 

ــگارش درآورد. ــه نـ ــه بـ منطقـ
بـــا   ۱3۴۲ ســـال   در  بیـــات 
تحصیلـــی  بورســـیه  از  اســـتفاده 
کارمنـــدان دولـــت بـــه فرانســـه 
ــته  ــل در رشـ ــه تحصیـ ــت و بـ رفـ
تاریـــخ و جغرافیـــا پرداخـــت و در 
ســـال ۱3۴8  بـــا درجـــه دکتـــرا از 
دانشـــگاه »پـــل ســـاباتیه« در شـــهر 
»تولـــوز« فـــارغ التحصیـــل شـــد و 
ــران از  ــه ایـ ــت بـ ــس از بازگشـ پـ
ســـال ۱3۵0 بـــه عنـــوان عضـــو 
هیئـــت علمـــی دانشـــگاه ملـــی 
)شـــهید بهشـــتی  فعلـــی( مشـــغول 
بـــر  عـــالوه  او  شـــد.  کار  بـــه 
دانش انـــدوزی در رشـــته تاریـــخ 
و جغرافیـــا، ردیف هـــای موســـیقی 
را بـــه مـــدت چهـــار ســـال نـــزد 

ــت و  ــا « فراگرفـ ــن صبـ »ابوالحسـ
گاهـــی در خلـــوت خـــودش ســـاز 
و  خطـــوط  بـــه  می نواخـــت.او 
زبان هـــای باســـتانی ایـــران مســـلط 
بـــود و  افـــزون بـــر ۴0 کتـــاب در 
جغرافیـــا  و  تاریـــخ  زمینه هـــای 
تالیـــف و منتشـــر کـــرد کـــه از 
بـــه  می تـــوان  آنهـــا  مهمتریـــن 
تاریـــخ تطبیقـــی ایـــران از سلســـله 
مـــاد تـــا پهلـــوی، کتـــاب درســـی 
و  دانشســـراها  بـــرای  جغرافیـــا 
جغرافیـــای  ،کلیـــات  دبیرســـتان 
و  ایـــران،   تمدنـــی  و  طبیعـــی 
تاریـــخ مختصـــر ایـــران اشـــاره 

کـــرد.
ــد و  ــی ارشـ ــع کارشناسـ او در مقطـ
ــالمی،  ــگاه آزاد اسـ ــرا در دانشـ دکتـ
ـــدرس  ـــت م ـــرا و  تربی ـــگاه الزه دانش
می کرد.دکتـــر  تدریـــس  تهـــران 
ـــک دوره  ـــس از ی ـــات، پ ـــزاهلل بی عزی
ـــان  ۱3۹۱  درگذشـــت.  بیمـــاری در آب

یـــاد و نامـــش گرامـــی بـــاد.

بزرگمردان

تاکنــون  نهاونــد  تاریــخ  در 
ــتان  ــده ای از شهرس ــچ نماین هی
و  برنامــه  کمیســیون  عضــو 
بودجــه مجلــس نبــوده و بــا 
توجــه بــه اینکــه کمیســیون 
جــزء  بودجــه  و   برنامــه 
تاثیرگذارتریــن  و  مهمتریــن 
اســت  مجلــس  کمیســیون 
از  بتوانــم  امیــدورام  مــن  و 
ــتان  ــرای شهرس ــاز ب ــن امتی ای
کنــم اســتفاده  نهاونــد 

ــن از  ــرد: م ــه ک ــهبازی اضاف ش
مدیــران شهرســتان فقــط انتظــار 
ــردم را  ــه م ــخگویی ب کار و پاس
ــد در  ــه بای ــران همیش دارم و مدی
اتاقشــان بــاز باشــد و بــه صورت 
شــبانه روزی در دســترس باشــند.

وی در ادامــه گفــت: مــن اعتقــاد 
ــتر  ــی بیش ــر بوم ــه مدی دارم ک
دلــش بــرای نهاونــد می ســوزد و 
البتــه مدیــر بومــی کــه بــه دنبــال 
ــه  ــد و ن ــردم باش ــه م ــت ب خدم
بــه دنبــال پســت و مقــام باشــد

 آدرس: نهاونــد- خیابــان ابــوذر- کوچــه بانــک ملت- ســاختمان ونــوس- طبقه پنجم

آماده ي دریافت 
و چاپ گزارش 

خدمات رساني ادارات 
و نهادهاي محترم 

مي باشد.


