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امام جمعه گیالنغرب: 

بصیرت در جوانان 
درسی از سردار سلیمانی

اعزام تیم کشتی آزاد 
گیالنغرب به مسابقات 

استانی

یک عقاب زخمی 
پس از تیمار در طبیعت 
گیالنغرب رها سازی شد

اجرای طرح صلح یاران 
با گردهمایی بزرگان و مصلحین  

ایل کلهر در گیالنغرب

پذیرش و چاپ آگهی در هفته نامه
»نوای غرب« شهرستان گیالنغرب

ترحیم و تسلیت - پیام های تبریک -مفقودی مدارک
 نیازمندی ها- مزایده و مناقصه

شماره تماس جهت ثبت آگهی در نوای غرب

۰۹۱۰۱۷2۶322 
 @A_aamdارتباط با ادمین 

بیمارستان الزهرا گیالنغرب 
به پزشک متخصص  بصورت دائم نیاز دارد

️یادداشت مدیر مسئول: علی احمدپور
در ایـن سـالهای اخیر  مشـکل بهداشـت و درمـان شهرسـتان  گیالنغرب به یکـی از کانون های خبری مبدل شـده اسـت که بارها مسـوالن مسـتقر در منطقه و مردم خواسـتار 
همت مسـئوالن اسـتان  وکشـوری درجهت رفع مشـکالت  وکاسـتی  تنها بیمارستان این شهرسـتان هسـتند این بیمارسـتان  جدا از کمبود تجهیزات پزشـکی به  پزشک دائم 
عمومـی، پزشـکان متخصـص به صـورت دائم نیاز  دارد چرا که همین امر موجب می شـود که بیشـتر بیماران اورژانسـی شهرسـتان گیالنغرب بـه دلیل نبود امکانات و یا  پزشـک 
متخصـص  بـا جاده های دوطرفه و فرسـوده منطقه به شـهرهای دیگر و مرکز اسـتان  اعزام  شـوند کـه  گاها برخی از بیماران اورژانسـی و اعزامی در مسـیر  رفت در بیـن راه جان 

مـی دهند و بـه مقصد خانه ابـدی باز می گردنـد.... ادامـه در صفحه 2

مراسم سومین سالگرد 
سردار شهید 

حاج قاسم سلیمانی 
در گیالنغرب برگزار شد

3

دعوت به همکاری
پایگاه خبری نوای گیالنغرب 
و نشریه نوای غرب  به منظور 
جذب آگهی، تبلیغاتی و رپرتاژ 
خبری از بین بین خواهران و 

برادران و واجد شرایط، وعالقه 
مند به کار مطبوعات، بویژه 

مسلط به حرفه تبلیغات و بازاریابی باحقوق و پورسانت مناسب دعوت به 
همکاری می کند

افراد عالقمند در صورت تمایل به همکاری می توانند ازطریق تلفن 
۰۹۱۰۱۷۲۶۳۲۲  تماس حاصل نمایند.
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امــام جمعــه گیالنغــرب از لــزوم برگــزاری 
ــرای شــهیدان و  مراســمات گرامیداشــت ب

بــزرگان دینــی خبــر داد. 
بــه گــزارش پایــگاه خبری نــوای گیالنغرب، 
حجــت االســالم مجتبــی فاطمی نســب در 
ســالروز شــهادت ســپهبد ســلیمانی عنوان 
ــه  ــت ک ــردی اس ــالروز ف ــروز س ــرد: ام ک
امــام خامنــه ای ایشــان را دانشــمند مومــن 
و جهادگــر خطــاب فرمودنــد، رشــادت ها و 
ــار  ــز در کن ــن شــهید عزی حماســه های ای
ســپاه قــدس مــا کــه فرماندهــی آن را بــه 
عهــده داشــتند بــا انســانیت بــدون مــرز در 
جهــان شــناخته می شــود و مقابــل لشــکر 

اســتکبار ایســتادگی کــرده اســت. 

ــه حــاج  ــک درســی ک ــرد: ی ــار ک وی اظه
قاســم ســلیمانی بــرای مــا از خود گذاشــته 
ــه در   ــد ک ــا میخواهن ــه م ــت و از هم اس
مســیر خودشــان حرکــت کنیــم این اســت 
ــته  ــرت   داش ــد  بصی ــر می خواهی ــه اگ ک
ــی،  ــالم شناس ــه اس ــه مولف ــید از س باش
زمــان شناســی و دشــمن شناســی تبعیــت 

کنیــد، 
ــف  ــد تضعی ــمن قص ــه دش ــی ک در زمان
جوانــان مــا را دارد ممکــن اســت اتفاقــات 
ــور  ــکالتی را در کش ــرت مش ــدم بصی و ع

ــد. ایجــاد کن
امــام جمعــه گیالنغــرب اذعــان کــرد: 
ــی از  ــه برخ ــم ک ــرار داری ــه ای ق در زمان

کشــورهایی کــه دوســت مــا نیســتند و از 
کشــور های تروریســت هســتند تــالش 
ــا را  ــور م ــوب در  کش ــاد آش ــرای   ایج ب
دارنــد؛ از آن جایــی کــه ۳ رییــس جمهــور 
ــه ۹ کشــور  آمریــکا در   مــدت ۲۳ ســال ب
حملــه کردنــد و ۱۱ میلیــون غیــر نظامــی 
را بــه کشــتار می کشــانند هیچکســی ایــن  

ــد . ــی نخوان ــت  جنگ ــات را جنای اتفاق
ــلیمانی  ــم س ــاج قاس ــرد: ح ــد ک وی تاکی
ــان  ــه جوان ــد ک ــاره می کردن ــه و اش توصی
امــروز را بــه ســمت بصیــرت ســوق دهیــم 
ــا بصیــرت خودمــان، جلــوی افــرادی  ــا ب ت
کــه بــه ظاهــر مدافــع آزادی در کشــور مــا 

ــتیم ــده اند بایس ش

نمایشگاه شهید وشهادت 
درمدرسه ۱۷ شهریور 
گیالنغرب افتتاح شد 

ــهادت  ــالگرد ش ــن س ــو می ــا س ــان ب ــوای غرب:همزم ن
سردارشــهید حــاج قاســم ســلیمانی بــا حضــور فرمانــدار 
ــرورش،،  ــوزش و پ ــر اداره آم ــه ،مدی ــده ســپاه ناحی ،فرمان
ــرورش جمعــی از مســوولین ومعاونیــن اداره آمــوزش و پ

ایــن نمایشــگاه بــه مناســبت شــهادت ســردار دلهــا حــاج 
قاســم ســلیمانی  بــا همــکاری اداره آمــوزش و پــرورش و 
اداره تبلیغــات اســالمی شهرســتان گیالنغــرب در دبســتان 
ــه  ــک هفت ــدت ی ــه م ــر شــده اســت و ب ۱۷شــهریور دائ

فعالیــت خواهــد داشــت

کشف بیش از ۲۸۰۰ 
لیتر سوخت قاچاق 

در گیالنغرب

ــش از ۲  ــف بی ــرب از کش ــی گیالنغ ــده انتظام فرمان
هــزار و ۸۰۰ لیتــر ســوخت قاچــاق در ایــن شهرســتان 

خبــر داد.
ســرهنگ منصورمحمــدی افزودمأمــوران پاســگاه 
گواورحیــن گشــتزنی به ۲ دســتگاه خــودرو پــژو ۴۰۵ 
ــف  ــا را متوق ــرای بازرســی آنه ــد مشــکوک و ب و پرای

ــد. کردن
وی ادامــه داد: در بازرســی های انجــام گرفتــه ۲ هــزار 
و ۸۲۰ لیتــر گازوئیــل قاچــاق بــه ارزش ۲۰۰ میلیــون 

ریــال کشــف شــد.
فرمانــده انتظامــی گیالنغــرب در پایــان از دســتگیری 
۲ نفــر در ایــن راســتا و معرفــی بــه دســتگاه قضائــی 

بــرای صــدور احــکام الزم خبــر داد.

مدیــر اداره ورزش وجوانــان از اعــزام هفــت 
بــه  کشــتی گیــر شهرســتان  گیالنغــرب 
مســابقات اســتانی در شــهر کرمانشــاه خبــر داد

بــه گــزارش نــوای غــرب مدیــر اداره ورزش 
ــتی آزاد  ــم  کش ــت تی ــرب گف ــان گیالنغ وجوان
ــنبه و  ــتان در روز پنجش ــن شهرس ــان ای جوان
جمعــه مــورخ ۱۵و۱۶دیمــاه بــه مصــاف رقبــای 
هــم اســتانی خــود کــه بــه میزبانــی  شهرســتان 

ــد ــی کن ــزار میگرددشــرکت م کرمانشــاه برگ
ــم  ــرای تی ــت ب ــن آرزوی موفقی ــی فرضم گرام
ــن  ــتان درای ــن شهرس ــان ای ــتی آزاد جوان کش
ــتی  ــات کش ــرم هی ــوول محت ــابقات از مس مس
ــر  ــان ناص ــان آقای ــی زاده ، مربی ــر ول ــای امی آق

شــیرزادی جهانگیــر یوســفی و سرپرســت تیــم 
آقــای جــواد حســن پــور تقدیــر و تشــکر کــرد

اســامی اعزامــی بــه ایــن دوره از مســابقات 
عبارتنــد از

۱- امید محمدی  وزن ۵۷
۲- ابوالفضل کاکاخانی ۶۱
۳- امیر رضا رستمی   ۶۵

۴-سهیل حیدری  ۷۰نفر اول
۵- رضا پیری    ۷۰ نفر دوم
۶- محمد پارسا رستمی  ۷۹

۷-  فرید  فالحی        ۸۶
۸-امیر حسین  منصوری

ــن  ــرب هــدف از تشــکیل ای ــدار گیالنغ ــرب :فرمان ــوای غ  ن
قــرارگاه را کــه بــرای اولیــن بــار در ســطح شهرســتان شــکل 
گرفتــه اســت پیشــگیری از آثــار ســوء خشکســالی هــای پی 
در پــی و جلوگیــری از آثــار تخریبــی ســیالب هــا مدیریــت 
جامــع حــوزه هــای آبخیز در ســطح شهرســتان بیــان نمود و 
افــزود بــه منظــور اجرای طــرح هــای آبخیــزداری و همچنین 
در راســتای مدیریــت و کنترل ســیالب هــا ۳۷ میلیــارد ریال 
اعتبــار جهــت اجــرای طــرح هــای آبخیــزداری حــوزه نــاودار 
گیالنغــرب ادامــه احــداث رودخانــه عبــوری نــاودار در ســطح 

شــهر گیالنغــرب و احــداث کانــال آبهــای ســطحی روســتایی 
در چلــه و حیدریــه اختصــاص یافتــه اســت

ربیعــی مدیــر اداره منابــع طبیعــی شهرســتان گیالنغــرب نیز 
ــه خطــرات فرســایش خــاک در ســطح کشــور  ــا اشــاره ب ب
اظهــار داشــت تاکنــون در ســطح ۱۰ هــزار هکتــار از حــوزه 
ــرا شــده و  ــزداری اج ــای آبخی ــرس طرحه ــد زاگ ــز س آبخی
۲۶ حــوزه نیــز در دســت اجــرا ومطالعــه اســت شهرســتان 
گیالنغــرب ۲۱۱۶۹۲ هکتــار منابــع طبیعی دارد کــه ۷۵ هزار 

هکتــار آن جنــگل اســت.

فرماندهــی  جانشــین  ســردارقنبری 
ســپاه حضــرت نبــی اکــرم اســتان 
ــالگرد  ــومین س ــا س ــان ب ــروز همزم ام
ــاج قاســم  شــهادت ســپهبد شــهید ح
ســلیمانی در معیــت امــام جمعــه ، 
فرمانــدار ،فرمانــده ســپاه ناحیــه ومدیــر 
ــه  ــاد شهیدشهرســتان گیالنغــرب ب بنی
دیداردکتــر گــودرز بهرنــگ از فرماندهان 
جبهــه مقاومــت و جانبــاز ســرافراز 
ــت واز  ــدس رف ــاع مق ــال دف ــت س هش
ایــن رزمنــده گیالنغربــی تجلیــل نمــود.

ساخت محوطه گردشگری 
در گلین 

ــتان  ــتی شهرس ــع دس ــگری و صنای ــی، گردش ــراث فرهنگ ــس اداره می رئی
گیالنغــرب از ســاخت محوطــه گردشــگری منطقــه گلیــن تــا پایــان دی خبــر 

داد.
ــا بیــان اینکــه: بــرای ســاخت ایــن محوطــه گردشــگری ۲  ســیروس ادیــب ب
میلیــارد تومــان اختصــاص یافتــه اســت افزودنــد  ایجــاد فضــای ســبز، آالچیــق 
و راه دسترســی  را از ســازه هایــی عنــوان کــرد کــه در ســاخت ایــن محوطــه 

گردشــگری مــورد اســتفاده قــرار خواهــد گرفــت.
رئیــس اداره میــراث فرهنگــی گردشــگری صنایع دســتی شهرســتان گیالنغرب 
افــزود: در منطقــه گلیــن ۶ روســتا قــرار دارد کــه دارای  موقعیــت ویــژه ای برای 

جذب گردشــگر هســتند.
وی افــزود: آبشــار تنگــه گلــم و آبشــار مــورت تنگــه گلیــن از دیگر جاذبــه های 

گردشــگری گیالنغرب اســت.

بیمارستان الزهرا گیالنغرب 
به پزشک متخصص  بصورت دائم 

نیاز دارد
 یادداشت مدیرمسئول :علی احمدپور

زیـر  وقتـی  اسـت  ایـن  مسـوالن  از  سـوال 
الزهـرا   بیمارسـتان  در  الزم  سـاخت های  
فراهـم اسـت انتظار مـی رودکه پزشـکان ثابت 
دربیمارسـتان همیشـه  باشـندتا مـردم ایـن 
شهرسـتان مـرزی بتواننـد از خدمـات درمانی 

مطلوب تـر درمانـی بهـره منـد شـوند
ودیگر مشـکل  اینکه گاها بیماری نیاز به سـی 
تـی اسـکن دارد امـا گفتـه می شـود دسـتگاه 
دربیمارسـتان موجود اسـت اما یـک نفر دانش 
آموخته که بتواند سـی تی اسـکن انجام بدهد 
در این بیمارسـتان وجود ندارد  که شـهروندان 
این شهرسـتان محـروم بتوانند درصـورت نیاز 
از ایـن خدمـات اسـتفاده  کننـد  ومتاسـفانه 
بدلیـل ایـن مشـکل بایـد بیمـاران هزینه های 
رفـت و آمـد و خطـرات ناشـی از آن را بـه جان 
خریـده و بـرای دریافـت خدمـات درمانی خود 

به شـهر های اطـراف مراجعـه  کنند
الزهـرا  بیمارسـتان  تجهیـز   هرحـال  بـه 
گیالنغـرب بویـژه پزشـک متخصـص ثابـت از 
مهم تریـن مطالبـات بحـق مـردم گیالنغـرب 
در بحـث سـالمت و درمـان اسـتکه امیدواریم 
مسـوالن استانی وکشـوری ونماینده محترم به 
ایـن موضـوع  عنایـت ویـژه ای داشـته باشـند..

بصیرت در جوانان درسی از سردار سلیمانی

اعزام تیم کشتی آزادگیالنغرب 
به مسابقات استانی

قرارگاه آبخیزداری و آبخوانداری در شهرستان گیالنغرب تشکیل شد
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جلســه بصیــرت افزایــی مربیــان ومعاونیــن پرورشــی 
وآموزشــی بــا حضــور مــدرس اعزامــی ازقــم حجــه اال 
اســام والمســین سیدعلی موســوی درســالن جلسات 

امــوزش وپــرورش درمــورخ ۵ دی مــاه برگزارشــد
برگــزاری کارگاه خودکشــی درســالن جلســات اموزش 
ــی  ــی وپرورش ــن اموزش ــور معاونی ــا حض ــرورش ب وپ
درمــورخ ۵ دی مــاه بــا مدرســی مهــدی بیگــی 

ــد برگزارش
ــا  ــرا ) س ( ب ــزاداری شــهارت حضــرت زه مراســم ع
حضــور دانــش امــوزان وهمــکاران وهمکارطــرح امیــن 

حضــرت حجــه اال اســام والمســلمین ســید موســوی 
برگزارگردیــد

ــهر  ــطح ش ــی س ــران ابتدای ــی مدی ــه توجیه جلس
گیانغــرب درخصــوص مســابقات قــران وعتــرت 
ــا حضــور  وپرســش مهــر ریاســت محتــرم جمهــور ب
امــوزش وپــرورش ومعاونیــن  مدیریــت محتــرم 

وحراســت وبازرســی برگزارشــد
جلســه توجیهــی راهبــران آموزشــی نســبت بــه 
ــد  ــدارس چن ــی درم ــت بدن ــی وتربی ــائل پرورش مس
پایــه روســتایی وجشــنواره تجــارب تربیتــی ونوجــوان 

ــا  ــر ب ــرت وپرســش مه ــران وعت ــالم ومســابقات ق س
حضــور مدیــر امــوزش وپــرورش وحراســت وبازرســی 

ــد ــرورش برگزارش ــوزش وپ ــات ام ــالن جلس درس
جلســه ســتادی جشــنواره تجــارب تربیتــی بــا حضور 
ــرورش  اعضــای ستاددرســاان اجتماعــات آمــوزش وپ

گیانغــرب برگزارشــد
ــات  ــالن جلس ــالم درس ــوان س ــتادی نوج ــه س جلس
ــد  ــر وحی ــی دکت ــتاد ومعرف ــای س ــور اعض ــا حض ب
ــالم  ــوان س ــنواره نوج ــر جش ــوان دبی ــماعیلی بعن اس

ــد برگزارش

نــوای غرب:بــا حضــور معــاون توســعه شــوراهای حــل اختــاف دادگســتری کل اســتان 
کرمانشــاه  اولیــن هســته صلــح در دادگســتری شهرســتان گیانغرب شــروع بــکار نمود.

فتاحــی معــاون توســعه شــوراهای حــل اختــاف دادگســتری کل اســتان  بــا اشــاره به 
اینکــه از ابتــدای امســال ۱۷ مــورد قتــل عمــد در ســطح اســتان بــه ســازش انجامیــده 

اســت گفــت: بــا ارتقــاء ســطح شــوراهای حــل اختــاف  درصــدد شــتاب بخشــیدن 
بــه تاســیس نهادهــای سازشــی اعــم از نهــاد داوری و نهــاد میانجیگــری هســتیم کــه 

مقدمــات آن صــورت گرفتــه اســت.
وی بیــان کــرد: توســعه فرهنــگ صلــح در اســتان در جهــت اســتفاده بیشــتر از ســوی 
یــاران خواهــد بــود، تــا بتوانیــم یــک دادگســتری مــردم محــور در اســتان با مشــارکت 
بــزرگان در جهــت حــل اختــاف دنبــال نماییم.ویکــی از مهمتریــن انگیــزه هــای مــا 
ــم  ــری از تراک ــردم، جلوگی ــن م ــا در بی ــه ه ــع کین ــت و رف ــاد عطوف ــر ایج ــاوه ب ع
پرونده هــا در دادگســتری بــوده کــه معاونــت توســعه حــل اختــاف اســتان توانســته 

اســت توفیقــات خوبــی در ارتقــاء شــاخص کشــوری در ایــن زمینــه ایجــاد نمایــد.
امــام جمعــه گیانغــرب نیــز در ســخنانی جایــگاه مســلح بــه عنــوان حــال مشــکات 
ــن اســام برشــمرد و گفــت: داشــتن دغدغــه مــردم   ــرآن و دی ــدگاه ق مــردم را از دی
وظیفــه ای همگانــی اســت و همــه بایــد تــاش کننــد نقش مســلح بــودن را بــه خوبی 
ایفــا کننــد و ایــن جایــگاه در خانــواده هــا بــه خوبــی تقویــت و احیــا گردد.محمــدی 
فرمانــدار شهرســتان گیانغــرب در ایــن جلســه نیــز بــا اشــاره بــه اینکه معیار ســامت 
در هــر کشــور دســتگاه قضایــی آن اســت اذعــان کــرد: اقتــدار دســتگاه قضایــی موجب 

اقتــدار دیگــر دســتگاه هــا و رشــد و توســعه آنهــا خواهــد بــود.
صفــری رئیــس دادگســتری شهرســتان عنــوان کــرد: رویکــرد دســتگاه قضایــی ایجــاد 
صلــح و ســازش در پرونــده هــا اســت و ایــن امــر ممکــن نیســت، مگــر بــا همراهــی 
مســلحین بــه عنــوان بــازوان دســتگاه قضــا؛ بــه حمــداهلل در ایــن زمینــه شــاهد ایجــاد 
ســازش حداکثــری در پرونده هــا در ســطح شهرســتان  هستیم.خدرویســی دادســتان 
شهرســتان در ایــن جلســه تاکیــد کــرد: راهبــرد دســتگاه قضایــی را اســتفاده از وجــود 
بــزرگان و متنفذیــن در حــل اختــاف توســط خــود ایــن عزیــزان بــه عنــوان بخشــی 
از مــردم کــه جایــگاه ویــژه دارنــد ذکــر نمــود گفتنــی اســت همزمــان نخســتین بــار 
طــرح صلــح یــاران بــا گردهمایــی بــزرگان مصلحیــن متنفذیــن ایــل کلهر و شــوراهای 

اختــاف  شهرســتان گیانغــرب اجرایــی شــد

تجلیل از دانش آموزان برتر مسابقه پیامکی
 مقاومت درنماز جمعه گیالنغرب

نــوای گیانغــرب :باحضــور مســوالن  گیانغــرب درنماز امــروز ۹ دی مــاه از دانش 
آمــوزان برتــر اتحادیــه انجمن اســامی آموزشــگاه های  یاســر وحضــرت رقیه س  
کــه در مســابقه پیامکــی مقاومــت  کــه بــه  مرحلــه کشــوری راه یافتنــد بــا اهــدا 

لــوح تجلیــل بعمــل آمد

آیین مراسم بزرگداشت حماسه نهم دی ماه در شهر گیالنغرب 
ــه دخــت نبــی مکــرم اســام )ص(  ــام فاطمیــه و شــهادت یگان ــا ای همزمــان ب
حضــرت صدیقــه طاهــره »ســام اهلل علیهــا« مراســم بزرگداشــت حماســه نهــم 
دی بــا حضــور اقشــار مختلــف مــردم  در مســجد جامــع گیانغــرب برگزارگردید.

نشست هماهنگی برنامه های هفته ایمنی در برابر زلزله 
وکاهش اثرات بالیای طبیعی درگیالنغرب برگزارشد 

درایــن جلســه خانــم نوربخــش معــاون سیاســی وامنیتــی فرمانــداری بــا تاکیــد 
بــر ضــرورت ارتقــاء ســطح توانمنــدی جامعــه در امــور پیــش بینی ، پیشــگیری و 
کاهــش میــزان  خطــر وآســیب پذیــری در بحــران ، اســتفاده از ظرفیــت گروههــا 
، ســمن هــا، دهیــاران ، شــوراها ، بســیج و... در امــر مدیریــت بحرانهــا را خواســتار 

. شد

مراســم بزرگداشــت ســومین ســالگرد شــهادت اســوه 
اخــاص و عمــل حــاج قاســم ســلیمانی در مســجد 

جامــع ایــن شــهر گیانغــرب برگــزار شــد.
ــالگرد  ــومین س ــرب مراســم س ــوای غ ــزارش ن ــه گ ب
ســردار ســرافراز جبهــه مقاومــت ســپهبد شــهید حاج 
قاســم ســلیمانی بــا حضــور خانــواده معظــم شــهداء، 
روحانیــون معــزز، جمعــی از مســئوالن و اقشــار 

ــزار شــد. ــرب برگ ــردم در گیانغ ــف م مختل
ســردار قنبــری جانشــین فرماندهــی ســپاه حضــرت 
ــا  ــخنانی ب ــم درس ــن مراس ــتان در ای ــرم اس ــی اک نب
ــردم داری از  ــوی وم ــداری، تق ــه والیتم ــاره اینک اش
جملــه خصوصیــات بــارز شــهید ســلیمانی بــود گفــت 
ــا  ــرای م ــه ب ــب شــهید ســلیمانی  ومســیری ک مکت
ترســیم نمــود هماننــد فرهنــگ دفــاع مقــدس بایــد 
بــه نســل جــوان شناســانده شــود و بــه نســلهای آتــی 

منتقــل گــردد
ــوز  ــم  هن ــاج قاس ــخصیتی ح ــاد ش ــت ابع وی گف
هــم ناشــناخته  اســت و بایــد بخوبــی تبییــن گــردد 
ــوان در بســتر  ــا تمــام ت وی اظهــار داشــت دشــمن ب
فضــای مجــازی ورود نمــوده و جای شــهید و جــاد را 
عــوض کــرده اســت بنابرایــن  امــروز بیــش از هرزمانی 

جهــاد تبییــن وظیفــه همــه اســت راه مقابله بــا توطئه 
دشــمن هــم قــدم برداشــتن در مســیر شــهدا وپــاس 
ــت  ــرت اس ــت بصی ــهدا و تقوی ــاد ش ــام وی ــتن ن داش
بایــد بــه جوانــان بیاموزیــم کــه چــرا دشــمن شــهید 

ــز او  ــود  واز چــه چی ــرار داده ب ــدف ق ــلیمانی را ه س
ــا   ــوان م ــه ج ــیم ک ــب باش ــذا مراق ــت ل ــه داش واهم
هیــچ گاه کورکورانــه دنبالــه رو اهــداف دشــمن قــرار 

نگیــرد

زیســت  محیــط  حفاظــت  اداره  رئیــس 
گیانغــرب گفــت: یــک قطعــه عقــاب 
ــت  ــار درطبیع ــس ازتیم ــی پ ــی زخم ظای

ایــن شهرســتان رهــا ســازی شــد
نــوای غــرب :غامرضــا محمــدی افــزود ایــن 
ــط  ــان محی ــی از حامی ــط یک ــده توس پرن

زیســت درکوههــای اطــراف گیانغــرب 
ــه  ــد ک ــدا ش ــود پی ــده ب ــی ش ــه زخم ک
ــت  ــط زیس ــه اداره محی ــل ب ــن تحوی ضم
گیانغــرب پــس از تیمــار وبهبــودی موفــق 

ــدیم. ــازی آن ش ــه رهاس ب
وی افزود:ایــن بهلــه عقــاب امــروز بــا حضــور 

درمنطقــه  زیســت  محیــط  دوســتداران 
گیانغــرب  خودارتفاعــات  زیســتگاهی 
ــد. ــده ش ــت بازگردان ــه طبیع ــازی و ب رهاس

زیســت  محیــط  حفاظــت  اداره  رییــس 
ــوان  ــی بعن ــاب طای ــت: عق ــرب گف گیانغ
یکــی از پرنــدگان شــکاری در فهرســت 
ــرار دارد و  ــران ق ــدگان حمایــت شــده ای پرن

دارای ارزش حفاظتــی اســت

اجرای طرح صلح یاران با گردهمایی بزرگان و مصلحین  
ایل کلهر در گیالنغرب

چند خبرکوتاه از آموزش وپرورش گیالنغرب

مراسم سومین سالگرد سردار شهید حاج قاسم سلیمانی
 در گیالنغرب برگزار شد

یک عقاب زخمی پس از تیمار در طبیعت گیالنغرب رها سازی شد



سال دوم - شماره 45- پنجشنبه 15 دی ماه 1401- 4 صفحه - 2000 تومان 4

هفته نامه اجتماعی، فرهنگی نوای غرب
صاحب امتیاز و مدیرمسئول: علی احمدپور

زیر نظر شورای نویسندگان 
سردبیر:  فرانک مدارایی

آدرس: گیالنغرب- کوچه شهیدان حسین پور 
کافی نت اندیشه 

تلفکس: 08343228588   چاپخانه: آزادگان 
0910   172   6322 آگهی و تبلیغات:  

بازدید  پرنورمدیر اداره  آموزش وپرورش گیالنغرب  
وفتعلیان مسول حراست  ازحوزه های امتحان 

نهایی مدارس شهرستان گیالنغرب

زنگ هفته بصیرت و الله های سرخ در آستانه 
سالگرد شهادت سردار سلیمانی با حضور 
مسوالن شهرستان   گیالنغرب در مدرسه 

شهید شاهمرادی   نواخته شد

میران آقا گیالنغربی
پایگاه خبری تحلیلی نوای گیالنغرب

navaygilanegharb.ir
* انصراف از استیضاح وزیر بهداشت

میــران آقــا: کار اســتخدامی و امتیــاز دهــی بــه حامــی نماینــدگان در 
وزارت انجــام شــده دیگــه لزومــی بــر اســتیضاح نیســت!

* ســرکوب شــدید تظاهــرات مردمــی در فرانســه توســط پلیــس 
ایــن کشــور

میــران آقــا: اونجــا مشــکلی نــداره چــون مکــرون بــرای آمریکایــی 
ــورهای  ــرای کش ــه ب ــه چماق ــر« ی ــوق بش ــه »حق ــا واق واق میکن ه

مســتقل 
ــران  ــل دخت ــرد تحصی ــالم ک ــان اع ــه طالب ــود ک ــش ب ــه پی *هفت
در دانشــگاه ها ممنــوع اســت. امــروز هــم اســتخدام زنــان در 
ســازمان های غیردولتــی داخلــی و بین المللــی را نیــز ممنــوع کــرد.

ــروش و  ــن ف ــای وط ــلبریتی ه ــش س ــر واکن ــا: منتظ ــران آق می
اقدامــات بشردوســتانه شــبکه هــای وابســته بــه آل ســقوط در دفاع 

ــان افغــان هســتیم! از حقــوق زن
*توییتر، حساب سیاستمدار عراقی را مسدود کرد.

میــران آقــا: هرکــی حــرف حــق و ضــد شــیطان بــزرگ بزنــه بایــد 
صداشــو قطــع کــرد!

آزادی بیــان یعنــی فقــط بایــد حرفهایــی بگــی بــه در راســتای منافع 
آمریکاست!!

* دستیار اردوغان: پ ک ک عامل ناآرامی های پاریس است.
میــران آقــا: چــوب خــدا صــدا نــداره فرانســه خواســت بــا کشــته 
ســازی کردهــا را در تقابــل بــا نظــام ایــران قــرار بــده، نــا امنــی هــا 

رفــت دل پاریــس!!
* تعطیلــی مــدارس برخــی اســتان هــا بعلــت بــارش شــدید بــرف 

و بــاران!!
ــه قــول رفیقمــان: شــهریارا گــو دل از مــا محصــالن  ــا: ب میــران آق

ــد. ــر میکن ــای دگ ــی از کرون ــرخ دوران رو نمای ــکنید / ور چ مش
*  کی یف: ایران به مسکو موشک نداده است.

میــران آقــا: گــر آن پوتیــن مســکوئی بــه دســت آرد دل مــا را /بــه 
خــال ســن پترزبوگیــش بخشــم پهپــاد و موشــک را!

*تــرک هــای ســاکن پاریــس  بــا عالمــت بوزقــورد  جنبــش 
تظاهرکننــدگان کــرد را تحریــک مــی کننــد.

میــران آقــا: تمــام اقــوام ایرانــی عزمشــان را جــزم کردن تا فرانســه 
را بــه خــاک ســیاه ننشــانن آرام نمیگیــرن چــوب کــردی تــو شــار 

»خــه ره نگــز« کســگم!
*آشــوب در پاریــس؛ ۲۰۰ بازداشــتی و ۶ کشــته و زخمــی تنهــا در 

۴۸ ســاعت
ــا: کشــته هــای اونجــا حقــوق بشــریه! و جاهــای دیگــر  میــران آق

مالیــات بشــری!
* اقــدام هوشــمندانه ، قطــر در اهــدای جــام قهرمانــی بــه #مســی 

بــا #عبای_عربــی
میــران آقــا: غربیهــا خواســتن عمامــه پرانــی کنــن کاپیتــان قهرمان 
جــام جهانــی عبــای عربــی پوشــید! زور نیســت خــدا بایــد بــه آدم 

عــزت بــده

بازدید بخشدار مرکزی از وضعیت عمران  روستاهای 
مورت سبز و هادی دهستان ویژنان

امروز با حضور بخشدار مرکزی گیالنغرب و مسئوالن ادارات 

خدماتی مسائل و مشکالت برخی از روستاهای دهستان ویژنان 

بررسی شد در این بازدیدبا تصمیماتی ادامه پروژه گازرسانی به 

روستاهای هدف تسهیل گردید


