
جناب آقای سید صدرالدین موسوی
مدیرمسئول محترم هفته نامه فرین

سایر  و  شما  برای  مغفرت،  متعال  خداوند  درگاه  از  مرحومه  آن  برای  نموده  عرض  تسلیت  شما  خدمت  را  وارده  مصیبت 
 روابط عمومی شهرداری منطقه دوبازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل خواهانیم.

تبریک و تهنیت        

انتصـاب بجـا و شایسـته جنابعالـی در سـمت جدیـد مایـه مباهـات مـا  گردیـد. امیـد اسـت بـا اسـتعانت از د رگاه حضـرت حـق شـاهد 
باشـیم. روزافزونتـان  موفقیت هـای 

مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری همدان

جانشـین محتـرم معاونـت شهرسـازی و معمـاری شـهرداری همدان

جناب آقای  مصطفی سلیمانی آرا

تبریک و تهنیت    

جناب آاقی مهندس عباس صوفی
شهردار محترم همدان

مجمع ایثارگران شهرداری همدان

از  کالنشـهر  بـا 200  رقابـت  »خشـت طالیـی« در  اول جایـزه جهانـی   رتبـه  کسـب 
58  کشـور جهـان در پنجمیـن دوره رقابـت جهانـی  نشـان از درایـت ،سـعی و تـالش 

شـبانه روزی حضرتعالـی  و خانـواده بـزرگ شـهرداری دارد .
ایـن افتخـار غـرور آمیـز را بـه جنابعالـی، اعضـای محتـرم شـورای شـهر، همـکاران 
محترم و مردم شـریف  همدان تبریک عرض نموده و آرزوی توفیقـات روزافزون را 

بـرای حضرتعالـی و مجموعـه شـهرداری خواهانیـم.
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کرونا جان سه نفر دیگر را در همدان گرفت

کاهش 50 درصدی رعایت 
شیوه نامه های بهداشتی
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رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسالمی شهر همدان:

ارزش ها 
اولویت حوزه فرهنگی قرار گیرد

طنین زنگ انقالب 
در نخستین روز دهه فجر

، زنگ انقالب در هنرســــتان تهذیب  در نخســــتین روز از دهه مبارک فجــــر
همدان نواخته شــــد. به گزارش هگمتانه، پیش از ظهر دیروز در نخستین 
روز از دهه فجر زنگ انقالب با حضور مســــؤوالن اســــتان همدان با رعایت 

شیوه نامه های بهداشتی در هنرستان تهذیب همدان نواخته شد.

آیت اهلل شعبانی در مراسم سالروز ورود حضرت امام خمینی)ره( به میهن:
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صف استاندار  در نشست خبری:

جذب نیروهای غیربومی در همدان 
را تأیید نمی کنم

لت اجتماعی، اقتصاد مقاومتی، جهش تولید 13 بهمن روز انقالب اسالمی، عدا
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آیت اهلل شعبانی در مراسم سالروز ورود حضرت امام خمینی)ره( به میهن:

چاره مشکالت
بازگشت به  آرمان های انقالب

مبارزه با فساد از مبانی انقالب اسالمی

ما در این کشور انقالب کردیم تا افراد مرفه بی درد را کنار بزنیم و مدیریت در دستان مستضعفین باشد

هگمتانه، گروه خبر همدان: نماینده ولی فقیه در استان 
همدان با اشــــاره بــــه اینکه یکــــی از مبانی اصلــــی انقالب 
اسالمی مبارزه با فساد اســــت، تأکید کرد: باید همگان به 

مسیر آرمان های انقالب برگردیم.
به گــــزارش هگمتانــــه، آیــــت ا... حبیب اهلل شــــعبانی ظهر 
دیروز در مراســــم بزرگداشــــت ســــالروز ورود امام خمینی 
، با بیان اینکه با پیروزی انقالب اسالمی، یک  )ره( به کشور
تحول بنیادی در کشور رخ داد، اظهار کرد: جانمایه پیروزی 
انقالب اســــالمی آن بود که باید به مدیریت عدالت محور 

در جامعه فکر کنیم.
، مبتنی بر  وی با بیان اینکه تغییر در مدیریت کالن کشور
طراحی مدیریت های عدالت محور و حق محورانه اســــت، 
مطرح کرد: اگر بیانــــات حضرت امام)ره( را از قبل از انقالب 
بررســــی کنیم، ایشــــان توجه باالیی به مســــائل انقالبی و 

تفکر انقالبی گری داشته اند.
امام جمعه همدان افزود: نه تنها امام)ره(، که از زمان شیخ 
مفید در اوایل شــــروع غیبت کبری مسئله والیت فقیه و 
حکومت اســــالمی و والیت عامه بیان شــــده و در اذهان 
فقهای ما بوده، اما در شــــرایطی طرح و اجرای آن در جامعه 

ممکن نبوده است.
وی امام خمینی )ره( را ادامه دهنده تفکری برشــــمرد که بر 
عدالت محور بودن مدیریت جامعــــه تأکید دارد و گفت: 
زمانی که انسان کامل همچون معصومین)ع( در جامعه 
حضور نداشــــته باشــــند این علما هســــتند که باید بنا بر 
عهدی که با خداوند بسته اند پایبند باشند و در مدیریت 

اجتماعی ظهور و بروز داشته باشند.
آیت اهلل شــــعبانی با تأکید بر اینکه مواضــــع امامین انقالب 
مبتنی بر قــــرآن و نهج البالغه اســــت، اظهار کرد: در شــــروع 
انقالب بسیاری با روحیه باالی انقالبی وارد شدند اما پس از 
مدتی دچار آسیب هایی شدند و امروز در آستانه صدور بیانیه 

گام دوم الزم است که این موارد آسیب زا را بازخوانی کنیم.
وی با بیان اینکه هرجا از انقالبــــی گری کوتاه آمدیم، کارها 

پیش نرفت، مطرح کرد: به جهــــت مانایی انقالب باید به 
آرمان ها، تفکرات و مبانی انقالب اسالمی برگردیم و ضمن 

بیان کردن، باید به آن عمل کنیم.
نماینده ولی فقیه در اســــتان همدان تصریح کرد: انقالب 
اسالمی در شــــرایطی به پیروزی رســــید که هیچ کس فکر 
نمی کــــرد رژیمی که شــــرق و غرب از آن حمایــــت می کنند 

سرنگون شود.
وی در ادامه به برخی از آســــیب های موجود در ســــال های 
پس از انقالب پرداخت و گفت: گرفتاری در تجددطلبی های 
افراطی، نفوذ اندیشــــه بیگانه و غربــــی و ایجاد گرایش های 

مادی از جمله مهم ترین این موضوعات است.
آیت اهلل شعبانی با اشــــاره به اینکه برخی از انقالبیون بعد 
از دهه 70 بر این اعتقاد بودند که با انقالبی گری نمی توان 
جامعه را اداره کرد، مطرح کرد: بنای اسالم بر سازش است 

اما نه با کسی که اهل تعامل نیست و منطق ندارد.
وی برجام را نمونه کوچکی از ســــازش با آمریکا دانست و 
گفت: بیش از 4 سال است که آمریکا به کم ترین تعهدی 
عمل نکرده اســــت و ثابــــت کردند که این جهــــاد و دفاع 

است که دین را پیش می برد نه سازش.
امام جمعه همــــدان با بیان اینکه حضرت امــــام)ره( بارها 
نســــبت به ســــاده زیســــتی روحانیت و حوزه های علمیه 
تأکید داشــــته  اند، عنوان کرد: اگر امروز دینی مانده است 
به خاطر همراهی روحانیت با مردم و ســــاده زیســــتی آنها 

بوده که مردم روحانیت را از خودشان می دانند.
*بعد از دهه 70 تفکر اشرافی گری در کشور نفوذ پیدا کرد

وی با اشــــاره به اینکه بعــــد از دهه 70 تفکر اشــــرافی گری 
در کشــــور نفوذ پیدا کرد، گفت: ما در این کشــــور انقالب 
کردیــــم تا افراد مرفــــه بــــی درد را کنار بزنیــــم و مدیریت در 

دستان مستضعفین باشد.
آیت اهلل شعبانی افزود: عده ای که نه در دوران انقالب و نه 
در دوران جنگ حضوری نداشــــتند و زحمتی برای انقالب 
نکشــــیدند بعد از جنگ فرصت را مغتنم دانســــتند و به 

صحنه مدیریت آمدند و این نتیجه مدیریتی این اشــــراف 
زاده هاست که 40 سال است بر سر انقالب نق زده اند، در 
حالی که بسیاری از مشکالت نتیجه مدیریت همین افراد 

است، که امروز مشاهده می کنیم.
وی بــــا بیان اینکه هــــدف انقالب، مطرح کــــردن مدیریت 
مردمــــی بود، البتــــه مدیریت مــــردم کوخ نشــــین، نه کاخ 
نشین و کســــانی که کاری برای انقالب نکرده اند و در کنار 

مردم حضور نداشته اند.
نماینــــده ولــــی فقیه در اســــتان همــــدان بــــی توجهی به 
آسیب های  فرهنگ و شــــبیخون های فرهنگی را از دیگر 
پــــس از انقــــالب برشــــمرد و اظهار کــــرد: ایــــن بی توجهی 
مختص بــــه یک دولت خــــاص نیســــت و در دولت های 

مختلف پشتوانه فرهنگی دچار مشکل شده است.
وی با اشــــاره به اینکه یکی از مبانی اصلی انقالب اسالمی 
مبارزه با فســــاد اســــت، گفــــت: مبــــارزه با فســــاد تنها در 
اختالس خالصه نمی شــــود بلکه مدیری که تنبل باشــــد 
و دغدغه معنویت و اخالق در جامعه را نداشــــته باشــــد و 
بی توجه به فضای فرهنگ و معیشت مردم فعالیت کند، 

هم فاسد محسوب می شود.

آیت اهلل شــــعبانی با بیان اینکه در آستانه گام دوم انقالب 
بایــــد به شــــعارهای اصیــــل و آرمان های انقالب اســــالمی 
برگردیم، گفت: البته الزم به ذکر اســــت که دســــتاوردها و 
موفقیت هــــای خوبی نیز در این 40 ســــال بــــا وجود تمام 
مشکالت و تحریم ها به دست آورده ایم که جوانان باید با 

مطالعه تاریخ معاصر واقعیت ها را درک کنند.
وی با اشــــاره به اینکه ثروت و درآمد باالی کشــــور در دوره 
پهلوی قابل مقایسه با بعد از انقالب نیست، مطرح کرد: 
با وجود آنکه در دوره پهلوی نه با تحریم مواجه بودیم و نه 
مشکل فروش نفت داشتیم، اما میزان رفاه اجتماعی آن 

دوره با دوران پس از انقالب قابل مقایسه نیست.
امام جمعه همدان به تشریح شاخصه های انقالبی عمل 
کردن پرداخت و ادامه داد: یکی از شــــاخصه های انقالبی 
عمل کردن، توجه به وحدت است، به این معنی که جناح 
بندی هــــا بر منفعت اجتماعی مقدم نشــــود و مشــــغول 

دعواهای سیاسی نشویم.
وی با تأکید بر اینکــــه امروز نیز همانند دوران جنگ دارای 
دشــــمنی مشــــترک هســــتیم، اظهار کرد: هماننــــد دوران 
جنگ که صدام دشــــمن مشــــترک ما بود، امــــروز نیز باید 

با وحدت بین همه مســــؤوالن به دنبال رفع مشــــکالت 
معیشتی مردم باشیم.

نماینده ولی فقیه در استان همدان با بیان اینکه انقالب 
اســــالمی هر جــــا درســــت پیش رفته اســــت، زمینه ســــاز 
پیشرفت کشور بوده، مطرح کرد: یکی از عوامل ماندگاری 
انقالب اســــالمی، مشــــارکت های مردمــــی در صحنه های 
مختلف است که دچار از بین رفتن محاسبات دشمن در 

این چهل سال شده است.
وی با اشــــاره به نزدیک به انتخابات ســــال آینــــده، عنوان 
کرد: اصل مشــــارکت مردمی فارغ از نوع انتخاب مســــئله 
مهمی است که باید مراقب آن باشیم و همه ما موظف به 
اعتماد سازی هستیم، البته مشکالتی هم وجود دارد که 

باید شنونده درددل مردم باشیم.
آیت اهلل شعبانی با بیان اینکه گاهی از اوقات مردم به غیر از 
روحانیت مرجع دیگری بــــرای درددل کردن پیدا نمی کنند، 
اظهار کرد: حضرت آقا فرمودنــــد، باید دولت جوان انقالبی 
که مدیریت جهادی داشــــته باشــــد به میدان بیاید، دولتی 
که تنها نگاهش به غرب نباشــــد و به دنبــــال خنثی کردن 

تحریم ها با استفاده از ظرفیت های موجود باشد.

استاندار  در نشست خبری:

جذب نیروهای غیربومی در همدان را تأیید نمی کنم
مگر باغات همدان چیزی کم از قزوین دارد که ثبت ملی نشده؟

هگمتانه، گروه خبر همدان: اســــتاندار همدان تأکید کرد: 
گرفتن نیروی غیربومی در استان را تأیید نمی کنم.

به گــــزارش خبرنگار هگمتانه، ســــید ســــعید شــــاهرخی 
پیــــش از ظهــــر یکشــــنبه در نشســــت خبری با اشــــاره 
بــــه اینکــــه در دهه فجــــر امســــال 651 پروژه در اســــتان 
کلنگ زنی و بهره برداری می شــــود، گفــــت: این پروژه ها با 
ســــرمایه گذاری نزدیک به 8 هزار میلیارد تومان افتتاح و 

می شود. کلنگ زنی 
وی گریزی بــــه دوران پیش از انقالب زد و بــــا بیان اینکه 
رژیــــم شاهنشــــاهی علیرغــــم ظاهــــری که درســــت کرده 
بــــود به مردم فشــــار آورده بود و فرامین اســــتکبار را اجرا 
اســــتکبار  شکســــت  ویژگی های  از  یکی  گفــــت:  می کرد، 
قطع وابســــتگی بــــود که یک شــــعار محوری اســــتقالل، 
که سلطه جویی و  گرفت  آزادی، جمهوری اسالمی شکل 

استبداد را نفی می کرد.
، نگاه مردم ســــاالری دینی را  وی با اشــــاره به اینکــــه امروز
کید کرد: جمهوریت و  در جمهوری اســــالمی می بینیم، تأ

اسالمیت باید در کنار هم تقویت شود.
استاندار همدان در بخش دیگر ســــخنانش اظهار کرد: 
دهه فجر امسال 651 پروژه با سرمایه گذاری 7 هزار و 900 

میلیارد تومان کلنگ زنی و افتتاح می شود.
شاهرخی با اشــــاره به تدوین ســــند اطالع رسانی استان، 
گفــــت: ما خــــود را خدمت گــــزار و خادم مــــردم می دانیم 
و تالش بــــر این بوده که بیشــــترین خدمــــت را به مردم 

باشیم. داشته 
وی به تدوین ســــند راهبردی اســــتان طی 3 سال اشاره 
کرد و با بیــــان اینکه تمــــام بخش ها در این ســــند دیده 
شــــده اســــت، افزود: هــــدف مهــــم توجه به معیشــــت، 

حمایت از تولید، ایجاد اشتغال و... است.
اســــتاندار همدان به کشت گلخانه ای و ایجاد 500 هکتار 
شــــهرک گلخانه ای در استان اشــــاره کرد و با بیان اینکه 
ساالنه 70 هکتار باید به کشت گلخانه ای استان افزوده 
شــــود، تصریح کرد: چهار گاوداری 6 هزار رأسی در استان 

راه اندازی شده است.
پرونده ثبت جهانی هگمتانه بسته شد �

شــــاهرخی به راه اندازی قطار شــــهری در همدان با 5 هزار 
میلیارد ســــرمایه گذاری اشــــاره کرد و از تکمیــــل پرونده 
ثبت جهانی تپه هگمتانــــه خبر داد و گفت: پرونده ثبت 
جهانی هگمتانه بسته شده است و بعد از پرونده قلعه 

فلک االفالک برای ثبت جهانی می رود.
شــــاهرخی با بیــــان اینکه در حــــوزه سدســــازی موفق به 
بهره برداری از 5 ســــد شــــدیم، اضافه کرد: سد خرم رود با 
300 میلیارد تومان و ســــد گرین بــــا 337 میلیارد تومان 

آورده بخش خصوصی ساخته می شود.
اســــتاندار همــــدان بــــا بیــــان این مطلــــب که نــــگاه من 
این گونــــه نبوده که دعوای سیاســــی راه بینــــدازم و بنا بر 
استفاده از همه ظرفیت های استان با وحدت و همدلی 
اســــت، اظهار کرد: ساخت 2 هزار واحد برای محرومان در 
ســــفر معاون رئیس جمهور به همدان تصویب شــــد که 
به دنبال دریافت مجوز یک هزار واحد دیگر نیز هستیم.

تبدیل باغ میوه همدان به سایت گردشگری �
این مســــؤول با اشــــاره به تبدیــــل باغ میــــوه همدان به 
سایت گردشگری عنوان کرد: پارک 240 هکتاری اکباتان 

توسط شهرداری در دست اجرا است.
شاهرخی ادامه داد: اگر امروز همدان بعد از قرن ها همدان 

مانده است، به خاطر الوند و دامنه شمالی الوند است.

وی در این خصوص اضافه کرد: میراث فرهنگی را مأمور کردیم 
تا برای آن طرح تهیه کند و باید اصول علمی و چهارچوب علمی 

آن رعایت شود و به نگهداری از دامنه الوند دقت شود.
کید بر اینکه مداخله در دامنه الوند نباید  شــــاهرخی با تأ
بدون توجه به اصول زیســــت محیطی انجام شود، گفت: 
باغــــات قزویــــن ثبت ملی شــــد، مگــــر باغــــات همدان، 

گنجنامه، دره مرادبیگ و... چیزی کمتر از قزوین دارد؟
وی تصریــــح کرد: چرا باید اجازه بدهیم که دامنه شــــمالی 
الوند دســــتخوش رفاه و ســــودجویی یک یا دو خانواده 

شود؟!
وی به طرح تفریحی، زیارتی شــــاهزاده حســــین نیز اشاره 

کرد و گفت: در حال تملک هستیم تا طرح را اجرا کنیم.
ح داریم � برای آرامگاه بوعلی نیز طر

استاندار با اشاره به اینکه طرح ها با حفظ میراث فرهنگی 
بایــــد انجام شــــود، اظهــــار کرد: بــــرای آرامــــگاه بوعلی نیز 
طرح داریم و حاضریم ســــاختمان فرمانــــداری را بدهیم و 
شهرداری نیز ســــاختمانش را بدهد و این را با شهرداری 

و شورای شهر مطرح کرده ایم.
وی در ادامــــه با اعــــالم اینکه هزار میلیارد تومان شــــبکه 
بــــرق با تولید دو پســــت در همــــدان ایجاد می شــــود، به 
آیا  کلنگ زنی نیروگاه مالیر اشاره کرد و در پاسخ به اینکه 
این نیروگاه قرار است مانند نیروگاه شهید مفتح باعث 
الیندگی زیســــت محیطی شــــود، گفت: این  آ آب و  افت 
نیروگاه قرار است برای سوخت فقط از گاز استفاده کند 
و ســــامانه آن خشــــک بوده و نیاز به آب ندارد و پیوست 
الیندگی ندارد  زیست محیطی آن رعایت شــــده است و آ
و غیر از همدان، اســــتان های دیگری به دنبال آن بودند 

که ما با پیگیری ها موفق به گرفتن آن شدیم.
شــــاهرخی ضمن اشــــاره بــــه ســــرمایه گذاری بیــــش از 7 
هــــزار میلیــــارد تومان در اســــتان بــــرای اجــــرای طرح ها و 
خیاطان  شــــهرک  راه انــــدازی  به  تاکنــــون،  اشــــتغال زایی 

ازندریان نیز اشاره کرد.
گرفتن نیروی غیربومی در استان را تأیید نمی کنم �

اســــتاندار با تأکیــــد بر اینکــــه گرفتن نیــــروی غیربومی در 
اســــتان را تأییــــد نمی کنــــم، در پاســــخ بــــه ســــؤال یکی از 
خبرنــــگاران در خصــــوص اینکه پروژه های شــــهر همدان 
قفل شده است، گفت: تراز کار در همدان باید باالتر برود 

و متناسب با شهر و شأن آن شهرسازی ترقی پیدا کند.
اســــتاندار همدان ضمــــن اعالم اینکه کارهــــای خوبی در 
شهر همدان انجام شده اســــت، افزود: خدمات شهری 
باید فکر بلند داشــــته باشد و این مستلزم این است که 

شما در انتخابات شورای شهر قوی حضور پیدا کنید.

جشنواره مجازی نمایشگاه های »مدرسه انقالب« در همدان
هگمتانه، گــــروه خبر همدان: مســــؤول اتحادیه انجمن های 
اسالمی دانش آموزان همدان از برگزاری نهمین دوره جشنواره 

نمایشگاه های »مدرسه انقالب« در همدان خبر داد.
به گزارش هگمتانــــه، محمدصالح جباری روز گذشــــته اظهار 
کرد: نهمین دوره جشنواره نمایشگاه های مدرسه انقالب بر 

اساس چارچوب محتوای بیانیه گام دوم برگزار می شود.
وی با بیان اینکه اتحادیه انجمن های اســــالمی دانش آموزان 

با رســــالت نخبه یابــــی و نخبه پروری فعالیت می کنــــد، افزود: 
بخاطر کرونا امکان برگزاری نمایشگاه های حضوری طبق روال 
گذشته ممکن نیست به همین خاطر جشــــنواره در فضای 
مجازی و با تأکیــــد بر مأموریت اصلی روایــــت و تکیه بر عنصر 

مهارت، تولید محتوا و نشر حداکثری برگزار می  شود.
مسؤول اتحادیه انجمن های اسالمی دانش آموزان همدان با 
اشاره به محور اصلی جشــــنواره که گفتمان ایران قوی ناظر به 

بیانیه گام دوم است، افزود: برای تحقق محور اصلی جشنواره 
لزوم تولید محتوا و محصوالت قابل انتشار در فضای مجازی 
کامال درک می شود که در این خصوص طی یک هفته اقدام به 
+اردو است کردیم. وی با اشاره به  برگزاری "کاردو" که به معنی کار
فعالیت های کاردوی "مدرسه انقالب" تصریح کرد: کاردوها در 
استان و با حضور تمام مسؤوالن انجمن های اسالمی مدارس 
متوسطه دوم برگزار شد و طی آن دانش آموزان با ایده پردازی در 

خصوص مسائل مختلف تولید یک محصول دیوار بوم ها را 
تکمیل کردند. جباری شناخت مخاطب، مهارت های الزم و... را 
از ملزومات تولید یک محصول دانست و گفت: دانش آموزان 
در ابتدا مخاطب خود را برای تولید یک اثر مشخص می کردند و 
با بررسی ویژگی های او به دنبال موضوعات مرتبط می رفتند و 
در ادامه این موضوع را بررسی می کردند که برای تولید اثر مدنظر 
چه مهارت هایی را باید کسب کنند. وی ادامه داد: از دیگر موارد 

کاردو بررســــی راهکارهایی برای انتشــــار حداکثری و رساندن 
محتوا و محصول تولید شده به مخاطب بود که دانش آموزان 
در تمام این زمینه ها ایده هایی ارائه دادند. مســــؤول اتحادیه 
انجمن های اسالمی دانش آموزان همدان خاطرنشان کرد: در 
راســــتای تقویت دانش آموزان در زمینه های مختلف اتحادیه 
انجمن های اسالمی دانش آموزان استان اقداماتی انجام داده 

که می توان به آغاز به کار مدرسه رسانه ای مهرا اشاره کرد.

یک شورای شهر همدان  پیام تبر
به مناسبت فرارسیدن دهه فجر

هگمتانــــه، گــــروه خبــــر همــــدان: ســــید مســــعود 
عســــگریان، رئیس شــــورای شــــهر همدان با صدور 
پیامی ایــــام ا... دهه مبارک فجر را شــــادباش گفته و 
بر تداوم ارزش های نظام مقدس جمهوری اسالمی 

تأکید کرد.
بــــه گــــزارش روابط عمومی شــــورای اســــالمی شــــهر 

همدان؛ در متن این پیام آمده است:
، تجلی شــــکوهمند حماســــه و  دهــــه مبــــارک فجــــر
سرافرازی ملتی است که در عصر اسارت انسان و در 
روزگار قحطی انســــانیت، با انقالب اسالمی خویش، 
صفحــــه  ای زرّیــــن را در تاریخ حیات آدمی گشــــود و 
نــــدای خداخواهی، معنویت، آزادی و اســــتقالل را در 

گوش جان جهانیان طنین  انداز کرد.
این ایام مبارک در حالی با یاد شــــهدا و گرامیداشت 
خاطــــرات حضرت امام خمینــــی)ره( بنیان گذار نظام 
که ایران  آغاز می شــــود  مقدس جمهوری اســــالمی 
اســــالمی در مســــیر پیشــــرفت و اقتدار قــــرار دارد و 
به نگینی در میان کشــــورهای جهان تبدیل شــــده 

است.
انقالب اســــالمی ایران، تجلی شکوهمند حماسه ای 
است که در 22 بهمن، روز پیروزی حق بر باطل و روز 
رهایی ملت بزرگ ایران دوباره تولد یافت و اندیشه 
معنــــوی و پاکی کــــه از طریق انقــــالب در قلب تاریخ 

رسوخ کرد.
بی تردید دهه فجر ســــال ١٣٩٩ نیز برگ زرین دیگری 
در اوراق تاریخ ایران اســــالمی خواهد بود و نمایشی 
بــــی مثــــال از پاسداشــــت ارزش های دینــــی و ملی 
و مانــــوری با شــــکوه از اقتــــدار و همبســــتگی مردم 
ایــــران اســــالمی و مــــردم شــــریف دارالمجاهدین و 

دارالمؤمنین خواهد بود.
اینجانــــب ضمن گرامیداشــــت یاد و خاطــــره معمار 
کبیــــر انقالب، امــــام خمینی)ره( و شــــهدای گرانقدر 
ایــــن مرز و بوم، ایــــام ا... دهه مبارک فجــــر را به منظور 
آرمان ها و ارزش های انقالب که اقتدار  پاسداشــــت 
و عزت ایران اسالمی را در مقابل جهانیان به تصویر 

کشید، گرامی می دارم.

طنین زنگ انقالب 
در نخستین روز دهه فجر

هگمتانه، گــــروه خبر همــــدان: در نخســــتین روز از 
، زنگ انقالب در هنرستان تهذیب  دهه مبارک فجر

همدان نواخته شد.
بــــه گــــزارش هگمتانــــه، پیــــش از ظهــــر دیــــروز در 
نخســــتین روز از دهــــه فجــــر زنگ انقــــالب با حضور 
مسؤوالن اســــتان همدان با رعایت شیوه نامه های 
بهداشتی در هنرستان تهذیب همدان نواخته شد.

در این مراســــم معاون سیاســــی ـ امنیتی اســــتاندار 
همدان اظهار کرد: دســــتاورد های بــــی نظیر انقالب 
اســــالمی، اســــالم، تبعیت از والیت فقیه و توجه به 

مردم رمز پیروزی انقالب اسالمی است.
مصطفــــی آزادبخت بیان کــــرد: ایران اســــالمی هیچ 
زمانی به ایــــن اندازه قدرتمند نبــــوده و در حفظ این 
عظمت و اقتــــدار مردم و مســــؤوالن باید وحدت و 

همدلی داشته باشند.
وی از بهره بــــرداری 583 طرح با 2 هزار و 234 میلیارد 
تومــــان اعتبــــار در ایام دهــــه فجر خبــــر داد و گفت: 
عملیــــات اجرایی 68 طــــرح با 5 هــــزار و 668 میلیارد 

تومان اعتبار نیز آغاز می شود.
معاون سیاســــی امنیتی اســــتاندار همدان با بیان 
اینکه این اقدامات با وجود همه تحریم ها و شــــرایط 
سخت اقتصادی محقق می شود خواستار توجه به 

این مهم شد.

آغاز ساخت قرارگاه انتظامی 
پایش تصویری امام علی)ع(

هگمتانــــه، گــــروه خبــــر همــــدان: عملیــــات اجرایی 
ســــاختمان مرکز فرماندهی کنترل قــــرارگاه انتظامی 
امام علــــی)ع( همــــدان هم زمان با آغاز دهــــه فجر با 
، معاون سیاسی امنیتی استاندار و  حضور استاندار

فرمانده انتظامی استان همدان آغاز شد.
به گــــزارش هگمتانــــه، عملیات اجرایی ســــاختمان 
قرارگاه امام علی)ع( پلیس اســــتان توسط استاندار 

به زمین زده شد.
این ساختمان در زمینی به مســــاحت 400 مترمربع 
و با یک هــــزار و 600 متــــر زیربنا در چهــــار طبقه برای 
پایش تصویری ساخته شده و با استفاده از دوربین 

مسائل امنیتی و ترافیکی رصد می شود.

خبــر

رئیس کل دادگستری استان:

مصالحه 20 پرونده قتل عمد در همدان
عفو 1107 زندانی /گذشت شاکیان از 6 میلیارد تومان

هگمتانــــه، گروه خبــــر همدان: رئیس کل دادگســــتری 
استان همدان گفت: 20 فقره پرونده قتل عمد در 17 ماه 

در استان همدان ختم به مصالحه شد.
به گزارش هگمتانه، ظهر دیروز اعضای شــــورای قضایی 
همدان با آیت اهلل شعبانی نماینده ولی فقیه در استان 
همدان به مناســــبت چهل و دومین ســــالگرد پیروزی 

شکوهمند انقالب اسالمی ایران دیدار کردند.
رئیس کل دادگســــتری اســــتان همدان در این دیدار با 
بیان اینکه در یک سال گذشته یک هزار و 107 زندانی در 
استان همدان مشمول عفو شــــدند، گفت: به زودی و 
در سالگرد پیروزی انقالب اسالمی هم خبرهای خوشی 
از عفو تعداد قابل مالحظه ای از زندانیان استان را شاهد 

خواهیم بود.
محمدرضا عدالتخواه با گرامیداشــــت ســــالگرد پیروزی 
انقالب اســــالمی، گفت: این انقالب بــــا راهبری و برکت 
 ، قیام و نهضت امام خمینی)ره( و به پشتوانه مردم عزیز

ایران را از جور بندگی طاغوت رهایی بخشید.
وی با بیان اینکه در این طلیعه فجر انقالب، فرصتی مهیا 
شــــود تا روز به روز آرمان های واالی امام و شهدا بیش از 
همیشه در جامعه تبیین و ترسیم شود؛ به سند تحول 
قوه قضائیه که متشــــکل از مأموریت هــــای هفت گانه 
این دســــتگاه اســــت پرداخت و افزود: این سند تحول 
به عنوان ســــندی بنیادین با برنامه های جامع برای ارتقا 

سطح کیفی زیرساخت های سه قوه است.
 مختومه شدن 75 درصد پرونده های معوقه �

رئیس کل دادگســــتری اســــتان همدان بیــــان کرد: در 
یک ســــال اخیر بیش از 75 درصد از پرونده های معوقه 
ســــال های گذشــــته مربوط به ســــال های قبــــل از 97 با 

جدیت و پشتکار همکاران ما بررسی و مختومه شد.
وی به تشــــکیل و راه اندازی ســــتاد تالیف قلــــوب و دو 
کمیته معیــــن آن یعنی مصلحین و معتذرین به عنوان 

طرح هــــای ابتکاری دســــتگاه قضای همــــدان پرداخت 
و تصریح کرد: ایــــن دو کمیته در اصنــــاف مختلف و 50 
مسجد به منظور استفاده از ظرفیت های اقشار مختلف 
مردم برای ایجاد صلح و سازش در دعوی قبل از ورود به 

کالنتری ها و دادگستری ها راه اندازی شده است.
عدالتخواه با اعالم اینکه در 17 ماه گذشته به همت این 
ســــتاد 20 فقره پرونده قتل عمد ختم به مصالحه شــــد، 
گفت: همچنین با بهره گیری از ظرفیت کمیته معتذرین 
که در راستای اشاعه فرهنگ معذرت خواهی و گذشت 
در جامعه تشــــکیل شــــده، در 110 روز گذشته یک هزار و 
360 نفر از متهمان برای اظهار پشــــیمانی در این کمیته 

ثبت نام کردند.
وی تصریح کــــرد: از این تعــــداد 678 پرونده به مصالحه 
ختم شــــد تا در نهایــــت معادل 6 میلیــــارد تومان جزای 
نقدی از نظــــر جنبه خصوصی و 3 میلیــــارد تومان جزای 

نقدی از نظر جنبه عمومی جرم بخشیده شود.
رئیس کل دادگســــتری اســــتان همــــدان از راه اندازی و 
تشــــکیل کمیته معتذرین در ســــه بخش دادگستری، 
زندان و نیروی انتظامی، پاسگاه ها و کالنتری های استان 
خبر داد و عنوان کرد: تنها در دی ماه در کالنتری ها قبل 
از تشکیل پرونده قضایی، شاهد سازش بیش از نیمی 

از مراجعات مربوطه بودیم.
، راه اندازی  وی از عملیاتی شدن سه برنامه قاضی محور
سامانه ساآب )ســــامانه ارزش یابی آرا بدوی( به منظور 
رشــــد کیفی رســــیدگی به پرونده های قضایــــی و حوزه 

محور در استان خبر داد.
عدالتخواه بــــه راه اندازی دادرســــی الکترونیک به منظور 
تسریع در رسیدگی به پرونده های قضایی و کاهش تردد 

زندانیان به دادگاه ها هم اشاره کرد.
وی بیان کرد: در یک ســــال گذشــــته معــــادل دو برابر 10 

سال گذشته زندانیان مشمول عفو شدند.

تجدید میثاق با امام و شهدا در سالروز ورود خمینی کبیر به میهن
هگمتانه، گروه خبر همدان: هم زمان با آغاز دهه فجر و در آســــتانه چهل ودومین ســــالروز پیروزی 
شــــکوهمند انقالب اســــالمی؛ مســــؤوالن اســــتان همدان با آرمان های امام راحل و شهدا تجدید 

میثاق کردند.
به گزارش هگمتانه، مدیران دســــتگاه های اجرایی اســــتان همدان صبح یکشــــنبه هم زمان با آغاز 
دهه فجر و در آســــتانه چهل و دومین سالروز پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی با حضور در گلزار 

شــــهدا، ضمن قرائت فاتحه و نثــــار گل با آرمان های واالی بنیان گذار کبیــــر نظام مقدس جمهوری 
اسالمی و شهدا تجدید میثاق کردند.

در این آیین که استاندار همدان، فرماندهان ارشد نظامی و انتظامی و مدیران دستگاه های اجرایی 
حضور داشتند، یاد و خاطره شهدای انقالب اسالمی و دوران دفاع مقدس گرامی داشته شد.

شرکت کنندگان در این آیین با حضور بر مزار سردار حاج حسین همدانی و قرائت فاتحه و نثار گل، 

یاد و خاطره این شهید واالمقام دفاع از حریم اسالم و والیت را گرامی داشتند.
، معاونان استاندار و مدیران دستگاه های اجرایی اســــتان همدان همچنین با حضور بر مزار  اســــتاندار

شهدای گمنام و نثار گل و قرائت فاتحه، به مقام شامخ شهدای دوران دفاع مقدس ادای احترام کردند.
آیین های ویژه بزرگداشت چهل و دومین سالگرد پیروزی باشکوه انقالب اسالمی امسال با شعار 

»انقالب اسالمی، والیت پذیری و ایستادگی، پیشرفت و بالندگی« برگزار می شود.
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نصب 41۸ کنتور هوشمند در چاه های غیرمجاز
کبودرآهنگ بیشترین چاه غیرمجاز را دارد

هگمتانه، گروه شهرستان: معاون حفاظت و بهره برداری از منابع آب شرکت آب منطقه ای همدان 
گفت: کبودراهنگ با 129 مورد بیشترین و فامنین با 3 مورد کمترین چاه غیرمجاز را دارد.

بــــه گزارش هگمتانه، داوود شاهســــوند اظهار کرد: کبودراهنگ با 129 چاه بیشــــترین، فامنین 
با 3 حلقه چاه کمترین تعداد انســــداد چاه های غیرمجاز و همــــدان با 123 چاه غیرمجاز در رتبه 

دوم قرار دارد.

وی ادامه داد: با اجرای طرح تعادل بخشــــی از ابتدا تاکنون در همــــدان نزدیک به 5 هزار 868 حلقه 
چاه غیرمجاز پر و مســــلوب المنفعه شده و از برداشت 560 میلیون مترمکعب در مصرف آب های 

زیرزمینی جلوگیری شده است.
معاون حفاظت و بهره برداری از منابع آب شرکت آب منطقه ای همدان گفت: دادگستری، نیروی انتظامی 

و دستگاه های اجرایی همکاری بسیار مناسبی با این شرکت در انسداد چاه های غیرمجاز استان دارند.
وی با اشــــاره به اینکه گروه های گشــــت و بازرسی به طور شبانه روزی دشــــت های استان را بازرسی 
، جلوگیری از حفر  می کنند افزود: 15 گروه گشــــت و بازرســــی در راســــتای نظارت بــــر چاه های مجــــاز

چاه های غیرمجاز و برداشــــت شــــن و ماســــه از رودخانه های استان به طور شــــبانه روز دشت ها را 
کنترل می کنند.

شاهســــوند اضافه کرد: با چاه های مجاز اســــتان که برداشت بیشــــتر از پروانه بهره برداری دارند نیز 
برخورد می شود تا در راستای حفاظت از منابع آبی استان همدان گام های اساسی و جدی برداشت.
کید کرد: از ابتدای ســــال تاکنون 418 کنتور هوشــــمند بر روی چاه هــــای غیرمجاز نصب  وی تأ
شده اســــت و بر اســــاس پیش بینی برنامه اقتصاد مقاومتی تا پایان سال، تعداد این کنتورها 

500 عدد می رسد. به 

ح شهید سلیمانی  اجرای طر
در بهار با مشارکت 
بسیج جامعه زنان

هگمتانه، گروه شهرســــتان: مسؤول بسیج جامعه 
زنان شهرســــتان بهار گفت: طرح  شهید حاج  قاسم  
ســــلیمانی  با حضور گروه های داوطلب بسیجی و با 

همکاری کادر درمان در حال اجرا است.
به گزارش هگمتانه، فاطمــــه کتابی اصل اظهار کرد: 
در راستای اجرای طرح شــــهید حاج قاسم سلیمانی 
در ســــطح شــــهر و روســــتاهای تابعه شهرســــتان، 
اعضای طرح با سرکشــــی در ســــطح شــــهر و روستا، 
واحدهــــای صنفی، مغازه هــــا، ادارات، منــــازل و… به 
صورت دوره ای و منظم از شــــروع سراسری این طرح 
از آذرماه توســــط تیم های مراقبت، حمایت و نظارتی 

در حال فعالیت هستند.
وی بــــا بیــــان اینکه اعضــــای تیم در صــــورت دیدن 
بیماران مبتال یا مشکوک در معابر عمومی با رعایت 
منزلــــت افراد بــــه آنها تذکــــر داده و به آنهــــا آموزش 
قرنطینه می دهند، ادامه داد: در صورت شناســــایی 
افراد بیمار نیازمند، کمک مؤمنانه، ســــبد حمایتی و 

اقالم بهداشتی بین آنها توزیع می شود.
مسؤول بســــیج جامعه زنان بهار با اشــــاره به اینکه 
تذکر لســــانی برای اجرای شــــیوه نامه های بهداشتی 
در راستای کنترل شیوع ویروس کووید _19 و تأکید 
بر اســــتفاده از ماســــک از جمله مهمترین اقدامات 
گروه های حاضر در طرح شــــهید سلیمانی هستند، 
افزود: توصیه به مســــائل رعایــــت فاصله اجتماعی 
و شستشوی مرتب دســــت ها در مسیر شکست 
کرونا و قطع زنجیره انتقال ویروس منحوس کووید 

19 نیز از دیگر وظایف این طرح است.
، وی بیان کرد: ســــالمت همه کسانی  به نقل از مهر
که در این طرح مشــــارکت دارند، یکــــی از مهمترین 
ابعاد اســــت تا این طرح به نحو احسنت برگزار شود 
و بر همین اساس کالس های آموزشی برای آموزش 
پیشــــگیری اعضای داوطلب نیز با هماهنگی اداره 

بهداشت شهرستان برگزار می شود.

افتتاح 79 پروژه 
با اشتغال زایی 

برای 607 تویسرکانی

هگمتانه، گروه شهرســــتان: فرماندار تویســــرکان از 
افتتاح و کلنگ زنی 79 پــــروژه عمرانی با 182 میلیارد 
و 417 میلیــــون تومــــان اعتبار در دهــــه فجر در این 
شهرســــتان خبر داد و گفت: این تعــــداد پروژه 607 

شغل برای جویندگان کار به دنبال داشته است.
به گــــزارش هگمتانه، ســــید رســــول حســــینی ظهر 
دیروز در نشست با خبرنگاران از افتتاح و کلنگ زنی 
79 پــــروژه عمرانی بــــا اعتباری بالغ بــــر 182 میلیارد و 
417 میلیــــون تومان در ســــطح این شهرســــتان به 
خبر  اسالمی  انقالب  پیروزی  بزرگداشــــت  مناسبت 
داد و اظهار کرد: 77 پروژه با اعتبار 181 میلیارد تومان 

افتتاح و مورد بهره برداری قرار می گیرد.
وی با اشــــاره به کلنگ زنی دو پروژه مجتمع رفاهی و 
خدماتی تپه ریواســــیجان و کارگاه سفال با اعتباری 
بالــــغ بر 13 میلیــــارد تومان افزود: 79 پــــروژه عمرانی 
توسط 19 دستگاه اجرایی در روزهای دهه فجر انجام 

خواهد شد.
فرماندار تویسرکان اشتغال زایی این پروژه ها را 607 
شغل دانســــت و از افتتاح پروژه بیمارستان شهید 
سردار سلیمانی به عنوان یکی از پروژه هایی مطالبه 
به حق مردم خبر داد و گفت: این پروژه ملی با حضور 
استاندار همدان در شهرستان تویسرکان افتتاح و 

بهره برداری می شود.
وی برخی از پروژه ها را مرکز خدمات ســــالمت جامع 
روستای کهنوش، پروژه برق رسانی، مجموعه الیاف 
ســــازان، گازرســــانی به مراکز اداری و تجــــاری از جمله 
گلخانه های مســــیر و پاسگاه دو منظوره اعالم کرد و 
گفت: به احتمال زیاد روز ســــه شنبه 14 بهمن زمین 
چمن مصنوعی آموزش و پرورش تویسرکان توسط 
آموزش و پــــرورش به صــــورت ویدئو  معاون وزیــــر 

کنفرانس افتتاح می شود.
حسینی با اشاره به تخصیص باالی 30 درصد حدود 
20 میلیــــارد تومان امســــال اعتبار تملــــک دارایی ها 
شهرستان بیان کرد: موافقت نامه 6 میلیارد تومان 
اعتبار نقاط حادثه خیز مبادله شده و قول تخصیص 
باالی 70 درصد برای این حوزه هم داده شده است.

به نقــــل از فــــارس، وی اظهــــار کــــرد: تخصیص صد 
درصدی 600 میلیون تومانی اعتبار برای آبرســــانی به 

روستاهای سوتلق و فریازان اخذ کردیم.

خبـــــــر

چشم انتظاری برای ایجاد شهرک نمایشگاهی در بام مالیر
شهرک »حاجی آباد« بزرگ تر می شود

هگمتانه، گروه شهرستان: مالیر قطب تولید مبل و 
منبت در کشور به شــــمار می رود؛ ظرفیتی که نقش 
مهــــم در رونق اقتصادی این شهرســــتان داشــــته و 

برای 25 هزار نفر شغل ایجاد کرده است.
به گــــزارش هگمتانــــه، مبــــل و منبت، هنــــری زیبا و 
ماندگار اســــت کــــه ذوق و هنر ایرانی در اســــتفاده از 
هنری  می گذارد؛  نمایــــش  به  را  طبیعت  ظرفیت های 

، سرآمد آن است. که شهر مالیر
مالیر »شــــهر جهانی مبل و منبت« لقب گرفته و 70 
درصد مبلمان کشــــور نیز در این شهرســــتان تولید 
که برای چند هزار نفر اشتغال زایی  می شود؛ صنعتی 

داشته است.
از اســــتعدادهای طبیعی و وجود  مالیر با برخورداری 
کارگاه هــــای  انــــواع درختــــان راش، گــــردو و چنــــار و 
تولیدی به قطب تولید مبل و منبت تبدیل شــــده و 
این صنعت و هنر زیبــــا، ظرفیت بزرگ اقتصادی این 

شهرستان به شمار می رود.
و  صنایع دســــتی  میراث فرهنگــــی،  اداره  رئیــــس 
گردشــــگری مالیر می گوید: نزدیک به 9 هزار هنرمند 
در 5 هزار کارگاه کوچک و بــــزرگ تولید مبل و منبت 

مشغول به کارند.
ابرهیم جلیلی می افزاید: 420 فروشگاه مبل و منبت 
نیز در مالیر وجــــود دارد که برای بیش از یک هزار نفر 

اشتغال زایی کرده است.
وی بیــــان می کند: بــــا در نظر گرفتن مشــــاغل مرتبط 
مانند رنگ کاری، رویه کوبی، تولید اســــفنج، نجاری و 

غیــــره نیز روی هم رفته 25 هزار نفر در صنعت مبل و 
منبت مالیر مشغول به کارند.

رئیس میراث فرهنگی مالیــــر اعالم می کند: به تازگی 
نیز پیگیری هایــــی برای ایجاد غرفه فــــروش مبلمان 
مالیر در فروشــــگاه های اتکا با هدف حمایت از این 

صنعت انجام شده است.
جلیلی با اشــــاره به استقبال شــــرکت فروشگاه های 
اتکا از این موضوع می گوید: این غرفه در فروشــــگاه 
اتکا مراکز 12 اســــتان مهم کشور ایجاد می شود که در 

رونق بازار مبل و منبت تأثیر باالیی دارد.
تجــــاری  نشــــان های  حضــــور  می کنــــد:  تصریــــح  وی 
مختلف مالیر در فروشگاه های اتکا سایر استان ها، 
بــــه تبلیــــغ ظرفیت های  ضمــــن فــــروش محصــــول 

شهرســــتان، جــــذب گردشــــگر و برگــــزاری تورهــــای 
کمک می کند. گردشگری 

ظرفیت باالی مالیر در تولید مبلمان ســــبب شده تا 
مســــؤوالن به فکر ایجاد شهرک نمایشگاهی در این 
شهرســــتان افتاده و 17 هکتار زمیــــن در منطقه »بام 

« به آن اختصاص یابد. مالیر
رئیــــس هیأت مدیره بــــازار بزرگ مالیــــر در این مورد 
می گویــــد: ایــــن کار با همــــکاری ســــرمایه گذار ایرانی 
ساکن آمریکا انجام می شود و یک هزار و 500 میلیارد 

تومان هزینه نیاز دارد.
، طرحی را برای  یداهلل کریمــــی می افزاید: ســــرمایه گذار
ایجاد شهرک مبل و منبت مالیر ارائه داد که ضعیف 
بود و قرار شــــد؛ طــــرح بهتری ارائه دهد، امــــا به دلیل 
همه گیــــری ویروس کرونا، اعالم طــــرح جدید تاکنون 

انجام نشده است.
رئیس هیأت مدیره بازار بزرگ مالیر در مورد شــــهرک 
صنعتــــی مبلمان روســــتای »حاجــــی آباد« نیــــز بیان 
می کند: کارهایی برای گســــترش این شــــهرک انجام 
شده، اما مشکل اصلی به توافق نرسیدن با مالکان 
زمین های کشــــاورزی برای فروش محدوده موردنظر 

است.
40 میلیارد  از تســــنیم، کریمی اعالم می کند:  به نقل 
20 هکتــــار دیگر به  بــــرای افــــزودن  تومــــان اعتبــــار 
آباد اختصــــاص یافته و هم  شــــهرک مبلمان حاجی 
اکنون نیز بیــــش از 300 کارگاه تولیدی در آن وجود 

دارد.

16بهمن ماه:

برگزاری آیین اختتامیه بیست و پنجمین
 جشنواره ادبی استان در بهار

هگمتانه، گروه شهرســــتان: آیین اختتامیه بیست 
و پنجمیــــن جشــــنواره ادبــــی اســــتان همــــدان در 

شهرستان بهار برگزار می شود.
به گــــزارش خبرنگار هگمتانه، رئیــــس اداره فرهنگ 
و ارشــــاد اســــالمی شهرســــتان بهار از برگزاری آیین 
اختتامیه بیســــت و پنجمین جشنواره ادبی استان 
همدان در 16 بهمن ماه ســــال جاری در شهرستان 
بهــــار خبــــر داد و گفــــت: ایــــن مراســــم بــــا رعایــــت 
شــــیوه نامه های بهداشــــتی و تائیدیه ستاد کرونای 

شهرستان برگزار خواهد شد.
حبیب شهنوازیان اظهار کرد: در بیست و پنجمین 
جشنواره ادبی 252 اثر به دبیرخانه جشنواره راه پیدا 

کرد که از این آثار 45 اثر داســــتان کوتاه، 65 اثر شعر 
معاصــــر و 110 اثر آثار شــــعر قدیم و 12 اثــــر در بخش 
کتاب و تمامی آثار به کمیته ارسال و تا چند روز آینده 

اعالم خواهد شد.
، مدیر  وی گفت: آئیــــن اختتامیه با حضــــور فرماندار
کل ارشــــاد، معاونت سیاســــی امنیتــــی در مجتمع 
آیــــت ا... بهاری در 16 بهمن ســــاعت 10 صبــــح برگزار 

خواهد شد.
او در ادامه افزود: برگزاری نمایشگاه کتاب با موضوع 
ســــردار دلها حاج قاسم ســــلیمانی که 75 اثر کتاب 
، خاطره و دلنوشته که توسط وزارت فرهنگ و  شــــعر
ارشاد برای اولین بار از بهمن سال گذشته تا بهمن 
ماه ســــال جــــاری به چاپ رســــیده اســــت رونمایی 

خواهد شد.
شهنوازیان تصریح کرد: نمایشگاه کتاب با موضوع 
ســــردار دلهــــا از 12 تا 21 بهمن از ســــاعت 8 الی 14 در 
مجتمع فرهنگــــی آیت ا... بهاری برگزار خواهد شــــد؛ 
و در دهــــه فجــــر دیــــدار و تجلیل از پیشکســــوتان 
، انجام امــــور تبلیغاتی و برگزاری  حوزه فرهنگ و هنر
نمایشگاه آثار هنرهای تجســــمی یکی از هنرمندان 
آیت ا... بهــــاری برپا  شهرســــتان را در فرهنگســــرای 

خواهیم کرد.
وی افزود: الزم به یادآوری اســــت مراســــم انســــی با 
، توسط انجمن ها و مؤسسات  قرآن، عصر شعر فجر

قرآنی از جمله برنامه های ایام دهه فجر می باشد.

شاهکاری از جنس مبارزه و علم

آیت اهلل میرشاهولد
رهبر مبارزات انقالبی مالیر

ســــیدمحمد  آیــــت اهلل  شهرســــتان:  گــــروه  هگمتانــــه، 
میرشــــاهولد در مبارزات علیه رژیم طاغوت نقش کلیدی 
داشــــت و با ایجاد روشــــنگری علیــــه این رژیم مــــردم را در 
رســــیدن به پیروزی انقالب همراهی کــــرد، در این گزارش 
ویژگی های فــــردی و عمومی ایــــن رهبر انقالبــــی را از زبان 

فرزند و یکی از شاگردان وی می خوانیم:
بــــه گــــزارش هگمتانــــه، روزهای پرشــــور پیــــروزی انقالب 
اســــالمی یــــادآور مــــردان و زنانی اســــت که از جــــان خود 
گذشــــتند و با خون خــــود و رهبــــری امام خمینــــی)ره( به 
پیــــروزی رســــیدند. یکی از مــــردان بزرگی که بــــرای پیروزی 
آیــــت اهلل ســــیدمحمد  انقــــالب تالش هــــای زیــــادی کرد 
میرشــــاهولد بود که نامش به عنوان شــــخصیتی بزرگ در 

کتاب انقالب اسالمی می درخشد.
آیت اهلل میرشــــاهولد در ســــال 1309 هجری شمســــی در 
" به  خانواده ای بــــزرگ و مذهبی از ســــادات علــــوی "مالیر
دنیا آمد. ســــیدمحمد کودکی با نبوغ سرشار بود که برای 
تحصیل در مدارس عالی بورســــیه شد، اما به خاطر عالقه 
وافــــر به فراگیری علوم دینی حوزه علمیــــه را انتخاب کرد و 
پــــس از گذرانــــدن دوران مقدماتی راهی حــــوزه علمیه قم 
شد. از محضر اساتید بزرگی چون آیت اهلل مرعشی نجفی، 
گلپایگانــــی، شــــهید صدوقی و آیت اهلل بروجردی و ســــایر 
علما ســــطوح علمی و عالی را فراگرفت و پس از 12 ســــال 
اقامت در شــــهر قم به علت بیماری به تهران عزیمت کرد 
و به مدت 3 سال در شــــهر تهران مدارج علم و فقاهت را 

کسب کرد تا به درجه اجتهاد نائل شد.
ایشــــان در ســــال 1337 به مالیر برگشــــت و در طول این 
ســــال ها به عنــــوان رهبر مبــــارزات ملی مالیر رشــــادت ها 
از خــــود نشــــان داد و چندبار از ســــوی مأموران ســــاواک 
دســــتگیر شــــد، اما از مبارزات خود در دســــت برنداشت. 
آیت اهلل محمــــد میرشــــاهولد در مبــــارزات نقش کلیدی 
داشت و با ایجاد روشنگری مردم را با انقالب همراه کرد تا 

سرانجام انقالب اسالمی به پیروزی رسید.
بعد از پیروزی انقالب ایشــــان به  حکــــم امام)ره( به عنوان 
اولین امام  جمعه مالیر منصوب شــــد و بعد از 2 ســــال به 
علت شــــدت بیماری اســــتعفا داد. آیت اهلل میر شاهولد 
در ســــن 75 ســــالگی در بیســــت و پنجــــم بهمن ســــال 
84 همزمان بــــا ایام محــــرم دار فانــــی را وداع گفت و پیکر 
مطهرشــــان در جوار بقعه امامزاده عبــــداهلل مالیر به خاک 
ســــپرده شد. بر اســــاس تصمیم مجمع بســــیج در 24 تیر 

سال 93، روز بیســــت و یکم بهمن ماه به نام ایشان و روز 
مالیر نام گذاری شد.

رهبر مبارزات مردم مالیر �
حجت االسالم علی اکبر نجفی استاد پیشکسوت حوزه و 
دانشگاه با اشاره به آشــــنایی خود با آیت اهلل سید محمد 
میرشــــاهولد گفت: ایشان اولین امام  جمعه مالیر بود که 
در مســــائل انقالب کارهای مختلفی انجــــام داد. آیت اهلل 
میرشــــاهولد برای پیــــروزی انقالب در شهرســــتان مالیر 
قدم های بزرگی برداشــــته و در سخنرانی ها شرکت می کرد 
و به گفته خودش چند بار مورد حمله مأموران قرار گرفت 
و بازداشــــت شــــد اما همان طور کــــه تعریــــف می کرد این 
مقاومت ها باعث شــــد که مردم مالیر پشــــت سر ایشان 
باشــــند و به عنــــوان رهبر مبــــارزات مردم تا زمــــان پیروزی 
انقــــالب در کنار مردم بودند تا انقالب اســــالمی به پیروزی 

رسید.
وی با اشــــاره به فضایــــل اخالقی این رهبــــر انقالبی مردم 
، بزرگ ترین حسن اخالقی ایشان را مردم داری  اعالم  مالیر
کرد و گفت: ایشان سخنرانی هایی بسیاری در جمع مردم 
داشت، در کنار آنها می نشست و به تمام مسائل دینی و 
شرعی و اجتماعی مردم پاسخ می داد. آیت اهلل میرشاهولد 
در دفتری خود دفترداری نداشــــت و خــــودش پای تلفن 
می نشست و به همه سؤاالت و تماس های مردم در امور 

مختلف پاسخ می داد.
وی بــــا بیــــان اینکه ایشــــان در همه مراســــم  و برنامه های 
شهادت و مناسبت ها شــــرکت می کرد، گفت: ایشان در 
منزل و مسجد برنامه های مختلف را برگزار می کرد و مردم 

از وجود ایشان بهره مند بودند.
این استاد حوزه و دانشگاه یکی از اخالقیات خوب ایشان 
را رفع مشــــکالت بین مردم و مسؤولین دانست و افزود: 
بارها ما دیدیم که ناهماهنگی هایی را که بین مســــؤوالن 
بود با میانداری و وحدت حل می کرد و این باعث وحدت 
بیشــــتر بیــــن همه مســــؤوالن شهرســــتان شــــده بود و 
مــــن بارها با ایشــــان به روســــتاهای مختلف رفتــــه بودم، 
مشکالتی که در روستاها بود از طریق ایشان حل می شد.
وی بــــا بیــــان اینکــــه یکــــی از مهم ترین خلقیات ایشــــان 
دســــتگیری از مســــتمندان بــــود، اضافه کرد: بســــیاری از 
مســــتمندان و مســــتحقان به خانــــه ایشــــان می رفتند و 
ایشــــان تا جایی که می توانســــت به آن هــــا کمک می کرد، 
همچنین یک کتابخانه در مســــجد چهــــارده معصوم این 

شهرســــتان برای دسترسی و اســــتفاده عموم مردم ایجاد 
کرده بود که بســــیاری از مــــردم از این کتابخانه اســــتفاده 

می کردند.
وصف پدر از زبان فرزند �

حجت االسالم عبدالحمید میرشاهولد، از فرزندان مرحوم 
آیت اهلل میرشــــاهولد با اشــــاره به فعالیت هــــا و مبارزات 
انقالبی آیت اهلل میرشــــاهولد هم زمان با مبارزات انقالبی 
امام)ره( از همان ســــال 42 تا ســــال 57 نیز گفت: مرحوم 
پدرم با ســــخنرانی ها و پخــــش اعالمیه  های امــــام )ره( و با 
همراهی ســــایر مبارزان انقالبی مالیر ازجمله مرحوم شیخ 
صادق عباسی، حجت االسالم ترابی و برادرش، پورکریمی، 
گلستانه و... مردم را راهنمایی و آن ها را به مبارزه علیه رژیم 

دعوت کردند.
وی با اشــــاره به نقش کلیدی و مهم روحانیت در مبارزه با 
ظلم و ســــتم رژیم طاغوت در کشــــور تصریح کرد: پدرم در 
این سنگر مقدس با همه توان و تالش خود در کنار دیگر 
مبارزان انقالبی مالیر ظلم و ســــتم رژیم شــــاه را برای مردم 

افشاگری کردند.
برپایی نماز جماعت علی رغم تهدیدات ساواک �

فرزنــــد آیت  اهلل میرشــــاهولد با اشــــاره به برگزاری مراســــم 
نماز جماعت بــــا امامت مرحوم پــــدرش در آن زمان بیان 
کرد: مرحوم پــــدرم هیچ توجهــــی به تذکــــرات و تهدیدات 
ساواک نداشــــت و نماز جماعت و مجالس مبارزاتی خود 

را در مسجد حسیب خانی که بعد از پیروزی انقالب به نام 
مسجد »انقالب« تغییر نام داد برگزار می کرد.

وی با اشــــاره به دســــتگیری آیت اهلل میرشــــاهولد بارها از 
سوی نیروهای ساواک و شکنجه ایشان گفت: اما ایشان 
همچنان به مبــــارزات خود تا زمان پیــــروزی انقالب ادامه 

داد.
فرزنــــد آیت  اهلل میرشــــاهولد با بیــــان خاطراتــــی از روزهای 
انقالب اســــالمی گفت: یکی از مهم تریــــن خاطراتم در آن 
زمان که جوانی 17 ســــاله بودم حمله به مشروب فروشــــی 
مالیر بود که با تعداد زیادی از مبارزان و جوانان انقالبی به 
تنها مشروب فروشی شــــهر حمله کردیم و آنجا را به آتش 

کشیدیم.
وی بــــا اشــــاره بــــه اینکه منــــزل پــــدر بزرگــــوارش از همان 
ســــال های قبــــل از پیــــروزی انقــــالب به عنــــوان یکــــی از 
پایگاه هــــای تبلیغاتی انقالب تبدیل شــــده بــــود، گفت: 
در بســــیاری از مواقــــع منزل مملو از جمعیتی می شــــد که 
پای ســــخنرانی ها می نشســــتند و برای نظارت ها در نقاط 

مختلف شهر برنامه ریزی می کردند.
شخصیتی مردمی و دینی �

حجت االســــالم مجتبی نجفی نیز بــــه خصوصیات اخالقی 
مرحوم میرشاهولد اشــــاره کرد و گفت: ایشان در پیروزی 
انقالب اســــالمی نقش کلیدی داشت و روحیات انقالبی 
و دینی خویــــش را به بهترین شــــکل ممکــــن حفظ کرد. 

پایبندی ایشــــان به اصول انقالب، رهبری امام راحل)ره( و 
مقام معظم رهبری از ایشــــان شخصیتی برجسته، دینی و 

مردمی ساخته بود.
وی اخــــالق بســــیار خــــوش، گشــــاده رویی و مــــردم داری 
را از ویژگی هــــای بــــارز ایــــن عالم بــــزرگ برشــــمرد و گفت: 
بــــه همین ســــبب آیــــت اهلل میرشــــاهولد در بیــــن مردم 
بســــیار مورداحترام بود و رمــــز ماندگاری ایــــن عالم بزرگ 

خدامحوری، اخالص و کمک به خلق خدا بود.
نحفی با اشــــاره بــــه اینکه آیــــت اهلل میرشــــاهولد مردی از 
جنــــس مجاهدت، فــــداکاری و مصداق عینــــی دین داری 
و انقالبی گــــری بود،گفت: ایشــــان در دوران عمر بابرکت 
خویش به ایتام و نیازمندان توجه ویژه داشــــت و با ارتباط 
صمیمی و اخالق بســــیار خوب خود بیت ایشــــان به روی 

همه مردم باز بود.
وی شجاعت در برابر ظلم و ستم ظالمان و اخالص در کار 
و خدمت به خلق خــــدا را از دیگر ویژگی های بارز این عالم 
و مبارز دانســــت و گفت: روز ملــــی مالیر که به نام آیت اهلل 
میرشاهولد نام گذاری و ثبت شده روزی مبارک برای مردم 

مالیر است.
به نقــــل از ایکنا، وی با اشــــاره به کارهــــای خیریه این عالم 
بزرگ بیان کرد: مرمت مســــجد انقالب )حسیب خانی( و 
ســــاخت هنرســــتان الغدیر از خدمات ماندگار ایشان در 

مالیر است.

: فرماندار ویژه مالیر

اختصاص 90 درصد پروژه های استان به مالیر
هگمتانــــه، گروه شهرســــتان: فرمانــــدار ویژه 
مالیر مطرح کرد: در شــــش ماهه دوم ســــال، 
90 درصــــد پروژه های اســــتان شــــامل کلنگ 
زنی هــــا و یــــا افتتاحیه ها به شهرســــتان مالیر 

اختصاص یافته است.
ولــــدی  اهلل  قــــدرت  هگمتانــــه،  گــــزارش  بــــه 
یکشــــنبه 12 بهمن مــــاه در مراســــم نواختن 
 ، زنگ انقالب در دبســــتان حاج طوسی مالیر
بــــه فرمایشــــات مقام معظــــم رهبــــری درباره 
آموزش اشاره و اظهار کرد: مطابق فرمایشات 
نباید  شــــرایطی  هیــــچ  تحت  آمــــوزش  رهبری 
تعطیل شــــود و مجموعه آمــــوزش و پرورش 
شهرســــتان در شرایط بحرانی شــــیوع بیماری 
آموزشی، موانع  کرونا با حل مشــــکالت حوزه 

آموزش را برطرف کردند.
وی ادامــــه داد: یکی از مهمترین مشــــکالت 
آموزشــــی در این اپیدمی، تهیه تبلت و  حوزه 
در  خوشــــبختانه  که  است  هوشــــمند  گوشی 

شهرســــتان مالیر با کمک بســــیج سازندگی، 
امــــام خمینی)ره(  اداره اوقــــاف، کمیته امداد 
و نیــــز با حمایــــت خیرین این مشــــکل تا حد 

زیادی مرتفع شده است.
وی به نقش مؤثر رســــانه ها در اطالع رســــانی 
کرد:  کیــــد  تأ و  اشــــاره  مســــؤولین  اقدامــــات 
اطالع  رهبری،  معظم  مقام  فرمایشات  مطابق 
رســــانی اقدامات خادمین مردم سبب نشان 
دادن برکات جمهوری اســــالمی به مردم عزیز 
رسانه  اصحاب  توســــط  مهم  این  که  می شود 

به خوبی در حال انجام است.
درصد   40 اختصــــاص  از  مالیر  ویــــژه  فرماندار 
پروژه هــــای اســــتان بــــه شهرســــتان مالیر در 
شــــش ماهه اول امســــال خبــــر داد و افزود: 
در شــــش ماهــــه دوم ســــال نیــــز 90 درصــــد 
پروژه های اســــتان شــــامل کلنــــگ زنی ها و یا 
افتتاحیه ها به شهرســــتان مالیــــر اختصاص 

یافته است.

در  کرونــــا  بیمــــاری  شــــیوع  دربــــاره  ولــــدی 
با  خوشــــبختانه  کرد:  تصریح  نیز  شهرســــتان 
تالش ســــتاد کرونا شهرســــتان، کادر درمانی 
و رعایــــت شــــیوه نامه ها توســــط مــــردم امروز 
 ، از وضعیت قرمز با عبــــور  شهرســــتان مالیر 
نارنجی و زرد به وضعیت آبی رســــیده اســــت 
البته بــــه علت شــــکننده بودن این شــــرایط 
رعایت شــــیوه نامه های بهداشــــتی همچنان 

ضروری است.
مدیر آموزش و پرورش شهرســــتان مالیر نیز 
در ادامه اظهار کرد: تغییر در روند آموزشــــی از 
آمــــوزش حقیقی و حضوری به آموزش مجازی 
واسطه  به  شــــده  ایجاد  تغییرات  مهمترین  از 
شــــیوع بیماری کرونــــا در جهان بــــود و 7000 
تهیه  درباره  مالیر  شهرســــتان  در  دانش آموز 
و  هوشــــمند  گوشی  شــــامل  افزارها  ســــخت 

تبلت با مشکل مواجه شدند.
محمدرضا بشری ضمن قدردانی از حمایت ها 

و تالش هــــای مجموعــــه آمــــوزش و پــــرورش 
و مســــؤوالن اســــتان و شهرســــتان، گفت: با 
تمام این تــــالش ها، امروز در هیچ روســــتایی 
در شهرســــتان مالیر مشــــکل دسترســــی به 

اینترنت و فضای مجازی وجود ندارد.
گوشــــی  بشــــری به اهــــداء تعــــداد بســــیاری 
هوشمند و تبلت توسط خیرین و سمن های 
بــــه دانش آموزان بی  موجود در شهرســــتان 
بضاعت اشــــاره و خاطرنشان کرد: با تهیه این 
ســــخت افزارها، امــــروز هیچ مشــــکلی درباره 
دسترســــی به اینترنت و برگــــزاری کالس های 

آموزش مجازی در شهرستان نداریم.
به نقل از ایســــنا، وی از برگزاری موفقیت آمیز 
امتحانات نوبت اول دانش آموزان خبر داد و 
یادآور شــــد: از مجموع 40 هزار دانش آموز در 
، تنها 45 دانش آموز تعیین  شهرستان مالیر
تکلیف نشــــدند و بنا بر شرایط زندگی از ادامه 

شدند. منصرف  تحصیل 



محمدرضا امینی- رئیس ثبت اسناد و امالک مالیر
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/11/13         تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/11/28

برابــر رأی شــماره 139960326006001657-1399/10/27 هیأت اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مالیر تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای مجید رهام فرزند محمدحســین به شــماره شناسنامه 596 
صادره از مالیر در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 260 مترمربع قسمتی 
از پالک یک اصلی اراضــی دولت آباد واقع در بخش چهار مالیر خریداری از  
مالک رسمی  آقای حیدر رهام محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود. در صورتی که اشخاص 
نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند، می توانند از 
تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراض، طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

م.الف 421

آگهی حصر وراثت

م.الف 521

خانم فریده موالیی دارای شناســنامه شــماره 4051105318 به شــرح دادخواســت به 
کالســه 683/99 از این حوزه درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شــادروان فرمان موالئی به شناسنامه شــماره 4051063615 در تاریخ 98/11/07 در 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن متوفی/ متوفیه منحصر است به: 
1- ایران لطفی فرزند هاشمعلی به شماره شناسنامه 1038 متولد 34/08/07 همسر متوفی 
2- معصومه موالئی فرزند فرمان به شــماره شناسنامه 4051105318 متولد 58/08/01 
فرزند متوفی 3- فریده موالئی فرزند فرمان به شــماره شناســنامه 4051082180 متولد 
45/09/05 فرزند متوفی 4- جواد موالئی فرزند فرمان به شــماره شناســنامه 991 متولد 
66/08/20 فرزنــد متوفی 5- شــهین موالئی فرزند فرمان به شــماره شناســنامه 7835 
متولد 51/02/19 فرزند متوفی 6- جالل موالئی فرزند فرمان به شــماره شناسنامه 9154 
متولد 57/03/01 فرزند متوفی 7- زهرا موالئی فرزند فرمان به شــماره شناسنامه 10116 
متولــد 59/12/01 فرزند متوفی 8- نســرین موالئی فرزند فرمان به شــماره شناســنامه 
4040091043 متولد 69/05/19 فرزند متوفی 9- یوســف موالئی فرزند فرمان به شماره 

شناسنامه 252 متولد 63/11/15 فرزند متوفی.
اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر 
کســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی/ متوفیه نزد او باشــد، از تاریخ نشر نخستین 

آگهی ظرف یک ماه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
رئیس حوزه شماره 112 شورای حل اختالف اللجین

آگهی دعوت از مجاورین

م.الف 909

چون خانم پروانه احمدی مالک ششدانگ پالک 1307 اصلی بخش 
یک نهاوند تقاضای صدور ســند تک برگی پالک فوق را از این اداره 
نموده است و متقاضی مدعی می باشد که مجاورین و مالکین مشاعی 
پالک مذکور را نمی شناســد و دسترســی به مالکین نــدارد، لذا به 
اســتناد کد 914 مجموعه بخشــنامه های ثبتی در خصوص تعیین 
طول اضالع و مســاحت دار کردن اســناد مالکیت و همچنین ماده 
18 آیین نامه اجرایی مفاد اســناد رسمی الزم االجرا به کلیه مالکین 
مجاوریــن پالک فوق الذکر ابالغ می گردد که در تاریخ شــنبه مورخ 
1399/12/09 ســاعت 10 صبح در محل وقوع ملک واقع در نهاوند، 
چهارراه آزادگان، کیانراه، روبروی مجتمع برق ســوری حضور یابند. 
بدیهی اســت عدم حضور مجاورین و مالکین مشــاعی مانع از انجام 
عملیات نقشــه برداری نمی گردد. چنانچه نیاز به آگهی مجدد باشد، 

در همین روزنامه درج می گردد.
محمدعلی جلیلوند - رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نهاوند 

آگهی حصر وراثت

م.الف 309

آقای نصرت اله کریمی دارای شناســنامه شــماره 5029758569 به شرح دادخواست به کالسه 
112/9900521ح از این حوزه درخواســت گواهی حصر وراثــت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان بیرام کریمی به شناسنامه شــماره 5029779701 در تاریخ 1396/12/07 در اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن متوفی/ متوفیه منحصر است به: 1- نصرت اله 
کریمی فرزند بیرام به شــماره شناسنامه 562 متولد 1352 صادره از فامنین پسر متوفی 2- علی 
کریمی فرزند بیرام به شــماره شناســنامه 5020055281 متولد 1372 صادره از فامنین پســر 
متوفی 3- اصغر کریمی فرزند بیرام به شماره شناسنامه 604 متولد 1358 صادره از فامنین پسر 
متوفی 4- معصومه کریمی فرزند بیرام به شــماره شناسنامه 656 متولد 1360 صادره از فامنین 
دختر متوفی 5- آسیه کریمی فرزند بیرام به شماره شناسنامه 603 متولد 1356 صادره از فامنین 
دختر متوفی 6- خدیجه کریمی فرزند بیرام به شــماره شناســنامه 601 متولد 1354 صادره از 
فامنین دختر متوفی 7- زهرا کریمی فرزند بیرام به شماره شناسنامه 602 متولد 1355 صادره از 
فامنین دختر متوفی 8- فرشــته کریمی فرزند بیرام به شماره شناسنامه 32 متولد 1365 صادره 
از فامنین دختر متوفی 9- زرین تاج محرابی منظور فرزند غیبعلی به شماره شناسنامه 160 متولد 
1333 صادره از فامنین همســر متوفی. اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در 
یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی/ متوفیه نزد او باشد، 

از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.

مهدی رجب زاده -  قاضی شعبه 112شورای حل اختالف فامنین

آقای جالل مبصری با تســلیم دو برگ استشــهاد محلی مصدق به مهر 
دفترخانه 62 بهار مدعی اســت یک جلد سند مالکیت ششدانگ پالک 
ثبتــی 8103 فرعــی از 139 اصلی واقع در بخش چهــار که ذیل دفتر 
247 صفحــه 188 ثبت 37763 ســابقه ثبت دارد، نزد کســی در بیع 
شرط نیســت که در اثر سهل انگاری مفقود گردیده لذا به استناد تبصره 
الحاقی به ماده 120 آیین نامه قانون ثبت آگهی می شود تا در صورتی که 
کســی مدعی انجام معامله و یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از 
تاریخ نشر آگهی تا مدت 10 روز پس از انتشار آگهی به اداره ثبت محل 
مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل ســند مالکیت یا سند معامله 
تسلیم نماید. لذا چنانچه ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد و یا در صورت 
اعتراض اصل ســند مالکیت و یا ســند معامله به اداره ثبت ارائه نگردد، 
اداره ثبت اسناد و امالک سند مالکیت المثنی را طبق مقررات صادر و به 

متقاضی فوق تسلیم خواهد نمود.
م.الف 519

آگهی فقدان سند مالکیت

هادی یونسی عطوف- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بهار

باشــید همراه  ما  با 

4726 1399    شـــماره  13 بهمن  دو شـــنبه   

4
کرونا جان سه نفر دیگر را در همدان گرفت

کاهش 50 درصدی رعایت شیوه نامه های 
بهداشتی

هگمتانه، گروه خبر همدان: سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا 
گفت: با فوت ســــه نفر دیگــــر از مبتالیان قطعی کووید 19 در روز شــــنبه، 

شمار متوفیان کرونا در این استان به یک هزار و 478 نفر رسید.
به گــــزارش هگمتانه، »محمد طاهری« روز یکشــــنبه اظهــــار کرد: رعایت 
شــــیوه نامه بهداشتی در بســــیاری از نقاط کشور و اســــتان تا 50 درصد 

کاهــــش یافته، بنابراین برای پیشــــگیری از بروز موج چهــــارم همه گیری 
ویروس از مردم درخواســــت می شود نسبت به رعایت پشیوه نامه های 
بهداشــــتی به ویژه پرهیز از حضور در اجتماعات و زدن ماســــک بیش از 

پیش توجه کنند.
19 در  2 بیمــــار جدید مبتال بــــه کووید  وی اظهــــار کرد: با شناســــایی 
گیری  همــــه  ابتدای  از  بســــتری  مثبــــت  مــــوارد  مجموع  شــــنبه،  وز  ر
166 نفر  10 هــــزار و  بــــه  ونــــا تاکنون در اســــتان همدان  کر وس  ویــــر

است. رسیده 

مدیر روابط عمومی دانشــــگاه علوم پزشکی ابن ســــینا بیان کرد: تعداد 
مراجعان ســــرپایی به اورژانس بیمارستان های اســــتان همدان با عالئم 
تنفسی مشکوک به کرونا در روز شنبه 246 مورد بود که از این تعداد 29 

نفر در بخش عادی بستری شدند.
1 بیمار  6 گفــــت:  ســــخنگوی دانشــــگاه علــــوم پزشــــکی ابن ســــینا 
آی.ســــی.یو مراکز درمانی اســــتان  19 در بخــــش  کووید  بــــه  مبتــــال 
گزارش  وخیم  بیمــــار   40 جســــمی  وضعیــــت  که  هســــتند  بســــتری 

است. شده 

طاهــــری درباره آخریــــن وضعیت بیمــــاران کرونایی در شهرســــتان های 
اســــتان همدان نیز گفت: شمار بیماران کرونایی بستری)از ابتدای همه 
گیری ویروس کرونا تاکنون( در بیمارستان های اسدآباد 366، بهار 582، 
تویســــرکان 640، رزن 430، درگزین 192، فامنین 177 و کبودراهنگ 648 

نفر بوده است.
، یک هزار و 123 نفر در  وی افــــزود: همچنین یک هزار و 880 نفر در مالیــــر
نهاوند و ســــه هزار و 855 نفر نیز در شهرســــتان همدان به این ویروس 

مبتال و بستری شده اند.

اسناد ساواک در همدان در یوم اهلل 22 بهمن  با رعایت شیوه نامه های بهداشتی برگزار می شود

راهپیمایی خودرویی، دوچرخه سواری و تجمع در میدان امام )ره(
هگمتانــــه، گــــروه خبر همــــدان: روز گذشــــته مســــیرهای 
راهپیمایی خودرویی، دوچرخه سواری و موتوری در یوم اهلل 22 

بهمن در همدان اعالم شد.
به گزارش خبرنگار هگمتانه، نشســــت خبــــری برنامه های 
دهه فجر صداوســــیمای مرکز همدان صبح روز گذشــــته با 
حضور حجت االســــالم سیدحسن فاضلیان رئیس شورای 
هماهنگــــی تبلیغات اســــالمی اســــتان همــــدان و مهدی 

دهقان نیری مدیرکل صداوسیمای مرکز همدان برگزار شد.
گرامیداشت  حجت االسالم سید حسن فاضلیان ضمن 
ایام ا... دهه فجر و پیروزی انقالب اسالمی از تشکیل ستاد 
دهه فجــــر از چند ماه گذشــــته خبر داد و گفت: 11 ســــتاد 
اصلی تشــــکیل شده که شــــامل یک ستاد اســــتانی و 10 

ستاد شهرستانی است.
وی ادامــــه داد: 22 کارگــــروه زیرمجموعه ســــتاد دهه فجر 
استان اســــت که تعداد برنامه های شاخص اعالم شده از 

سوی کارگروه ها 90 برنامه است.
وی با بیان اینکه جشــــن های دهه فجر تعطیل پذیر نیست 
از پیش بینــــی بیــــش از 10 هــــزار برنامه در ایــــن خصوص خبر 
داد و گفــــت: برنامه هــــای قابل اجرا شــــامل افتتــــاح پروژه ها، 
نشســــت های متعدد، کمک هــــای مؤمنانــــه، کارگروه های 
دانش آموزی، دانشــــجویی و بسیج، نیروهای مسلح، فضای 
مجازی، جشن های مردمی، جشن های فاطمی همراه با جشن 

دهه فجر در بقاع متبرک استان همدان برگزار می شود.
حجت االســــالم فاضلیــــان از شــــهرداری همــــدان به جهت 
فضاســــازی شــــهری قدردانی کرد و گفت: در محور مسائل 
انقالب برنامه های فرهنگی، سیاســــی، اجتماعی در مساجد 

مختلف استان پیش بینی شده است.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی استان همدان 
با اشــــاره به شــــرایط ویژه کرونا از راهپیمایی خودرویی در 22 
بهمن خبر داد و گفت: راهپیمایی 22 بهمن امسال به دلیل 
شرایط کرونا به شکل سال های گذشته قابل اجرا نیست و 
به صــــورت خودرویی از چهار خیابان اصلی منتهی به میدان 
امام)ره( شامل خیابان شهدا، تختی، باباطاهر و شریعتی و به 
صورت موتوری از خیابان بوعلی و به صورت دوچرخه سواری 

از خیابان اکباتان برگزار می شود.
وی اظهــــار کرد: قرائــــت قطعنامه و همچنین اجرای ســــرود 
و ســــخنرانی ســــردار ســــپهر جانشــــین فرمانــــده بســــیج 
مستضعفین کشور نیز با رعایت شیوه نامه های بهداشتی 

در روز 22 بهمن در میدان امام)ره( برگزار می شود.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی استان همدان به 

عناوین روزهای دهه فجر انقالب اسالمی اشاره کرد و گفت: 
عنوان دیروز انقالب اسالمی، امام خمینی)ره( عبد صالح خدا، 
احیاگر اسالم ناب محمدی)ص( بود و امروز انقالب اسالمی، 

عدالت اجتماعی، اقتصاد مقاومتی، جهش تولید است.
وی ادامــــه داد: روز 14 بهمن انقالب اســــالمی، جوان ایرانی، 
امید و خودباوری، پیشــــرفت علمی اســــت و روز 15 بهمن 
انقالب اســــالمی، ســــیره فاطمی، منزلت زن، سبک زندگی 

ایرانی- اسالمی است.
وی درباره روز 16 بهمن نیز گفت: این روز انقالب اســــالمی، 
مجاهدت انقالبی، کرامت انســــانی، ایثار و شــــهادت طلبی 
اســــت و روز 17 بهمن انقالب اســــالمی، قــــرآن و معنویت، 
وحــــدت اســــالمی، آمادگــــی برای طلــــوع خورشــــید والیت 

عظمی)عج( است.
حجت االســــالم فاضلیان ادامــــه داد: عنــــوان روز 18 بهمن 
انقالب اســــالمی، بیانیه گام دوم انقالب، امت والیی، تمدن 
نوین اســــالمی اســــت و روز 19 بهمن نیز انقالب اســــالمی، 
، روز  نیروهای مسلح جهادی، اقتدار و صالبت، امنیت پایدار
، خدمت مؤمنانه،  20 بهمن نیز انقالب اسالمی، بسیج فداکار

مدافعان سالمت است.
وی افزود: عنوان روز 21 بهمن انقالب اسالمی، مکتب شهید 
سلیمانی، جبهه مقاومت، استکبارســــتیزی است و روز 22 
بهمن انقالب اســــالمی، یوم ا... 22 بهمن، عید بزرگ اسالمی، 

سرآغاز حکومت اهلل بر جهان است.
دهقان نیــــری: پخــــش مســــتندهایی در خصوص  �

افراد انقالبی در دهه فجر
مدیرکل صداوســــیمای مرکز همدان نیز در این نشست با 
اشــــاره به شــــرایط ویژه کرونا گفت: با توجه به تصمیم ستاد 
کشوری و اســــتانی کرونا مبنی بر اینکه هیچ گونه تجمعی به 
صورت راهپیمایی مانند ســــال های گذشــــته نباید صورت 

گیرد برنامه های دهه فجر مشتمل بر پوشش صداوسیما، 
خبرنگاران و کانال های فضای مجازی است.

مهدی دهقان نیری گفت: امســــال شــــاهد حضور پرشــــور 
مردم در راهپیمایی 22 بهمن به صورت خودرویی، موتوری و 

دوچرخه سواری خواهیم بود.
وی به سیاســــت گذاری ها و اقدامات نوآورانه صداوســــیما 
در زمینه گرامیداشــــت ایــــام ا... دهه فجر اشــــاره کرد و گفت:  
از سیاســــت گذاری های این ســــازمان می توان به توجه ویژه 
گاهی و اقناع نســــل جوان نسبت به ماهیت و  به افزایش آ
اهداف انقالب اســــالمی، زمینه ســــازی برای حضور گسترده 
مــــردم در انتخابــــات پیــــش رو، بازخوانی و تبییــــن آرمان ها، 
نمایــــش جلوه هــــای کارآمــــدی نظام اســــالمی، توســــعه و 
تعمیق درک و شــــناخت مردم در زمینه دشمن شناســــی و 
استکبارستیزی، تبیین دیدگاه های امام خمینی)ره( و رهبری 
در راســــتای حفظ وحــــدت و یکپارچگی عمومــــی و تقویت 
اعتماد به نفس ملی اشــــاره کرد و همچنین اشــــاره ای نیز به 
برنامه های میالد حضــــرت زهرا)س( و امــــام خمینی)ره( که 

امسال مصادف با دهه فجر شده است، نمود.
وی همچنیــــن برگــــزاری مســــابقه پویــــش عکس هــــای 
قدیمی، پخــــش اطالع نگاشــــت انقالب همــــدان، تولید 
دابســــمش های مردمــــی، ســــرودهای انقــــالب و پخش 
آیت ا...  مســــتندهایی در خصوص افــــراد انقالبی ماننــــد 
شــــهید مدنی، گروه ابــــوذر و خانم دبــــاغ و... را از اقدامات 

نوآورانه صداوسیما برای دهه فجر عنوان کرد.
وی گفت: پخش مســــتند انقالبیون استان، تولید و پخش 
دو پویانمایی، تولید برنامه هایی که بــــه وقایع براندازی نظام 
جمهوری اســــالمی می پردازد مانند کودتای نــــوژه، فتنه 88 
و...، بررسی و قرائت جراید و روزنامه هایی که از قبل از انقالب 
تاکنون چاپ شده اســــت، پخش فیلم سینمایی مرتبط با 

انقالب و استفاده از ظرفیت رادیونما و بارگذاری عکس های 
انقالب در رادیونما را از دیگر اقدامات صداوسیما برشمرد.

دهقان نیری به گام دوم انقالب اسالمی اشاره  کرد و گفت: 
55 قسمت موشن گرافی به اســــم گام تمدن سازی از 26 
دی تا پایان دهه فجر پخش می شــــود. همچنین تولید و 
پخــــش دو مجموعه پویانمایی کوچه آزادی و روح شــــاه را 

نیز خواهیم داشت.
وی گفت: به طــــور کلی بیش از 2200 دقیقــــه برنامه در حوزه 
صدا و 2800 دقیقه برنامه در حوزه ســــیما با نگاهی به وقایع 
انقالب در اســــتان همدان، نگاهی به دستاوردهای انقالب 
در شهرســــتان های استان، معرفی شــــهدای انقالب، بیان 
خاطرات انقالبیون، انعکاس دستاوردهای دولت در استان 
در بخش های مختلف، انعکاس راهپیمایی و حضور مردم در 
22 بهمن سال های گذشته و امسال نیز از برنامه های دیگر 

صداوسیمای مرکز همدان است.
دهقان نیری بیان کرد: برنامه هایی در حوزه سیما شامل صبح 
عالی، چمــــن گل و پخش تصاویر آرشــــیوی خاطرات انقالب، 
پخش برنامه پویانمایــــی آزادی در برنامه خانه و زندگی، برنامه 
تأمینی مرتبط با انقالب همــــدان، فجرآفرینان، میزگردهایی با 
رویکرد انقالب، سریال ارمغان تاریکی، گفتگوی ویژه خبری با 
میهمان مرتبط با دهه فجر، پخش سرودهای انقالبی از برنامه 
باغ ترانه، برنامه شــــوچره، موشن گرافی بیانیه گام دوم انقالب، 

میان برنامه خاندان پهلوی و سریال جالل پخش می شود.
دهقان نیری درباره برنامه ها در حوزه صدا )رادیو( نیز گفت: 
ایــــن برنامه ها شــــامل فصــــل خدمت و گــــزارش عملکرد 
مسؤوالن، روزشــــمار انقالب، گام دوم انقالب، پیام انقالب 
)نگاهی به دســــتاوردهای انقالب(، ایران مــــا، موج پیروزی 
)برنامــــه شــــاد با رویکــــرد ملــــی- میهنی(، مســــابقه هفت 
، خط چین الله ها )شــــهدای انقــــالب(، کوچه خاطرات  تاالر
)خاطرات انقالبیون(، صدای روستا )دستاوردهای انقالب 
در روستاهای استان(، پرســــمان )بررسی طرح های افتتاح 
( و ویژه برنامه راهپیمایی 22 بهمن  شــــده در ایام دهه فجر
)انعــــکاس راهپیمایــــی مردم اســــتان بــــا توجه به شــــرایط 

( در روز 22 بهمن پخش خواهد شد. کرونایی کشور
وی با اشاره به برنامه های تأمینی رادیو نیز گفت: نمایش 
برادر ایام در رابطــــه با رویدادهای انقالب اســــالمی، برنامه 
ســــروش در رابطه با موســــیقی انقالب اســــالمی، صدای 
انقــــالب در رابطه با بررســــی رویدادهای انقالب اســــالمی، 
یادنامه رادیو و مستند مهرآباد در رابطه با تحوالت روزهای 

اول انقالب از برنامه های تأمینی رادیو است.

آیت ا... موسوی اصفهانی:

پایان نامه های طلبه ها
 به مدیریت استانی واسپاری 

شود
هگمتانه، گــــروه خبر همــــدان: مدیر حــــوزه علمیه 
همدان گفــــت: اگر بحث پایان نامه هــــا به مدیریت 
اســــتان ها واگذار شــــود، مشــــکل طلبه هــــا در این 
مورد کمتر می شود و دیگر نیازی برای حضور در قم 

نخواهند داشت.
به گزارش هگمتانه، آیت ا... ســــید مصطفی موسوی 
اصفهانــــی، در اجالســــیه مدیران اســــتانی حوزه های 
علمیه با معاونان و مدیران ســــتادی کــــه به صورت 
مجــــازی در ســــالن آیــــت ا... حائــــری مرکــــز مدیریت 
حوزه های علمیه در قم برگزار شــــد بر راه اندازی مراکز 
رشته های تخصصی مهدویت، مذاهب اسالمی، کالم 
مقارن، کالم اســــالمی، سطح سه ســــفیران و برگزاری 

درس خارج و تخصصی فقه و اصول تأکید کرد.
مدیــــر حــــوزه علمیــــه همــــدان در ارتباط بــــا بحث 
آمــــوزش افــــزود: همــــه کالس هــــای پایــــه اول به 
را  آن  تــــا بهتر بتــــوان  صورت حضوری برگزار شــــد 
اداره و بــــرکار تربیــــت و تهذیــــب و آموزش طالب، 

کرد. مدیریت 
نماینده مردم همــــدان در مجلس خبــــرگان رهبری 
ادامــــه داد: در شــــرایط فعلــــی تــــالش ایــــن اســــت، 
کالس های همه ســــطوح به صورت حضــــوری برگزار 

شود.
اســــاتید  از  برحمایت  همــــدان  علمیه  حــــوزه  مدیر 
کید کــــرد و گفت:  دروس خــــارج در این اســــتان تأ
هجــــرت  طــــرح  مبلــــغ   135 فعالیــــت  و  حضــــور 
مبلغیــــن،  ایــــن  از  حمایــــت  لــــزوم  و  روســــتاها  در 
ساماندهی 135 مبلغ و مبلغه طرح امین و حمایت 
آنها، ســــاماندهی 19 گروه تبلیغی و ایجاد قرارگاه  از 
کرونا و  بــــرای بحث  مبلغین و روحانیــــون جهادی 
فعالیت در این موضوع، ضد عفونی معابر شــــهری 
و تغســــیل اموات کرونایی، برگــــزاری نماز جماعت 
در 23 پارک و بوســــتان، ایجاد غرفه مشــــاوره دینی 
و بســــتر در مسائل آســــیب های اجتماعی از جمله 

این فعالیت ها بوده است.
آیــــت ا... موســــوی اصفهانی بیــــان کرد: اجــــرای 320 
پژوهش در پایان نامه و درخواســــت واگذاری پایان 
نامه به مدیریت استانی، برگزاری کرسی آزاد اندیشی 
در مدارس علمیه و تعامل پژوهشی با حوزه علمیه 
خواهران درمــــواردی چون جشــــنواره عالمه حلی و 

حمایت از پژوهشگران از دیگر برنامه بوده است.
وی اظهار کــــرد: اگر بحث پایان نامه هــــا به مدیریت 
اســــتان ها واگذار شــــود، مشــــکل طلبه هــــا در این 
مورد کمتر می شود و دیگر نیازی برای حضور در قم 

نخواهند داشت.
آیــــت ا... موســــوی اصفهانــــی گفــــت: بــــرای تقویت 
حوزه های علمیه نیازمند هم سو بودن و هماهنگی 

با نهادهای حوزوی می باشیم.

خبــر

استان

ح کتابرسان در کتابخانه مرکزی همدان آغاز طر
هگمتانه، گــــروه خبر همدان: طرح کتابرســــان ویژه 
کتابخانــــه مرکــــزی همــــدان بــــا حضور سرپرســــت 
کتابخانه های عمومی  فرمانداری همدان در انجمن 

شهرستان آغاز شد.
به گزارش هگمتانه، انجمــــن کتابخانه های عمومی 
شهرستان همدان به ریاست محمدعلی محمدی، 
سرپرســــت فرمانداری همــــدان و با حضــــور عاطفه 
کتابخانه های عمومی استان و سایر  زارعی مدیرکل 
اعضــــای حقیقــــی و حقوقــــی انجمــــن در فرمانداری 

همدان برگزار شد.
در این جلسه طرح کتابرسان ویژه اعضای کتابخانه 
مرکزی به منظور ارائه خدمات غیر حضوری به اقشار 

مختلف آغاز و از لوح آن رونمایی شد.
محمدعلی محمدی، سرپرســــت فرمانداری همدان 
در این جلســــه اظهار کرد: انقالب اسالمی رویدادی 
الهی بــــود که با وقوع آن فســــاد منطقه غرب آســــیا 
برچیده شــــد و نظام مقدس جمهوری اســــالمی که 

ثمره خون شهدا است، برپا شد.
وی بــــا بیان اینکــــه نبایــــد فرموش کنیم کــــه مردم 
از همه جــــان و مال خود گذشــــتند تا شــــرایط امروز 
برای همــــه ما فراهم شــــود افزود: پیــــش از انقالب 
نمی توانســــتیم به یک قلدر حرفی بزنیــــم، اما امروز 
گردهم آمده و شــــفاف مســــائل را بیان و به چالش 
می کشیم که همه اینها حاصل زحمات معمار کبیر 

انقالب و شهدای گرانقدر است.

خأل شورای فرهنگ عمومی در شهر همدان �
سرپرســــت فرمانداری همدان با اشــــاره بــــه اینکه 
امروز نقــــش آفرینــــی فرهنگ بیش از گذشــــته در 
عرصه هــــای مختلــــف نمایان اســــت تصریــــح کرد: 
امروز خأل شورای فرهنگ عمومی در شهر همدان 
کامال مشــــخص اســــت اگر چــــه شــــورای فرهنگ 
عمومی در اســــتان برگــــزار و مســــائل کالن را مورد 

بحث قرار می دهد.
وی بــــا بیــــان اینکه شــــورای فرهنگ عمومــــی تمام 
مســــائل جامعه را رصــــد می کند ادامه داد: شــــورای 
فرهنــــگ عمومی تمامی مســــائل جامعــــه را رصد و 

تحلیل کرده و در نهایت به نتیجه می رسد.
محمدی با اشــــاره بــــه اینکه انجمــــن کتابخانه های 
عمومــــی هم بخشــــی از شــــورای فرهنــــگ عمومی 
است خاطرنشان کرد: در این قالب حرکت کنیم به 
راهکارهایی خواهیم رسید که نیازی به منابع دولتی 

نداشته باشیم.
وی بــــا بیــــان اینکه فضــــای عمومی شــــهر جورقان 
به یک مجموع فرهنگی مناســــب نیــــاز دارد گفت: 
پروژه  ای باید تعریف شود که اثر بخشی الزم را داشته 
باشــــد و به خوبی امکان ســــنجی شــــود چرا که این 
شهر از جوانان با اســــتعداد زیادی برخوردار است و 

باید در راه صحیح هدایت شوند.
کتابخانه  دربــــاره  همــــدان  فرمانــــداری  سرپرســــت 
شــــهید مظاهری مریانج هم اظهار کرد: در ابتدا یک 
ناهماهنگــــی در ایــــن پــــروژه در ابتدای کار شــــکل 
گرفــــت و پس از آن هــــم به دلیل پاســــخ گو نبودن 

تخصیص ها کار عقب افتاد.
وی افــــزود: برای این پــــروژه 2 میلیــــارد تومان اعتبار 
ملی در نظر گرفته شده و کمتر از دو ماه دیگر افتتاح 

خواهد شد.
محمدی با اشــــاره بــــه اینکه تیم رصــــد پروژه های 
عمرانی شهرســــتان در فرمانداری تشــــکیل شده 
اســــت تصریح کــــرد: این تیــــم رصــــد در دو مؤلفه 
فیزیکــــی و اعتبــــاری پروژه ها را رصــــد می کند که بر 
می شود. برطرف  احتمالی  موانع  گزارش ها  اساس 
وی بــــا تأکید بــــر اینکه برنامه هــــای دهه فجــــر را در 
کتابخانه هــــای عمومی با قــــوت باید بــــه پیش برد 
گفت: در طرح کتابرســــان نیز افراد می توانند از منزل 
یا محل کار خود کتاب مورد نظر را سفارش و با پیک 

تحویل بگیرند.
سرپرست فرمانداری همدان اظهار کرد: ابتدا کتاب 
مــــورد نظــــر را در وبگاه ســــامان با مشــــخص کردن 
کتابخانه مرکزی جستجو و سپس از طریق پیامک، 
تلفــــن و یــــا پورتــــال اداره کل کتابخانه هــــا کتاب را 

سفارش و در منزل تحویل می گیرند.
عاطفــــه زارعــــی، مدیــــرکل کتابخانه هــــای عمومــــی 
اســــتان همدان نیز در این جلسه اظهار کرد: در ایام 
بیماری کرونــــا کتابخانه های عمومی تعطیل نبودند 
و کتابداران در فضای مجــــازی فعالیت خود را ادامه 

دادند.
وی بــــا بیــــان اینکــــه در هفتــــه کتــــاب از 4 کتابــــدار 
شهرستان همدان در سطح ملی تقدیر به عمل آمد 
افزود: پرویز اذکایی به عنوان خّیر نمونه کشــــوری و 
ســــه کتابدار هم به عنوان کتابدار خالق و کتابداران 

فعال عرصه فضای مجازی انتخاب شدند.
همدان  اســــتان  عمومی  کتابخانه هــــای  مدیــــرکل 
با اشــــاره به اینکه تحویل مــــدرک در کتابخانه های 
عمومی اســــتان برای همه کاربران راه اندازی شــــده 
اســــت تصریــــح کــــرد: در ابتــــدای ایــــن طــــرح همه 
کاربــــران می تواننــــد با ارســــال پیامک به ســــامانه 
کتابخانه  کتاب و  کردن نام  100045040 و مشخص 
در ایــــام تعطیلی کتابخانه ها، کتاب مورد نظر خود را 

کنند. دریافت 
وی ادامــــه داد: در حال حاضر نیز طرح کتابرســــان 
در کتابخانــــه مرکــــزی برقــــرار شــــده کــــه بــــا پیــــک 
کتاب ها به متقاضیان رســــانده می شــــود و پس از 
اینکــــه این طرح به صــــورت آزمایشــــی در کتابخانه 
مرکزی همدان و شهید بهشــــتی و عالمه مجلسی 
شهرســــتان مالیر اجرا شد، به ســــایر شهرستان ها 

نیز تسری خواهد یافت.
از پایگاه  کرد: امکان استفاده  زارعی خاطرنشــــان 
اطالعاتــــی نورمگز هــــم برای اعضــــای کتابخانه ها 
از منازل خود استفاده  فراهم اســــت و می توانند 

. کنند
کتابخانه هــــای  کارکردهــــای  اینکــــه  بیــــان  بــــا  وی 
گفــــت:  کتــــاب نیســــت  امانــــت  عمومــــی صرفــــا 
اقشــــار  و  بــــزرگان  گردهمایــــی  محــــل  کتابخانــــه 
آن  مختلــــف اســــت و کارکردهای اجتماعــــی برای 

است. شده  تعریف 
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: قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در امور مسکن مهر

39 هزار واحد مسکن مهر نیمه تمام است
هگمتانه، گروه ایران و جهان: قائم مقام وزیر راه و شهرســــازی در امور مسکن مهر گفت: اکنون به 
جز پروژه های دارای معارض 39 هزار واحد مســــکن مهر باقی مانده که عمــــده آنها در مرحله نازک 

کاری قرار دارند.
اصغر اصغری مهرآبادی صبح یکشــــنبه در جلســــه شورای مسکن اســــتان البرز اظهار کرد: رئیس 
جمهور و وزیر راه و شهرســــازی تأکید بســــیاری دارند تا پرونده پروژه های مســــکن مهر در کشور تا 

پایان سال جاری بسته شده و این واحدها به صاحبانشان تحویل شود.
وی ادامه داد: بر این مبنا مســــؤوالن اســــتان ها باید با تــــالش مضاعف این امــــر را اجرایی کنند و 
انتظار می رود که بخش عمده ای از پروژه های مســــکن مهر تا پایان سال جاری به اتمام رسیده و به 

صاحبانشان تحویل داده شود.
قائم مقام وزیر راه و شهرســــازی در امور مســــکن مهر تصریح کرد: در حال حاضر از 2 میلیون و 200 
هزار واحد مســــکن مهر که ساخت آنها از سال 86 شروع شد به غیر از پروژه هایی که معارض دارند 

 در مرحله نازک کاری هستند.
ً
تنها 39 هزار واحد مسکن مهر باقی مانده است که آنها نیز اکثرا

وی خاطرنشــــان کرد: باید با به کارگیری تمام تالش ها پروژه مســــکن مهــــر را به عنوان یک اولویت 
تکمیل کنیم، در این راستا نیاز مالی استان ها نیز برطرف می شود، البته با استان هایی که به تعهد 

خود عمل نکنند برخورد جدی می شود.
اصغری مهرآبادی متذکر شــــد: روند تکمیل مسکن مهر در البرز شتاب گرفته و استان به سرانجام 

این پروژه نزدیک است.

انعکاس
حضور رهبر انقالب در مرقد امام خمینی)ره( و گلزار شهدا

ارزش واقعی سهام عدالت افزایش یافت

هگمتانه، گــــروه ایران و جهــــان: ارزش واقعی ســــهام 
عدالــــت با توجه بــــه روند صعودی بــــورس و نمادهای 
مربوطه نســــبت به هفته قبل افزایشــــی شده و ارزش 
واقعی ســــهام عدالت بــــا ارزش اولیه حــــدود 500 هزار 

تومان تا بیش از 10 میلیون تومان افزایش یافت.
پس از آزادســــازی سهام عدالت، مشموالن این سهام 
که روش مستقیم را برای مدیریت سهام خود انتخاب 
www. کرده بودنــــد، می توانند بــــا مراجعه به ســــامانه

sahamedalat.ir ارزش واقعی ســــهام و جزئیات دارایی 
خود را مشاهده کنند.

بــــر این اســــاس ارزش واقعی این ســــهام تحــــت تأثیر 
نوسانات بازار افزایشــــی یا کاهشی می شود. برای مثال 
هفته گذشــــته ارزش واقعی ســــهام با ارزش اولیه 500 

هزار تومان، به زیر 10 میلیون تومان رسیده بود. بر این 
اساس ارزش واقعی ســــهام عدالت با ارزش اولیه یک 
میلیون تومان، در روزهای شــــنبه تا چهارشــــنبه هفته 
قبل به ترتیب 18 میلیون و 170 هزار تومان، 18 میلیون 
و 650 هزار تومــــان، 18 میلیون و 840 هــــزار تومان، 18 
میلیــــون و 570 هزار تومــــان و 18 میلیــــون و 500 هزار 

تومان بود.
ســــهام عدالت بــــا ارزش اولیه 532 هــــزار تومان نیز در 
روز شنبه هفته گذشــــته )چهارم بهمن ماه( 9 میلیون 
و 640 هزار تومان، در روز یکشــــنبه 9 میلیون و 900 هزار 
تومان، در روز دو شــــنبه 10 میلیون تومان، در روز ســــه 
شــــنبه 9 میلیون و 850 هزار تومان و در روز چهارشنبه 
9 میلیون و 820 هزار تومان بود و ارزش واقعی ســــهام 
عدالت با ارزش اولیه 492 هــــزار تومان نیز در از چهارم 
تا هشــــتم بهمن ماه نیز به ترتیب 8 میلیون و 910 هزار 
تومــــان، 9 میلیون و 150 هزار تومــــان، 9 میلیون و 240 
هزار تومان، 9 میلیون و 110 هزار تومان و 9 میلیون و 100 

هزار تومان قیمت داشت.
به نقــــل از ایســــنا، بر ایــــن اســــاس و با توجه بــــه روند 
صعودی بورس در روز گذشــــته، ارزش ســــهام عدالت 
نیز افزایشــــی بود و ارزش واقعی سهام عدالت با ارزش 
اولیــــه یک میلیــــون تومان بــــه 19 میلیــــون و 270 هزار 
تومان، با ارزش اولیه 532 هــــزار تومانی به 10 میلیون و 
220 هزار تومــــان و با ارزش اولیه 492 هــــزار تومانی به 9 

میلیون و 450 هزار تومان افزایش یافت.
البتــــه ایــــن مباحــــث درحالــــی مطــــرح می شــــود کــــه 
سهامداران شخصا امکان معامله سهام خود را ندارند.

رئیس سازمان غذا و دارو:

واکسن روسی کرونا در 15 کشور تأیید شد
برخی اظهارنظرها سیاسی و تجاری است

هگمتانه، گروه ایــــران و جهان: رئیس ســــازمان غذا و 
دارو گفت: ســــازمان غــــذا و دارو به عنــــوان عالی ترین 
، 10 سال قبل از ســــازمان جهانی  مرجع دارویی کشــــور

بهداشت مجوز تأیید واکسن را گرفته است.
محمدرضا شانه ساز رئیس ســــازمان غذا و دارو درباره 
آخریــــن وضعیت واردات واکســــن روســــی اظهار کرد: 
ســــازمان غذا و دارو به عنوان عالی تریــــن مرجع ملی 10 
سال قبل از ســــازمان بهداشت بهداشت مجوز تأیید 
واکسن را گرفته است، به این معنی که اگر واکسنی در 
کشور ما تأیید شــــد مجوز مصرف آن در سایر کشورها 

داده می شود.
توانایی تأیید واکسن را داریم �

شانه ساز با بیان اینکه صحبت هایی که مطرح می شود 
با این عناوین که ســــازمان غــــذا و داروی ایران توانایی 
تأیید واکســــن ها را نــــدارد حرف کامال بی ربطی اســــت 
گفت: بــــه دلیل اینکه برخی در حیطــــه ای درحال اظهار 
نظر هســــتند که در حــــوزه کاری آنها نیســــت؛ اولویت 
ســــازمان غذا و دارو تولید واکسن است و برنامه کشور 
این نیســــت که واکسنی را وارد کنیم که در کشور مبدأ 
مصرف ندارد و هرگونه خبــــری پیرامون این موضوع را 

تکذیب می کنم.
وی عنوان کــــرد: به صورت معمول واکســــن 4 مرحله 
مطالعــــات بالینی دارد، واکســــن روســــی مرحله ســــه 
تســــت های انســــانی را طی کرده اســــت و از 15 کشــــور 
مجــــوز مصــــرف اورژانســــی گرفتــــه و عالوه بر روســــیه 
کشــــورهایی مانند برزیل، آرژانتین و برخی کشــــورهای 

اروپایی دریافت کرده است.
 برخــــی اظهارنظرهــــای غیرکارشناســــی بــــا نیت  �

ح می شود سیاسی و تجاری مطر
رئیــــس ســــازمان غــــذا و دارو با اشــــاره به اینکــــه برخی 
اظهارنظرهای غیرکارشناســــی با نیت سیاسی و تجاری 
مطرح می شــــود اظهار کرد: ما ســــبد واکســــن را در نظر 
داریــــم و وزیر بهداشــــت به طور کامل بــــر روند واردات 
واکســــن نظارت دارد و در جلســــات نیز تأکید شده که 
واکسن های وارداتی باید مرحله ســــه کلینیکال تریال 

را طی کرده باشد.
وی افزود: اگر واکسن ایرانی تا قبل از بهار توزیع می شد 
اولویــــت ما واکسیناســــیون تولیــــد داخل بــــود اما به 
دلیل اینکه ایــــن بیماری روزانه جان چند نفر را می گیرد 
تصمیم بر این شد که واکسن های مطمئن و باکیفیت 
از کشــــورهای دیگر وارد شــــود، واردات صرفا از کشــــور 
روســــیه انجام نمی شــــود و چند میلیون دوز بر اساس 
برنامه واردات و با تیید سازمان غذا و دارو از کشورهای 

مختلف وارد می شود.
فصل الخطاب تأیید واکسن سازمان غذا و دارو  �

است

شانه ســــاز گفت: متأســــفانه برخی افراد غیرمتخصص 
سایر رشــــته ها درخصوص واکسن اظهار نظر می کنند 
و اذهان عمومی را تشــــویش می کنند. فصل الخطاب 
تأیید واکســــن ســــازمان غذا و دارو است. سازمان غذا 
و دارو در حال تولید پیچیده ترین داروهاست و به آنها 
مجوز می دهد، تأیید دارو و واکســــن به مراتب دشوارتر 
از تولید آن است و ما این کار را با دقت انجام می دهیم.
رئیس ســــازمان غذا و دارو ادامه داد: عده ای از روی بی 
اطالعی و غرض ورزی اقدام به این صحبت ها می کنند. 
کشور خاصی برای واردات واکسن هدف گذاری نشده 
است اما سبد خرید واکسن از کشورهای روسیه، چین 
و کوبا خواهد بود، تاکنون چندین بار از کشــــور روسیه 
واکسن آنفلوآنزا وارد شده است که گزارشی از عوارض 

آن ارائه نشده است.
شرط واردات واکسن خارجی �

هر مرجع سازنده واکســــن صرف نظر از نام واکسن که 
واکســــن مورد تأیید تولید کند و مستندات تولید ارائه 
دهد و بتواند واکسن با کیفیت تولید کند برای واردات 
واکســــن انتخاب می شــــود، ما درگیر تهدید و شــــانتاژ 
رسانه ای نمی شــــویم. کارشناســــان ما کاربلد هستند، 
آزمایشــــگاه کنترل مرجع تأییدیه از سازمان بهداشت 

جهانی دارد و مراحل تأیید را با دقت انجام خواهد داد.
وی با بیان اینکه واکســــن های روســــی بــــه زودی وارد 
کشور می شــــود گفت: شــــرایط تولید، ســــایت تولید، 
میزان مصرف در کشــــور مبــــدأ و گذارنــــدن مطالعات 
بالینی از جمله شــــرایطی است که برای واردات واکسن 

در نظر گرفته شده است.
شانه ساز با بیان اینکه دلیل آغاز زودتر واکسیناسیون 
در کشــــورهای همســــایه قبــــول انجام تســــت بالینی 
واکسن های وارداتی در این کشورها بوده است گفت: 
وزیر بهداشــــت و ســــتاد ملــــی کرونا اجازه تســــت این 

واکسن ها را به ما نداده است.
وی گفــــت: تولیــــد واکســــن بیــــن 10 تا 15 ســــال طول 
می کشــــد اما در این شرایط ســــازمان جهانی بهداشت 
مجوز تأیید زودهنگام داده اســــت و مــــا نیز طبق روال 

دنیا درحال تأیید و تولید واکسن ها هستیم.

23 درصد حائزین شرایط وام ودیعه مسکن گرفتند
هگمتانه، گروه ایــــران و جهان: مدیرکل اقتصاد مســــکن 
وزارت شهرســــازی از پرداخت وام ودیعه مسکن به 191 هزار 
مســــتاجر خبر داد که با توجــــه به حائز شــــرایط بودن 828 
متقاضی ثبت نام کرده، 23درصد حائزین شــــرایط موفق به 

دریافت وام شده اند.
پروانه اصالنی در یک برنامه رادیویی با اعالم اینکه پرداخت 
وام ودیعه مســــکن تا پایان بهمن ماه به متقاضیان ادامه 
خواهــــد یافت، گفت: بــــا آغاز بــــه کار پرداخــــت وام ودیعه 
مســــکن حدود 920 هزار نفر ثبت نام کردند کــــه 828 هزار 
نفر حائز شرایط شناخته شدند. تعدادی نیز به دلیل کامل 
نبــــودن اســــتعالم های الزم و همچنین نداشــــتن مدارک 

مستدل از دریافت وام ودیعه مسکن، جا ماندند.
اصالنی ادامه داد: در حال حاضر کســــانی کــــه بانک خود را 
برای دریافت تســــهیالت ودیعه مســــکن انتخــــاب کردند 
355 هزار نفر هســــتند و این افراد نیز با پیامک هایی که از 
ســــوی وزارت راه و شهرســــازی به آنها اعالم شد به بانک ها 

برای دریافت وام مراجعه کردند.
به گفته وی، از حدود 355 هزار نفری که بانک را برای دریافت 

تسهیالت وام اجاره مسکن انتخاب کردند، حدود 230 هزار 
نفر در بانک ها تشــــکیل پرونده دادند و 191 هزار نفر نیز وام 
ودیعه مســــکن را دریافت کردند که مجمــــوع رقم پرداخت 

، 3.9 هزار میلیاردتومان است. شده طبق تازه ترین آمار
مدیرکل دفتر اقتصاد مســــکن وزارت راه و شهرسازی یادآور 
شد: پرداخت تســــهیالت وام ودیعه مسکن برای تهران 50 
میلیون تومان و برای سایر شهرها به ترتیب 30 تا 15 میلیون 

تومان به ازای هر خانوار مستأجر واجد شرایط است.
وی در خصوص ویژگی ها و شرایط دریافت وام، توضیح داد: 
برای افراد تحت پوشش کمیته امداد امام)ره( و بهزیستی 
داشــــتن اجاره نامه همراه با کد رهگیری حذف شده است 
و تنها معرفی نامه سازمان بهزیستی و کمیته امداد کفایت 
می کند. بقیه افراد باید برای اجاره نامه های خود کد رهگیری 
دریافت کنند و در عین حال باید وثایق بانکی را نیز به بانک 

ارائه بدهند.
اصالنــــی ادامــــه داد: هم اکنون بــــرای پرداخــــت وام ودیعه 
مسکن سابقه داشتن چک برگشــــتی بررسی نمی شود و 
برای افراد کم درآمد تحت پوشــــش کمیته امداد و سازمان 

بهزیستی نیز ارائه گواهی سهام عدالت کافی است.
مدیرکل دفتر اقتصاد مســــکن با اشــــاره بــــه اینکه رویکرد 
نظام بانکی، همراهی با مردم در پرداخت تســــهیالت اجاره 
مسکن بوده اســــت، در بیان اســــتقبال کم مردم از اجرای 
این طرح گفت: خیلی از مردم پیامک های ارسالی را ندیده و 
یا بی توجه به آن بودند. در عین حال با توجه به اینکه یکی از 
شروط داشتن کد رهگیری بود و تعدادی از مستأجران کد 
رهگیری نداشتند عماًل از دریافت این تسهیالت جاماندند. 
در عین حال یکی از شــــروط مهم پرداخت این وام توســــط 
نظام بانکی ارائه گواهی درآمدی توسط مستأجران است که 
به دلیل نداشتن این گواهی، بخش عمده دیگری نیز عماًل 

این امکان را نیافتند.
گفتنی است، با توجه به مشکالت ایجادشده برای خانوارها 
در شــــرایط اقتصادی و بهداشــــتی کشــــور ناشــــی از شیوع 
ویروس کرونا و اجرای بند ســــه مصوبــــات پنجاه و یکمین 
جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا در تاریخ 13 دی ماه، مهلت 
پرداخت تســــهیالت ودیعه مســــکن تا پایان بهمن 1399 

تمدید شده است.

قالیباف:

ما مزد عدم وابستگی خود را گرفته ایم
ح های موذیانه دشمن را برهم زدیم طر

هگمتانه، گروه ایران و جهان: رئیس مجلس شورای اسالمی 
گفت: ابرقدرت های شــــرق و غــــرب همواره می خواســــتند 
فشارهای زیادی به کشور وارد کنند اما ما مزد عدم وابستگی 

خود را گرفته ایم و طرح های موذیانه دشمن را برهم زدیم.
محمدباقــــر قالیبــــاف رئیس مجلس شــــورای اســــالمی در 
نشست علنی روز یکشنبه 12 بهمن 99 پارلمان طی سخنان 
قبل از دســــتور جلسه اظهار کرد: مردم ایران سال ها نظاره گر 
قداره بندی و عربده کشی آمریکا و انگلیس در ایران بودند، 
اما قدرتی که امام راحل به آنها دادند، باعث شد همین مردم 

سرنوشت کشور را رقم بزنند.
وی افزود: همین حقیقــــت واکنش در برابــــر ابرقدرت های 
شــــرق و غرب را برانگیخت تا فشــــارهای زیادی وارد کنند اما 
مــــا مزد بدون وابســــتگی خود را گرفته ایــــم و در همین حال 

طرح های موذیانه دشمن را برهم زده ایم.
وی با بیان اینکــــه اگر آمریکا اعتقادی به برجــــام دارد به جای 
شــــرط گذاشــــتن باید درعمل، پایبندی خود را به آن نشان 
دهد، گفت: تجربه  برجام جلوی چشــــمان مردم ایران است؛ 
مردم با هوش ایران ســــاده اندیش نیســــتند که دوباره وارد 
بازی »اقدامات نقد در برابر وعده های نســــیه« شــــوند. مثل 
این است که ما پول کاالیی را به فروشنده داده ایم اما کاالیی 
تحویل نگرفتیم. چه کسی حاضر به انجام چنین معامله ای 
اســــت؟ بنابراین دولــــت جدید آمریکا به جای پیش شــــرط 
گذاشتن به فکر چگونگی اجرای عملی رفع تحریم ها و عمل 

به تعهدات قانونی خود باشد.
قالیباف تأکید کرد: ملت ما به رهبری آن بزرگمرد حق طلب 
، جرأت انقالب پیــــدا کرد؛ تصمیمــــی که هر چند  و کم نظیــــر
دل های بسیاری از ملت های ستم کشیده با آن همراه است 
و آرزو بســــیاری از مردم به آن معطوف است ولی هر ملتی در 
طول حیات خویــــش، قدرت عملی کردن آن را پیدا نمی کند. 
ایران، حیــــاط خلوت قدرت هایی بود کــــه در هیچ لحظه ای از 
تاریخ، عدالت و حق را بر منافع استعماری و استکباری خود 

ترجیح نداده اند.
رئیس مجلس شورای اسالمی بر همین اساس تصریح کرد: 
آنها نه از کشتن مردم ایران از قحطی و گرسنگی دریغ کرده اند 

؛ نه از اشــــغال ایران کوتاه  و نــــه از به تاراج بردن منابع کشــــور
آمده اند و نه از جدا کردن بخش های مختلف این آب و خاک. 
مردم ایران سال ها نظاره گر قداره بندی و عربده کشی آمریکا 
و انگلیس در ایران بودند و با قدرتی که امام راحل)ره( به آنها 
داد، خود در شــــکل دادن به سرنوشــــت ایران نقش آفرین 

شدند.
وی در ادامه با بیان اینکه جمهوری اسالمی از ابتدای پیروزی 
انقالب خود آغازگــــر عصر جدید در جهان بــــود، عنوان کرد: 
همیــــن حقیقت، واکنــــش ابرقدرت هــــای شــــرق و غرب را 
برانگیخت تا فشــــارهای زیــــادی بر این کشــــور وارد کنند اما 
این مشکالت انقالب اســــالمی را متوقف نکرد؛ ما مزد قوی 
شدن بدون وابستگی خود را گرفته ایم و امروز ایرانی مستقل 
از چنبره قدرت ایــــن و آن داریم و در همیــــن حال، طرح های 
موذیانه دشــــمنان را برهم زده و آنها را وادار به عقب نشینی 
کرده ایم؛ آنهایی که به دنبال فلج کردن ایران سربلند بودند، 
حاال یا فروپاشــــیده یا رو به افول هستند و اندیشه اشغال و 
کودتا را جز در مســــتندهای تاریخی، جای دیگری نمی توانند 

پیدا کنند.
قالیبــــاف ادامــــه داد: با ایــــن وجود، امــــروز در کشــــور خود 
مشکالت ریز و درشتی داریم که مردم آن ها را در زندگی روزمره 
خود کاماًل احساس می کنند ولی این چنین نیست که این 
مشکالت بدون راه حل باشد. نظام سیاسِی انقالبِی برآمده از 
اسالم، بن بستی برای خودش متصور نیست؛ چرا که وعده 
نصرت الهی را با خود دارد؛ مشروط به آنکه به سنت های الهی 

»حرکت عمومی مردم« پایبند بماند.
نماینده مردم تهران، ری، شــــمیرانات، اسالمشهر و پردیس 
در مجلس شــــورای اسالمی در ادامه با تأکید بر اینکه ما اتکا 
به هدایــــت الهی، اعتماد به مردم به ویــــژه جوانان و کارآمدی 
و عقالنیت را نســــخه گره گشــــا در مســــیر انقالب اســــالمی 
می دانیم، اظهار کــــرد: بارها آزموده ایم و بــــاور داریم که هرگاه 
کشور در این مسیر قرار گرفته پیش رفته و هر گاه ایمانش 
سستی گرفته یا به بیگانه اعتماد کرده یا نتوانسته با عقل و 
انضباط تدبیری اخذ کند، کارش گره خورده اســــت و کشتی 
کشورداری از حرکت ایستاده است. راه ما بازگشت به نسخه 

اصیل امام اســــت: ایمان به خدا و توان مــــردم، خودباوری و 
کارآمدی.

وی افزود: حاال با گذشــــت بیــــش از چهل ســــال از انقالب 
اسالمی، در گام دوم انقالب اسالمی، باید با شجاعت مسیر 
طی شــــده را ارزیابی کنیم، اشــــتباهات خود و هر آنچــــه ما را از 
آرمان های اصیل انقالب دور ساخت، نقد کنیم و امیدوارانه و 
با برنامه ای مشخص برای تکرار نکردن اشتباهات، این مسیر 
و صیانت از آنچه به دست آورده ایم، به سمت آینده درخشان 

انقالب اسالمی حرکت کنیم.
قالیباف همچنین با بیان اینکه انقالب اسالمی، زنده و پویا 
به پیش می رود ولی ممکن اســــت مــــا از آن عقب بمانیم، 
تأکید کرد: انقالب اسالمی، با هیچ کسی عقد اخوت نبسته 
است؛ ما به میزانی که بتوانیم عدالت را محقق سازیم، زندگی 
مادی مردم را تأمین و زمینه ســــعادت اخــــروی آنان را فراهم 
کنیم و به اندازه ای که بتوانیم آنان را از زیر فشار مستکبرین 
بیرون بیاوریم، در مسیر انقالب اسالمی هستیم و خواهیم 
توانست با ساختن جامعه ای الگو، به هدف اصلی گام دوم 

انقالب یعنی ایجاد تمدن نوین اسالمی دست یابیم.
رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان همچنین با اشاره به این 
مطلب که به همــــان میزانی که انقالبی هســــتیم و انقالبی 
عمل می کنیم، می توانیم تک تک مــــردم ایران را قوی کنیم، 
ابراز داشــــت: اگر ادعای انقالبی گری ما، کارگران و معلمان و 
حقوق بگیران و همه زحمت کشــــان را ضعیف کرد و سفره 
آنها را کوچک ســــاخت یعنی عمل و تصمیم های ما انقالبی 
نبوده است. انقالب اسالمی به نفع مردم است و هر آنکس 

که انقالبی عمل کند، ایران را قوی خواهد کرد.

روحانی:

دولت ما سخن امام در بهشت زهرا 
درباره آب و برق مجانی را محقق کرد

هگمتانــــه، گروه ایران و جهــــان: رئیس جمهــــور با بیان 
اینکه قسمتی از سخنان امام )ره( در بهشت زهرا توسط 
برخی خناسان دنبال می شــــد و آن سخن این بود که ما 
آب و برق برای مســــتضعفین مجانی  کاری می کنیم کــــه 
شــــود، گفت: دولت امــــروز افتخار می کند کــــه این کار را 

انجام داده است.
صبح   ، رئیس جمهــــور روحانــــی،  حســــن  حّجت االســــالم 
ی 

ّ
یکشــــنبه 12 بهمن در آیین بهره بــــرداری از طرح های مل

، با اشــــاره بــــه ورود  وزارت نیــــرو بــــا تبریک آغــــاز دهه فجر
امام)ره( به میهن و ســــخنرانی تاریخی ایشــــان در بهشت 
زهرا گفت: قســــمتی از ســــخنان امــــام )ره( توســــط برخی 
خناســــان دنبال می شد و آن ســــخن این بود که ما کاری 

می کنیم که آب و برق برای مستضعفین مجانی شود.
وی اظهار کرد: خناسان همیشه می گفتند چه شد تحقق 
سخنان امام خمینی در بهشت زهرا، و دولت امروز افتخار 
می کند کــــه این کار را انجام داده اســــت آن هم در ســــایه 

تالش وزارت نیرو و نفت.
روحانی ادامه داد: امروز توانســــتیم بگوییــــم برای افرادی 
که مصرف بســــیار کمی دارند که به طور طبیعی از اقشــــار 
کم درآمد هســــتند هم برق و هم آب و گاز مجانی اســــت 
و همــــه آن پیش بینی های امــــام در تاریخ تثبیت شــــد و 
درســــت از آب درآمد و بســــیار کار جالــــب توجهی بود که 

یک شعار زشتی که خناسان در دست گرفته بودند پایان 
داده شــــد و معلوم شد که دولت جمهوری اسالمی حامی 

مستضعفان در تاریخ است.
رئیس جمهور با اشــــاره به افتتاح  طرح های وزارت نیرو در 
دو اســــتان کشور گفت: خوشــــحالیم که علی رغم اینکه 
امســــال سال سختی به خاطر تحریم و کرونا بود، در عین 
حال شــــعار جهش تولیــــد روی زمین نمانــــد و از ابتدای 
ســــال در هر هفته افتتاح های بســــیار مهمی داشتیم و 
خود وزرا و اســــتانداران در اســــتان ها افتتاح های فراوانی 
 سال 

ً
داشــــتند و به یک معنا در حد امکان امسال واقعا

جهش تولید بود.
وی با اشاره به طرح های افتتاح شده، خاطرنشان کرد: این 
هفته به دلیل دهه مبارکه فجر و همچنین امروز یکشنبه 
هم طرح افتتاح کردیم و این می تواند برای مردم ما مبارک 

باشد.
وی با بیان اینکه در زمینه آب و برق کار بزرگی در کشــــور 
انجام شــــده اســــت، گفت: از یک طرف نشــــان می دهد 
که انقالب اســــالمی ما صرفا سیاســــی نیست. برخی فکر 
 سیاســــی است و برای 

ً
می کردند انقالب ما انقالبی صرفا

، مبارزه با اســــتعمار گران و اســــتبداد  اســــتقالل کشــــور
آن صبغــــه سیاســــی می دهند یا  انقــــالب کردیــــم و بــــه 
می گویند برای اســــتقرار احکام اسالم اســــت و بیشتر به 
آن رنگ معنوی می دهند؛ اما آمار و ارقام نشــــان می دهد 
در کنار بخش سیاســــی و معنوی، بخش مادی هم حائز 

اهمیت بوده است.
روحانی ادامه داد: امروز 12 بهمن 99 و اما هم 12 بهمن 99 
وارد کشور شد یعنی ســــالی که امام وارد کشور شد سال 
99 هجری قمــــری بود و امروز ســــال 99 هجری شمســــی 
اســــت. طبق آمار آغــــاز انقالب 19 ســــد در کشــــور وجود 
داشــــت که امروز به 103 سد رســــید یعنی سدهای کشور 

بیش از 10 برابر شده است.
رئیــــس جمهور با بیــــان اینکــــه در زمینه فاضــــالب زمان 
پیروزی انقالب 4 تصفیه خانه فاضالب در کشور داشتیم، 

گفــــت: امروز هفتــــاد و هفتمیــــن تصفیه خانــــه فاضالب 
را افتتــــاح کردیم بنابراین این نشــــان می دهــــد که در این 
مدت یک حرکت بزرگی در این کشور انجام شده و مردم، 
مدیران، مهندســــان و کارگران ما همه در صحنه فعالیت 

هستند.
روحانی با اشــــاره به برگــــزاری انتخابــــات 1400 گفت: مبادا 
این انتخابات که با مشــــارکت خوب مــــردم برگزار خواهد 
شــــد، باعث شــــود اخالق و معنویت را خدای ناکرده زیر پا 

بگذاریم. همه ما باید برادرانه در کنار هم باشیم.
امام)ره( درباره آب و برق مجانی چه گفتند؟ �

رئیس جمهور مطرح کرده  که آب و برق مجانی که توســــط 
امــــام خمینــــی)ره( وعده داده شــــده بود، توســــط دولت 

ایشان عملی شده است!
اوال اینکه متن ســــخنرانی بهشت زهرا به صورت کامل در 
صحیفه امام موجود اســــت. در این ســــخنرانی درباره این 

موضوع صحبتی مطرح نشده است.
 بررسی جراید آن روزها، موید آن است که این موضوع 

ً
ثانیا

برای بار نخســــت توســــط عّباس امیرانتظام، ســــخنگوی 
دولت موقت بیان شده است و در روزنامه کیهان موّرخه 

هشتم اسفند سال 1357 به چاپ رسیده است.
حضــــرت امام خمینــــی با نقد ایــــن وعده ها در ســــخنرانی 
خــــود در دوازدهم اســــفندماه اینگونه موضــــع می گیرند: 
"ما عالوه بــــر اینکه زندگی مادی شــــما را می خواهیم مرفه 
بشود، زندگی معنوی شــــما را هم می خواهیم مرفه باشد. 
شــــما به معنویــــات احتیاج داریــــد. معنویات مــــا را بردند 
اینها. دلخوش نباشــــید که مســــکن فقط می سازیم، آب 
و بــــرق را مجانی می کنیــــم برای طبقه مســــتمند، اتوبوس 
را مجانــــی می کنیم برای طبقه مســــتمند، دلخوش به این 
مقدار نباشــــید. معنویات شما را، روحیات شما را عظمت 
می دهیم؛ شما را به مقام انسانیت می رسانیم. اینها شما 
را منحــــط کردند؛ ایــــن قدر دنیا را پیش شــــما جلوه دادند 
کــــه خیال کردید همه چیز این اســــت. ما، هــــم دنیا را آباد 

می کنیم و هم آخرت را."

حضور رهبر انقالب 
در مرقد مطهر امام )ره(

همزمــــان بــــا آغــــاز ایــــام اهلل دهه فجر رهبــــر معظم 
انقالب در مرقــــد بنیان گذار کبیر انقالب اســــالمی 
حاضر شــــدند و با قرائت نماز و قــــرآن، یاد و خاطره 

امام عظیم الشأن ملت ایران را گرامی داشتند.
رهبر انقــــالب اســــالمی همچنین با حضــــور بر مزار 
شــــهیدان عالی مقــــام بهشــــتی، رجایــــی، باهنــــر و 
شــــهدای حادثه هفتم تیر 1360، علّو درجات آنان را 

از خداوند متعال مسألت کردند.
گلــــزار  در  ســــپس  خامنــــه ای  آیــــت اهلل  حضــــرت 
شــــهیدان ســــرافراز حضور یافتند و به ارواح مطهر 

مدافعان اسالم و ایران درود فرستادند.

جهانگیری: با مجلس بر روی 
بودجه تعامل می کنیم

معــــاون اول رئیس جمهور گفت: دولت و مجلس 
بر روی بودجه تعامل خواهند کرد.

نکته کلیــــدی بودجه که از نظر دولــــت مورد تأیید 
اســــت اجرای همان حرف های نخست نمایندگان 
نظیر  بودجــــه  ویژگی هــــای  خصــــوص  در  مجلــــس 
تورم زا نبودن، واقعی بودن منابع، درســــت نشدن 
هزینه هــــای اضافی، رســــیدگی به طبقــــات ضعیف 
جامعــــه و برطرف کننده فســــاد و ویژه خــــواری باید 

باشد.
اگر بودجه ای کــــه از مجلس بیرون می آید فاقد این 

ویژگی ها باشد دارای ایراد است.

حمله سایبری به 
بلیت فروشی جشنواره فجر

کرد: در  مدیر اجرایــــی جشــــنواره فیلم فجر اعــــالم 
حمله  مــــورد  فیلم ها  بلیت  فروش  اولیه  ســــاعات 
ســــایبری قرار گرفتیم و تدابیر امنیتی فنی را در نظر 

گرفتیم تا مشکل مرتفع شد.
 تاکنــــون اقبال مخاطبان بســــیار خوب بوده و 48 
ســــالن های  محدودیت  به  توجه  با  آثار  بلیت  هزار 
30 درصــــدی( فروخته شــــده  نمایــــش )ظرفیــــت 

است.

تاریخ برگزاری کنکور سراسری 
و ارشد تغییر کرد

گفت:  کشور  آموزش  سنجش  سازمان  سخنگوی 
آزمون سراسری سال 1400 طی چهار روز در روز های 
چهارشــــنبه، پنج شنبه، جمعه و شنبه )9 لغایت 12 

تیر 1400( برگزار خواهد شد.
آزمون کارشناسی ارشــــد ناپیوسته سال 1400 در 3 
روز در روزهای چهارشــــنبه، پنج شــــنبه و جمعه )5 

لغایت 7 خرداد 1400( برگزار خواهد شد.

اسالمی: رفتار خلبان ترکیش 
ایر منطقی نبود

وزیــــر راه و شهرســــازی گفت: هیچ شــــرایط خاصی 
برای پــــرواز ترکیش ایر وجود نداشــــته به جز اینکه 
رفتار خلبــــان پرواز ترکیش منطقی نبوده اســــت و 

می توانست در فرودگاه امام فرود بیاید.
در شــــرایط غیرعادی برای پروازهای ترکیش ایر دو 
لترناتیو هستند؛ فرودگاه  فرودگاه باکو و اصفهان آ
لترناتیو اول اســــت اما خلبان ترکیش به  اصفهان آ

سمت باکو پرواز کرد.
و  ترکیــــه  هواپیمایــــی  ســــازمان  بــــه  الزم  تذکــــرات 
هواپیمایی ترکیش ایر در این رابطه داده می شود.

زنگنه: 

نقطه ضعفم این بود که این 
دوره وزیر شدم

وزیر نفت گفت: نقطه قوتم را دیگران باید بگویند 
اما در دیدگاه هایم سرسخت بودم، دنبال زنده باد 

و مرده باد شنیدن نبودم و نیستم.
آنچه منفعــــت ملی بود انجــــام دهم؛  کردم  ســــعی 
نقطــــه ضعفم هم این بود که این دوره وزیر )نفت( 

شدم.

دیدار ظریف با هیأت سیاسی 
طالبان

وزیر امور خارجه در این دیدار گفت: آمریکا میانجی 
و حکم خوبی نیست.

مردم افغانســــتان از شــــما هســــتند و نبایستی در 
گیرند. عملیات ها هدف قرار 

مــــا از یــــک دولــــت فراگیر اســــالمی باحضــــور همه 
قومیت هــــا و مذاهــــب حمایــــت می کنیــــم و آن را 

ضرورتی برای افغانستان می دانیم.

آغاز تست انسانی واکسن 
رازی تا ٣ هفته دیگر

معــــاون تحقیقات مؤسســــه رازی گفت: مطالعات 
واکســــن کرونا در مرحله حیوانی روی ســــه حیوان 
مطالعات  و  است  شده  انجام  آزمایشگاهی  جونده 

تکمیلی را روی میمون انجام دادیم.
پــــس از بررســــی نمونه های تأیید شــــده  واکســــن 
توســــط ســــازمان غــــذا و دارو، تــــا حــــدود 3 هفته 
، پــــس از دریافت مجوز مرحله انســــانی را آغاز  دیگر

می کنیم.

اخبار کوتاه

خبــر
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تأیید ۸1 نفر و رد 
صالحیت 10 نفر در انتخابات 

فدراسیون فوتبال

هگمتانــــه، گــــروه ورزش: کمیتــــه بــــدوی انتخابات 
فدراســــیون فوتبــــال از تأییــــد صالحیــــت 81 نفر و 
همچنیــــن رد صالحیــــت 10 نفــــر در انتخابــــات این 

فدراسیون خبر داد.
فدراســــیون فوتبــــال نوشــــت: به اطالع می رســــاند 
کمیته بدوی انتخابات فدراســــیون براساس نقشه 
راه مقــــررات انتخاباتــــی، مرحلــــه نخســــت بررســــی 
در  را  فوتبــــال  فدراســــیون  انتخابــــات  نامزدهــــای 
تاریــــخ یازدهم بهمن ســــال 1399 به اتمام رســــانده 
و صالحیــــت تعــــداد 81 نفــــر را اعالم و تعــــداد 10 نفر 
به دلیل نداشــــتن فرم تأییدیه رد صالحیت شــــده 
اند. بدیهی اســــت هرگونه اعتراض از سوی افراد رد 
کمیته استیناف انتخابات  از طریق  صالحیت شده 

قابل رسیدگی خواهد بود.
پــــس از ماه ها کش و قوس و حاشــــیه های متعدد، 
باالخره قرار اســــت انتخابات فدراســــیون فوتبال 10 
اســــفند برگزار شود تا دوره پنج ســــاله مدیران فعلی 

این فدراسیون به پایان برسد.

همزمان با افتتاح 1۸3 فضای ورزشی 
دانش آموزی در سراسر کشور صورت 

می گیرد:

بهره برداری از زمین چمن 
دانش آموزی تویسرکان

هگمتانه، گــــروه ورزش: آیین افتتــــاح همزمان 183 
فضای ورزشــــی دانش آموزی در سراســــر کشــــور با 
حضور رئیس جمهور از طریق وبینار ســــه شــــنبه 14 

بهمن 99 برگزار می شود.
به گــــزارش هگمتانه، همزمــــان با ایــــن آیین زمین 
چمــــن دانش آموزی شهرســــتان تویســــرکان نیز با 
حضور معــــاون عمرانی وزیــــر  آمــــوزش و پرورش و 
رئیس سازمان نوســــازی مدارس کشور افتتاح و به 

بهره برداری می رسد.

جودو همدان 
در راه سوپر لیگ کشور

هگمتانه، گروه ورزش: رئیس ســــازمان لیگ جودو 
از اعــــالم آمادگی 18 تیم برای حضــــور در رقابت های 

فصل جدید سوپر لیگ خبر داد.
»سعید قمی« به تشــــریح شرایط برگزاری سوپر لیگ 
جودو پرداخت و اظهار کــــرد: تاکنون تیم های پاس 
خراسان رضوی، نفت مسجدسلیمان، شهید شیخ 
االســــالم چالوس، نیروی زمینی ارتش، مرزبانی ناجا 
، رعد  خراســــان رضوی، تاسیســــات ترخان نوشــــهر
پدافند هوایی ســــمنان، خانه جودو ملک شهرری، 
کفش ملی، هیــــأت جودو قم، هیأت جودو همدان، 
، هیأت جودو اصفهــــان، هیأت  هیــــأت جودو البــــرز
جودو اســــتان مرکزی، هیأت جودو سیدآباد، هیأت 
جودو شهرســــتان چناران، مدرســــه جــــودو برادران 
رفیعــــی اراک، هیــــأت جــــودو بســــیج اســــتان قم به 

صورت مکتوب آمادگی خود را اعالم کرده اند.
وی افزود: همچنین دو تیم نیز به صورت شــــفاهی 
اعــــالم آمادگی کرده اند که در انتظار مکتوب شــــدن 

درخواست حضور آنان هستیم.
رئیس سازمان لیگ جودو ادامه داد: این استقبال 
بی ســــابقه اســــت و جا دارد از تمامی روسای محترم 
هیأت های جودو اســــتان ها و مســــووالن تیم های 
بخش خصوصی و نظامی که با حضورشــــان در این 
دوره از رقابت ها باعث شــــدند تا قهرمانان جودو بار 
دیگر در کنار هم جمع شــــوند و شــــاهد رقابت های 
پرشــــوری باشــــیم قدردانــــی کنــــم و امیــــدوارم کــــه 

پیکارهای خوبی را شاهد باشیم.
قمی با بیان اینکه مراســــم قرعه کشــــی سوپر لیگ 
روز 16 بهمن برگزار می شــــود، گفت: به خاطر شرایط 
حاکم بر کشــــور و شــــیوع ویروس کرونا و همچنین 
رعایت شیوه نامه های بهداشــــتی، مسابقات را طی 
دو روز به صورت رفت و برگشت برگزار خواهیم کرد.
وی تأکیــــد کرد: از تمامی تیم های شــــرکت کننده در 
روز مراســــم قرعه کشــــی فقط یک نماینــــده حضور 

خواهد داشت.
رئیس ســــازمان لیگ، گفت: از اینکه به خاطر کرونا 
این شــــرایط فراهم نشــــد تا رقابت هــــای لیگ امید 
تا المپیک را امســــال برگــــزار کنیم، بســــیار ناراحت 
هســــتم. از آنجا که این لیگ، ویژه جودوکاران زیر 18 
سال است برای حفظ ســــالمت جودوکاران مجبور 

شدیم که امسال این رقابت ها را برگزار نکنیم.

خبــر
انتقاد سرمربی شهرداری از دستگاه ورزش

75 روز التماس کردم
 چمن ورزشگاه قدس

را بپوشانید
نباید دلخوش به این شرایط بود!

هگمتانه، گروه ورزش: ســــرمربی تیم فوتبال شهرداری 
اســــتان  ورزش  کل  اداره  بــــه  روز   75 گفــــت:  همــــدان 
بــــرای خرید کاور برای چمن ورزشــــگاه شــــهدای قدس 

التماس کرده ایم اما کســــی پاسخگو نیست.
رضا طالیی منش با اشــــاره به پیروزی هفته ششــــم لیگ 
دسته دوم فوتبال کشور برابر محتشــــم تبریز اظهار کرد: 
تمام دیدارهای این فصل لیگ دســــته دوم فوتبال کشور 

سخت بوده و هیچ حریفی دست و پا بسته نیست.
آنها  را بر اســــاس جایــــگاه  وی افزود: نمی شــــود تیم ها 
در جــــدول قضاوت کــــرد همانطــــور که محتشــــم تبریز 
با وجــــود اینکه جایــــگاه خوبی در جدول نداشــــت روز 

را برای ما رقم زد. سختی 
با بیان اینکه  ســــرمربی تیم فوتبال شــــهرداری همدان 
محرومیــــت و مصدومیت ها در این چند هفته بســــیار 
ما را آزار داده اســــت، گفت: ما هر بــــازی چندین بازیکن 
اصلــــی خود را بــــه دلیــــل محرومیــــت و مصدومیت در 

اختیــــار نداریم اما خدا را شــــاکر هســــتیم کــــه بازیکنان 
جوان جایگزیــــن، بازی خوبی به نمایش می گذارند.

کرد: در دیدار برابر محتشــــم  طالیی منش خاطرنشــــان 
گل های  می توانستیم  و  بودیم  گل  مســــتحق  هم  تبریز 
بیشــــتری بزنیم و موقعیت های تــــک به تک زیادی را به 

از دست دادیم. راحتی 
وی با اشــــاره به تغییر زمین بازی تیم فوتبال شهرداری 
بیان  مریانج  حاجی بابایی  شــــهید  ورزشــــگاه  به  همدان 
کــــرد: زمین شــــهدای قدس زمیــــن اصلی ما بــــود که به 
فدراســــیون در ابتدای فصل معرفی شده است اما این 

است. زده  یخ  کاور  نداشتن  دلیل  به  زمین 
کرد:  عنــــوان  همدان  شــــهرداری  فوتبال  تیم  ســــرمربی 
75 روز اســــت که برای خرید یک کاور کســــی پاســــخگو 
6 بازیکن خود  نیست، شرایط این زمین باعث شــــد ما 

بدهیم. دست  از  مصدومیت  دلیل  به  را 
طالیی منــــش با بیان زمین ورزشــــگاه شــــهدای قدس 

امیــــر  کــــه  نمــــاد شــــهر همــــدان اســــت، گفــــت: روزی 
قلعه نویی به همدان ِآمد گفت" بعد از چمن ورزشــــگاه 
100 هزار نفری آزادی ورزشــــگاه شــــهدای قدس همدان 

است". ایران  زمین  بهترین 
 افســــوس می خــــورم کــــه بــــه علت 

ً
وی افــــزود: واقعــــا

بی تفاوتی و نخریدن یک کاور چمن این ورزشــــگاه دچار 
است. شده  نامساعد  شرایط  این 

ســــرمربی تیم فوتبــــال شــــهرداری همدان با اشــــاره به 

گــــروه الف لیگ  شــــرایط این تیم در جــــدول رده بندی 
دسته دوم فوتبال کشــــور بیان کرد: این تیم به صورت 
2 امتیاز گرفته اســــت که روند  6 بــــازی،  میانگیــــن از هر 
خوبی اســــت اما فعاًل نمی توان به این شرایط دلخوش 
بــــود چون با یک بــــرد و باخت تیم ها بــــه راحتی چندین 

پله در جدول جا به جا می شوند. 
طالیی منــــش خاطرنشــــان کــــرد: مــــا باید ســــعی کنیم 
نیم فصــــل اول در بین مدعیــــان و در بین 4 تیم باالی 

جدول باشــــیم تــــا در نیم فصــــل به طور قطــــع با جذب 
کنیم. تقویت  را  تیم  بازیکن  چندین 

حال  در  همدان  شــــهرداری  فوتبال  تیم  اســــت؛  گفتنی 
حاضــــر بــــا 12 امتیــــاز از 6 بــــازی و تفاضــــل گل کمتر در 
جایگاه ســــوم جدول رده بندی گروه الف لیگ دســــته 

کشور قرار دارد. فوتبال  دوم 
 14:15 14 بهمن مــــاه از ســــاعت  ایــــن تیــــم سه شــــنبه 

میهمان تیم فوتبال فوالد نوین خوزســــتان است.

برای کسب سهمیه پارالمپیک توکیو

دونده همدانی مسافر امارات شد
هگمتانــــه، گــــروه ورزش: علی نجیمی دونــــده نابینای 
همدانی برای کســــب سهمیه پارالمپیک توکیو مسافر 

مسابقات انتخابی امارات شد.
دبیر فدراسیون جانبازان و معلوالن در این باره گفت: 
بــــا وجود این که مقدمــــات کار برای اعــــزام دوومیدانی 
کاران به مسابقات بین المللی فزاغ امارات برای کسب 
ســــهمیه و تأیید کالس بندی بین المللی انجام شده 
امــــا همچنان در انتظار صدور روادید از ســــوی کشــــور 

میزبان هستیم.
مسعود حمیدی اظهار کرد: مسابقات بین المللی فزاغ 
امارات برای کسب سهمیه بازی های پارالمپیک توکیو 
و تأیید کالس بندی بین المللی ورزشــــکاران است که 
از 18 تا 26 بهمن برگزار می شــــود. در این تورنمنت قرار 
است 9 ورزشــــکار معلول و 8 ورزشکار نابینا و کم بینا 

حضور داشته باشند.
وی گفــــت: تمــــام مقدمــــات کار اعم از تهیــــه بلیت 
توســــط  کاران  دوومیدانی  اعــــزام  برای  هتــــل  و  ر ز ر و 
کمیته ملی پارالمپیک به امارات انجام شــــده و تنها 
ورزشــــکاران  از  تا  هســــتیم  وادید  ر دریافت  منتظــــر 
گرفته  آر نیــــز  کادر همراه تســــت پی ســــی  اعزامی و 

شود.
دبیر فدراســــیون جانبازان و معلوالن خاطرنشان کرد: 

هر چنــــد کشــــور میزبان اعالم کــــرده که در بــــدو ورود 
ورزشــــکاران و کادر همراه به مدت 24 ساعت قرنطینه 

و از آنها مجددا تست گرفته خواهد شد.
حمیــــدی ادامــــه داد: تورنمنت بیــــن المللــــی امارات 
آخریــــن فرصــــت بــــرای تأییــــد کالس بندی و کســــب 
ســــهمیه پارالمپیک توکیو اســــت کــــه در صورت عدم 
صدور روادید از سوی کشور میزبان، دوومیدانی کاران 
پارالمپیکــــی امکان حضــــور در بازی هــــای پارالمپیک را 

نخواهند داشت.
دبیر فدراســــیون جانبازان و معلــــوالن در پایان افزود: 
فدراســــیون و کمیته ملی پارالمپیــــک در حال رایزنی و 
پیگیــــری دریافت روادید از امارات هســــتند تا شــــرایط 
حضور دوومیدانی کاران در ایــــن تورنمنت را تحت هر 

شرایطی فراهم کنند.
حامــــد امیــــری، میالد قــــادری، محمــــد فتحــــی گنجی، 
محمدرضــــا احمــــدی، ســــیدعلی اصغــــر جوانمــــردی، 
، علیرضا صادقیان، اکبر احمدی و رشید  ســــعید افروز
مســــجدی)در بخش معلوالن( و بهزاد عزیزی، مهدی 
اوالد، علــــی نجیمی، هاجر صفرزاده، مســــعود حیدری، 
مهدی مــــرادی، علی پیروز و ســــامان پاکباز )در بخش 
نابینایان و کــــم بینایان( دوومیدانــــی کاران اعزامی به 

امارات هستند.

ابالغ قوانین مقابله با کرونا در باشگاه های ورزشی
الزام گندزدایی مستمر وسایل ورزشی

هگمتانــــه، گــــروه ورزش: شــــیوه نامه های بهداشــــتی 
گام دوم مبــــارزه با کووید19، فاصله گــــذاری اجتماعی و 
الزامات ســــالمت محیط و کار در »مراکز و باشگاه های 

ورزشی«، ابالغ شد.
رعایت فاصله گذاری اجتماعی در مراکز و باشــــگاه های 
ورزشــــی باید به گونه ای باشد که برای هر نفر از خدمت 
گیرنــــدگان حداقل چهــــار مترمربع فضــــا در نظر گرفته 
شــــود و واحدهایــــی که امــــکان تأمین شــــرایط فوق را 
ندارند تا زمان برقراری شــــرایط اجازه فعالیت نخواهند 
داشــــت و مســــؤولیت آن با اتحادیه یا ســــازمان صادر 

کننده مجوز است.
جمعیت خدمــــت گیرنــــدگان در مناطــــق زرد حداکثر 
30 نفــــر و مناطق آبــــی حداکثــــر 50 نفر و ســــرو غذا در 
مراکز ورزشی مطابق شــــیوه نامه های بهداشتی است 
و در صــــورت وجــــود بوفه، فقط فروش مــــواد غذایی و 
نوشیدنی بسته بندی دارای پروانه ساخت، مجاز بوده 
و در عیــــن حال بــــرای انجام نظافــــت و گندزدایی مراکز 
ورزشی الزم است بین ســــانس ها یک ساعت فاصله 

در نظر گرفته شود.
تأمیــــن تهویه مناســــب با اســــتفاده از هواکــــش و باز 

گذاشــــتن درها و پنجره های ســــالن ها ضرورت دارد و 
باید شــــش بار تعویض هوا در ســــاعت انجام شــــود. 
همچنیــــن گندزدایــــی مســــتمر و ســــایل ورزشــــی در 
مشــــترک  تماس  دارای  کــــه  بدنســــازی  باشــــگاه های 
 ، شامل تخته پرس، دســــته دمبل ها، میله های هالتر
میزهای پرس، دستگیره ترد میل، دستگیره دوچرخه، 
دســــتگیره اســــکی فضایی، دســــتگیره های دستگاه 
ســــیم کش، دســــتگیره دســــتگاه قایقــــی، میله های 
بار فیکس، دســــتگیره دســــتگاه های پــــرس پا، میله 
دستگاه اسکات و نظایر آن است، در پایان هر سانس 
انجام و برای این کار الزم اســــت بین ســــانس ها، یک 

ساعت فاصله در نظر گرفته شود.
بــــه تازگی و بــــه دنبــــال تأیید و ابــــالغ شــــیوه نامه های 
بهداشــــتی گام دوم مبارزه با کووید 19)کرونا ویروس( 
فاصلــــه گذاری اجتماعــــی و الزامات ســــالمت محیط و 
کار در »اســــتخرهای شنا« از ســــوی وزارت بهداشت به 
وزارت ورزش و جوانان ارســــال و فدراســــیون پزشکی 
ورزشــــی نیز این شــــیوه نامه بهداشــــتی را به روســــای 
فدراسیون های ورزشی و ادارات کل ورزش و جوانان و 

هیأت های پزشکی ورزشی استان ها ابالغ کرده است.

بزرگترین قرارداد تاریخ ورزش به نام »مسی«
هگمتانه، گــــروه ورزش: روزنامه اســــپانیایی ال موندو 
جزییات بزرگترین قرارداد ورزشــــی کــــه متعلق به فوق 

ستاره بارسلونا است را منتشر کرد.
نشریه ال موندو ادعا کرد که به جزییات قرارداد ما بین 
»لیونل مسی« و بارسلونا دســــت یافته است. در این 
گــــزارش آمده که مســــی می تواند در چهار ســــال 555 

میلیون یورو از باشگاه کاتاالنی دریافت  کند.
این ســــتاره آرژانتینی از ســــال 2017 در هــــر فصل 138 
میلیون یورو درآمد کســــب کرده است. آخرین قرارداد 
وی با بارســــا با رئیس وقت باشگاه یعنی »جوزپ ماریا 
بارتومئو« به ثبت رســــیده است. این موضوع در حالی 
است که باشگاه بارسلونا در این سال ها با مشکالت 

اقتصادی زیادی دست و پنجه نرم کرده است.
طبق این گزارش قرارداد مســــی بزرگترین قرارداد تاریخ 

فوتبال و ورزش دنیا است.
کاپیتان بارسلونا نزدیک به 2 دهه در بارسا حضور دارد 
اما سال گذشته از مسووالن باشــــگاه خواسته بود تا 

بــــه او اجازه جدایی دهند. البته قرارداد مســــی در پایان 
فصل جاری به اتمام می رســــد و او می تواند این باشگاه 

را به صورت بازیکن آزاد ترک کند.

چند درصد زنان ایرانی فعالیت ورزشی مناسبی ندارند؟
هگمتانــــه، گروه ورزش: 64 درصد زنــــان ایرانی فعالیت 
ورزشــــی مناســــبی ندارند و طبق آمار ســــبک زندگی چه 
، به ســــمت کم تحرکی در حال  در روســــتا و چه در شهر

است. پیشرفت 
افشــــین مالیی در نخســــتین گردهمایــــی نواب رئیس 
ورزش های  فدراســــیون  اســــتانی  هیأت هــــای  بانــــوان 
همگانــــی با اشــــاره بــــه اینکــــه تحــــول در ورزش بانوان 
نیازمنــــد کار جهــــادی اســــت، اظهار کرد: طبــــق آمار 64 
کشور فعالیت ورزشــــی مناسبی ندارند و  درصد بانوان 
همین امر مســــؤولیت ها در ورزش همگانی به ویژه در 

کند. می   سخت تر  را  بانوان  بخش 
وی افــــزود: تصور بــــر این اســــت بانوانی که در روســــتا 
زندگی می  کنند میزان تحرک بیشــــتری نسبت به بانوان 
شهرنشــــین دارنــــد اما طبق آمار ســــبک زندگــــی چه در 
روســــتا و چه در شــــهر به ســــمت کم تحرکی رفته است 
و برتری که بانوان روستایی داشــــتند با پیروی از سبک 

است. کرده  تغییر  شهری  زندگی 
رئیــــس فدراســــیون ورزش هــــای همگانی با اشــــاره به 
اینکه مقــــام معظم رهبری در بخشــــی از ســــخنان خود 
فرمودنــــد »بــــه ورزش اهمیت دهید. مــــن به خصوص 
را  ورزش  مــــن  می کنــــم.  کیــــد  تأ همگانــــی  ورزش  روی 
به عنــــوان یــــک کار بیــــن المللــــی )قهرمانــــی(، یک کار 
نمایشــــی و هیجانی در درجه دوم قرار می دهم.«، گفت: 
گاهی از تأثیــــرات ورزش در ابعاد  آ وقتی رهبر کشــــور با 
مختلف، ورزش همگانی و ورزش تندرســــتی محور را به 
می دهند،  قرار  مدنظر  کشــــور  نخســــت  اولویت  عنوان 
این سیاســــت و تفکــــر یک ضرورت اســــت برای وزارت 
ورزش و برای تمام فدراســــیون ها و سازمان  هایی که در 

می کنند. فعالیت  ورزش  حوزه 
مالیی افزود: همانقدر که کار پیچیده اســــت، پیامدهای 
می  توانــــد  بانــــوان  ورزش  حــــوزه  در  آن  مثبــــت  و  مؤثــــر 
تغییرات جدی تری را حتی نسبت به ورزش آقایان ایجاد 
کند، چرا که کانون اصلی توســــعه کشــــور منابع انســــانی 
اســــت و اولین عنصری که روی منابع انسانی در سنین 
پایین می  تواند نقش حداکثری داشته باشد مادر است 
توســــعه  برنامه  های  اصلی  مخاطــــب  گروه هــــای  جزو  که 
ورزش همگانــــی به شــــمار مــــی رود و امیــــدوارم با تالش 
مضاعف از همه ظرفیت  ها که نیــــاز به نگاه جهادی دارد 
بتوانیــــم تحول آفریــــن باشــــیم چراکه با کارهــــای عادی 

نمی توان این مسئله را حل کرد.
کید بر اینکه مشــــکل کــــم تحرکی و فعالیت کم  وی با تأ
در ورزش بانــــوان را نمی شــــود با کار کوتــــاه مدت دچار 
تحول کرد، گفت: باید با آســــیب شناسی در بخش های 
مختلف و برنامه ریــــزی دقیق و اصولی، وضعیت ورزش 

بانوان در ابعاد مختلف را بهبود ببخشــــیم.

زهــــرا موســــوی، مدیــــرکل هماهنگی و نظــــارت ورزش 
گردهمایی  ایــــن  بانــــوان وزارت ورزش و جوانان نیز در 
با اشــــاره به اینکه فشــــارهای روانی و اســــترس ناشــــی 
از کرونا باعث تشــــدید کم تحرکی شــــده اســــت، گفت: 
زنان و دختــــران بیشــــترین مخاطبــــان ورزش همگانی 
هســــتند و برای توســــعه ورزش بانــــوان طرح  هایی را در 
نظر گرفته اســــت کــــه یکی از آن ها طرح اصالح ســــاختار 
قامتی اســــت که تالش کرده  ایم با همکاری فدراسیون 
ورزش هــــای همگانــــی این طرح را توســــط اســــتان ها و 
نهادها  همه  امیدواریم  و  کنیم  اجرا  همگانی  هیأت  های 
و ســــازمان  ها بــــا برنامه ریــــزی در جهت رفع کــــم تحرکی 

بردارند. گام  بانوان 
همچنین آذین ســــاکی، نایب رئیس بانوان فدراسیون 
ورزش  هــــای همگانــــی در ایــــن گردهمایی اظهــــار کرد: 
امروزه ســــالمت و رفاه اجتماعی زنان نــــه تنها به عنوان 
یــــک حق انســــانی شــــناخته شــــده، بلکــــه تأثیــــر آن در 
ســــالمت خانواده و جامعه نیز اهمیــــت روز افزون پیدا 
کرده است و ســــالمت زنان در بر گیرنده رفاه جسمانی، 
روانــــی و اجتماعی آنان اســــت کــــه از عوامــــل فرهنگی، 

اقتصادی و سیاســــی جامعه تأثیر می گیرد.
49.5 درصــــد از جمعیت کشــــور  وی افــــزود: بیــــش از 
را زنــــان تشــــکیل می  دهند و ســــالمت آنان بــــه عنوان 
آینده اهمیــــت فراوانی دارد،  کننده نســــل  های  تربیت 
بایــــد بدانید که رابطه »زن و ورزش از دو بعد« قابل طرح 
اســــت؛ نخست تأثیر ورزش بر ســــالمت زن و در نتیجه 
، نقش زن به عنوان نقش  ســــالمت جامعه و بعد دیگر
تربیتــــی در مقام مــــادر و همســــر و تأثیرگــــذار در ایفای 

نقش  هــــای فــــردی، اجتماعــــی و خانوادگــــی در جامعه 
است.

نایــــب رئیس بانوان فدراســــیون ورزش هــــای همگانی 
ادامــــه داد: انتظــــار مــــی رود ورزش همگانــــی در جهت 
افزایــــش فعالیــــت بدنی، جــــزو الینفک سیاســــت ها و 

برنامه  های کالن دولت برای اقشــــار جامعه قرار گیرد.
وی ادامه داد: در آســــتانه ورود به قرن جدید، همچنان 
در  ورزشــــی  فعالیــــت  هــــای  در  زنــــان  حضــــور  میــــزان 
کشــــورهای مختلف متفاوت اســــت و در تمام کشورها 
شــــاهد حضــــور کمتــــر زنــــان در مقایســــه با مــــردان در 
آمار رسمی  فعالیت های ورزشی هســــتیم و مطالعات و 
کــــم تحرکی و  64 درصد  از »وجــــود  منتشــــره حکایــــت 
عــــدم پرداختن بــــه فعالیت بدنــــی و ورزش همگانی در 
بین زنان دارد.« و بیماری  ها و مشــــکالت ناشــــی از این 
معضل و عدم توجــــه به این مهــــم، هزینه  های مادی و 

معنوی بســــیار گزافی را برای کشور به وجود می  آورد.
بانــــوان فدراســــیون ورزش های  گفتــــه نایب رئیس  به 
همگانی شــــیوع بیماری  های غیر واگیــــر نظیر »دیابت، 
فشــــارخون چاقی و کم تحرکی دو ســــوم از زنان، نشان 
از ســــبک زندگی معیــــوب و غیر فعــــال جامعه و اعمال 
همگانی  ورزش های  توسعه  در  نامتوازن  سیاست  های 
در گذشــــته دارد کــــه این مهم رســــالت مــــا را در اتخاذ 

می دهد. افزایش  اثربخش  راهبردهای  و  سیاست ها 
ساکی ادامه داد: گرچه نحوه مشارکت زنان در فعالیت 
 های ورزشی تا حدی پیچیده است اما باور داریم حضور 
فعال زنــــان در فعالیت  های بدنــــی منظم و کاهش کم 

از ذهن و دسترس نیست. تحرکی، دور 

اعالم برنامه هفته دوم تا چهارم لیگ برتر فوتبال همدان
هگمتانــــه، گروه ورزش: کمیته برگزاری مســــابقات هیأت 
اســــتان، برنامــــه هفتــــه دوم تا چهــــارم لیگ برتــــر فوتبال 

همدان اعالم کرد.
برنامه مسابقات لیگ برتر فوتبال استان همدان

 هفته دوم �
- پنجشنبه 16 بهمن 99

شهدای باباعلی بهار -کوالک سرخ تویسرکان
ورزشگاه شهید شمسی پور همدان

ساعت 12
علم و ادب همدان- تاالر وحدت همدان

ورزشگاه شهید شمسی پور همدان
ساعت 15

- جمعه 17 بهمن ماه
صنایع دستی اللجین- پاسارگادنوین نهاوند

ورزشگاه شهید شمسی پور همدان
ساعت 12

ستاره سرخ تویسرکان- مهر همدان

ورزشگاه شهید شمسی پور همدان
ساعت 15

 هفته سوم �
- پنجشنبه 23 بهمن 99

مهر همدان- صنایع دستی اللجین
ورزشگاه شهید شمسی پور همدان

ساعت 12
ستاره سرخ تویسرکان- شهدای باباعلی بهار

ورزشگاه شهید شمسی پور همدان
ساعت 15

- جمعه 24 بهمن ماه
کوالک سرخ تویسرکان- علم و ادب همدان

ورزشگاه شهید شمسی پور همدان
ساعت 12

پاسارگاردنوین نهاوند- تاالر وحدت همدان
ورزشگاه شهید شمسی پور همدان

ساعت 15

 هفته چهارم �
- پنجشنبه 30 بهمن 99

- مهر همدان شهدای باباعلی بهار
همدان شمسی پور  شهید  ورزشگاه 

12 ساعت 
تاالر وحدت همدان- صنایع دســــتی اللجین

ورزشگاه شــــهید شمسی پور همدان
15 ساعت 

ماه اسفند   1 جمعه   -
علم و ادب همدان- ســــتاره سرخ تویسرکان

ورزشگاه شــــهید شمسی پور همدان
12 ساعت 

کوالک سرخ تویســــرکان- پاسارگادنوین نهاوند
ورزشگاه شــــهید شمسی پور همدان

15 ساعت 

سخنگوی ورزش و جوانان همدان:

اجرای بیش از 300 برنامه ورزشی در دهه فجر
هگمتانه، گروه ورزش: سخنگوی ورزش و جوانان همدان گفت: 326 برنامه فرهنگی ورزشی همزمان با 

گرامیداشت دهه مبارک فجر امسال در سطح این استان تدوین و به مرحله اجرا گذاشته شد.
حمداهلل چاروســــایی اظهار کرد: 271 برنامه از این تعداد در حوزه شهرســــتان ها و 55 برنامه در بخش 

روستایی برگزار می شود.

وی بیان کرد: دهه فجر امسال برگزاری برنامه های ورزشی در سطح روستاها مورد توجه ویژه قرار دارد 
ضمن اینکه تمامی برنامه ها با مشــــارکت دستگاه های ورزش شهرستان ها و نیز هیأت های ورزشی 

انجام می شود.
چاروسایی با تأکید بر اینکه توجه جدی به جوانان در برنامه های دهه مبارک فجر شده است، گفت: 12 
عنوان برجسته حوزه جوانان در روزشمار دهه مبارک فجر تعیین شده که شامل نواختن زنگ انقالب 
در خانه های جوان اســــتان، کارگاه های آموزشی، برگزاری نشســــتهای تخصصی، اکران فیلم، برگزاری 

نمایشگاه و دیدار با مسووالن اجرایی است.

مدیر روابط عمومی اداره ورزش و جوانان همدان خاطرنشــــان کرد: ورزش و جوانان شهرســــتان ها 
امســــال برنامه ریزی گسترده ای در راستای حضوری پرشور در ایام دهه فجر داشته اند ضمن اینکه 

از ظرفیت فضای مجازی در راستای اجرای برخی برنامه ها به خوبی استفاده شده است.
، آذین بندی و نصب بنر  وی افزود: غبار روبی مزار شهدا، دیدار و تکریم خانواده های شهدای ورزشکار
ســــر در ادارات و ورزشگاه ها و نشست جوانان با مدیران استان جزو برنامه ها فرهنگی اجرایی در این 

ایام است.
هم اکنون 85 هزار ورزشکار عضو 50 رشته ورزشی در سطح استان همدان هستند.
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7 اندیشه

    فریاد از دست شاه و امریکا
هگمتانه، گروه اندیشــــه: و اما نفت ما. تمام نفت ما را به غیر دادند! به امریکا و غیر از امریکا دادند. 
آنی که به امریکا دادند عوض چه گرفتند؟ عوض، یک اســــلحه هایی برای پایگاه درست کردن برای 
آقای امریکا! مــــا هم نفت دادیم و هم پایگاه برای آنها درســــت کردیم! امریکا بــــا این حیله، که این 
مرد]1[هم دخالت داشــــت، با این حیله نفت را از ما]ربود[و برای خودش در عوض، پایگاه درســــت 
کــــرد. یعنی اســــلحه هایی آورده اینجا که ارتــــش ما نمی تواند این اســــلحه را اســــتعمال بکند؛ باید 

مستشــــارهای آنها باشند، باید کارشناسهای آنها باشــــند. این هم از ناحیۀ نفت، که این نفت ما را 
اگر چند سال دیگر ـ خدای نخواسته ـ این]شخص[

عمر پیدا کرده بود، عمر سلطنتی پیدا کرده بود، مخازن نفت ما را تمام کرده بود، زراعتمان را هم که 
. تمام کرده، این ملت بکلی ساقط شده بود و باید عملگی کند برای اغیار

سخنرانی تاریخی حضرت امام خمینی در بدو بازگشت به ایران در بهشت زهرا)س( تهران، 1357.11.12

رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسالمی شهر همدان:

ارزش ها اولویت حوزه فرهنگی 
قرار گیرد

هگمتانه، گروه خبر همدان: رئیس کمیســــیون فرهنگی 
اجتماعی شورای اســــالمی شــــهر همدان گفت: در حوزه 
فرهنگی که از اهمیت بســــیار در جامعه برخوردار اســــت 

مباحث ارزشی در اولویت قرار بگیرد.
به گزارش هگمتانه، اکبر کاووســــی در دیدار با مدیرعامل 
کرد:  ســــازمان فرهنگی هنــــری شــــهرداری تهران اظهــــار 
ســــازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شــــهرداری همدان 
یکــــی از ســــازمان های پیشــــرو شــــهرداری بــــوده کــــه در 
حوزه هــــای مختلــــف توانســــته قدم های مثبتی در شــــهر 

همدان بردارد.
وی افزود: مباحث فرهنگی در هر شــــهری از اولویت ویژه 
برخوردار است و باتوجه به ســــبقه فرهنگی شهر همدان 

اقدامات بسیار خوبی در این زمینه صورت گرفته است.
رئیس کمیســــیون فرهنگی اجتماعی شــــورای اســــالمی 
شــــهر همدان با بیان اینکــــه همدان بــــه دارالمؤمنین و 
دارالمجاهدیــــن شــــهرت دارد، گفت: اقدامــــات فرهنگی 
با اولویت مباحث ارزشــــی در همدان در دســــتور کار قرار 

گرفته است.
کاووســــی خاطرنشــــان کــــرد: نصــــب یادمان هــــای دفاع 
مقدس در شــــهر و مکان هایی که در آنها خاطرات جنگ 
و بمبــــاران وجــــود دارد و اردوهای خاطــــرات ماندگار دفاع 

مقدس در حوزه فرهنگی انجام شده است.
وی با اشــــاره بــــه فعالیت در ســــایر حوزه ها بیــــان کرد: در 
حوزه های اجتماعی آموزش های شــــهروندی و ایجاد مرکز 
آموزش شــــهروندی از اقدامات خوبی بوده که توانستیم 

در همدان انجام دهیم.
رئیس کمیســــیون فرهنگی اجتماعی شــــورای اســــالمی 
شهر همدان عنوان کرد: در موضوع ورزش شهروندی نیز 
همدان از استان های پیشــــرو صاحب نام در کشور بوده 
که با برنامه ریزی هــــای صورت گرفته حداقــــل 50 هزار نفر 
از جمعیت شــــهر همدان در ورزش شــــهروندی فعالیت 

خواهند کرد.
کاووســــی با اشــــاره به حوزه گردشــــگری گفــــت: همدان 
به عنــــوان پایتخت تاریــــخ و تمدن ایران زمین و اســــتانی 
گردشگری در کشور مطرح اســــت به همین دلیل مسیر 
گردشــــگری تاریخ و تمدن با حضور استان های کرمانشاه 

و سنندج ایجاد شده است.

وی افــــزود: در تــــالش هســــتیم هرچــــه بیشــــتر و بهتــــر 
گردشگری همدان را مطرح کنیم.

وجــــدی: در تمامــــی حوزه های فرهنگــــی اجتماعی  �
ورزشــــی و گردشــــگری اقدامــــات خوبــــی در همدان 

صورت گرفته است
رئیس ســــازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشــــی شــــهرداری 
همــــدان نیز گفت: با ایجاد ســــند چشــــم انــــداز اقدامات 
خوبــــی در تمــــام حوزه هــــای فرهنگی اجتماعی ورزشــــی و 

گردشگری در همدان صورت گرفته است.
روح اهلل وجدی هویــــدا در این دیدار اظهار کرد: ســــازمان 
از  همــــدان  شــــهرداری  ورزشــــی  و  اجتماعــــی  فرهنگــــی 
ســــازمان های 11 گانه شــــهرداری همدان بــــوده که در پنج 

حوزه فعالیت می کند.
وی افزود: ســــال گذشــــته ســــند چشــــم انداز ســــازمان 
فرهنگــــی اجتماعــــی و ورزشــــی شــــهرداری همــــدان را با 
چشم انداز محله محوری و رشــــد مشارکت های مردمی 

کردیم. برنامه ریزی 
رئیس ســــازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشــــی شــــهرداری 
همدان با اشاره به فعالیت های بخش فرهنگی گفت: در 
بخش فرهنگی 17 فرهنگسرا داریم که اکثر مناسبت های 
ملــــی و مذهبی در کنار فضاســــازی های شــــهری توســــط 

معاونت فرهنگی انجام می شود.
وجدی هویدا خاطرنشــــان کرد: سعی کردیم فرهنگسراها 
با حضور تشکل های مردمی و همیاران محالت اداره شود 
و تفاهم نامه ای نیز با مجمع ســــمن ها در این باره به امضا 
، فرهنگسرای  رســــیده و در حال حاضر فرهنگســــرای هنر
گردشــــگری و رســــانه با کمک تشــــکل های مردمی اداره 

می شوند.
وی بــــا اشــــاره بــــه جشــــنواره شــــهروندان برگزیــــده بیان 
کرد: ســــومین ســــال جشــــنواره شــــهروندان برگزیده در 
حال برگزاری اســــت همچنین در بخــــش فرهنگی ایجاد 
نمادهــــای دفاع مقــــدس، اردوهــــای خاطــــرات ماندگار و 
نمادســــازی در کنــــار مســــاجد و مکان هایی کــــه بمباران 
در آنهــــا صــــورت گرفته مانند ورزشــــگاه شــــهدای قدس 

برنامه ریزی شده است.
رئیس ســــازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشــــی شــــهرداری 
همــــدان عنوان کــــرد: در حــــوزه اجتماعی نیــــز مرکز جامع 

آموزش های شهروندی را ایجاد کرده ایم.
وجدی با اشــــاره به حــــوزه ورزش بیان کرد: ایــــن حوزه نیز 
به تشــــکل های مردمی واگــــذار شــــده و دبیرخانه ورزش 
شــــهروندی بــــرای نخســــتین بــــار در همدان ایجاد شــــد 
همچنین در زمینه رشــــته های ورزشــــی نیز تیــــم فوتبال 
بزرگســــاالن شــــهرداری همدان زیر نظــــر معاونت ورزش 

اداره می شود.
وی ادامه داد: در حوزه گردشــــگری نیز برای نخســــتین بار 

دبیرخانــــه خواهرخواندگی ایجاد شــــد همچنیــــن تفاهم 
نامه مســــیر گردشــــگری تاریخ و تمدن با حضور شهرهای 

همدان، کرمانشاه و سنندج به امضا رسید.
رئیس ســــازمان فرهنگی هنری شــــهرداری تهران:  �

بزرگ ترین مرکز آموزشــــی غیر مدرسه ای شهر تهران 
را داریم

رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران نیز گفت: 
شهرداری تهران بزرگ ترین مرکز آموزشی غیر مدرسه ای را 

داریم.
حجــــت االســــالم میثــــم امــــرودی اظهــــار کــــرد: برخــــی از 
مجموعه هــــای ورزشــــی و پردیس هــــای ســــینمایی و باغ 

کتاب زیرمجموعه شهرداری تهران هستند.
وی افزود: همچنین ما مجموعه هایــــی داریم به نام هایپر 
شــــهر که اجرای تمامی پروژه های فرهنگی از ســــیاه پوش 
کردن شــــهر تا آذین بندی 22 بهمن و سایر مناسبت ها و 

تبلیغات شهر برعهده این مجموعه است.
رئیس ســــازمان فرهنگی هنری شــــهرداری تهران با اشاره 
به ســــایر مؤسســــه های زیرمجموعــــه شــــهرداری تهران 
گفت: مؤسســــه نشــــر شــــهر کــــه مجموعه چاپ و نشــــر 
است و مؤسسه گردشگری تهران را داریم که مسؤولیت 
گردشگری داخلی و گشت شهر را برعهده دارد و مؤسسه 

آموزش شــــهر که بزرگ ترین مرکز آموزشی غیر مدرسه ای 
شهر تهران است را در اختیار داریم.

حجت االســــالم امرودی خاطرنشــــان کرد: طبق مصوبات 
ما تمام مجموعه های شــــهرداری موظف هســــتند با این 
مجموعه هــــا کار کنند به طــــور مثال شــــهرداری منطقه 6 
بخواهــــد بنر چاپ کند ترجیح این اســــت که با مؤسســــه 

چاپ شهر کار کند.
وی با اشــــاره بــــه هم افزایی در این ســــازمان گفت: تمامی 
مراکز فرهنگی که در اختیار شــــهرداری بــــوده با هم افزایی 

سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران اداره می شود.
رئیس ســــازمان فرهنگی هنری شــــهرداری تهران عنوان 
کــــرد: ما در اجــــرای برنامه آزادی عمل بیشــــتری داریم و در 
واقــــع امکان ایــــن را داریم خدمــــات بهتری به مــــردم ارائه 

بدهیم و بسیار چابک هستیم.
حجت االسالم امرودی با اشاره به فرهنگسراها بیان کرد: 
تعدادی از فرهنگســــراهای ما مانند فرهنگسرای رسانه، 
قرآن، فناوری اطالعات، رضوان و فرهنگســــراهای بهاران 
مستقل اداره می شوند و زیر نظر مستقیم رئیس سازمان 

هستند.
وی افزود: یک باغ موزه هــــم داریم به نام باغ موزه قصر که 

بسیار دیدنی است. 

روایتی رهبر انقالب از روز 
بازگشت امام خمینی)ره( 

به ایران
خامنه ای  آیت اهلل  حضرت  اندیشه:  گروه  هگمتانه، 
در ســــال 76، در گفــــت و شــــنودی صمیمانــــه بــــا 
جمعی از نوجوانــــان و جوانان، به ذکــــر خاطره ای از 
روز ورود امــــام خمینی به میهن در دوازدهم بهمن 
را در ادامــــه  ازآن  کــــه بخش هایــــی  57 پرداختنــــد 

می خوانید.
یکی از خاطــــرات خیلی جالــــب من، آن شــــب اّولی 
اســــت که امام وارد تهران شدند؛ یعنی روز دوازدهم 
بهمن - شب سیزدهم - شاید اّطالع داشته باشید 
و البد شــــنیده اید که امام، وقتی آمدند، به بهشــــت 
زهرا رفتند و ســــخنرانی کردند، بعد با هلی کوپتر بلند 

شدند و رفتند.
تا چند ســــاعت کســــی خبر نداشــــت که امام کجا 
، امام  هســــتند! علت هم این بــــود که هلی کوپتــــر
را در جایــــی کــــه خلوت باشــــد برده بــــود؛ چون اگر 
باشد،  جمعیت  که  بنشــــیند  جایی  می خواسشت 
مردم می ریختنــــد و اصاًل اجــــازه نمی دادند که امام، 
یک جا بروند و اســــتراحت کنند. می خواستند دور 
امــــام را بگیرند. اجــــازه نمی دادند که امــــام، یک جا 
بروند و اســــتراحت کنند. می خواســــتند دور امام را 

بگیرند.
هلی کوپتــــر در نقطــــه ای در غــــرب تهــــران رفــــت و 
نشســــت، بعد اتومبیلی امام را ســــوار کــــرد. همین 
آقای »ناطق نوری« اتومبیلی داشــــتند، امام را ســــوار 
می کننــــد - مرحوم حــــاج احمــــد آقا هم بــــود - امام 
می گویند: مرا به خیابان ولی عصر ببرید؛ آن جا منزل 
یکی از خویشاوندان است. درست هم بلد نبودند؛ 
می روند و ســــراغ به ســــراغ، آدرس می گیرند، باالخره 
پیدا می کنند - منــــزل یکی از خویشــــاوندان امام - 

، امام وارد منزل آنها می شوند! بی خبر
امام هنوز نمــــاز هم نخوانده بودنــــد - عصر بود - از 
صبح که ایشان آمدند - ساعت حدود نه و خرده ای 
، نــــه ناهار خورده  - و به بهشــــت زهــــرا رفتند تا عصر
بودند، نــــه نماز خوانده بودند، نه اندکی اســــتراحت 
کــــرده بودند! آن جــــا می روند کــــه نمــــازی بخوانند و 
اســــتراحتی بکنند. دیگر تماس با کسی نمی گیرند؛ 
یعنی آن جا که می روند، با کســــی تماس نمی گیرند. 
حاال کســــانی که در این ستادهای عملیاتی نشسته 
بودنــــد - ماهــــا بودیم که نشســــته بودیــــم - چقدر 
نگران می شوند! این دیگر بماند. چند ساعت، هیچ 
کس از امام خبر نداشــــت؛ تا بعد باالخره خبر دادند 
که بله، امــــام در منزل فالنی هســــتند و خودشــــان 

می آیند، کسی دنبالشان نرود!
من در مدرســــه رفاه بودم که مرکز عملیاِت مربوط 
از امام بود - همین دبستان دخترانه  به استقبال 
رفاه که در خیابان ایران اســــت که شاید شما آشنا 
باشــــید و بدانید - آن جا در یک قسمت، کارهایی 
انجــــام می گرفت؛ دو،  بــــودم،  که مــــن عهده دار  را 
یــــک روزنامه روزانه منتشــــر  تا اتاق بود. مــــا  ســــه 
می کردیــــم. در همــــان روزهــــای انتظار امام، ســــه، 
چهار شــــماره روزنامه منتشر کردیم. عّده ای آن جا 
بودیــــم که کارهــــای مربوط بــــه خودمــــان را انجام 

می دادیم.
آخر شــــب - حــــدود ســــاعت نه ونیم، یــــا ده بود 
گذرانده  را  ســــختی  وز  ر کوفتــــه،  و  خســــته  همه   -
بودنــــد و متفــــرق شــــدند. مــــن در اتاقی کــــه کار 
می کردم، نشســــته بودم و مشــــغول کاری بودم؛ 
داخل  از  صدایــــی  کــــه  این  مثــــل  دیدم  ناگهــــان 
حیــــاط می آیــــد - جلــــِو ســــاختمان مدرســــه رفاه، 
آمد  و  رفــــت   ِ

ّ
محل کــــه  دارد  کوچــــک  حیــــاط  یک 

لیکن  دارد،  در  کوچــــه  بــــه  هم  آن  البته  نیســــت؛ 
آن حیاط،  از  آمد نیســــت - دیــــدم  ِ رفــــت و 

ّ
محل

کســــی  این که  مثل  می آیــــد؛  گفتگویــــی  صــــدای 
آمد، کســــی رفت. پا شــــدم ببینم چه خبر اســــت. 
به  تنها  و  تــــک  کوچــــه،  از  امــــام  دیدم  وقــــت  یک 
طرف ســــاختمان می آیند! برای مــــن خیلی جالب 
را  ایشــــان  ســــالها  از  بعد  که  بود  هیجان انگیــــز  و 
می بینــــم - پانزده ســــال بود، از وقتی که ایشــــان 
را تبعیــــد کرده بودنــــد، ما دیگر ایشــــان را ندیده 
از  افتــــاد؛  ولولــــه  ســــاختمان،  در   

ً
فــــورا  - بودیــــم 

اتاقهای متعّدد - شــــاید حدود بیســــت، سی نفر 
آدم، آن جــــا بودنــــد - همه جمع شــــدند. ایشــــان 
ریختند  ایشان  دور  افراد  شــــدند.  ساختمان  وارد 
و دســــت ایشان را بوســــیدند. بعضیها گفتند که 

امام را اذّیت نکنید، ایشــــان خسته اند.
برای ایشــــان در طبقه باال اتاقی معین شده بود - که 
به نظرم تا همین ســــالها هم مدرســــه رفاه، هنوز آن 
اتــــاق را نگه داشــــته اند و ایــــام دوازده بهمن، گرامی 
می دارند - بــــه نحوی طــــرف پله ها رفتند تــــا به اتاق 
باال بروند. نزدیک پاگرد پله که رســــیدند، برگشــــتند 
طرف ما که پای پله ها ایستاده بودیم و مشتاقانه به 
ایشان نگاه می کردیم. روی پله ها نشستند؛ معلوم 
شــــد که خود ایشــــان هم دلشــــان نمی آید که این 
بیســــت، ســــی نفر آدم را رها کنند و بروند استراحت 
کنند! روی پله ها به قدر شــــاید پنج دقیقه نشستند 
 یادم نیست چه گفتند. 

ً
و صحبت کردند. حاال دقیقا

به هرحال، »خسته نباشــــید« گفتند و امید به آینده 
دادند؛ بعد هم به اتاق خودشان رفتند و استراحت 

کردند.
البتــــه فردای آن روز که روز ســــیزدهم باشــــد، امام از 
مدرســــه رفاه به مدرســــه علوِی شــــماره دو منتقل 
شــــدند که برِ خیابان ایران است - نه مدرسه علوی 
شــــماره یک که همسایه رفاه اســــت - و دیگر رفت 
و آمدها و کارها، همه آن جا بــــود. این خاطره به یادم 

مانده است.

خبــر

انقالب ضد بت بزرگ
هگمتانه، گروه اندیشــــه: حــــرف ما این اســــت: »انقالب، 
ادامه بعثت پیغمبر بــــود.« 98/01/14 این عبارت حضرت 
آیــــت اهلل خامنــــه ای را می تــــوان گویاتریــــن تعبیــــر درباره 
ت 

ّ
ماهیت انقالب اسالمی دانست. انقالبی که در آن »مل

ایران که پشــــت ســــر یک شــــخصّیت عظیمی مثل امام 
بزرگوار قرار میگیرد... یک بنای پوســــیده طاغوتِی خبیِث 
چندهزارســــاله را در مهم ترین نقطه  منطقه یعنی در ایران 
به هم میریزد و یک بنای اســــالمی درست میکند، همان 
ادامه بعثت پیغمبر است.« 98/01/14 در ماهیت بعثت، 
دو رکن بنیادین وجود دارد: »دینــــی بودن و ضّد طاغوتی 

بودن«.
امــــا آنچــــه در این میــــان اهمیــــت دارد، تبییــــن مصداق 
 بر علیه 

ً
»طاغوت« اســــت. »ما انقالب و نظاممان اساســــا

آمریکا شکل گرفت.
درســــت است که انقالب اســــالمی ایران رژیم پهلوی را از 
بین برد، اما این مبارزه، فقط مبــــارزه با رژیم پهلوی نبود؛ 
مبارزه بــــا حضور آمریکا و با ســــلطه و نفــــوذ آمریکایی ها 
بــــود که تا مغز اســــتخوان این ملت نفوذ کــــرده بودند.« 

79.05.05
بر اســــاس این تبیین که مصداق اصلــــی طاغوت، آمریکا 
اســــت، وقتی می گوییم »انقالب، ادامــــه ی بعثت پیغمبر 
بود.« یعنــــی قیام مردم »هــــم جنبه ی دینی داشــــت، هم 
جنبه ی ضــــّد آمریکایی داشــــت.« 99/10/19 زیــــرا »آمریکا 
در کشــــور مــــا فرعونّیت میکــــرد... موســــای زمــــان آمد، 
تخت وبخت این فرعــــون و دنباله روهای او را واژگون کرد 
و از بیــــن برد... و به وســــیله ی ایــــن مردم، آمریــــکا را از این 

مملکت بیرون کرد.« 94/06/18
اگر عملکرد آمریکا را از ســــال 32 تا ســــال 57 مرور کنیم، 
این حقیقت آشــــکار می شــــود که آمریکا در تمام سختی 
شــــکنجه ها، اعدام ها، چپاول هــــا، غارت ها،  ها، تبعیدها، 
فاجعه ها در طول این 25 سال، مستقیم و غیر مستقیم 
نقش داشــــته اســــت. در حقیقــــت »طرف قضیــــه اگرچه 
حکومــــت ظالــــم طاغــــوت و حکومــــت پهلوی بــــود، اما 
آمریکائی ها پشــــت ســــر این حکومت قرار داشــــتند؛ آنها 
بودند که آن را تقویت میکردند و به وسیله ی او بر همه ی 
امور کشور ما مسلط شده بودند.« 91/08/10 یعنی »ایران 
یکسره در مشــــت آمریکا بود... همه ی اجزای اصلی وجود 
کشــــور با اراده ی آمریکایی ها حرکت میکــــرد. 94/06/18 
حتی کار به جایی رســــید کــــه »آمریکائی ها ناگزیر شــــدند 
 داخل مسائل بشــــوند. امام بزرگوار را در سال 

ً
مســــتقیما

43 تبعید کردند« 
اما در این میان، آنچه »ضــــّد آمریکایی« بودن مبارزه مردم 
 یک هفته قبل 

ً
را آشــــکارتر میکند، این اســــت که »تقریبا

از قیام مردم قم، رئیس جمهــــور آمریکا -که آن وقت کارتر 
بــــود- در تهران، حمایت و پشــــتیبانی صددرصد خودش 
را از رژیم پهلــــوی و محّمدرضا ابراز کــــرد.« 99/10/19 بعد از 
آن بود که مردم، قیــــام همه جانبه ضد اســــتکباری و ضد 
آمریکایی را به اوج رســــاندند و در یک ســــال، طومار آنها را 

برچیدند.
علت دشمنی های آمریکا با ملت ایران �

 ، راز اصلی دشــــمنی آمریکا با ملت ایران بعد از انقالب نیز
همین مســــئله اســــت. رهبر معظم انقــــالب بارها تأکید 

ــــت مخالفت با نظام جمهوری اســــالمی 
ّ

کــــرده اند که »عل
این اســــت که جمهوری اســــالمی آمد دســــِت ســــلطه ی 
آمریکایی را از کشور کوتاه کرد؛ همه ی مسئله این است... 
اینها نوکر الزم دارند؛ جمهوری اســــالمی عّزت خود را به رخ 
اینها کشــــیده و اینها نمیتوانند تحّمل کنند.« 19/02/97 
دشــــمنی شــــان با ملت ایران نیــــز »به خاطر طرفــــداری از 
اسالم و ایســــتادگی در پای نظام اســــالمی و دفاع جانانه از 
آن است.« 81/10/19 لذا »هر حرکتی از سوی آمریکایی ها و 
هم پیمانانشان و همراهانشان انجام میگیرد، برای به زانو 
ت ایران است.« 

ّ
ت ایران است؛ برای تحقیر مل

ّ
درآوردن مل

93/11/19
عالوه بر این آمریکایی ها »با قطع نظر از نظام، با اســــتقالل 
کشور هم مشــــکل دارند.« 96.03.22 نمونه ی بارز آن هم 
نهضت ملی شــــدن صنعت نفت بود. حرکتی که مسئله 
اســــتقالل ملی را دنبال میکرد اما بــــا کودتای آمریکایی ها 

سرنگون شد.
مغالطه غرب گرایان برای تحریف ماهیت انقالب �

در نقطه ی مقابل »بعضی خیال میکنند دشــــمنی هایی 
که با ما می شــــود به خاطر این اســــت که ما ســــتیزه گری 
کرده ایم.«   انگشــــت در چشــــم اینهــــا 

ً
کرده ایم؛ ما دائما

خوشــــبینانه ترین  در  باطــــل،  خیــــال  ایــــن   25/03/95
حالت، ناشی از بی اطالعی از تاریخ است. نگاهی به تاریخ 
دشــــمنی های آمریــــکا و »تجربه های ملت ایران« نشــــان 
میدهد، آنــــگاه که ایران هیــــچ نزاعی با آمریکا نداشــــت، 
او در حال دشــــمنی و توطئه علیه ایــــران بود. یکی از این 
تجربه های تلخ تاریخی که عمق دشــــمنی آمریکا را با ملت 
ایــــران آشــــکار می کند، این بــــود که »در اّولیــــن ماه های 
آمریکا یــــک مصّوبه و  پیروزی انقــــالب، مجلس ســــنای 
ایران  اسالمی  جمهوری  علیه  شــــدیداللحنی  قطعنامه ی 
صادر کرد، دشــــمنی را به طور عملی شــــروع کــــرد؛ این در 
حالی بــــود که هنوز ســــفارت آمریــــکا در ایران بــــاز بود!« 

94/08/12
غرب گرایــــان در ادامه ی مغالطه خود، رابطه و دوســــتی با 
آمریکا را، تنهــــا راه محفوظ ماندن از دشــــمنی های آمریکا 
می دانند. این در حالی اســــت که همان تجربه های تاریخی 
نشان می دهد که رابطه با آمریکا به هیچ وجه دشمنی های 
آنها را با ملت ایران و جمهوری اســــالمی کم نمی کند. »آن 
کســــانی که خیال میکنند رابطــــه ی با آمریکا، دوســــتی با 
آمریکا موجب میشود که انسان از آسیب آمریکا محفوظ 

بماند، به این تجربه ی تاریخی مراجعه کنند.« 94/08/12
ملت ایــــران؛ همچنان در خط مبارزه ضــــّد آمریکایی اما در 
برابر مغالطــــات این عده ی اندک، ملت ایران با مقاومت 
بر همان نگاه »ضّد آمریکایی« خــــود و با اعتقاد به اینکه 
»این نگاه ضد غربی و ضد آمریکایی در انقالب اســــالمی، 
متکی است به یک تجربه  ى درست، به یک نگاه عقالنی 
درســــت، به یــــک محاســــبه  ى صحیــــح.«93.5.1، همان 
خط مبارزه قبــــل از انقالب را با قــــدرت ادامه می دهد و از 
آنجا که »انقالب یک امر مســــتمر اســــت... یک حقیقت 
مانــــدگار و حقیقــــت دائمی اســــت... و هیچ وقــــت تمام 
نمیشــــود.« 94/06/25 مبارزه ی »ضــــد آمریکایی« ملت 
ایران نیز تا غلبه کامل بر طاغوت و بت بزرگ ادامه دارد.

کاووسی: 

نصب یادمان های دفاع مقدس 
آنها  در شهر و مکان هایی که در 

خاطرات جنگ و بمباران وجود دارد 
و اردوهای خاطرات ماندگار دفاع 

مقدس در حوزه فرهنگی انجام 
شده است.



آگهي فراخوان تجدید مناقصه  و مزایده
اداره کل راه وشهرســازی اســتان همــدان در نظــر دارد پــروژه ذیل را با انجام فراینــد مناقصه عمومی یک مرحله ای بــه پیمانکار واجد 

صالحیت واگذار نماید.

مبلغ برآورد )ريال(موضوع مناقصهشماره مناقصه
مبلغ تضمین شرکت

در فرايند ارجاع کار )ريال(
صالحیت الزم

تجديد 99-13
تکمیل زيرسازی و روسازی 

حدفاصل خروجی رزن تا تقاطع 
2km وفس به طول

رتبه 5 راه و ترابری45.750.000.0002.288.000.000

مهلت دریافت اسناد مناقصه: از ساعت 13 تاریخ 99/11/13 تا ساعت 19 تاریخ 99/11/16
آخرین مهلت تحویل پاکات مناقصه: تا ساعت 19 تاریخ 99/11/26

تاریخ بازگشایی پاکات مناقصه: ساعت 9 صبح تاریخ 99/11/27
محل تحویل پاکت )الف( به صورت فیزیکی: دبیرخانه اداره کل واقع در خیابان سعیدیه، اداره کل راه و شهرسازی استان همدان

 www.setadiran.ir محل تحویل پاکات )الف، ب و ج( به صورت الکترونیکی:  سامانه تدارکات الکترونیک دولت
همچنین اداره کل راه و شهرســازی اســتان همدان در نظر دارد در اجرای ماده 8 و 9 قانون ســاماندهی و حمایت از تولید و عرضه مســکن، تعداد دو قطعه زمین با 
کاربری مســکونی در شــهرهای مالیر و نهاوند در مالکیت دولت، به شــرح مندرج در ســامانه تدارکات الکترونیک دولت به نشــانی www.setadiran.ir به صورت 

مزایده عمومی بر مبنای قیمت پایه کارشناسی رسمی دادگستری و با رعایت قوانین و مقررات با شرایط نقدی به فروش برساند.

مشخصاتشماره مزايده
نوع

کاربری

مساحت

)مترمربع(
وضعیت سندآدرسقیمت )ريال(

تجديد 1-99 ز
پالک ثبتی 1 فرعی 

از 693 اصلی
16.842.000.000عرصه 401مسکونی

مالير، خیابان 
صفرخانیان، کوچه 

شهید زنگنه

دارای سند تک برگ 
به نام دولت

مسکونی23/435/3185-99 ز
عرصه 

 324/25
اعیان 148

29.182.500.000

نهاوند، خیابان 
رسالت، روبه روی 

دادسرا، نبش 
کوچه بوستان يکم 

و دوم

دارای سند تک برگ 
به نام دولت

مهلت دریافت اسناد مزایده: از ساعت 13 تاریخ 99/11/12 تا ساعت 13 تاریخ 99/11/25
آخرین مهلت پیشنهاد قیمت: تا ساعت 19 تاریخ 99/11/25

تاریخ بازگشایی پاکات مزایده: ساعت 9 صبح تا تاریخ 99/11/26
www.setadiran.ir محل دریافت اسناد: سامانه تدارکات الکترونیک دولت

محل بازگشایی پاکات: سی متری سعیدیه، اداره کل راه و شهرسازی استان همدان

اداره ارتباطات و اطالع رسانی اداره کل راه و شهرسازی استان همدان تاريخ انتشار نوبت اول: 99/11/12            
تاريخ انتشار نوبت دوم: 99/11/13

15
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ف 
م.ال

)نوبت دوم(
تاريخ انتشار: 99/11/13            
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می کشــه! آدم  هنــوز 
می شــن! بســتری  هنــوز 
.................... هنــوز  کرونا
]کرونا در کمین است[
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حدیث

شیخ خیاط 5 ریال باقی مانده
 را  در عین نیاز به شاگردش داد

در قرآن کریم آمده است: مؤمنین دیگران را بر خود مقدم می دارند در عین 
نیازمندی، داشته های خود را به نیازمندان می بخشند.

حضرت امام علی علیه الســــالم می فرمایند: ایثار و از خود گذشتگی برترین 
صفات عالی انسانی است.

حکایت: شــــیخ عبد الکریم حامد نقل می کند، من شــــاگرد جناب شــــیخ 
رجبعلــــی خیاط بــــودم و روزی یک تومــــان اجرت می گرفتم در آســــتانه عید 
کل موجودی شــــیخ 15 تومان بود ایشــــان ده تومان آن را برنج تهیه کرده و 
بین نیازمندان تقســــیم کرد و 5 تومان باقی مانده را به من داد! من پیش 
خود گفتم شــــب عیدی خودش بدون پول به منــــزل می رود 5 ریال را توی 
کشــــو میز گذاشته و به نوعی فرار کردم شــــیخ که متوجه شد مرا دنبال و با 
اصرار پول را به من برگرداند تا عید را با آن بگذرانم در حالی که می دانســــتم 

خودش هم به آن نیاز دارد.
باید که جمله جان شوی تا الیق جانان شوی

گر سوی مستان می روی مستانه شو مستانه شو

آموزه های محمدی برای شهروند قرآنی

شــــرف مظهــــر  مجاهــــد  ای  ای 
هــــدف ره  در  جــــان  ز  گذشــــته  ای 
پیــــام حــــق  راه  بــــه  تــــو  شــــعار  بــــود 
ســــالم را  تــــو  مــــا  ز  درود  را  تــــو  مــــا  ز 
حمید سبزواری

حضرت امام علی علیه السالم:

خداوند برای گروهی کشته شدن و برای گروهی دیگر مرگ را مقـّرر نموده و 
هـرکدام به أجـل معین خـود آن گونه که او مقّدر کرده است می رسند؛ پس 

خوشا به حال مجاهدان راه خدا و کشتگان راه اطاعت او.
نهج السعاده، ج 2، ص 107

ایستگاه آسمان

میز مطالعه

عکس روز

تجدید بیعت مسؤوالن استان همدان با آرمان های واالی شهیدان شهیدان انقالب

شهید شمس الدین مرئی
انقالبی  جــــوان  فرهنگی:  گــــروه  هگمتانــــه، 
شهید "شــــمس الدین مرئی"، با اوج گرفتن 
جریان مبارزه بر علیه طاغوت و به راه افتادن 
راهپیمایی هــــا و فعالیت هــــای انقالبــــی، به 
عنــــوان یــــک جــــوان فعــــال و تأثیرگــــذار در 
مبارزات شــــرکت کرد و در راه پیــــروزی قیام 

بزرگ ملت ایران گام برداشت.
شهید شــــمس الدین مرئی یکم اسفندماه 
ســــال 1333 در شهرســــتان همــــدان و در 
خانــــواده ای مذهبــــی و ســــاده زیســــت بــــه 
آمد. پــــدرش جالل الدین نام داشــــت.  دنیا 
ســــال 1340 تحصیالت خود را آغــــاز کرد و تا 
ســــال اول مقطع متوسطه در رشــــته علوم 
انســــانی درس خواند. پس از آن در سازمان 
هواپیمایی کشور مشــــغول به کار شد و به 

همین دلیل به تهران مهاجرت کرد.

از همان نوجوانی با افکار عمیق و اســــتعمار 
ســــتیزانه حضرت امام خمینی)ره( آشنا شد 
ل اهلل در  و بــــا تعالیــــم برگرفتــــه از مکتــــب آ
هیأت های حســــینی، پا در مســــیر مبارزه با 

رژیم طاغوت نهاد.
با اوج گرفتن جریان مبــــارزه بر علیه طاغوت 
و به راه افتادن راهپیمایی ها و فعالیت های 
انقالبــــی، بــــه عنــــوان یک جــــوان فعــــال و 
تأثیرگــــذار در مبارزات شــــرکت کــــرد و در راه 

پیروزی قیام بزرگ ملت ایران گام برداشت.
، در  ســــرانجام پس از مجاهدت های بســــیار
بیســــت و چهارم بهمن ماه ســــال 1357 در 
پادگان جمشــــیدیه تهران هنگام تظاهرات 
رژیــــم طاغوت،  بــــر علیه  مردم مبــــارز تهران 
بــــر اثر اصابــــت گلولــــه مســــتقیم نیروهای 
شاهنشاهی به شــــهادت رسید و به کاروان 

عظیم شهدا پیوست.
آرامگاه وی در بهشــــت زهرای شــــهر تهران 
زیارتگاه عاشقان و دلدادگان است. یادش 

گرامی و راهش پر رهرو باد.
منبع: پایگاه جامع فرهنگ ایثار و شهادت استان همدان

»مهباد دختر کردستان«
داستانی  از روزهای پرآشوب منتهی به پیروزی انقالب

هگمتانــــه، گــــروه فرهنگی: »مهبــــاد دختــــر کردســــتان« تازه ترین اثر 
منیرالسادات موســــوی است؛ بانوی نویسنده ای که پیش از این دو 

کتاب از وی در انتشارات نیستان منتشر شده است.
»مهباد دختر کردســــتان« تازه ترین اثر منیرالسادات موسوی است. 
« و  بانــــوی نویســــنده ای که پیــــش از این کتاب »عشــــق بــــدون مرز

»زنبق های عاشق« از وی در انتشارات نیستان منتشر شده است.
موســــوی در این کتــــاب داســــتانی را در روزهای پرآشــــوب منتهی به 
پیروزی انقالب اســــالمی روایت می کند؛ روایتی عاشقانه و پرهیجان از 
دل روزهای پر تب و تاب دانشگاه تهران در بحبوحه سال های پایانی 
حکومت پهلوی. دختر جوانی که در رشته علوم سیاسی در دانشگاه 
تهران درس می خواند و به وضوح با بســــیاری از هم دوره ای های خود 

متفاوت است.
دختــــر خانواده ای شــــیرازی دارد و وضع مالی نســــبتا خــــوب؛ در زمره 
دانشــــجویان مسلمان و مقید است و بســــیاری از آداب دانشجویی 
در زمانــــه خودش را بــــه خوبــــی ادا می کنــــد، اهل کو ه نوردی اســــت 
و مطالعــــه و موضوعاتــــی از این دســــت. داســــتان کتــــاب از مواجهه 
عجیب پسر جوانی با نام شــــوان با وی آغاز می شود. پسری که مدعی 
اســــت مدت هاســــت او را تحت نظر دارد و در همــــان مواجهه اولش 
از او خواســــتگاری می کند. شوان اهل کردســــتان است و گرفتار یک 
درگیــــری درازدامن قومی و قبیله ای. دختر پیشــــنهاد ازدواج شــــوان 

را می پذیرد و همین مســــاله او را وارد یک ماجــــرای پرتعلیق و طوالنی 
می کند.

منیرالسادات موسوی نویسنده ای پرکار و حرفه ای است. سال های 
فعالیت ادبی در حوزه انقالب اســــالمی و دفاع مقدس و تحصیل در 
رشــــته تاریخ به او کمک کرده است که بتواند به خوبی از عهده روایت 
داستانی تاریخی برآید. روایتی که هم وفادار به جزییات حوادث تاریخی 
در زمان رخداد آن اســــت و مشــــخصات یک داســــتان با تمــــام فراز و 

فرودهای الزم برایش را داراست.
موسوی در زمره داستان نویسانی است که ســــاده می نویسد، اما در 
ســــطر به سطر داســــتانش تعلیقی را به جان مخاطب وارد می کند که 
او را آشکارا ناچار از ادامه دادن و دل سپردن به متن داستان می کند. 
داســــتان بلند مهباد نیز از این ویژگی مســــتثنی نیست و در کنار آن 
ظرافت های قابل تاملی در راستای پیوند سنت های کالمی و زیستی 

مردمان منطقه کردستان و جنوب ایران را در دل خود به همراه دارد.
با چنین پشــــتوانه ای داســــتان بلند »مهباد دختر کردستان« یک اثر 
داستانی قابل اعتنا و خواندنی برای تمام عالقه مندان به آثار داستانی 
تاریخی ایرانی است که از داستان چیزی بیشتر از قصه و از تاریخ چیزی 

بیشتر از بیان مطول حوادث را انتظار دارند.
کتــــاب نیســــتان رمان »مهبــــاد دختــــر کردســــتان« را در 706 صفحه 

منتشر کرده است.

عامل اصلی  موفقیت هاى 
امام خمینی )ره(

هگمتانه، گروه فرهنگی: عقل امام یکی از قوی ترین 
عقل ها بود؛ انساِن به این عاقلی من در عمر خودم 
ندیدم؛ انســــانی بــــود عاقــــل، دوراندیــــش، حکیم، 
آدم شناس، از جمله  کســــانی که فریبش نمی شود 
داد، بسیار پیچیده، بسیار تیزبین. این خصوصّیاتی 
بود که در امام بــــود، در آدم هــــاى معمولی، این طور 
 با هم  - خیلی کم پیدا می شــــود؛ 

ً
چیزها  - مخصوصا

یک دانه اش در یک انســــانی پیدا بشود، آن انسان 
انســــان بزرگی اســــت؛ همان قّوت پیش بینی امام 
و آینــــده را حدس زدن  - همین یــــک دانه، که بتواند 
آینده ها را حدس بزند  - در هر آدمی باشد، او یک آدم 
بزرگی است؛ امام این را داشت. آن عقل امام و قّوِت 
دّقت ذهنی امام در هر آدمی باشد، او یک آدم بزرگی 

است؛ که امام داشت.
آن متانــــت و بردبارى و حلم امام؛ اگر در یک مجلس 
صد نفــــر حرف هایی می زدنــــد که امام آنهــــا را قبول 
نداشت، تا الزم نمی دانست حرفی نمی زد و سکوت 
می کرد. حــــاال در حضــــور آدم معمولی تــــا یک کلمه 
که برخــــالف عقیده اش باشــــد، طوفانی در  بگویند 
، امام  روحش به وجــــود می آید که جواب بدهد! نخیر
که الزم می دانســــت؛  آن وقتی  این جورى نبود؛ مگر 
آن وقت بدون اینکه کسی حرفی هم بزند عقیده ی 
خودش را می گفت، اّما آن وقتی که الزم نبود، اگر صد 
نفــــر هم حرف می زدند ]حرفی نمــــی زد[؛ دیدید دیگر 
در وصّیت نامه ی ایشان، ایشان در آخر وصّیت نامه 
چند جمله اضافه کردند که من در مجلس خبرگان 
خواندم؛ یکی از آنها این است که حرف هایی به من 
نســــبت می دهند که خالف واقع است؛) صحیفه ى 
سیاســــی- وصّیت نامــــه ى  451؛  ص   ،21 ج  امــــام، 
الهی؛ »اکنون کــــه من حاضرم، بعض نســــبت هاى 
بی واقعّیت به من داده می شــــود و ممکن اســــت 
پس از من در حجم آن افزوده شــــود«( از این قبیل 

بود.
، ایشان  من رفتم خدمت ایشــــان در زمان بنی صدر
گفتند: این حرفهایی که این به من نسبت می دهد، 
از قول مــــن می گوید، همه اش خالف واقع اســــت. 
چون او در ســــخنرانی هایش گاهی می گفت که امام 
[ امام این جور است؛ چیزهایی را  این جور گفته، ]نظر
به عنوان نظر امام ذکر می کرد. خب، این خصوصّیتی 
ممتاز بود که حرفی که زده می شد او را برنمی آشفت 
 تحریک نمی کرد که حاال جواب بدهد و آنچه را 

ً
و فــــورا

به نظرش درست اســــت بگوید؛ عجله اى نداشت. 
ط بر 

ّ
این متانت، ایــــن بردبارى، این حلم، این تســــل

، در هر کسی باشد، او یک  نْفس، این ســــعه ی صدر
انسان بزرگی است. پس ببینید خصوصّیات بشرِى 
امام هر کدام به تنهایی جورى بود که هر کســــی یکی 
از آن خصوصّیات را داشــــته باشــــد، یــــک آدم بزرگ 
اســــت. و امام همه اش را داشــــت.اّما من به شــــما 
عرض می کنــــم، از من بپذیرید این حــــرف را: امام، با 
همه ی ایــــن خصوصّیات هم اگــــر آن عامل اصلی را 
نداشــــت، نه این انقالب پیروز می شد، نه شما مردم 
این جور عاشــــقش می شــــدید، نه می توانست این 
طوفــــان را در دنیا بــــه وجود بیاورد، نه می توانســــت 
در مقابل تهدید و ارعاب دشــــمن آن جور مثل کوه 
ِبایســــتد؛ عامل اصلی در موّفقّیت هاى این مرد، آن 
چیزِ دیگر بود؛ آن چیست؟ معنوّیت، ارتباط با خدا، 
تقوا، کار را براى خدا کــــردن، کار را حّتی براى نتیجه ی 

ظاهری اش انجام ندادن.
بارها ایشــــان می فرمود  -همه شــــنفته اند- که ما کار 
را براى نتیجه نمی کنیم، کار را براى تکلیف می کنیم؛ 
یعنی اگر فرض کنیم بعد از برگشــــتن امام از پاریس 
آمــــد اّتفــــاق نمی افتاد، بلکــــه بلعکس  آنچه پیش 
می شد  - مثاًل فرض کنید همه ی ماها را می کشتند، 
این کسانی که با امام ارتباط داشتند و ُدوروَبر ایشان 
بودند را می کشــــتند، خود امام را می گرفتند، یک بار 
ت را ســــرکوب می کردند 

ّ
دیگر تبعیــــد می کردند، مل

و کارهایــــی مانند اینهــــا می کردند  - امام احســــاس 
نمی کرد شکســــت خــــورده، باز هم اعتقاد داشــــت 
پیروز شــــده. همین هم بود؛ شکست نخورده بود. 
آن کسی که براى تکلیفش کار می کند، پیروزى او به 
این اســــت که موّفق بشود به تکلیفش عمل کند، 
پیروزى او به این نیســــت که به مقصودش دســــت 

پیدا کند.
به راه بادیه رفتن به از نشستن باطل

که گر مراد نجویم به  قدر وسع بکوشم
)سعدى. غزلّیات، از غزلی با مطلع: »هزار جهد بکردم 
که سّر عشــــق بپوشم / نبود بر سر آتش میّسرم که 

نجوشم«(
بیانات رهبر معظم انقالب در دیدار فرمانده 

و جمعی از پاسداران کمیته  انقالب اسالمی 1368.03.18

مسیر

کتاب های کودک 
به آرزوها و دغدغه های کودکان بی توجهند

هگمتانــــه، گــــروه فرهنگی: ســــرگروه بخش کودک 
بیســــتمین جشنواره ادبی شــــهید حبیب غنی پور 
آثار رســــیده بخش کودک جشــــنواره شهید  درباره 

حبیب غنی پور به نکاتی اشاره کرد.
پس از پایان گرفتن مراحل بررسی و اعالم نامزدهای 
بخش کودک بیســــتمین جشــــنواره ادبی شــــهید 
، ناصر نادری ســــرگروه این بخش،  حبیب غنی پــــور
گزارشــــی از تحلیل وضعیت کتاب های رسیده را به 

دبیرخانه جشنواره اعالم کرد.
در گزارش ارســــالی که با نگاهی دقیق به کتاب های 
تالیفی خالق داســــتانی کــــودک در ســــال 1398 در 
ایران، تهیه شده اســــت نکات و محورهای اساسی 

زیر به چشم می خورد:
* در برنامه ریزی ملی نشــــر کتاب داســــتان کودک، 
نوعی عدم ســــازوارگی بین موضوع هــــا، درونمایه ها 
، باتوجه بــــه تنوع  و گونه هــــای خلــــق متــــن و نشــــر
مخاطبــــان کــــودک در ســــنین متفــــاوت کودکــــی، 

احساس می شود.
* بــــا عنایت بــــه تفــــاوت مخاطبان از حیث شــــرایط 
اقلیمی، اقتصادی، جنســــیتی، فرهنگــــی و...، راهکار 
برون رفت از این چالش، توجه به تنوع، ذائقه، ذهن 

و احساس  آنان است.
، بی توجهی وســــیع و ژرف به  * با تحلیل محتوای آثار

نیازهــــا، آرزوها، دغدغه ها و...نســــل امــــروز کودکان 
و عــــدم بهره مندی از ظرفیت هــــای بی پایان ادبیات 
کهــــن، مخصوصا افســــانه ها و اســــطوره ها در خلق 
تصاویــــر خیــــال به خوبی احســــاس می شــــود. این 
موضوع در فرآیند حســــاس سوژه یابی، ریشه اصلی 

نداشتن جذابیت کتاب ها شده است.
* در بخش پرداخت داســــتانی، اســــتفاده نکردن 
از شــــیوه ها و شــــگردها و تمهیدهای خالق بیانی 
ضعف  پیرنگ،  منسجم  نکردن  طراحی  روایت،  در 
کلی، رعایت نکردن  شــــخصیت پردازی و به تعبیر 
اصــــول حرفــــه ای و فنی خلق داســــتان کــــودک از 
، زبان و خیال در برخی آثار مشهود  حیث ســــاختار

است.
* فقــــر مطالعــــه و کم توجهــــی به حساســــیت های 
ســــاختاری، روایی و... داســــتان کودک ازسوی برخی 

پدیدآورندگان، دلیل این وضع آشفته است.
* با وجود برخــــی تالش ها، همچنــــان کمبود منابع 
علمی مفید در حوزه ادبیات داستانی کودک بانگاه 

بومی و مورد کاوانه، وجود دارد.
* شــــرایط بغرنــــج اقتصــــاد نشــــر و ایجــــاد گره های 
روزافزون در چرخــــه تولید و توزیــــع و فروش کتاب، 
تدبیر و حمایت بیش از پیــــش مدیران دولتی این 

حوزه را می طلبد.

به زاللی آب
هگمتانه، گروه فرهنگی: کاریکلماتور نثر اســــت. بــــازی زبانی دارد تا 
بتواند گفتنی ها را دیدنی کند. کاریکلماتور طنز دارد و از نظر معنایی، 
 ، صراحــــت دارد. از چنــــد معنایی واژه ها ســــود می بــــرد. کاریکلماتور
معموال از بدیهیات و روزمره ها و دم دســــتی هاســــت. سابقه ای در 

ادبیات کهن به عنوان یک ژانر ندارد. 
اما می شــــود نمونه هایی در نثر و نظم از آن پیدا کرد. جمالت در این 
نــــوع از نثر با ذهن خواننده بازی می کنند و اندیشــــه هایی تو در تو را 
خلق می نمایند. در این ستون جمالتی به سبک کاریکلماتور آورده 

شده است.

آب راهش را پیدا می کند، سنگ می ماند و تنهایی هایش.
پنجه آفتاب، صورت زمین خشکیده را خراش داد.

پروانه عاشق دوباره به پیله پناه برد.
سکوت درخت، فریاد رویش است.

، باری به زاللی آب داشت. جویبار

کاریکلماتور

انتشار ترجمه آذری التین کتاب 
»شاخص های مکتب شهید سلیمانی« در 4 کشور

کتــــاب  فرهنگــــی:  گــــروه  هگمتانــــه، 
سلیمانی«  شهید  مکتب  »شاخص های 
که به قلم حجت االسالم شیرازی نوشته 
ترجمه  مختلــــف  زبان های  به  حاال  شــــده 
شــــده و یکی از ایــــن زبان ها، زبــــان آذری 
آذربایجان،  کشورهای  در  که  است  التین 
ترکیــــه، روســــیه و گرجســــتان بــــه چــــاپ 

رسیده است.
کتــــاب »شــــاخص های مکتــــب شــــهید 
انتشــــارت خط مقدم  ســــلیمانی« توسط 

و به قلم حجت االســــالم شــــیرازی به چاپ رسیده است. 
کتابــــی کــــه از مکتب حاج قاســــم در حوزه هــــای مختلف 
می گویــــد و حاال این کتــــاب به زبان هــــای مختلف ترجمه 
شــــده و یکی از این زبان ها، زبان آذری التین اســــت که در 
کشــــورهای آذربایجان، ترکیه، روسیه و گرجستان به چاپ 

رسیده است.
در بخشــــی از ایــــن کتــــاب آمده اســــت: »شــــاید خیلی ها 
ندانند که این بحث مکتب شهیدســــلیمانی از کجا و چه 
زمانی شــــروع شــــد؟ اما در مقدمه این کتاب آمده است: 
»حاج قاســــم یک مکتب است، زمانی که این جمله دهان 
به دهــــان پیچید که رهبــــر معظم انقــــالب در 27 دی ماه 
1398و در خطبه هــــای نمازجمعه تهــــران فرمودند: »ما به 

به   ، عزیز شــــهید  ســــلیمانی  حاج قاســــم 
چشــــم یک فرد نــــگاه نکنیم؛ به چشــــم 
یــــک مکتب نگاه کنیم. ســــردار شــــهید 
عزیز ما را به چشــــم یــــک مکتب، یک راه، 
، با این چشــــم  یک مدرســــه درس آمــــوز
نــــگاه کنیــــم.« مکتــــب، یک طــــرح جامع 
و منســــجم اســــت که بــــا جهان بینی  و با 
دستورالعمل هایی که ارائه می دهد، بشر 
را بــــه طرف کمــــال و هدفــــش راهنمایی 
می کند. عالمه مرتضی مطهری در تبیین 
واژه  مکتــــب آورده اســــت: »مکتــــب، یعنــــی نیــــاز به یک 
تئوری کلــــی؛ یک طرح جامــــع و هماهنگ و منســــجم که 
هدف اصلی آن، کمال انســــان و تأمین سعادت همگانی 
اســــت و در آن، خطوط اصلی و روش ها، بایدها و نبایدها، 
خوب هــــا و بدها، هدف ها و وســــیله ها، نیازهــــا و دردها و 
درمان ها، مســــؤولیت ها و تکلیف ها مشــــخص شــــده و 
منبع الهــــام تکلیف ها و مســــؤولیت ها بــــرای همه افراد 
باشد. اســـــالم، یک مکتب است. مکتــــــب اسالم، تئوری 
پیروزی انســــانیت بر حیوانیــــت، علم بر جهــــل، عدالت 
بر ظلم، مســــاوات بر تبعیــــض، فضیلت بــــر رذیلت، تقوا 
، با  بر بی بندوباری، و توحید بر شــــرک است. اســـــالم عزیز

چنین جهان بینی ای، مکتبی است جامع و واقع گرا.«


