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5 مركز درمانى 
همدان 
پلمب شدند

تقويت 
گردشگرى 
مهم ترين عامل 
توسعه شهر 

تكرار مثلث گرما
 قطع برق 
و اينترنت!
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دور جديد گرانى ها 
آغاز شده است
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انتخابات شوراها ياد

بى اهميت نشود
 1- بــا داغ شــدن فضــاى انتخابــات 
رياست جمهورى و ورود داوطلبان به مباحث 
و بيان مواضع و انتشار كليپ و اقالم تبليغاتى 

ديگر، فضاى انتخابات شوراها سردتر شده...

2

حماسه سازى رزمندگان همدان 
در آزادى خرمشهر

 بچه هاى همدان، بچه هاى صفا و عشق و اخالص در 
خرمشهر، حماسه اى بى همتا از خود به يادگار گذاشتند؛ 

عاشورامردانى كه نگذاشتند حرف امام(ره) زمين بماند.
مردانه جنگيدند و مظلومانه جان دادند؛ زندگى را دوست 

داشــتند، اما مى خواســتند حرف امام(ره) زمين نماند. 
خرمشهر بايد آزاد مى شــد و بهاى اين آزادى، رهايى از 
قفس تن بود. يك صدا شــدند و يكدل و يكرنگ با همه 

تفاوت ها و اختالف ها تا سايه شوم جنگ...

داوطلبان تا 15خرداد مهلت دارند

اعالم نهايى تأييد صالحيت ها

براى نخستين بار در همدان انجام شد

نقد رأى وكال

شهردار همدان خبر داد

ساخت بلوار قدر شمالى در مراحل پايانىساخت بلوار قدر شمالى در مراحل پايانى
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پيام تاريخ ،  تمدن و فرهنگ مادستان
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دوشنبه  3 خرداد ماه 1400  شماره 4042
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انتخابات شوراها بى اهميت نشود
 1- با داغ شدن فضاى انتخابات رياست جمهورى و ورود داوطلبان 
به مباحث و بيان مواضع و انتشار كليپ و اقالم تبليغاتى ديگر، فضاى 

انتخابات شوراها سردتر شده است.
اين شــرايط در وضعيتى كه فضاى كلى انتخابات همچنان سرد است 
مى تواند توان فعاالن سياســى را معطوف انتخابات رياست جمهورى 

كرده و از انتخابات شوراها غفلت شود.
2- درســت است كه انتخابات شــوراها يك انتخابات محلى و براى 
تشكيل شوراها به عنوان پارلمانى محلى برگزار مى شود و در مقايسه 
با انتخابات رياست جمهورى كه انتخاباتى ملى و سرنوشت ساز است 
از ميدان اثر كم ترى برخوردار اســت اما اين به معنى بى اهميت بودن 

انتخابات شوراها نيست.
اين اهميت در وظايف شــوراها و تاثير انجام آن در توســعه شهر و 

روستا و رفاه مردم مشخص مى شود.
3- از داليل داغ شــدن ســريع انتخابات رياست جمهورى تساه ل و 

همراهى با داوطلبان در تبليغات زودهنگام است.
به طورى كه برخى از داوطلبان حداقل از دو ســال قبل در حال تبليغ 
خود هســتند و در ايــن روزها نيز تبليغات آنها از صدا و ســيما نيز 

پوشش داده مى شود.
4- در انتخابات ديگر از جمله شــوراها اين شــرايط حاكم نيست و 
رسانه هاى رسمى نمى توانند ثبت نام داوطلبان يا مواضع آنها را پوشش 

دهند.
ضمن آنكه در اين انتخابات ها تمامى دستگاه هاى نظارتى هم  احساس 
وظيفه كرده و با تمام توان به ميدان آمده و كوچكترين حركت ها را نيز 

رصد و دائم به داوطلبان و فعاالن اين فضا هشدار مى دهند.
5- در استان هايى مانند همدان شرايط حتى متفاوت تر است به گونه اى 
كه نهادهايى كه وظيفه دارند براى دعوت مردم و افزايش مشــاركت 
برنامه عملياتى و اجرايى داشــته باشند، اين وظيفه را رها كرده و دائم 

قانون را يادآورى و مانع ايجاد شور و نشاط انتخاباتى مى شوند.
به قولى اگر مسئوليت انتخابات رياست جمهورى با استان هاى مانند 
همدان بود تاكنون هيچ يك از داوطلبان را مردم نمى شــناختند و شايد 

برخى از آنها هم صاحب پرونده تخلف انتخاباتى شده بودند!
6- تفاوت تبليغات انتخابات شــوراها با تاكيد بسيار بر رعايت قانون 
و تبليغات انتخابات رياســت جمهورى با بى توجهى به قانون تبليغات 
انتخابات رياســت جمهورى و پذيرش نياز به فرصت بيشــتر براى 
تبليغات داوطلبان رياســت جمهورى از ســوى همه مسئوالن، دليلى 
شــده تا انتخابات شوراها شور الزم را در مقايسه با انتخابات رياست 

جمهورى نداشته باشد
در حالى كه در ابتــداى هم زمان قرار دادن برگزارى اين دو انتخابات 
برخى اين همزمانى را ســبب افزايش مشاركت در انتخابات رياست 
جمهورى به دليل ماهيت فاميلى و محلى انتخابات شــوراها ارزيابى 

مى كردند.
7- تغيير اين شــرايط مى تواند با تسرى شــرايط تبليغات انتخابات 

رياست جمهورى به انتخابات شوراها رخ دهد.
به ايــن معنى كه مثال پس از مشــخص شــدن وضعيت صالحيت 
داوطلبان، تبليغات كم مانند آنچه داوطلبان رياست جمهورى انجام مى 
دهند، پذيرفته شود تا در فرصت تبليغات ، برنامه هاى اصلى تبليغاتى 

داوطلبان شوراها پيگيرى و انجام شود.
قطعا اين موضوع چون به نفع تمام داوطلبان اســت، تخلف و ناحق 

هم نخواهد بود.

بهزيستى خالفكار نيست
 مديركل بهزيستى استان همدان در رابطه با خبر تبديل سالن قرنطينه معلوالن در يكى از آسايشگاه هاى مربوطه به انبار مصالح توسط اين سازمان، 
مدعى شــد كه سالن مذكور در آسايشــگاه معلوالن حضرت ابوالفضل(ع) همدان تاكنون مجوز الزم از دفتر فنى سازمان بهزيستى براى نگهدارى 

معلوالن را دريافت نكرده است.
مهدى دينارى در گفت وگو با همدان آنالين، با اشاره به انتشار خبرى مبنى بر تبديل سالن قرنطينه معلوالن آسايشگاهى در امزاجرد به انبار مصالح 
توســط بهزيستى، تصريح كرد: اين انبار براســاس قرارداد وضع شده در زمره فضاهاى مازاد بهزيستى قرار داشته كه ارتباطى با نگهدارى معلوالن 

ندارد؛ چراكه شرايط موجود در انبار به هيچ  عنوان مناسب نگهدارى هيج فردى نبوده و تنها مى توان از آن مكان به عنوان انبار استفاده كرد.
وى با بيان اينكه آسايشــگاه معلوالن حضرت ابوالفضل(ع) فضايى بســيار وسيع و قابل توجه دارد، عنوان كرد: اين آسايشگاه 70 مددجو دارد كه 
خوشبختانه هيچ يك تاكنون به بيمارى كرونا مبتال نشده اند؛ براى قرنطينه معلوالن مشكوك و يا مبتال به كرونا اين مكان سالن و بسترهاى زياد و 

مناسبى را جهت نگهدارى اين عزيزان دارد.

5 مركز درمانى همدان پلمب شدند
 از هفته گذشــته تاكنون 314 مورد بازرســى از كلينيك و مراكز درمانى در همدان از سوى دانشگاه علوم پزشكى انجام 

شده است.
مدير نظارت و اعتبار بخشى دانشگاه علوم پزشكى در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران گفت: با شيوع بيمارى كرونا نظارت 

و بازرسى از مراكز ارائه خدمات درمانى در راستاى ارتقاى سالمت جامعه تشديد شد.
محمد كريمى بيان كرد: از 314 بازرسى 5 مورد پلمب شدند كه دو كلينيك دندانپزشكى، دو درمانگاه عمومى و يك مركز 

ليزر درمانى متخلف كه در خانه ليزر درمانى مى كرد، پلمب شدند.
وى با اشــاره به اينكه شيوع كرونا مى تواند از دندانپزشــكى ها انتقال يابد، افزود: تمامى دندانپزشكى ها بايد فاصله گذارى 
اجتماعى، شــيوه نامه هاى بهداشتى، تهويه مناســب و پاپوش براى بيمار را داشته باشند در غير اين صورت با كلينيك هاى 

متخلف برخورد قانونى انجام مى شود.

90 درصد معابر اسدآباد 
به نام شهداست

 اسدآباد- محمدجوادكوهى- خبرنگار همدان پيام: شهدا به عنوان 
طاليه داران و پرچم داران راستين عرصه هاى عشق و معرفت هستند و 
تجليل و تكريم از خانواده هاى شــهدا، جانبازان، آزادگان و ايثارگران 

سبب عزت و پااليش روح انسان مى شود.
رئيس اداره بنياد شهيد و امور ايثار گران شهرستان اسدآباد از تكريم و 
سركشى خانواده شهدا و ايثارگران در دو ماهه اول سال 1400 خبر داد 
و گفت: بر حسب وظيفه در دو ماهه اول سال جارى 54 مورد تكريم 

و سركشى انجام شده است.
صالح صابرى افزود: در شهرســتان اسدآباد 403 شهيد سرافراز وجود 
دارد كه 1398 مزار مطهر آنها داخل محدوده شهرى و 205 مزار مطهر 

آنها در سطح روستا هاى شهرستان قرار گرفته است.
وى در ادامه يادآور شــد: هم اكنون تنها 140 نفر از والدين شهدا در 
قيد حيات هستند و مابقى آنها به فرزندان شهيدشان پيوستند، همواره 
در جهت آرمان هاى شهدا و راه آنها گام بر مى داريم و اجازه نمى دهيم 
خداى ناكرده خون آنها پايمال شود، ما با حضور در منازل شهدا بخش 
بسيار كوچكى از ايثار و فداكارى هاى آنها را مورد تقدير قرار مى دهيم.

صابرى در ادامه از مصوبه ســال 99 شوراى شهر و شهردارى اسدآباد 
در خصوص احــداث موزه دفاع مقدس خبر داد و گفت: در ســال 
جارى منتظر گرفتن بودجه هســتيم تا پــروژه را آغاز كنيم و اين كار 
بزرگ مى تواند ماندگار باشد و جوانان ما از وصيت نامه هاى شهدا و 

وسايلى كه از آن عزيزان به جا مانده درس هاى بياموزند.
وى در ادامه از همكارى شــهردارى تشــكر نمود و گفت: 90 درصد 
معابر شهرستان به نام شهدا و آزادگان اين شهرستان نام گذارى شده و 
در ادامه سال جارى به دنبال محقق شدن 100 درصد اين امر هستيم.

صابرى از برنامه هاى ســوم خرداد 1400 نيز اشــاره اى به غبارروبى 
مزار مطهر شــهدا، سركشى و تكريم از خانواده هاى شهدا و جانبازان، 
تبليغات محيطى، و ارســال پيامك توسط اداره بنياد شهيد و امور ايثار 

گران با حضور و همكارى مسئولين شهرستان خبر داد.

بيانيه سپاه انصارالحسين(ع) استان همدان 
به مناسبت سوم خرداد

 در اين بيانيه آمده اســت؛ صحيفه زرين تاريخ انقالب، به سالروز 
«مقاومت ايثار و پيروزى» رسيده است. همان بهار جاويدانى كه در سوم 
خرداد 1361 اسطوره هايى چون «محمد جهان آرا»، «محمودشهبازى»، 
«حبيب ا... مظاهرى»، «حسين همدانى»، «محمود نيكومنظر» و«فريدون 
عيوضى» را در خود شــكوفا كرده است كه اينك به روح پرفتوحشان 

درود و سالم مى فرستيم.
خرمشهر حماسة دالورمردان بسيجى و ارتشى همدان را در سينه دارد 
كه 63 رزمنده درخونين شــهر، آسمانى شدند. نقش آفرينى نيروهاى 
تيپ محمد رســول ا...(ص) و تيپ سوم زرهى شهيد قهرمان از استان 
همدان در عمليات بيت المقدس با رمز يا على بن ابيطالب(ع) و حماسه 
فتح خرمشهر پس از گذشت ســى ونه بهار، همچنان به يادگار مانده 
است كه دوشادوش جوانان ايرانى ديگر توانستند به افتخارات ماندگار 

ميهن عزيزمان افزونى بخشند.
 ايران امروز، خرمى هاى زيادى در عرصه هاى علمى،فناورى،هسته اى، 
نظامى ، فرهنگى و سياســى را ثبت كرده و خواهد كرد. دســتيابى به 
غنى سازى 60 درصدى اورانيوم، دســتاوردهاى دفاعى و نظامى سپاه 
شــامل پهپاد پهن پيكر«غزه»، ســامانه موشــكى تمام ايرانى«9 دى»، 
رادار«چابك قدس» و نيز هدايت محور مقاومت كه به شــكرانه قادر 
متعال در آســتانه ســالروز مقاومت و ايثار و پيروزى، شاهد پيروزى 

مقاومت فلسطين در جنگ 12 روزه با رژيم صهيونيستى بوده ايم.
 ما سپاهيان سرافراز سپاه انصارالحسين(ع) همدان، مفتخريم كه مردان 
مقاومت در جهاد اسالمى  فلسطين، حالوت اين پيروزى را به ولى امر 
مسلمين جهان، تبريك گفته و با صالبت اعالم مى دارند: «ايران شريك 
پيروزى ماســت.» همانگونه كه امام خمينى(ره) فرمودند: «خرمشهر 
را خــدا آزاد كرد.» پيام امام خامنه اى عزيز هم به ملت فلســطين اين 
اســت: «خداوند عزيز و قدير را براى نصرت و عزتى كه به مجاهدان 

فلسطينى عطا كرد، سپاس مى گويم» و... «ا... غالب أمره»
 ما ضمن گراميداشت4 خرداد، روز دزفول «روز مقاومت و پايدارى»، 
نيزمعتقديم كــه 28 خرداد 1400 هم با همت ملت شــهيدپرورمان، 
حماســه سرنوشت ســاز و تاريخى ديگرى را در تداوم رزمايش هاى 
همدلى مبارزه با كرونا رقم خواهد زد و بار ديگر جشن ملى عظيمى 
 را در تقويــم انقالب درج خواهند كرد به اميد اينكه به زودى، پرچم 

ظهور حضرت وليعصر(عج) را نظاره گر باشيم.

كرونا، 19 مركز واكسيناسيون 
را فعال كرد

 رئيس مركز بهداشــت شهرســتان همــدان از 
فعاليت 19 مركز واكسيناســيون كرونا در همدان و  
واكسيناسيون ســالمندان باالى 75 سال متقاضى در 

مراكز روستايى خبر داد.
محمد خيرانديش در گفت وگو با فارس با اشاره به 
اجراى برنامه واكسيناسيون متولدين خرداد 1325 و 
قبل از آن، عليه ويروس كرونا در مراكز روســتايى 
و شــهرى اشاره كرد اظهار كرد: اين گروه هاى سنى 
مشمول برنامه از طريق تماس تلفنى مراقبين سالمت 

و بهورزان به واحدهاى بهداشتى دعوت مى شوند.
وى بيان كرد: افرادى كه پرونده الكترونيك سالمت 

ندارند مى توانند به سايت salamat.gov.ir و يا 
مراكز و پايگاه هاى بهداشتى براى تشكيل پرونده و 

ثبت شماره تماس مراجعه كنند.
خيرانديش به مراكز واكسيناسيون شهرستان همدان 
اشــاره كرد و گفــت: خيابان چمــران- 18 مترى 
حضرت  حرف هاى  فنى  دانشــگاه  صادقيه-كوچه 
زينب- بن بســت رســالت، مركز خدمات جامع 

سالمت امام خمينى (ره) آماده ارائه خدمت است.
وى بــا بيان اينكه خضر بلوار وحدت، كوچه جمعه 
فرعى ياس، مركز خدمات جامع سالمت امام حسين 
(ع)  از ديگــر مراكــز ارائه خدمات اســت افزود: 
بلوارشــهيد چيت سازيان پشــت انبارنفت، مركز 
خدمات جامع سالمت امام سجاد(ع) سومين مركز 

واكسيناسيون كروناست.

رئيس مركز بهداشــت شهرســتان همــدان با بيان 
اينكه چهار راه مزدقينه، كوچه شــهيدابوذرغفارى، 
كوچه شــهيد باهنر، باالتر از پارك، مركز خدمات 
جامع سالمت بوعلى ســينا نيز مركز ديگرى براى 
واكسيناسيون انتخاب شــده است خاطرنشان كرد: 
انتهاى حصار وليعصر راه روســتاى على آباد، مركز 
خدمات جامع ســالمت وليعصر (عج)نيز خدمات 
ارائه مى دهد. وى به ، مركز خدمات جامع ســالمت 
قدس اشــاره كرد و افزود: خيابان توحيد ششــصد 
دســتگاه، مركز خدمات جامع سالمت كوى خاتم 
آماده ارائه خدمات اســت. خيرانديش با بيان اينكه  
مركز خدمات جامع ســالمت جورقــان در خيابان 
امام اين شهر، خيابان آزادى، جنب دبيرستان فاطمه 
الزهرا،  آماده ارائه خدمات است عنوان كرد: در قاسم 

آباد - خيابان امام خمينى، كوچه شــهيد كار پرداز، 
نبش كوچه شهيد ترابى، مركز خدمات جامع سالمت 

قاسم آباد براى خدمات رسانى انتخاب شده است.
وى از آموزشــگاه بهورزى در بلوار خواجه رشــيد 
كلينيك شــيخ الرئيس ســابق روبروى شركت گاز 
ســخن گفت و افزود: مركز خدمات جامع سالمت 
جــوالن در بلــوار آيت اله تالهى جنب دبيرســتان 

هجرت خدمات ارائه مى دهد.
رئيس مركز بهداشت شهرستان همدان گفت: مركز 
خدمات جامع سالمت ســميعى باباطاهر در ميدان 
عين القضات- فرعى باباطاهر- طبقه فوقانى مسجد 

حضرت ابوالفضل  آماده ارائه خدمات است
وى به مركز خدمات جامع ســالمت ســميعى در 
شــهرك مدنى فاز 2 انتهاى پارك شــهرك بلوك 7 

اشــاره كرد و گفت: مركز خدمات جامع ســالمت 
سعدى در اين شهرك در  فاز يك -كوچه گلفام يك 
(كوچه كالنترى) -كوچه شهيد عمادى جنب پارك 
گلچين طبقه باالى اورژانس 115  براى خدمات دهى 

آماده است.
خيرانديش مركز خدمات جامع ســالمت فرهنگيان 
در شــهرك فرهنگيان فاز يك ميــدان معلم خيابان 
دانش آموز را از ديگر مراكز واكسيناسيون نام برد و 
افزود: ميدان امام خمينى، ابتداى خيابان تختى، جنب 
دبيرستان حاجى بابايى، مركز خدمات جامع سالمت 

شهدا آماده ارائه خدمات است.
وى مركز خدمات جامع ســالمت فرشــچيان در 
دره مرادبيگ، خيابان شــهيد نظرى روبروى مسجد 

محمديه را از ديگر مراكز واكسيناسيون معرفى كرد.

1- مناظره داوطلبان با هم به بعد از مشــخص شــدن نتيحه بررسى 
صالحيت ها موكول شــده است. گويا پس از دعوت جهانگيرى براى 
مناظره و دفاع از عملكرد دولت چند داوطلب براى مناظره با وى اعالم 
آمادگى كرده اند. گفتنى است اين مناظره ها در تلويزيون هاى اينترنتى 

انجام خواهد شد.
2- داوطلبــان، معرفى معاون اول خود را آغاز كرده اند. گويا اين اقدام 
براى آشــنايى مردم با مديران دولت احتمالى، انجام شده است.گفتنى 
اســت صفايى فراهانى از ســوى تاج زاده به عنوان معاون اول معرفى 

شده است.
3- تبليغات انتخاباتى با ماسك آغاز شده است. گويا درج نام داوطلب 
بر روى ماسك از جمله اقدامات تبليغاتى در اين دوره انتخابات است. 

گفتنى است تصاويرى از اين نوع تبليغات منتشر شده است.
4- رد يــا تاييد صالحيت احمدى نژاد بحث هاى بســيارى را ايجاد 
كرده است. گويا در صورت تاييد وى، يكى از داوطلبان اصلى از ادامه 
رقابت انصراف خواهد داد. گفتنى اســت اكثر پيش بينى ها حكايت از 

رد صالحيت احمدى نژاد دارد.
5- دانشجويان همدانى به انتخابات شوراها ورود كرده اند. گويا چند 
تشكل دانشــجويى قصد معرفى داوطلبان در قالب ليست و فعاليت 
در انتخابات شــوراها را دارند. گفتنى است فعال شدن دانشجويان از 

عوامل موثر بر ايجاد شور و نشاط انتخاباتى است.

 دفاع مقدس ما انســان ساز است و همگى 
موظف هســتيم بــه خوبى دفــاع مقدس را 
براى نســل جوان تبيين كنيم و بسترسازى را 
به نحواحســن انجــام داده و اجازه نمى دهيم 
ارزش ها و آرمان هاى دفاع مقدس محدود به 

احزاب و بازيچه آنها شود.
مديــركل حفظ آثار و نشــر ارزش هاى دفاع 
مقدس اســتان همدان گفــت: عمليات هايى 
در طول دفاع مقدس شــكل گرفته اما مى توان 
گفت اوج نتيجه گيرى اين سلسله عمليات ها، 
عمليات بيت المقدس اســت. ايــن عمليات 
آغاز يك تغيير اســتراتژى بين نظام جمهورى 
اسالمى و انقالب اسالمى با دنيا بود و به نوعى 
باعث تحميل تغيير استراتژى دشمن از تهاجم 
به دفاع شــد و دشــمن تا آخر اين استراتژى 
را حفظ كــرد و اين از خاصيت عمليات فتح 

خرمشهر يا همان بيت المقدس است.
مهدى ظفرى در جمع خبرنگاران به مناسبت 
گراميداشــت سالروز آزادســازى خرمشهر و 
عمليات بيت المقدس، با اشاره به اصل مقاربت 
در جنــگ و اهميت اين اصل در شــروع و 
پايان جنگ مطرح كرد: جنگ ســطوحى اعم 
از راهبردى، اســتراتژى و عملياتى و تاكتيكى 

دارد كــه در ســطح راهبردى معموالً كســى 
جنگ را لمــس نمى كند بلكه چيزى كه حس 
مى شــود صحنه تاكتيك است و اصل مقاربت 
در سطح راهبردى است كه عامى تر بگويم اگر 
در ســطح راهبردى با استفاده از اصل مقاربت 
حداقل يكى از كشــورها و قدرت هاى بزرگ 
در آن زمان، مخالفت مى كردند، جنگ شروع 
نمى شد و يا هشت سال به طول نمى انجاميد. 
ســازمان ملل هم زمانى كه ما تغيير استراتژى 
داشتيم و از دفاع به تهاجم رسيديم، به مسأله 

ورود پيدا كرد.
وى مقصود حضرت امام(ره) از بيان جمالت 
«خرمشــهر را خدا آزاد كرد» و «فتح خرمشهر 
فتح خاك نيســت، فتح ارزش هاســت» اين 
دانســت كه مــا بايد هم نگــرش جمهورى 
اســالمى و هم حكومت اسالمى داشته باشيم 
و افزود: قسمت عمده جامعه بر اين باور است 
كه جمهورى اسالمى همان حكومت اسالمى 
اســت، امام راحل نيز ســعى بر متوجه كردن 
مردم و فرماندهان رزم كه چارچوب تفكرشان 
محدود به جغرافياى انســانى و سياسى كشور 
بود، نسبت به حركت عظيم و مقدس حكومت 

اسالمى را داشت.

ظفــرى در ادامه بيــان كرد: امــروزه يكى از 
مشــكالت اساسى ما اين اســت كه همه در 
قالب جمهورى اســالمى ايــران فكر مى كنيم 
در صورتى كه ما هدفــى واالتر از جمهورى 
اســالمى، يعنى حكومت اسالمى داريم كه در 
اصل جمهورى اســالمى جزئــى از حكومت 

اسالمى است كه قرار است توسعه پيدا كند.
وى با اشــاره به اينكه تفكر شــهيد سليمانى 
تفكــر انقالب اســالمى اســت و جمهورى 
اســالمى برگرفتــه از اهــداف و ارزش هاى 
حكومت اسالمى است، خاطرنشان كرد: امام 
راحل جمله اى دارند كه اگر مسئوالن در نظام 
جمهورى اســالمى به دنبــال ايجاد حكومت 
اسالمى نباشند خائن هستند حتى اگر به مردم 

خدمت كنند.
ظفرى با بيان اينكه ارتباط با آمريكا را براساس 
مصلحت و حكمت پذيرفته ايم و ما با دشمنان 
به لحاظ مصلحــت و حكمت كنار آمده ايم و 
پايان هر قطعه از تاريخ تخاصم دشمن شروع 
دستاوردها و برخوردهاى بعدى است، گفت: 
هيچ گاه تقابل اعتقادى ما پايان نمى بايد چراكه 
ما بر خالف آمريكا به دنبال ايجاد حكومت و 
تمدن اسالمى هستيم و نوع حاكميت و ايجاد 

تمدن ما در تضاد است.
ظفرى با اشــاره بــه آثــار و زندگينامه به جا 
مانــده از 505 شــهيد كه در باغ مــوزه دفاع 
مقــدس همــدان نگهدارى مى شــود، مطرح 
كرد: از برنامه هاى اداره كل حفظ آثار و نشــر 
ارزش هاى دفاع مقدس، تبديل كردن باغ موزه 
دفاع مقدس همدان به كانون مركزى برگزارى 
يادواره شــهداى مدافع حرم كشــور است و 
هر يك از اســتان ها مى توانند هر ساله يادواره 
شهداى مدافع حرم خود را در همدان برگزار 

كنند.
وى بيان كرد: بايد با مردم حركت كنيم، تكميل 
ايــن دو فاز هزينه بر اســت و چون باغ موزه 
متعلق به مردم اســت و مردم مشكل معيشتى 
دارنــد، صحيح نيســت در اين شــرايط كار 

فرهنگى صورت بگيرد.
ظفرى افزود: در سالروز آزادسازى خرمشهر از 
100 كتاب كه متعلق به ســال 99 و در حوزه 
دفاع مقدس است، رونمايى مى شود و با توجه 
به نقش همدان در عمليات دفاع مقدس، سوم 
خرداد امسال همايش مردمى براى بزرگداشت 
ايــن روز ســاعت 6 عصــر در ميــدان امام 

خمينى(ره) برگزار مى شود.

 حقوق بشــر از مقوله هاى مهم در تمامى 
ابعاد دانش حقوقى است به طورى كه چه به 
لحاظ نظرى و چه به لحاظ علمى باعث ايجاد 

تحول و علم بلوغ شده است.
به همين منظور براى وكال به عنوان مهمترين 
اركان علم حقوق در بعد كاربردى هم حقوق 
بشــر حائز اهميت اســت. تا جايى كه تأثير 
بســيار زيادى و نحوه تعامل وكيل با دستگاه 

قضا و موكل خود دارد. 
در سال هاى اخير هميشــه كميسيونى تحت 
عنوان حقوق بشــر در كانون وكالى همدان 

فعاليت داشته و ارائه خدمت كرده است. 
در هميــن راســتا رئيس كميســيون حقوق 
بشــر كانون وكالى همــدان با بيــان اينكه 
حساســيت ها باعث مى شــود كار در زمينه 
حقوق بشــر تا حدودى دشــوار باشد گفت: 
ناآشــنايى با مفاهيم حقوق بشر حتى در بين 
برخى از وكال باعث شده كه كميسيون حقوق 
بشر تحت تأثير ساير عملكردهاى كانون قرار 

بگيرد.
وحيد جاليى با اشاره به اينكه در دوره جديد 
آيين كار داخلى اين كميسيون تغيير و به روز 
شده است گفت: در اين دوره اركان جديد را 
وارد كميسيون كرده ايم و بعد از تصويب آن 
توســط هيأت مديره كانون وكال با آيين كار 

جديد كار خود را آغاز كرديم.
وى افزود: در همين راستا كميته هاى مستقل 
از نظر فعاليت تشــكيل داديم و مواردى مثل 
محيط زيســت، حقوق زنان، اقليت ها و... را 

در اين كميته ها بررسى و پيگيرى كرده ايم.
وى همچنين با بيان اينكه كميته دانشــجويى 
نيز در اين دوره فعاليت پررنگ ترى را از خود 
نشان داد افزود: با اينكه كميته  دانشجويى در 
ادوار مختلــف كانــون وكال فعاليت داشــته 
اســت اما در ايــن دوره اين كميته مســتقيم 
زير نظر كميســيون حقوق بشر فعاليت خود 
را دنبال كرده اند تا هم از توانايى و اســتعداد 
دانشجويان استفاده شــود و هم اينكه آنان با 
اســاس كار وكالت به صــورت عملى و از 

نزديك آشنا شوند.
جاليــى تأكيــد كــرد: در ســال 1398 نشســت 
علمــى حضــور اطفــال در محاكم دادگســترى 
ــد  ــران ارش ــان و مدي ــور روانشناس ــا حض ب
دادگســترى در كانــون وكالى همــدان برگزار 
شــد كــه مــورد اســتقبال و اقبــال بســيارى از 

وكال قــرار گرفــت.
وى عضويــت كانون همــدان در برنامه ملى 
رفع تبعيض و خشونت عليه زنان را از ديگر 
اقدامات اين كميســيون برشــمرد و گفت: 
دبيرخانه ايــن برنامه در آذربايجان شــرقى 
اســت كه فعاليت هاى علمى و پژوهشــى با 
حضور كانون هاى وكالى استان هاى مختلف 
در آن در حال انجام اســت و كانون همدان 
از نخستين كانون هاى عضو در اين برنامه به 
شــمار مى رود. به همين علت پيشنهاد شده 
اســت بعد از ايجاد شــرايط مطلوب از نظر 
بيمارى جلســه بعدى ايــن برنامه به ميزبانى 

همدان برگزار شود.
وى تأكيد كرد: آشنايى با حقوق بشر صرفًا در 
دعاوى سياسى كاربرد ندارد بلكه دستاوردها 
و امكانات خوبى را براى وكيل فراهم مى كند 
تا بتواند با اســتناد به كنوانسيون هاى حقوق 
بشرى كه ايران عضو آن است عملكرد بهترى 

را ارائه كند.
كميســيون  رئيــس  راســتا  هميــن  در 
پژوهش هــاى حقوقى كانون وكالى همدان 

نيــز تصريح كرد: اين كميســيون كه قبًال با 
عنوان كميسيون انتشارات در كانون همدان 
فعاليت داشته است در اين دوره با تغيير نام 
و كاركرد برنامه هــاى متعددى را در ارتقاء 
جايــگاه علمــى و اجتماعــى كانون وكال 

است. كرده  پيگيرى 
مهــدى  نجفــى ضيا با بيــان اينكــه در اين 
كميسيون همايش هاى مهمى با حضور اساتيد 
تراز اول كشــور برگزار شــده است گفت: 
متأســفانه در سال گذشــته با شروع بيمارى 
كرونا و رعايت پروتكل ها انجام جلســات با 
حضــور باال و برپايــى همايش ها تحت تأثير 
قــرار گرفت و كانــون وكالى همــدان نيز 
نتوانست برنامه هاى متنوعى را در اين بخش 

داشته باشد.
وى بــا بيــان اينكه جلســه نقــد رأى براى 
نخستين بار در همدان با ورود اين كميسيون 
اتفاق افتاد عنوان كرد: جلســه نقد رأى براى 
اولين بار در كشــور و به طور قطع نخستين 
بار در اســتان با دعوت از قاضى صادر كننده 
رأى به منظور دفاع از رأى صادر شده برگزار 

شد و از بين آراى متعددى كه وجه اجتهادى 
و اســتداللى و مطلب جديد بودنش باال بود 
يك رأى انتخاب و مورد بررسى قرار گرفت.

نجفى ضيا تأكيد كرد: به همين منظور از وكال 
اهل تحقيق و پژوهش و اســاتيد دانشگاهى 
دعوت شد و در فراخوانى از عالقه مندان كه 
در رابطه با اين رأى اظهارنظرى داشتند براى 
حضور در جلسه دعوت و در نهايت 4 وكيل 
با عنوان منتقد مركب از اســاتيد و وكال براى 

بررسى رأى انتخاب شدند.
وى همچنيــن در خصــوص فعاليت هــاى 
فرهنگى و انتشاراتى كانون گفت: پيش از اين 
نشــريات فرهنگى در كانون همدان به چاپ 
رسيده است كه مقاالت توسط وكال براى آن 
ارســال و منتشر شده است در كنار آن امسال 
نشريه سياسى اجتماعى قلم وكيل با همكارى 
روابــط عمومــى كانــون وكال در خصوص 
اســتقالل وكال و كانون هاى وكال در همدان 
منتشر شــده اســت كه از همكاران دعوت 
مى شــود مقاالت خود را به منظور انتشار در 

هر دو نشريه ارسال نمايند.

براى نخستين بار در همدان انجام شد

نقد رأى وكال

اجازه بازيچه شدن آرمان هاى دفاع مقدس را 
به احزاب نمى دهيم
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ايميل

 ايــن  روزها بعد از كرونا، رعايت پروتكل هاى بهداشــتى، گرد و 
غبــار، آلودگى هوا، گرانى و تورم و مدرســه آنالين نوبت به امتحان 
آنالين دانش آموزان همزمان با قطع برق شــده اســت كه  استرســى 
مضاعف به جان پدر و مادرها و دانش آموزان انداخته اســت. اگر در 
زمان امتحان آنالين برق برود و اينترنت نداشــته باشيم چكار كنيم؟ 
اداره برق هم در پاســخ اعالم كرد به جدول قطعى برق نگاه كنيد در 
صورت همزمانى امتحانات با قطعى برق دانش آموزان جابه جا شــوند 
كه بايد به اين راهكار اداره برق يك خسته نباشــيد و دســت مريزاد 
حسابى گفت كه ما را با استرس بعدى كه كجا فرزندانمان را بفرستيم 
كه هم برق باشد و هم اينترنت و هم به موقع به مكان مورد نظر برسد 

براى امتحان روبه رو كرده اند. 
*پناهى از همدان

 چند روز گذشــته  سوار تاكســى شدم راننده هم به شدت سرفه 
مى كرد و همه مســافران با ناراحتى نشسته بودند كه يكى از مسافران 
جرأت كرد و به آقاى راننده گفت شما كرونا داريد؟ راننده كه حسابى 
عصبانى شده بود گفت من چند روز است كه به دكتر مى روم و تمام 
آزمايشــات را انجام داده ام اما گفتند كه كرونا نيســت و حساسيت 
فصلى اســت. چند هفته بعد بر حسب اتفاق دوباره سوار آن تاكسى 
شــدم و ديدم كه راننده در كمال صحت و ســالمت رانندگى مى كند 
و گفتم خوشــحالم كه خوب شديد، او گفت متأسفانه كروناى من با 
آزمايشات اوليه مشخص نشد و بعد از يكى دو هفته مشخص شد كه 
كرونايم مثبت اســت...با اين اتفاق به اين موضوع رسيدم كه  در يك 
هفته اوليه چند مسافر را با خود جابه جا كرده و چند خانواده را آلوده 
كرده اســت؟ آنطور هم كه رسانه ها اعالم كرده اند حدود 500 راننده 

تاكسى تا به حال  به كرونا مبتال و فوت شده اند. 
به نظر بهتر نيست بعد از كادر درمان به فكر رانندگان تاكسى باشيم كه 
واكسينه شوند تا هم خود و هم خانواده  خودشان و همه افراد جامعه 

در امان باشند.
*  شهروندى از همدان

 بعد از گذراندن پيك چهارم كرونا و فوتى هايى كه روزانه به 500
نفر هم رسيده بود و عيد را به كام همه ما تلخ كرد انتظار مى رفت كه 
حداقل ديگر مردم تا شكســت كامل كرونا ديگر به مسافرت نروند و 
مراســم عروسى و عزا و ... نگيرند ولى چند روزى است وقتى از سر 
كار به منزل مى رويم با پالك هاى غيربومى روبه رو مى شويم و شاهد 
عزا و عروســى ها با همان شــدت و حدت عيد هستيم حال كه مردم 
به فكر خودشــان نيستند بهتر نيســت دولت فكرى به حال جامعه و 

سالمت مردم بكند.
* قائم پناه از همدان

درختان شيرين سو 
سمپاشى مى شود

 كبودرآهنگ- خبرنگار همدان پيام-شهردار شيرين سو از 
آغاز سمپاشــى و آفت زدايى درختان براى پيشگيرى از آفات 

و بيمارى هاى فضاى سبز شهرى خبر داد.
شــهردار شــيرين ســو بــا اشــاره بــه آغــاز سمپاشــى درختــان 
ــات سمپاشــى و  و فضــاى ســبز شــيرين ســو گفــت: عملي
محلــول پاشــى درختــان فضــاى ســبز  پــارك هــا و معابــر 

اصلــى شــهر بــا رعايــت كامــل اصــول فنــى و بــا اســتفاده از 
ســموم اســتاندارد توســط اكيــپ خدمــات شــهرى و فضــاى 

ســبز شــهردارى آغــاز شــد.
ســيد مصطفى موســوى با اعالم اين خبر افزود: اين اقدام با 
توجه به لزوم سمپاشــى درختــان در فصل بهار با هدف دفع 
آفات نباتى و مبارزه با بيمارى هاى گياهى، جلوگيرى از تكثير 
شــته ها و حفاظت از درختان، هر ســاله در سطح شهر انجام 

مى پذيرد.
ــه موقــع درختــان  ــه اهميــت ســم پاشــى ب ــا اشــاره ب وى ب

تصريــح كــرد: از جملــه آفــات مهــم ايــن فصــل، شــته هــا 
و بــرگ خوار هــا هســتند كــه ايــن آفــات عــالوه بــر تغذيــه 
ــه  ــنتز، خســارت ب ــر فتوس ــالل در ام ــى، اخت ــيره گياه از ش
ناقــل  درختــان،  خشــكيدگى  و  شــهرى  ســبز  فضــاى 

ــتند. ــز هس ــى ني ــاى ويروس بيمارى ه
موســوى در پايــان از شــهروندان تقاضــا كــرد تــا بــا اكيــپ 
محلــول پاشــى شــهردارى همــكارى كننــد و از بــاز گذاشــتن 
درب و پنجــره و پــارك خــودرو در محــل هــاى سمپاشــى 

خــوددارى كننــد.

 مالير - خبرنگار همدان پيام: ظرفيت هاى بكر و طبيعى  
شهر زنگنه در حوزه گردشگرى و وجود سوغات سراهاى 
متعدد در اين شهر باعث شده است كه زنگنه توسعه خودرا 
در مسير گردشگرى ببيند و براى اين امرمهم نيز تالش كند .
شهر زنگنه با حدود 914 نفر جمعيت و 240 خانوار در 25 
كيلومترى شهرستان مالير واقع شــده است. وجود باغات 
انگور، و درختان بى شــمار آلبالو و گيالس طبيعت چشم 

نوازى را براى رهگذران ايجاد كرده است.
شهردار زنگنه در جمع خبرنگاران گفت: زنگنه ظرفيت هاى 
بسيار خوبى را در  جاذبه هاى طبيعى گردشگرى دارد كه اين 
مهم بايد به عنوان  يكى از محورهاى توســعه اين منطقه در 

اولويت قرار گرفته و به كشور معرفى شود.
حجت ا... يارمحمد به ظرفيت سرشــار اين شهر در توليد  
آلبالو و گيالس اشــاره كرد و افزود: به دليل  داشــتن اين 
ظرفيت باال و زيبايى هاى بى نظيرش در ســه فصل  بهار ، 
تابستان و پاييز و برگزارى جشنواره آلبالو بايد از اين فرصت 
اســتفاده كنيم تا زنگنه به يك مسير گردشگرى تبديل و به 

كشور شناسانده شود.
وى  بيان كرد: جشــنواره آلبالو فرصت بسيار مناسبى براى 
شناســاندن ظرفيت هاى گردشــگرى اين شهر است و مى 
خواهيم با تشــكيل يك تشــكل با محوريت شــهردارى 
جشنواره آلبالو را در ســطح وسيع برگزار كنيم تا سوغات 

زنگنه به هم وطنانمان در سطح كشور شناخته شود.
يارمحمد افزود: هر ســال در فصل بهار و تابســتان شاهد 
افزايش جمعيت  اين شــهربه ســه هزار نفر هستيم كه اين 
افزايش جمعيت به دليل زيبايى هاى خداداى و طبيعى اين 

شهر است.
وى توسعه مبلمان شهرى را از ديگر اولويت هاى شهردارى 
زنگنه برشــمرد و گفت: با وجود تالش هاى بســيارى كه 
توســط شهرداران اين شهر انجام شــده، اما مبلمان شهرى 
مورد غفلت واقع شده و بيشــتر روى مباحث عمرانى كار 

شده است.
شــهردار زنگنه ادامه داد: در اين راســتا از ســال گذشــته 
تاكنون ســه برج نورى براى روشنايى پارك و ورودى شهر 
خريدارى و نصب و روشــنايى معابر و تيرهاى چراغ برق 
اصالح و ترميم شد و براى خريد و نصب تلويزيون شهرى 

نيز رايزنى هاى اوليه صورت گرفته است.
يارمحمد بيان كرد: براى آذين بندى سوغات سراها و كسبه، با 
كسبه و اصناف شهر زنگنه رايزنى شد تا روشنايى اين نقاط 
نيز مد نظر قرار گيرد و بــا توجه به تردد باالى اين محور، 

براى روشنايى در شب مشكلى نداشته باشيم.

وى با بيــان اينكه دفــن زباله ها در اين شــهر به صورت 
غيربهداشــتى و در نزديكى ريل راه آهن انجام مى شد گفت: 
در ايــن رابطه محل جديد دفن زباله حفر و در حال حاضر 
زباله هاى شــهر به صورت نيمه بهداشــتى دفن و با نظارت 

شهردارى انجام مى شود.
 ايجاد مركز معاينه فنى در شهر زنگنه

شــهردار زنگنه همچنين احداث پل «ِگالل» مسير دسترسى 
شــهروندان به مزارع خود را از ديگر اقدامات مهم ســال 
گذشــته عنوان كرد و افزود: با وجود محدوديت هاى مالى، 
150 ميليون تومــان اعتبار براى احداث اين پل با همكارى 
اداره جهاد كشــاورزى مالير و خيران شهر زنگنه هزينه شد 

كه مسير دسترسى شهروندان بيش از 2 كيلومتر كمتر شد.
يارمحمد به جداســازى آب شرب براى آبيارى فضاى سبز 
شهرى اشاره كرد و گفت: هم اكنون در حال حفر يك حلقه 
چاه براى آبيارى فضاى سبز شهرى هستيم كه تا پايان خرداد 
امسال آبيارى فضاى سبز از طريق اين چاه انجام مى شود و 
در فصل تابستان نيز با مشــكل كم آبى براى آبيارى فضاى 

سبز مواجه نيستيم.
وى تعمير ســاختمان بخشــدارى زند با 30 ميليون تومان 
اعتبار، نوسازى ماشين آالت شهردارى زنگنه با 100 ميليون 
تومان اعتبار و نصب تابلو و عالئم راهنمايى و رانندگى در 
مسيرها را از ديگر اقدامات شهردارى زنگنه برشمرد و ادامه 
داد: ديواركشى و روشنايى آرامستان زنگنه را در دستور كار 
داريم كه براى امنيت بيشــتر اميدواريم تا پايان اين دوره به 

اتمام برسد.
شــهردار زنگنه احداث زيرگذر زكات را يكى از طرح هاى 
عمرانى مهم اين شهر عنوان و بيان كرد: عمليات اجرايى اين 
پل سال 1379 با اعتبار يك ميليارد تومان آغاز شد كه سال 
99 به بهره بردارى رســيد و هنوز نواقص و مســائل فنى و 

مهندسى متعددى دارد كه بايد رفع شود.
يارمحمد افزود: حدود 300 ميليون تومان از محل اعتبارات 
استانى براى اتمام اين زيرگذر اختصاص داديم كه با بيش از 
90 درصد پيشرفت فيزيكى در دست اقدام است و تا 2 ماه 

آينده تكميل و به بهره بردارى مى رسد.
وى با بيان اينكه برنامه هاى ما متناسب با نياز شهر است و 
به دنبال ســرمايه گذارى و ايجاد منابع پايدار هستيم گفت: 
بــراى احداث مركز معاينه فنى بــا همكارى نماينده مردم 
مالير در مجلس شوراى اسالمى با بنياد بركت وارد مذاكره 
شــده ايم و رايزنى هاى اوليه صورت گرفته تا با ايجاد اين 
مركز، شهردارى يك منبع پايدارى براى درآمدزايى داشته 

باشد.

 در راســتاى ارائه خدمت بهتر به شــهروندان و تكريم ارباب 
رجوع ساختمان جديد شهردارى منطقه در كنار آن ساخته شد.

به گزارش روابط عمومى شــهردارى مالير، شهردار مالير ضمن 
اعــالم خبر فوق افزود: با توجه بــه كمبود فضاى ادارى در منطقه 
كه تمامى كارهاى مربوط به حوزه  شهر سازى و درآمدى از قبيل 
كارشناسى و صدور پروانه ساخت، نوسازى، پيشه ورى، درآمد و 
نقشــه بردارى در آنجا ارائه خدمات به شــهروندان را مى دهند و 
اغلب مستلزم حضور شهروندان به صورت حضورى است در كنار 

ساختمان قبلى ساختمان جديد احداث شد.
حســين بابايى بابايى در ادامه گفت: اين ساختمان در 4 طبقه و با 
سطح بناى 1300 متر مربع با اسكلت بتنى ساخته شده و نماى آن 
از ســنگ و آجر مى باشد و به نام شهيد هادى كاملى از همكاران 
شــهردارى مالير كه در دفاع مقدس به درجه رفيع شــهادت نائل 

شدند نامگذارى شده است.
شهردار مالير در پايان از پيشرفت 90 درصدى عمليات عمرانى اين 
پروژه خبرداد و ابراز اميدوارى كرد: ساخت اين مجموعه تا قبل از 

تابستان به اتمام برسد ومورد بهره بردارى قرار گيرد.

 شــهردار نهاوند با بيان اينكه بازار روز شماره 
يك نهاوند در روزهاى آينده افتتاح و آماده فعاليت 
خواهد شــد، از احداث بازار روز شماره دو شهر 

نهاوند خبرداد.
محمد حســين پور گفت: احداث روزبازارها نياز 
ضرورى در شــهر و خدمات شــهرى محسوب 

مى شود.
وى گفــت: عمليات احداث بازار روز شــماره2

واقع در كوچه زينبيه با همكارى بخش خصوصى 
توسط شــهردارى نهاوند در حال انجام است، كه 

بخش عمده اى از كار اجرايى شده است.
 افتتاح 24 ميليارد تومان طرح شهرى 

در نهاوند
شــهردار ادامه داد: به زودى چهــار طرح بزرگ 
عمران شــهرى با اعتبار 24 ميليارد و 750 ميليون 
تومــان در شــهر نهاوند مورد بهره بــردارى قرار 

مى گيرد.
حسين پور با اشــاره به افتتاح چهار طرح بزرگ 
عمران شــهرى با 24 ميليارد و 750 ميليون تومان 
در شهر نهاوند اظهار كرد: اين طرح ها شامل طرح 
بزرگ گردشــگرى بام نهاوند به مســاحت 100

هزار مترمربع با ســرمايه كلــى 12 ميليارد تومان 
است كه از دو سال پيش مراحل اجرايى آن شامل 
نصب مبلمان، احداث و ســنگ فــرش ورودى 
بام، ســاماندهى پارك بلوط، جدول گذارى مسير 
دسترسى، تامين روشنايى، احداث پارك كودك و 
ايجاد راههاى دسترسى متعدد به بام آغاز و در حال 

حاضر آماده بهره بردارى است.
وى با اشــاره به وجود اين طرح بزرگ شــهرى 
در «بام نهاوند» گفت: براى آماده ســازى اين طرح 
توريســتى 8 ميليارد و 100 ميليون تومان شامل 
زيرســازى وايجاد تاسيســات اوليه، يك ميليارد 
و 800 ميليون تومان بــراى اجراى كف پوش به 
مســاحت 5 هزار و 100 متــر مربع، 850 ميليون 
تومان براى اجراى بتن مســلح كف استخر بام به 

مســاحت 3 هزار و 800 متــر مربع، 620 ميليون 
تومان براى احداث سينماى تابستانه به مساحت 
300 متــر مربع، 250 ميليــون تومان براى نصب 
نرده هــاى دور درياچه و 290 ميليون تومان براى 

احداث سرويس بهداشتى هزينه شده است.
شهردار نهاوند حل مشكل آب شرب بام نهاوند را 
يكى از اقدامات زيربنايى توسعه اين منطقه عنوان 
كــرد و گفت: با توجه به اينكــه كمبود آب براى 
آبيارى فضاى سبز اين منطقه يكى از مشكالت بام 
نهاوند طى سالهاى اخير بوده است با پيگيرى هاى 
دو سال اخير ايســتگاه پمپاژ آب به ظرفيت 300

هزار ليتردر حال راه اندازى اســت كه با انتقال آب 
از چاه ميدان آيت اله عليمراديان تا ايستگاه و ادامه 
لوله گذارى تا درياجه بام مشــكل آب اين مكان 

براى هميشه برطرف شد.
وى از واگذارى 30 ســاله بام ابوذر به شهردارى 
خبر داد و گفت: به منظور ايجاد زيرســاخت هاى 
الزم براى ســرمايه گذارى بخش خصوصى طى 
پيگيرى هــاى صورت گرفته اين مكان از ســوى 
ســازمان جنگل ها و مراتع به صورت 30 ساله به 
شهردارى واگذار شد تا بخش خصوصى بتواند با 
برنامه ريزى بلندمدت براى سرمايه گذارى در اين 

بخش ورود پيدا كند.
 احداث پارك نوارى بلوار چهارباغ 

در خروجى نهاوند به كرمانشاه 
حســين پور احداث پارك نوارى بلوار چهار باغ 
واقع در خروجى نهاوند به كرمانشــاه را از ديگر 
طرح هاى مهم عمران شــهرى نهاوند ذكر كرد و 
گفت: طرح  احداث پارك نوارى بلوار چهار باغ 
كه از سال گذشــته آغاز شده از جمله طرح هاى 
تفريحى شــهرى است كه در آن با ايجاد امكانات 
ورزشــى و تفريحى نقش مهمى در زيبا ســازى 
ورودى شهر و شادابى و نشاط مردم و اهالى منطقه 

ايفا شده است.
وى گفت: اين پروژه در فضايى به مســاحت 23

هزار مترمربع با سرماى4 ميليارد و 500 ميليون 
تومان اعتباراحداث شــده كــه در آن امكاناتى 

مانند طرح آبنماى موزيكال كف خشك كه براى 
نخستين بار در استان طراحى شده بله اجرا درآمده 
اســت. شــهردار نهاوند گفت: از جمله امكانات 
ايجاد شده در اين طرح اجراى آبنماى كف خشك 
شــامل ابنيه و تاسيسات به متراژ 300 متر مربع با 
يك ميليــارد و 500 ميليون تومان، ايجاد پيســت 
دوچرخه سوارى به مســاحت 1400 متر مربع با 
سرمايه 112 ميليون تومان، اجراى زمين فوتبال با 
چمن مصنوعى به نام مرحوم داريوش جهانيان و 
فوتبال ساحلى با مشاركت يكى از خيرين جمعا با 

سرمايه 650 ميليون تومان است.
وى در ادامه اجرا و تكميل پروژه پياده راه سعدى 
را از ديگر طرح هاى شــهرى آماده افتتاح در شهر 
نهاوند ذكر كرد و گفت: طرح پياده راه ســعدى از 
جمله طرح هاى مصوب ســتاد بازآفرينى شهرى 
اســت كه در فاز اول كف ســازى، جداره سازى، 
همسطح ســازى پياده رو با كف خيابان و اجراى 
طرح هاى زيربنايى  آب و برق و مخابرات در آن 

اجرا شده است. 

ر  حســين پو
با بيان اينكه اجراى پياده راه ســعدى در مركز 
شهر كه از شــلوغ ترين خيابان هاى نهاوند بود 
مى تواند عالوه بر ســاماندهى ترافيك شــهرى 
بر جذابيت آن به عنوان يك مركز گردشــگرى 
شــهرى بيفزايد افزود: به منظــور زيباتر كردن 
اين پيــاده راه يكى از برنامه هاى ما اجراى طرح 
قالى «عشــوند» به عنوان برند نهاوند در سنگ 
فرش خيابان است كه عالوه بر زيبا ساختن آن 
گام مهمى در زمينه معرفى فرهنگ شهرســتان 

برداشته شود.
وى گفت: ايــن طرح ها با حمايتهاى همه جانبه 
و بى دريغ شوراى شهر اجرايى شده و مى تواند 
در توســعه و با نشاط ســازى محيط شهرى و 
احياى حقوق اجتماعى شــهروندى اثر زيادى 

داشته باشند

شهردار زنگنه بيان كرد

تقويت گردشگرى مهم ترين عامل توسعه شهر 

هر سال در فصل بهار و تابستان شاهد افزايش 
جمعيت  اين شهربه سه هزار نفر هستيم كه اين 
افزايش جمعيت به دليل زيبايى هاى خداداى و 

طبيعى اين شهر است

ساختمان ادارى منطقه شهردارى 
مالير ساخته شد

دومين بازار روز نهاوند
به زودى ايجاد مى شود
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بررسى صالحيت هاى رياست جمهورى 
 تا فردا ادامه دارد

 سخنگوى شــوراى نگهبان گفت كه جلسات شوراى نگهبان براى 
بررســى صالحيت ها امروز(دوشنبه) و فردا(سه شنبه) هم ادامه دارد و 

فردا جلسه نهايى برگزار مى شود.
عباســعلى كدخدايى افزود: همچنان كار ما ادامه دارد و الزم است كه 

گزارش هاى كارشناسى بيشترى را مالحظه كنيم.
ســخنگوى شوراى نگهبان گفت: جلسه نهايى برگزار شود، نتايج را به 

وزارت كشور اعالم خواهيم كرد.
كدخدايى ادامه داد: بنده هم حتى نمى دانم نتيجه بررسى ها چه خواهد 
بود. برخى از داوطلبان مراجعه كرده و برخى ديگر هم مطالب جديدى 
ارائه كرده اند، اگر نكته اى ببينيم كه  نياز به حضور داوطلبان باشد، از آنها 

دعوت مى كنيم تا با اعضاى شوراى نگهبان صحبت كنند.
به گزارش ايرنا، سخنگوى شوراى نگهبان افزود: ما جلسات متعددى از 
گذشــته تا كنون داشتيم ولى هنوز تعداد و افراد براى خود ما مشخص 
نيســت؛ ما دو ســه روز آينده اعالم مى كنيم. شــكل رأى گيرى شورا 
بصورت كتبى و مخفى اســت و من نمى دانم نفرى كه كنار من نشسته 

رأيش چيست .
وى گفت: هيچ كدام از اخبار منتشره درباره نتيجه بررسى صالحيت ها، 
صحت نــدارد. خود من هم هنــوز نمى دانم چه تعــداد از داوطلبان 

رياست جمهورى، صالحيت شان احراز مى شود.
سخنگوى شــوراى نگهبان يادآور شــد: براى هر داوطلب، از 12 نفر 
اعضاى شورا بايد 7 نفر رأى مثبت بدهند تا صالحيت فرد، احراز شود. 

ما مالك مان قوانين و مقررات است.
كدخدايى همچنين گفت: احتمال اينكه بتوانيم تعيين كنيم كه چند نفر 
تاييد صالحيت مى شود هم براى ما وجود ندارد.حتى نمى توان درباره 

تعداد كانديداهاى نهايى حدس هم زد.
وى گفت: اگر كســى التزام به قانون اساسى را ندارد، طبيعتاً نمى تواند 
رئيس جمهور شود. اگر كســى مى خواهد پاسدار قانون اساسى شود، 

بايد به آن ملتزم باشد.
سخنگوى شوراى نگهبان درباره رجل بودن بانوان نيز گفت: قانون منعى 
براى ثبت نام ها ندارد و بانوان گرامى هم ثبت نام مى كنند و 40 نفر نيز 

ثبت نام كردند و صالحيت شان بررسى مى شود.
كدخدايى گفت: درباره داوطلبان بايد داليل مثبته اى داشــته باشــيم تا 
بتوانيم داوطلبان را تاييدصالحيت كنيم. قانون گذار شــوراى نگهبان را 
مكلف كرده كه در هر دوره اى افراد را بررسى كند، حتى رئيس جمهور 
يا نماينده مجلســى كه يك دور حضور داشــته، براى دور بعد دوباره 

بررسى صالحيت مى شود.
وى افزود: وظيفه شوراى نگهبان رعايت قانون است، تشخيص مصلحت 

برعهده شوراى نگهبان نيست.
سخنگوى شــوراى نگهبان درباره ثبت نام دوتابعيتى ها ادامه داد: قانون 
مدنى تكليف را روشن كرده كه  اگر افراد تابعيت مضاعف داشته باشند 

طبيعتا نمى توانند خود را براى پست ها نامزد كنند و منع قانونى است.
وى درباره نامزد پوششى گفت: كسى كه به او نامزد پوششى مى گويند 
ولى از نظر داشتن شــرايط قانونى، شرايط را داراست، از نظر حقوقى 
قانون منعى براى او نگذاشــته و چيزى تعييــن نكرده و در واقع منعى 
براى كانديداهاى پوششى (آنهايى كه شرايط قانونى را دارند) در قانون 

وجود ندارد.
سخنگوى شــوراى نگهبان ادامه داد: در دور گذشته بيش از هزار و 
630 نفر ثبت نام كردند و احتمال بود كه ســه هزار نفر در اين دوره 
ثبت نام كنند؛ لذا افرادى بودند كه شرايط اوليه را نداشتند و شوراى 
نگهبــان از باب نظارت خود اعالم كرد كه مقرراتى را وضع مى كنيم 
و به عنوان يك اعالم نظر رسمى شورا آن را به وزارت كشور اعالم 
كرد و وزارت كشــور در اين چارچوب افــراد را ثبت نام كرد و در 
اين راستا  592 نفر مراجعه كردند كه حدود 40 نفر از آن ها مدارك 

الزم را داشتند.
كدخدايى تاكيد كرد: ما اعالم كرديم كه فقط همين 40 نفرى كه مدارك 
الزم را ارائه كردند مورد بررسى قرار مى دهيم بنابراين بررسى ها از بين 

اين 40 نفر است كه مدارك اوليه را براى ثبت نام ارائه كردند.
وى تأكيد كرد: قانون انتخابات رياست جمهورى فرصتى را براى اعتراض 
كانديداها پيش بينى نكرده اســت زيرا در انتخابات رياســت جمهورى 
ردصالحيت نداريم، بلكه مى گوييم شرايط را در فالن فرد احراز كرديم 
و در فرد ديگرى اين شــرايط را احراز نكرديم و اگر كسى درباره عدم 
 احــرازش مراجعه كنــد، داليل عدم احراز صالحيتــش را به او اعالم 

خواهيم كرد.
كدخدايى ادامه داد: اگر دبيرخانه شوراى عالى امنيت ملى به ما اعالم كند 
كه مثال فالن كانديدا، منافع ملى را رعايت نكرده و يا تعرضى به منافع 

ملى كرده، مجددا صالحيت آن كانديدا را بررسى مى كنيم.
ســخنگوى شوراى نگهبان گفت: تا روز قبل از برگزارى انتخابات اگر 
اسناد يا مداركى به دست مان برسد كه تعيين كننده باشد، آن مدارك را 

بررسى مى كنيم.
وى ادامه داد: يكى از نامزدها كه احساس مى كرد حرف هايى درباره او 
مطرح اســت، گزارش مفصلى درباره فعاليت هاى دوره وزارتش داد و 
ما هم گزارش او را در صحن شــوراى نگهبان قرائت كرديم. شــوراى 

نگهبان، ابدا اعمال سليقه نمى كند.
سخنگوى شوراى نگهبان گفت: خيلى از داوطلبان برنامه هاى خود را به 
شوراى نگهبان داده اند و اين برنامه ها در اختيار اعضاى محترم شوراى 

نگهبان گذاشته شد و اتفاقاً اثر هم داشته است.
كدخدايى درباره تبليغات خاطرنشان كرد: ما نمى توانيم نيت خوانى كنيم، 
قانون انتخابات يكى دو بند به تبليغات پرداخته است، اما خيلى حداقلى 
و مربوط به دهه هفتاد مى شود و زمانى كه فضاى مجازى نداشتيم، بايد 
تعريف تبليغات مشــخص شود، آيا تبليغات در فضاى مجازى اشكال 
دارد يا خير، با دوستان وزارت كشور در اين خصوص صحبت كرديم 
لذا نيازمند هســتيم تا قانون گذار تعريف روشن و شفافى داشته باشد و 
نحوه برخورد با كســانى كه تخلف مى كنند بايد روشن شود تا بتوانيم 

ساماندهى در ادوار آينده در خصوص تبليغات داشته باشيم.

حاجى بابايى نزديك به كرسى 
نيابت رئيسه مجلس

محمد ترابى»
 طبق گفته احمد حســين فرهنگى سخنگوى هيأت رئيسه مجلس 
چهارشــنبه 5 خرداد ماه انتخابات هيأت رئيسه مجلس برگزار خواهد 
شــد. در پى اين انتخابات، انتخابات هيأت رئيســه مجلس در مجمع 
عمومى فراكسيون انقالب اسالمى، بعدازظهر فردا(سه شنبه) در محل 

صحن علنى مجلس برگزار خواهد شد.
خرداد ماه ســال گذشــته و در اولين انتخابات هيأت رئيسه مجلس 
يازدهم، حميد رضا حاجى بابايى به عنوان اصلى ترين رقيب محمدباقر 
قاليباف بر سر نشستن بر كرسى رياست قوه مقننه به حساب مى آمد. 
بــا اين حال حاجى بابايى پس از پيروزى قاليباف در انتخابات برگزار 
شــده در فراكسيون انقالب اســالمى، در روز انتخابات هيأت رئيسه 

مجلس در صحن به نفع قاليباف كنارگيرى كرد. 
در رابطه با انتخاب هيأت رئيسه مجلس در فراكسيون انقالب اسالمى 
و صحن مجلس با يكى از اعضاى مجمع نمايندگان اســتان و عضو 

فراكسيون انقالب اسالمى گفت و گو كرديم. 
هادى بيگى نژاد در پاســخ به اين سوال كه آيا احتمال تغيير در هيأت 
رئيســه مجلس در روز راى گيرى در فراكسيون انقالب اسالمى رخ 
خواهد داد و كسى به غير از اعضا كانديدا خواهد شد؟ پاسخ داد: در 
رياست مجلس خير، ولى احتمال تغيير در نايبان، دبيران و ناظر خيلى 

جدى است.  
نماينده مردم مالير در مجلس شــوراى اســالمى در ادامه افزود: در 
فراكسيون شاهد اين مسئله هستيم كه يك اجماعى صورت گرفته كه 

آقاى قاليباف مجدد به عنوان رئيس مجلس انتخاب شود. 
وى در پاسخ به اين سوال كه گفته مى شد كه اگر آقاى حاجى بابايى 
در روز انتخابات صحن براى رياست مجلس حاضر شود، راى خواهد 
آورد، چرا كه راى مستقلين و اصالح طلبان با وى است. آيا اين اتفاق 
مى افتد؟، اظهار كرد: امروز خود ايشان (حاجى بابايى) تصريح كردند 

كه كانديداى رياست مجلس نخواهند شد. 
عضو هيأت رئيســه كميسيون انرژى مجلس شوراى اسالمى در ادامه 
تصريــح كرد: اما در بحث نايب رئيســى مجلــس، نمايندگان عضو 
فراكســيون از آقاى حاجى بابايى تقاضا كرده اند كه ورود پيدا كند و 
به نظر من اين مسئله نيز قطعى است و آقاى حاجى بابايى براى نايب 
رئيسى مجلس ورود خواهد كرد. در حال حاضر 6 الى 7 نماينده براى 

نايب رئيسى اعالم آمادگى كرده اند. 
بيگى نژاد در رابطه با اين ســوال كه آيا در صورت نايب رئيس شدن 
آقاى حاجى بابايى رياســت كميســيون برنامه و بودجه را از دست 
خواهــد داد، تصريح كرد: بله اگه ايشــان در انتخابات پيروز شــود، 
احتماالً ديگر به عنوان رئيس كميســيون برنامه  و بودجه به كار خود 

ادامه نمى دهد.  

قرعه كشى مناظره هاى انتخاباتى كانديداها 
48 ساعت پس از اعالم نتايج بررسى 

صالحيت  ها
 عضو كميســيون نظارت بر تبليغات انتخابات رياست جمهورى، با 
تاكيد بر اينكه اقدامات تبليغى داوطلبان رياســت جمهورى قطعاً رصد 
خواهد شد، گفت كه مدعيان رياست قوه اجرايى اقداماتشان حقوقى و 
قانونى باشــد. به گزارش مهر، سيد احسان قاضى زاده هاشمى، با اشاره 
به زمان آغاز رســمى تبليغات انتخاباتى كانديداها، اظهار كرد: اگر اين 
بررسى ها تا پايان پنج روز دوم ادامه يابد، زمان اوليه آغاز تبليغات انتخاباتى 
نامزدها، 48 ســاعت پس از اعالم رسمى نتايج بررسى صالحيت ها از 

جانب شوراى نگهبان خواهد بود كه اواخر اين هفته است.
وى به فراخوان برخى داوطلبان رياست جمهورى براى مناظره با رقباى 
شان اشاره و تاكيد كرد: كميســيون بررسى تبليغات انتخابات رياست 

جمهورى قطعا اين اقدامات را رصد و بر آن نظارت مى كند.
اين عضو كميســيون نظارت بر تبليغات انتخابات رياســت جمهورى 
يادآور شــد: در ماده 66 قانون انتخابات رياست جمهورى صراحتاً قيد 
شده كه فعاليت هاى انتخاباتى نامزدها از زمان اعالم رسمى نتايج بررسى 
صالحيت ها آغاز و تا 24 ســاعت قبل از روز برگزارى انتخابات ادامه 
دارد. وى در بخش ديگرى از سخنان خود درباره اقدام برخى داوطلبان 
به دعوت رقباى شان به مناظره تاكيد كرد: داوطلبانى كه مى خواهند در 
راس دستگاه اجرايى قرار گيرند بايد پايبند قانون باشند؛ مطالبه جدى ما 
از كسانى كه خود را مدعى رئيس قوه اجرايى مى دانند آن است كه قانون 

را حتماً مطالعه كنند و اقدامات شان حقوقى و قانونى باشد.
عضو كميسيون نظارت بر تبليغات انتخابات رياست جمهورى افزود: 
اگر چنين اقدامات خالف قانونى روى دهد كميسيون بررسى تبليغات 

رياست جمهورى، قطعا به شوراى نگهبان گزارش خواهد داد.
قاضى زاده هاشــمى در ادامه با بيان اينكه فضاها و رسانه هاى نوين و 
به اصطالح "آى پى تى وى"ها بسترى براى معرفى برنامه ها، اولويت ها 
و برگزارى مناظره ها است، تصريح كرد: اين فضاها بايد به عدالت بين 
همه كانديداها توزيع شود و همه افراد بتوانند به طور مساوى از آن بهره 
ببرند و انتظار مى رود از كسانى كه خود قرار است مجرى قانون باشند و 
خود را در معرض انتخاب مردم قرار دهند قانون را رعايت كنند، دعوت 

به مناظره پيش از اعالم نظر رسمى شوراى نگهبان غير قانونى است.
عضو كميســيون نظارت بر تبليغات انتخابات رياست جمهورى تاكيد 
كرد: به مردم قول مى دهيم كه امسال حجم متنوعى از برنامه هاى معرفى 
نامزدهــاى انتخاباتى را در تلويزيــون، راديو و فضاى مجازى خواهيم 
داشــت. وى گفت: تاكيد كميسيون بررسى تبليغات انتخابات رياست 
جمهورى هم بر برگزارى مناظره هاى تلويزيونى اســت، اما كم و كيف 

و زمان بندى آن به تعداد نامزدهاى تاييد صالحيت شده بستگى دارد.

به مذاكرات در وين تا توافق نهايى ادامه مى دهيم
 رئيس جمهور گفت:  برغم همه فشارهاى جنگ تحميلى اقتصادى و عوارض 
اقتصادى ناشــى از كرونا، صنعت خودرو در سال 1399 توانسته به رشد توليد 

دست يابد.
ــى در جلســه  ــه گــزارش ايرنا،حجــت االســالم والمســلمين حســن روحان ب
ــران  ــت اي ــروزى مل ــر پي ــد ب ــا تاكي ــت ب ــادى دول ــى اقتص ــتاد هماهنگ س
ــد در بخــش هــاى مختلــف  ــام رشــد تولي در جنــگ اقتصــادى، گفــت: ارق
صنعتــى كشــور، بهتريــن شــاهد بــر بــى ثمــر بــودن سياســت فشــار حداكثرى 
آمريــكا اســت كــه خــود آنهــا را بــه اعتــراف بــه شكســت ايــن سياســت هــا 
وادار كــرده اســت و بــا توجــه بــا مذاكــرات اخيــر انجــام شــده در ويــن، بــه 
صراحــت آمادگــى خــود را بــراى رفــع تحريــم هــا وفــق برجــام اعــالم كــرده 

انــد. مــا بــه مذاكــرات تــا توافــق نهايــى ادامــه خواهيــم داد.

علت قطع برق، استخراج رمز ارز نيست 
 علت قطع برق، استخراج رمز ارز نيست بلكه علت توقف سرمايه گذارى و 

فرسودگى شبكه توزيع و توليد است.
رئيس كميتــه اقتصاد ديجيتــال مجلــس در گفت وگو با ايســنا اظهار كرد: 
درخصوص ارتباط احتمالى قطعى  برق و اســتخراج رمزارزها، موضوع را در 
كميته اقتصاد ديجيتال مجلس بررسى كرديم؛ ظرفيت اسمى توليد برق در كشور 

85000 مگاوات و ظرفيت واقعى توليد برق در كشور 60000 مگاوات است.
مجتبــى توانگر با بيان اينكه ميزان برق مصرفى در صنعت اســتخراج در دنيا 
12000 مگاوات است، اضافه كرد: سهم ميزان برق مصرفى در صنعت استخراج 
در واحدهاى مجاز 300 مگاوات و در واحدهاى غيرمجاز 300مگاوات است، 
همچنين ســهم برق صنعت استخراج در كشــور از كل برق توليدى 1 درصد 

است.

احتمال تمديد تفاهم ايران و آژانس بين المللى 
انرژى اتمى 

 يك منبع مطلع در دبيرخانه شوراى عالى امنيت ملى از احتمال تمديد تفاهم 
ســه ماهه ايران و آژانس بين المللى انرژى اتمى براى مدت يك ماه ديگر خبر 
داد. بــه گزارش فارس، يك مقام مطلع در دبيرخانه شــوراى عالى امنيت ملى 
گفت كه با توجه به پايان يافتن ضرب االجل سه ماهه ايران به آژانس بين المللى 
انرژى اتمى، احتمال تمديد مشروط تفاهم قبلى براى مدت يك ماه وجود دارد.
اين منبع مطلع افزود: بررســى اين موضوع ناشــى از حســن نيت ايران براى 
فرصت دادن به روند مذاكرات جارى در وين است و در صورت قطعى شدن 
اين تصميم انتظار مى رود طرف هاى مذاكره كننده از فرصت مجددى كه ايران 
در اختيارشــان قرار خواهد داد استفاده كنند و با پذيرش مطالبات قانونى ايران 

روند دستيابى به توافق را تسهيل كنند.

 براساس آمارى كه دبير هيأت عالى نظارت 
بر انتخابات شوراهاى اسالمى شهر و روستاى  
استان اعالم كرده است، از 1148 داوطلب اين 
دوره از انتخابات شــوراى اسالمى شهرهاى 
اســتان 70 نفر انصراف دادنــد و 112 نفر رد 

صالحيت شده اند.
در مجمــوع در حال حاضــر 966 داوطلب 
جــواز حضور در عرصه رقابت ها را دريافت 
كرده اند. دبير هيأت عالى نظارت بر انتخابات 
استان با اعالم اين خبر گفت: موضوع بررسى 
صالحيت كانديداهاى ششمين دوره انتخابات 
شوراى اسالمى شهرهاى استان در هيأت هاى 
اجرايى و نظارت 10 شهرســتان استان انجام 

شده است.
كامران حمزه با اشاره به اعتراض اكثر داوطلبان 
رد صالحيت شده توضيح داد: تا مهلت مقرر 
يعنى 15 خرداد ماه به اعتراض ها رســيدگى 
مى شود، در حال حاضر صالحيت ها در هيأت 
مركزى نظارت بر انتخابات شوراهاى اسالمى 
شهر و روستا در تهران در حال بررسى است.

وى ادامه داد: تعداد قطعى رد شده ها و تاييدى 
هاى اســتان در هيأت هــاى اجرايى، هيأت 
نظارت شهرستان ها، هيأت عالى نظارت استان 
و در نهايت هيأت مركزى نظارت مشــخص 
خواهد شد و سپس اسامى نهايى تاييد شدگان 

ششــمين دوره انتخابات شوراهاى شهرهاى 
استان اعالم مى شود. 

الزم به ذكر است اين آمار هنوز قطعى نيست 
با توجــه به اينكه تعداد زيــادى از داوطلبان 

دوباره اعتــراض كرده اند بــه اعتراض آنها 
رســيدگى خواهد شد و چه بســا آمار تاييد 
شــده ها افزايش يابد؛ كما اين كه دبير هيأت 
نظارت بر انتخابات شــوراها در استان گفته 

ممكن اســت برخى از اين افــراد كه مدرك 
جديد ارائه كردند در بررســى مجدد تاييد يا 
حتى ممكن است برخى بنا بر مستندات جديد 

رد صالحيت شوند.

داوطلبان تا 15خرداد مهلت دارند

اعالم نهايى تأييد صالحيت ها

 نســبت به اظهــارات كدخدايى مبنى بر 
تمديد مهلت بررسى صالحيت كانديداها، 6
خرداد ماه نتايج بررســى ها مشخص  خواهد 
شد. از هم اكنون برخى از كانديداها و فعاالن 
اصالحات نسبت به عملكرد شوراى نگهبان 
موضع اتخاذ كرده و خواستار تاييد صالحيت  

كانديداهاى اصالح طلب هستند. 
كانديداهــاى  صالحيــت  رد  احتمــال 
اصالح طلــب در جايى مطرح مى شــود كه 
روند و شــرايط كنونى، تا حد زيادى به نفع 
جريان اصولگرا بوده و به اعتقاد برخى حتى 
با ورود اصلى ترين مهره هاى اصالحات، باز 
هم اصولگرايان پيروز انتخابات خواهند بود. 

 شرايط مناسب زمانى
تجربه انتخابات در كشــورمان نشان مى دهد 
كه در انتخابات رياست جمهورى هر دولت 
در دو دوره چهار ســاله رياست كرده و پس 
از پايــان دوره دوم، دولتــى از جريان رقيب 
پيــروز ميدان خواهد شــد. اصالحات حتى 
پس از دوره هشت ساله خاتمى كه از لحاظ 
اقتصادى كشور در شرايط مناسبى قرار داشت 
و با مهره اى همچون هاشمى رفسنجانى وارد 
انتخابات شــد، بازم هم عرصــه را به رقيب 

خود واگذار كرد. 
 ائتالف اصولگرايان بر سر رئيسى

رئيسى در ســال 96 توانست در اولين ورود 
خود بــه انتخابات نزديك به 16 ميليون راى 
بياورد. از ســوى ديگر رئيســى توانست از 
اختالفــات ميان اصولگرايــان عبور كرده و 
حتى گزينه اى همچــون قاليباف و جليلى را 
به ائتالف با خــود مجاب كند. عالوه بر اين 
حضــور و عملكرد خوب رئيســى به عنوان 
رئيــس قوه قضائيــه حتى بــر معروفيت و 

محبوبيت وى نيز افزوده است. 
-پيش بينى ميزان مشاركت به نفع اصولگرايان 
تجربه سياسى نشان داده هرگاه كه مشاركت 
در انتخابــات تــا حــدى كاهــش يافتــه، 
شــده اند،  پيروز  انتخابات  در  اصولگرايــان 
مجلس يازدهم را مى تــوان نمونه اى از اين 

تجربه در نظر گرفت. 
نســبت به شــرايط اقتصادى و معيشــتى ، 
شــيوع ويروس كرونــا و ورود نكردن و يا 
رد صالحيــت برخى از چهره هــا (اكثريت 
اصالح طلبان)، پيش بينى مى شد كه مشاركت 
انتخابات اسفند 98 نســبت به ادوار گذشته 
پايين تر باشــد و اين مسئله نيز رخ داد. حال 
برخــى از تحليل گران شــرايط فعلــى را با 
شــرايط موجود در اسفند 98 مقايسه كرده و 

احتمال تكرار اين ميزان مشاركت را مى دهند. 
 اصالحــات همچنــان بى برنامه و 

منتظر عملكرد شوراى نگهبان
چنــدى پيــش برخــى اصلى تريــن مهره 
اصالحات را حســن خمينى مى دانستند، با 
اين حال وى به عرصه رقابت انتخابات ورود 
پيدا نكرد. از سوى ديگر ظريف كه محبوب 
ترين وزير دولت روحانى در ميان طرفداران 
اصالحات به حساب مى آيد نيز مى توانست 

گزينه تاثيرگذارى به حساب آيد.
از ايــن رو برخــى از اصالح طلبان به علت 
احتمال حضور حســن خمينــى و ظريف، 
حضور علــى الريجانــى بــراى ائتالف را 
نمى پســنديدند. به طور مثــال زيبا كالم در 
گفت وگويــى در كالب هــاوس در رابطه با 
احتمال حضور الريجانى اظهار كرده بود كه 

چه كسى قرار است به الريجانى راى دهد/
بـــا ايـــن حـــال و پـــس از ورود نكـــردن 
خمينـــى،  حســـن  همچـــون  افـــرادى 
ظريـــف و حتـــى صالحـــى، معـــادالت 
ـــى  ـــرده و از الريجان ـــر ك ـــان تغيي اصالح طلب
بـــا تعبيـــر تنفـــس مصنوعى(اظهـــارات 
يـــاد  ثبت نام هـــا)  از  بعـــد  كالم  زيبـــا 

 . مى كننـــد
البته برخى از ابتدا اعتقاد داشــتند كه حسن 
در  روحانى  بــراى  عــارف  نقــش  خمينى 
انتخابات 92 را مى توانســت براى الريجانى 
در انتخابات 1400 بازى كند. خمينى عالوه 
بر حمايــت اصالح طلبان به نفع الريجانى از 
حمايت طيف بزرگى از راى خاكسترى ها نيز 

برخوردار بود. 
در حــال حاضر گمانه زنى ها بر اين اســاس 
اســت كه جهانگيرى بــارى ديگر ضربه گير 
گزينــه ائتالفى اصالحــات خواهد بود. اين 
در حالى است كه برخى ديگر از كارشناسان 
تاييد صالحيــت جهانگيرى را در هاله اى از 
ابهام دانسته و محسن هاشمى را اصالح طلِب 

دوشادوش الريجانى مى دانند. 
البتــه گفتنــى اســت كــه در ايــن ميــان برخى 
ــر از  ــادى و پژمانف ــى، اميرآب همچــون زاكان
نماينــدگان مجلــس اصولگــراى يازدهــم 
ورود هميــن چهره هــاى اصالح طلــب را 
ــاى  ــى روز ه ــده و ط ــالح ندي ــه ص ــز ب ني
گذشــته الريجانــى را مــورد نقــد حجمــه و 

ــد. ــرار داده ان ــود ق حمــالت خ
 پژمانفــر چنــدى پيش در فضــاى مجازى 
عليــه  پرونده هايــى  افشــاى  از  (توئيتــر) 
جهانگيرى و الريجانــى خبر داده كه البته تا 

كنونى خبرى از انتشار اين اسناد نيست. 
بلد  را  بــازى  چؤرخش  اصالحات   

است
ياد بيتى از استاد شهريار افتادم كه در مصرع 
دوم آن آمده است، "من حريفى كهنه ام درسم 
روان است اى پرى". اصالح طلبان مخصوصًا 
در انتخابات رياســت جمهورى، طى ادوار 
گذشته نشــان داده اند كه بلد هستند ورق را 
به نفع خود بچرخاننــد. اينكه اصالح طلبان 
چه برنامه اى براى انتخابات پيش رو دارند تا 
حد زيادى به اعالم ليست تاييد صالحيت ها 
بستگى خواهد داشــت. با اين حال مى توان 
گفت كه اصالح طلبان برنامه دارند كه تمامى 
تخم مرغ هــاى خــود را در ســبد الريجانى 

گذارند. 
 از الريجانى تا اصالحات

الريجانــى طــى روز هــاى گذشــته طــى 
اظهار نظراتــى كــه در مصاحبه ها و كالب 
هاوس(برنامه اى كه بيشتر فعاالن و مسئوالن 
اصالح طلــب به گفت وگوى با اقشــار مردم 
مى پردازند) انجام داده، خود را دست كمى از 

يك اصالح طلب نشان نداده است.
تاكيد بر لزوم مذاكرات و رفع تحريم ها، انتقاد 
از عملكرد شــوراى نگهبان و برخى ديگر از 
دســتگاه ها كه اصالح طلبان به عملكرد آن ها 
انتقــاد دارند و در كل اتخاذ اكثر مواضعى كه 
اصالح طلبان طــى اين روز ها اتخاذ مى كنند، 
خالصــه اى از اظهارات اخيــر الريجانى در 

فضاى مجازى و رسانه اى بوده است. 
الريجانــى در روز ثبــت نام خــود نيز در 
كنايه اى بــه قاليبــاف و رئيســى گفته بود 
كه"حوزه اقتصاد، نه پادگان است و نه دادگاه 

كه با تشر و دستور اداره شود".
البته اظهارات وى با واكنش از ســوى ديگر 

كانديداهاى اصولگرا روبه رو شد. 
سعيد محمد در پاسخ به اظهارات الريجانى 
در توئيتى نوشــت كه"به كســانى كه هويت 
خودشــان را مديون پادگان و دادگاه هستند 
به صراحــت مى گويم به حــول و قوه الهى، 
امــروز آغازى بر پايان اشــرافيت خانوادگى 

است".
سعيد جليلى نيز در توئيتر خود نوشت: «اخيرا 
گفتند اقتصاد كشور، پادگان و دادگاه نيست. 
درســت يا غلط. شما كارنامه كار خودتان را 

ارائه بدهيد!  12 سال رئيس مجلس بوديد.»
البته الريجانى اظهارات جليلى را بى پاســخ 
نگذاشــت و در توئتــر نوشــت: مهم ترين 
دســتاوردمان اين بود كه با اجماع ملى اجازه 

نداديم اقليــت بى منطقى، ايران را با تندروى 
به لبة پرتگاه ببرند. شما سرنوشت مردم را به 
شوخى گرفتيد كه به عنوان ياركمكى آمديد 
تا ضعف هاى كانديداى اصلى را بپوشــانيد؛ 
البتــه اگر «مواضع خطرناك» شــما را گردن 

بگيرند.
با اين حال همانطور كه گفته شــد، الريجانى 
گزينه اصلى و مورد نظر اكثريت اصالح طلبان 
نبــود و اصالح طلبان معتقد بودند كه در اين 
دوره مى بايست كه چهره اصيل اصالح طلب 
گزينه  اصلى باشــد و ائتالف را مورد پســند 

نمى دانستند. 
از يك سو برخى اصالح طلبان گزينه  ائتالف 
را نمى پســنديدند و از ســوى ديگر برخى 
ائتــالف با الريجانــى را مــورد ترديد قرار 
مى دادند. چرا كه ميان الريجانى و اصالحات 
اختالفاتى وجود دارد كه همواره مورد تاكيد 

برخى از اصالح طلبان است. 
 الريجانى ســال هاى 72 تا 82 به مدت 10

سال رياست سازمان صدا و سيما را بر عهده 
داشــت كه به صورت ويژه پس از روى كار 
آمدن دولــت خاتمى در مقابل اصالح طلبان 
و رويكــرد دولت اصالحــات موضع گيرى 
داشــت. برنامه هاى «هويــت» و «چراغ» از 
جملــه به ياد ماندنى تريــن برنامه هايى بود 
كه مورد انتقادهاى بســيار اصالح طلبان قرار 

داشته.
چهره هــاى  از  برخــى  ديگــر  ســوى  از 
اصالح طلب با انتقاد از نحوه عملكرد برادران 
الريجانى (آملــى الريجانى)، مواضع وى را 

مورد ترديد قرار مى دهند.
 الريجانى چهره ديپلمات

الريجانى در تبيين قرار داد 25 ســال ايران و 
چيــن، خود را به عنوان يك ديپلمات نمايان 
كــرد. حال نســبت به اخبارى كــه پيرامون 
نشســت هاى وين به گوش مى رسد. توافق 
وين قبل از انتخابات، الريجانى را در شرايط 
مناسبى با تاكيد بر ديپلماسى قرار خواهد داد. 
در حال حاضر احتمال مذاكرات و رسيدن به 
توافق با عربستان در منطقه، بازگشت آمريكا 
به برجام و ايجاد شرايط مجدد تعامل كشور 
با شــركت ها بزرگ بين المللــى و توافقات 
بلند مــدت با چين و روســيه، حضور يك 
ديپلمــات را توجيه پذير خواهد كرد. اين در 
حالى اســت كه تاكيد بر ديپلماســى و رفتار 
ديپلماتيك از ويژگى هاى اصالحات اســت، 
كه الريجانى در صورت ايجاد توافق در وين 

از آن استفاده خواهد برد.  

چرخش بازى به نفع اصالحات در صورت ايجاد توافق وين

چهره ديپلماتيك الريجانى در انتخابات 
■ الريجانى تنفس مصنوعى براى اصالحات                       ■ آيا جهانگيرى مى تواند نقش خود در 96 را تكرار كند/

■ حسن خمينى عارف 92 بود كه به 1400 نرسيد
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حماسه

"فقط غالِم حسين باش"
روايت متفاوت يك جانباز 

از اعجوبه لشكر انصار
 لشكر انصار بود و در رام كردن داش مشتى ها تخصص داشت. كافى بود 
دستشــان را بگيرد و در چشمانش نگاه كند؛ مهربانى چشم هاى تا عمق 

جانشان نفوذ مى كرد.
"فقط غالِم حســين باش" خاطرات جانباز حسين رفيعى به قلم نويسنده 
ارجمند، حميد حســام از روزهاى ســخت جنگ است كه با شرح دوران 

كودكى و محيط زندگى راوى آغاز مى شود
جوانى پر ســر و صدا و به قول خودش شر و شور در روستاى حصارخان 

همدان كه با نفس پاك سردار شهيد على چيت سازيان يا همان «على آقا» 
معروف لشــكر انصار، مسير زندگى اش عوض شد و راه سعادت در پيش 
گرفت.تغيير كه نه متحول شد؛ براى او كه تا آن روز تحقير، يتيمى و رنج 
آزارش داده بود؛ چشــمان مهربان آبى در صورت مهتابى اش معجزه كرده 
بــود.  خودش در مورد اين تحول مى گويد: «قبول كنى يا نكنى براى تو 
خاطره گفتم؛ نه براى دلم و نه براى تاريخ. براى تو كه فردا هزاران «يك ال 
قبا» مثل من آويزان تواند. براى تو كه از گذر «حسين غالم» عبورم دادى 

و «غالِم حسين»ام كردى.
به گزارش تسنيم در بخشى از كتاب مى خوانيم: «در بوارين جنگ داخل 
يك كانال بود. كانال عراقى به حدى بود كه از تير مستقيم دشمن در امان 

مى مانديم، اما آتش منحنى مثل تازيانه يك ريز بر تن كانال مى نشســت. 
آن روز صبــح با على آقا و عمو هادى داخل كانال و زير آتش تا پيشــانى 

كانال رفتيم.
در مســير، بيشــتر نيروها زير همان آتش از فرط خســتگى رزم ديشب 
خوابيده بودند. بيشترشان غواص بودند و شايد منتظر كه نيروهاى پياده 
جايگزين آنان شــوند. عده اى از غواصان هم براى هميشه خوابيده بودند. 
پيكر مطهرشان داخل كانال، مجال عبور سريع را از پاها مى گرفت. گاهى 

ناچار مى شديم على رغم ميلمان پا روى آنان بگذاريم و رد شويم.
خون بدن هايشان تازه بود و جارى. يكى از آنان جوان رشيدى با محاسن 

مشكى و زيبا بود كه انگار سال ها رو به آسمان خيره شده بود.

شهيدى كه تاريخ عقد و شهادتش يكى شد

 مدافعــان حرم، قهرمانان بزرگى بودند كه در اوج جوانى، دل از زن 
و فرزند بريدند تا دشمن را كيلومترها دورتر از خاك ايران نابود كنند.

مردان نستوهى كه ايران سرفراز به وجود پاكشان آرام گرفت و امنيت 
ميليون ها نفر را به بودن در كنار فرزندان خردسالشان ترجيح دادند.

پاســدار شهيد محسن فانوسى از شهداى جوان مدافع حرم در همدان 
است كه تاريخ عقد و شهادتش يكى شد.

"ســميرا حميدى نامدار" همسر شهيد فانوســى در گفت وگو با ايسنا، 
داســتان آشــنايى خود با اين شــهيد بزرگوار را روايت كرده اســت: 
«همســرم محسن فانوسى متولد شــهريورماه 59 بود كه در سال 79 
اســتخدام رسمى سپاه شــد و به عنوان يك تخريب چى 14 سال در 

سپاه انجام وظيفه  كرد.
خانواده فانوســى يكى از همسايه هاى بســتگانمان بود و ما در حين 
روابطى كه با اين خانواده داشــتيم، با خانواده شــهيد نيز تا حدودى آ 
شــنا شده بوديم. در نوروز سال 79 براى نخستين بار براى عيد ديدنى 
از پدر شهيد فانوســى كه همه به عنوان عموعلى از او ياد مى كرديم، 
در منزل ايشــان حضور پيدا كرده و آنجا محسن را براى بار نخست در 
حالى كه عفت و حيا از ســرتا پايش نمايان بود با لباس هاى ســفيد و 

تميز و محاسن مشكى ديدم.
پس از نوروز آن ســال به واسطه عروسى دخترعمويم خانواده محسن 
كامال با من و خانواده ام آشنا شدند و مرا به محسن پيشنهاد داده بودند 
اين در حالى بود كه من اصال به ازدواج فكر نمى كردم و تنها چيزى كه 
فكر مرا درگير كرده بود، ادامه تحصيل بود. پس از اين آشــنايى، مادر 
شهيد فانوسى مرا از مادرم خواستگارى كرده و مادرم پيشنهاد داده بود 

كه من با شهيد صحبت كنم.
نخستين جلسه خواستگارى در حالى برگزار شد كه هيچ گونه تصميم 
جدى براى ازدواج نداشتم و تنها براى اينكه به تصميم بزرگتر ها احترام 
بگذارم در عمل انجام شــده قرار گرفته بودم. محســن در آن جلسه با 
وقار و متانت خاصى كه داشــت، حضور يافت و در رابطه با نوع شغلى 
كه داشت توضيح داد و از من خواست اگر جواب منفى دادم در رابطه 

با شغل ايشان با كسى گفت وگو نكنم.
محســن در آن جلســه گفت زندگى كردن با يك تخريب چى شرايط 
خاص خودش را مى طلبد به طورى كه احتمال شــهادت، اســارت و 
جانبازى در اين شــغل دور از انتظار نيســت. من نيز گرچه تصميمى 
براى ازدواج نداشتم اما همواره از خدا مى خواستم كسى در آينده وارد 
زندگى ام شود كه مرا به غايت نهايى كه براى خودم ترسيم كرده بودم، 

رهنمون سازد.
من و محسن عقايد يكسانى داشتيم و دغدغه ذهن من هم رسيدن به 
همين مقام بود اما پس از عروســى با دلبستگى شديدى كه به ايشان 
پيدا كرده بودم، همواره استرس شــغل محسن را داشتم. رازدارى در 
رابطه با شــغل محسن سخت ترين نقطه زندگى ام بود چرا كه او از من 
مى خواســت در اين باره با كســى صحبت نكنم و اين در حالى بود كه 
وقتى از مأموريت هاى طوالنى يك ماهه محســن به خانواده ام شكايت 

مى كردم، سريع متهم مى شدم كه انتخاب خودت بوده است.
تنها چيزى كه در اين شرايط سخت به من دلگرمى مى داد صحبت هاى 
محســن بود كه هميشــه مى گفت عملى كه براى رضاى خدا باشد، 

هيچ گاه بى پاسخ نخواهد ماند.
9 آبان ماه ســال 81، بدون هيچ تشــريفاتى به صورت كامًال ساده در 
محضر عقد رسمى كرديم. ما با قناعت زندگى را آن طور كه بود قبول 
داشتيم. از آنجايى كه مى دانستم تمامى هزينه هاى عقد بر عهده محسن 
خواهد بود بنابراين سعى كردم ساده ترين و ارزان قيمت ترين وسايل را 
انتخــاب كنم و با اين وجود گرچه همچــون تمامى دخترها آرزو هاى 
زيادى براى مراســم عقد و عروسى داشتم اما از نظرم محسن آنقدر با 
ارزش بود كه مهر ســكوت در برابر تمام خواسته هاى برآورده نشده ام، 

بر زدم.
همسر شهيد فانوسى افزود: «محسن به علت تعهد شغليش هيچ گاه در 
رابطه با نوع كارى كه انجام مى داد، براى هيچ كس توضيحى نمى داد و 
اين در حالى بود كه محســن در مأموريت هاى طوالنى يك ماهه خود 
گاهى حتى يك بــار هم زنگ نمى زد و در عين حال با وجود دلتنگى 

فراوانى كه داشتم، اما هيچ گاه گاليه اى نداشتم.
محســن به علــت ارادت ويژه اى كه به خاندان اهل بيت(ع) داشــت و 
هميشــه در قنوت نمازش از خداوند توفيق شهادت را طلب مى كرد. با 
وجود اينكه در يكى از پاهايش پالتين داشت، اما هيچ گاه از اين شرايط 

براى معاف شدن از بعضى مأموريت ها استفاده نمى كرد.
 محســن وقتى از مأموريت بازمى گشــت پاهايش تــاول زده بود، اما 

هيچ گاه از سختى مأموريت هايش دم نمى زد». 
حيدرى نامدار بيان كرد: «محسن حتى طاقت مريض شدن فرزندانش 
را هم نداشــت، اما برخى پس از شهادت وى تصور مى كردند محسن 

عالقه اى به فرزندان خود نداشته كه چنين تصميمى گرفته است.
 چند روز پيش از آخرين مأموريت محسن به سوريه، تمامى خريد هاى 
الزم بــراى منزل را انجام داده بــود حتى در تميز كردن منزل كمكم 
مى كرد و انگار خودش به اين مقام شــهود رســيده بود كه شهادتش 
نزديك اســت. در آخرين مأموريت محســن، بر خالف هميشه عكس 

بچه ها را با خودش نبرد تا مبادا وابستگى بياورد».
همسر شهيد فانوسى در حالى كه اشك در چشمانش حلقه زده بود و 
صدايش به سختى از عمق گلويش به گوش مى رسيد، گفت: «محسن 
در آخرين تماســش با من كه يك ساعت پيش از شهادتش بود، گفت 
خانم مواظب دو بچه من باش. محسن وصيت كرد مزارش را در خارج 
از هياهوى شهر قرار دهند و اين برايم بسيار گنگ بود كه چرا محسن 
در اين مأموريت آنقدر به شــهادت فكــر مى كند. در آخرين مأموريت 
محســن به ســوريه از تمامى خانواده و بســتگان حالليت طلبيد، اما 

هيچ گاه به كسى توضيح نداد براى جنگ با داعش به سوريه مى رود.
تشــييع جنازه باشكوهى كه مردم براى محسن برگزار كردند گويا اين 
واقعيت را نشــان مى داد كه همه مردم از ُخرد و جوان فهميده بودند 

محسن چه كسى بوده است». 

چشم اميد همه به "حبيب" بود
حماسه سازى رزمندگان همدان 

در آزادى خرمشهر
 بچه هاى همدان، بچه هاى صفا 
و عشــق و اخالص در خرمشهر، 
حماســه اى بى همتــا از خود به 
يادگار گذاشــتند؛ عاشورامردانى 
كه نگذاشتند حرف امام(ره) زمين 

بماند.
مردانه جنگيدند و مظلومانه جان 
داشتند،  دوست  را  زندگى  دادند؛ 
امام(ره)  حرف  مى خواســتند  اما 

زمين نماند. خرمشهر بايد آزاد مى شد و بهاى اين آزادى، رهايى از قفس 
تن بود. يك صدا شدند و يكدل و يكرنگ با همه تفاوت ها و اختالف ها تا 

سايه شوم جنگ را از سرمان بردارند.
روزهايى ســخت كه اصغر حاجى بابايى، رزمنده دوران دفاع مقدس در 
خاطرات خود آن را چنين توصيف كرده اســت: «نقش اســتان همدان 
درعمليات بيت المقدس، كليدى اســت و نيمى از نيروهاى تيپ محمد 
رسول ا... از همدان بودند به طورى كه فرمانده تيپ، حاج احمد متوسليان 
بود و معاون آن شــهيد محمود شهبازى فرمانده سپاه همدان و فرمانده 

پشتيبانى تيپ نيز شهيد محمد نيكومنظر بود.
در پشتيبانى از جبهه هاى جنگ نيز با توجه به اينكه همدان، نزديك ترين 
فاصله با جبهه هاى جنوب را داشت؛ نقش مهمى ايفا كرد به طورى كه 
كميتــه امداد همدان در منطقه دزفول، روزانه از 35 تا 40 هزار رزمنده 

پذيرايى مى كرد.
نخســتين اقدامات شناســايى در عمليات بيت المقدس نيز به وسيله 
رزمنــدگان همدانى انجام شــد و حدفاصل منطقــه دارخوين تا جاده 
آســفالت اهواز-خرمشهر با فرماندهى شهيد شــهبازى انجام شد و در 
اين كار، نقش شــهيدان فريدون عيوضى، حسين كشورى دالور، حاج 

اسماعيل شكرى موحد و رضا تركمان بسيار پررنگ است.
در بخش يگان دريايى نيز ســردار صمد يونسى در انتقال نيروها، نقش 
اساسى داشت. با اين فتح، دل امام(ره) شاد شد چراكه خرمشهر از نظر 
سوق الجيشــى، منطقه اى مهم بود كه دشمن با از دست دادن آن، تمام 
اميدهاى خود را از دست داد و اين فتح، تنها پيروزى در برابر عراق نبود 

بلكه ايستادگى در برابر56 كشورى بود كه از صدام حمايت مى كردند.
پس از مرحله اول بيت المقدس، سران 5 دولت اسالمى منطقه در ديدار 
با امام(ره)، درخواســت آتش بس را مطرح كردند، اما امام راحل به آن ها 
پاســخ داد در صورتى به اين خواســته عمل مى كنيم كه معلوم شود؛ 
عراق متجاوز اســت يا ايران چراكه در آن صورت، دولت عراق عالوه بر 

عقب نشينى از خاك ايران ناچار به پرداخت غرامت جنگى مى شد.
همواره با شــنيدن واژه خرمشــهر در اولين تداعى ذهنى به ياد شهيد 
محمود شــهبازى و صحنه شهادتش در غروب دوم خرداد و كنار دروازه 
خرمشــهر مى افتم؛ درواقع آنچه موجب پيروزى خونين شهر شد، خون 
شهدايى چون او بود كه در رگ رزمندگان جوشيد و حماسه اى بى بديل 

را در تاريخ دفاع مقدس رقم  زد.
در بين شــهداى همدان بايد به صورت ويژه از ســردار شهيد حبيب ا... 
مظاهرى ياد كرد؛ فرمانده 20 ساله اى كه در فتح خرمشهر، نقش مهمى 

داشت و بسيارى از كارهاى سخت با مديريت او آسان شد.
گردان او براى فتح بخشــى از ارتفاعات حساس و مهم منطقه دهلران تا 
آن جا مقاومت كردند كه پاى بيشــتر آن ها در سه رديف ميدان مين از 

دهانه پوتين قطع شد.
همچنين، نخســتين گردانى كه در مرحله اول بيت المقدس از پشت به 
گردان تانك هاى زرهى دشمن حمله كرد و موفق شد با دست خالى آن 
را بگيرد؛ گردان شــهيد مظاهرى بود و درواقع بايد گفت كه چشم اميد 
حاج احمد متوســليان، فرمانده تيپ و قرارگاه نصر به او بود و هرجا كه 

عرصه تنگ مى شد با مقاومت در برابر مشكالت ايستادگى مى كرد».
به گزارش تســنيم، حبيب، محبوب بچه هاى ســپاه بود و نورچشمى 
فرماندهان لشــكر 27 محمدرســول  ا...(ص). محجوب و كم حرف بود و 
همين ويژگى با چهره مهتابى و موهاى بورش از او رزمنده اى دوســت 

داشتنى ساخته بود. 
پدرش كشــاورز بود. پيرمردى ساده و با خدا. «شانزده ساله مراد» بود و 
مادر براى آمدنش، نذرهاى فراوان كرده بود. حبيب، چشم و چراغ خانه 

و رروح گرم سنگر جبهه ها بود.
دوم خــرداد 1341 متولــد شــد. از همــان كودكــى، آثــار هوش سرشــار 
در او ديــده مى شــد. نوجوانــى را بــا مبــارزت انقالبــى ســپرى كــرد و 
ــر گروه هــاى انحرافــى  ــود در براب ــا اينكــه دانش آمــوز دبيرســتانى ب ب

ايستاد.
با آغاز جنگ تحميلى به يارى امام(ره) شتافت و در خط مقدم نبرد قرار 
گرفت. مدتى از حضورش در جبهه نگذشته بود كه به فرماندهى گردان 

مسلم بن عقيل(س) لشكر 27 محمد رسول ا...(ص) منصوب شد.
حبيب در خرمشــهر، رزم جانانه اى از خود به يادگار گذاشــت و زخمى 
شد. پيكر بى رمقش داخل كانال افتاد و غم و اندوه بر دل بچه هاى لشكر 

نشست.
در آن شــرايط ســخت، امكان برداشــتن پيكر نبود؛ مفقوداالثر شد و 

عكس هايش را بر در و ديوار زادگاهش زده و برايش مزارى ساختند.
سه هفته بعد وقت نمازصبح، زمزمه اى در سپاه همدان پيچيد: «حبيب 
برگشته؛ شهيد نشده». همگى به طرف نمازخانه دويدند. با همان چهره 
شاداب و آرام هميشگى دست به قنوت بلند كرده بود و زمزمه "ربّنايش"

دل را مى لرزاند.
ســالم كه داد؛ پرسيدند: «مگر شهيد نشــدى»؟ با خنده گفت: «هنوز 

وقتش نرسيده». يك ماهى گذشت تا به آرزويش رسيد.
او در "رمضان" فرصت وصال يافت و در عملياتى سخت زير گرماى باالى 
50 درجه بيابان "كوشك" همه 20 سالگى اش را در كفن پيچيد و تقديم 
كرد و بى نشــان شد تا نام و نشان انقالب بماند و افسوس و صد افسوس 

كه حاال " نام حبيب هست و نشان حبيب نيست"!.

 زاده الوند؛ فرزند سردشت 
حميدرضا يكن آبادى  زاده «مريانج» بود؛ شــهر 
عشــق و ايمان و غيرت؛ جايى كه ســخاوت و 
محبت با خون مردمان ســاده و بى آاليشش به 
هم گره خورده و در دفاع از اســالم و انقالب و 

ميهن همواره پيشگام بوده اند.
شــهرى كه با همه كوچكى، يــار بزرگى براى 
روزهاى ســخت انقالب بود و نه  تنها بيشــتر 
مردانش در جبهه هاى نبرد حضور داشتند كه 
زنانش نيز با پخت نان و تأمين آذوقه، دو لشكر 
را پشــتيبانى مى كردند. عشــقى كه از مكتب 
عاشورا سرچشــمه مى گرفت و ريشه در تاريخ 
كهن اين سرزمين دارد كه هنوز هم مراسم دهه 
محرم و عاشوراى «مريانج» در استان همدان و 
حتى غرب كشور شهره است و پذيرايى عاشقانه 

از زائران اربعين نيز بر حرارت آن افزوده است.
و جاى تعجب نيســت اگر اين شــهر، زادگاه 
شــيرمردانى باشد كه نامشــان بر تارك جهاد 
و شــهادت الونــد مى درخشــد؛ مردانى چون 
حميدرضا يكن آبادى كه با همه جوانى، بزرگ 
بود و تا آخرين لحظه از خدمت بى منت به مردم 

دريغ نكرد.
او 21 خرداد 1344 متولد شد تا سرباز شجاعى 
باشــد براى پير و مرشدى كه دور از وطن بود. 
پدرش كشــاورز بود و با عرق جبين و زحمت 
براى كسب روزى حالل تالش مى كرد؛ هرچند 
دست تقدير، چندان امان نداد كه او بزرگ شدن 
نهال نازك فرزند را تماشــا كند و حميد، سايه 

گرم پدر را در هشت سالگى از دست داد.
او در دامــن پرمهر مادرى صبــور و رنج ديده 
زندگى كــرد و درس خواند و هنوز نوجوان بود 
كه جنگ تحميلى عراق بر ضد ايران آغاز شد. 
حميــد كه روح بلندش تاب مانــدن در زادگاه 
را نداشــت و براى حضــور در خط مقدم نبرد 
بى قرارى مى كرد؛ داوطلــب حضور در مناطق 

عملياتى شد، اما خواهش مادر، مانع او شد.
بــرادرش از روزهاى آغازيــن جنگ به مناطق 
عملياتى كردســتان رفته و مادر نمى توانست 
فراق هر دو پسر را هم زمان تحمل كند؛ هرچند 
تقدير، آخر كار خود را كرد و حميد رسته از بند 
دنيا به بلنداى آسمان پركشيد. دبيرستان را كه 
تمام كرد با اصرار فراوان راهى جبهه شــد و به 
جايى رفت كه زير آتش دشمن بعثى و چكمه 

منافقان، مچاله شده بود.
الفت و صميميت او با مردم سردشت عميق بود؛ 
آن قدر كه هنوز عكسش زير تورى قرمز رنگ بر 
تاقچه بسيارى از خانه هاى روستايى خودنمايى 
مى كنــد كه حميد فرزند آن ها نيــز بود. او در 
مدت كوتاهى چنان جاى خود را در دل مردمان 

مهربان و سخاوتمند اين سرزمين باز كرد و هم 
سفره هر روزشان شد كه با گذشت 30 سال از 
رفتنش، هنوز از او به نيكى ياد مى كنند با اينكه 

در مذهب و نژاد با يكديگر تفاوت داشتند.
تنها اخالص، تواضع ذاتى و دلسوزى مثال زدنى 
براى مردمان محروم اين خطه بود كه توانست 
از او فرمانده اى محبوب بسازد. سال 1364 وارد 
جبهه شــد و خدمت سربازى را در سپاه مهاباد 
گذراند؛ دوره اى كه توانمندى و شايستگى او را 
جلوه گر ساخت و به فرماندهى پادگان آموزشى 
شــهيد دســتغيب در منطقه اى بين مهاباد و 

مياندوآب منصوب شد.
گرچــه فرمانده بود، اما با ســربازان، رفيق بود 
و مهربانــى و تدبر با روح پاكــش گره خورده 
بود؛ ويژگى بارزى كــه از او فرمانده اى اليق و 
محبوب قلب  مردم ســاخت. پس از گذراندن 
خدمت ســربازى، مســئول واحد ادوات سپاه 
مهاباد و آموزش و ســازماندهى يگان رزم سپاه 
شده و سپس معاون گردان  پدافندى «خليفان» 
در مهاباد شــده و مدتى هم سرپرست يكى از 

گردان هاى آفندى منطقه «اُشنويه» شد.
حميد كه در مهاباد توانسته بود نظر فرماندهان 
وقت سپاه را به خود جلب كند به دليل كاردانى 
و شجاعت باال به عنوان «فرمانده گردان حضرت 
ابوالفضــل(ع)» در منطقه «نالس» سردشــت 
منصوب شــد. او چند ســال در اين منطقه به 
مقابله با ضد انقالب، رســيدگى به محرومان و 
انجام كارهاى فرهنگى پرداخت و توانست رابطه 
عميقى با اهالى منطقه كه همگى از برادران اهل 

سنت بودند؛ برقرار كند.
حميد چند ســال در همين ســمت به مردم 
سردشــت خدمت كرد و حتى پس از امضاى 
آتش بس بين ايران و عراق هم در منطقه ماند 
زيرا نبرد در اين مناطق هنوز پايان نيافته بود. 
حضور ضدانقالب در منطقه سردشــت تا ميانه 
دهه 70 ادامه داشــت و شــهيد يكن آبادى با 
احســاس مســئوليت تا آخرين لحظه در كنار 
مردم مظلوم اين خطه ماند و با دشمنانشــان 
مبارزه كرد. حضور موفق او در سردشت سبب 
شــد تا فرماندهى اطالعات تيپ به او پيشنهاد 
شود، اما پيش از انتصاب، روح بلندش كه بيش 
از اين تاب ماندن در زندان خاك را نداشــت به 

بلنداى افالك پر كشيد.
 فرمانده اى كه خار چشم منافقان بود

شهيد حميدرضا يكن آبادى، خار چشم دشمنان 
قســم خورده انقالب بود و آن ها از رابطه عميق 
او با مردم سردشــت به وحشت افتاده بودند. او 
آن چنان غرق خدمت به مردم منطقه و مبارزه 
با ضدانقالب بود كه گاه، ماه ها به خانواده ســر 
نمى زد و مادرش به سختى و با تحمل دورى راه 

به ديدار فرزند مى رفت.
حميدرضا يكن آبادى نه تنها فرمانده اى شجاع 
و بصيــر كه در ورزش هم ســرآمد بــود و از 
پيشكسوتان رشــته رزم آوران اسالم(كونگ فو) 

در همدان به شمار مى رود. 
مهره مهم مقابله با ضد انقالب در جبهه غرب

سردار عابدين خرم، فرمانده سپاه عاشورا، شهيد 
يكن آبادى را مهره مهم مقابله با ضدانقالب در 
جبهه غرب دانسته و مى گويد: حميدرضا جوانى 
انقالبى و رزمنده اى حماســى بود كه توانست 
تعداد زيادى از اهالى سردشت را جذب كرده و 

براى برقرارى امنيت منطقه به كار گيرد.
 عشــق به واليــت در وجود او مــوج مى زد و 
جوانى دوست داشــتنى و عالقه مند به انقالب 
اسالمى بود كه هنوز ياد و نامش در بين مردم 
منطقه سردشت زنده است. يادم هست شهيد 
يكن آبادى براى مدت كوتاهى، فرمانده پادگان 
شــهيد دستغيب مهاباد شــد و به جاى اينكه 
خوشحال شود؛ اندوهگين شد چراكه عالقه مند 

به حضور در خط مقدم و پيوســتن به دوستان 
شهيدش بود. آن روز شــور و شوق حميدرضا 
يكن آبادى براى شــهادت در چهره و كالمش، 
ملموس و بــا همه وجود آماده پروازى ملكوتى 

بود.
 مــردم دارى و مردم يــارى، رمــز 
محبوبيت شهيد يكن آبادى در سردشت

يكن آبــادى از فرماندهــان دوران دفاع مقدس 
به معرفى بيشــتر برادر مى پــردازد. وى، رمز 
محبوبيت برادرش در بين مردم سردشــت را 
چنين بيان مى كند: حميدرضــا به طور ذاتى 
فردى بشاش، مهربان و گشــاده رو بود؛ ضمن 
اينكه در دامن پدر و مادرى ساده و زحمت كش 

بزرگ شده بود.
از طــرف ديگــر ويژگى هايى چون ســخاوت، 
ميهمان نــوازى، صراحــت و سلحشــورى در 
زادگاه ما «َمريانج» شــهره است و همه اين ها 
دست به دســت هم داد تا شــخصيت واالى 
شــهيد يكن آبادى شكل گيرد. يادگيرى سريع 
گويــش كردى در ايجاد رابطــه صميمانه او با 
مردم سردشــت هم تأثير بسيارى داشت و در 
كنار مبارزه نظامى براى اهالى آن خطه، برادرى 

دلسوز و خدمتگزار بود.
شــهيد يكن آبادى، فردى مــردم دار و متواضع 
بود و از هيچ كارى براى خدمت به مردم دريغ 
نمى كرد تا جايى كه حتى دستمزد اندكى كه از 
سپاه مى گرفت را صرف رسيدگى به خانواده هاى 
محروم و كم بضاعــت مى كرد. او با برادران اهل 
سنت از ماموستاها گرفته تا روستاييان دوست 
بود، اما بيشــتر به ديدار مستضعفان مى رفت و 

مهمان سفره ساده محرومان بود.
جوانمردى، منش پهلوانى و قامت ورزشكارى، او 
را به عنوان «فرمانده اى محبوب» در سردشت 
زبانزد كرده و اين موضوع، ضدانقالب را عصبانى 
كرده بود. حميد به راستى فرزند كردستان بود 
و اهالى سردشــت، او را عضوى از خانواده خود 
مى دانســتند تا جايى كه يادم هســت سال ها 
پس از شهادتش، وقتى اتفاقى به منزل يكى از 
روستاييان رفته بودم؛ عكس زيبايى از برادرم را 
در حال گرفتن وضو و آماده شــدن براى نماز 
ديدم؛ عكسى كه خود ما نداشتيم. صاحب خانه 
وقتى متوجه موضوع شــد؛ عكــس را به من 
هديــه داد و گفت: «خودم ايــن عكس را از او 

انداخته ام».
 سنگ تمام اهالى سردشت 

براى فرزند الوند
شهيد يكن آبادى با اشاره به چگونگى شهادت 
برادرش هم مى گويــد: حميدرضا براى مبارزه 
با گروهك تروريســتى دموكــرات تا جايى كه 
مى توانست ايســتادگى كرد و در اين مسير به 
شهادت رسيد. او و دوستش «حسين محمدى» 
از پيش مرگان كرد مسلمان 25 خرداد 1369 در 
حال بازگشت از مراسم ترحيم يكى از روستاييان 
به كمين گروهك تروريستى دموكرات گرفتار 
شــده و در محور عملياتى «نالس» سردشت، 

مظلومانه به شهادت رسيدند.
خبر شــهادتش را كه شــنيدم؛ اندوه عميقى 
وجودم را فراگرفت زيــرا از من كوچك تر بود، 
اما روحيــه خود را حفظ كــرده و خودم را به 
سردشت رســاندم. لحظه سختى بود وقتى كه 
روز بعد، پيكر زخمى حميدرضا با دستمالى كه 
به سرش بسته بودند را مشاهده كرده و چهره 
زيبا و معصومش كه حاال زيباتر هم شده بود را 
بوسيدم. شهيد يكن آبادى در سردشت و مهاباد 
با شــكوه تمام و حضور جمعيت بسيار تشييع 
شد و تعداد زيادى از اهالى منطقه هم در قالب 
چند دستگاه اتوبوس و مينى بوس به زادگاهمان 
شهر مريانج آمده و در مراسم تشييع و ترحيم او 
شركت كردند. تعداد برادران اهل سنت كردزبان 

آن قــدر زياد بود كه عالوه بر منزل پدرى براى 
آن هــا چادر نيز زديم و مادرم با روى باز از همه 
پذيرايى كرد. مردم مهربان و قدرشــناس خطه 
كرد در سردشــت، مهاباد و پيرانشهر با هزينه 
شخصى براى حميد، مجالس متعددى برگزار 

كرده و وعده هاى غذايى متعددى دادند.
شــهيد يكن آبادى در سردشــت، محبوبيت و 
جايــگاه بااليى داشــت و از خدمت بى منت به 
مردم اين خطه و مجاهدت در مســير انقالب 
دريغ نكرد، اما نه مادرم كه 13 ســالى اســت 
به ديدار فرزند شتافته و نه برادران و خواهرانم 

هرگز براى معرفى اين شهيد اقدامى نكرده ايم.
 فرمانده اى كه همواره 

در خط مقدم بود
قدير نامجو، برادر ديگر شهيد يكن آبادى هم با 
بيان خاطراتــى از او مى گويد: با اينكه فرمانده 
بود، اما هميشــه در نوك پيــكان حمله بود و 
باوجود داشتن نيروهاى مبارزاتى فراوان و اصرار 
فرماندهان براى ماندن در عقبه، خود به عمليات 

گشت و شناسايى مى پرداخت.
او ماننــد بســيارى از فرماندهــان مخلــص 
دوران دفــاع مقدس به نيروهــاى خود «بيا» 
مى گفت نه «بــرو» و همين روحيــه در كنار 
تواضع و مردم دارى  ســبب بريدن بســيارى از 
فريب خوردگان از حزب دموكرات و پيوســتن 
به انقالب اســالمى شــده بود. مهربانى حميد 
سبب شــد تا بسيارى از مردم سردشت پس از 
شــهادتش، نام او را براى فرزندشان برگزينند و 
حتى با اصرار فراوان، تقاضاى خاكسپارى او در 

همان منطقه را داشتند.
 شهيد يكن آبادى 

فراتر از زمان مى زيست
براى شــناخت بيشــتر ابعاد شخصيتى شهيد 
يكن آبادى به سراغ دوستانش رفتيم؛ افرادى كه 
خود، زاده سردشت هستند و روزهاى مقابله با 
ضد انقالب در دل آتش و خون را درك كرده اند:
كاوه برياجى كه از نزديك ترين دوستان شهيد 
اســت؛ درباره او مى گويد: تواضع و خون گرمى، 
ويژگى بارز حميد بود و بدون بزرگ نمايى بايد 
گفت كه حميد بين همكارانش از نظر نفوذ در 
قلب مردم بى نظير بود. او توانســته بود با مردم 
منطقه و روحانيت، ارتباط عميق برقرار كرده و 
مردم دارى و مردم يارى او، حزب دموكرات را به 

شدت ناراحت كرده بود.
شــهيد يكن آبادى با مردم كــرد انس گرفت و 
برايشان مدرســه و كتابخانه ساخت زيرا ارزش 
كارهاى فرهنگى را بيشتر از مقابله با ضدانقالب 
مى دانست. او معتقد بود اگر سطح آگاهى مردم 
افزايــش يابد؛ ضدانقالب مجــال فعاليت پيدا 
نمى كند و اين نوع نگاه، نشــان گر سطح باالى 
تفكر و انديشــه اين شهيد بزرگوار است. هرگز 
نماز شبش ترك نمى شد و اهل تملق و ريا نبود 
كه اگر بود مى توانســت جايگاه باالترى از نظر 

نظامى داشته باشد.
 حضــور وحدت بخش ســردار در 

سردشت
اسماعيل خضرزاده، بازنشسته آموزش و پرورش 
سردشت و دوست شهيد يكن آبادى نيز تواضع، 
اخالص و شجاعت را سه ويژگى مهم اين سردار 
رشــيد دانســته و مى گويد: اين سه ويژگى در 
كنار تسلط حميد به گويش كردى از او فرمانده 
اليقى ساخته بود و همواره تبسم بر لب داشت. 
شهيد يكن آبادى در عين مهربانى، مديرى قاطع 
بود و حضورى وحدت بخش داشت و اختالف ها 
و نزاع هاى بين اهالى منطقه را برطرف مى كرد.

گمنامى سردار سربلند سردشت در زادگاه
شــهدا نورى بودند كه در سياهى شب  تابيدند 
تا نه  تنها سايه شوم جنگ را از سرمان بردارند 
كــه در تاريكى روزهاى غبارآلــود امروز، چراغ 
راهمان باشند. مردان خاكى پوشى كه در بلنداى 
ملكوت جاى دارند و گاه اگر گوشــه چشمى به 
ما بياندازند؛ فرصتى براى معرفى شــان فراهم 

مى شود.
شهيد يكن آبادى، نمونه جوانان مجاهدى است 
كه در ســخت ترين روزهاى جنگ ايســتادند 
تا ميهنشــان را در برابر متجــاوزان و دخالت 
بيگانــگان حفظ كننــد. بزرگ مــردى كه در 
زادگاهش همدان ناشــناخته مانده و با وجود 
جايگاه رفيعش، هيچ بنايى به يادش و به نامش 
نام گذارى نشــده است؛ تنها نشــان يادبودش، 
دبيرســتان دخترانه اى در سردشت بود كه آن 

هم چند سال پيش تغيير نام يافت.

فرمانده همدانى خار چشم دشمن بود

غربت سردار سردشت در زادگاهش 
■ فرمانده سپاه عاشورا: سردار شهيد حميدرضا يكن آبادى، مهره مهم مقابله با ضدانقالب بود

گزارش: سميه مظاهرى  »
 آن روزها كه سردشــت، خسته از 
پاتك هاى دشــمن و زخم هاى عميق 
فرزندان نااهل خود به نفس نفس افتاده 
و  خانه  از  دل  برومنــد،  جوانانى  بود؛ 
كاشــانه خود بريدند تا امنيت را براى 
مردمان نجيب اين سرزمين به ارمغان 
آورنــد. مردان خاكى پوشــى كه در 
مسير عشــق پاى گذاشتند و از همه 
دل بســتگى ها بريدند تا مبادا حرف 

امام(ره) زمين بماند. 
آشنايى قبلى با هم نداشتند و حتى دو 
نفرشان اهل يك شهر نبودند، اما شانه 
به شــانه هم دادند و در برابر دشمن 
ايســتادند. مردانى خســتگى ناپذير 
اســتقامتى  و  كــوه  اســتوارى  به 
مثال زدنى. مجاهدان نستوهى كه حاال 
خيلى هايشــان ديگر نيستند و دل از 
غربت زمين كندند تا ســتاره سرخى 
شوند در شب هاى تار اين روزها؛ مردان 
بزرگ روزهاى سخت جنگ كه بر گرد 
«حسن  شهيد  چون  بزرگمردى  وجود 
شاطرى» حلقه زدند و از پرتو آن تأللو 

گرفتند. 
شهيد كلهر از قزوين، شهيد معدنى پور 
محمدرضا  شــهيد  كرج،  هشتگرد  از 
شــمس از لرستان، شهيد حاج اكبرى 
از تهران، شهيد على احمدى از زنجان، 
شهيد  شيراز،  از  اميرى  ضرغام  شهيد 
حميدرضا  شــهيد  و  نراق  از  كمره اى 

يكن آبادى از استان همدان.
مردانى كه با همــه بلندمقامى گمنام 
مانده اند و كمتر از آنها ياد مى شــود؛ 
آن قدر كه گاه حتى در زادگاهشــان 
به فراموشــى سپرده شــده و غريب 

مانده اند.
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خبـر خبـر

مديرعامل شركت توزيع نيروى برق استان همدان 
خبر داد

برگزارى دومين اقدام فراگير سال 1400 با 
حضور 57 اكيپ عملياتى در استان همدان

 مديرعامل شركت توزيع نيروى برق استان همدان گفت: ششمين 
اقدام سراسرى و دومين اقدام فراگير سال 1400 با محوريت عبور از 
پيك تابستان همزمان با سراســر كشور با حضور 57 اكيپ در استان 

همدان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومى شــركت توزيع نيروى برق اســتان همدان، 
شيرزاد جمشيدى اظهار داشت: ششمين اقدام سراسرى و دومين اقدام 
فراگير سال 1400 با محوريت عبور از پيك تابستان همزمان با سراسر 

كشور 30 و 31 ارديبهشت ماه در استان همدان برگزار شد.
وى با بيان اينكه اين مانور با محوريت عبور از پيك تابســتان برگزار 
شــد، افزود: ارزيابى آماده به كارى مولدهاى اضطرارى، ارزيابى آماده 
بكارى ســامانه هاى اطالع رسانى خاموشــى«برق من» و پاسخگويى 
121 و تعديل روشــنايى معابر با آرايش يــك در ميان و زيگزاگ از 

رويكردهاى اين مانور است.
مديرعامل شركت توزيع نيروى برق استان همدان عنوان كرد: شناسايى 
و جمع آورى دستگاه هاى رمز ارز غيرمجاز و جلب همكارى ادارات 
راه و ترابرى در تعديل روشنايى بين شهرى مطابق مكاتبات قبلى نيز 

از ديگر رويكردهاى اين مانور بود.
وى بهينه ســازى مصرف انرژى روشــنايى معابــر، كاهش تلفات و 
پيشگيرى از ســرقت انرژى توسط اســتخراج كنندگان غيرمجاز ارز 
ديجيتال، افزايش رضايت مشــتركين در اطالع رسانى خاموشى هاى با 

برنامه و عبور از پيك بار تابستان را از اهداف اين مانور برشمرد.
جمشــيدى با اشاره به حضور 57 اكيپ با حضور 143 نفر در دومين 
اقدام فراگير سال 1400 در استان همدان گفت: از اين تعداد 34 اكيپ 
در تعديل روشنايى معابر و 23 اكيپ در شناسايى رمز ارز فعال هستند.
وى ادامه داد: در راستاى كاهش مصرف روشنايى معابر، در اين مانور 
بازديــد و جلب همكارى يك هزار و 502 مشــترك تجارى، تعديل 
روشــنايى 859 دســتگاه چراغ معابر با ميانگين مصرف 150وات و 
تعديل روشــنايى پارك ها و ميادين به تعداد 475 دســتگاه چراغ در 
مجمــوع با توان مصرفى 555 كيلووات بــه منظور مديريت مصرف 

انرژى و تعديل روشنايى صورت گرفت.
مديرعامل شــركت توزيع نيروى برق اســتان همــدان تصريح كرد: 
بررســى روند مصرف تمام مشتركين و شناســايى تعداد 135 مورد 
مشترك مشكوك به استخراج رمز ارز ديجيتال و برنامه ريزى به منظور 
سركشى، كنترل و بازرســى آنها  نيز از ديگر اقدامات در اجراى اين 

مانور است.
وى با اشــاره به كشف 76 مزرعه رمزارز و شناسايى يك هزار و 703

ماينــر در مجموع با توان مصرفى 3 هــزار و 53 كيلووات تاكنون در 
اســتان همدان گفت: از اين تعداد هشــت مزرعه رمزارز و 64 ماينر 
در مجموع با توان مصرفى 134 كيلووات در سال جارى كشف شده 

است.
جمشــيدى با اشاره به جلب همكارى ادارات راه و ترابرى در تعديل 
روشــنايى بين شهرى مطابق مكاتبات قبلى گفت: تعديل يك هزار و 
539 المپ در معابر بين شهرى با ميانگين مصرف 145 وات از ابتداى 
مهر 1399 تاكنون با برآورد توان مصرفى 223 كيلووات طى مكاتبات 

انجام شده با ادارات مربوطه انجام شده است.
وى با بيان اينكه آماده بكارى سامانه هاى اطالع رسانى خاموشى «برق 
من» و پاســخگويى 121  از ديگر محورهاى اين مانور است، افزود: 
تعداد مشتركين فعال در اپليكيشن «برق من» تاكنون برابر با 45 هزار و 

413 مشترك، معادل 6 درصد مشتركين برق استان است.
مديرعامل شركت توزيع نيروى برق استان همدان تصريح كرد: تعداد 
كل مشــتركين ثبت شده در سامانه «ثبت حوادث» براى ارسال پيامك 
481 هزار و 276 مشترك است كه طى روزهاى آتى تمام مشتركين در 

سامانه «ثبت حوادث» ثبت مى شود.
وى با بيان اينكه تعداد مشــتركين حساس ثبت شده در سامانه «ثبت 
حوادث» براى ارســال پيامك خاموشــى نيز 3 هزار و 635 مشترك 
اســت، ابراز داشــت: تعداد پيامك ارسال شــده براى مديريت بار و 
خاموشــى هاى با برنامه از ابتداى سال تاكنون 2 هزار و 57 مورد بوده 
است. جمشيدى اظهار داشت: تعداد درخواست ثبت شده در سامانه 
«بــرق من» براى فعاليت هاى بهره بردارى از ابتداى ســال تاكنون يك 

هزار و 557 مورد است.
وى بــا تأكيد بر آمــاده بكارى مولدهاى اضطرارى گفت: طى ســال 
گذشــته تمام مراكز حياتى، حساس و مهم اســتان شامل 200 مركز 
بازديد وآماده بكارى مولدهاى برق اضطرارى آنها تست و گزارش آن 

به دفتر مديريت  بحران و پدافند غير عامل ارسال  شد.
مديرعامل شــركت توزيع نيروى برق اســتان همدان يادآور شــد: 
همچنين در ارديبهشت ماه سال جارى بازديد از تمام مراكز درمانى و 
بيمارستان هاى استان انجام  وگزارش آماده بكارى مولدهاى اضطرارى 
اين مراكز كه بالغ بر 33 مركز است به دفتر مديريت بحران و پدافندغير 

عامل ارسال شد.
وى افزود: در همين راستا مكاتبات متعددى با استاندارى، فرماندارى ها، 
دادستانى، علوم پزشكى و جهاد كشاورزى صورت گرفته و اعالم شد 
با توجه به فرا رســيدنه فصل گرما و افزايش مصرف برق و احتمال 
بروز قطع برق، اطالع رسانى الزم با ادارات و صنايع زير مجموعه براى 

آمادگى و استفاده از مولدهاى برق اضطرارى انجام شود.
جمشيدى تصريح كرد: در خصوص شناسايى و بكارگيرى مولدهاى 
خودتامين براى عبور از پيك بــار نيز تاكنون 48 تفاهم نامه با قدرت 

نامى 10,53 مگاوات با صنايع استان به امضاء رسيده است.
وى در پايــان با اشــاره به ضرورت مديريت مصــرف براى عبور از 
پيك بار گفت: با توجه به فرا رســيدن فصل گرما و باال رفتن مصرف 
برق در اين ايام از هم استانى هاى گرامى درخواست مى كنيم به منظور 
جلوگيرى از خاموشــى هاى ناخواسته، نسبت به كاهش مصرف برق 

خود به ويژه از ساعت 12 الى 18 با ما همكارى داشته باشند.

مديركل امورمالياتى استان همدان خبرداد
خردادماه؛ موعد ارائه اظهارنامه مالياتى 

اشخاص حقيقى
 مديركل امور مالياتى اســتان همدان گفت: براساس ماده 100 قانون 
مالياتها، موعد اراه اظهارنامه مالياتى اشخاص حقيقى (صاحبان مشاغل) 

خردادماه مى باشد.
به گزارش روابط عمومى اداره كل امور مالياتى اســتان همدان، محمد 
دلشادى اظهار داشت: اشخاص حقيقى (صاحبان مشاغل) مطابق قانون 
مى بايد اظهارنامه مالياتى عملكرد ســال 1399 خود را خردادماه  سال 
جــارى به صورت الكترونيكى از طريــق درگاه ملى ماليات به آدرس  

www.intamedia.ir  ارسال و ماليات خود را پرداخت نمايند.
وى با تاكيد بر اينكه برخوردارى از هر نوع تســهيالت و معافيت هاى 
مالياتى، منــوط به ارائه الكترونيكى اظهارنامــه مالياتى در موعد مقرر 
قانونى اســت، خاطرنشان كرد: فعاالن اقتصادى به منظور بهره مندى از 
مشوق هاى قانونى نرخ صفر و يا هرگونه تسهيالت ديگر، بايد اظهارنامه 

مالياتى خود را در مهلت مقرر قانونى ارائه كنند.
مديركل امور مالياتى استان همدان در خاتمه تاكيد كرد: ضرورى است 
مؤديان محترم از هرگونه مراجعه غيرضرورى به ادارات مالياتى اجتناب 

كنند.

رضايت 86 درصدى 
از صندوق بيمه تأمين اجتماعى 

 86 درصد از مخاطبين صندوق بيمه اجتماعى كشاورزان، روستاييان 
و عشاير از مزاياى اين بيمه در ايام پيرى و از كارفتادگى رضايت دارند.

وزيرتعاون، كار و رفاه اجتماعى با اشــاره به نظرسنجى موسسه عالى 
پژوهش تامين اجتماعى، گفت: امروز يكى از بهترين روزهاى زندگى ما 
ست، زيرا در كنار كارگزاران صندوق بيمه اجتماعى هستيم كه به طور 
مســتقيم با جامعه هدف در ارتباط  بوده و توانستند آمار رضايت قابل 

قبولى را كسب كنند.
به گزارش مركز روابط عمومى واطالع رسانى وزارت تعاون، كارورفاه 
اجتماعى، محمد شريعتمدارى درديدار با مديران و كارگزاران صندوق 
بيمه اجتماعى كشــاورزان، روستاييان و عشــاير،افزود: ميزان رضايت 

مسئوليت مهم ما را در اين زمينه سنگين تر مى كند .
وى ادامه داد: انسان با آرمان گرايى زنده است،زيرا اگر اين آرمان گرايى 
را نداشته باشد مانند يك مرده است، تالش، كوشش و آرزو است كه به 
زندگى انسان اميد و حيات مى بخشد. آرمان گرايى در زندگى شخصى 

انسان به نوعى و در زندگى اجتماعى او به نوع ديگر نمايان مى شود.
شــريعتمدارى ياد آورشد: در زندگى اجتماعى هرچه آرمان ها در نقاط 
دورتر باشد همواره انســان تالش و كوشش بيشترى براى دستيابى به 

آن به خرج مى دهد.
وى با اشاره به موفقيت هاى صندوق بيمه اجتماعى در كسب رضايتمندى 
جامعه هدف گفت: با وجود موفقيت هاى بســيار زيــاد مديرعامل و 
مجموعه صندوق بيمه اجتماعى، هنــوز با نقطه مطلوب فاصله داريم 

،بنابراين بايد تالش كنيم تا به آن دست يابيم.
وى ادامه داد: آقاى شيركانى، از مديران جوان وزارتخانه بوده و با حضور 
او در صندوق شاهد نشاط و سرزندگى جديد همراه با خالقيت بوده ايم 
و امروز شاهد آثار و نتايج آن هستيم كه اين امر موجب خشنودى است.

وزير تعــاون، كار و رفاه اجتماعى افزود: عملكرد مديران و كارگزاران 
صندوق بيمه اجتماعى كشــاورزان، روستاييان و عشاير موجب اميد و 

اعتماد در جامعه روستايى و عشايرى است.
شريعتمدارى با بيان اينكه كسب رضايت در جامعه هدف شرط اصلى 
و مهم است، گفت: يكى از رويكردهاى ما در وزارت اين بود كه نبايد 
از خودمان راضى باشــيم، وقتى اين اعتماد و اميد مســجل مى شود كه 
يك ارزيابى بيرونى خصوصا درجامعــه اى كه از ما خدمت مى گيرند 

انجام شود.
وى ضمن قدردانى از كارگزارى هاى صندوق بيمه اجتماعى تاكيد كرد: 

روستائيان و عشاير منادى اميد و اعتماد در ايران امروز است .
شريعتمدارى با اشاره به جمله گاندى " روح هند در روستاهاست" ادامه 
داد: من هم مى گويم روح ايرانى در در روستائيان و عشاير است. ما به 
صورت تاريخى به روستا و كشاورزى و عشاير متكى هستيم ،بنابراين 
نمى توانيم ايرانى آباد، پيشرفته و توســعه يافته بدون داشتن روستايى 

پراميد، با اعتماد و خالق داشته باشيم.
وى تاكيد كرد: توســعه و پيشرفت بدون محوريت روستائيان و عشاير 

،توهم و خيالى باطل است.
وزيــر تعاون، كار و رفاه اجتماعى ادامه داد: بايد اعتراف كنيم كه نقش، 
كاركرد و جايگاه روســتا تضعيف شده اســت،  روستائيان و عشاير از 
ديرباز، پاسدار مرزهاى گسترده ايران بوده اند، بنابراين بايد نگاه به مرزها 

از امنيت محور به فرصت محور تغيير كند.
وى با اشاره به وابســتگى امنيت غذايى كشور به روستائيان و عشاير، 
روستا را بازگشت به زندگى و مناطق روستايى  يعنى مولد، زيست پذير، 

پايدارو داراى هويت اسالمى-ايرانى معنا كرد.
شريعتمدارى تاكيد كرد: بايد كاركرد صندوق بيمه اجتماعى كشاورزان، 
روستاييان و عشاير به ويژه كارگزاران فراتر از انجام ماموريت هاى فعلى 
باشــد، بايد حس عدالت و امنيت را در بين روستائيان و عشاير ارتقاء 
دهيم چرا كه به رغم تامين زير ساخت هاى مناسب، احساس عدالت و 
رفاه نمى كنند. وى با اشاره به سهم 47 درصدى خانوارهاى روستايى و 
سهم 12 درصدى خانوارهاى شهرى در فقر،  كنترل فقر روستايى را به 
وسيله تهيه برنامه هايى حمايتى و تأمين اجتماعى براى خانوارهاى كم 
درآمد ، بهبود زيرســاخت هاى روستايى، افزايش بهره ورى كشاورزى، 
توسعه ى خدمات عمومى چون بهداشت و آموزش امكان پذير دانست.
وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعى با تاكيد بر اينكه بايد اميد و اعتماد در 
جامعه روستايى ايجاد و سرايت يابد گفت: معتقدم هيچ سياست، برنامه 
و پــروژه اى بدون اميد و اعتماد موفق نخواهد شــد، همانطور كه اگر 
صندوق عشاير و روستائيان مورد اعتماد نباشد نمى تواند ماموريت هاى 

خود را انجام دهد.

رئيس سازمان جهادكشاورزى استان همدان خبر داد:
افزايش 3 برابرى گلخانه ها براى گذر از كم آبى

 رئيس ســازمان جهاد كشاورزى استان همدان با اشاره به تدوين سند راهبردى بخش 
كشــاورزى استان همدان گفت: وسعت گلخانه هاى همدان براى گذر از كم آبى سه برابر 

شده است.
به گزارش روابط عمومى جهادكشاورزى استان همدان، منصور رضوانى جالل گفت: در 
حال حاضر برنامه زمان بندى شــده سه ساله در تمامى شهرستان هاى استان همدان براى 
احداث گلخانه هاى بزرگ در حال اجراســت و تا پايان امسال بايد 210 هكتار گلخانه به 

مجموع گلخانه هاى استان افزوده شود.
وى گفــت: همدان با دارا بودن بهترين شــرايط آب و هوايى و خاك حاصلخيز يكى از 

مستعدترين استان ها براى توليدات كشاورزى گلخانه اى است.
رضوانــى جــالل بــا تشــريح مزايــاى كشــت گلخانــه اى گفــت: در ابتــداى فعاليــت 
دولــت تدبيــر و اميــد مســاحت گلخانــه هــاى اســتان همــدان 75 هكتــار بــا توليــد 
18 هــزار تــن انــواع ســبزى و صيفــى بــود امــا مســاحت گلخانــه هــاى اســتان تــا 
پايــان ســال 1399 بــه 176 هكتــار افزايــش يافتــه و  45 هــزار تــن انــواع محصــول 
ســبزى و صيفــى شــامل خيــار، گوجــه، فلفــل و ســاير اقــالم از ايــن گلخانــه هــا 

توليــد شــده اســت.

وى بــا بيــان اينكــه ســال 1399 بيــش از 45 هكتــار گلخانــه در اســتان همــدان احــداث 
شــده اســت، گفــت: در حــال حاضــر هشــت هكتــار گلخانــه در دســت اجــرا اســت و  
ــه اى در اســتان در حــال برنامه ريــزى، مطالعــه و احــداث  ــار مجتمــع گلخان 420 هكت

زيرســاخت اســت.
ــه اى  ــان اينكــه بيشــترين ســطح كشــت محصــوالت گلخان ــا بي ــى جــالل ب رضوان
اســتان همــدان بــه گوجــه فرنگــى، خيــار و فلفــل دلمــه اى اختصــاص دارد، گفــت: 
ــه اى اســتان توليــد  كشــت هــاى ديگــر از جملــه ســبزيجات برگــى نيــز در گلخان
ــه اى ســبزى در همــدان  ــال احــداث شــهرك گلخان ــه دنب مى شــود ضمــن اينكــه ب

هســتيم. اقتصاداقتصاد
 khabar@hamedanpayam.com

 معابر شهرى، حلقه هاى واسط ورشته هاى 
ارتباطى بناها وســاير فضاهاى شهرى است، 
كه اگر با دقت موردتوجه قرارگيرد، بيشترين 
كاركرد را در زندگى شهرى داشته و همچنين 
حياتى تريــن نقش هــا را بــراى پويايى يك 
شــهر رقم مى زنــد. يك طراحــى و اصالح 
هندســى صحيح در معابر شــهرى، بسيارى 
از مشــكالت توسعه اى وزيســت محيطى و 
معضالت روانى و اجتماعى را در شهركاهش 
مى دهد. روان ســازى جريان ترافيك و لذت 
بخش نمودِن گشــت و گــذار و تحرك در 
شهر به واســطه  طراحى هندسى الهام بخش و 

صحيح، امكان پذير است.
پروژه بازگشايى و احداث بلوار  قدر با هزينه 
كم سابقه 200 ميليارد ريالى به مراحل پايانى 
نزديك شده اســت تا در رفع ترافيك منطقه 

خضر اثرگذار باشد.
در همين راســتا مدير منطقه 3 شهردارى در 
كنار شــهردار همدان از مراحل اجرايى بلوار 

قدر بازديدى داشتند.
شهردار همدان، در حاشيه اين بازديد، گفت: 
بر اســاس آنچه در برنامه ريزى اين پروژه مد 
نظر بود و به مردم قول داده شــده بود تا اين 
پروژه خيلــى زود به اتمام برســد، عمليات 
احداث بلــوار قدر در مراحل پايانى عمليات 

اجرايى قرار دارد.
عباس صوفى با اشــاره بــه عمليات اجرايى 
مختلــف در اين بلــوار، عنوان كــرد: ديوار 
كشــى و پوشــش رودخانه با دال هاى بتنى، 
تملك امالك موجود در مســير، خاكبردارى 
به ارتفاع 2/5 متر، پياده رو سازى ،زيرسازى 
و آســفالت، عمليات پوشش فضاى سبز اين 
منطقه از جمله مهم ترين اقدامات اجرايى در 

اين پروژه است.
وى با بيان اينكه بلوار قدر معبر ارتباطى بلوار 
حضرت امام َ(ع) به منطقه خضر خواهد بود 
به مزاياى تحقق اين پروژه در منطقه، اشــاره 
كرد و گفت: اين معبــر به طور قطع در رفع 
ترافيك موجود و افزايش كيفى فضاى موجود 

موثر خواهد بود.  
صوفى با تشكر از مدير منطقه سه شهردارى 
و همكارى شــكل گرفته با اين سازمان كه به 
واســطه تالش مســتمر در اجراى مطلوب و 

فنى پروژه ها است، ابراز كرد: در ادامه اجراى 
اين طرح نيز با همت اين همكاران بلوار قدر 
را به ميدان امام حسين (ع) خواهيم رساند تا 
شــاهد تسهيل در حمل و نقل و رفع ترافيك 

در اين منطقه باشيم
وى با بيان اينكه عمليات آسفالت ريزى بلوار 
قدر با تالش شبانه روزى عوامل اجرايى اين 
منطقه و اكيپ ســازمان عمران شــروع شده 
اســت، خاطر نشان كرد: اين پروژه در حدود 
3000 تن آســفالت نيــاز دارد و بعد از اتمام 

پروژه آســفالت ريزى در آينده اى نزديك به 
بهره بردارى خواهد رسيد.

مدير منطقه سه شهردارى همدان نيز گفت: به 
پشــتوانه قولى كه به شهروندان همدانى داده 
شده بود  بازگشايى معبر و ايجاد بلوار قدر با 
تالش شــبانه روزى و نهايت سرعت در حال 

اجرا است 
محمدرضــا فيضى منش، افزود: اين بلوار معبر 
ارتباطــى بلوار حضرت امــام به منطقه خضر 
اســت و تا ميدان امام حســين، بلوار سالمت 
و بلوار ســردار همدانى نيز كه محورى مهم و 
اصلى در شهر همدان است ادامه خواهد يافت. 
وى بــا بيان اينكــه اين پروژه با  مســاحت 
1كيلومتر،بــه عرض 35 متــر در حال اجرا 
اســت، عنوان كرد : در اين محــل ميدانى با 
مســاحت 3 هزار و 600متر بــه قطر 66 متر 
ايجــاد شــده اســت، از تمامى مالــكان كه 
همــكارى و مســاعدت الزم را در واگذارى 
امالك براى اجراى پروژه داشــته اند، تشكر 

كرد.
فيضى منش تأكيد كرد: در سال 1400 هر ماه 
شهردارى منطقه 3 يكى از پروژه هاى عمرانى 
را به بهره بردارى مى رساند و به يارى حق در 
پايان هر ماه شــاهد افتتاح يك پروژه در اين 

باره خواهيم بود.

شهردار همدان خبر داد

ساخت بلوار قدر شمالى در مراحل پايانى

غزل اسالمى»
 پس از افزايش 30 درصدى كرايه تاكسى 
در همدان، كرايه اتوبوس ها نيز قرار اســت 

افزايش بيابد.
10 ارديبهشت بود كه نرخ هاى جديد كرايه 
تاكســى در اين شــهر با 30 درصد افزايش 
اعالم و به رانندگان ابالغ شد و حاال پس از 
گذشت كمتر از يك ماه قرار است اتوبوس ها 

نيز با افزايش قيمت كرايه مواجه شوند. 
نــرخ كرايه در بخش حمــل و نقل جاده اى 

عمومى مســافر هم در آســتانه فرا رسيدن 
تعطيالت نوروزى حدود 20 درصد افزايش 

يافت.
ــان  ــن، ن ــل، بنزي ــش قيمــت حمل ونق افزاي
ــه  ــه زمين ــتند ك ــى هس ــيمان 4 كاالي و س
ــم  ــر را ه ــاى ديگ ــت  كااله ــش قيم افزاي

فراهــم مى كنــد.
البتــه ســيمان در اواســط نــوروز گــران شــد 
كــه در 31 فرورديــن نرخ هــاى جديــد 
ــپس  ــد. س ــر ش ــمى منتش ــور رس آن به ط

ــه  ــود ك ــات ب قيمــت روغــن، شــكر و لبني
ــى  ــوازم خانگ ــدند. ل ــران ش 35 درصــد گ
ــران  ــز 10 درصــد به صــورت رســمى گ ني
ــران  ــايعه گ ــز ش ــرا ني ــت. اخي ــده اس ش
شــدن بنزيــن نيــز در فضــاى مجــازى 
منتشــر شــده امــا شــركت ملــى نفــت ايــران 
ــر داد  ــايعه خب ــن ش ــودن اي ــى ب از انتخابات
دربــاره  صحبتــى  هيــچ  كــه  گفــت  و 
گــران شــدن بنزيــن نشــده و برخى هــا 
ــدن  ــده ش ــراى برن ــازى ب ــال زمينه س به دنب

ــرح  ــايعاتى را مط ــن ش ــات چني در انتخاب
كرده انــد.

هــادى بيگى نــژاد، دبير كميســيون انرژى 
مجلس شــوراى اسالمى نيز در گفت وگو با 
خبرنگار همدان پيام اعالم كرد كه براى گران 
كردن بنزين صحبتى نشــده و درخواست و 
مصوبه اى مبنى بر گران شــدن آن هم وجود 
نداشته اســت و چنين خبرى اساسا شايعه 

است.
برخى هــا معتقدنــد كــه قبــل از گــران 
شــدن اقــالم در كشــور ابتــدا شــايعه آن در 
ــب  ــپس اغل ــود س ــده مى ش ــه پراكن جامع
ــد  ــا به طــور غيررســمى مى  شــوند و بع آنه
از مــدت كوتاهــى افزايــش قيمــت قطعــى 
آن اعــالم مى شــود. امــا آن طــور كــه گفتــه 
ــال  ــل در س ــن حداق ــت بنزي ــود قيم مى ش
دوره هــاى  در  نمى شــود.  گــران   1400
ــن در  ــت بنزي ــش قيم ــم افزاي ــين ه پيش
پروســه اى طوالنــى عملياتــى شــده و گــران 
شــدن آن در هــر دوره چنــد ســال بــه 

ــده اســت. ــول انجامي ط
ــن  ــم در همي ــال 1400 ه ــداى س در ابت
اقتصــادى،  تحليــل  يــك  در  روزنامــه 
مســكن  و  دالر  طــال،  قيمــت  رونــد 
ــورم  ــن و ت ــى روبه پايي ــان و حت كم نوس
پيش بينــى  روبه بــاال  ديگــر  كاالهــاى 
ــا  ــق برخــى پيش بينى ه شــده اســت و طب
احتمــاال بايــد منتظــر افزايــش قيمــت 
در  تــورم  افزايــش  و  ديگــر  كاالهــاى 

باشــيم.  ســال جارى 
پيش بينــى مى شــود قيمت خــودرو، نان و 
گوشــت نيز در مراحل بعــدى در اولويت 

گرانى ها باشد.

دور جديد گرانى ها آغاز شده است

يم
سن

ح: ت
طر

/



C M

پيام تاريخ ،  تمدن و فرهنگ مادستان
The Message Of Madestan's History & Civilization & Culture

دوشنبه  3 خرداد ماه 1400  شماره 4042

7

خبـرورزشى ايـران و جهـان

ورزشىورزشى
 varzesh@hamedanpayam.com

استقبال پرشور جامعه ورزش اللجين
 از قهرمان كشتى 

 هادى وفايى پور دارنده مدال طال جام تختى كه توانســت سهميه 
مســابقات جهانى نروژ را كســب كند با مورد استقبال پرشور جامعه 
ورزش؛ امام جمعه و مسئوالن اجرايي اللجين به شهر خود بازگشت.

هادى وفايى پور كشــتى ارزنده اللجين كه پنجشنبه گذشته با كسب 
مدال طالى قهرمانى مســابقات جام تختى، سهميه جام جهانى نروژ 
را به دســت آورد روز گذشــته وارد اللجين شد و در ميدان ورودى 
اين شــهر مورد استقبال امام جمعه؛ شــهردار و شوراى شهر اللجين 
و رئيــس اداره ورزش و جوانان بهار؛ و تعداد كثيرى از عالقمندان به 

ورزش قرار گرفت.
رئيس اداره ورزش و جوانان بهار در اين مراســم گفت: ورزش نقش 
مهمى در شادابى و نشاط جامعه دارد و امروز با قهرمانى اين كشتى گير 

ارزنده مردم اللجين بسيار خوشحال شدند.
وى افزود: هادى وفايى پور در كنار آن كه يك قهرمان اســت همواره 

يك ورزشكار با اخالق بوده است.
صفــى زاده تصريح كرد: اين موفقيت را بــه جامعه ورزش اللجين؛ 
خانواده اين ورزشكار با اخالق و مربيان پرتالش او تبريك و تهنيت 
مى گويم انشاءا... سال هاى آينده شاهد درخشش اين كشتى گير ارزنده 

در ميادين آسيايى و جهانى باشيم.

مربيان همدانى در كرج مينى گلف
 آموزش دادند 

 كارگاه آمــوزش مقدماتى مينى گلف در اســتان البرز با مربيگرى 
مربيان همدانى برگزار گرديد.

رئيس هيأت گلف استان ضمن اعالم اين خبر اظهار كرد: اين دوره با 
همت هيأت گلف استان البرز و همكارى فدراسيون گلف جمهورى 
اسالمى ايران و اداره كل ورزش و جوانان استان البرز برگزار گرديد.

على اصغر سالوند گفت: محمد على قاسمى مربى تيم ملى مينى گلف 
ايران و على فياض از مربيان مجرب همدان به عنوان مدرس در دوره 

مذكور حضور داشتند.
وى افــزود: دوره مقدماتى آموزش مينى گلف در دو بخش تئورى 
و عملــى با حضور تعــداد 30 نفر از عالقمندان به رشــته مفرح 
مينى گلــف برگزار گرديد و آموزش هاى مربوطه توســط مربيان 
همدانى به آنان ارائه گرديد. ســالوند ادامه داد: خوشبختانه هيأت 
گلــف همدان تعداد قابــل توجهى مربى دارد كــه همگى داراى 
تجربه فراوانى در رشــته مينى گلف هســتتد و امسال برنامه هاى 
ويــژه اى در خصوص جذب و پــرورش بازيكنان جديد با كمك 

آنها انجام خواهيم داد.
وى بيان كرد: در رشته مفرح و جذاب مينى گلف ورزشكاران مى توانند 
با فاصله فيزيكى مناسب و بدون برخورد با يكديگر به تمرين و حتى 
مسابقه بپردازند و پروتكل هاى بهداشتى مرتبط با بيمارى كرونا كامًال 
رعايت مى شود بنابراين اميدواريم تمهيداتى در اين خصوص انديشيده 

شود تا بتوانيم فعاليت هاى خود را دوباره از سر بگيريم.

جام جهانى هر دو سال يكبار 
 رقابت هاى جــام جهانى 
فوتبال از زمان پيدايش تاكنون 
به صورت هر 4 ســال يكبار 
برگزار شده اند اما اين احتمال 
هســت كه در آينده پيكارهاى 
مذكــور هر دو ســال يك بار 

برگزار شوند.
در ايــن مــورد روزنامه نويه 
زورخرسايتونگ خبر داد طرح 
فــوق اكنون نــزد بخش هاى 

كارشناسى فدراسيون بين المللى در حال بررسى دقيق است.
اين نشــريه نوشــت اين طرح را ابتدا براى نخســتين مرتبه توسط 
عربســتان مطرح شد كه فيفا از آن استقبال كرد اما انجام آن را در گرو 

موجودبودن همه زيرساخت ها دانست.
جيانى اينفانتينو، رئيس فيفا از اين طرح خود استقبال كرده و از تمامى 
همكارانش در فدراســيون جهانى خواسته تا تمام ابعاد چنين طرح را 
مــورد تجزيه و تحليل دقيق قرار دهنــد. به همين خاطر فيفا در حال 

بررسى همه احتماالت است.
طرح مذكور از ســوى 166 فدراســيون عضو فيفا مورد استقبال قرار 

گرفت و 21 فدراسيون نيز در ارتباط با آن نظرى ندادند.

 اتلتيكومادريد قهرمان الليگا شد
 تيم فوتبال اتلتيكومادريد قهرمان ليگ فوتبال باشگاه هاى اسپانيا شد 

و به سلطه چند سال اخير رئال مادريد و بارسلونا پايان داد.
هفته پايانى ليگ باشــگاه هاى اسپانيا، برگزار شــد و تيم صدرنشين 
اتلتيكومادريد به ميهمانى وايادوليد رفــت كه براى بقا در الليگا نياز 
مبرمى به كســب برترى داشت. در نهايت سرخ پوست هاى مادريد با 

كسب برترى در اين ديدار، عنوان قهرمانى را از آن خود كردند.
تيم تحت هدايت «ديگو سيمئونه» كه در 25 هفته فصل جارى الليگا 
صدرنشــين بود در نهايت توانست با 86 امتياز، جام قهرمانى را باالى 

سر ببرد.
در ورزشــگاه «آلفرود دى استفانو» رئال مادريد رده دومى كه در انتظار 
لغــزش اتلتيكو بود از ويارئال پذيرايى كرد و شكســت را در دقايق 

پايانى با برترى به اتمام رساند البته اين برترى سودى نداشت.
ويارئال كه در اين فصل عملكرد خوبى داشــته و چهارشنبه بايد در 
فينال ليگ اروپا به مصاف منچستريونايتد برود، در ديدار ديدار باانگيره 
بود و گل نخست بازى به دست آورد. اما رئال در دقايق پايانى توسط 

ستاره خود بنزما دو با گلزنى كرد ورئال دوم شد.
رئال با هدايت «زين الدين زيدان» فصل را با 84 امتياز و نايب قهرمانى 

به اتمام رساند.
همچنين بارســلونا با تك گل خود مقابل ايبار به برترى يك بر صفر 
رســيد تا فصل را بــا 79 امتياز و قرار گرفتن در رتبه ســوم به اتمام 

برساند.
در نهايت، اتلتيكو، رئال مادريد، بارســلونا و سه ويا با قرار گرفتن در 

رتبه هاى اول تا چهارم الليگا به ليگ قهرمانان اروپا رسيدند.
سوسيداد و بتيس به مرحله گروهى ليگ اروپا رسيدند و ويارئال هم 
بايد در پلى آف ليگ اروپا به ميدان برود. ايبار، وايادوليد و اوئسكا نيز 

سقوط كردند.

برنامه تيم ملى واليبال در ليگ ملت ها
 برنامه مســابقات تيم ملى واليبال ايــران در ليگ ملت هاى جهان 

اعالم شد.
ملى پوشان كشورمان از هفتم خرداد مسابقات خود را در ايتاليا برگزار 

مى شود.
تيم ايران در نخستين بازى به مصاف ژاپن مى رود.
برنامه كامل ليگ ملت هاى جهان

.......................................  ايران - ژاپن جمعه 7 خرداد، ساعت 15.30
شنبه 8 خرداد، ساعت 14.30.......................................  ايران - روسيه
.....................................  ايران - هلند يكشنبه 9 خرداد، ساعت 14.30
...............................  ايران - كانادا پنجشنبه 13 خرداد، ساعت  14.30
جمعه 14 خرداد، ساعت 22...........................................  ايران - ايتاليا
شنبه 15 خرداد، ساعت 22.....................................  ايران - بلغارستان
چهارشنبه 19 خرداد، ساعت 18.30............................  ايران - آمريكا
..........................  ايران - صربستان پنجشنبه 20 خرداد، ساعت 12.30
...................................  ايران - آلمان جمعه 21 خرداد، ساعت 12.30:
.............................  ايران - استراليا سه شنبه 25 خرداد، ساعت 14.30:
............................  ايران - برزيل چهارشنبه 26 خرداد، ساعت 23.30:
............................ ايران - اسلوونى پنجشنبه 27 خرداد، ساعت 18.30
...............................  ايران - فرانسه دوشنبه 31 خرداد، ساعت 15.30:
.....................................  ايران - لهستان سه شنبه اول تير، ساعت 17.3:
................................ ايران - آرژانتين چهارشنبه 2 تير، ساعت 18.30: 
.......................................  ايران - لهستان شنبه 2 مرداد، ساعت 15:10:
..................................... ايران - ونزوئال دوشنبه 4 مرداد، ساعت 4:30:
چهارشنبه 6 مرداد، ساعت 4:30....................................  ايران - كانادا
جمعه 8 مرداد، ساعت 15:10:......................................... ايران - ايتاليا
يكشنبه 10 مرداد، ساعت 15:10:....................................  ايران - ژاپن

هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى
 فاقد سند رسمى

آگهي موضوع ماده 3 قانون و مــاده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر رأي شماره 139960326006001780-1399/11/18 هيأت اول موضوع قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي 
حوزه ثبت ملك مالير تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى عباس گودرزى فرزند 
قدرت اله به شماره شناســنامه 2 صادره از مالير در سه دانگ مشاع از ششدانگ يك 
باب ساختمان مسكونى به مساحت 101/57 مترمربع قسمتي از پالك يك اصلى اراضى 
دولت آباد واقع در بخش چهار مالير خريدارى از مالك رسمى آقاى رضا خرسندى  نژاد 
محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي 
مي شود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته 
باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره 
تســليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي اســت در صورت انقضاي مدت مذكور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. 
(م الف 56)

تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/03/03
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/03/18
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هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى
 فاقد سند رسمى

آگهي موضوع ماده 3 قانون و مــاده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابــر رأي شــماره 139960326006001783-1399/11/18 هيأت اول موضوع قانون 
تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ســاختمان هاي فاقد ســند رسمي مستقر در 
واحد ثبتــي حوزه ثبت ملك مالير تصرفات مالكانــه بالمعارض متقاضى آقاى محمد 
گودرزى فرزند قدرت اله به شــماره شناسنامه 776 صادره از مالير در سه دانگ مشاع 
از ششدانگ يك باب ساختمان مسكونى به مساحت 101/57 مترمربع قسمتي از پالك 
يك اصلى اراضى دولت آباد واقع در بخش چهار مالير خريدارى از مالك رســمى آقاى 
رضا خرسندى نژاد محرز گرديده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهي مي شــود، در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت 
متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به اين اداره تســليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ 
تسليم اعتراض، دادخواســت خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است در 
صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالكيت صادر 

خواهد شد. (م الف 58)
تاريخ انتشار نوبت اول: 1400/03/03
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1400/03/18
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313 ورزشكار همدانى در طرح پويش ملى 
 313 فعــال ورزش همگانى اســتان همــدان در طرح پويش ملى 
«ايــران، ديار نفس»، همزمان با فرا رســيدن روز ملــى اهداى عضو 

مشاركت كردند.
سرپرســت هيأت ورزش هاى همگانى استان با اعالم اين خبر به ايرنا 
اظهار داشــت: طرح پويش ملى «ايران، ديار نفس» با شعار «يكى بود، 
يكى هســت» و با هــدف قدردانى از خانواده هاى بخشــنده اى كه با 
اهــداى عضو اعضاى مرگ مغزى خود، جــان 70 هزار نفر را نجات 

داده اند و آگاهى بخشى نسبت به پيامدهاى مثبت اهداى عضو به مدت 
يك هفته در حال برگزارى است.

مريم روحى بيان كــرد: در اين پويش ملى 313 مربى و فعال ورزش 
همگانى اســتان همدان به ياد 313 مربى شهيد ورزش همگانى كشور 

مشاركت دارند.
وى خاطرنشــان كرد: اين طرح در راســتاى تقدير از نوعدوســتى و 
بخشــندگى خانواده هاى آن ها، ارتقاى آگاهى جامعه در مورد چرخه  
اهداى عضو در ايران و غيرقابل برگشــت بــودن پديده  مرگ مغزى، 
نهادينه ســازى هرچه بيشــتر فرهنگ اهداى عضو در جامعه در حال 

اجرا است.
روحى ادامه داد: اين فرايند انسان دوســتانه با اهداف يادبود فرشتگان 
ماندگار اهداكننده عضو، تشكر از تيم هاى تخصصى اهدا و پيوند اعضا 
و مســئوالن مرتبط كشور و همچنين قدردانى از سفيران و نام آوران و 

حاميان هميشگى اجرايى شده است.
وى خاطرنشــان كــرد: فعــاالن ورزش همگانــى اســتان همــدان بــراى 
حضــور در ايــن پويــش ملــى مى تواننــد بــه دفتــر هيــأت واقــع در 
ــى  ــط عموم ــق رواب ــا از طري ــه ي ــدس مراجع ورزشــگاه شــهداى ق

هيــأت اقــدام كننــد.
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پيشخـوان

يك ايرانى سرمربى تيم 
ملى تكواندو عراق شد

 فدراســيون تكواندو عراق ســكان 
هدايت تيم ملى اين كشــور را به يك 

ايرانى سپرد.
محمدرضــا يــارى از مربيان ســازنده 
تكواندو اســتان البرز كه آذرماه ســال 
گذشــته هدايت تيم «كهربا» عراق را در 
مسابقات باشــگاهى اين كشور برعهده 
داشــت، به عنــوان ســرمربى تيم ملى 
تكوانــدو عراق انتخاب و مشــغول به 

كار شد.
يارى تا پايان مســابقات قهرمانى 2021

جهان در ووشى چين اين مسئوليت را 
برعهده خواهد داشت.

شهريورماه آغاز فصل 
نقل و انتقاالت فوتبال 

 فصــل نقل و انتقــاالت فوتبال ايران 
به احتمال بســيار فراوان از هفته پايانى 
شــهريورماه  آغازين  روزهاى  يا  مرداد 

سال 1400 آغاز خواهد شد.
در روزهــاى اخير شــايعاتى پيرامون 
پيش  ايران  فوتبال  نقل و انتقاالت  شروع 
از پايان فصل جــارى ليگ برتر مطرح 
شده اســت. موضوعى كه گفته مى شود 
احتمال دارد به دليل حضور نمايندگان 
كشــورمان در ليگ قهرمانان آسيا اتفاق 
بيفتد امــا چنين امرى در دســتور كار 

مسئوالن سازمان ليگ قرار ندارد.
گفته مى شود با توجه به اتمام مسابقات 
ليگ برتر در مردادماه و ديدار نمايندگان 
كشــورمان در روز 23 شــهريورماه در 
ليگ قهرمانان آسيا، فصل نقل و انتقاالتى 
ليگ ايران از روزهاى پايانى مردادماه يا 
حداكثر روزهاى ابتدايى شهريورماه آغاز 

خواهد شد.

پاداش دو ميلياردى براى 
قهرمانان المپيك توكيو

 در نشســت اخير وزارت ورزش و 
توكيو  المپيك  قهرمانــان  براى  جوانان 
پاداش دو ميليــاد تومانى در نظر گرفته 

شد
در نشســت شــوراى معاونان وزارت 
ورزش و جوانان، ميزان پاداش قهرمان، 
نايب قهرمان و مقام ســوم رقابت هاى 
توكيو  پارالمپيــك 2020+1  و  المپيك 

تعيين شد.
بر اساس اين مصوبه پاداش كسب مدال 
طالى المپيــك و پارالمپيك 2 ميليارد 
تومــان، مدال نقره يــك ميليارد و 250
ميليون تومــان و مدال برنز 750 ميليون 

تومان در نظر گرفته شد.

مسى ركورد دو اسطوره 
رئال را شكست

 ســتاره آرژانتينــى بارســلونا براى 
پنجمين بار پياپى آقاى گل الليگا شد كه 

اين يك ركورد به شمار مى آيد.
با وجود آنكه بارســلونا قهرمان الليگا 
نشد اما ليونل مسى عنوان آقاى گلى را 

به دست آورد.
فوق ســتاره آرژانتينى آبى انارى ها 30
گل به ثمر رســاند تا بــراى پنجمين 
فصل پياپــى عنوان ال پى چى چى را به 

دست آورد.
طبق اعالم شــبكه آمارى اسكواكا مسى 
تنهــا بازيكن درتاريخ الليگا اســت كه 
توانسته 5 فصل پياپى عنوان آقاى گلى 
را به دست آورد تا ركورد دى استفانو و 
هوگو ســانچس دو اسطوره رئال را كه 
اين عنوان را 4 فصل به دســت آوردند 

بشكند.

سليمان رحيمى»
 تيم فوتبال پاس همدان با ثبت ســومين 
شكست متوالى در سريال شكست هاى خود 

هت تريك كرد.
هفته بيستم رقابت هاى فوتبال ليگ دسته دوم 
قهرمانى باشگاه هاى كشــور با انجام 7 بازى 
در شهرهاى مختلف كشور برگزار شد و تيم 
فوتبال پاس همدان در ايستگاه بيستم با قبول 
شكست مقابل شهداى بابلسر در ادامه سريال 
شكســت هاى خود هت تريك كــرد تا روند 

بدبيارى ها اين تيم تداوم داشته باشد.
پــاس در حالى راهى بابلســر شــده بود كه 
ســرمربى خود را به همراه نداشــت و بدون 

مربى به ميدان رفت.
على قربانى ســرمربى پــاس در اعتراض به 
عملكــرد مالى باشــگاه و پرداخت نشــدن 
مطالبات بازيكنان از همراهى پاس امتناء كرد 
و پاس بدون سرمربى به مصاف حريف رفت.
افت روحى بازيكنان پاس و نداشتن كوچينگ 
از عوامل شكســت اين تيم در بابلسر بود و 
به طورى كه بعــد از بازى نيــز بازيكنان تا 
تعيين تكليف راهى منازل خود شدند تا عمًال 

تمرينات پاس تعطيل شود.
پاسى ها على رغم نداشتن ســرمربى بازى را 
خوب شــروع كردند و حتى توســط كاپيتان 
رضا كاشــفى به گل برترى نيز دست يافتند 
امــا در ادامه اين تيم افت كــرد و تيم ميزبان 
دو بار گلزنى كرد تا ســومين شكست متوالى 

پاس ثبت شود.
پاس با قبول اين شكســت يــك پله  ديگر 
ســقوط كرد و در جايگاه دهم ايســتاد اين 
تيــم هر چند با 25 امتياز بــا تيم هاى فانوس 
به دســت فاصله 12 امتيازى دارد و تقريباً در 
حاشــيه امنيت قرار دارد ولى در روى كاغذ 
احتمال ســقوط دارد و بايد اين تيم در ادامه 
ليگ با هوشيارى بيشتر مسابقات را دنبال كند.

متوليان پاس كه به درستى معلوم نيست كدام 

شخصيت و نهاد جوابگوى مشكالت اين تيم 
است اين روزها ســرگرم هياهوى انتخابات 
هســتند و از پاس غافل شده اند پاس كه چند 
هفته اى آرامــش گرفته بود با پشــت كردن 
مسئولين آشفته شد و اگر مشكالت برطرف 

نشود روزهاى سختى را پيش رو دارد.
اميدواريم كه مشكالت هر چه سريعتر مرتفع 
شــده و مربيان بار ديگر هدايــت پاس را به 
عهده بگيرند و اجازه ندهند اين تيم بيشتر از 

اين به حاشيه برود.
در ديگــر ديدارهاى اين هفتــه گروه دوم دو 
تيم مدعــى صعود مس شــهر بابك و نفت 
اميديه در اميديه بدون گل امتيازات را تقسيم 
كردند. شــاهين بندرعامرى پس از حذف از 
جام حذفى مقابل اتــرك بجنورد با يك گل 
به برترى رســيد و 31   امتيازى شد تا شانس 

صعود خود را افزايش دهد.
شــهيد قندى يزد ميهمان خود نيروى زمينى 

تهران را 3 بر يك با شكست بدرقه كرد، ميالد 
مهر مقابل شــمس آذر قزوين 2 بر 2 متوقف 
شد و شــهردارى ماه شــهر 3 بر يك سردار 

بوكان را مغلوب ساخت.
با گذشــت 20 هفتــه از رقابت ها تيم فوتبال 
مس شــهر بابك با 43 امتيــاز يكه تاز جدول 
رده بندى اســت و بخت شماره يك صعود به 
شمار مى رود. تيم نفت اميديه با 37 امتياز دوم 
است و اگر شايعات در خصوص كسر امتياز 
صحبت نداشته باشد اين تيم نيز حداقل براى 
حضور در پلــى اف از بخت بااليى برخوردار 

است. 
تيم شــاهين بندرعامرى نيز بــا 31 امتياز در 
جايگاه سوم قرار دارد و نيم نگاهى به حضور 
در پلى اف دارد. تيم پاس نيزبا 25 امتياز دهم 
است در انتهاى جدول نيز تيم هاى شهردارى 
بم، ميالد مهر تهران و ســردار بوكان كابوس 
سقوط را بيشتر از ديگر تيم ها احساس مى كند.

B جدول رده بندى ليگ دسته دوم باشگاه هاى كشور(هفته بيستم) گروه
امتيازتفاضلخوردهزدهباختمساوىبردبازىنام تيمرديف

2443+201262295مس شهر بابك 1
837+2010732214نفت اميديه2
431+198742319شاهين بندر عامرى 3
730+207942417شهيدقندى يزد4
129+208572524شهردارى ماهشهر 5
328+207762118اترك بجنورد6
128-207761516شهداى بابلسر7
827+207672012عقاب تهران8
426+196851713نيروى زمينى تهران9

325+2051051714پاس همدان 10
723-205871926شمس آذر قزوين11
1814-2035121028ميالدمهر تهران12
1513-2027111732سردار بوكان 13
2113-2027111334شهردارى بم 14

عملكرد 
كشتى گيران استان 

زير ذره بين
 نتايج كشــتى گيران اســتان همدان در مسابقات 
بين المللى جام تختى رضايت بخش واميدواركننده 

بود.
مسابقات كشــتى آزاد جام بين المللى جهان پهلوان 
تختى در حالى براى همدانى ها به پايان رســيد كه 
كارنامه قابل قبولى را از خود به جاى گذاشــتند هر 
چند مى توانســتند بهتر عمل كنند و به جاى 3 مدال 
با 6 مدال برگردند اما اميد را براى نتايج درخشان تر 
ميادين آينده در دل اهالى كشتى استان روشن كردند.

در وزن 61 كيلو گــرم، داريــوش ولــى زاده جوان 
آينده دارى كه به تازگى به جرگه مدعيان اين وزن در 
سطح ملى با كارنامه اى قابل قبول در جوانان پيوسته 
است در اين مسابقات در كشتى اول خود توانست 
با اختالف خوب كشتى گير نه چندان مطرحى را از 
پيــش رو بردارد ولى در ادامه راه مغلوب نداشــتن 
تجربه در ميدان بزرگى همچون جام تختى شد ولى 
در آينده نويد روزهاى روشن را مى دهد تا بتواند از 

شاخصان كشتى استان باشد.
در وزن 70 كيلوگــرم، ســجاد چهاردولى على رغم 
شايستگى كسب مدال متأســفانه كشتى هاى واقعى 
خود را در اين مســابقات به نمايش نگذاشت ولى 
يكــى از داليل محكمش وزن كــم كردن وى و راه 

نيفتادن بدنش بود اگر مى خواهد در اين وزن موفق 
شــود بايد درصد چربى بدنش را پايين بياورد تا به 
70 كيلو نزديك تر شــود و با كم كــردن كيلوهاى 

بدنش موقعيت هاى خود را از دست ندهد.
در 74 كيلــو جمال خدابنده لو تا رســيدن به فينال 
با عملكــرد قدرتمنــدى كه داشــت حرفى براى 
گفتن باقى نگذاشــت اما در فينال حتى مى توانست 
فيروز پور را با برنامه ريزى خوبى شكست دهد ولى 
خدابنده لــو به تجربه بيشــتر فيروزپور باخت، ولى 
نبايد ناديده گرفت جمال بايد بيشــتر روان خود را 

در مقابل تصميمات داورى قوى تر كند.
در 86 كيلوگرم حميدرضا على بخشــى در كشــتى 
با گرجســتان در حالى كه پيش بود با كشــيدن يك 
كنده اشــتباه دستش مورد شكســتگى قرار گرفت 
كه مى توانســت يــك پاى فينال باشــد ولى اگر به 
صحبت هاى كوچينگ خود بهتــر توجه مى كرد نه 

دچار آسيب ديدگى مى شد نه بازنده مى شد.
ديگــر 86 كيلوگرم هادى وفايى پــور بعد از ماه ها 
آســيب ديدگى و دورى از فضاى كشــتى عملكرد 
خوبى را تا فينال به كادر فنى نشان داد ولى در فينال 
در حد يك كشــتى گير 6 دانگ جلوه نداد و نبايد به 
عنوان مدعى اين وزن و بعنوان رقيب حسن يزدانى 
انقدر راحت در مقابل يك كشــتى گير چند كالس 
ازخود پايين تر پل 4 امتيازى مى رفت و ضعف بعدى 
هادى از دست دادن چابكى و تكيه كردن به قدرت 

بدنى و نداشتن تعادل در وسط تشك بود.
در 92 كيلو مهــدى حاجيلويان قهرمــان بالمنازع 
انتخابى تيم ملى جوانان كه انتظار بيشــترى از وى 

براى فيناليســت شــدن در اين رقابت ها مى رفت، 
نمايش ضعيفى ارائه داد. سيســتم كشتى حاجيلويان 
هجومــى و يك طرفه اســت و هرموقــع در مقابل 
رقباى خود با احتياط كشــتى  بگيرد با همين مشكل 
برمى خــورد با توجه با شايســتگى هاى باالى خود 

نبايد تحت تاثير نام رده سنى بزرگساالن شود.
در 97 كيلو دانيال شريعتى نيا كه تا فينال كشتى هاى 
خود را بــه شايســتگى هرچه تمام تــر و آمادگى 
بهترى نســبت به قبل برده بــود ولى در فينال براى 
دوازدهميــن بار مغلوب مجتبى گليج شــد و علت 
باخت وى را مى شــود از پيش باختــه بودن دالور 
همدانى دانست، دانيال بايد در مقابل اين  كشتى گير 
رو به جلو و هجومى كشــتى بگيرد تا بتواند مدعى 

اين وزن باشد.
در نتيجه تيم 7 نفره همدان مى توانســت با 6 مدال 
بــه همدان برگردد كه 3 مدال گرفته نشــده همدان 
را به علت نداشــتن تجربه و تصميم گيرى درست 

كشتى گيران بايد نسبت داد.
در همين راســتا اميد يوســفى مربــى اعزامى تيم 
همــدان عملكرد كشــتى گيران اســتان همدان را 
خــوب توصيف كرد و گفت: قطعا مى توانســتيم با 
مدال هاى بيشــترى برگرديم ولــى نويد روزهاى 
بهتــرى را دادند و اگر مى خواهيم بزرگســاالن مان 
در آينده اى نزديك به دوران طاليى كشــتى برسد، 
بايد پشــتوانه محكمى را تأمين كنيم و امثال سيف 
فيض اللهى و زندى را بايد در رقابت با بزرگســاالن 
وارد كنيم چرا كه شايستگى رقابت را نيز دارند و از 
طرفى اگر مى خواهيم نتيجه جهان و المپيك بگيريم 

بايد مسئولين اســتانى در همان حد حمايت كنند و 
انگيزه بخش باشند، كشتى هميشه افتخارآفرين بوده 

هيچ وقت دست خالى نبوده است.
يوسفى علت موفقيت كشتى استان در جام تختى 1400
را اعتماد به مربيان ســازنده دانست و گفت: مطمئن 
باشيد با برنامه ريزى دقيق تر مى توانيم بهتر هم باشيم، 
يوسفى سطح مسابقات را در اوزان غيرالمپيكى همچون 
مرحله نهايى انتخابى تيم ملى باال عنوان كرد و در اوزان 
المپيكى نيز سطح مسابقات با غايبين بزرگ اين اوزان 

را پايين توصيف كرد.
* مصطفى ساجدى  

در ايستگاه بيستم ليگ

پاس در شكست هت تريك كرد
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فنـاوري

گـزارش 

فـرهنگخبـر

كاوشگرى كه تومورها را بدون تماس 
فيزيكى بررسى مى كند

 شايد يك كاوشگر جديد بتواند امكان بررسى تومورهاى سرطانى 
را بدون تماس فيزيكى با آنها فراهم كند.

بــه گــزارش نانومگزيــن، پژوهشــگران "دانشــگاه نيويــورك 
ابوظبى"(NYUAD)، كاوشــگر ويژه اى ابــداع كرده اند كه به آنها 
كمك مى كند تا به جمع آورى نمونه هاى سيتوپالســم از سلول هاى 
تومور بپردازند، بدون اين كه اختاللى به تنظيمات مكانى بافت اصلى 

وارد كنند.
 از ايــن ابــزار كوچك مى توان بــراى وارد كردن مــواد بيگانه به 
ســلول هاى مورد نظر درون بافت اســتفاده كرد تا تركيب ژنتيكى 

آنها تغيير يابد. 

انجام آزمايش در فضا 
با هدست واقعيت مجازى

 ايســتگاه فضايى بين المللى اخيرا در حســاب كاربرى خود در 
اينستاگرام تصويرى از يكى از فضانوردان ماموريت"اكسپديشن-65" 

منتشر كرد.
به گزارش ايســنا، ايســتگاه فضايى بين المللى با انتشار تصويرى از 
آكى هيكــو هوشــيده(Akihiko Hoshide) فضانــورد آژانس 
كاوش هاى هوافضاى ژاپن نوشت: در اين تصوير، آكى هيكو هوشيده 
فرمانده ماموريت اكسپديشــن-65 و فضانــورد آژانس كاوش هاى 
هوافضاى ژاپن يك هدست واقعيت مجازى را بر روى صورت خود 
گذاشــته و با كليك كردن بر روى يك توپك در حال انجام آزمايش 

"درك زمان"(Time Perception) است.

ادغام 2 فناورى انرژى پايدار در ايتاليا
 بزرگترين شــركت خدمــات و يك مركز تحقيقاتــى در ايتاليا 
آزمايشى را آغاز كرده اند و هدف آنها توليد انرژى خورشيدى و رشد 

جلبك هاى ريز به طور همزمان است.
 Enel Green)"به گزارش آى او، شــركت "انرژى ســبز انــل
Power) در حال آزمايش فناورى جديد در نزديكى ناپل اســت. 
هدف آنها توليد انرژى خورشــيدى و رشد جلبك هاى ريز به طور 
همزمان است. ايتاليا مى خواهد نشان دهد كه امكان تلفيق دو فناورى 
پايدار وجود دارد. كشــت جلبك پايدار است زيرا دى اكسيد كربن 
ماده مغذى جلبك اســت. جلبك ها قادرند نور خورشيد را به طور 
موثر به انرژى قابل استفاده تبديل كنند. شركت انل اين آزمايش را با 

همكارى مركز تحقيقاتى Enea انجام مى دهد.

فيزيكدانان سرعت نور را شكستند!
 يك فوتون نور با ســرعتى حدود 300 هــزار كيلومتر بر ثانيه 
حركت مى كند و در حالى كه به نظر مى رسد اين قاعده هرگز نقض 
نمى شــود، گونه هاى ديگرى از نور وجــود دارند كه از اين قوانين 

پيروى نمى كنند.
به گزارش ســاينس آلرت، فيزيكدانان مدت هاســت با ســريع ترين 
پالس هاى نورى كار مى كنند و ســرعت آنهــا را افزايش يا كاهش 
مى دهند، بــراى انجام چنين كارهايى آنها از گازهاى اتمى ســرد و 

الياف نورى استفاده مى كنند. 
ــه  ــا در ســفر ب دســتكارى آنهــا شــايد باعــث افزايــش ســرعت م
ــدى  ــوع جدي ــا در رســيدن ن ــه م ــد ب ــا مى توان ســتاره ها نشــود ام

از فنــاورى ليــزر كمــك كنــد.

مهار خونريزى شديد با يك بانداژ پيشرفته
 محققــان هلندى از توســعه يك بانداژ جديد خبــر داده اند كه 
مى تواند خونريزى شديد را در حين جراحى مهار كند و از خونريزى 

بدن بيمار پس از جراحى جلوگيرى كند.
به گزارش مهر  ، اين پچ مهار كننده خونريزى كه "گات"(GATT) نام 
 (GATT Technologies)"دارد توسط شركت "گات تكنولوژيز
شهر نايمخن هلند توليد شده است. بانداژ ياد شده مى تواند از بسيارى از 
عوارض ناخوشايند پس از عمل جلوگيرى كند. اخيراً محققان از آن در 
بدن يك بيمار حين عمل كبد استفاده كرده اند. خونريزى در حين جراحى 
عالوه بر آنكه براى جراحان و بيماران استرس زاست بلكه خطرناك نيز 
است. با اين حال در بسيارى از موارد، اين خونريزى جدى است و بايد 

به طور موثر و سريع متوقف شود.

تكرار مثلث گرما
 قطع برق و اينترنت!

 در حالى كه سال گذشــته در فصل زمستان به 
دليــل قطعى برق، مشــكالتى از جمله قطعى آنتن 
موبايل و اينترنت براى مردم ايجاد شــده بود، حاال 
با رســيدن فصل گرما، باز هم اين مشكل در برخى 

استانهاى ديگر بروز كرده است.
افزايش مصرف برق يا مشــكالتى در اين روزهاى 
گرما، منجر به قطعى هاى مكرر در شهرهاى مختلف 
كشور شده و اين موضوع، قطعى  آنتن هاى موبايل و 
اينترنت را هم به دنبال داشته است. در شرايطى كه 
به دليل ادامــه فرآيند دوركارى در برخى ادارات و 
برگزارى آزمون هاى آنالين پايان ترم دانش آموزان 
و دانشجويان، اســتفاده از اينترنت ضرورت دارد، 

قطعى اينترنت هم دردسرساز شده است.
بر اســاس آخرين آمار ســرعت رشد مصرف برق 
در كشور افسارگسيخته شده و طى روزهاى اخير، 
شــاهد ثبت پيك هــاى مصرف برق بــه مقاديرى 

هســتيم كه در زمان مشــابه ســال هاى گذشته بى 
ســابقه بوده اند. طبق آمار رسمى شركت مديريت 
شــبكه برق ايران در روز بيست و نهم ارديبهشت 
مــاه 1400 مصرف بــرق در پيــك روزانه به 53 
هزار و 759 مگاوات رســيد. اين در حالى اســت 
كه پيك مصرف برق در روز مشــابه سال قبل، 45 
هــزار و 270 مگاوات بود. ايــن موضوع منجر به 
خاموشى هاى برنامه ريزى شــده در برخى استان ها 

شده است.
باترى هــاى ســايت هاى BTS، وظيفه تاب آورى 
بــراى تامين بــرق تجهيزات و آنتــن را دارند كه 
البتــه تاب آورى ســايت ها بــه بازه دو تــا چهار 
ســاعته محدود اســت و اگر قطعى برق ادامه پيدا 
كند، اين ســايت ها هم خاموش مى شوند.  البته در 
شــرايط خاص و حوادث غيرمترقبه مثل ســيل و 
زلزله، براى ســايت ها از ديزل ژنراتور هم استفاده 
مى شود، اما اگر از موتور برق يا ديزل ژنراتورها در 
ســطح گسترده استفاده شود، آن هم با اين حجم از 

آلودگى، زيان زيادى به طبيعت وارد مى كند.
با افزايــش مصرف بــرق و بروز قطعــى، باترى 
سايت هاى BTS برق الزم را براى آنتن اپراتورها 
تامين مى كند و اكثر ســايت ها هم مى توانند در بازه 
چند ساعته قطعى برق، پاســخگو باشند، اما شارژ 
باترى  بعضى از ســايت ها ممكن اســت زودتر از 
وصل شدن برق تمام شود كه قطعى آنتن و اينترنت 

موبايل را هم به دنبال خواهد داشت.
در حال حاضر اســتفاده اينترنــت عموم مردم در 
ايــران، از ديتاى موبايل اســت و قطعى آنتن هاى 
موبايل، مى تواند ناشــى از قطعى برق باشد كه اين 
روزها به دليل افزايــش مصرف برق رخ داده، اين 
در حالى اســت كه با قطع شدن برق، دستگاه هاى 
مــودم هم از كار مى افتند و اين يعنى اينترنت ثابت 
هم در اين شرايط قابل استفاده نيست و قطعى برق، 
مشكالت قطعى اينترنت را هم براى كاربران ايجاد 

كرده است.

مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان همدان:
كار تبليغاتى وظيفه ارشاد نيست

 شوراى ادارى اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمى استان همدان صبح 
امروز با حضور روساى ســتادى و شهرستان هاى اين اداره كل برگزار 

شد.
به گزارش روابط عمومى اداره كل فرهنگ و ارشــاد اســالمى اســتان 
همدان، در ابتداى اين جلسه رؤساى شهرستان ها ضمن ارائه گزارشى از 
عملكرد سال گذشته، به بيان مشكالت و مسائل مربوط به هر شهرستان 

پرداختند.
در اين مراســم مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمى همدان نيروى انسانى 
را مهمترين بخش يك ســازمان دانســت و گفت: هرچه ارتباط درون 
سازمانى و بيرون سازمانى بيشتر باشد تعامل اجتماعى بيشترى به وجود 

مى آيد.
احمدرضا احســانى با تاكيد براينكه سال گذشــته در ارزشيابى ها رتبه 
مناســبى كســب كرديم كه حاصل تالش همه همكاران است، افزود:  
معاونان و كارشناســان اداره كل نگاه استانى دارند و روساى ستادى به 
صورت اســتانى برنامه ريزى مى كنند؛ از اين رو هر موفقيتى كه حاصل 

شود نتيجه زحمات همه عزيزان است.
وى بــا بيان اينكــه در اداره كل از برنامه هاى نــو و ابتكارى حمايت 
مى كنيم، خاطرنشان كرد: براى هر برنامه ابتكارى بعد از تاييد كارشناسى، 
اعتبار مورد نياز آن تامين خواهد شــد؛ البته ايــن برنامه ها با توجه به 

شرايط فرهنگى شهرستان، تصويب و اجرايى مى شوند.
احســانى در بخش ديگرى از صحبت هاى خود تصريح كرد: كار ما كار 
تبليغاتى نيســت، ما كارهاى فرهنگى انجام مى دهيم. شــوراى فرهنگ 
عمومى بزرگترين ظرفيت ماســت و به ســمت تخصصى شدن پيش 
مى رود. اين شورا در زمينه فرهنگ سازى پيشرو بوده و به آسيب شناسى 

حوزه هاى مختلف جامعه مى پردازد.
وى عدالت محورى را از رويكردهاى اصلى اداره كل عنوان كرد و گفت: 
در بحث عدالت فرهنگى و هنرى، رويكرد مشــخصى داريم و امسال 
اعتبار پشتيبانى و اعتبار برنامه هاى شهرستان مشخص شده و به روساى 
شهرســتان ابالغ خواهد شد. برنامه محور بودن از ديگر نكاتى است كه 

در سال 1400 مورد توجه قرار مى گيرد.
معاون توســعه مديريت و منابع اداره كل هم در اين جلسه ضمن ارائه 
گزارشــى از عملكرد حوزه ادارى و مالى، گفت: ســال گذشــته همه 
برنامه هاى پيش بينى شــده با وجود محدوديت هاى كرونايى برگزار و 
با استفاده از فضاى مجازى، جشنواره هاى فرهنگى، هنرى پوشش داده 

شد.
داوود ابوترابى با تاكيد براينكه در بحث مالى سال گذشته را بدون بدهى 
به پايان رســانديم، اظهار كرد: صورتحساب هاى مالى شهرستان ها هم 

پيش از پايان سال تسويه شد.
وى بحــث نيروى انســانى را يكى ديگر از مواردى عنــوان كرد كه از 
سال گذشته مورد پيگيرى قرار گرفت و تاكيد كرد: ساماندهى نيروهاى 
بالتكليف انجام شده و مساله سرايدارى مجتمع هاى فرهنگى و هنرى 

هم به سرانجام رسيده است.
وى با بيــان اينكه در حوزه عمرانى اقدامات قابل توجهى انجام شــد، 
گفت: در بحث كارا، صندوق كارآفرينى اميد و ايجاد اشــتغال، همدان 

جزو استان هاى برتر بود.
در ادامه معاون امور هنرى و سينمايى اداره كل هم با بيان اينكه فعاليت 
هاى مختلف در حوزه موسيقى، نمايش، هنرى تجسمى و... سال گذشته 
در سطح قابل توجهى اجرا شد، گفت: بر اساس برنامه ريزى هاى انجام 
شــده در امور هنرى، تا پايان نيمه اول سال يك برنامه در حوزه ملى و 

برنامه هايى در سطح استان خواهيم داشت.
سيدمحمدرضا جوادى خاطرنشــان كرد: بحث توسعه مراكز و نيروى 
انســانى بر اساس شــاخص هاى تخصصى در وزارت فرهنگ و ارشاد 

اسالمى بايد مد نظر قرار بگيرد.
معاون امور فرهنگى و رســانه اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمى همدان 
هم در اين جلسه گفت: عدالت فرهنگى در برنامه ريزى هاى امسال مد 

نظر قرار گرفته است.
مجيــد فروتــن افــزود: بر اين اســاس جايــزه ادبى اســتان در 
تويســركان، گردهمايى انجمن هاى ادبى در اســدآباد، جشــنواره 
هنرهاى تجســمى و شــعر محلى در مالير، جشــنواره شعر طنز 
در نهاوند و همايش شــعر عاشــوراييان بــه ميزبانى رزن برگزار 

شد. خواهد 
 رئيس كارگروه قرآن و عترت اداره كل هم در اين جلســه اظهار كرد: 
آموزش براى مخاطبان بايد جزو هدف هاى اصلى تدوين برنامه ها قرار 

بگيرد.
هادى شــيرمحمدى با تاكيد براينكه بايد توانمندسازى مراكز غيردولتى 
را مدنظر قرار دهيم؛ گفت: امســال 22 ســرفصل به عنوان برنامه هاى 
تخصصــى در حوزه قــرآن، نماز، عترت و مهدويت تدوين شــده كه 
جشنواره فرهنگى هنرى اذان و همايش نماز در فرهنگ و ادب فارسى،  

از جمله اين برنامه ها در سال 1400 است.
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■ حديث:
امام على (ع):

: واى بــر آنان! ســوى چه كســى  در ِشــكوه از يارانــش كــه بــه ســوى معاويــه مــى رفتنــدـ 
مى رونــد و مــرا نيــز بــدان فــرا مى خواننــد؟! بــه خــدا ســوگند، مــن آنــان را نخواســتم، 

جــز بــراى برپــا داشــتن حــق و ديگــران آنهــا را نمى خواهنــد، مگــر بــر باطــل..  
تاريخ اليعقوبي : ج 2 ص 184

 برق رفت و خاطــره  چراغ هاى 
روشــنايى و خوراك پز بــى برق در  
يادها زنده شد  .آنقدر استفاده از چراغ 
نوستالژى  به  قديمى  روشــنايى  هاى 
تبديل شده اســت كه حاال كودكان و 
نوجوانان نســل امروز ذهنيت كمترى 
از انواع وسايل روشنايى دارند .  شايد 
قطعى هاى برق پى در پى امروز ما را 
بر آن داشت تا به برنامه ريزان شهرى 
يادآورى كنيم  كه جاى  المان شهرى ، 
چراغ گردسوز در همدان خالى است .

اســتفاده از المان چراغ گردســوز در 
زيباسازى شــهر به صورت سنتى مى 
تواند به عنــوان يكــى از المان هاى 
خاطــره انگيــز دوران قديــم ياد آور 
خاطرات گذشته باشد . اگر چه امروزه 
چراغ گرد ســوز نقش كاربردى خود 
را از دســت داده اند و جنبه تزئينى و 

دكوراتيو به خود گرفته اند. ولى در بيشتر آيين هاى 
سنتى و اصيل ايرانى چراغ گرد سوز استفاده مى شود.

 بسيارى از هم اســتانى ها با قطع برق در روزهاى 
اخير با مشــكالتى روبرو شــدند جداى از مشكل 
مديريت تاريكى يكباره تهيه يك وسيله روشنايى به 

چالش بزرگترى تبديل شد .  
بشــر از دير باز تاكنون همواره براى راحتى زندگى 
خويش تالش مى كرده اســت، تأميــن نور محيط 
اطراف زندگى در شب يكى از دغدغه هاى انسان ها 
از ديرباز تاكنون بوده اســت كه مردم همدان هم  با 
اســتفاده از وســايل مختلف براى غلبه روشنايى به 
تاريكى در شب همچون ديگران اقداماتى مى كردند. 

 آتش سكوت شب را شكست 
با كشف آتش، بشر از آن براى گرم نگه داشتن محيط 
زندگى و پخت و پز و از مشــعل براى روشن كردن 
شب هاى تاريك اســتفاده مى كرد، استفاده از نور و 
روشــنايى در آغاز با مواد روغنى حيوانات و گياهان 

محقق شد.
بــا روى كار آمدن اين مــواد روغنى(پيه) و روغن 
گياهان روغنــى مانند روغن منــداب، َكرچك و... 
زندگى بشر براى ديدن و ادامه زندگى بعد از غروب 
آفتاب شــكل گرفت. به مــرور چراغ هايى روى كار 
آمدند كه با ســوخت روغن گياهى و حيوانى باعث 
تأمين روشنايى و غلبه بر تاريكى شدند و بشر از اين 

طريق توانست بر تاريكى و ظلمت شب غلبه كند. 
 كارخانه و كارگاه دانه هاى روغنى

در قديم كارخانه يا كارگاه هاى كوچك  در شهرهاى 
مختلف همچون همدان براى توليد روغن از دانه هاى 
روغنــى بود، براى تهييه دانه هــاى روغنى از جمله 
كرچك، منداب و كنجد را زير سنگ بزرگ آسياب 
كه بــا مال مى چرخيد مى ريختنــد و به اين صورت 
روغــن آنها گرفته مى شــد و داخل يك پيت حلبى 
مى ريختند و از آن به عنوان روغن چراغ مى فروختند.

يا خود اين روغن را در داخل چراغ موشى مى ريختند 
و از نور آن بهره مند مى شــدند. با آمدن روغن چراغ 
به بــازار چراغ ها بــا روغن حيوانــى خداحافظى 
كردند. چراغ هاى روغن ســوز هم همان چراغ هاى 
پيه سوز بودند منتها ســوخت آنها روغن چراغ بود، 
معروف تريــن چراغ هــاى روغنى را چراغ موشــى 
مى گفتند كه نوع قديمى آن از مس و ســفال بود كه 
به دليل شباهتش به پوزه موش ها به آن چراغ موشى 

مى گفتند.
داخل آنهــا فتيله هاى نخى ضخيــم مى انداختند و 
روشن مى كردند و نوع جديد آن را هم از قوطى هاى 
حلبى مخصوصــاً قوطى هاى روغن ماشــين يا هر 
قوطى در دار حلبى ديگر بود كه وســط در قوطى را 
با يك ميخ ســوراخ مى كردند و از آن يك نخ پنبه اى 
به اندازه قطر سوراخ رد مى كردند و داخل مخزن نفت 
مى كردند. ســر فتيله به اندازه دو سانتيمتر بيرون بود 

و زمانى كه كل فتيله به روغن آغشــته مى شد آن را 
روشن مى كردند.

 مقنيان و روشنايى در شب
ُمقنّيــان همدانــى در آن زمان در داخــل قنوات از 
چراغ موشى استفاده مى كردند كه دود آن آزاردهنده 
بود ولى طولى نكشــيد كه چراغ هاى كاربيت جاى 
چراغ موشــى را گرفت و كار مقنيان را راحت كرد. 
اين چراغ داراى نور كافى و فاقد بو بود و در اشكال 

مختلف با طرز كار متفاوت وجود داشت.
كم كم با ورود نفت سفيد به زندگى مردم، چراغ هاى 
نســل دوم روى كار آمدند و چراغ هاى پيه ســوز و 
روغن ســوز از خانواده ها خداحافظــى كردند. اين 
چراغ ها انواع مختلفى داشــتند كه مى توان به چراغ 
بــادى، المپا، گردســوز، تورى و انــواع چراغ هاى 
خوراك پزى سنتى اشاره كرد كه در ادامه با نحوه كار 

هر كدام به اختصار اشاره مى شود:
 چراغ بادى

نام ديگــر اين چراغ فانــوس بــود و اولين چراغ 
نفت سوز بود. داراى يك حباب شيشه اى بود كه باد 
نمى توانست آن را خاموش كند، منتها نورش كم بود. 
فتيله آن تخت و قابل تنظيــم و با اهرم باال و پايين 
مى آمد. داراى يك دسته بود كه به راحتى مى شد آن 
را حمل و جا به جا يا به جايى آويزان كرد، به همين 
دليل بيشتر براى روشــنايى مسير، سركشى به آغل 
گوســفندان، ميهمانى رفتن، آبيارى شبانه كشاورزان 

مورد استفاده قرار مى گرفت.
بيشــتر خانواده هــا در همــدان داراى بيش از يك 

فانوس بودند كــه هنگام غروب 
آفتاب يكــى از آنها را روشــن 
مى كردند و جلو در خانه آويزان 
روشنايى  باعث  هم  كه  مى كردند 
كوچه وهم ورود ميهمان به خانه 
باشد. در خانه هاى اعيانى چندين 
چراغ فانوس را داخل هشــتى يا 
خانه  ورودى  جنــب  محفظه اى 
مى گذاشتند و يكى از آنها را هم 
روشــن و جلــو ورودى آويزان 
مى كردند تا در موقع ورود ميهمان 
به خانه، خودش چراغ را روشن 
و وارد خانــه مى شــد و پس از 
بازگشت هم چراغ را خاموش و 

سر جاى خودش قرار مى داد.
 چراغ المپا

چــراغ المپــا نخســتين نســل 
چراغ هاى نفتى توليد روشــنايى 

بود كه با نفت ســفيد مى سوخت. منبع آن از جنس 
مس، شيشه يا سفال بود. داراى سرپيچ محكم بود و 
فتيله آنها هم تخت و با چرخ دنده قابل تنظيم بود و 
يك نوع حباب شيشــه اى به نام شيشه المپا روى آن 

قرار مى گرفت تا نور چراغ درخشان تر شود.
اين شيشــه مانع از آن مى شد كه باد آن را به راحتى 
خاموش كند. المپا داراى اشكال متفاوت بود كه يك 
نوع آنها ديوارى بود و به آن چراغ ديوارى مى گفتند. 
نور آنها تقريباً كم بود و از آنها براى روشــنايى اتاق 
استفاده مى كردند. جاى آن هم در طاقچه، روى كرسى 
يا روى زمين بود كه دور آن مى نشستند. در آن زمان 
قيمت يك ليتر نفت دو قِران بود و از شيشه به جاى 
جا نفتى اســتفاده مى كردند و به مغازه مى بردند و با 
پرداخت ســى شــاهى يا دو قران از فروشنده نفت 
خريدارى مى كردنــد. در حمام هاى خزينه اى هم از 

اين چراغ استفاده مى شد. 
 چراغ گردسوز

بعدها چراغ گردســوز جانشــين المپا شد. تفاوت 
چراغ گردسوز با المپا در شكل فتيله بود. فتيله چراغ 
گردســوز همان طور كه از نامش پيداست به صورت 
دايــره اى بود و گرد مى ســوخت. روى فتيله آن هم 
يك عدد كالهك قرار داشــت كه بــر روى لوله اى 
كه از وســط منبع نفت مى گذشت سوار مى شد. اين 
كالهك، هوا را از زير چراغ وارد قســمت روشــن 

چراغ مى كرد و باعث مى شد كه چراغ بهتر بسوزد.
چراغ گردسوز به علت گرد بودن فتيله اش هم داراى 
نور و حرارت زياد بود به طورى كه مادربزرگ ها يك 
سه پايه فلزى روى آن مى گذاشتند و قابلمه غذا و يا 
ديزى آبگوشت را روى آن قرار مى دادند تا غذا پخته 
شود. چراغ گردســوز آخرين نسل چراغ هاى نفتى 

براى تأمين روشنايى بود.

 چراغ زنبورى
اين چراغ را چراغ تــورى هم مى گفتند چون در آن 
به جاى فتيله از تورى اســتفاده مى شــد. از طرفى 
چون در حال ســوختن صدايى شبيه ِوز ِوز داشت 

چراغ زنبورى خوانده مى شد.
ســوخت آن نفت و منبع آن فلزى با 
آب َورشو يا نقره بود و با تلمبه روشن 
مى شــد. براى روشــن كردن آن ابتدا 
كمى الــكل در تنوره چراغ مى ريختند 
و آن را روشــن مى كردند تا داغ شود. 
سپس تلمبه مى زدند و نفت به صورت 
گاز از چراغ خارج مى شد و به تورى 
مى پاشيد و نورافشانى مى كرد. گرماى 
حاصل باعث مى شد كه بقيه نفت هم 
تبخير شده و براى سوختن آماده گردد.

مشكل اين چراغ حساس بودن تورى 
بود كــه در اثر كمى تــكان تورى آن 
مى ريخــت. ايــن چــراغ مخصوص 
اعيان نشين ها بود و تمام خانواده ها آن 
را نداشــتند و هر كس بر اساس وسع 

مالى اقدام به خريد آن مى كرد.
 چراغ هاى خوراك پزى 

اين چراغ اولين نسل چراغ هاى خوراك پزى بود كه 
با سوخت نفت فشــرده كار مى كرد. داراى 3 پايه و 
مخزن نفت برنجى بود. با نفت كار مى كرد و تلمبه اى 
بود. براى روشــن كردن آن مقدار كمى نفت داخل 

تنوره مى ريختند و روشن مى كردند.
به محض داغ شــده تلمبه مى زدند و نفت فشرده به 
صورت بخار از چراغ خارج و آن را روشن مى كرد. 
اين چراغ در اشكال مختلف وجود داشت نوع بزرگ 
آن براى رب پختن و بزرگ تــر از آن هم براى تنور 
نانوايى و... اســتفاده مى كردند. نوع خوراك پزى آن 

ساخت كشور سوئد و انگليس بود.
 چراغ سه فتيله اى

اين چراغ هم نوعى چراغ خوراك پزى بود كه شكل 
آن گرد و آبى رنگ بود. سوخت آن نيز نفت و داراى 
سه فتيله قابل تنظيم داشــت و براى خوراك پزى از 
آن استفاده مى شد. اين چراغ چون آرام مى سوخت، 
زمانى كه براى طبخ غذا نياز نبود در داخل يا خارج 
منزل يك يا دو فتيله آن را روشــن مى كردند و يك 
قابلمه يا ديگ مسى كوچك آب روى آن مى گذاشتند
براى آشپزى در آن زمان بيشتر، مردم خواهان چراغى 
بودند كه بتواند كار آشــپزى و گــرم كردن خانه را 
هم زمان انجام دهد و از آن  حداكثر استفاده را ببرند. 
طولى نكشــيد كه چراغ والور و پــس از آن چراغ 
عالءالدين به خانه ها راه يافت و به خواسته آنها جامه 

عمل پوشاند.
چراكــه اين دو چراغ هم مى توانســتند هم خانه را 
گرم كنند و هــم از آنها به عنوان چراغ خوراك پزى 
استفاده كرد. در صورتى كه چراغ خوراك پزى فقط 

مخصوص طبخ غذا بود.
در قديــم مردم همدان  عمدتــًا غذاى خود را در 
داخل خانه روى ايــن چراغ ها مى پختند. نوع غذا 
هم ساده بود مانند آبگوشت، تاس كباب، شفته و. 
... اين غذاها به راحتى در منزل پخته مى شد و نياز  
به تشــريفات خاصى هم نداشت. فقط در سال دو 
بار مى خواســتند پلو بخورند يك بار شب چله و 
يك بار هم شب عيد كه اين كار را در مطبخ خانه 
روى اجاق داخل ديگ مســى مى پختند و  نوش 
جان مى كردند. پخت ســاير غذاها در داخل اتاق 

روى چراغ پخته مى شد.
چراغ والور ســاخت انگليس و عالءالدين ساخت 
ايران و متعلق به شركت عالى نسب تبريز بود. چراغ 
والــور ارتفاع كمى داشــت و از عالءالدين كوتاه تر 
بود ولى كار هر دو مشــابه بود بعــد از آن به مرور 
بخارى هاى نفتى در اشــكال مختلف به بازار آمدند 

كه شرح آنها در اين مقوله نمى گنجد.
با اختراع برق و گاز و آمدن وســايل برقى و گازى 
به بازار به مرور زمان چراغ هاى نفت ســوز به تاريخ 
پيوســتند و زينت بخش دكورهاى منــازل امروزى 

شدند.

جاى ِالمان چراغ هاى گردسوز در شهر خالى است 

بازگشت به دوران چراغ هاى نفتى

  اينستاگرام
استــخدامى

bazarehamedan


