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به عقب برگرديم!
 1- شــعار بــه عقب بــر نمى گرديم از 
شعارهاى اصلى حسن روحانى در انتخابات 
سال 96 بود كه در خود حس پيشرفت ، ميل 
به حركت و رشد و پويايى داشت و با استقبال 

مردم هم مواجه شد...

# من _ ماسك _ مى زنم

همدان پيام همدان پيام 
منتشر مى كند

براى شانزدهمين بار

 سال پايانى دولت تدبير و اميد
 همدان و افق 1404
 يك قرن با دولتى ها

به مناسبت هفته دولت 
يادنامه اى براى شهداى دولت، شهيدان رجايى و باهنرشهيدان رجايى و باهنر

ويژه ويژه 
هفته دولتهفته دولت

با ما تماس بگيريد - تلفن:38264433

نگاهى به عملكرد بخش خصوصى و دولتى

مصاحبه، تحليل، گزارش، عملكرد، رپرتاژ، آگهى

شهر جهانى 4 ساله شد 

اللجين 
يك شهركوچك ماند!

مديرعامل شركت آب منطقه اى همدان 
در دفتر همدان پيام: 

10 سد استان 
در دست مطالعه 

است
■ وضعيت پيش روى همدان از كاهش بارش حكايت دارد

تاسوعا و 
عاشوراى حسينى 

با شرايطى 
متفاوت

6

8

نواى سوگ ساالر شهدا در عاشوراى مادستان برپاست

با رعايت نكردن پروتكل هاى بهداشتى 
عاشورا را تعطيل نكنيم 
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شهادت ساالر و سرورشهيدان امام حسين (ع) 
را به شيعيان جهان تسليت مى گوييم
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شنيده ها
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به عقب برگرديم!
 1- شعار به عقب بر نمى گرديم از شعارهاى اصلى حسن روحانى 
در انتخابات سال 96 بود كه در خود حس پيشرفت ، ميل به حركت و 

رشد و پويايى داشت و با استقبال مردم هم مواجه شد.
اين شــعار كه در واقع واكنشى به داوطلبى رقبا و برنامه هاى آنها بود، 
پس از پيروزى حســن روحانى به مطالبه مردم از وى تبديل شــد و 
انتظار پيشــرفت و بهتر شدن شــرايط، مطالبه به حق مردم از دولت 

بوده و هست.
2- دولت در بد اقبالى كامل و بى برنامگى نتوانســته اين شعار را به 
خصوص در حوزه اقتصاد كه براى نجات آن وعده ها داده بود، عملى 

كند و عقب گرد با سرعتى در اين حوزه داشته است.
اين عقب گرد چنان بوده كه بســيارى از ركوردها همچون نرخ ارز، 
نرخ تــورم، كاهش قدرت پول ملى، ركود و ... به نام اين دولت ثبت 
شده و اين دولت در عقب ترين نقطه ممكن در اين شاخص ها قرار 

گرفته است.
3- تحريم و كرونا دو دليل دولت در توجيه شرايط نامناسب اقتصادى 
اســت دو دليلى كه دولت فرصت كافى براى آماده شدن و مواجهه با 

آمادگى و بهتر، با آنها داشته اما چنين نكرده است.
با روى كار آمدن ترامپ و وعده هاى انتخاباتى او مشــخص بود كه 
وى فشــار اقتصادى را بر كشور بيشتر خواهد كرد اما دولت با مانورو 
بيان اينكه، ترامپ نمى تواند اين كار را بكند و... از آماده شــدن براى 
مقابله با اين شــرايط طفره رفت و در كرونا هــم به نظر دولت باور 
نداشــت كه ويروس به ايران هم خواهد آمد و حتى پروازهاى ايران 
بــه چين را دچار محدوديت نكرد تا ويروس به ايران آمد و بعد براى 

مقابله فكر شد.
4- به عقب برگشتن شايد در حوزه هايى كه وضعيت پيشرفت كرده 
و شاخص ها مثبت اســت امرى مذموم و ناپسند باشد و همه انتظار 

پيشرفت بيشتر و تسريع در توسعه را داشته باشند.
امــا اين اقدام در مســائلى چون رفتار مديريتــى در قياس رفتار اكثر 
مديران ابتداى انقالب با رفتار برخى مديران فعلى الزم اســت و اگر 

اين عقب گرد رخ دهد، توسعه نيز از آن سود خواهد برد.
5- مى گويند در ابتداى انقالب مديران از تشريفات ابا داشتند و كسى 
به دنبال تشــريفات و بگير و ببند و در اصطالح حفظ كالس و شأن 

نبود.
مديــران براى خدمت به مردم ، ديدار با مردم و حضور در مكان هاى 
عمومى و ... ساعت و زمان مشخص، تعيين نمى كردند و شبانه روزى 

براى مردم، مشغول كار بودند.
كســى كيســه ندوخته بود تا از مديريت به زندگى الكچرى برسد و 
مديران از دريافت حقوق اضافه هم امتناع داشــتند تا برســد به اينكه 
براى اضافه كار، ماموريت و ديگر مزاياى مديريتى بخواهند چانه بزنند.

6- مى گويند، رجايى وقتى رئيس جمهور شــد از پذيرش محافظ و 
سوار شــدن به خودروى ضد گلوله امتناع كرد و گفته بود كه اين  ها 

مانع شنيدن صداى مردم و ارتباط با مردم مى شود.
در نهايت شــرايط آن زمان و ترورهاى منافقيــن، رجايى را با تاكيد 
امــام به پذيرش اين امكانات امنيتى و محافظين كرد اما اكنون نه تنها 
مديران از اين كالس و برنامه ها خوششــان مى آيد بلكه هنرمندان كه 
همه داشته آنها از مردم است نيز هزينه مى كنند تا باديگارد و تشريفات 

و... داشته باشند.
7- اينجا، همان جايى اســت كه بايد به عقب برگرديم تا موانع تعالى 
توسعه را از دست و پاى مديران زدوده و كشور را به سمت پيشرفت 
پيش ببريم. بايد تا دورانى عقب برويم كه ماشين آخرين مدل، گوشى 
آمريكايى يا گران قيمت ، پوشش هاى ميليونى ، بهره گيرى حداكثرى 
از بيت المال و...... مشــخصه مديران نباشــد و مدير در پوشــش و 
امكانات در سطح مردم عادى باشد و در دست مزد هم حقوق نجومى 
مطالبه نكند و به حقوق متعارف بسنده كند و شبانه روزى براى راحتى 

مردم و توسعه و تعالى مملكت فعاليت كند.
وگرنه اشــرافيت مديريتى چيزى جز فساد و تباهى چه براى مديران 
درگير و چه مردمى كه به اين مديران براى تغيير مثبت در كشــور و 

زندگى خود دل بسته اند به همراه نخواهد داشت.

رئيس پارك علم و فناورى همدان در بازديد از مركز 
چاپ و بسته بندى پيام رسانه:

به كارگيرى فناورى هاى نوين عامل ايجاد 
توسعه در صنعت چاپ

 رئيس پارك علم و فناورى همدان به همراه معاون و هيات همراه 
در مركز چاپ و بســته بندى پيام رسانه حضور يافتند اين بازديد به 
منظور آشــنايى بيشتر با توانمندى هاى اين مركز و نيز بررسى هاى 
اوليه جهت ايجاد مركز شــتاب دهى در زمينه چاپ و بســته بندى 

صورت پذيرفت.
رئيــس پارك علــم و فناورى همــدان در اين بازديد با اشــاره به 

توانمنديهاى مركز چاپ و بسته بندى همدان گفت: تحول، توسعه و 
به كارگيرى فناوريهاى نوين در اين مركز به وضوح مشاهده مى شود 
و اين مسئله در شتاب دهى حركت صنعت چاپ استان موثر خواهد 
بود . محمد حسن مرادى در ادامه اضافه كرد: پارك علم و فناورى در 
فرآيند تجارى سازى نوآورى و طرح هاى فناورانه نقشى اساسى دارد 
همچنين شــركت هاى دانش بنيان و فناور با تركيب دانش، فناورى، 
تخصص هاى علمى و پژوهشى و نيروى جوان درصورت حمايت 

شاهراهى براى تحقق جهش توليد خواهند بود.
وى در ادامه افزود:  براى ايجاد ارزش افزوده در توليدات فناورانه و 
دانش بنيان و هچنين ساير توليدات در زمينه هاى صنعت و كشاورزى 

و ... مى بايست از توانمندى هاى اين مركز بهره كافى برد و براى اين 
منظور ايجاد شــتاب دهنده تخصصى و جذب ايده هاى فناورانه در 

اين خصوص كمك شايانى خواهد كرد.
نصرت اله طاقتى احســن مدير مركز چاپ و بسته بندى پيام رسانه 
بامعرفــى بازار هدف اين مركز در داخل و خارج از كشــور، به بيان 
نــوآورى هاى صورت پذيرفته در مــواد و تكنولوژى هاى چاپ و 
بســته بندى در اين مركز پرداخت و اظهار داشــت : در بسته بندى 
محصوالت دانش بنيان ايده هاى قابل توجهى مد نظر داريم و همپاى 
پارك علم و فناورى در جهت توسعه فناورى در استان تالش خواهيم 

كرد

نگاه به فرد معتاد درمان گر و پيشگيرانه باشد

برخورد سلبى پاسخگونيست

جامعه اسالمى بايد براى كسب ثروت
 معيار داشته باشد

كســب ثروت چيز بدى نيســت اما وقتى چارچوب نداشته باشد 
و حالل و حرامش معلوم نشــود آن وقت حــرف امام معصوم(ع) در 
فرد تاثيرى ندارد چرا كه انســان حرامخــوار حرف امام معصوم(ع) را 

نمى فهمد.
نماينده ولى فقيه در اســتان همدان با تشريح داليل شكل گيرى واقعه 
عاشورا اظهار داشت: جامعه اى كه نماز را تضييع كند، تابع شهوات باشد 
و يــا اينكه محور رفتار افراد پــول و ثروت قرار گيرد، چنين جامعه اى 

ظرفيت امام كشى را دارد و برايش فرقى ندارد كجا باشد.
حجت االسالم والمســلمين حبيب ا... شعبانى در گفت وگو با تسنيم با 
تاكيد براينكه پول پرستى و شهوت پرستى عامل سقوط يك جامعه به 
شــمار مى آيد بيان كرد: در دوران امام حسين(ع) جامعه اسالمى دچار 
ايــن معضالت بود يعنى مردمى كه در زمــان پيامبراكرم(ص) زاهدانه 
و با تقوا زندگى مى كردند بعد از 50 ســال به قدرى ثروت برايشــان 
مهم شــده بود كه در تاريخ آمده اســت اگر خليفه قبله را هم عوض 
كند كســى حرفى نخواهد زد چون خليفه به آنها درهم و دينار داده و 
دنيايشان را مى خرد. وى ظهار داشت: ثروت چيز بدى نيست اما وقتى 
چارچوب نداشته باشد و حالل و حرامش معلوم نشود آن وقت حرف 
امام معصوم(ع) در فرد تاثيرى ندارد چرا كه انســان حرامخوار حرف 
امام معصوم(ع) را نمى فهمد به همين دليل امام حســين (ع) در عاشورا 

خطاب به سپاهيان يزيد گفتند: شكم هاى شما از حرام پر شده است.
شعبانى گفت: وقتى جامعه اى براى ثروت معيار نداشته باشد و برايش 
فرقى نداشته باشد اين پول رشوه است يا غيره آن وقت بايد منتظر رخ 

دادن اتفاقات شوم باشيم.

قانون فداى تعامل مصلحتى مى شود 
مهدى ناصرنژاد »

  هفته بزرگداشــت دولت را در كشور ســپرى مى كنيم. به روال 
معمول در چنين روزهايى اين خبرنگاران و گزارشــگران رسانه هاى 
گوناگون كشورمان هســتند كه به تكاپو افتاده اند تا در كنار انعكاس 
فعاليت عمــران و آبادانى وزارت خانه ها و ســازمان هاى اجرايى در 
جاى جاى ايران بزرگ، سوال هاى شكل گرفته در اذهان عمومى را نيز 

به گوش وزرا و مديران برسانند. 
درواقع هفته دولت به فرصت خوبى براى اصحاب رسانه تبديل شده 
است تا پل هاى ارنباطى مردم و مسئوالن را برقرار سازند و اين بدعتى 
خوب و حركتى رو به جلو در عرصه هاى فعال اطالع رســانى است و 
بدون شك هموطنان عزيزمان چنانچه پيگير اخبار رسانه هاى گوناگون 
كشــورمان باشند به پاسخ هاى بسيارى خواهند رسيد. صدا و سيماى 
جمهورى اسالمى نيز با دعوت از وزيران به برنامه هاى ارتباطات زنده 

مردمى گزارش هاى قابل توجهى را تدارك ديده اند. 
دراين ارتباط با كمى تامل بر پرسش و پاسخ هاى مطرح شده مى توان 
به جمع بنديهاى جالبى رســيد آنجا كه وزير كشور، رئيس كل بانك 
مركزى و وزراى پرمخاطب از چالش هــاى اجرايى پيش روى خود 

براى حل مشكالت جامعه به نوعى گاليه مند و ناگزير مى نمايند! 
به نظر مى آيد يكى از چالش ها در دنياى مشــكالت جامعه كنونى ما 
خالهاى قانونى اســت! درجايى كه بســيارى مديران در مقام اجرا و 
صدور دســتورات مقتضى قانونگرايى را فداى مصلحت انديشى ها و 

تجويز مسكن هاى فورى و ناگزير مى كنند! 
در چنيــن فضاى مصلحت گرايانه اســت كه هر چــه به محيط هاى 
كوچك اجرايى در شهرستان ها وبخش هاى دور نزديك مى شويم نقش 
چهره هاى با نفوذ محلى در تغيير مسيرهاى قانونى براى بسيارى از ساز 
وكارهاى اجتماعى و اقتصادى پررنگ تر مى شود و قانون و تبصره هاى 

مربوطه در همان البه الى كتاب ها مهجور مى ماند! 
يعنــى اينكه در جامعــه جدا تنيده شــده اى نظير جامعــه خودمان 
هرچقدر به اليه هاى مردمى و نظام ســنتى و كدخدامنشــى نزديك 
مى شــويم، الجرم قانون كه با خون دل خوردن هاى بســيار مدون و 
به عرصه هاى حاكميت رســيده است غربت نشين مى ماند و در خالء 
همگرايى هاى ســنتى و فاميلى و مصلحت پيشگى ها به مسلخ كشيده 
مى شــود غافل از اينكه در بسترهاى بازتر و موجه تر همين قانون كه 
فارغ از هر رودربايســتى و اغماض پيشگى اســت راه بى قانونى ها 
را ســد مى كند و مولود هر قانون گريزى هــا و دور زدن هاى به ظاهر 
رندانه و منفعت طلبى هاى قومى و البيگرى هاى سرخوشانه، چون آب 
باريكه هاى سرگردان به سنگ ســخت مى خورند و راه بازگشت در 
پيــش مى گيرد كه آن هم غيرممكن اســت و موجب به وجود آمدن 
مرداب هاى اجتماعى مى شود. نتيجه اخالقى از اين موضوع اين است 
كه در جامعه ما بســيارى بداخالقى هاى اجتماعى و مخل پيشــرفت 
فرهنگ عمومى و نظم روانى كه آســيب هاى اجتماعــى فراوانى را 
نيز ســبب مى شــود، حاصل قانون گريزى هاى خودمان در بســيارى 
مواقع مراجعه به ادارات و ســازمان ها براى ســروته بندى تخلف ها و 
كجروى هاســت. مصداق چنين رفتار هاى اجتماعى فراوان اســت و 

نيازى به قيد نمونه نيست. 
اين از خرده فرهنگ خودمان اســت كه حتى براى دريافت يك جواز 
كســب معمولى يا مجــوز تغيير جزئى در ساختمان ســازى و يا هر 
ســازوكارى در زندگى به جاى مسير هاى قانونى دنبال هزار راه ميانبر 
نامتعارف مى گرديم و هر آنچه فاميل و آشنا و همكالسى قديمى سراغ 
داريم واسطه مى سازيم و اغلب هم نتيجه نمى گريم و وقت و سرمايه 
خود را تلف مى كنيم. نطام بوروكراسى ادارى و فساد ادارى در جامعه 
ما از ابتدا بدين گونه شكل گرفت و در اركان اخالق و رفتار اجتماعى 
مردم رسوخ كرد رشوه و رشوه خوارى ادارى هم مولود چنين رويكرد 
غلط اجتماعى است. اما خوشــبختانه در سال هاى اخير با مكانيزه و 
رايانه اى شــدن پرونده هاى ادارى تا حدودى راه پارتى بازى ها ســد 
شــد و به خصوص كه در دولت الكترونيك خيلى كمتر روزنه نفوذ 

غيرقانونى باقى مانده است.

1- تعداد مسافران در استان روبه افزايش است. گويا تعطيالت پيش 
رو دليل اين افزايش مســافرت به استان است. گفتنى است مسئوالن 
وزارت بهداشت بارها بر خوددارى مردم از سفر به دليل تاثير بسيار 

در افزايش مبتاليان كرونا تاكيد كرده اند.
2- يكى از روابط عمومى هاى اســتان به محلى براى اعطاى عناوين 
علمى به مديران تبديل شــده است. گويا از نگاه اين روابط عمومى، 
همه مديران حداقل مهندس هســتند و قرار گرفتن در ســمت هاى 
مديريتى به معنى كســب اين عنوان علمى از ســوى آن فرد است.

گفتنى است موضع دستگاه هاى نظارتى استان درباره استفاده تبليغى 
مديران و روابط عمومى دســتگاه ها از عناوين علمى همچون دكتر و 

مهندس در سال هاى اخير سكوت بوده است.   
3- حمايت نشــدن فعاالن صنعت گردشــگرى در بحــران كرونا 
از ســوى دولــت صداى آنهــا را درآورده اســت.گويا از 12 هزار 
ميليارد تومان تســهيالت كرونايى فقط 175 ميليارد تومان به حوزه 
گردشگرى پرداخت شده اســت. گفتنى است با ادامه اين وضعيت 
خطر ورشكستگى صنعت گردشگرى كشور تهديدى جدى خواهد 

بود.
4- دستور العمل وام وديعه مسكن هنوز به بانك هاى استان نرسيده 
است. گويا اين جمله را بانكها در روزهاى اخير به مراجعه كنندگان 
گفته اند. گفتنى اســت اين مراجعات پس از اعالم مسئوالن  از آغاز 

واريز وام وديعه مسكن بوده است.
5- رئيس شوراى شهر تهران احتمال داوطلبى در انتخابات رياست 
جمهورى ســال 1400 را رد كرده اســت. گويا محسن هاشمى از 
داوطلبان اختصاصى حزب كارگزاران اســت و با آنكه در اين حزب 
نام وى به عنــوان داوطلب احتمالى مطرح اســت، اين موضوع را 
تكذيب كرده اســت. گفتنى است هاشــمى داوطلبى براى انتخابات 

شوراى شهر را نيز منوط به گفتگو و بررسى بيشتر كرده است.

 مواد مخدر و اعتياد بالى خانمان ســوزى 
است كه بايد حساســيت عميق و ويژه اى در 
جامعه نســبت به اين موضوع ايجاد شــود به 
طــورى كه در اين زمينه به يــك مبارزه همه 

جانبه براى خروج از مشكالت نيازمنديم.
سرپرســت معاونت اجتماعى و پيشگيرى از 
وقوع جرم دادگســترى اســتان همدان با بيان 
اينكه نــگاه به فرد درگير اعتيــاد درمان گر و 
پيشگيرانه باشــد ، عنوان كرد: معاون قضائى 
و سرپرســت معاونت اجتماعى و پيشگيرى 
از وقوع جرم دادگســترى كل استان همدان با 
بيان اينكه نگاه هاى برخوردى و سلبى در اين 
حوزه پاســخگو نخواهد بود، ادامه داد: معتاد 
هم بيمار و هم مجرم است و در رابطه با اعتياد 
جرم انگارى صورت گرفتــه ولى نگاه به فرد 
درگير اعتياد بايد دو سويه يعنى هم درمان گر و 

هم پيشگيرانه باشد.
عبــاس نجفى در گفت وگو بــا مهر با بيان 
اينكــه درصد كســانى كــه در مراكز ترك 
اعتياد دوران درمان را طى كرده اند، دوباره 
به مــواد مخدر روى آورده انــد، بيان كرد: 
متأســفانه 80 درصد كســانى كه در مراكز 
ترك اعتياد دوران درمــان را طى كرده اند، 
دوباره به مــواد مخــدر روى آورده اند به 
همين دليل بايــد اقداماتى صورت بگيرد تا 
از خود گرايشى به اعتياد پيشگيرى به عمل 

آيد و علت اين گرايش نيز رفع شود.
وى با بيان اينكه اقدامات اين حوزه پاسخگو 
نبوده و تا زمانى كه بــراى مواد مخدر تقاضا 
باشد، عرضه نيز باال خواهد بود، افزود: تالش 
پليس مبارزه با مواد مخدر مجاهدانه است اما 
به دليل باال بودن درخواســت و تقاضاى مواد 
مخدر در جامعه و با توجه به گســتره وسيع 
نتيجه  هنــوز  توزيع كنندگان  توســط  عرضه 

مطلوبى ديده نمى شود.
با  مبارزه  پليس  ظرفيت  و  امكانات   

مواد مخدر محدود است
وى ادامــه داد: كنترل و مهار اين بالى خانمان 
ســوز نيازمند تالش همه جانبه اســت زيرا 
امكانات و ظرفيت پليس مبارزه با مواد مخدر 
محدود اســت به همين دليل مسئله پيشگيرى 
بيش از پيش اهميت پيــدا مى كند زيرا زمانى 
كه فرد مبتال مى گردد احيا و بازگشت آن بسيار 

سخت و هزينه بر است.

سرپرســت معاونت اجتماعى و پيشگيرى از 
وقوع جرم دادگســترى استان همدان با تاكيد 
بر اينكه افــراد جامعه بايد از مــواد مخدر و 
آســيب هاى آن مصون باشــند و گام اول اين 
مصونيت؛ آگاهى بخشى است، عنوان كرد: اين 
تهديد گريبان جامعــه را گرفته و نمى توان با 
يك هشدار ساده از آن رد شد و با تمام توان و 
ظرفيت بايد جامعه را از خطرات و آسيب هاى 

مواد مخدر آشنا كرد.
 نقاط آلوده در شــهر كه مشــهور 
هســتند و برچسب ناسالم بودن به آن 

خورده بايد اين كانون ها ناامن شوند
وى با بيان اينكه كشــور ما در طول 40 ساله 
گذشته ســخت ترين مجازات ها و شديدترين 
سياست ها را در حوزه مواد مخدر داشته اما تا 
رسيدن به نتيجه مطلوب فاصله داريم، عنوان 
كرد: متأســفانه نقاط آلوده در شهر بنام هستند 
و برچسب ناسالم بودن به آن خورده لذا بايد 
اين كانون ها ناامن شوند و با استفاده از ظرفيت 
مردمى و دســتگاه هاى اجرايى آن را ايمن و 

سالم سازيم.
وى همچنيــن عنوان كرد: بايــد آموزش ها و 
اطالع رسانى ها در ســطح محالت و خانواده 
افزايش يابد تا بتوانيــم جوانان را از خطرات 

اعتياد آگاه سازيم.

 بهره گيــرى از نيــروى بســيج و 
سازمان هاى مردم نهاد در محالت

سرپرســت معاونت اجتماعى و پيشــگيرى 
از وقوع جرم دادگســترى كل اســتان همدان 
بهره گيرى از نيروى بســيج و ســازمان هاى 
مردم نهاد را در محالت راهگشــا دانســت و 
بيان كرد: بسيج، ظرفيت عظيم مردمى در خود 
دارد و تقريباً در بيشــتر محالت پايگاه بسيج 
فعال اســت و بايد ضمن آموزش در راستاى 
اطالع رســانى و پيشــگيرى از خطرات مواد 

مخدر، از پتانسيل آنها استفاده كنيم.
نجفى با اشاره به ابالغ شيوه نامه مواجهه اجراى 
طرح ناامن سازى نقاط آلوده به توليد و توزيع 
مواد مخدر با استفاده از ظرفيت بسيج توسط 
معاونت پيشــگيرى از وقوع جرم قوه قضائيه، 
عنوان كرد: در اين شــيوه نامه نيروهاى پايگاه 
مقاومت بسيج محالت به صورت ويژه توسط 
پليــس مبارزه با مواد مخدر در خصوص مواد 
مخدر صنعتى و شناسايى محل هاى توزيع داده 
آموزش ديده و همچنين نقشه نقاط پرخطر و 
آلوده را نيز در اختيار پايگاه ها گذاشته شود تا 
بتوانند براى كمك به اصالح محل وارد عمل 

شوند.
نيروهاى بســيج تنها بايد در جرايم مشــهود، 
رصد و كشــف و اعالم گزارش به ناجا ورود 

پيدا كنند و تالش ها به صورتى باشد كه بتوان 
شبكه هاى پخش مواد مخدر صنعتى را كشف 
كرد نجفى افزود: نيروهاى بســيج تنها بايد در 
جرايم مشهود، رصد و كشف و اعالم گزارش 
به ناجــا ورود پيدا كننــد و تالش ها بايد به 
صورتى باشد كه بتوان شبكه هاى پخش مواد 
مخدر صنعتى را كشــف كرد همچنين هدف 
بايد ايجاد حساســيت در شــهروندان و نيز 
احساس ناامنى و خطر براى توزيع كنندگان و 

توليدكنندگان مواد مخدر باشد.
سرپرســت معاونت اجتماعى و پيشــگيرى 
از وقوع جرم دادگســترى كل استان همدان 
عنوان كرد: كارگروه اجراى شــيوه نامه طرح 
ناامن ســازى نقــاط آلوده بايــد در معاونت 
اجتماعــى و پيشــگيرى از وقــوع جــرم 
دادگسترى تشكيل شــود تا ضمن شناسايى 
ناهماهنگى ها و ايرادات، مســائل با حضور 
نمايندگان دستگاه ها مرتبط به صورت مستمر 

بررسى و رفع شود.
نجفى همچنين با اشاره به تكليف شهردارى ها 
مبنى بر تخريب خانه هاى متروكه، عنوان كرد: 
منــازل متروكه و خالى از ســكنه به پاتوق و 
مكانى مناســب براى معتادين تبديل شده كه 
بايد شهردارى ها با تخريب اين اماكن، از آن ها 

رفع خطر كنند.

 به مناســبت هفته دولت مدير كل 
فرهنگ و ارشاد اسالمى همدان روز 
گذشــته در جمعى صميمانه ميزبان 

اصحاب رسانه استان بود.
مديركل فرهنگ و ارشــاد اســالمى 
در اين نشســت با بيان اينكه استان 
همدان در حوزه فرهنگ از بســيارى 
از ســازمان ها جلوتر اســت، گفت: 
در اوايل ارديبهشــت پيش بينى سير 
نزولــى كرونا مى شــد و نخســتين 
اســتانى بوديم كه برنامــه هاى اداره 
فرهنــگ و ارشــاد را به دو شــكل 
مجازى و فيزيكى برنامه ريزى كرديم.

احمدرضا احســانى با بيان اينكه در 
حوزه هنرهاى تجسمى (كاريكاتور)، 

جشــنواره شــعر طنــز، در حــوزه نمايش 
(استندآپ كمدى) و جشنواره خانه بهشتى با 
موضوع قرآن و عترت را برگزار كرديم، افزود: 
برنامه هاى امســال نسبت به سال هاى گذشته 
كه شرايط عادى بود و فقط برنامه ارديبهشت 

مفاخر را داشتيم متنوع تر برگزار شد.
وى با بيان اينكه به دليل تغيير دولت برنامه هاى 
فرهنگى را تا شــهريور 1400 برنامه ريزى مى 
كنيم، گفت: انتخاب كتاب ســال را از بين تمام 
تأليفات استان در سال هاى 97 و 98 به صورت 

ملى انتخاب خواهد شد.
 برگزارى جشنواره ملى آواها و نواها
احســانى با بيان اينكه در دهه آخر ماه صفر 
جشــنواره ملى آواها و نواهــا را با رويكرد 
موسيقى عاشــورايى براى نخســتين بار در 
كشــور برگزار خواهيم كرد، اظهار داشت: به 
دليل شيوع ويروس كرونا تمام جشنواره هاى 
فرهنگى و هنرى در كشــور به جز جشنواره 

تئاتر فجر مسكوت مى ماند و جشنواره هاى 
جايگزين برگزار مى شود.

وى درباره جشــنواره فصــل اميد نيز گفت: 
جشــنواره فصل اميد آذرماه در هر اســتان با 
نظارت استان همدان و رعايت پروتكل هاى 
بهداشتى برگزار مى شــود و هر لحظه ستاد 
مقابله با كرونا شــرايط كشور را عادى اعالم 

كند جشنواره كودك برگزار مى شود.
احســانى با بيان اينكــه اداره كل فرهنگ و 
ارشاد اسالمى خيلى بيشتر از ساير ادارات از 
اصحاب رســانه حمايت هاى مادى و معنوى 
مى كند، بيان كرد: نخســتين كنسرت انالين 
كشور را اســتان همدان در اسفندماه برگزار 
كرد و كار ما الگويى براى ســاير استان هاى 

كشور شد.
 اقدامات عمرانــى اداره فرهنگ و 

ارشاد اسالمى 
مديركل فرهنگ و ارشــاد اســالمى همدان 
درباره پروژه هاى عمرانى اين اداره گفت: در 

بخش عمرانى تقريبا تمامى پروژه هاى اداره 
كل تعطيل شــده بود و بخشى از پروژه هاى 
فرهنگى و هنرى مانند؛مجتمع شهيدان گمنام 
رزن، مجتمع شهيد مظاهرى مريانج و مجتمع 
فرهنگــى هنرى شــهر زنگنه ماليــر به نهاد 
كتابخانه ها واگذار شده بود كه نبايد اين اتفاق 

مى افتاد.
احسانى به وقفه 5 ساله پروژه موزه هنرهاى 
معاصر نيز اشــاره و اظهار كــرد: با حمايت 
مســئوالن اســتانى اين پروژه دوبــاره احياء 
شد، در ســال 98 مبلغ 5 ميليارد تومان براى 
اين پروژه جذب اعتبار شــد و با 16 درصد 
پيشــرفت فيزيكى هــم اكنــون 50 درصد 

پيشرفت كرده است.
وى همچنين درباره پروژه تاالر بزرگ شــهر 
بيــان كرد: ايــن پروژه را پس از 140 ســال 
مجددا پيگيرى مى كنيم، ســاخت اين پروژه 
در ســال 88 براى 5 استان آغاز شد، اما تنها 
در اســتان همدان اســت كه اين پروژه هنوز 

افتتاح نشده است.
احســانى احياى مجدد مجتمع فرهنگى 
هنرى فيــروزان نهاوند را يكى ديگر از 
اقدامات اين سازمان عنوان كرد و گفت: 
اين پروژه هم اكنون 30 درصد پيشرفت 

فيزيكى داشته است.
وى به بالتكليفى 10 ساله پروژه سينماى 
رو باز اسدآباد اشاره كرد و گفت: براى 
پايان دادن نيازمنــد اعتبار 800 ميليونى 
هســتيم كه اميدواريم بــا پيگيرى هاى 
انجام شــده اين اعتبار را دريافت كنيم 
و اين ســالن را تا ســال آينده مجهز و 

افتتاح كنيم. 
 تمديد تسهيالت كارا

وى درباره نامگذارى فرهنگى سال 99
نيز  بيان كــرد: در صورت موافقت كارگروه 
اجتماعى اســتاندارى همدان سال 99 را سال 
شــيخ فضل ا... خواجه رشــيد نــام گذارى 

مى كنيم.
مديركل فرهنگ و ارشــاد اسالمى همچنين 
درباره تسهيالت كارا گفت: اين تسهيالت تا 
15 شهريور تمديد شده و صنوف فرهنگى و 
اشــخاص حقيقى و حقوقى مى توانند از اين 

تسهيالت 12 درصد استفاده كنند.
وى ادامه داد: اين تسهيالت براى هر شخص 
حقيقى 6 ميليون تومان با تنفس ســه ماهه و 
بازپرداخت 2 ســاله و براى هر فردى كه كد 
كارگاهى دارد تا ســقف 16 ميليون پرداخت 

مى شود.
احســانى در پايان بيان كرد: هر جاى شــهر 
همدان ساختمانى با كاربرى فرهنگى ساخته 
شود اداره فرهنگ و ارشاد قول تجهيز سالن 

را مى دهد.

مديركل فرهنگ و ارشاد اسالمى:
فرهنگ و ارشاد پيشتاز حمايت از اصحاب رسانه است
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محرم امسال هيأت گردانى در تويسركان 
برگزار نمى شود

 طبــق رســم ديريــن شهرســتان تويســركان هرســاله بــه ترتيــب 
ــد  ــهر را مى چرخيدن ــاجد ش ــى مس ــأت تمام ــك هي ــر شــب ي ه
و اهالــى مســجد عــزادارى چنــد دقيقــه اى از آنهــا اســتقبال 
ــم،  ــب مراس ــاعته در ش ــت 4 س ــا گش ــت ب ــد و درنهاي مى كردن
عــزادارى را در مســجد خــود خاتمــه مى دادنــد امــا امســال ايــن 

ــود. ــزار نمى ش ــاله برگ ــم 400 س رس
رئيــس اداره تبليغــات اســالمى شهرســتان تويســركان ادامــه 
داد:50 هيــأت در ســامانه بيــرق ثبت نــام كرده انــد كــه تنهــا 
ــوعا  ــورا و تاس ــم در عاش ــزارى مراس ــازه برگ ــا اج ــن هيأت ه اي

ــد. را دارن
ــه اينكــه  ــاره ب ــا اش حجت االســالم والمســلمين ناصــر حســنى ب
ــع شــده اســت،  ــى توزي ــاى مذهب ــن هيأت ه ــزار ماســك بي ده ه
نيروهــاى  و  اماكــن  توســط  بــار  روزى 4  هيأت هــا  افــزود: 

بهداشــت رصــد مى شــوند.
وى ضمــن تأكيــد بــر اينكــه هيــچ موكبــى در ســطح تويســركان 
ــه  ــود ب ــزار ش ــى برگ ــم موكب ــر ه ــزود: اگ ــود، اف ــى ش ــا نم برپ
ــن  ــون در اي ــد. چ ــع كن ــه توزي ــذورات پخت ــد ن ــه نباي هيچ وج
ــا را  ــم و موكب ه ــر دهي ــا تذك ــه آنه ــتيم ب ــور هس صــورت مجب
تعطيــل كنيــم. بهتــر اســت امســال بــه جــاى نــذورات پختــه، آب 
معدنــى، ماســك و اقــالم بهداشــتى بيــن مســتمندان توزيــع شــود. 
ــه  ــذورات هيچ گون ــل ن ــه تبدي ــند ك ــته باش ــان داش ــردم اطمين م

ــدارد. مشــكل فقهــى هــم ن
ــت:  ــركان گف ــر در تويس ــأت برت ــه 4 هي ــاره ب ــا اش ــنى ب حس
ــه و  ــه مهدي ــم، ثامن االئم ــران قائ ــاس، منتظ ــاى بيت العب هيأت ه
ــاى  ــا اجــراى برنامه ه ــان حــرم از شــب نخســت محــرم ب مدافع
متنــوع، ضدعفونــى مكــرر و اجــراى پروتكل هــاى بهداشــتى 

ــدند.  ــركان ش ــر تويس ــاى برت ــزو هيأت ه ج

كرونا عزادارى و عشق بازى رثاى ساالر 
شهيدان را در نهاوند تعطيل نكرد

ــد  ــزرگ شهرســتان اعــالم كردن  اگرچــه برخــى هيأت هــاى ب
ــراى حفــظ ســالمت مــردم تجمعــى نخواهنــد داشــت امــا  كــه ب
ــب  ــر ش ــازى ه ــورت مج ــد و به ص ــل نكردن ــزادارى را تعطي ع

برنامه هــاى مداحــى و نوحه ســرايى را برگــزار مى كننــد.
ــل محوطــه  ــاز مث ــا هــم در فضاهــاى ب ــى برخــى هيأت ه از طرف
مــدارس، پارك هــاى محــالت و فضاهــاى بــاز ديگــر بــا رعايــت 
فاصلــه و پروتكل هــاى بهداشــتى فضــاى معنــوى عاشــورا و 
ــه و ارادت  ــا عالق ــار ب ــن ب ــد و اي ــت نمى دهن ــرم را از دس مح
خاصــى ايــن روزهــا را در رثــاى ســاالر شــهيدان عــزادارى 

مى كننــد.
ــت  ــا رعاي ــد را ب ــع مى ش ــب تجم ــه موج ــر آنچ ــذورات و ه ن
مــوارد اعــالم شــده توســط ســازمان تبليغــات، بــه شــرايط بهتــرى 

تغييــر دادنــد.
خانواده هــاى  بــراى  معيشــتى  بســته هاى  توزيــع  و  تهيــه 
نيازمنــدى كــه اقتصــاد آنهــا از كرونــا آســيب ديــده اســت، توزيــع 
بســته هاى بهداشــتى شــامل ماســك، ضدعفونــى و... هــم از 
ــود. ــام مى ش ــب ها انج ــن ش ــه در اي ــت ك ــى اس ــه اقدامات جمل
ــا در  ــگيرى از كرون ــتاد پيش ــه س ــق جلس ــاس طب ــن اس برهمي
شهرســتان نهاونــد ســازمان تبليغــات مســئوليت و ميــدان دار 
ــد  ــتان نهاون ــتان در شهرس ــاى اس ــتاد كرون ــتورالعمل هاى س دس

ــت. اس
اولويــت عــزادارى در محيط هــاى بــاز حفــظ فاصله گــذارى اســت، 
حداقــل 2 متــر از هــر طــرف، مســاجد و حســينيه ها حداقــل ســاعت 
ــتفاده از  ــته ها و اس ــأت و دس ــى هي ــاز، جابه جاي ــراى نم ــف ب توق
طبــل، ســنج، علــم ممنــوع، عــزاداران از زنجيــر شــخصى اســتفاده 
ــا را از  ــراى پروتكل ه ــد اج ــرم تعه ــوز و ف ــه مج ــى ك ــد، هيأت كنن
ــب  ــذورات را در قال ــند، ن ــته باش ــه و داش ــات گرفت ــازمان تبليغ س
ــت  ــراد داراى كهول ــد، اف ــع نماين ــان توزي ــش احس ــرح و رزماي ط
ــوع،  ــى ممن ــد، تعزيه خوان ــه بمانن ــه اى در خان ــارى زمين ســن و بيم
مراســم شــيرخوارگان حســينى، تجمــع و مراســم در كوچــه ســيدان 
ممنــوع و روز ســوم هــم تعطيــل، برپايــى ايســتگاه صلواتــى و توزيع 
ــوارد  ــن م ــراى اي ــورت اج ــوع، درص ــتگاه ها ممن ــذورات در ايس ن
ــزادارى را  ــاى ع ــا مكان ه ــود، هيأت ه ــل مى ش ــأت باط ــوز هي مج
ــد، شــبكه بهداشــت مكان هــاى عــزادارى هيأت هــا  ضدعفونــى كنن

و تكايــا را تأييــد كنــد.

مديرعامل شركت هلدينگ صنايع عمومى تأمين ميهمان ماليرى ها
 امروز به مناســبت گراميداشــت هفته دولت مديرعامل شــركت هلدينگ صنايع عمومى تأمين، مديرعامل شــركت 

سرمايه گذارى تأمين اجتماعى (شستا) و استاندار همدان ميهمان ماليرى ها هستند.
در اين سفر كه به دعوت استاندار، فرماندار مالير و حجت االسالم والمسلمين احد آزاديخواه نماينده مردم مالير در مجلس 
شوراى اسالمى صورت گرفته است واحد دامپرورى 6 هزار رأسى دام سنگين شيرى شركت مالرد شير در بخش جوكار 

كلنگ زنى و عمليات اجرايى آن آغاز مى شود.
اين طرح بزرگ اقتصادى كه در زمينى به مساحت 60 هكتار در بخش جوكار ساخته مى شود طبق برنامه  زمان بندى شركت 
ســرمايه گذارى تأمين اجتماعى(شستا) تا دهه فجر امسال تكميل مى شود  و به بهره بردارى مى رسد و زمينه اشتغال را براى 

حدود 300 نفر ايجاد مى كند.

انفجارعميق تير چراغ برق در اسدآباد
  اسدآباد- خبرنگار همدان پيام: ظهر روز گذشته تير چراغ برق در خيابان رفسنجانى منفجر شد.

ساعت 12 ظهر روز گذشته صداى مهيبى سرتاسر شهرستان اسدآباد را فرا گرفت. با پيگيرى هاى 
انجام شــده مشخص شــد كه اتصال ترانس تير چراغ برق در خيابان رفسنجانى موجب آتش 

گرفتن و قطع برق در اين منطقه شد كه درنهايت با همكارى مسئوالن برطرف شد.
نورالدين مرادى عاشــور رئيس اداره برق شهرستان اسدآباد علت وقوع صداى مهيب انفجار 
و قطــع برق را برخــورد پرنده با ترانس برق دانســت و گفت: با حضــور به موقع اكيپ 
عمليــات در محــل وقوع حادثه بالفاصله جهت قطعى برق اقدام شــد و جريان برق همان 

ساعت مجددا وصل شد.

سردر خانه ها سياه پوش تر شد تا نكند فاصله هاى اجتماعى ميان دل هاى عزاداران 
فاصله دلدارى ايجاد كند

 گروه شهرســتان: محرم باشد و 
عاشوراى حســين و دِل تنگى كه 
منتظــر بود پياده روى عاشــورا را 
براى  را  دلت  برود،  حتما  امســال 
نگاه اول به وادى الســالم دلدارى 
داده باشــى. مگر فرصت دلدادگى 
بار  يك  ســالى  مى شــود؟  تكرار 
عاشورايى باشد و دست ارادت بر 
سينه بگذارى و مقابلت حرم حسين 
(ع) باشــد و هزار حرف ناگفته و 
مهر  حسين  تا  نشــده  روا  حاجت 
تأييدش بزند و واســطه ات شــود 
تا گوشه چشــمى از لطف بيكران 
خداونــد بر طاقت تاق شــده ات، 

آرامشى دهد.
چيز  همه  كــه  ويروســى  كرونا، 
را تحت تأثيــر قــرار داد، هرچند 
فاصلــه و دورى از تجمــع را در 
ســر  عزادارى  مجالس  و  هيأت ها 

داد امــا دل عزاداران طاقت نياورد 
و در فضاهاى باز، پارك ها، محوطه 
مدارس را بــراى انجام برنامه هاى 

هيأت آماده سازى كردند.
مراسم  هرســاله  اينكه  به  توجه  با 
عاشورا و تاسوعاى حسينى با شور 
مى شد  برگزار  كشــور  در  خاصى 
اما امســال وجــود كرونا موجب 
مديريت  دســت اندركاران  تا  شد 
ويروس كرونا، نســبت به ارزيابى 
شــرايط شــيوع، ابتال و چگونگى 
صفر  و  محرم  مراسم هاى  برگزارى 
نهادهاى  مشــورت  و  همفكرى  با 
متولى نســبت به تبيين چارچاب و 

ضوابط آن اقدام كنند.
اين دســتورالعمل ها به عنوان نقشه 
راه برگزارى مراســم محرم امسال 
حفظ  ميان  تعادل بخشــى  هدف  با 
ســالمت شــهروندان با برگزارى 

شهيدان  ساالر  سيد  سوگوارى  ايام 
از  جلوگيرى  اباعبدا...الحسين(ع)، 
انتشار و شــيوع بيمارى در كشور 
و اجــراى مطلــوب برنامه هــاى 
سوگوارى محرم و صفر تدوين شد.

در اين راســتا ســازمان تبليغات 
اجراى  مسئول  به عنوان  اســالمى 
ايــن دســتورالعمل انتخــاب و 
مكلف شــد با تشــكيل كارگروه 
كميته  ذيــل  عزادارى»  «مراســم 
امنيتى، اجتماعى و انتظامى ســتاد 
را  الزم  اقدام هاى  كرونا  مديريت 

دهد. انجام 
تمامــى مديران ســازمان تبليغات 
اسالمى هم بر اين باورند كه مردم 
پروتكل هاى  نكــردن  رعايــت  با 
بهداشتى عاشورا را تعطيل نكنند و 
اجازه دهند هيأت ها مراسم در شأن 

ساالر شهيدان را برگزار كنند.

نواى سوگ ساالر شهدا در عاشوراى مادستان برپاست

با رعايت نكردن پروتكل هاى بهداشتى عاشورا را تعطيل نكنيم 

مردم نذورات خود را مجازى پرداخت كنند
 در هميــن زمينــه رئيــس ســازمان 
همــدان  شهرســتان  اســالمى  تبليغــات 
ــم  ــش حج ــه افزاي ــه ب ــا توج ــت: ب گف
ــامانه  ــوعا س ــورا و تاس ــذورات در عاش ن
ــردم  ــه م ــم ك ــدازى كرده اي 31774 را راه ان
ــد از  ــح و بع ــت صب ــد در 2 نوب مى توانن
ظهــر بــا كارشناســان حــوزه براى مشــاوره 
ــد. ــذورات تمــاس بگيرن جهــت تبديــل ن

ــراى  ــد ب ــردم مى توانن ــه داد: م ــرى ادام ــادى نظي ــالم محمده حجت االس
ــب  ــازى و در قال ــورت مج ــود را به ص ــذورات خ ــع ن ــرى از تجم جلوگي
ــداد  ــه ام ــاب كميت ــماره حس ــه ش ــز ب ــپاه و واري ــه س ــه ب ــك مؤمنان كم

ــد. پرداخــت كنن
وى ضمن تأكيد بر اينكه اگر مردم پروتكل ها را رعايت كنند، هيأت ها به راحتى 
به كار خود ادامه مى دهند، اظهار كرد: مردم با ازدحام در كار هيأت ها و رعايت 
نكردن پروتكل هاى بهداشتى در كار هيأت ها كارشكنى نكنند چون هيأت ها به 

خودى خود موارد بهداشتى را رعايت مى كنند.

در 6 خيابان رزن نماز ظهر عاشورا برگزار مى شود
 در روز عاشــوراى حســينى هيأت ها طبق پروتكل اعالم شــده اجازه 
دسته روى و اجتماع ندارند و در همان مكان هايى كه شب هاى محرم مراسم 
برگزار شــده اســت يا در كوچه و يا درخيابان مى توانند به صورت مستقر 

عزادارى كنند.
رئيس سازمان تبليغات اسالمى شهرستان رزن و درگزين گفت: 120هيأتى 
كه در ســامانه بيرق ثبت نام كرده اند مجوز برگزارى مراسم محرم امسال را 

دارند.
روح ا...حسينى ادامه داد: در برگزارى جلسه توجيهى و تبيين ضوابط محرم 

امسال براى تمامى هيأت ها و مداحان و مبلغين در درگزين برگزارشد و به صورت تلفنى با تمام هيأت ها تماس 
گرفته شد و همه آنها با ضوابطى كه ستاد ملى كرونا گفته بودند، توجيه شدند و برنامه ها تا به امروز با رعايت 

تمام پرتوكل بهداشتى به خوبى برگزارشده است 
وى افزود: هيأت هايى كه برنامه اى براى برگزارى عزادارى به ويژه در روزهاى عاشورا و تاسوعا را دارند به طور 

مرتب سركشى مى شود.

برگزارى همزمان مراسم عزادارى مجازى و حضورى در اسدآباد 
 از ابتداى ايام محرم هيأت هاى مذهبى در شهرســتان اســدآباد، هم به صورت 
مجازى و هم حضورى مراســم عزادارى امام حسين(ع) را برگزار مى كنند. در روز 

عاشورا و تاسوعا هم پررنگ تر از ايام محرم اين مهم محقق خواهد شد.
رئيس اداره تبليغات اسالمى شهرستان اسدآباد گفت: در تمام هيأت هايى كه مجوز 
عزادارى در ايام محرم را داشتند مراسم هاى عاشورا و تاسوعا در ساعت 21:30 تا 

22:30 شب هم برگزار مى شود.
روح ا.. رســتمى ضمن تأكيد بر اينكه در روز عاشــورا و تاسوعا جابه جايى هيأت 
نداريم، افزود: با همكارى دانشگاه علوم پزشكى شهرستان اسدآباد 2 ورودى مجزا 
براى خانم ها و آقايان در نظر گرفته شــده كه تمامى افراد پيش از ورود به مراســم 

تب سنجى شوند.
وى با اشــاره به اينكه نماز ظهر عاشــورا در محوطه باز مسجد جامع برگزار خواهد شد، گفت: هيچ گونه تجمعى در 
تاســوعا و عاشوراى حسينى برگزار نمى شود. امام جمعه شهرستان هم در ايام محرم چند دقيقه اى با ارائه سخنرانى 
مراسم را بيش از پيش تقويت مى كند. رستمى با اشاره به اينكه دسته روى نداريم، افزود: ارزيابى هاى ما نشان مى دهد 

كه مردم ما به بهترين وجه ممكن عزادارى را با رعايت موارد بهداشتى برگزار كرده اند.

نماز ظهر عاشورا در مصالى مالير اقامه مى شود
 در مصالى مالير با توجه به ظرفيت باال و سيستم تهويه مناسبى كه دارد برگزارى مراسم بالمانع است. از اين رو مراسمى ويژه 

شامل نوحه، روض ، مقتل خوانى و سخنرانى در مصالى برگزار و نماز ظهر عاشورا نيز اقامه مى شود.
رئيس ســازمان تبليغات اســالمى مالير اظهار كرد: پيش از آغاز ايام محرم كالس هاى توجيهى و آموزشى درباره نحوه برگزارى 
عزادارى ها در شرايط كرونايى برگزار كرديم و به مسئوالن هيأت هاى مذهبى آموزش هاى الزم داده شد تا طبق دستورالعمل ستاد 

ملى پيشگيرى از كرونا اقدام شود.
 حجت االسالم روح ا... نجفى ضمن تأكيد بر اينكه 120هيأت مذهبى شهرستان مالير تاكنون در سامانه بيرق ثبت نام كرده اند،گفت: 
هيأت حضرت ابوالفضل(ع) نيز كه بزرگ ترين هيأت شهرستان است با توجه به ازدحام جمعيت و خطر شيوع كرونا تصميم گرفتند 

به صورت مجازى و آنالين سخنرانى و عزادارى كنند. 
وى با بيان اينكه بر اســاس اين پروتكل عزادارى ها بايد در فضاى باز باشــد، افزود: 4 هيأت در پارك ها و فضاى سبز شامل پاركينگ پارك سيفيه، پارك سيفيه، بام 

مالير كنار گلزار شهداى گمنام و ورزشگاه استقالل و 40 هيأت در فضاى حياط مدارس كه با همكارى آموزش و پرورش مهيا شده است، عزادارى مى كنن .
نجفى با تأكيد بر اينكه دسته روى و حركت هيأت ها ممنوع است، گفت: تاكنون در شهرستان مشكلى وجود نداشته فقط يك هيأت تخلف داشت كه تذكرات الزم 

را دريافت كرد و از ادامه اين اقدام ممانعت به عمل آمد.
وى افزود: هيأت حضرت ابوالفضل(ع) در روز تاسوعا برنامه مختصرى با رعايت پروتكل هاى بهداشتى برگزار مى كند.

نجفى با بيان اينكه در دهه محرم، 70 روحانى و مبلغ به روضه خوانى ، سخنرانى و كارهاى تبليغى مى پردازند، خاطرنشان كرد: تاكنون 120 هيأت مذهبى شهرستان 
در سامانه بيرق ثبت نام و تعهدنامه رعايت پروتكل هاى بهداشتى را پذيرفته اند.

نجفى گفت: روز تاسوعا مراسم عزادارى هيأت مذهبى به صورت دسته هاى عزادارى در فضاى باز و در جوار حسينيه ها، تكايا، مساجد و ... برپا مى شود.
وى با اشاره به مراسم شاخص شهرستان در روز عاشورا افزود: و در راستاى پيشگيرى از ازدحام بيش از حد جمعيت در مصلى تمام هيأت هاى مذهبى نيز مى توانند 

در فضاى باز پيرامون مساجد، حسينيه و ... عزادارى و نماز ظهر عاشورا را اقامه كنند.

روضه خوانى سيار در محافل كوچك محله محور در فامنين
 برنامه هاى اجرايى در ايام عاشورا و تاسوعا عموما در مساجد و حسينيه ها برگزار مى شود اما در برخى نقاط هم جلسات 

سخنرانى و روضه خوانى به صورت سيار و گردشى و در محافل كوچك محله محور با جمعيت كم برگزار مى شود.
مدير تبليغات اسالمى شهرستان فامنين گفت: امسال به دليل شيوع ويروس كرونا به جاى تجمع بزرگ، جلسات كوچك متعدد 

و در محيط هاى باز برگزار مى شود.
حجت االســالم والمسلمين جواد حيدرى ضمن تأكيد بر اينكه هيچ مســجدى در فامنين تعطيل نخواهد بود، افزود: در روز 

تاسوعا و عاشورا همه مردم شهرستان فامنين در مساجد محل خود برنامه باشكوه عزادارى خواهند داشت. 
وى با اشــاره به برگزارى برنامه هاى متنوع در روز عاشــورا و تاســوعا گفت: برنامه قرائت زيارت ناحيه يا زيارت عاشورا 

وسخنرانى و روضه خوانى در همه مساجد برگزار خواهد شد. حيدرى با اشاره به شرايط خاص شهرستان فامنين با توجه به گسترش ويروس كرونا، ادامه داد: 
امسال در شهرستان فامنين، دسته روى عزادارى برگزار نخواهد شد. در روستاها هم مساجد و هيأت هاى فعال خواهند بود.

وى افزود: از روزهاى نخست ايام محرم كارگروه برگزارى مراسم عزادارى و كميته هاى بازرسى و نظارت، كميته اطالع رسانى و اقناع سازى و چندين گردهمايى 
و جلسه هماهنگى با محوريت امام جمعه برگزار شده است. برنامه هاى ويژه ماه محرم در عين رعايت پروتكل ها به خوبى اجرا شده و مسجدى ها و هيأتى ها 

پيشتاز حفظ سالمتى مردم بودند.
حيدرى ضمن تأكيد بر اينكه مردم عزادارى مسئوالنه داشتند، اظهار كرد: با توجه به نبود امكان كنترل حواشى دسته جات و تجمع ها، دسته هاى عزادارى برگزار 

نخواهد شد.
وى با اشاره به اينكه عالوه بر مساجد در محالت و كوچه ها هم مراسم اباعبدا... الحسين(ع) برگزار شده است، افزود: برگزارى عزادارى ايام محرم تا روز سوم 

شهادت ساالر شهيدان(ع) ادامه خواهد داشت و همانند سال هاى گذشته مبلغ ها به عموم مساجد شهرى و روستايى اعزام مى شوند.

برگزارى مراسم عاشورا در مزار شهداى 
كبودراهنگ
 مراسم عاشورا و تاسوعا حسينى نيز بدون 
حركات دســته جات عــزادارى خواهد بود و 
شركت كنندگان مى توانند با رعايت پروتكل هاى 
بهداشــتى و فاصله گــذارى اجتماعــى مقابل 

مساجد و يا مزار شهدا عزداراى مى كنند.
رئيس ســازمان تبليغات اســالمى شهرســتان 
كبودراهنگ اظهــار كرد: با توجه به شــرايط 
كرونايى امســال مراســم هاى عزادارى در اين 

شهرستان متفاوت تر از سال هاى گذشته برگزار مى شود.
حجت االســالم ابوالحســن كيهانى خاطرنشــان كرد: مردم مؤمــن و انقالبى 
كبودراهنگ هنگام نماز جماعت يك ساعت داخل مسجد با رعايت پروتكل هاى 
بهداشــتى و فاصله گذارى اجتماعى حضور دارند و پس از آن تمامى مداحى ها، 

سينه زنى و زنجيرزنى بيرون از مساجد و در فضاى باز انجام مى شود.
وى افزود: در شهرســتان كبودراهنگ 250 هيأت مذهبى وجود دارد كه از اين 

تعداد 160 هيأت در سامانه بيرق ثبت نام كرده اند.

نواى دلنشين زيارت عاشورا در بهار
 عزادارى در فضاهاى بسته به صورت قرائت زيارت عاشورا و روضه خوانى 
و با رعايت تمام موارد پروتكل هاى بهداشــتى باشد، بالمانع است درصورتى كه 

در مراسم سينه زنى و زنجيرزنى نباشد .
امام جمعه شهرســتان بهار از برگزارى مراسم سوگوارى در تاسوعا و عاشوراى 
حســينى خبر داد و گفت: برخى افراد در صدد تعطيل كردن مراســم عزادارى 

اباعبدا... الحسين(ع) هستند.
حجت االسالم محمدعلى ارزنده اذعان داشت: طبق فرمايش مقام معظم رهبرى 
منافقان حرفشان دواى هر دردى است ولى عملشان درد بى درمان؛ يك عده در 

صدد تعطيل كردن مجالس عزا هســتند؛ امسال بايد بيشتر از سال هاى گذشته در صدد برگزارى مراسم محرم با 
رعايت موازين بهداشتى باشيم.

وى عنوان كرد: امسال با شيوع ويروس كرونا و ارائه دستورالعمل هايى از سوى ستاد كرونا برخى افراد سودجو 
از اين فرصت اســتفاده كرده و در تالش اند با اســتفاده از اين موقعيت از برگزارى مراســم عزادارى ماه محرم 

جلوگيرى كنند.
ارزنده تصريح كرد: افراد فرصت طلب از مردم مى خواهند كه در مراســم سوگوارى ابا عبدا... الحسين(ع) اشك 

نريزيم...! چون اشكى كه جارى مى شود اگر با دست پاك كنند سبب شيوع ويروس كرونا مى شود.
وى ضمن تأكيد بر اينكه مگر مى شــود كسى عزادار حسين(ع) باشد و اشــك نريزد؟ ادامه داد: افرادى كه اين 
حرف ها را مى زنند هدفشان چيز ديگريست، درحالى كه همين افراد از برگزارى مراسمات خود صرفنظر نمى كنند؛ 

پس ما بايد هوشيار باشيم و آگاهانه گام برداريم.
ارزنده با اشــاره به مراسم سينه زنى و زنجيرزنى در روز عاشورا و تاسوعا توسط عزاداران ابا عبدا... خاطرنشان 
كرد: مســئوالن هيأت ها و تمامى عزاداران بدون شك پروتكل هاى بهداشتى را رعايت خواهند كرد و ما در اين 
رابطه مشكلى نداريم و مشكل عمده و اصلى ما تجمع تماشاگران است كه قابل كنترل نخواهند بود ؛ برخى افراد 
هم منتظر هســتند تا ســريعا عكس و فيلمى از مراسم گرفته و در فضاى مجازى پخش كرده و همين را پيراهن 

عثمان كنند.
امام جمعه شهرســتان بهار اظهار كرد: ما بايد طورى اقامه عزا كنيم كه جلوه بيرونى داشــته باشــد و از موانع 

جلوگيرى كنيم.
وى گفت: مراســم روز تاسوعا و عاشــورا در ميدان امام خمينى(ره) شهر بهار با رعايت پروتكل هاى بهداشتى 

برگزار خواهد شد و نماز ظهر عاشورا و پذيرايى از عزاداران در مصالى امام خمينى(ره) انجام مى شود.
ارزنده در پايان گفت: براى پيشگيرى از آلودگى سطح شهر، شهروندان گوسفند قربانى خود را براى قربانى كردن 

به ابتداى خيابان شهيد مدنى انتقال دهند تا در يك مكان مشخص قربانى شوند.
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با مجانى شدن برق بيش از 30 ميليون نفر، 
آرزوى 42 ساله محقق شد

 در اثر تحريم هاى گســترده و فشــارهاى بى سابقه در سال 97، 
حدود 50 ميليارد دالر از درآمد كشور كاسته شد، كسانى كه به دولت 
نقدهاى غيرمنصفانه وارد مى كنند بهتر اســت بدانند كه دولت در آن 
روزها در حالى كشــور را اداره كرد كه 900 هــزار ميليارد تومان از 

درآمدهاى كشور كاهش يافت.
به گزارش ايســنا، رئيس جمهور روزگذشــته در جلسه هيات دولت 
اظهار داشــت: ملت ايران با مقاومت و ايستادگى در مقابل توطئه ها 
و فشارها، اجازه نداد هدف دشــمن براى به فروپاشى كشاندن نظام 

محقق شود.
حجت االسالم والمسلمين حسن روحانى با بيان اينكه با وجود اعمال 
شــديد ترين تحريم ها طى دو سال گذشته، مهمترين افتتاح ها را در 
كشور داشته ايم، افزود: از ابتداى امسال تاكنون  21 افتتاح بزرگ داشته 

ايم كه تنها يكى از آنها 4/7 ميليارد دالر  ارزش دارد.
وى خاطرنشان كرد: در شرايط تحريم با مجانى شدن برق بيش از 30
ميليون نفر از مردم كشور، آرزوى 42 ساله محقق شده است و اين مايه 

افتخار دولت دوازدهم است.
رئيس جمهور در ادامه با اشاره به اينكه فشار تحريم ها با شيوع كرونا 
مضاعف شد، تصريح كرد: در حالى كه كشورهاى بزرگ دنيا در مقابله 
بــا كرونا در زمينه تامين تخت هاى بيمارســتانى، تجهيزات درمانى، 
بهداشــتى و دارو با مشكالت زيادى مواجه شدند، در مدت زمانى كه 
ما با همه گيرى كرونا درگير شــديم، هيچ گاه پيش نيامد كه در تامين 

تخت هاى بيمارستانى و مراقبت هاى ويژه دچار مشكل شويم.
روحانى اظهار كرد: در حالى كه در كشــورهاى غربى، شــيوع كرونا 
باعث وحشت مردم و كمياب شدن اقالم و نيازمندى هاى روزمره شد 
و حتى شاهد سرقت لوازم و تجهيزات بهداشتى  بوديم، در كشورمان 
با روحيه ايستادگى مردم و همت توليدكنندگان و به ويژه فعاالن بنگاه 
هاى دانش بنيان، همه نيازمندى هاى بهداشــتى و پزشكى در داخل 
كشــور توليد شد و چرخ توليد كشور حتى براى يك روز از حركت 

باز نايستاد.

فالحى:
 توسعه منطقه جهان آباد، باعث رفع 

محروميت فامنين خواهد شد

نماينده همدان و فامنين در مجلس شــوراى اسالمى با حضور در 
شهرســتان فامنين و بازديد از روســتا و ناحيه صنعتى نگار خاتون، 
از چند كارگاه توليد قطعات ماشــين آالت كشــاورزى  بازديد كرد. 
در اين بازديد  پورمجاهد معاون امور اقتصادى اســتاندار، شــماعى 
فرماندار فامنين، متين مدير كل اداره صمت، بادامى مدير عامل شركت 

شهرك هاى صنعتى و جمعى از مديران استان حضور داشتند.
حجت االسالم احمد حســين فالحى در جلسه فرماندارى شهرستان 
فامنين، بعد از ارائه گزارش فرماندار اين شهرســتان در رابطه با روند 
پيشــرفت پروژه منطقه اقتصادى جهان آباد، گفت : وجود منطقه ويژه 
اقتصادى «جهان آباد» در اســتان همدان ،  فرصت ارزشــمندى براى 
ســرمايه گذارى است اما تأمين آب و برق اين منطقه مشكالتى دارد . 
كه در صورت حل آن رفع محروميت منطقه را به دنبال خواهد داشت.
سخنگوى كميســيون آموزش مجلس شوراى اسالمى در ادامه افزود: 
منطقه ويژه اقتصادى جهان آباد به علت دسترسى به آزادراه و موقعيت 
جغرافيايى خاص در حوزه اشتغال و سرمايه گذارى بسيار تاثيرگذار 
خواهد بود متاســفانه اين پروژه سال هاست بر زمين مانده و صرفا در 
رسانه ها پيرامون آن گفته شده اما هنوز اتفاقى رخ نداده كه مردم شاهد 

به ثمر رسيدن نتايج آن باشند.

جايگزين نفت در بودجه 1400 چيست؟
صادرات فرآورده هاى نفتى يكى از منابع 

درآمدى جايگزين براى نفت است
 عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس يازدهم با اشاره به كاهش 
وابســتگى منابع درآمدى كشور به فروش نفت مى گويد كه صادرات 
فرآورده هاى نفتى مى تواند عامل تاثيرگذار در راستاى اهدافى باشد كه 

دولت در عملياتى كردن بودجه دارد.»
عليرضا شهبازى روزگذشــته در گفت وگو با پانا در پاسخ به سوالى 
مبنى بر اينكه با توجه به اينكه سازمان برنامه و بودجه در حال بررسى 
بودجه سال 1400 است و كشور با كاهش منابع درآمدى بودجه مواجه 
اســت، بودجه ســال آينده بايد داراى چه ويژگى هايى باشد ،گفت:« 
همانطور كه در جريان هســتيد طبق توصيــه مقام معظم رهبرى بايد 
ارتباط بودجه با نفت كال قطع شود و دولت بايد به اين جهت حركت 
كند كه بيشتر به سمت ماليات و منابع ديگرى كه در كشور دارد برود 

و از آن استفاده كند كه اميدواريم در بودجه اين اتفاق بيفتد.»
نماينده نهاوند در مجلس شوراى اسالمى در ادامه افزود:«كشور هميشه 
و همواره با كســرى بودجه مواجه بوده است بنابراين بايد به سمتى 
برود كه وابستگى به نفت وجود نداشته باشد و منابع درآمدى عملياتى 
و قابل تحقق داشته باشد. اميدواريم دولت و كميسيون برنامه و بودجه 
مجلــس با همكارى هم اين توصيه مقــام معظم رهبرى را در بودجه 

سال 1400 لحاظ كنند.»
وى در پاســخ به ســوال ديگرى مبنى بر اينكه با توجه به شــرايط 
اقتصادى كشور نمى توان از بنگاه هاى اقتصادى ماليات زيادى گرفت 
در هزينه هاى جارى كشور چه تغيير رويكردى بايد وجود داشته باشد، 
گفت:« نبايد فشار روى واحدهاى توليدى و بنگاه هاى اقتصادى باشد 
بلكــه بايد از افرادى كه ماليات نمى دهند و در واقع فرار مالياتى دارند 
ماليات ستانى انجام شــود. بر اساس آمارهاى موجود در سازمان امور 
مالياتــى اين افرادى داراى درآمدهاى خيلى كالن هســتندكه ماليات 

پرداخت نمى كنند.»
عضو كميسســيون برنامــه و بودجه مجلس در ادامــه افزود: «روى 
هزينه هــاى ادارى و هزينه هــاى جــارى بايد صرفه جويى شــود و 
هزينه هايى كه نبايد انجام شــود يا قابليت حــذف دارد تقليل يابد و 
رعايــت اين موارد مى تواند در راســتاى اهدافى كــه دولت بايد در 

عملياتى كردن بودجه داشته باشد، تاثيرگذار باشد.»
شــهبازى به چالش ها و فرصت هاى بودجه سال 1400 اشاره كرد و 
گفت:« اگر دولت اقتصاد مقاومتــى و توجه به توليد داخل را مد نظر 

قرار بدهد، خيلى از تنگناها و مشكالت خواهد شد.»

توسعه  پتروپااليشگاه ها يكى از مولفه هاى 
مهم مقابله با  خام فروشى است

 عضو كميسيون انرژى مجلس شوراى اسالمى تاكيد كرد كه تسريع 
در اجراى قانون گسترش پتروپااليشگاه ها يك مولفه مهم در مقابله با 

خام فروشى بوده و نقش بسزايى در جهش توليد دارد.
به گزارش ايسنا، هادى بيگى نژاد در رشته توئيتى در صفحه شخصى 
خود در توئيتر نوشت: « كشور سنگاپور فاقد ذخاير نفت و گاز است 
اما با توسعه  پتروپااليشگاه توانسته در سال 2018 از محل محصوالت 
شــيميايى و پتروشــيمايى حدود 64 ميليارد دالر درآمد داشته باشد. 
توســعه  پتروپااليشگاه ها يكى از مولفه هاى مهم مقابله با  خام فروشى 

است .
نماينده مالير در مجلس شــوراى اسالمى اظهار كرد كه اجراى قانون 
گسترش پتروپااليشــگاه ها را كه مدت هاســت معطل مانده، مطالبه 

خواهد كرد. 

واشنگتن از مكانيسم ماشه عقب نشينى كند
 اميدواريم واشــنگتن از اين طرح دست بردارد زيرا هم غيرقانونى است و 

هم به نتيجه نخواهد رسيد.
بــه گزارش فارس، نماينده دائم روســيه در ســازمان ملــل در واكنش به رد 
درخواست آمريكا براى بازگشت تحريمها عليه ايران از سوى اندونزى، رئيس 
دوره اى شــوراى امنيت، ابراز اميدوارى كرد كه واشنگتن پيشنهاد خود براى 

فعال كردن مكانيسم ماشه را متوقف كند. 
واســيلى نبنزيا افزود: اين پيشــنهاد نه تنها غيرقانونى است بلكه به اهدافى كه 

آمريكا به دنبال آن است نيز منتج نخواهد شد. 
ديميترى پوليانســكى معاون نماينده روسيه در سازمان ملل نيز در همين زمينه 
در حساب توئيترى خود نوشت: اين(اقدام رئيس شوراى امنيت) به اين معنى 

است كه هيچ اسنپ بكى(مكانيسم ماشه) در كار نيست.

كانديداهاى انتخابات رياست جمهورى ژست 
اپوزيسيون نگيرند

 برخى كانديداهاى انتخابات رياســت جمهورى بــراى راى آوردن حالت 
اپوزيسيون به خود مى گيرند درحالى كه بايد بدانند كانديداى رياست جمهورى 
هستند نه رهبر اپوزيسيون. عضو هيات رئيسه مجلس شوراى اسالمى در گفت 
و گو با ايســنا، درباره چالش هاى كانديداى انتخابات رياست جمهورى 1400 
گفت: هر كســى در انتخابات رياست جمهورى سال آينده كانديدا مى شود بايد 
قدرت اجماع ســازى داشته باشد اگر چنين ويژگى  نداشته باشند نمى تواند در 
عرصه انتخابات و بعد از آن توفيق چندانى كســب كند. حجت االسالم عليرضا 
سليمى افزود: واقعيت اين است برخى از كانديداها فقط با شعارهاى دهان پر كن 
وارد عرصه مى شوند در حالى كه بايد برنامه داشته باشند آن هم برنامه اى براساس 

ظرفيت و امكانات موجود. 

ابالغ استجازه رهبرى به مجلس از اختيارات 
دولت نيست

 ابالغ استجازه به مجلس شوراى اسالمى مربوط به اختيارات دفتر رهبرى است 
و اگر دفتر صالح بداند به مجلس ابالغ مى كند. ابالغ استجازه در حوزه اختيارات 
دولت نيست.به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، معاون پارلمانى رئيس جمهور 
در حاشــيه جلسه روزگذشته هيات دولت با بيان اينكه رئيس جمهور با استجازه 
از رهبرى ، سرپرست وزارت صمت را تعيين كرده است، اظهار كرد: هفته گذشته 
نماينده اى در اين زمينه تذكر داد و رئيس مجلس تذكر را وارد دانست، اما من قبًال 
به صورت حضورى به نمايندگان گفته بودم كه تعيين سرپرست با استجازه رهبرى 
بوده است. حسينعلى اميرى ادامه داد: رئيس جمهور از ظرفيت اصل57 قانون اساسى 
استفاده كرده و در حال بررسى بهترين گزينه براى اين وزارتخانه است و بعد نهايى 

شدن جمع بندى ها، وزير پيشنهادى معرفى مى شود. 

محمد ترابى »
ماه)  شــهريور  دوشــنبه (3   
طرحــى در 4 فصل و 21 ماده به 
كاربران  حقوق  از  صيانت  عنوان 
در فضاى مجازى و ســاماندهى 
امضاى 40  با  اجتماعى  پيام رسان 
نفر از نماينــدگان براى گذراندن 
مراحل قانونــى به رئيس مجلس 

ارائه شد.
در ماده 17 اين طرح آمده است، 
هر شــخصى كه اقدام به توليد، 
تكثير، توزيع، معامله و انتشــار يا 
در دســترس قرار دادن غيرمجاز 
رايانه اى  ابزار  يا  نرم افزار  نوع  هر 
الكترونيكــى (نظيــر وى پى ان و 
فيلترشــكن) كه امكان دسترسى 

بــه پايگا ه هاى اينترنتى و پيام رســان هاى 
غيرقانونى مســدود شده را به طور مستقيم 
يا غيرمستقيم فراهم كند به مجازات تعزيرى 

درجه 6 محكوم مى گردد.
طرحى  با  ديگــر  بارى  يازدهــم  مجلس 
حاشيه ساز و جنجالى، مورد توجه رسانه ها 
قرار گرفته است. اگر كمى به تاريخ اين قبيل 
قوانين از گذشته تا كنون دقت كنيم متوجه 
مى شــويم كه طرح هاى اين چنينى به كجا 
رسيده و چه نتايجى براى كشور و مردم در 

برداشته است.
در اين گزارش مى خواهيــم ايرادات اين 
طرح را از سه ديدگاه مختلف بررسى كنيم:
با  مذكور  طرح  نداشــتن  مطابقت   

شرايط فعلى كشور و مردم
شــاهد اين مسأله هســتيم كه عده كثيرى از 
مردم كشورمان به نرم افزار هاى اجتماعى روز 
دنيا عادت كرده و به آن وابسته شده اند. امضا 
كنندگان طرح مذكــور تحقيق كنند كه فيلتر 
فيس بــوك و تلگرام تا چه ميزان به نفع مردم 
تمام شده و تا چه ميزان به كسب و كار مردم 
آسيب رسانده اســت. بايد توجه شود كه در 
شرايط كنونى كه بســيارى از كسب و كارها 
به علت شــيوع ويروس كرونــا از معادالت 
فيزيكى به اينترنتى تغيير حالت داده اســت، 
طرح مذكور تا چه ميزان با شــرايط زندگى 

مردم مطابقت دارد.
از ســوى ديگر كاربرد هاى ايــن نرم افزار ها 
را نمى توان از ياد برد. شــاهد آن هستيم كه 
اكثريت مقامات كشــورى در اين شكبه هاى 
اجتماعى حتى  آن هايى كه فيلتر است، حضور 
و فعاليت دارند. نكتــه جالب اين طرح اين 
اســت كه طبق گزارش خبرگــزارى انتخاب 
29 نفر از 40 عزيزى كه خواســتار فيلترينگ 
شبكه هاى مجازى شــده اند در توئيتر(توئيتر 
يكى از شبكه هاى اجتماعى است كه همانند 
فيس بوك از همان ابتدا فيلتر شــده اســت) 

فعاليت دارند. 
 عدم زير ســاخت مناســب براى 

اجراى طرح مذكور
در توجيه اين طرح برخى از نمايندگان اظهار 
مى كنند كه اگر اين طرح بد بود كشــور هاى 
اروپايى از آن استفاده نمى كردند؟! در جواب 
ايشان بايد گفت كه كشور هاى اروپايى خيلى 
طرح هاى ديگرى نيز دارند كه به درد جامعه 

ما نمى خورد. 
هر طرحى در دو بخش بايد بررســى شود: 1

از لحاظ قوانين و مصوبات 2 از لحاظ اجرايى 
و فراهم نمودن زير ساخت.

با كمى بررســى در مورد فيلترينگ در كشور 
متوجه يك جواب مى شويم و آن هم استفاده 
از فيلتر شكن است. شاهد آن هستيم كه قانون 
ممنوعيت اســتفاده از فيلتر شكن آنقدر لوث 
شده است كه اكثريت مســئوالن كشورى با 
استفاده از اين فيلتر شكن ها وارد اين شبكه ها 
اجتماعى شــده و با مخاطبان خود كه همان 
مردمى هستند كه نقض قانون كرده اند ارتباط 

برقرار مى كنند. 
نماينــدگان بايد توجه كننــد قوانينى كه زير 
ساخت اجراى درســت آن فراهم نباشد، به 
ضرب به اعتبار قانون منجر شــده و به غير از 
اتالف وقت و هزينه براى كشور و مردم ثمره  

ديگرى نخواهد داشت.
كاربــران اينترنتــى در خاطــر دارنــد كه 
يوتيوب زمانــى اكثريت مخاطبــان ايرانى 
خــود را از دســت داد كه ســايت آپارات 

بــا محدوديت هــاى كم، آغاز به اشــتراك 
مطالب در چارچوب كابرى يوتيوب شــد. 
نمايندگان مى توانند بررســى كنند كه فيلتر 
يوتيوب مــردم را از اين ســايت خارجى 
دلسرد كرد يا ســايت آپارات كه نسبت به 
ســليقه مردم كشــورمان با كاربردى نسبتًا 
آسان تر مشــغول به فعاليت شد. البته قابل 
ذكر اســت كه در حال حاضــر نظارت ها 
و محدوديت هــا نيز بر اين ســايت داخلى 

نسبت به گذشته خيلى بيشتر شده است.
مســئولين بايد تمامــى زواياى يك طرح 
را بررســى كنند، مخصوصًا شرايط كنونى 
لحاظ  از  نامساعدى  شــرايط  در  كه  مردم 
معيشــتى كه قاعدتــًا تاثير گذار بر روحيه 
اجتمــاع نيز هســت، توجه كــرده و در 

دهند. قرار  اولويت 
پروژه هاى شكست خورده اى همانند پيام رسان 
ســروش و غيره پاسخ مناســبى براى ايجاد 
زيرســاخت ها مدنظر نخواهد بــود. بايد با 
حمايت از بخــش خصوصى اجازه دهيم كه 
شــبكه هايى كه با سليقه مردم همخوانى دارد 
در رقابتى عادالنه به ســمت جذب مخاطب 
حركت كرده و مطمئناً كه در اين راه مى توانند 
موفق باشند. اكنون بسيارى از اين نرم افزار ها 
همچون، دى جــى كاال، ديوار، آپارات و غيره 
توانســته اند در زندگى مردم تاثير مســتقيم 
گذاشته و وابســتگى در ميان مخاطبان خود 

ايجاد كنند.
 گمــان از وجود نــگاه جناحى و يا 

افراطى بر اين طرح
بعــد از پيــروزى قاطعانــه اصولگرايان در 
انتخابات مجلس يازدهــم كه رد صالحيت 
دامنــه دار از اصالح طلبان تاثير مســتقيمى بر 
آن داشــت، برخى را از افراطى گرى جناحى 
ترســاند و برخى را به وحدت و يكپارچگى 
مجلس نويــد داد. با اين حــال هنگامى كه 
نيم بيشــترى از نمايندگان مجلس يازدهم را 
جديد الورود ها تشــكيل داده و حتى رياست 
ايــن مجلس نيز به فردى كه ســابقه فعاليت 
در عرصه تقننى نداشــت رســيد، برخى از 
اصولگرايــان نيز به مجلــس يازدهم با ديده  

ترديد نگريستند.
بــا توجه به عملكرد چند ماهه اخير نســبت 
به نمايندگان اصولگراى با ســابقه اســتان و 
جديد الورودها به وضوح مشــخص مى شود 
كه در بسيارى از طرح هاى پرحاشيه كه سوژه 
رسانه ها و مناقشات ميان احزاب شده است، 
نمايندگان با ســابقه حضورى نداشــته و يا 
بسيار كمرنگ بوده است. اين مسئله در اظهار 
نظرات ايشــان نيز با مرور اين چند ماه آغاز 
به كار مجلس يازدهم، به وضوح مشخص و 

قابل قياس است. 
برخــى از اين نمايندگان ادعــاى بر انقالبى 
بودن و انقالبى عمل كردن دارند، با اين حال 
عملكرد ايشــان بيش از رنــگ بوى انقالبى 

رنگ و بوى جناحى دارد. 
يكــى از موضوعات مــورد هجمه برخى از 
نمايندگان مجلس يازدهم بر سر مسئله برجام 
اســت و ايراداتى كه نســبت به آن از دولت 
مى گيرنــد. در صورتى كه بــا توجه به قانون 
اساســى تعيين خط مشــى سياست خارجه 
كشور كه جزئى از سياست هاى كالن كشور 
است بر عهده و با نظارت مقام معظم انقالب 
بوده اســت. هجوم اين دســته از نمايندگان 
مجلس يازدهم تا جايى پيش رفت كه به وزير 
امور خارجه در صحن مجلس توهين كرده و 

خواستار استيضاح رئيس جمهور شدند. 
رهبر انقالب در ســخنرانى كه با مجلسى ها 
داشتند، به صراحت به مجلسى ها تذكر دادند 
كه روابــط آنها با دولتمردان بايد هم با قانون 
منطبق باشــد، هم با شرع. مقام معظم رهبرى 
در قسمتى از سخنانشان فرمودند: «توهين نه، 
دشنام نه، نسبت بدون علم نه؛ اينها حق شما 
نيست و برخى از آنها حرام شرعى هم است»
پس از ســخنان رهبــرى مجلــس يازدهم 
استيضاح رئيس جمهور را از دستور كار خارج 
ساخته و به پيگيرى سوال از وى بسنده كرده 

است. 
از  برخــى  حــال  ايــن  بــا 
نمايندگان مجلــس كه باز نام 
نيز  انقالبى  جديد الورودهــاى 
مى شود،  ديده  فهرست آنان  در 
در نامه اى بى سابقه به سران سه 
قوه، استيضاح وزير نفت (طرح 
پرســش و اســتيضاح وزراى 
دولــت از اختيارات و وظايف 
خود نمايندگان مجلس است و 
نه سران ســه قوه) را خواستار 
شــده و در قسمتى از اين نامه 
زنگنه را متهــم كردند كه وى 
"به دنبــال وادار كردن نظام و 
كشــور به تن دادن به خواسته 
بوده' آمريكايى ها  و  غربى هــا 
است. حال اين سوال در ذهن شكل مى گيرد 
كه آيا اتهام اين دسته از نمايندگان مستدل و 
شرعى است؟ آيا اين مسئله دقيقاً مصداق نهى 

رهبر معظم انقالب نيست؟ 
از ايــن رو با وجود انتقــادات و ايراداتى كه 
بر عملكرد دولت مى توان وارد كرد، نســبت 
بــه برخى از اقدامات و اظهــار نظر هاى غير 
مرســوم و غير شرعى اين دسته از نمايندگان 
مجلس يازدهم، ظن برخى تصفيه  حساب هاى 
حزبى به ايشان مى رود تا اينكه به دنبال حل 

مشكالت مردم باشند.

جديدالورود هاى مجلس اين بار در پى فيلتر تمامى شكبه هاى مجازى

برخى نمايندگان در پى سخت تر كردن قوانينى  
هستند كه خود آن ها را رعايت نمى كنند!
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بهداشتنكتهدانشگاه
افزايش متقاضيان رشته هاى بدون آزمون 

دانشگاه ها پس از اعالم نتايج كنكور
 رئيس ســازمان سنجش آموزش كشــور با پيش بينى اينكه ميزان استقبال براى 
حضور در رشته هاى بدون آزمون و پذيرش بر اساس سوابق تحصيلى دانشگاه ها و 

موسسات آموزش عالى، پس از اعالم نتايج كنكور افزايش مى يابد.
ابراهيــم خدايى در گفت و گو با ايســنا، اظهار كرد: با توجــه به اينكه اين گروه از 
متقاضيان در آزمون سراسرى نيز شركت مى كنند؛ بنابراين تا زمانى كه تكليف آزمون 
آنها مشخص نشود طبيعتا اين ريسك را نمى كنند كه كنكور را ناديده بگيرند و صرفا 

در رشته هاى بدون آزمون شركت كنند.
وى در ادامه تصريح كرد: سال گذشته نيز داوطلبان ابتدا منتظر نتيجه كنكور خود شدند و 
بعد از آن براى حضور در رشته هاى بدون آزمون دانشگاه ها و موسسات آموزش عالى 
درخواست دادند و پس از اعالم نتايج نهايى اين آزمون، ميزان درخواست براى حضور و 

پذيرش در رشته هاى بر اساس سوابق تحصيلى افزايش يافت.

تاثير تنفس بر حافظه و بازيابى خاطرات
 محققــان دريافته اند كــه عملكردهاى خاصى از مغــز مانند قدرت حافظه و 
بازيابى خاطرات به ريتم تنفس انســان ها بستگى دارد و هنگامى كه هر فرد نفس 
خــود را فرو مى برد يا در حقيقت در همان عمــل دم، قدرت بازيابى حافظه او 

افزايش مى يابد.
به گزارش ايرنا، تنفس نخســتين كارى اســت كه با آغاز روز انجام مى دهيم و اين 
عمل بى وقفه ادامه دارد، حداقل تا زمان مرگ زيرا تنفس مظهر زندگى اســت؛ ما در 
زندگى روزمره خود بــه روند كار تنفس، توجه چندانى نداريم در حالى كه بايد به 

آن توجه داشته باشيم!
مطالعــه نشــان داده كه تنفــس صحيح هم بــر حافظه و هــم در توانايى انجام 
ارزيابى هــاى عاطفى نقش دارد و اكنون ايــن يافته ها در مجله علوم اعصاب نيز 
منتشر شده است. پس بايد به چگونگى تنفس و تنفس صحيح خود توجه داشته 

باشيم: دم، بازدم.

تبعات كم خوردن ميوه و سبزيجات 
در بين كودكان و نوجوانان

 يك متخصص تغذيه، نســبت به تبعات مصرف كم سبزيجات و ميوه ها در بين 
كودكان و نوجوانان هشدار داد.

به گزارش مهر، احســان حجازى، با بيــان اين مطلب كه طى دهه اخير نحوه تغذيه 
در جوامع بشــرى تغيير كرده و ايران در دوره اى قرار گرفته كه تغذيه ناسالم غرب 
شايع است، گفت: تغييراتى كه به دليل پيشرفت صنعت مواد غذايى و غذاهاى فرآيند 
شده بيشتر استفاده مى شــود، از جمله غذاهايى مانند نوشابه، نوشيدنى هاى گازدار 
و فســت فودها كه حاوى انرژى باال و ميزان قند و اســيدهاى چرب اشباع فراوان 
هســتند اما ميزان ويتامين و امالح ضرورى ناكافــى دارند. مصرف بيش از حد اين 
مواد غذايى مى تواند موجب اضافه وزن و چاقى شود. وى، چاقى را از عوامل بروز 
بيمارى هاى ديابت، ســرطان، قلب و عروق و فشار خون دانست كه متأسفانه ميزان 

شيوع بيمارى هاى مزمن را نسبت به گذشته افزايش داده است.

توليد 97 درصد داروهاى مورد نياز كشور در داخل
 رئيس ســازمان غــذا و دارو از توليد 97 درصد داروهاى مــورد نيازمان در داخل 

كشور خبر داد
به گزارش مهر، محمدرضا شــانه ساز گفت: در ماه هاى گذشته پزشكان و داروسازان 
تمامــى تالش خود را براى ارائه خدمات به بيماران كرونايى انجام دادند و هر دارويى 
كه به عنوان كمك به درمان آنها معرفى مى شد، داروسازان در يك بازه شان زمانى كوتاه 

توليد آن را آغاز مى كردند.
وى با اشــاره به اينكه بســيارى از اين اقالم دارويى مواد اوليه شــأن در كشور توليد 
شــد، اظهار داشت: كمتر كشورى مى تواند ادعا كند كه توليد دارو را در زمان كوتاهى 

مى تواند انجام دهد.

توزيع 100 هزار بسته معيشتى 
ميان دانش آموزان نيازمند

 رئيس كميته امداد از تهيه و توزيع 100 هزار بســته معيشتى و لوازم التحرير ميان 
دانش آموزان تحت پوشش كميته امداد خبر داد. 

به گزارش مهر، سيدمرتضى بختيارى در مراسم امضاى تفاهم نامه با فروشگاه هاى رفاه 
براى كمك به دانش آموزان نيازمند گفت: مســئوليت امداد با محوريت توانمندسازى 
همراه است و بر اساس سخنان مقام معظم رهبرى توانمندسازى و ايجاد درآمد باثبات 

با رعايت حرمت و اكرام نيازمندان بايد مدنظر قرار گيرد.
وى گفــت: در حال حاضــر 140 هزار يتيم در طرح اكرام تحت پوشــش قرار 

دارند.

ساالنه به 60 هزار زن سرپرست خانوار مهارتهاى 
زندگى ارائه مى شود

 معاون امور اجتماعى ســازمان بهزيستى كشــور همزمان با هفته دولت(دوم تا هشتم 
شهريور ماه)، دستاوردها و اقدامات مهم اين معاونت را در دولت يازدهم و دوازدهم تشريح 
كرد و گفت: تاكنون 7 هزار شغل پايدار براى زنان سـرپرست خانوار تحت پوشش سازمان 
از طريق ايجاد 400 گروه هميار زنان سرپرست خانوار ايجاد شده است. به گزارش ايرنا ، 
حبيب ا... مسعودى فريد افزود: همچنين ساالنه آموزشــهـاى مهـارتى و فنى و حرفه اى 
به 10 هزار زن سـرپرست خانوار از طريق اجراى برنامه آماده سازى شغلى ارائه مى شود. 
سـرمايه كار مورد نياز به منظور راه اندازى كسب وكارهاى موفق بعد از ارائه آموزشـهاى 

مورد نياز براى زنان سرپرست خانوارساالنه به 3 هزار نفر اعطا مى شود.

ظرفيت مناسب شوراى اجتماعى محالت 
در جهت امر به معروف و نهى از منكر

 شــوراى اجتماعى محالت ظرفيت بسيار مناسبى در جهت امر به 
معروف و نهى از منكر شهروندان در تمام مناطق است.

دبير ستاد امر به معروف و نهى از منكر استان همدان گفت: در نشست با 
رئيس و معاونين سازمان فرهنگى اجتماعى و ورزشى شهردارى همدان 
اظهار داشــت: دهه اول ماه محرم با عنوان هفته احياى امر به معروف و 

نهى از منكر نامگذارى شده است.
حجت االســالم ياســر مظاهرى  افزود: يكى از اولويت هاى اصلى ما 

در بحث امر به معروف و نهى از منكر فرهنگسازى و آموزش است.
دبير ستاد امر به معروف و نهى از منكر استان همدان با بيان اينكه آموزش 
امر به معروف و نهى از منكر در دو بخش پيگيرى مى شود، گفت: بخش 
آموزش همگانى شــهروندان از نگاه اســالم و بخش آموزش آمرين و 

ناهيان از منكر دو بخش مهم آموزشى ما است.
به گزارش روابط عمومى سازمان فرهنگى اجتماعى و ورزشى شهردارى 
همدان، مظاهرى خاطرنشــان كرد: ما براى اين موضوع بخشى از ائمه 
جماعات را دعوت كرديم تا بتوانيم از اين ظرفيت به خوبى استفاده كنيم.
دبير ســتاد امر به معروف و نهى از منكر اســتان همدان عنوان كرد: ما 
به دنبال اين هســتيم كه يك تفاهم نامه با سازمان فرهنگى اجتماعى و 
ورزشى شهردارى همدان در قالب استفاده از ظرفيت شوراهاى اجتماعى 
محالت امضا كنيم. وى با بيان اينكه رويكرد جديدى را در ستاد امر به 
معروف و نهى از منكر پيگيرى مى كنيم، گفت: امام جماعات در شوراى 
اجتماعى محالت به عنوان راهبر امر به معروف و نهى از منكر معرفى 

شود تا تسهيل گر ما در محالت باشد.
 آماده امضاى تفاهم نامه با ستاد امر به معروف 

و نهى از منكر همدان هستيم
رئيس سازمان فرهنگى اجتماعى و ورزشى شهردارى همدان نيز گفت: 
ســازمان فرهنگى اجتماعى و ورزشى شهردارى همدان اين آمادگى را 

دارد كه با ستاد امر به معروف و نهى از منكر تفاهم نامه اى امضا كند.
روح ا... وجدى هويدا اظهار داشت: امر به معروف و نهى از منكر دغدغه 

و مطالبه همه ما است.
وى افزود: امروز گســتره امر به معروف به يــك يا دو بخش محدود 
نمى شــود و همين كه يك كارمند و مدير هم كار نمى كنند مى تواند 

مطالبه شود.
رئيس سازمان فرهنگى اجتماعى و ورزشى شهردارى همدان با اشاره به 
استفاده از ظرفيت شوراى اجتماعى محالت گفت: چندين سال است كه 
موضوع شوراى اجتماعى محالت پيگيرى شده و هدف اصلى آن تربيت 

شهروندانى بوده كه نسبت به محله خود بى تفاوت نباشند. 

ساخت 50 هزار واحد مسكونى 
براى محرومان

 رئيس سازمان اوقاف و امور خيريه با بيان اينكه اين سازمان تالش 
دارد از محل اجراى نيات واقفان خيرانديش براى ساخت مسكن مورد 
نياز محرومان با جديت اقدام كند و در قالب «طرح اقدام ملى مســكن» 
با مشاركت دستگاه هاى مسئول  تا 50 هزار واحد مسكونى براى مردم 

بسازد.
به گزارش ايرنا، حجت االســالم  والمسلمين ســيد مهدى خاموشى، 
نصب امين بــراى موقوفات، جلوگيرى از فــروش موقوفات، ارتقاى 
بهره ورى اقتصادى موقوفات، حمايت ويژه از دانش بومى و شركت هاى 
دانش بنيان، احيا و ساماندهى امور خيريه، برگزارى مسابقات قرآن كريم، 
فعاليت هاى اجتماعى، فرهنگى و قرآنى بقاع متبركه و ساماندهى رقبات 

آموزشى را ازجمله مهم ترين فعاليت هاى اخير سازمان اوقاف برشمرد.
وى با اشــاره به فرمايشــات رهبر معظم انقالب مدظله  العالى پيرامون 
بومى  سازى دانش افزود: سازمان اوقاف از همهظرفيت خود براى توليد 
دانش بومى استفاده خواهد كرد. امروز بايد نيازهاى كشور را در داخل 
تأمين كنيم و اين مهم با تخصيص سرمايه در بخش توليد ميسر خواهد 

شد.
خاموشــى تأكيد كرد: به امناء موقوفات اعــالم كرده ايم كه از تك  تك 
رقبات موقوفات بازديد كنند و براى افزايش بهره ورى و منافع موقوفات 

تخصص الزم را به كار برند.

آرمان ملى: بازنشسته تر از قبل 
 كرونا مهر بازنشستگى  رو روى پيشونيه همه زده 

آسيا: آغاز دوباره رالى بورس
 فقط حواستون باشه از مسير پيچ در پيچ نره!!

آفتاب: فرار روحانى از خبرنگاران
 احتماال ماسك و دستكش  نداشتن!!

ابتكار: شبكه هاى اجتماعى پشت ديوار مجلس
 بگيد با فيلتر شكن ديوارشو بشكنن!!

اعتماد: سفرهايى به مقصد كرونا
 آخه كى مهمون نوازتر از كرونا وجود داره؟

خراسان: بورس باالخره سبز شد
 البد چراغ قرمزشو رد كرده!!

شهروند: سخت ترين شرايط را روبه روى خود ميبينيم 
 ديگه همه َمردِ روزهاى سخت شديم 

ــد  ــروش نفــت اســتقبال نخواهن ــردم از پيــش ف ــردم ســاالرى: م م
كــرد

 به خاطر فاصله گذارى اجتماعى!!
همشهرى: طرحى براى انسداد پيام رسانها

 يعنى از فيلترشكنا قدرتمند؟
همدان پيام: نسخه داروسازان بيمارستان روى ميز مذاكره

 نكنه جاى داروها از قفسه به ميز تغيير كرده !!
مردم ساالرى: دقيقه 90 از كرونا گول خورديم

 از راه دوستى خاله خرسه وارد شد
روزنامه شرق: دوراهى بنياد با مستضعفان

 بدون شرح
اعتماد: ايران و آژانس در يك قدمى راه حل 

 ميخوان مغزاشونو بذارن رو هم!!
ابرار ورزشى: ديدنى تر از فينال
 صورت بازيكناى فوتباله!!

آيا مادربرد AMD X570 به صورت مخفيانه 
پردازنده را اوركالك مى كند؟

 برخى رســانه ها ادعا كرده اند كــه مادربردهاى X۵٧٠ به صورت 
مخفيانه پردازنــده را اوركالك مى كنند كه يك نرم افزار، ادعاى آ ها را 

بررسى مى كند.
توليدكننده هــاى مادربرد بــه داليل گوناگون ارتبــاط خوبى با نتايج 
صادقانه در دنياى بنچمارك ندارند. آنها از دهه ها پيش تالش مى كنند 
تا به هر روشى، بهره ورى و قدرت پردازنده را در بنچمارك ها افزايش 
دهند. به عنوان مثال اوركالك كردن FSB تا چند درصد، اســتفاده از 
تنظيمات Turbo اينتل براى بهره بردارى از حداكثر ســرعت كالك 
PLو تنظيم كردن ٢ XMP تمامى پردازنده ها در زمان فعــال بودن
و Tau اينتل فراتر از پيشنهادها و موارد استاندارد، از راه هايى هستند 
كه توســط ســازنده هاى مادربرد براى بهبود نتايج بنچمارك استفاده 

مى شوند.
اخبــار جديد ادعا مى كنند كه برخــى توليدكننده ها، روش هايى براى 
افزايــش قدرت و بهره ورى پردازنده هاى AMD نيز به كار گرفته اند. 
روش هــاى مذكور براى افزايش قــدرت و نتايج بنچمارك، كامال در 
مقابل پيشنهادها و توصيه هاى AMD قرار مى گيرد و شايد حتى عمر 
پردازنــده را نيز بدون اطالع كاربر تحت تأثير قرار دهد. نســخه آخر 
نرم افــزار HWInfo اين امكان را دارد كه رفتار مذكور را در مادربرد 

تشخيص داده و حتى به كاربر اطالع دهند.
روش كار توليدكننده ها بــراى افزايش عملكرد و قدرت پردازنده در 
بنچمارك، به طور خالصه اين گونه تعريف مى شود: AMD از روشى 
Frequency و Adaptive Voltage بســيار پيچيــده به نــام
Scaling بــراى كنترل كردن كارايى و مشــخصات گرمايى در كل 
قالب پردازنده  رايزن اســتفاده مى كنــد. كاليبره و تنظيم كردن صحيح 
VRM مقادير، تا حدودى به داده هايى ارتباط دارد كه ازطريق كنترلر
ارسال مى شوند. اگر مادربرد، مقادير مناسب را ارسال كند، پردازنده ى 

رايزن مى تواند مقدار مناسب دريافت جريان را محاسبه كند.
اگر مادربرد، داده هاى مناسب را ارسال نكند، چه اتفاقى رخ مى دهد؟ 
به عنوان مثال اگر مقاديرى كه از سمت مادربرد ارسال مى شوند، تا 50
درصد پايين تر از حد واقعى باشند، چه اتفاقى مى افتد؟ پردازنده بر اثر 
همين داده هاى غلط، پيكربندى مصرف نيروى خود را به اشتباه تنظيم 
مى كند. درنتيجه بررســى هاى امنيتى كه براى فعاليت مرسوم و عادى 

پردازنده تنظيم شده اند، ناديده گرفته مى شوند.
AMD در پردازنده هاى خود قابليت ها و تنظيمات اوركالك را عرضه 
و پشــتيبانى مى كند. از ميان آن ها مى توان به PBO اشــاره كرد. البته 
اين ســبك از دريافت جريان چيزى نيست كه كاربر حتى از آن اطالع 
داشته باشد. شــما مى توانيد پردازنده ى خود را به گونه اى تنظيم كنيد 
كه از 100 درصد تنظيمات پيش فرض و اوليه ى AMD استفاده كند.

على حيدرى »
 بدون شــك يكى از مهم ترين وقايع تاريخ 
اســالم رخداد محرم سال 61 هجرى است كه 
منجر به شهادت سبط نبى مكرم اسالم حضرت 
امام حسين  (ع) و شمارى از خانواده و يارانش 
شد. به همين مناسبت در اين مجال مى كوشيم 
ابتدا نگاهى به برخى وقايع روزهاى تاسوعا و 
عاشــوراى سال 61 داشته و در ادامه نسبت به 

مراسم امسال اشاراتى داشته باشيم.
ازجمله وقايع روز تاســوعا حمله به خيام امام 
حسين(ع) اســت. امام زين العابدين  (ع)  نقل 
مى كند كه مى گفت: عمر بن سعد بعد از نماز 
عصر صدا زد: اى ســواران خدا ســوار شويد 
مژده باد شــما را به بهشت! مردم سوار شدند، 
و به طرف حســين و يارانش حمله بردند. اما 
يكى از وقايع مهم شــب عاشورا اتمام حجت 
امام حســين(ع) با يارانش است. از حضرت 
سجاد(ع) نقل اســت: در غروب روز تاسوعا 
پــدرم يارانش را جمع كــرده و پس از حمد 
الهى فرمود: «آگاه باشيد، گمان مى كنم فردا روز 
برخورد ما با اين دشــمنان است. آگاه باشيد، 
نظرم اين است كه شما همگى با آزادى برويد. 
از ناحيه من عهدى بر گردن شما نيست». سپس 
واكنش ياران امام(ع) نســبت به اين پيشنهاد 
ديدنى بود.ابتدا عباس بن على (ع) ســخن را 
آغاز كرد و گفت: چــرا اين كار را بكنيم؟ آيا 
براى اينكه بعد از تو باقى بمانيم؟! خدا هرگز 
چنين روزى را نياورد! بعد برادران و فرزندان و 
فرزندان برادرش و دو پسر عبدا... بن جعفر به 
همين نحو يا مانند آن سخن گفتند. مسلم بن 
عوســجه برخاست و گفت: اگر ما شما را رها 
كنيم در مورد ادا حق شما چه عذرى پيش خدا 
بياوريم؟ قســم به خدا! اگر نيزه ام در سينه شان 
بشكند و با شمشــيرم آن قدر آن ها را بزنم كه 
دسته شمشــير از دستم رها شود، از شما جدا 
نخواهم شد.  روز عاشورا نيز مملو از اتفاقات 
جان گداز است كه شــرح آن در اين فرصت 
كوتاه ميســر نيست. فقط به يكى از درس هاى 
عاشــورا اشــاره مى كنيم كه برپايى نماز ظهر 
عاشوراست. امام حسين(ع) در واكنش به يكى 
از يارانش كه سخن از نماز ظهر گفت فرمود: 
«نماز را ياد كردى، خدا شمارا از نمازگزاران و 
ياد كنندگان خويش قرار بدهد! آرى، اكنون اّول 
وقت نماز است. آنگاه فرمود: از آن ها بخواهيد 

دست نگه دارند تا ما نماز بخوانيم».
رفته رفتــه به روزهاى تاســوعا و عاشــوراى 
حســينى نزديك مى شويم. هم زمان با آغاز ماه 
محرم در سراســر كشور حال و هواى خاصى 
حاكم مى شود و اين فضا با فرارسيدن روزهاى 
تاســوعا و عاشــورا به اوج خود مى رســد. 
عــزاداران از كــودك تا كهن ســاالن، از همه 
طبقات جامعه با ديدگاه هاى گوناگون اما همه 
همدل و يك زبان رو به سوى مجالس عزادارى 
حضرت سيدالشــهدا عليه السالم مى آورند. اما 
امســال رخدادى فراموش نشدنى همه جهان 
را گرفتار خود كرده اســت. ويــروس كرونا 
ميهمان ناخوانده نه تنها كشــور ما بلكه تقريبًا 
همه ساكنين كره خاكى شد. شايد در آغازين 
روزهاى حضــور اين ويروس كمتر كســى 
تصور مى كرد سايه ســنگين خود را برجهان 
بگســترد و تقريباً همه رخدادهاى مهم جهان 
مانند برگزارى المپيك، مراســم حج، مدارس 
و دانشگاه هاى كشــورهاى مختلف و..شديداً 
تحت تأثير اين ويروس باشــند و متوليان امر 
مجبور شــوند تغييرات اساسى در برنامه هاى 

خود ايجاد نمايند.
مراســم محرم امســال نيز از اين امر مستثنى 
نيســت. هيأت هاى حسينى هرســاله رويه اى 

تقريبــاً ثابت در برگزارى مراســم هاى محرم 
داشتند: دسته هاى زنجيرزنى و سينه زنى، پخت 
و توزيع غذاى نذرى، حضور در مساجد و تكايا 
و حسينيه ها و...حتى استان هايى  مانند زنجان 
و لرستان به جهت مراســم ويژه خودپذيراى 
عزاداران ميهمان از ساير نقاط كشور بودند. اما 
امســال با توجه به درگيرى جامعه با ويروس 
كرونا و خطرات ابتال به اين بيمارى براى اقشار 
مختلف جامعه به جهت واگيــردار بودن آن، 
چالشــى پيش روى هيأت ها و جامعه مذهبى 
قرار داد. در اين مطلب ترديدى وجود ندارد كه 
شور حســينى يكى از مهم ترين و آشكارترين 
جلوه هــاى دين مدارى خصوصــاً در جامعه 
شــيعى دارد و جذابيت اين مراسم به گونه اى 
اســت كه همه اقشار جامعه را در برمى گيرد و 
همه سنين براى خود سهمى در اين مراسم قائل 
هســتند. بنابراين ترديدى نيست كه اين عشق 
از خوشبختى هاى شيعيان و دوستداران خاندان 
عصمت و طهارت است و يكى از نعمت هاى 
ارزشــمندى كه خداى سبحان به شيعيان امير 
مؤمنان على عليه السالم ارزانى داشته است نيز 
جاى انكار نيست كه افراد و گروه هاى مختلف 
در داخل و خارج از كشور چشم ديدن عظمت 
شور و عشق به امام حسين(ع) را ندارند، آن هم 
در شرايطى كه به داليل گوناگون، كه شرح آن 
از حوصله اين نوشــتار خارج است، متأسفانه 
ارتباط  بخش هايى از جامعه با مقوله هاى دينى 
از وضعيت مطلوبى برخوردار نيست اما مراسم 
محرم مى تواند تا حد بســيار زيادى به ترميم 
اين رابطه كمك كند. پس عجيب نيســت كه 

گروه هاى مذكــور به دنبال تعطيلى و از رونق 
افتادن آيين هاى بزرگداشت تاسوعا و عاشورا 

باشند.
پس تكليف محبــان و ارادتمندان اهل بيت(ع) 
چيست؟ نه تعطيلى محرم و تاسوعا و عاشورا 
امرى مطلوب اســت و نه خطرهــاى ابتال به 
ويــروس كرونا جاى انــكار دارد، مخصوصًا 
با توجه به زحمات شــبانه روزى كادر درمانى 
كشور كه حقيقتاً بسان ســربازانى در دفاع از 
سالمت مردم چندين ماه است كه جان بركف 
نهاده و شــبى به آســايش و راحتى ســپرى 
نكرده اند. به نظر مى رســد آزمونى ســخت و 
مهم فراروى جامعه دين داران اســت، آزمونى 
كه فارغ از تصميم هاى حاكميت، خودِ شخِص 
مؤمــن و محب به اهل بيــت(ع) را به محك 
آزمايش مى گذارد. اينجاســت كه مشــخص 
مى شــود هيأت هاى مذهبى تا چــه اندازه در 
جهت ســازگارى امر دينى بــا عقالنيت قدم 
برمى دارند، زيرا عقل حكم مى كند در مسئله اى 
كه ديدگاه متخصصان پزشــكى حجت است، 
به ايشــان گوش فرا داد. از جهتى نيز روشن 
است كه بر اساس آموزه هاى دينى حق الناس و 
مسئوليت در قبال افراد جامعه از جايگاه بسيار 
مهمى برخوردار است و مسرى بودن بيمارى 
كرونا توجه به اقدامات پيشگيرانه را بيش ازپيش 

روشن مى سازد. 
خوشــبختانه در اين چند روزى كه از محرم 
گذشته اســت بيشــتر قابل توجه هيأت هاى 
مذهبى نشــان داده اند كه در عين بزرگداشت 
مراســم هاى اين ايام اما به شــدت نسبت به 

رعايت پروتكل هاى بهداشــتى حساسيت به 
خرج مى دهنــد. اقدامــات خطرآفرين مانند 
پخــت و توزيع غذاى نذرى كه مى تواند ابتال 
به ويــروس كرونا را تا حد زيــادى افزايش 
دهد تعطيل و جاى خود را به تهيه بســته هاى 
معيشتى در قالب كمك هاى مؤمنانه داده است 
كه مورد تأكيد مقام معظم رهبرى نيز هست. 
مراســم ها با ماســك و حفظ فاصله گذارى 
اجتماعى انجام مى شــود و بــزرگان هيأت ها 
مســئوليت خطيرى را در قبال حفظ سالمت 
عزاداران حســينى متوجه خود مى دانند و با 
همــكارى گروه زيادى از افراد هيأت ســعى 
در مهيا نمودن فضاى بهداشــتى مناســب با 
اين ايام مى كنند. كيســت كه نداند بهترين راه 
بــراى ضربه زدن به يك مقوله، دفاع بد از آن 
است! اگر دين داران و عزاداران حسينى مراسم 
امسال را بدون توجه به پروتكل هاى بهداشتى 
برگزار كنند، از همين االن قابل پيش بينى است 
كه چه هجمه هاى ســنگينى به اصل برگزارى 
مراسم محرم و تاسوعا و عاشورا وارد مى شود. 
اميد است با تالش هاى خالصانه و مسئوليت 
پذيرى دلســوزان دين و محبان اهل بيت (ع) 
مراسم تاسوعا و عاشوراى امسال باشكوه اما 
در عين رعايت پروتكل هاى بهداشتى برگزار 
شود تا همگان بدانند و ببينند دين داران نسبت 
به مســئوليت هاى اجتماعى خويش بيش از 
سايرين واقف هستند و شور و شعور حسينى 

درهم آميخته است. 
منابع:
نخستين گزارش مستند از نهضت عاشورا، ابومخنف 
كوفى، ترجمه سليمانى

تاسوعا و عاشوراى حسينى با شرايطى متفاوت

عاشورا نمادى از مذهب است كه خود چندين نماد دارد 
 درس هاى عاشــورا همواره زنده، حيات بخش و حركت آفرين اســت. هرچند واقعه كربال در مكان و زمان خاصى رخ داده اســت، اما 

درس هاى آن به زمان و مكان خاصى محدود نمى شود و همواره الهام بخش و شورآفرين است.
يك كارشــناس دينى  در گفت وگو با خبرنگار همدان پيام به عظمت و بزرگى روز عاشورا اشاره كرد وگفت عاشورا روزى بزرگ و داراى 
تاريخ كهن از اول خلقت انسان تا به امروز بوده و قطعاً از امروز تا قيامت هم خواهد بود، سيره امام حسين (ع) و اصحابشان در روز عاشورا 
به ما مى آموزد كه اخالق مدارى در مواجهه با مخالفان، بيان حقايق، پافشــارى و عمل بر اصول اسالمى و انسانى، بهترين شيوه در برخورد با 

پيروان ساير اديان و مذاهب است.
لَّة به معناى «محال   حجت االســالم و المسلمين محمد جوادى بيان كرد: عاشورا آمد تا ظالم را از ميان بردارد و با نداى بلند َهيَهاَت مِنَّا الِذّ
است تَن به ذلّت دهيم» عدل و داد را به جاى بنشاند كه اين دو هدف از اهداف بلند عاشورا بوده و از آن زمان تا كنون به مصداق اين سخن 
پى ميبريم  كه از زبان رســول (ص) جارى شــده كه حسين(ع)  اسوه چراغ هدايت و كشتى نجات بخش است از آن زمان تا به قيامت اين 

چراغ روز به روز فروزان تر خواهد بود. 
وى در ادامه عنوان كرد: عاشــورايى كه ديروز ميليون ها نفر به خاطره او در حركت بودند دســت در دست  يكديگر در دسته هاى عزادارى 
و زنجيرزنى و يا در روز اربعين كه بيش از 20 ميليون نفر جمعيت به عشق عاشورا و كربالى حسين از نقاط مختلف عالم به سوى كربال در 
حركت بودند  اما امروز مى بينيم كه جلوه اش به اين گونه است كه مردم بايد به دليل شيوع اين ويروس منحوس بايد فاصله گذارى اجتماعى 
را طبق دستور اعالم شده از سوى ستاد ملى مبارزه با كرونا عمل كرده و در صورت امكان از برگزارى مراسم هاى عزادارى درمكان هاى سربسته 

خوددارى كنند تا ميزان در صد انتقال اين بيمارى كاهش يابد.
 جوادى در پايان خاطر نشان كرد: پيام هاى اين حادثه عظيم در هر عصرى الهام بخش است و برخالف عقيده برخى، مولد نشاط اجتماعى و 
حركت هاى مثمر ثمر در جامعه است و بايد هريك از ما از اين رو بزرگ درس استقامت، زندگى، سالمت، اقتصاد، وفا و ايثار را بياموزيم.

عاشورا فقط به اين معنا نيست كه فقط بگوييم حسين شهيد شد و گريه كنيم، گريه در جاى خود بسيار مطلوب است اما در كنار گريه حتما 
بايد درس هاى عاشورا را فرابگيريم و به ديگران هم ارائه دهيم.
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همدان محسوب مىشود. مدير عامل جوان اين 
راستاى در  است  كرده  تالش  همواره  شركت 

كارى  كارنامه  در  را  استان  آب  حوزه 
روزنامه  دفتر  در  حضور  با  دارد  خود 
اقدامات  تشريح  به  پيام  همدان 
منطقه اى  آب  شركت  در  گرفته  صورت 

پرداخت.



C M

       
The Message Of Madestan's History & Civilization & Culture

3838   1399  6  

7

   

 varzesh@hamedanpayam.com

      
 »          
            «

.    
            
              
              
             .
              

.        
           
            «  »

.    
   «  »     
  «  »       
            

 .      

       
 

           
.     

           
          
             

.  
            
           
           
            

.     
            
          

.    6/2   

     
        ( )    

.           
30          

       67   
            
  .           20 
  2       20    
            
 .          
             
      .      
            

.   

    
       
       

.      
     
      
  .      
      
    2  
     
             .  
    .          
              
 .             

      
 

           
.     (   )       

         
 5            

.        610  
          
             
           
          
               

.      
             

.   

   
           
              
            

.    
            
             
             
             
             

.    
           
            
  :           
         
           
              
            
            

.       
   2        
             
           
          
            

.        ...  

        
 
       
      

.      
    
  2     
     
     
      

.     
    

6           
    12     .    

.    
            
     23     17  
        18      

.        
           
  10          

.   

1

2

2

2

2

    
          
     10861133310    5505  
  1397/11/02       

:   
            -1  
  3871440884      : 
     3873389398    
        -2  3872254863 
           3871133612
        3874723070  

.   

                
(961311)

   
   62              
       102   350         
              184  279  29694  
        120          
                    
                  10   
            .       
                   

(301  ) .             
       -   

       

         
.           

          
           
.          

            

 5      152       
          500  
       :    
             
            

.
           
           
  ...         

           :
            

.   
       :   
            

.         
        :     
           

.   

  
   

       
      
       
       
       .
       
      
 .      
       
       
     .  
      
     

.  

   
 

     
.    

      
      
        

.     
       
     

.      

    
  

       
       
    
     .  
   12    
       
       
       
         
        
       

.  

   
 

      
 .     
      
      
      
     

.  

   
   

       
         

.    
       
        
  5       
   .     
  7  7    
  8      

 .  

 

    

         18         99/06/05  163    
.                  

                  :  -1
99/06/22   :     -2

99/06/22       :    -3
99/06/24   :   -4

                 10    :      -5
                           0106878088004

.   65691-58789   -    -   -   :   
.             -6

.            -7
                               -8

.      
.          -9

.           -10
.   www.ghorvehcity.ir          081-36462993      

(831  )

   
@hamedanpayam

«  
          
         

.      
       
         
         
        
         

.      
        
        

.        
       
         
        
         

.   
        
         
        

.   
        
 .      
        
       

.  
      2   
         
     .    

         
     
       
       
        
         

.  
         
 .        
         
        
        
         
        
        

.
       
       
          
         

.    
       
          
         

.      
        
        
       

.       
      

        
        
         

.  
        
         

.   
       
       
        
        

.  
        
        
        
         
           

.      
        
        
         

.   
        
         
        

.      
        
         
         

.    

        
       
      
        

.   
      
         
       
       
    :     
       
       

        
       

.
    :   
       
      
       

.    31
    :   
       
    15  2  
       

       
.      

       
     45   
      :
       
        

.      
      :  
        
       

.      

      

  «    » 
   

 مرحله نيمه پايانى جام حذفى باشگاههاى كشور با برترى تيم 
استقالل به پايان رسيد تا  حريف تراكتور تبريز در ديدار پايانى شود..
دوتيم استقالل و پرسپوليس در مرحله نيمه پايانى مقابل هم قرار 

گرفتند تا نود و دومين شهر آورد تهران به ثبت برسد.
خيلى  ها  استقاللى  شد  شروع  استقالل  پوشان  آبى  برترى  با  بازى 
زود به گل برترى رسيدند.مهدى قاعدى مهاجم تكنيكى وريزنقش 
استقالل در دقيقه 5 بازى باتوپ ربائى آهنگ دروازه را كرد و پس 
از عبور از تونل بشاراسد با شوتى زيبا و ديدنى اولين گل بازى را 

به نام خود ثبت كرد
نيمه اول بازى با برترى مطلق استقاللى ها همراه شد وآبى پوشان 
را  خود  هاى  گل  تعداد  توانستند  مى  داشتند  بيشترى  دقت  اگه 
افزايش دهند و پرسپوليس در اين نيمه حرفى براى گفتن نداشت 

و بازى در نيمه نخست با برترى يك بر صفر استقالل تمام شد.
برخالف استقالل اين پرسپوليس بود كه نيمه دوم را طوفانى آغاز 
كرد ودر دقيقه 55 بشار رسن گل تساوى را به ثمررساند تا بازى 
مساوى دنبال شود پس از اين گل بازى از تب وتاب افتاد وتوپ 

بيشتر در ميانه بين بازيكنان ردوبدل شد.
در حالى كه بازى به دقايق پايانى نزديك مى شد على على پور از 
به ثمر  را  را برد وگل برترى  سود  نهايت  استقالل  مدافعان  غفلت 
رساند.پيام حيدرى قاضى همدانى كه در اين بازى قضاوت خوبى 
شده  تلف  هاى  وقت  در  كرد  اعالم  اضافه  وقت  دقيقه   6 داشت 
استقالل به گل مساوى دست يافت ارسال بلند توپ روى دروازه با 
پرواز مدافع پيشتاخته استقالل محمد دانشگر همراه شد تا با ضربه 
سر گل مساوى را به نام خود ثبت كند.در وقت هاى اضافه نيز دو 
تيم موفق به گلزنى نشدند تا برنده را ضربات پنالتى مشخص كند.

در ضربات پنالتى تيم استقالل بهتر عمل كرد وموفق شد به فينال 
جام حذفى راه پيدا كند تا حريف تراكتور در بازى پايانى باشد در 
ضربه پنالتى براى استقالل دياباته؛غفورى و مطهرى گلزنى كردند 
به  خود  سود  به  بر 3  برترى 6  با  را  دربى92  استقالل  نهايت  ودر 

پايان رساند

استقالل به فينال جام حذفى رسيد
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خبر

گزارش 

گردشگري

 روزنامه صبح استان
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باباطاهر

طرح روز

ازامروز 
جاده هاى شمال 

يكطرفه شد
 بر اساس اطالعيه  مركز مديريت راه هاى كشور 
از امروز  تــا پايان ايام تعطيل، تردد در محورهاى 
كندوان، آزادراه تهران - شمال، هراز با محدوديت 
زمانــى مواجه و در ســاعاتى مشــخص يكطرفه 

خواهد شد.
به گزارش ايســنا، مركز مديريت راه هاى كشــور 
اعالم كرد كه در محور كندوان تردد انواع وســايل 

نقليه از ساعت 12 روزهاى چهارشنبه و پنجشنبه 
مورخ پنجم و ششــم شــهريور ماه الى 2 بامداد 
روزهاى بعد از مرزن آباد به سمت كرج و آزادراه 
تهران - شــمال  ممنوع بــوده و با اعالم مأمورين 
پليــس راه درمحل، تــردد انواع وســايل نقليه از 
ساعت 15 روزهاى چهارشــنبه و پنجشنبه مورخ 
پنجم و ششم شــهريور ماه الى 2 بامداد روزهاى 
بعد از كرج (دوراهى شهرستانك) و آزادراه تهران 
-  شــمال به ســمت مرزن آباد بصورت يكطرفه 

خواهد بود.
همچنين تردد انواع وسايل نقليه از ساعت 15 الى 
24 روز جمعه  هفتم شــهريور ماه از مرزن آباد به 

ســمت كرج و آزادراه تهران - شمال ممنوع بوده 
و با اعــالم مأمورين پليس راه درمحل، تردد انواع 
وسايل نقليه از ســاعت 18 الى 24 همين روز از 
كرج (دوراهــى شهرســتانك) و آزادراه تهران - 
شمال به سمت مرزن آباد بصورت يكطرفه خواهد 

بود.
تــردد انواع وســايل نقليه از ســاعت 15 الى 24
روز شــنبه هشتم شهريور ماه نيز از كرج و ابتداى 
آزادراه تهران - شمال به سمت مرزن آباد  ممنوع 
بوده و با اعــالم مأمورين پليس راه درمحل، تردد 
انواع وسايل نقليه از ساعت 18 الى 24 اين روز از 
مرزن آباد به ســمت كرج و آزادراه تهران - شمال 

بصورت يكطرفه است.
در ادامــه اين اطالعيه نيز آمده اســت، تردد انواع 
وســايل نقليه از ســاعت 12 روزهاى يكشنبه و 
دوشــنبه مورخ نهم و دهم شــهريور مــاه الى دو 
بامــداد روزهاى بعــد از كرج و ابتــداى آزادراه 
تهران - شــمال به ســمت مرزن آباد ممنوع بوده 
و با اعالم مأمورين پليس راه در محل، تردد انواع 
وسايل نقليه از ساعت 15 اين روزها الى دو بامداد 
روزهاى بعد از مرزن آباد به سمت كرج و آزادراه 

تهران - شمال بصورت يكطرفه خواهد بود.
محدوديــت تردد در محور هــراز نيز براى چهار 
روز تعطيــل پيش رو اينگونه اعمال خواهد شــد 

كه تردد انواع وســايل نقليه از ساعت 14 روزهاى 
شنبه، يكشنبه و دوشنبه هشتم تا دهم الى 2 بامداد 
روزهــاى بعــد از رودهن به ســمت آمل ممنوع 
بــوده و با اعالم مأمورين پليس راه در محل، تردد 
انواع وســايل نقليه از ساعت 16 همين ايام الى 2

بامداد روزهاى بعد از آب اسك به سمت رودهن 
(محدوده مشاء ) بصورت يكطرفه خواهد بود.

همچنيــن  درصــورت افزايــش يــا كاهــش حجــم 
تــردد و بــه منظــور تســهيل عبــور و مــرور 
وســايل نقليــه تمديــد يــا لغــو محدوديــت هــا در 
محورهــاى فــوق توســط ماموريــن پليــس راه در 

ــود. ــال مى ش ــل اعم مح

رونمايى از دو جلد كتاب در هفته دفاع مقدس
 در نخستين جلسه كميته هنرى، فعاليت هاى نمايشى و ادبيات دفاع 
مقدس به مناسبت چهلمين سالگرد دفاع مقدس با همكارى اداره فرهنگ 
و ارشاد با حضور رئيس اداره ارشاد، و ديگر دستگاه هاى دولتى برگزار 

شد از دو جلد كتاب در هفته دفاع مقدس رونمايى شد.
 به گزارش روابط عمومى اداره فرهنگ و ارشــاد اســالمى رئيس اداره 
ارشــاد با تبريك هفته دولت و گرامى داشــت ياد و خاطره دو شــهيد 
انقالبى شــهيد رجايى و باهنر عنوان كرد : با كارشناســى آقاى حسينى 
و افراد صاحب نظر ســند راهبرى كميته ها را بر اســاس شرح وظايف 
دســتگاه هاى اجرائى تعريف و برنامه ريــزى كرديم و انتظار داريم كه 

كميته ها نيز در همين راستا قدم بردارند.
 حبيب شهنوازيان عنوان كرد : به مناسبت چهلمين سالگرد دفاع مقدس 
از دو كتاب رونمايى خواهيم كرد كه هر كدام توسط سيدحسين حسينى 
و امير نوبرانى تاليف شــده اند و بــراى ترويج كتاب خوانى در فضاى 
مجازى مسابقه كتاب خوانى برگزار كرده ايم و به 40 نفر جوايزى اهدا 

خواهيم كرد.
شــهنوازيان با اشاره به شيوع ويروس كرونا ادامه داد برنامه هاى خوبى 
پيش بينى كرده بوديم كه متاسفانه فعال از برگزارى برنامه ها صرف نظر 
كرده ايم و افزود : با اعالم وضعيت سفيد برنامه هايى از قبيل عصر شعر، 
شــب خاطره ويژه ايثارگران شهرستان با رعايت پروتكل هاى بهداشتى 

برگزار خواهيم كرد.
امير جوادى نماينده مسئول كميته هنرى فرماندارى در اين جلسه عنوان 
كرد : براى حفظ آثار و ارزش هاى دفاع مقدس كميته هفت گانه تشكيل 
خواهد شــد كه يكى از اين كميته ها ســند راهبردى اســت كه تهيه و 
تصويب شده است؛ اگر كميته اى برنامه خاصى مد نظر دارد بايد برنامه 
هاى آن در راستاى كميته ارشاد باشد و فعاليت ها جمع بندى و تصويب 

شود.
صفى زاده رئيس اداره ورزش و جوانان در اين جلسه اظهار داشت : به 
علت شــيوع ويروس كرونا تمامى برنامه هاى فرهنگى، ورزشى تعطيل 
شده و متاســفانه به مناسبت چهلمين ســالگرد دفاع مقدس برنامه اى 
نداريم اين در حالى اســت كه عالقه مند به برگزارى مسابقات ورزشى 
در هفته دفاع مقدس بوديم، اما با توجه به وجود سازمان هاى مردم نهاد 
و همكارى بيشــتر آنان با اداره ورزش مى توانيم برنامه  هايى در فضاى 

مجازى برگزار كنيم.
مسئولين ديگر كميته ها نيز با اظهار پيشنهادات و ارائه برنامه هاى خود از 
اجراى برنامه هاى فرهنگى، هنرى در هفته دفاع مقدس استقبال كردند.

نگارش كتاب تاريخى تعزيه 
توسط شبيه خوان همدانى

 كتاب تاريخى تعزيه توسط شبيه خوان همدانى نوشته شد . نويسنده 
كتاب تاريخى تعزيه گفت: بيش از ســه دهه اســت كه به كار مقدس 
شبيه خوانى مشغول هستم و به خاطر اجراى تعزيه به اكثر مناطق كشور 

سفر كردم و به اجراى تعزيه پرداختم.
به گزارش ايســنا ، اســماعيل مجللى با بيان اينكه فارغ التحصيل رشته 
ادبيات نمايشى هستم و دو پايان نامه در مقطع ليسانس و فوق ليسانس 
با موضوع تعزيه را ارائه كرده ام، افزود: در 31 اســتان كشور و تك تك 
اســتان ها به اجراى تعزيه پرداخته ام و اين كتاب را طى هفت ســال در 
1200 صفحه سال 1397 به چاپ رساندم كه مورد استقبال دانشجويان 

و عالقمندان به هنر مقدس شبيه خوانى قرار گرفته بود.
وى اظهــار كرد: در بحث اجراى تعزيه به شــكل علمى و آكادميك در 
رشــته هاى نمايشــى و ادبيات مرتبط با اجراى تعزيه شهر مقاله اى به 
نگارش درآورده ام و در مجالت ماهان علمى كشور به چاپ رسانده ام.

اين نويســنده با بيان اينكه اين كتاب در 100 نســخه گردآورى شــده 
اســت، گفت: واگذارى اجراى تعزيه به دواير دولتى و دانشگاه ها را نيز 
در پرونده خودم دارم و در برخــى از برنامه هاى مختلف تلويزيونى و 

راديويى به عنوان كارشناس تعزيه حضور داشته ام.

■ دوبيتى باباطاهر 
گذر بايد كنى آخر لب گور اگر شيرى اگر ميرى اگر مور  
دال رحمى بجان خويشتن كن                           كه مورانت نهند خوان و كنند سور
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■ حديث:
امام حسين(ع):

شما را به تقواى الهى سفارش مى كنم ؛ زيرا خدا ضمانت داده كسى را كه تقواى الهى پيشه 
سازد ، از آنچه ناخوش مى دارد ، به آنچه خوش مى دارد انتقال دهد ، و از جايى كه گمان 

نمى برد ، روزى اش دهد .          
گزيده تحف العقول، ص 37

4 ســال پيش در چنين روزهايى جشــن جهاني 
شــدن اللجين با حضور رئيس وقت  سازمان ميراث 
فرهنگــي، گردشــگري و صنايع دســتي و اعضاي 

شوراي جهاني صنايع دستي در اللجين برگزار شد.
آنروز تصور كارشناســان اين بود كه دريافت عنوان 
«شهر جهانى سفال» براى اللجين ميتواند عوايد زيادى 

به دنبال داشته باشد .
تصــورات اين بود كه جهانى شــدن اللجين ميتواند  
منجر به افزايش توليد ســفال ، جذب گردشــگر و 

توسعه شهرى آنها شود .
 اما در مقابل عده اى نيز عقيده دارند دريافت اين عنوان 
صرفا يك نام براى اللجين بود و در عمل چيزى گير 
اين شهر نيامد. اين افراد نقش جوامع محلى را در اين 
زمينه موثر مى دانند و مى گويند مسئوالن كار خود را 
كردند و با گرفتن اين عنوان براى اللجين قدم مثبتى 
برداشــتند اما جامعه محلى نتوانست از اين عنوان آن 
طور كه بايد بهره مند شود  و فرصت بزرگى از دست 

اللجين و همدان و ايران رفت.
اين مهم را حتى  نماينده ولى فقيه در استان همدان  نيز 
در آخرين بازديد از شهر جهانى سفال كه خرداد ماه 
1399 رخ داد مطرح كرد كه اللجين  در اندازه شــهر 

جهانى معرفى نشده است
به واقع اللجين در اندازه شــهر جهانى چه در عرصه 
ملى چه بين المللى در اين سالها هرگز  معرفى نشد. 
و به واقع  با وجود موفقيت هايى كه در اين زمينه براى 
اللجين  به دست آورده ايم اما نتوانسته ايم اين شهر را 
آنسوى مرزهاى استان و ايران  به خوبى معرفى كنيم.
هنــوز درصد زيادى از مردم ايــران حتى نام اللجين 

جهانى را نشنيده اند 
اغلب ساكنان شــهر جهانى ســفال بر اين باورند ،  
جهانى شــدن اللجين تاثير چندانى بر تحول فضاى 
شــهرى اين ديار نداشته است. در واقع آنها ميگويند 
تنها اين نام اللجين بود كه جهانى شــد ، اما در عمل 

انتظارها براى جامعه محلى برآورده نشد.
 شهرهايى كه جهانى شدند

ايران با ثبت 11 شهر و سه روستاى جهانى، با مجموع 
14 عنوان شهر و روستاى جهانى صنايع دستى، مقام 

نخست را در ميان كشورهاى جهان دارد.
پيش تر تبريز براى فرش، اصفهان براى صنايع دستى 
خالق، مشــهد براى گوهرســنگ ها، اللجين همدان 
براى سفال، مريوان كردستان براى كالش بافى(گيوه)، 
ســيرجان كرمان براى گليم شــيريكى پيچ، آباده در 
حوزه منبت، ميبد يزد در رشته زيلوبافى، روستاهاى 
خراشــاد خراســان جنوبى در حــوزه حوله بافى و 
كلپورگان سيستان و بلوچستان براى سفالگرى 7 هزار 
ساله  در فهرست شوراى جهانى صنايع دستى به ثبت 

رسيده اند.
اكنون شيراز، زنجان، قاسم آباد و مالير به اين شهرها 
اضافه شدند كه اين براى نخستين بار است كه شوراى 
جهانى صنايع دســتى چهار پرونده از ايران را به طور 

هم زمان مورد بررسى قرار داده است.
كشــور چين بــا ثبت 6 شــهر و روســتاى جهانى 
صنايع دستى مقام دوم را به خود اختصاص داده است.

اما اين نكته الزم به تاكيد است كه براى جهانى ماندن 
اين شهرها شرايط خاصى بايد وجود داشته باشد كه 
در صورت محقق نشــدن شرايط عنوان جهانى شدن 

از شهرها باز پس گرفته مى شود.
دســتورالعمل شــوراى راهبردى انتخاب شهرها و 
روستاهاى جهانى صنايع دستى داراى چند بند است 
كه پيش از هر چيز بايد به تعاريف ذكرشــده در آن 
اشاره كرد. شوراى راهبردى انتخاب شهرهاى جهانى 
نيز شــامل مجموعه اى از افــراد متخصص، مطلع، 
آگاه و مرتبط اســت كه بــراى تصميم گيرى نهايى 
براى پرونده هاى شــهرهاى ملى در جلسات مرتبط 
شركت مى كنند. پرونده هاى مطرح در اين شورا نتيجه 
تصميم گيرى و مصوبات شــوراى راهبردى انتخاب 

شهرهاى ملى هســتند و پس از تصويب پرونده ها، 
قابليت ارسال به شوراى جهانى صنايع دستى را براى 

ارزيابى و ثبت جهانى خواهند داشت.
 شوراى راهبردى انتخاب شهرهاى جهانى

شــوراى راهبردى انتخاب شهرهاى جهانى، به عنوان 
يكى از مهم ترين بازوهاى ثبت اين چهار شهر، داراى 
اركانى ازجمله «شــوراى راهبردى انتخاب شهرهاى 
ملى صنايع دســتى»، «كميته هاى تخصصى استانى» و 
«دبيرخانه» است. اين شــورا اختيار دارد پرونده هاى 
شــهرها و روســتاهاى پيشــنهادى را كه از مرحله 
ثبت ملى عبور كرده اند بررسى كند و شهرهايى را كه 
شــرايط الزم را دارند براى ارسال به شوراى جهانى 
صنايع دستى تأييد كند. مشخص است كه درصورت 
نيــاز به تكميل پرونده و مراجعــه مجدد به معاونت 
صنايع دستى و هنرهاى سنتى، شورا به اين امور اقدام 
مى كند و شهرهايى را كه از شرايط برخوردار نباشند 

رد مى كند.
  استانداردهاى شهر جهانى براساس ابالغ 

شوراى جهانى صنايع دستى
براساس اســتانداردهاى ابالغ شــده ازسوى شوراى 
جهانى صنايع دســتى، هر شــهرى از دنيا كه داراى 
ويژگى ها و شرايط موردنظر باشد مى تواند با تصميم 
و درخواست رسمى رؤساى دولتى شهر به عنوان شهر 
جهانى صنايع دستى (WCC) معرفى شود تا پس از 
ارزيابى هــاى به عمل آمده در هيأت داورى شــوراى 
جهانى صنايع دستى و بررسى در ميان رؤساى مناطق 
مختلف شوراى جهانى صنايع دستى و مجمع اصلى 
به عنوان شــهر جهانى صنايع دستى انتخاب و معرفى 

شود.
اســتانداردهاى شــوراى جهانى در قالب محورهاى 
كلــى «اطالعات محصــول صنايع دســتى»، «ارزش 
توليــد  در  آمــوزش  «روش هــاى  محصــوالت»، 
محصــوالت»، «وضعيت صنعتگــران و هنرمندان»، 

«برنامه هاى مشــاركت هاى خالقانــه» و «نماى كلى 
شهر» تدوين شــده كه هر يك از اين قالب هاى كلى 

نيز داراى شاخص هاى متعدد است.
  هدف از ثبت شهرهاى جهانى در شوراى جهانى

ناگفته پيداســت كه ثبت شــهرهاى جهانى در اين 
شــورا موفقيتى بزرگ براى سازمان ميراث فرهنگى، 
صنايع دســتى و گردشگرى به شمار مى رود و مزاياى 
بسيارى براى حوزه گردشگرى كشور به همراه دارد؛ 
حال آنكه اين مزايا نيازمند مقدماتى است كه درواقع 
اهداف اين اقدام به شــمار مى روند. از مهم ترين اين 
اهــداف مى توان بــه «ارتقاى جايگاه صنايع دســتى 
كشور در جهان»، «جلب حمايت مسئوالن و مديران 
روستايى، شهرى و استانى»، «توسعه زيرساخت هاى 
منطقه به منظور رشد صنايع دستى»، «ارتقاى وضعيت 
اقتصادى و معيشتى ذى نفعان صنايع دستى» و «معرفى 
صنايع دستى كشــور در داخل كشور و خارج از آن» 

اشاره كرد.
  مزاياى ثبت شهرهاى جهانى صنايع دستى
ثبت شهرهاى جهانى صنايع دســتى مزاياى بسيارى 
دارد كه مى توان آن ها را در دو شــاخه كلى «مزاياى 
اقتصادى» و «مزاياى فرهنگى و اجتماعى» دسته بندى 
كرد. مزاياى اقتصادى اين دســتاورد شــامل معرفى 
محصوالت در ســطح جهانى، تبديل شــدن به برند 
بين المللــى، فروش محصوالت در ســطح جهانى و 
درنهايت رونق كســب وكار هنرمنــدان و صنعتگران 
مى شود. ازسوى ديگر، ازجمله نتايج مزاياى فرهنگى 
و اجتماعى نيز مى توان بــه معرفى زواياى فرهنگى 
جامعه موردنظر و اســتوار شــدن پايه ملى فرهنگى 
صنايع دستى جامعه در ســطح بين المللى اشاره كرد.  
درنهايت، بايد به اين موضوع اشاره كرد كه ثبت چهار 
شهر جهانى صنايع دستى ، نه تنها مزيت هاى اقتصادى 
بسيارى براى كشور به همراه دارد، بلكه از سوى ديگر، 
يــك رويكرد فرهنگى و اجتماعى مهم و انكارناپذير 

هم هست. بدين ترتيب، اين اتفاق  شامل ارائه چهره 
واقعى ايران به عنوان كشــورى متمدن و غنى از نظر 
فرهنگى نيز هســت كه براى تحقق برنامه هاى آن و 

جهانى ماندن بايد اهتمام كرد.
قرار اســت شــهر هاى جهانى به پايــگاه جهانى 
تبديل و اعتباراتى خاص براى  شــهر هاى جهانى 
اختصاص يابد. اللجين بايد جشــنواره مخصوص 
ســفال داشته باشــد و معروف باشــد و هنرمندان 
مطرح در اين حوزه و دوســتداران ســفال از همه 
جاى دنيا در آن شــركت كنند اين در حالى است 
كه آموزش را بايد توسعه دهيم  زيرا سفال اللجين 
نيازمند اين اســت كه  روى لعاب ،بدنه؛ كار برى 
ها و  طراحى آن كار شــود . اتاق فكر اللجين در 
دبيرخانه بايد فعال شود و جلسات مستمر مسئولين 
اســتانى براى پيگيرى مشكالت شهر برگزار شود . 
ســايت شهر هاى جهانى راه اندازى ميشود  سايت 

هاى  اللجين هم بايد فعال شود.
مهم ترين دســتاورد جهانى شــدن اين بود كه سفال 
چينى از فروشگاه ها حذف شد تا اللجينى ها راحت تر 
جنس به بازار دهند و توليد بيشــتر شد اما روى اين 

مهم هم نتوانستيم آنگونه كه بايد كار كنيم .
مى توان معضالت و مشكالت اللجين را استفاده از 
طرح هــا و الگوهاى قديمى و همچنين كپى بردارى 
غيرقانونــى از طرح هــا، نبود ســاختار حمايتى از 
الگوهــا و طرح هاى ابداعى و جديد، نبود خدمات 
توسعه كسب   وكار در زمينه طراحى تخصصى سفال 
و سراميك، نبود مهارت در استفاده از نرم افزارهاى 
،CAD/CAM متعدد طراحى ســه بعدى همانند
نبــود همــكارى نظام منــد بيــن فروشــندگان و 
توليدكنندگان در مسير توليد بر اساس سليقه بازار، 
نبود مركزى براى آموزش طراحى و نبود شرايطى 
براى فــروش اينترنتى توليدات و توســعه مبلمان 

اللجين دانست.

شهر جهانى 4 ساله شد 

اللجين 
يك شهر كوچك ماند!

كارتون هايى كه به جنگ كرونا رفتند 

تازگى  به  كه  مى دهيم»  شكست  را  كرونا  «ما  كارتون  بين المللى  مسابقه   
برگزيدگانش را شناخت، با 2200 اثر راه يافته به سايت و 388 اثر براى نمايشگاه 
و كتاب به كتار خود پايان داد. توصيه به نكات بهداشتى، رعايت فاصله اجتماعى 
و ماندن در خانه از مهمترين موضوعاتى است كه در آثار كاريكاتوريست هاى 

88 كشور دنيا مورد توجه قرار گرفت.
مى دهيم»،  شكست  را  كرونا  «ما  كارتون  بين المللى  مسابقه  ايسنا،  گزارش  به 
چند روز پس از شيوع ويروس كرونا، با هم فكرى دانشگاه علوم پزشكى شيراز 

آغاز شد و سپهر سوره هنر حوزه هنرى نيز به عنوان مجرى، كار را آغاز كرد.
اين مسابقه با استقبال هنرمندان 88 كشور روبه رو و 4200 اثر دريافت شد كه 
در نخستين مرحله با 4 داور ايرانى و 5 هنرمند خارجى، داورى آثار را آغاز شد 
و در مرحله ابتدايى 2200 اثر به سايت راه يافتند. در مراحل بعدى داورى جهت 
ارائه در نمايشگاه و چاپ اثر در كتاب ويژه مسابقه، 388 اثر و در مرحله بعد 
47 هنرمند به عنوان فيناليست انتخاب شدند. در آخرين مرحله نيز 3 نفر به 

عنوان نفرات برگزيده انتخاب شدند.

ساماندهى محور گردشگرى ميدان نيايش 
بهار تا ميدان اللجين

 محور گردشگرى ميدان نيايش بهار تا ميدان اللجين ساماندهى شد 
.معاون ســرمايه گذارى و تأمين منابع ميراث فرهنگى ، صنايع دســتى 
و گردشــگرى همدان در خصوص تصويب كليــات مطالعاتى محور 
گردشــگرى، ميدان نيايش بهار تا ميدان اللجين بيان داشــت: موقعيت 
شــهردارى بهار و اللجين در ارتباط با شــهر تاريخى همدان و ســاير 
شــهرهاى گردشگرى استان سبب شده است كه در طرح هاى ناحيه اى 
در محدوده قلمرو مناسب براى گردشــگرى در استان قرار گيرد. على 
قاسمى در اين زمينه گفت : با توجه به جهانى شدن شهر اللجين در زمينه 
سفال و جذب گردشگرى و نقش بهار به عنوان يك اقمار شهر كه داراى 
مناظر باغات و زمين هاى بكر طبيعى مى باشــد، مى توان در حدواصل 

اين دو شهر ظرفيت هايى ايجاد كرد .
وى همچنين افزود : با ايجا نقش هايى مكمل در زمينه جذب گردشگرى 
و تثبيت جايگاه دو شــهر اللجين و بهار در عرصه گردشگرى به عنوان 
قطب گردشگرى در ناحيه مركزى اســتان همدان در كنار شهر همدان 

نقش كريدور گردشگرى مركزى را تقويت و بهينه كرد. 
قاســمى در ادامه بــا بيان ضرورت انجام مطالعه حاضر، بيان داشــت : 
مطالعات صورت گرفته نشــان مى دهد كه موقعيت هاى ناظر بر محور 

گردشگرى فوق را مى توان در موارد تاثيرگذار متعددى بررسى كرد .
معاون ســرمايه گذارى و تأمين منابع ميراث فرهنگى ، صنايع دستى و 
گردشــگرى همدان به موقعيت قرارگيرى بهــار، اللجين و صالح آباد ، 
در ارتباط با مجموعه شــهرى همدان اشاره كرد و گفت : موقعيت ويژه 
گردشــگرى اين منطقه در راستاى توســعه  در طرح آمايش سرزمين و 

طرح منطقه زاگرس مورد بررسى قرار دارد 
وى همچنيــن  به موقعيت كريــدورى- ارتباطى منطقــه اى و امكان 
دسترسى به شبكه هاى مقياس ملى مثل محور همدان- كرمانشاه و جاده 
كربال و شــبكه ريلى غرب كشور در سال هاى آتى اشاره كرد و گفت : 
نقش ايســتگاهى ناشى از توسعه شبكه راه آهن غرب كشور و موقعيت 
قرارگيرى در منطقه كشت فشــرده با قابليت و توان كشاورزى باال غير 

قابل انكار و البته قابل تامل و برنامه ريزى است.
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