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لزوم استفاده از نخبگان و بزرگان 
قاینات برای توسعه با برنامه

ریاســت  به عنــوان  آقــای شــافعی  انتخــاب  خبــر 
ــران ضمــن آن کــه موجــب مباهــات  ــی ای ــاق بازرگان ات
ــاید  ــود و ش ــوب می ش ــات محس ــرای قاین ــار ب و افتخ
عــده بســیاری از مــا بــا شــنیدن آن، ناخــودآگاه از 
بابــت انتخــاب فــردی از قاینــات بــه ایــن ســمت 
ــر  ــار دیگ ــم، ب ــرور و خوشــحالی کنی ــم احســاس غ مه
باعــث مطرح شــدن ایــن ســؤال در نــزد بســیاری 
از افــراد می گــردد کــه منطقــه مــا از وجــود ایــن 
افــراد چــه بهــره ای در جهــت رشــد و توســعه و 
ــود  ــًا از پتانســیل وج ــا اص ــرده اســت؟ آی پیشــرفت ب
ــا اصــوالً  ــم ی ــن جهــت بهــره گرفته ای ــراد در ای ــن اف ای
نســبت بــه اســتفاده از توانایــی، نفــوذ و... بــرای ترقــی 
قاینــات احســاس نیــاز کرده ایــم؟ همــه مــا نیــک 
ــادی در  ــاالن زی ــگان و فع ــات نخب ــه قاین ــم ک می دانی
ــان  ــه نش ــی دارد ک ــطح مل ــف در س ــای مختل عرصه ه
داده انــد قابلیت هــا و توانایی هــای بســیاری دارنــد و بــه 
همیــن جهــت شــاهد هســتیم مــدارج عالــی ترقــی در 
عرصه هــای گوناگــون را طــی کرده انــد و از طرفــی 
ــار  ــه دی ــت ب ــه خدم ــد ب ــان عاقه من ــیاری از آن بس
ــا  ــات دارای نقص ه ــار آن قاین ــتند. در کن ــش هس خوی
و کمبودهــا و مشــکاتی می باشــد کــه سال هاســت 
ــا  ــوان ب ــد و می ت ــردم می باش ــه و م ــر منطق گریبانگی
اســتفاده از ظرفیــت ایــن نخبــگان و بــزرگان در راه حــل 
اساســی و ریشــه ای بســیاری از ایــن معضــات گام هــای 
ــث و  ــر از بح ــا فرات ــه م ــا این ک ــت. ام ــی برداش اساس
شــعار چــه قــدر زمینــه را بــرای حضــور و فعالیــت آنــان 
ــرای حضــور  فراهــم کرده ایــم و توانســته ایم زمینــه را ب
و فعالیــت ایــن نخبــگان در منطقــه فراهــم کــرده و بــا 
انجــام اقدامــات متناســب مشــوق حضــور آنــان باشــیم 
و بــرای آنــان ایجــاد دلگرمــی و انگیــزه کنیــم، ســؤاالتی 
ــرای آن پاســخ های مناســبی داشــته  اســت کــه بایــد ب
ــی وجــود  ــکان طای ــت و ام باشــیم؟ اســتفاده از ظرفی
و حضــور ایــن افــراد و نخبــگان بومــی منطقــه کــه در 
ــری  ــت هســتند، ام ــگاه و منزل ــی دارای جای ســطح مل
الزم و ضــروری اســت، امــا قطعــاً نیازمنــد برنامه ریــزی 
مــدون و دقیــق و رعایــت آداب و مســائلی خــاص اســت 
ــم  ــر ه ــن ام ــرد و ای ــرار گی ــه ق ــورد توج ــد م ــه بای ک
نیازمنــد بــاور بــه لــزوم اســتفاده و کمک گرفتــن از آنــان 
و دعــوت و فراهم نمــودن زمینــه حضــور آنــان و مهم تــر 
تغییــر برخــی نظــرات و دیدگاه هــا خــاص و بعضــاً 
ــا  ــد و ت ــه می باش ــن زمین ــی در ای ــزد برخ ــط در ن غل
ــه فراهــم نشــود،  ــات الزم و اولی ــا و مقدم ــن زمینه ه ای
ــم  ــکان بهــره الزم را ببری ــن ام ــم توانســت از ای نخواهی
و از وجــود ایــن همــه نخبــه توانمنــد بــه قــول معــروف 
ــا  ــه ب ــد و البت ــان می مان ــز دادن« آن برای م ــط »پُ فق

ــود. ــیرین نمی ش ــان ش ــم ده ــردن ه حلواحلواک

سـرمقـاله
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جواد رزوینی
مدیر مسئول

بیانات منتشرنشده رهبر انقالب درباره زن و خانواده

 اساس خانواده با امواج 
بی رحمانه غرب دچار تهدید است
و  زن  مسـئله  خامنـه ای،  آیـت ا...  حضـرت  دیـدگاه  از 
خانـواده بـرای کشـور، جـزو مسـائل درجـه یـک اسـت...

سوداگران مرگ و ترویج انواع 
جدید روانگردانه ها

آشنایی با خطرات ماشروم
چنــدی پیــش در جلســه ای کــه بــا چنــد کارشــناس 

و آسیب شــناس اجتماعــی داشــتم...  

محبی:آموزش بایـد در رأس  
فعالیت های فـرهنگی وهنری 

شهرستان قـرار بگیرد
مدیــر کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی کــه بــرای جلســه 

بــا هنرمنــدان قاینــات بــه قایــن ســفر... 
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 اولین فرمانداری که برای حل مشکالت کسبه به اتاق اصناف رفت 

برگزاری جلسه بررسی مشکالت بازاربا حضور فرماندارقاینات

نشست 4 ساعته مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی با اصحاب فرهنگ و هنر قاین

پرسش ها، گالیه ها و درخواست های هنرمندان
 پاسخ ها وقول های مدیرکل
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آیت ا... جوادی آملی:
استجابت دعا، التماس دعا گفتن 

به این و آن نیست

یــت ا... جوادی آملــی بــا اشــاره بــه موضــوع دعــا آ
و این کــه دعــا بــرای قلــب شکســته اســت، 
ــه  ــد ک ــر مشــکلی دارد بدان ــر کســی ه ــت: ه گف
ــد  ــت. خداون ــرای خداس ــته ب ــرف شکس ــن ظ ای
فرمــوده اســت: مــن در دو وقــت میزبانــم، یکــی در 
مــاه رمضــان و دیگــری در زمــان حضــور حاجیــان 
در ســرزمین وحــی، امــا اگــر دلــی شکســته 
ــه  ــاره ب ــا اش ــان ب ــم. ایش ــان آن ــن میهم ــد م باش
ــه کســی اســت  ــب شکســته متوجــه ب ــه قل این ک
کــه ملکــوت همــه چیــز در دســت اوســت، افــزود: 
ــا  ــاس دع ــم و التم ــه کنی ــن و آن نال ــه ای ــر ب اگ
بگوییــم راه نیســت چــرا کــه خداونــد خــودش در 
دل شکســته قــرار دارد.  آیــت ا ... جــوادی آملــی بــا 
ــه  ــم ک ــرآن کری ــد در ق ــخن خداون ــه س ــاره ب اش
می فرماینــد: اکثــر مؤمنیــن مشــرکند، گفــت: 
همیــن کــه می گوییــم اگــر فالنــی نبــود مشــکل 
ــد اول  ــه می گوین ــا این ک ــد و ی ــل نمی ش ــا ح م
ــت،  ــرک اس ــا ش ــخص این ه ــالن ش ــدا دوم ف خ
ــیدعلی  ــت ا... س ــوم آی ــدا دوم دارد. مرح ــر خ مگ
قاضــی وقتــی میــوه ای می آورنــد می پرســید، 
ســپس  میــوه،  می گفتنــد:  چیســت،  ایــن 
ــه  ــد چ ــی آورده و نمی گفتن ــه کس ــود: چ می فرم
ــی  ــه کس ــه چ ــت ک ــوم اس ــون معل ــی داد چ کس

ــن ال...«. ــة فم ــن نعم ــم م داده »مابک
***

مــام جــواد)ع( در مراســم عقــد خــود خطبــه ای ا
ــه  ــی و جامع ــاس زندگ ــه اس ــد ک ــراد فرمودن ای
ــرت در  ــت. حض ــرار داده اس ــن ق ــر روی دی را ب
ــد و  ــود خواندن ــد ازدواج را خ ــم ازدواج، عق مراس
ــام  ــد. ام ــن کردن ــان تعیی ــز خودش ــه را نی مهری
ــی  ــر زن ــد: »ه ــه فرمودن ــن خطب ــواد)ع( در ای ج
راه  مهریــه ای دارد و مــا هــر چــه داریــم در 
ــود:  ــود فرم ــر خ ــدر همس ــه پ ــم، ب ــدا داده ای خ
ــرت را نســخه خطــی مناجــات  ــه دخت ــن مهری م
ــت ا...  ــم. آی ــرار می ده ــا)ع( ق ــام رض ــرت ام حض
جــوادی آملــی وجــود غــده طــالق در خانواده هــا 
ــای  ــر مبن ــی ب ــن زندگ ــت ســامان نیافت ــه عل را ب
دیــن دانســت و بــا اشــاره بــه مهریــه همســر امــام 
جــواد)ع( افــزود: خانــه ای کــه مهریــه زنــش ایــن 
ــود و  ــد می ش ــادی از آن متول ــرت ه ــد حض باش
ــان  ــد. ایش ــه ای راه نمی یاب ــن خان ــالق در چنی ط
ــا  ــه ای ب ــچ خان ــد: هی ــت فرموده ان ــزود: اهل بی اف
ــه  ــران نشــده اســت کــه بشــود آن را ب طــالق وی

ــرد. ــازی ک ــادگی بازس س

اخــاق     از جلســه هفتگــی  برگرفتــه  فــوق  )متــن 
اســت.( آملــی  آیت ا...جــوادی 

اخالقی تربیتی- 

ناطقنوری:
نبایدمردمرابترسانیموبهآنها

توهین،یاتحقیرشانکنیم

حجت االســام والمســلمین ناطــق نــوری در 
ــت ا...  ــت آی ــال درگذش ــن س ــم چهارمی مراس
محی الدیــن انــواری اظهــار کــرد: مرحــوم انــواری نــگاه 
مثبتــی بــه جامعــه داشــت و مــا هــم بایــد همین گونه 
باشــیم. نبایــد مــدام مــردم را بترســانیم و بــه آن هــا 
توهیــن، یــا تحقیرشــان کنیــم. نبایــد بــا مردم خشــن 
برخــورد کنیــم. پیغمبــر)ص( امیرالمؤمنیــن)ع( و امام 
حســن مجتبــی)ع( کــی این گونــه بودنــد؟ در حالــی 
کــه ایــن بــزرگان اســوه مــا هســتند مــا بایــد مثــل 
آن هــا رفتــار کنیــم. وی افــزود: »روحانیــت در تأســی 
بــه پیامبــر)ص( بــر مــردم مقــدم  هســتند، چــون مــا 
روحانیــون خودمــان راهنمای مردم هســتیم در تأســی 
بــه پیامبــر)ص( بایــد بــر دیگــران مقــدم باشــیم. علما 
ــر)ص(  ــا وارث پیامب ــتند. م ــر)ص( هس ــان پیامب وارث
ــکای  ــن و ات ــاع از حــق، دی در سختی کشــیدن ها، دف
بــه خــدا و امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر هســتیم 
ــیار  ــه)ع( بس ــر)ص( و ائم ــا پیامب ــان ب ــا فاصله م ام
زیــاد اســت، درحالــی کــه خودمــان را پیــروان آن هــا 
ــم چــه کســی  می دانیــم. وی ادامــه داد: مــن نمی دان
ــت را درآورده  ــا نیس ــن و م ــأن م ــئله ش ــه مس این ک
اســت. مــا نبایــد خودمــان را تافتــه جدابافتــه بدانیــم. 
ــا  ــم ی ــام کن ــت س ــن نیس ــأن م ــم ش ــاً بگویی مث
جلــوی کســی بلنــد شــوم. اگــر بنــا بــود پیامبــر)ص( 
این گونــه رفتــار کنــد، آیــا می توانســت موفــق شــود؟ 
ــه  ــد ب ــه امی ــه اســت ک ــرای کســانی نمون ــر ب پیغمب
ــن  ــد. ای ــت دارن ــدا و روز قیام ــه خ ــاد ب ــدا و اعتق خ
عضــو مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام بــا یــادآوری 
رفتــار شــهید مطهــری، افــزود: مرحــوم مطهــری یــک 
فیلســوف بــزرگ، مخلــص، حکیــم و فقیــه بــود، امــا 
هیــچ تشــخصی بــرای خــودش قائــل نبــود. او بــرای 
این کــه بتوانــد چنــد جــوان را جــذب کنــد در حالــی 
کــه از بســیاری از مراجــع بزرگتــر بــود بــه تهــران آمد 
ــد.  ــل ش ــه تحصی ــات مشــغول ب و در دانشــکده  الهی
ــری و بهشــتی را  ــل مطه ــی انســان هایی مث ــا وقت م
از دســت دادیــم، دیگــر کســی مثــل آن هــا نیامــد. امــا 
شــخصیتی مثــل مطهــری بــا وجــود تمــام علمــی که 
داشــت بــرای هدایــت جوانــان و مــردم خــود را پاییــن 

مــی آورد.

اخالقی اجتماعی- 

ســی نگــران رفتــار و گفتــار او نیســت. در ک
ادب و امانــت داری قابــل پیش بینــی اســت.
2- اتومبیــل خــود را بــرای عابــری کــه از خطوط 
عابــر پیــاده عبــور می کنــد، کامــاً متوقــف 
ــرای او  ــد ب ــه عه ــای ب ــون وف ــد. 3- چ می کن
جــدی اســت، بعضــاً شــب ها بــرای تحقــق عهــد، 
ــه ۵  ــرد. 4- روزان ــش نمی ب ــرده و خواب ــر ک فک
ــود  ــادت در وج ــکاندن حس ــرای خش ــه ب دقیق
خــود، برنامه ریــزی کــرده اســت. ۵- بســیار 
ــدر  ــاف دارد. 6- آن ق ــیار انص ــیار بس ــیار بس بس
بــرای خــود احتــرام قایــل اســت کــه بــه کســی 
ــرای  ــه ب ــه ۱۰ دقیق ــد. 7- روزان ــت نمی کن خیان

ــت. ــرده اس ــزی ک ــود، برنامه ری ــناخت خ ش
ــر  ــه ای دی ــه جلس ــه ب ــی ۵ دقیق ــر حت 8- اگ
برســد، بــا پیامــک بــه میزبــان اطــاع می دهــد. 
9- اطرافیــان او از این کــه نقــدی را مطــرح کننــد 

ــد. ــت می کنن ــش و امنی ــاس آرام احس
ــرگ  ــه شــبنم روی گلب ــردن ب ــرای نگاه ک ۱۰- ب
یــک گل، وقــت می گــذارد. ۱۱- دارای ثبــات 
فکــری اســت و بــه تناســب شــرایط و مخاطــب، 

ــد. ــر نمی ده ــود را تغیی ــکار و مواضــع خ اف
۱2- انســان ها را بــه خــوب و بــد تقســیم 
توانایی هــای  و  ضعف هــا  بلکــه  نمی کنــد 
ــان  ــد. ۱3- مخالف ــم می بین ــار ه ــا را در کن آن ه
را تحســین می کننــد.  او  اخــاق  او،  فکــری 
ــت  ــران را تح ــود دیگ ــار خ ــا رفت ــتر ب ۱4- بیش
ــا گفتــار. ۱۵- ظرفیــت و  تأثیــر قــرار می دهــد ت
ــکار  ــه را دارد: )۱( اف ــن جمل ــن ای شــجاعت گفت
فانــی بــا مــن بســیار متفــاوت اســت ولــی ذاتــاً 
ــجاعت  ــت و ش ــت. ۱6- ظرفی ــی اس ــرد مؤدب ف

ــی  ــکار فان ــه را دارد: )2( اف ــن جمل ــن ای گفت
ــال  ــی تابه ح ــت ول ــاوت اس ــیار متف ــن بس ــا م ب
ــد. ۱7-  ــب کن ــی و تخری ــه بدگوی ــده ام ک ندی
ظرفیــت و شــجاعت گفتــن ایــن جملــه را دارد: 
)3( افــکار فانــی بــا مــن بســیار متفــاوت اســت 
ولــی ندیــده ام کــه بــرای کســب موقعیــت بهتــر 
شــغلی و مالــی، چاپلوســی کســی را بکنــد. ۱8- 
بســیار اعتمــاد بــه نفــس دارد )۱( چــون دقیــق و 
حقوقــی صحبــت می کنــد. ۱9- بســیار اعتمــاد 
بــه نفــس دارد )2( چــون نیــازی بــه متهم کــردن 
کســی نــدارد. 2۰- بســیار اعتمــاد بــه نفــس دارد 

ــدارد. ــک شــغل بیشــتر ن )3( چــون ی
ــون  ــس دارد )4( چ ــه نف ــاد ب ــیار اعتم 2۱- بس
ــا قضــاوت  ــا ب ــا درون خــود زندگــی می کنــد ت ب

دیگــران. 22- بســیار اعتمــاد بــه نفــس دارد 
نمی مانــد.  منصبــی  در  طوالنــی  چــون   )۵(
ــازی  ــس دارد )6( نی ــه نف ــاد ب ــیار اعتم 23- بس
ــک  ــرای ی ــدارد چــون حــّد خــود ب ــر ن ــه تزوی ب
زندگــی بــا تدبیــر را می دانــد. 24- بســیار 
اعتمــاد بــه نفــس دارد )7(: چــون افــکار و مواضع 
او ارتباطــی بــه منابــع مالــی او ندارند. 2۵- بســیار 
اعتمــاد بــه نفــس دارد )8( چــون نیازهــای مالــی 

ــه حــوزۀ سیاســت نیســت. ــط ب او مرتب
ــازی  ــس دارد )9( نی ــه نف ــاد ب ــیار اعتم 26- بس
ــازی  ــرۀ ب ــون دای ــدارد چ ــران ن ــذف دیگ ــه ح ب
ــیار  ــت. 27- بس ــیع اس ــیار وس ــی او بس و زندگ
ــار  ــاری رفت ــس دارد )۱۰( انحص ــه نف ــاد ب اعتم
نمی کنــد چــون کــرۀ زمیــن را فقــط یــک نقطــه 
در خلقــت می دانــد. 28- دروغ نمی گویــد چــون 
ــود  ــول خ ــع معق ــۀ مناف ــه هم ــتگویی ب ــا راس ب
دســت یافتــه اســت. 29- مســئله یــِک زندگــی 
اســت. 3۰-  زحمت کشــیدن  و  کارکــردن  او، 

بی نیــازی در ذات و هویــت اوســت.

سی ویژگی انسان با شخصیت
دکترمحمودسریعالقلم

از دیـدگاه حضـرت آیـت ا... خامنـه ای »مسـئله 
زن و خانـواده برای کشـور، جزو مسـائل درجه 
یـک اسـت... و جامعـه اسـامی، بدون بهره منـدی از 
نهاد خانواده سـالم، سـرزنده و بانشـاط، اصـًا امکان 
پیشـرفت ندارد.90/10/14« از دیگر سـو نهاد خانواده 
و  تربیت کننـده  به عنـوان  اسـامی  انقـاب  طـراز 
نگاهـدار نیـروی مؤمن و انقابی، نقشـی کلیـدی در 
تحقـق جامعـه مؤمـن و انقابـی دارد. هفته نامـه خط 
حـزب ا... بـرای اولین بار بخشـی از بیانات ایشـان که 
در ماه هـای اخیـر در دیدار با هیئت امنای هم اندیشـی 
تحکیـم خانـواده ایراد شـده اسـت را به مناسـبت اول 
ذیحجـه، سـالروز ازدواج امیرالمؤمنیـن و حضـرت 

زهرا)س( منتشـرکرد.
***

رهبــر معظــم انقــاب اســامی در دیدار بــا هیئت 
امنــای هم اندیشــی تحکیــم خانــواده بــر 3 اصــل 
مهــم تســهیل ازدواج، جلوگیــری از متاشی شــدن 
ــل  ــای داخ ــت رفتاره ــاق( و هدای ــواده )ط خان

خانــواده تأکیــد کردنــد.
حضــرت آیــت ا ... خامنــه ای در ایــن دیــدار 
فرمودنــد: »اســاس خانــواده بــا امــواج خیلــی تنــد 
ــزل و  ــار تزل ــی دچ ــات غرب ــه تبلیغ و بی رحمان
تهدیــد اســت... بنابرایــن کار حمایــت و حراســت 
از بقــای خانــواده و حراســت از خانواده، کار بســیار 
مهمــی اســت... ایــن قضیــه، قضیه خیلــی عمیقی 
اســت. ایشــان در بخــش دیگــری از ســخنان خــود 

ــواده پرداختنــد. ــه موضــوع ســامت درون خان ب
ــن  ــر معظــم انقــاب در ای ــات رهب ــرازی از بیان ف

ــا  ــه  م ــن شــرح اســت: »... در جامع ــه ای ــدار ب دی
متأســفانه بــه تََبــع خیلــی از جاهــای دنیــا، شــأن 
ــام و در  ــر اس ــت. در نظ ــده اس ــناخته نش زن ش
ــگاه کلــیای کــه اســام دارد، زن همــان اســت  ن
ــت  ــٌۀ َو لَیَس َ ــرأَُۀ َریحان ــه  »اَلِم ــن جمل ــه در ای ک
بَِقهَرمانَــه« اســت؛ مثــل یــک گل. یــک گل، 
وجــودش الزم اســت و نگهــداری اش لوازمــی 
دارد: َو لَیَســت بِقَهَرمانـَـه؛ منظــور از قهرمــان، ایــن 

ــی  ــان یعن ــت، قهرم ــا نیس ــارف م ــان متع قهرم
ــن  ــه. ای ــس خدم ــع رئی ــی در واق ــزار؛ یعن کارگ
جــوری نیســت کــه خانــم در خانــه  شــما مســئول 
ــو به عنــوان رئیــس  خدمتگــزاری باشــد، حــاال ول
خدمــه؛ قضیــه ایــن نیســت. َو لَیَســت بِقَهَرمانــَه؛ 
قهرمــان در تعبیــرات عربــی و در اصطاحــات 
ــارت اســت از آن کســی  ــرب عب ــات ع ــِج ادبی رای
کــه ملــک شــما را برایتــان اداره می کنــد؛ یعنــی 

انجــام مي دهــد؛ وقتــی شــما  را  کارهایتــان 
ــی  ــي قهرمان ــتید، ک ــی هس ــي ملک ــب ک صاح
ــاال  ــت. ح ــوری نیس ــد زن این ج ــد؛ مي گوی داری
ــک  ــواده ای، در ی ــک خان ــر در ی ــد اگ شــما ببینی
ــگاه بشــود،  ــن چشــم ن ــا ای ــه زن ب ــه ای، ب جامع
اّوالً تکریــم او، حفــظ حرمــت او، برخــورد ماطــف 
تآمیــز بــا او و مســائل فراوانــی که دنبالش هســت، 
چقــدر موجــب مي شــود کــه زن احســاس امنیــت 
کنــد، احســاس آرامــش کنــد. در اســام نگفته انــد 
کــه زن نــرود بیــرون کار کنــد؛ اصــاً ایــن نیســت. 
ــش  ــن گرای ــن ای ــه بعضــی از مخالفی حــاال این ک
ــه این کــه شــما  اســامِی زن، فــوراً مي چســبند ب
نصــف نیــروی کار جامعــه را معّطــل مي گذاریــد، 
چنیــن چیــزی نیســت؛ کســی نگفتــه کار نکنند، 
ــا  ــد؛ منتهــا ب ــد، کار کنن اگــر مي تواننــد کار کنن
ــد؛  ــگاه کار بکنن ــن ن ــا ای ــد، ب ــد کار کنن ــن دی ای
کاری کــه بــه آن هــا محــّول مي شــود کاری باشــد 
ــب  ــد، متناس ــور در بیای ــودن ج ــا ریحانه ب ــه ب ک
ــم  ــئولیت زن ه ــن مس ــه مهمتری ــد. و البت باش
کدبانویــی اســت؛ معنــای کدبانویــی خدمتگــزاری 
نیســت، معنایــش ایــن اســت کــه محیط خانــواده 
را بــرای فرزنــدان و بــرای همســر یــک محیط امن 
ــی خــودش،  ــا مهربان ــد، ب ــان می کن و آرام و مهرب
بــا عزتــی کــه در خانــه بــرای او فــرض مي شــود... 
ــواده  ــوع خان ــدرکاران موض ــت ان ــان از دس « ایش
خواســتند کار را بلنــد مــدت ببیننــد و پی درپــی 
بــا فکرهــای ابتکارآمیــز، خروجــی کار را ماحظــه 

کننــد.

بیانات منتشرنشده رهبر انقالب درباره زن و خانواده 

اساس خانواده با امواج بی رحمانه غرب دچار تهدید است
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ق 29 ایران 32 مدل 1370 رنگ سفید و پی کی به شماره انتظامی 793 ص 15 ایران 
52 مدل 1382 رنگ مشکی متعلق به محکوم علیه به ترتیب به ارزش 30000000 
ریال و 40000000 ریال ارزیابی و با قیمت کارشناسی مبلغ هفتاد میلیون ریال توقیف 
گردیده فلذا در اجرای ماده 114 قانون اجرای احکام مدنی، در قبال محکوم به از طریق 
مزایده به فروش می رسد ) توضیح این که خودروهای مذکور در رهن نبوده و خودروی 
سپند )پی کی( مبلغ 700000 ریال خالفی و خودروی پژو 2270000 ریال خالفی و در 
پارکینگ نظام گستر و دارای هزینه پارکینگ از تاریخ توقیف می باشند(، شرایط مزایده: 
حضور  با  صبح   10 لغایت   9 ساعت  از  مورخه1395/06/27  شنبه  مزایده  جلسه   -1
طرفین و نماینده محترم دادستان در دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری قاین برگزار 
خواهد شد. 2- متقاضیان می توانند در مدت 5 روز قبل از جلسه مزایده از وسایط نقلیه 

مورد نظر بازدید به عمل آورند.
3- مزایده وفق ماده 128 قانون اجرای احکام مدنی در مورد فوق، از قیمت پایه شروع و 
به باالترین قیمت پیشنهادی واگذار و کلیه هزینه های اجرا بر عهده برنده مزایده می باشد.
به حساب سپرده  را  پیشنهادی  برنده مزایده، فی المجلس می بایست ده درصد مبلغ   -4
دادگستری تودیع و الباقی را ظرف یک ماه به حساب مذکور تودیع و فیش مربوطه را ارائه نماید.

5- چنان چه متقاضی پس از برنده شدن انصراف نماید، مبلغ واریزی ودیعه به نفع دولت 
ضبط خواهد شد.

 مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری قاین- محمدحسین بنی اسدی
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17 شهریور 1395

هفته نامه فرهنگی اجتماعی



اولیــن  کهــن  ترابــی 
بــا  کــه  بــود  فرمانــداری 
بــه  اصنــاف  اتــاق  در  حضــور 
ــرد.  ــیدگی ک ــبه رس ــکالت کس مش
ــازار  ــکالت ب ــی مش ــه بررس جلس
جــاری  ســال  شــهریور  دهــم 
کهن ترابــی  دکتــر  حضــور  بــا 
فرمانــدار شهرســتان و معاونیــن 
وی، صاحبــی رئیــس اداره صنعــت 
ــس  ــی رئی ــارت، مالک ــدن و تج مع
ــات  ــتان قاین ــاف شهرس ــاق اصن ات
اتحادیه هــای صنفــی  و رؤســای 
در محــل اتــاق اصنــاف برگــزار 

ــد. گردی
ــه  ــدم  ب ــر مق ــن خی ــی ضم مالک
بیــان مشــکالت بازاریــان پرداخــت. 
وی برخــی از مشــکالت اساســی 

کســبه را این گونــه برشــمرد:
1- اعتــراض در خصــوص عــدم 
ــتان. ــبه شهرس ــد ادارات از کس خری
بــاال  مالیاتــی  پرداخت هــای   -2
ــدوق  ــوص صن ــکالت درخص و مش

ــروش. ــزه ف مکانی
طریــق  از  کاال  فــروش   -3
عــدم  و  مجــازی  شــبکه های 
ــه. ــن زمین ــارت در ای ــرل و نظ کنت
4- نبــود نظــارت بــر کیفیــت و 
قیمــت فروش هــای دوره گــردی 
کــه در ســطح شهرســتان صــورت 

می گیــرد.
دقیــق  برنامه ریــزی  عــدم   -5
و  بازارهــا  روز  درخصــوص 
ایــن  کســبه  حــق  ضایع شــدن 
شهرســتان و نیــز اعتــراض بــه 
مالیــات  پرداخــت  عــدم  دلیــل 
و حــق عضویــت، ارائــه اجنــاس 
نیــز  و  معیــوب  و  غیراســتاندارد 

ــیله  ــاق به وس ــای قاچ ــه کااله ارائ
)افغانســتان( بیگانــه  اتبــاع 

6- کمبــود روزبــازار درخصــوص 
ارائــه میــوه و تره بــار در ســطح 

شهرســتان.
قیمــت  نــرخ  اختــالف   -7
و  دیگــر  اســتان های  بــا  مــرغ 
ــرغ  ــازی ورود م ــت آزادس درخواس
اســتان. خــود  شهرســتان های  از 
از  کاالهــا  پخــش  و  توزیــع   -8
ــای  ــدور فاکتوره ــا و ص کارخانه ه

غیرواقعــی.
درخصــوص  صاحبــی  ادامــه  در 
مشــکالت اصنــاف نیــز مطالبــی را 
ایــراد نمــود و هــر یــک از رؤســای 
و  مســائل  صنفــی  اتحادیه هــای 
ــور  ــود را به ط ــف خ ــکالت صن مش

ــد. ــرح نمودن ــفاف مط ش
ــت:  ــه گف ــن جلس ــدار در ای فرمان
اصلــی  و  اساســی  رکــن  بــازار 
مــردم  معیشــت  و  اقتصــاد 
مســئولین  لــذا  می باشــد. 
ذیربــط بــا تعامــل و همــکاری 

بایســتی  کســبه  و  بازاریــان 
ضمــن فرهنگ ســازی در رابطــه 
آمــوزش  مشــتری،  جــذب  بــا 
نویــن  روش هــای  فراگیــری  و 
بازاریابــی و فــروش کاال و خدمــات 
ــن در  ــردم و هم چنی ــوم م ــه عم ب
راســتای رعایــت احتــرام و تکریــم 
مشــتریان بــه ویــژه روســتاییان 
تــالش  پیــش  از  بیــش  عزیــز 
ــه این کــه  ــا اشــاره ب نماینــد. وی ب
مشــکالتی  و  مســائل  از  برخــی 
ــث  ــود دارد؛ بح ــازار وج ــه در ب ک
ــح  ــت؛ تصری ــی اس ــائل فرهنگ مس
کــرد: دولــت قصــد دخالــت در 
بــازار را نــدارد و مــا بــه نظــم 
ــم و  ــاد داری ــازار اعتق خودجــوش ب
ــت  ــارت و هدای ــه نظ ــت وظیف دول
هم چنیــن  و  دارد  عهــده  بــر  را 
شــرایط  از  برون رفــت  بــرای 
فعلــی و رکــود بــازار و افزایــش 
ــت از  ــن حمای ــت ضم ــد، دول تولی
ــی،  ــش خصوص ــرمایه گذاری بخ س
بســترها و زمینــه حضور آنــان را در 

حــوزه اقتصــادی فراهــم می نمایــد 
ــگاه  ــازار جای کــه در ایــن راســتا، ب
ــر عهــده  و نقــش بســیار مهمــی ب
دارد. کهن ترابــی بــا اشــاره بــه 
ــتان  ــک شهرس ــات، ی ــه قاین این ک
ــار تاریخــی  گردشــگری و دارای آث
گفــت:  می باشــد؛  توجــه  قابــل 
ــازار بایــد  ــرای رونــق اقتصــادی ب ب
نســبت بــه جــذب گردشــگران 
برنامــه داشــته باشــید و بســتر 
در  را  آنــان  حضــور  زمینــه  و 
ــکاری  ــل و هم ــا تعام شهرســتان ب
همــه صنــوف مهیــا نماییــد. در 
ایــن راســتا تــالش مــا در دو ســال 
گذشــته بــر ایــن بــوده اســت 
ــا  ــگری را احی ــق گردش ــه مناط ک
ــعه  ــرای توس ــت: ب ــم. وی گف کنی
شهرســتان نبایــد نگاهمــان بــه 
بیــرون باشــد؛ همــه بایــد در کنــار 
هــم منیت هــا را کنــار بگذاریــم 
و بــا انســجام و همدلــی بــرای 
توســعه شهرســتان قاینــات تــالش 
بیــان  هم چنیــن  وی  نماییــم. 
داشــت: کلیــه اصنــاف بایســتی 
ــرا  ــه چ ــد ک ــی نماین آسیب شناس
برخــی از شــهروندان از دیگــر نقاط 
کشــور برخــی خریــد هــا را انجــام 
می دهنــد. در ابتــدای ایــن جلســه 
هــر یــک از رؤســای ادارات صنعت، 
ــاف  ــاق اصن ــارت و ات ــدن و تج مع
گزارشــی از عملکــرد ســال گذشــته 
ــاری  ــال ج ــای س ــم برنامه ه و اه
بیــان نمودنــد و در ادامــه نیــز 
ــای  ــای اتحادیه ه ــک از رؤس ــر ی ه
صنفــی بــه بیــان اهــم مســائل 
ــود  ــازار وج ــه در ب ــکالتی ک و مش

پرداختنــد. دارد؛ 

برگزاری جلسه ستاد
 بزرگداشت دهه والیت

ــت  ــه والی ــتاد بزرگداشــت ده جلســه س
ــتان  ــئولین ادارت شهرس ــور مس ــا حض ب
برگــزار شــد.  قایــن  امام جمعــه  دفتــر  در 
ــتاد  ــر س ــی دبی ــا اصفهان ــام رض حجت االس
غدیــر شهرســتان قایــن بــا اشــاره بــه اهمیــت 
ــی از ادارات  ــه از برخ ــا گای ــر و ب ــد غدی عی
ــازی  ــه فضاس ــبت ب ــته نس ــال گذش ــه س ک
ــته اند  ــی نداش ــه اقدام ــن زمین ــب در ای مناس
ــازار شهرســتان کــه در شــأن  و نیــز فضــای ب
اعیــاد قربــان تــا غدیــر فضاســازی نشــده بــود، 
از مســئولین خواســت تــا همان گونــه کــه 
ــران در  ــت داده و مدی ــت اهمی ــه دول ــه هفت ب
برنامه هــا حضــور فعالــی داشــتند، در ایــن 
برنامــه مهــم و بــا اهمیــت حضــور فعــال  

ــند. ــته باش داش
وی بــا اشــاره بــه برنامه هــای ایــام عیــد 
غدیــر گفــت: امســال شهرســتان قایــن در ایــام 
غدیــر تــا قربــان میزبــان دو تــن از میهمانــان 
ــوری و  ــه مح ــود و برنام ــد ب ــوری خواه کش
ــا حضــور حجت االســام  ــر ب ــژه ســتاد غدی وی
ــع  ــجد جام ــی در مس ــی گلپایگان ــن صاف حس

ــزار خواهــد شــد. ــن برگ قای
وی افــزود: هم چنیــن در یکــی از روزهــای 
ــان  ــی از کارشناس ــان یک ــر میزب ــاد غدی اعی
بــه شــبهات شــبکه جهانــی  پاســخگویی 

ــود. ــم ب ــت خواهی والی
ــعبانیه در  ــاد ش ــن های اعی ــزاری جش وی برگ
کلیــه مســاجد، همایــش طــاب و روحانیــون، 
ــا  ــن ب ــای صالحی ــش حلقه ه ــزاری همای برگ
ــواده  ــا خان ــدار ب ــات غدیرشناســی، دی موضوع
شــهدای ســادات، تجلیــل از ســادات ایثارگــر، 
برگــزاری همایــش خانوادگــی پیــاده روی، 
برگــزاری  صلواتــی،  ایســتگاه های  برپایــی 
ــه  مســابقات فرهنگــی، اعــزام تیــم پزشــکی ب
مناطــق محــروم و... را از اهــم برنامه هــای 
ــی  ــت ا... اصفهان ــرد. آی ــر ک ــر ذک ــتاد غدی س
ــن جلســه اظهــار  ــز در ای ــن نی امام جمعــه قای
داشــت: پیــروزی انقــاب اســامی بــه برکــت 
ــت  ــه جهانی ــت و هم ــوده اس ــه ب ــت فقی والی
ــه  ــی ک ــت و وحدت ــه امنی ــد ک ــز می دانن نی
ــایه  ــت در س ــرار اس ــران برق ــردم ای ــن م بی
ــوده اســت. وی بیــان داشــت:  والیــت فقیــه ب
منشــاء والیــت فقیــه، روز عیــد ســعید غدیــر 
ــد  ــه و روز عی ــی فقی ــت ول ــه برک ــت و ب اس
ســعید غدیــر منافــع بســیار زیــادی در ایــران 

ــم. داری

مذهبی

 اولین فرمانداری که برای حل مشکالت کسبه به اتاق اصناف رفت 

برگزاری جلسه بررسی مشکالت بازار
با حضور فرماندارقاینات

ارشــاد  و  فرهنــگ  مدیــرکل 
خراســان جنوبی  اســامی 

بــا هنرمنــدان  بــرای جلســه  کــه 
ــود.  ــن ســفر نمــوده ب ــه قای ــات ب قاین

ــدان  ــا هنرمن ــه ب ــن جلس ــس از ای پ
ــری  ــی و هن ــه فرهنگ ــن از مؤسس قای
به عنــوان  قاینــات  فــردای  طنیــن 
اولیــن مؤسســه فرهنگــی و هنــری 
ــدار  ــن دی ــود. در ای ــد نم ــن بازدی قای
هنــری  معــاون  زمــزم  ســیدعلی 
اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی 
اردوان  ســیدجال  خراســان جنوبی، 
رئیــس اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی 
قایــن و نیــز زردی عضــو شــورای شــهر 
قایــن حضــور داشــتند. محبــی در ایــن 
بازدیــد ضمــن ابــراز خرســندی از 
تأســیس  اولیــن مؤسســه فرهنگــی و 
ــتان  ــوره در شهرس ــد منظ ــری چن هن
ــت  ــه می بایس ــت: مؤسس ــات، گف قاین
در  خــود  ظرفیت هــای  تمامــی  از 
ــی و  ــداف فرهنگ ــبرد اه ــت پیش جه

هنــری شهرســتان اســتفاده نماید. وی 
ــی  ــات فرهنگ ــم مؤسس ــش مه ــه نق ب
فعالیت هــای  انجــام  در  هنــری  و 
و  پرداخــت  هنــری  و  فرهنگــی 
ــد در  ــوزش بای ــه آم ــرد ک ــد ک تأکی
ــری  ــی و هن ــای فرهنگ رأس فعالیت ه
اســتفاده  بگیــرد.  قــرار  شهرســتان 
پیشکســوت  هنرمنــدان  تجربــه  از 
شهرســتان و تربیــت نیــروی متخصص 
ازجملــه برنامه هایــی اســت کــه در 
می بایســت  مؤسســه  فعالیت هــای 
ــده شــود. وی تأکیــد کــرد کــه  گنجان
ــای فاخــر فرهنگــی  ــزاری برنامه ه برگ
ــه  ــورد توج ــتان م ــری در شهرس و هن
قــرار بگیــرد. وی نقــش مؤسســه را 
در اشــاعه فرهنــگ و هنــر شهرســتان 

ــرد. ــی ک ــم ارزیاب مه

ــه  ــت صمیمان ــن نشس دومی
ــاد  ــگ و ارش ــرکل فرهن مدی
اصحــاب  بــا  اســتان  اســامی 
فرهنــگ و هنــر شهرســتان قایــن 

ــد. ــزار ش برگ
هنرمنــدان  گایــه  مهم تریــن 
از  ســاعته   4 جلســه  ایــن  در 
مصوبــات  اجرایی شــدن  عــدم 
ــر  ــاون وزی ــش مع ــفر کاراندی س
ــامی در 2  ــاد اس ــگ و ارش فرهن
ســال گذشــته بــود کــه مدیــرکل 
ــات ســفر  پاســخ داد، تمــام مصوب
کاراندیــش بــه قایــن اجرایــی 
شــده اســت. البتــه پاســخ های 
از  برخــی  مــورد  در  محبــی 
ــین  ــه ماش ــات ازجمل ــن مصوب ای
ــدل  ــه م ــه ب ــری ک ــر کیلومت صف
86 تبدیــل شــده بــود و قــول 
مســاعد حمایــت و خریــد کتــاب 
محلــی  و  بومــی  ناشــران  از 
در  حتــی  کاراندیــش،  توســط 
را  برخــی  اردیبهشــت،  جلســه 

ــرد. ــع نک قان
در  کــه  مباحثــی  دیگــر  از 
ایــن جلســه مجــدداً هماننــد 
ــا  ــی ب ــدار محب ــی دی جلســه قبل
ــد،  ــرح ش ــن مط ــدان قای هنرمن
دودســتگی ایجــاد شــده بیــن 
کارمنــدان اداره فرهنــگ و ارشــاد 
بی احترامــی  و  قایــن  اســامی 
بــه پیشکســوتان عرصــه هنــر 
پاســخ  در  محبــی  کــه  بــود 
ــدارد  ــت: دودســتگی وجــود ن گف
بــه  بی احترامــی  مــورد  در  و 
پیشکســوتان هنــر اگــر فقــط 
یــک مــورد در ایــن زمینه بشــنوم 

ثابــت شــود قســم  و مســتند 
ــه ای  ــه لحظ ــورم ک ــه می خ جال
درنــگ نخواهــم کــرد و بی درنــگ 
شــخص خاطــی را عــزل خواهــم 
ــه ســؤاالت  کــرد. وی در پاســخ ب
یکــی از خبرنگاران شهرســتان در 
مــورد عــدم وجــود زیرســاخت ها 
ــن در  ــرق و تلف ــه: آب و ب ازجمل
مجتمــع فرهنگــی هنــری ارشــاد 
قایــن گفــت: قطعــاً مــا تمــام 
گرفته ایــم  نظــر  در  را  جوانــب 
از  کامــل  بهره بــرداری  تــا  و 
ــول  ــاس ق ــه و براس ــن مجموع ای
ایــن  تمامــی  قایــن  فرمانــدار 

ــد. ــد ش ــرف خواه ــوارد برط م
محبــی در پاســخ بــه ســؤالی 
مبنــی بــر این کــه در شــورای 
شهرســتان  عمومــی  فرهنــگ 
ــای  ــی و تحــرک در برنامه ه پویای
دیــده  شهرســتان  فرهنگــی 
شــورای  در  و  نمی شــود 
شهرســتان  عمومــی  فرهنــگ 
ــاخصی را  هیچ گونــه فعالیــت ش

ــت: شــورای  ــاهد نیســتیم، گف ش
شهرســتان  عمومــی  فرهنــگ 
ــام  ــور ام ــود حض ــا وج ــن ب قای
ــت  ــوان ریاس ــن به عن ــه قای جمع
شــورا از شــوراهای موفــق اســتان 
اســت و هــر بخشــنامه ای در ایــن 
ــب برســد حکــم  ــه تصوی شــورا ب
ــورد  ــاً در م ــون را دارد و قطع قان
موضوعاتــی کــه بایــد شهرســتانی 
شــود  مطــرح  شــورا  ایــن  در 
آمــار دقیقــی نــدارم امــا شــورای 
شهرســتان  عمومــی  فرهنــگ 
تاکنــون بــه خوبــی کارکــرده 

ــت. اس
درخواســت کاس هــای آموزشــی 
ــدان، توجــه بیشــتر  ــرای هنرمن ب
بــه مؤسســات قرآنــی، درخواســت 
درخواســت  هنــر،  دانشــکده 
تعمیــر و تجهیــز تنهــا ســالن 
شهرســتان  هنــری  فرهنگــی 
قایــن، درخواســت کمــک جهــت 
و  کوتــاه  فیلم هــای  تولیــد 
فیلم هــای مســتند، درخواســت 

ــن  ــت تمری ــب جه ــکان مناس م
ــتان  ــیقی شهرس ــای موس گروه ه
و... از دیگــر مــواردی بــود کــه در 
ایــن جلســه مطــرح شــد و مدیــر 
کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی 
ضمــن آن کــه بــا صبــر و حوصلــه 
بــه تمامــی آن هــا گــوش داد 
ــاق  ــه اتف ــدان را ب ــخ هنرمن پاس
آقــای زمــزم معــاون امــور هنــری 
ارشــاد  کل  اداره  ســینمایی  و 
داد. زمــزم از همــه هنرمنــدان 
ــود را  ــای خ ــا طرح ه ــت ت خواس
بــه اداره کل ارائــه دهنــد و پــس 
امــکان  صــورت  در  بررســی  از 
انجمــن  بــا  را  الزم  همــکاری 
ســینمایی و تئاتــر شهرســتان نیز 
خواهــد داشــت. وی در پاســخ بــه 
هنرمنــدان  از  یکــی  ســؤال 
اعتبــارات  این کــه  بــر  مبنــی 
ــری  ــای هن ــای انجمن ه هزینه ه
خــارج  شهرســتان  حســاب  از 
مطمئــن  گفــت:  اســت  شــده 
ــی  ــم ریال ــچ رق ــه هی ــید ک باش
ــتان  ــز اس ــه مرک ــتان ب از شهرس
ــه  ــن هزین داده نشــده اســت و ای
ــری  ــای هن ــه انجمن ه ــدداً ب مج
ــد.  ــد ش ــز خواه ــتان واری شهرس
در ایــن دیــدار جمــع زیــادی 
ــیقی،  ــه موس ــدان عرص از هنرمن
تئاتــر، نمایــش، فیلــم، رســانه 
ــر  ــا مدی ــود را ب و.... مشــکات خ
کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی 
ــئولین  ــتند و مس ــان گذاش در می
اســتانی قــول پیگیــری و تــا حــد 
حــل  برطرف نمــودن  امــکان 

مشــکات را دادنــد.
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محبی:آموزش باید در رأس فعالیت های فرهنگی وهنری شهرستان قرار بگیرد

آفتاب  نیــوز- طبــق آمــار ســازمان میــراث فرهنگــی 
ــگری  ــه گردش ــه نمون ــگری، ۱۱68 منطق و گردش
وجــود دارد کــه ۱۱6۱ منطقــه در زمــان دولــت گذشــته 
ــاب  ــات، انتخ ــت اصاح ــر در دول ــه دیگ ــت منطق و هف
ــال ۱382  ــه در س ــرح اولی ــق ط ــدند. طب ــب ش و تصوی
ــت  ــود نهای ــرار ب ــگری، ق ــه گردش ــق نمون ــرای مناط ب
2۰۰ منطقــه در کشــور انتخــاب شــود، امــا در ۱۰ ســال 
ــدور  ــی در ص ــای غیراصول ــت و دلبازی ه ــته، دس گذش
مصوبــه بــرای ایــن مناطــق، شــمار آن را از کنتــرل خارج 
ــم  ــط یک ده ــر فق ــال حاض ــه در ح ــوری ک ــرد، به ط ک
ــده  ــرمایه گذاری ش ــی و س ــاز اجرای ــق وارد ف ــن مناط ای
کــه البتــه همان هــا هــم هنــوز بــه نتیجــه قطعــی 

نزدیــک نشــده اند.
و  نمونــه  مناطــق  مدیــرکل   - تاجیــک  جــال 
ســرمایه گذاری  معاونــت  گردشــگری  زیرســاخت های 
ســازمان میــراث فرهنگــی و گردشــگری - کــه از ســال 
بــا مشــارکت اســتان ها، ســاماندهی مناطــق   ۱393

نمونــه گردشــگری را آغــاز کــرده اســت، درباره دســتاورد 
ــق  ــداد از مناط ــت: آن تع ــنا، گف ــه ایس ــی ب ــن ارزیاب ای
نمونــه گردشــگری کــه ســرمایه گذار بنــا بــه دلیلــی بــه 
هیــچ عنــوان اجــازه ورود پیــدا نکــرده بــود و یــا به خاطــر 
موانعــی بــه مرحلــه عملیاتــی نرســیده بــود، از کل مناطق 
ــت، کســر  ــت دول ــه هیئ ــه گردشــگری دارای مصوب نمون
ــگری  ــه گردش ــه نمون ــه 437 منطق ــًا ب ــه فع ــد ک ش
ــه  ــد ک ــی بودن ــا مناطق ــزود: این ه رســیده اســت. وی اف
دولــت وقــت بــدون نظــر کارشناســی انتخــاب کــرده کــه 
برخــی از آن هــا یــا جــزو مســتثنیات اراضــی، ذخیــره گاه 
ــا  ــد و ی ــاص بودن ــع خ ــت محیطی و مناب ــرژی و زیس ان
در اطــراف ســدهای مهــم و حتــی در زمین هــای مــردم 
ــی، ســرمایه گذار  ــن موانع ــرار داشــتند و به خاطــر چنی ق
ــن مناطــق کاری انجــام دهــد.  اصــًا نمی توانســت در ای
ــته ای  ــب بس ــق در قال ــن مناط ــد ای ــرار ش ــزود: ق وی اف
ــب  ــد و تصوی ــا تأیی ــا ب ــه شــود ت ــت ارائ ــه هیئــت دول ب
ــی خــارج شــود. ــه از فهرســت اصل ــداد منطق ــن تع آن، ای

در 53  بــرای خلــع ســرمایه گذار  درخواســت 
ــگری: ــه گردش ــه نمون منطق

ــرای ۵3  ــاماندهی، ب ــن س ــه ای ــزود: در ادام ــک اف تاجی
ــع ســرمایه گذار  ــه گردشــگری تقاضــای خل منطقــه نمون
شــده، چــرا کــه از زمــان تصویــب ایــن مناطــق، اقدامــی 
ــه اســت.  از ســوی ســرمایه گذار منتخــب صــورت نگرفت
ــت کار  ــر دول ــه ب ــا تکی ــرمایه گذار ب ــود س ــرار ب ــر ق اگ
ــان،  ــت خودش ــدان دول ــه کارمن ــرد ک ــش بب ــود را پی خ
ــن  ــرای همی ــد. ب ــت می گرفتن ــه دس ــق را ب ــن مناط ای
درخواســت داده ایــم بــا صــدور فراخوانــی طبــق قوانیــن 
موجــود، بــرای انتخــاب ســرمایه گذار جدیــد اقــدام 

شــود.
تاجیــک گفــت: تاکنــون در کمتــر از ۱۰۰ منطقــه نمونــه 
ــده  ــاز ش ــعه آغ ــاخت و توس ــات زیرس ــگری عملی گردش
و بــه اصطــاح بــا محوطه ســازی، ایجــاد ســازه های 
ســبک و یــا ســنگین، آن منطقــه زخمــِی کار شــده 

اســت.

ــی  ــه بررس ــات در جلس ــدار قاین فرمان
ــان  ــوزه درم ــکات ح ــائل و مش مس
مســئولین  حضــور  بــا  کــه  قاینــات 
ــتان و  ــان شهرس ــت و درم ــبکه بهداش ش
متخصصیــن حــوزه درمــان شهرســتان 
برگــزار گردیــد؛ بــا تشــکر از زحمــات 
ــاره  ــا اش ــتان، ب ــکی شهرس ــه پزش جامع
ــه  ــه محرومیــت قاینــات و نیــز این کــه ب ب
ــات  جهــت پراکندگــی شهرســتان، مراجع
مضاعــف  تــاش  باعــث  مــردم  زیــاد 
مجموعــه پزشــکی در جهــت ارائــه خدمات 
بهداشــتی و درمانــی بــه عمــوم مــردم 
گردیــده اســت، گفــت: مشــکات قاینــات 
در حــوزه بهداشــت و درمــان، زیرســاختی 
ــوم  ــدگاه عم ــزود: دی ــی اف اســت. کهن تراب
مــردم شهرســتان را بایســتی بــه عملکــرد 
جامعــه پزشــکی تغییر داد و فرهنگ ســازی 
ــن خصــوص توســط مســئولین  الزم در ای
صــورت پذیــرد؛ بایســتی بــا همــت و تاش 
ــت  ــگاه مثب ــژه ن ــه وی ــئولین، ب ــه مس هم
مســئولین دانشــگاه علــوم پزشــکی اســتان 
ــه همــه شهرســتان ها در رابطــه  نســبت ب
ــوزه  ــاخت های الزم در ح ــن زیرس ــا تأمی ب

بهداشــت و درمــان، بســتر و زمینــه حضــور 
پزشــکان متخصــص در شهرســتان فراهــم 
ــه منظــور  ــرد: ب گــردد. وی خاطرنشــان ک
ــهروندان و  ــه ش ــتر ب ــانی بیش خدمت رس

کم نمــودن مســئولیت و زحمــات پزشــکان 
ــه نیروهــای متخصــص  شهرســتان، از کلی
ــور  ــاط کش ــایر نق ــه در س ــتان ک شهرس
مشــغول خدمتنــد؛ دعــوت بــه عمــل 

ــم. آورده ای
وی افــزود: اجــرای طــرح تحــول ســامت 
ــه قشــر محــروم  ــی ب کمــک بســیار بزرگ
جامعــه نمــود؛ ولــی بــه دلیــل عــدم 
برخــی زیرســاخت های الزم بــا مســائل 
و مشــکاتی هــم مواجــه بــوده اســت. وی 
ــکاتی  ــری مش ــک س ــت: ی ــان گف در پای
کــه مــا در شهرســتان داریــم بــه فرهنــگ 
جامعــه و دیــدگاه شــهروندان مرتبط اســت 
ــا تحــول فرهنگــی و شــخصیتی در  کــه ت
تــک تــک افــراد صــورت نگیــرد و ارتبــاط 
بیــن مــردم، مســئولین و جامعــه پزشــکی 
به درســتی اتفــاق نیفتــد؛ خیلــی از مســائل 
و مشــکات در حوزه هــای مختلــف حــل و 
فصــل نخواهــد شــد. در ابتــدای این جلســه 
ــی از  ــه گزارش ــا ارائ ــوکتی فرد ب ــر ش دکت
عملکــرد ســال گذشــته شــبکه بهداشــت و 
ــای ســال جــاری،  ــان برنامه ه ــان و بی درم
بــه بیــان اهــم مســائل و مشــکات حــوزه 
بهداشــت و درمــان شهرســتان پرداخــت و 
ــان  ــه بی ــک از پزشــکان ب ــر ی ــه ه در ادام
ــا آن در  ــه ب ــکاتی ک ــائل و مش ــم مس اه
ســطح جامعــه مواجــه هســتند؛ پرداختنــد.

۴۳۷ منطقه نمونه گردشگری خط می خورند

فرماندار: دیدگاه عموم مردم شهرستان را 
بایستی به عملکرد جامعه پزشکی تغییر داد

۳ گزارش خبری
هفته نامه فرهنگی اجتماعی
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برگزاری جلسه بررسی راه اندازی 
جهاد دانشگاهی در قاین

 

ــدار در  ــی فرمان ــور عمران ــزی و ام ــاون برنامه ری مع
جلســه بررســی و راه انــدازی واحــد جهــاد دانشــگاهی 
در قاینــات کــه بــا حضــور رئیس جهاد دانشــگاهی اســتان 
برگــزار شــد؛ اظهــار داشــت: قاینــات بــا داشــتن ۵ هــزار 
دانشــجو، 8 واحــد دانشــگاهی و واحدهــای صنعتــی مانند 
فــوالد قاینــات و نیــروگاه و دیگــر واحدهــای تولیــدی و دو 
محصــول اســتراتژیک زرشــک و زعفــران؛ بســتر و زمینــه 
بســیار خوبــی بــرای راه انــدازی جهــاد دانشــگاهی را دارد.  
امینــی افــزود: جهــاد دانشــگاهی می توانــد به عنــوان 
موتــور محرکــه بخــش آمــوزش عالــی در مباحــث 
ــز  ــه مراک ــد و مجموع ــل نمای ــی عم ــی و آموزش پژوهش
ــت  ــن ظرفی ــد از ای ــی می توانن ــوزش عال دانشــگاهی و آم
جهــت فعالیت هــای آموزشــی و پژوهشــی اســتفاده کننــد.
ــه  ــن جلس ــز در ای ــتان نی ــگاهی اس ــاد دانش ــس جه رئی
گفــت: باتوجــه بــه درخواســت مســئولین شهرســتان، بــر 
ــاخت های الزم  ــودن زیرس ــا فراهم نم ــا ب ــدیم ت ــن ش ای
ازقبیل ســاختمان و دیگر امکانات الزم از ســوی مســئولین 
شهرســتانی، پیگیــری الزم در خصــوص راه انــدازی واحــد 
جهــاد دانشــگاهی در قاینــات را در دســتور کار قــرار دهیم. 
ــر کشــور  ــاد دانشــگاهی در سراس ــان داشــت: جه وی بی
بیــش از 43 واحــد جهــاد دانشــگاهی اســت کــه در مراکــز 
اســتان ها مســتقر هســتند. هم چنیــن جهــاد دانشــگاهی 
2۵ پژوهشــکده، 3 پژوهشــگاه، 27 مؤسســه، 2 پــارک علم 
و فنــاوری، ۱4 شــرکت دانــش بنیــان دارد و بیــش از ۱۰۰ 
ــال  ــاد دانشــگاهی درح ــزار دانشــجو در کشــور در جه ه
ــه این کــه جهــاد  ــا اشــاره ب تحصیــل هســتند. صادقــی ب
دانشــگاهی 8۰ درصــد هزینه هــای آن از درآمدهــای خــود 
مؤسســه اســت و فقــط2۰ درصــد توســط دولــت کمــک 
می شــود، گفــت: در ایــن زمینــه بایــد بــه دنبــال طرح هــا 
و پژوهش هایــی باشــیم کــه درآمدزایــی نیز داشــته باشــد. 
وی اظهــار داشــت: در صورتــی کــه مســئولین شهرســتان 
قایــن بــا درخواســت های مــا جهــت واگــذاری ســاختمانی 
در بهتریــن نقطــه شــهر بــا ۱۰۰۰ مترمربــع زیربنــا و نیــز 
واگــذاری مکانــی بــه متــراژ 2۰۰ متــر زیربنــا در یکــی از 
دانشــگاه های شهرســتان موافقــت کننــد، راه انــدازی واحــد 
ــرار  ــتورکار ق ــتان را در دس ــگاهی در شهرس ــاد دانش جه
ــاد  ــدازی جه ــورت راه ان ــزود: در ص ــی اف ــرد. صادق می گی
دانشــگاهی در شهرســتان قایــن قــول می دهیــم کــه هیچ 
نیرویــی از ســایر شــهرهای اســتان و مرکــز اســتان جــذب 
نشــود و نیروهــای جــذب شــده فقــط بومــی شهرســتان 

 . شند با

برنامه های هفته تعاون در قاین

ــن  ــی قای ــاه اجتماع ــاون و رف ــس اداره کار، تع رئی
بــا اعــام برنامه هــای هفتــه تعــاون گفــت: در 
آغازیــن روز از هفتــه تعــاون، تعــدادی از تعاون گــران 
ــت. وی  ــد داش ــدار خواهن ــتان دی ــه شهرس ــا امام جمع ب
برگــزاری مســابقه ویــژه هفتــه تعــاون بــا عنــوان تعــاون 
و اقتصــاد مقاومتــی، برگــزاری مســابقات فوتســال والیبــال 
چهارجانبــه بیــن شــرکت های تعاونــی شهرســتان، بازدیــد 
مســئولین شهرســتان از تعدادی از تعاونی های شهرســتان 
و بررســی مشــکات پیــش روی تعاونی هــا، برگــزاری 
ــوع  ــا موض ــتان ب ــاون شهرس ــعه تع ــتاد توس ــه س جلس
بررســی مشــکات تعاون گــران، غبارروبــی مــزار شــهدا و 
برگــزاری زیــارت عاشــورا در جــوار امــام زاده زیــد، شــرکت 
تعاون گــران در نمــاز جمعــه و.. را از اهــم برنامه هــای 
هفتــه تعــاون اعــام کــرد. وی افــزود: امســال باتوجــه بــه 
ــش  ــا همای ــود در ادارات و نهاده ــادی موج ــرایط اقتص ش
تجلیــل از تعاونی هــای برتــر شهرســتانی در قایــن برگــزار 
نخواهــد شــد و در همایــش اســتانی کــه بــا حضــور معاون 

روابــط کار وزیــر برگــزار خواهــد شــد از تعاونی هــای برتــر 
شهرســتان قایــن تجلیــل خواهــد شــد. وی افــزود: از بیــن 
ــتان  ــر از شهرس ــی برت ــتان 3 تعاون ــر اس ــی برت ۱3 تعاون
ــی شهرســتان در  ــه از حضــور 8 تعاون ــن اســت. زنگن قای
ــر داد. ــتان خب ــای اس ــای تعاونی ه ــگاه توانمندی ه نمایش

کشف بیش از ۳0 کیلو گرم
تریاک در قاین

فرمانــده انتظامــي شهرســتان قایــن گفــت: مأمــوران 
ایــن فرماندهــی، هنــگام کنتــرل خودروهــای عبوری 
ــد مشــکوک و  ــتگاه پرای ــک دس ــه ی ــی، ب ــور فرع در مح
ــرهنگ  ــد. س ــف کردن ــی متوق ــت بازرس ــودرو را جه خ
واعظــی اظهــار داشــت: مأمــوران در بازرســی خــودرو 3۰ 
کیلــو و 4۰۰ گــرم تریــاک را کشــف کردنــد. وی افــزود: در 
ایــن رابطــه خــودرو توقیــف، تعــداد یــک متهم دســتگیر و 
بــا تشــکیل پرونــده جهت ســیر مراحــل قضایی بــه دادگاه 

معرفــی شــد.

 کشف پیاز قاچاق زعفران
فرمانــده انتظامــي شهرســتان قایــن گفــت: مأمــوران 
ــا کســب خبــر مبنــی  انتظامــي شهرســتان قایــن، ب
بــر حمــل پیــاز زعفــران قاچــاق توســط یــک کامیــون در 
ــایی و  ــودرو را شناس ــی و خ ــوع را بررس ــتان موض شهرس
ــد. ســرهنگ واعظــی افــزود: در بازرســي از  متوقــف کردن
کامیــون ،پنــج تــن پیــاز زعفــران قاچاق کــه فاقــد هرگونه 
مجــوز حمــل بــود، کشــف کردنــد کــه کارشناســان ارزش 
ریالــي کاالي کشــف شــده را ۱۵۰ میلیــون ریــال بــرآورد 
کردنــد. وی تصریــح کــرد: در ایــن رابطــه یــک دســتگاه 
خــودرو توقیــف و متهــم پــس از تشــکیل پرونــده جهــت 
ســیر مراحــل قانونــي بــه مراجــع قضایــي معرفــي شــد.

برگزاري دومین دوره تخصصي 
امدادي در هالل احمر قاینات

رئیــس جمعیــت هال احمــر قاینــات گفــت: دومیــن 
دوره تخصصــي امــدادي باعنــوان دوره تخصصــي 
ــه  نجــات در جــاده برگــزار شــد. در ایــن دوره کــه ب
ــران  ــر از امدادگ ــد 3۰ نف ــزار ش ــاعت برگ ــدت 48 س م
ــک  ــات هیدرولی ــت نج ــتگاه هاي س ــا دس ــردن ب کارک
وپنوماتیکــو هم چنیــن رهاســازي مصــدوم از داخــل 
اتومبیــل را فراگرفتنــد. یوســفي افــزود: از ابتــداي امســال 
ــي و  ــدادي همگان ــاي ام ــر آموزش ه ــش از 2۰۰۰ نف بی
تخصصــي هال احمــر را فراگرفتنــد. اولیــن دوره تخصصي 
امــدادي نیــز دوره تخصصــي تغذیــه بــود کــه در آن 
امدادگــران بــا شــیوه هاي نگهــداري موادغذایــي در زمــان 

حــوادث آشــنا شــدند.

اعزام کاروان سالمت به 
نقاط محروم در هفته دولت

گفــت:  قاینــات  هال احمــر  جمعیــت  رئیــس 
همزمــان بــا هفتــه دولــت و لــزوم خدمت رســاني بــه 
روســتاهاي دورافتــاده و محــروم یک کاروان ســامت 
بــا مشــارکت پزشــک داوطلــب و یــک نفــر مامــا و بهــورز 
بــه روســتاي محــروم آچونــي اعــزام شــد. یوســفی افــزود: 
ــتا 4۰  ــه روس ــي در مدرس ــم درمان ــتقرار تی ــي اس در پ
ــگان شــدند. وي انجــام  ــت رای ــردم روســتا ویزی ــر از م نف
ــان و  ــاي زن ــري بیماري ه ــون و غربالگ ــار خ ــت فش تس
ــن  ــز از دیگــر برنامه هــاي ای آموزش هــاي بهداشــتي را نی

تیــم بهداشــتي و درمانــي عنــوان کــرد. 

برگزاری جلسه شورای عالی بسیج 
طالب وروحانیون شهرستان قاین

حجت االســام سیدامیرموســوی رئیــس شــورای 

ــت  ــوزه مقاوم ــئول ح ــون و مس ــاب و روحانی ــر ط قش
ــات در  ــا)ع( قاین ــام رض ــون ام ــاب و روحانی ــیج ط بس
ایــن جلســه کــه در جهــت  شــناخت آســیب های 
ــت:  ــد، گف ــزار ش ــات برگ ــی در قاین ــی و فرهنگ اجتماع
ــد  ــن راســتا انجــام خواه ــه در ای ــی ک ــه برنامه های ازجمل
شــد اعــزام 2۵ روحانــی نخبــه علمــی و فرهنگــی تحــت 
عنــوان مشــاورین مذهبــی بــه مراکــز آمــوزش فرهنگــی 
ازجملــه: مســاجد، پایگاه هــای بســیج، آمــوزش و پــرورش 
و دانشــگاه ها اســت. وی افــزود: روش هــای نهادینه ســازی 
مراکــز  شــهری،  محله هــای  در  عفــاف  و  حجــاب 
دانش آمــوزی و دانشــجویی بــا در نظــر گرفتــن فاکتورهای 
ســادگی اجــرا و تأثیرگــذار در مراکــز مذکــور و فرهنگــی، 
ــرت  ــش بصی ــت افزای ــذاب جه ــر و ج ــای مؤث راهکاره
سیاســی در ســطح جامعــه با اســتفاده از ظرفیت مســاجد، 
مــدارس، دانشــگاه ها، ارائــه برنامه هــای پیشــنهادی و قابــل 
اســتفاده در جهــت ترویــج و نهادینه ســازی ازدواج آســان 
در مراکــز فرهنگــی، مــدارس دخترانــه و مراکز دانشــجویی 
ویــژه پســران و دختــران و اســتفاده از اســاتید مجــرب و 
ــوش  ــه و خودج ــارکت داوطلبان ــای مش ــر، راهکاره مؤث
نوجوانــان و جوانــان در برنامه هــای محــوری مســاجد 
ــای  ــزاری برنامه ه ــام جماعــت( و برگ )نقــش بســیج و ام
ــود در  ــیب های موج ــایی آس ــی، شناس ــی و فرهنگ مذهب
ــن  ــف صالحی ــی مختل ــای آموزش ــزاری دوره ه ــد برگ رون
ــا همــکاری  ــا آن ب و راهکارهــای پیشــنهادی جهــت ارتق
آمــوزش و پــرورش و مراکــز دانشــگاهی درخصــوص اعــزام 
طــاب و روحانیــون نخبــه علمــی و فرهنگــی و تأثیرگــذار 
ــه مراکــز دانش آمــوزی و دانشــجویی جهــت مشــاورین  ب
ــای  ــکاری حوزه ه ــارکت و هم ــی، مش ــن مذهب و مبلغی
مقاومــت بســیج خواهــر و بــرادر محــات بــه جهــت ارتقــا 
کمــی و کیفــی حلقــات صالحیــن و جلســات فرهنگــی، 
ــه  ــذار ب ــاز و تأثیرگ ــون ممت ــه از روحانی ــتفاده بهین اس
جهــت جلوگیــری از مفاســد اجتماعــی اخاقــی و طــاق  
بــا همــکاری نهادهــای فرهنگــی آموزشــی بســیج، ازجمله 
ــت. ــا اس ــرای برنامه ه ــاب در اج ــیج ط ــر بس ــداف قش اه

کشف محموله قاچاق در قاین
فرمانــده انتظامــی قایــن گفــت: مأمــوران ایــن 
ــوس،  ــتگاه اتوب ــک دس ــي از ی ــی، در بازرس فرمانده
ــان رضوی ۵2۰  ــه خراس ــتان ب ــتان و بلوچس ــه از سیس ک
کیلوگــرم انبــه، ۱6۰ کیلوگرم برنــج ، 3۵ کیلوگــرم پارچه، 
۱4۵ کیلوگــرم کتیــرا، ۱48 کیلوگــرم چوب مســواک، ۱4 
ثــوب کاپشــن و 7۱ قالــب صابــون خارجي که فاقــد مجوز 
ــح  ــد. ســرهنگ واعظــی تصری ــود، کشــف کردن حمــل ب
ــاق را 46  ــاي قاچ ــي کااله ــان ارزش ریال ــرد: کارشناس ک
ــک  ــن رابطــه ی ــد کــه در ای ــرآورد کردن ــال ب میلیــون ری
دســتگاه خــودرو توقیــف و یــک نفــر متهــم بــا تشــکیل 

ــه دادســرا شــد. ــده روان پرون

افتتاح مسجد
و حسینیه روستای تگابند

مســجد و حســینیه روســتای تگابنــد کــه از ســال 89 
کار ســاخت آن شــروع شــده بــود، امســال بــه پایــان 
رســید و افتتــاح شــد. ایــن مســجد با اعتبــار یــک میلیارد 
ــع  از  ــای 6۵۰ مترمرب ــا زیربن ــال و ب ــون ری و ۱۰۰ میلی
محــل اعتبــارات دهیاری هــا، اداره اوقــاف و امــور خیریــه و 
خودیــاری اهالی روســتا ســاخته شــد. ســرویس بهداشــتی 

مســجد نیــز بــا اعتبــار ۱7 میلیــون تومــان ســاخته شــد.

 افتتاح کارخانه نورد فوالد قاین

ــت:  ــن، گف ــوالد قای ــورد ف ــرکت ن ــل ش ــر عام مدی
ایــن کارخانــه در ۱۵هــزار مترمربــع راه انــدازی شــده 
ــیفت کار  ــتقیم در دو ش ــورت مس ــر به ص ــرای 47 نف و ب
ایجــاد شــده اســت. مقنــی بیــان داشــت: محصــول 
تولیــدی مــا در میلگــرد A2 و a3 خواهــد بــود کــه 
ظرفیــت روزانــه حــدود2۰۰ تــن در روز و 6۰ هــزار تــن در 
ســال می باشــد. وی گفــت: در ایــن واحــد تولیــدی امــکان 
تولیــد میلگــرد ســاختمانی را داریــم و بــا تولیــد ۱2 هــزار 
تــن میلگــرد ســاختمانی در ســال، در مجمــوع ســاالنه 72 

هــزار تــن میلگــرد تولیــد خواهــد شــد.
وی تصریــح کــرد: ظرفیــت اســتان مــا 8 هــزار تن اســت و 
از ایــن میــزان تولیــد 2 مــاه صــرف اســتان و 8 مــاه تولیــد 
ــه گفتــه  ــه کشــورهای همســایه صــادر خواهــد شــد. ب ب
مهنــدس مقنــی ایــن پــروژه بــا 7 میلیــارد تومان ســرمایه 
ــدازی  ــرای راه ان ــت؛ و ب ــده اس ــدازی ش ــی راه ان خصوص
ــه  ــران و چ ــکاران ته ــه پیمان ــاعت چ ــزار س آن 38۰ ه
کارگــران مــا در ایــن جــا کار کرده انــد و۵۰ هــزار ســاعت 
کار تحقیقاتــی تولیــدی شــده اســت. وی افــزود: تــا ایــن 
مرحلــه کار را بــدون دریافــت وام و کمــک دولتــی پیــش 
ــرمایه  ــرای س ــه ب ــت ک ــن اس ــن ای ــته م ــه ام وخواس رفت
درگــردش و دریافــت تســهیات بانکــی، بانک هــای عامــل 
در پرداخــت تســهیات همــکاری بیشــتری داشــته باشــند .

افتتاح میدان ورزشی مهدی آباد
در مراســمی بــا حضــور جمعــی از مســئولین 
ــاد  ــتای مهدی آب ــی روس ــدان ورزش ــتان می شهرس
کــه بــا اعتبــاری بالــغ بــر ۱۵میلیــون تومــان بــا همــکاری 
ــه  ــماً ب ــاح و رس ــت، افتت ــده اس ــاخته ش ــداری س بخش

رســید. بهره بــرداری 

در دیدار با فرمانده انتظامی قاین مطرح شد
درخواست های ریاست اتاق اصناف  

از فرماندهی انتظامی قاین
مالکــی رئیــس اتــاق اصنــاف شهرســتان های قاینــات 
ــت  ــای تح ــای اتحادیه ه ــاق رؤس ــه اتف ــوه ب و زیرک
پوشــش بــا ســرهنگ واعظــی فرماندهــی نیــروی انتظامی 
قاینــات دیــدار نمودنــد. در ایــن دیــدار جمعــی از مدیــران 
ــت  ــه: مدیری ــی ازجمل ــروی انتظام ــی نی ــوزه فرمانده ح
اماکــن، جنــاب عباســی رئیــس پلیــس اطاعــات و امنیت 
عمومــی و ... و هم چنیــن صاحبــی ریاســت اداره صنعــت، 

معــدن و تجــارت نیــز حضــور داشــتند.
مالکــی از وضعیــت اصنــاف و بازاریــان و راهکارهــای جذب 
ــه  ــه ویــژه افــراد غیربومــی کــه ب ــان ب مشــتری و میهمان
ــد و  ــد می نماین ــازار خری ــا از ب ــه و ی ــتان مراجع شهرس
ــه  ــات ک ــتان قاین ــگاه شهرس ــت و جای ــه اهمی ــه ب باتوج
از نظــر محصــوالت اســتراتژیک و مهــم مثــل زرشــک و 
زعفــران تولیــدات منحصــر بــه فــردی دارد، گزارشــی ارائه 
و خواســتار تعامــل و همــکاری بیشــتر نیــروی انتظامــی 
ــه  ــود، چنان چ ــت نم ــد. وی درخواس ــه ش ــن زمین در ای
ــاک  ــه پ ــودرو ک ــا خ ــتان ها ب ــایر شهرس ــی از س مهمان
آن نیــز مشــخص می باشــد در ســطح بــازار تــردد و 
ــاالً  ــد دارد و احتم ــور خری ــه منظ ــی ب ــف کوتاه ــا توق ی
آشــنایی بــا ســطح شــهر و وضعیــت پارکینگ هــا نــدارد، 
ــان  ــه مهمان ــا این گون ــی ب ــی و رانندگ ــن راهنمای مأموری
تعامــل و همــکاری بیشــتری داشــته باشــند تــا در معرفی 
محصــوالت و فــروش آن بــه ســایر شهرســتان ها در جهــت 
ــته  ــی برداش ــازار گام مثبت ــق ب ــکوفایی و رون ــد و ش رش
شــود. در ایــن دیــدار ســرهنگ واعظــی فرماندهــی نیروی 
ــاف و  ــاق اصن ــس ات ــور رئی ــکر از حض ــا تش ــی ب انتظام
اتحادیه هــای تحــت پوشــش قــول مســاعد و همــکاری تــا 

ــکان را داد. حــد ام

اعزام تیم سالمت بسیج دانشجویی 
شهید مفتح قاین به روستاهای 

محروم بخش نیمبلوک 
مســئول بســیج دانشــجویی شــهید مفتــح قایــن با 
اعــام این خبــر گفت: هــدف از برگــزاری اردوهای 
جهــادی تحقــق منویــات مقــام معظــم رهبــری مبنــی 
بــر ترویــج و اشــاعه فرهنــگ خدمت رســانی در جامعــه 
ــتا  ــن راس ــه در ای ــژه مناطــق محــروم اســت ک ــه وی ب
ــکاری  ــا هم ــن ب ــتان قای ــیجی شهرس ــجویان بس دانش
ــت  ــا والی ــاق ب ــعار میث ــا ش ــکی ب ــه پزش ــیج جامع بس
ــه روزه  ــی س ــردم، در اردوی ــامت م ــه س ــت ب و خدم
ــور در  ــا حض ــده اســت، ب ــاز ش ــهریور آغ ــه از ۱6 ش ک
ــفیان،  ــو، اس ــاد، گزدم ــی، فتح آب ــی زنگ ــتاهای عل روس
ــوک  ــش نیمبل ــع بخ ــاد از تواب ــوک و فیض آب ــی ک خان
ــه  ــی س ــروم در اردوی ــتاهای مح ــن روس ــردم ای ــه م ب
روزه، خدمــات درمانــی ازقبیــل ویزیــت، دارو، تزریقــات، 
رایــگان  به صــورت  فشــارخون  و  قندخــون  تســت 
ــروه  ــزام گ ــن از اع ــری هم چنی ــد. اکب ــه می نماین ارائ
دانشــجویی دانشــگاه پیام نــور قایــن بــه روســتای 
تیغــدره خبــر داد و گفــت: در ایــن اردوی ۱۰ روزه 
کــه از ۱6 شــهریور آغــاز شــده اســت، دانشــجویان در 
ــردم  ــه م ــی ب ــی و فرهنگ ــی، علم ــای آموزش عرصه ه

ــد داد. ــه خواهن ــات ارائ خدم

برنامه یک روزکاری رهبرمعظم انقالب
ــژه  ــی وی ــانی KHAMENEI.IR  فیلم ــگاه اطاع رس پای
از »برنامــه کاری رهبــر انقــاب در طــول یــک روز« ایشــان را 
منتشــر کــرد. بــه گــزارش آفتــاب بــه نقــل از دفتــر حفــظ و نشــر 
آثــار حضــرت آیت ا... العظمــی خامنــه ای، در ادامــه ایــن مطلــب کــه 
بــه همــراه فیلمــی منتشــر شــده آمــده اســت »همــه بایــد تــاش 
کنیــم، شــما یــک جــور تــاش می کنیــد، مــن یــک جــور تــاش 
ــم  ــان ه ــتید، تاش ت ــوان هس ــما ج ــدا... ش ــب، الحم ــم. خ می کن
ــری و در  ــنین پی ــر س ــا دیگ ــت. م ــر اس ــم موفق ت ــان تر و ه آس
ــا  ــت. منته ــتگی مان اس ــنین بازنشس ــارف س ــور متع ــع به ط واق
مــا بازنشســتگی نداریــم، مــا تــا آن دم آخــر بایــد حرکــت کنیــم. 
لکــن کار خودمــان را می کنیــم. مــن بــه شــما عــرض بکنــم، بنــده 
همیــن روزهایــی کــه االن در خدمــت شــما هســتیم مــن کارم را 
ــن از  ــی شــروع کار م ــم. یعن ــح شــروع می کن ــج صب از ســاعت پن
ــی روم مشــغول  ــح م ــاز صب ــد از نم ــح اســت. بع ــج صب ســاعت پن
ــک  ــم ی ــد بروی ــم، بع ــم و درس بگویی ــد بیایی ــا بع کار می شــوم، ت
اســتراحتی بکنیــم، بــاز مشــغول کار بشــویم تــا ظهــر و تــا عصــر 
و حــاال تــا هــر وقــت کــه بشــود، تــا شــب. االن هــم کــه نزدیــک 
ســاعت ده اســت. بنــده ســاعت ده و ربــع، ده و نیــم معمــوالً دلــم 
ــه  ــرادران هرچ ــرد ب ــد ک ــود. کار بای ــر بش ــم اگ ــد بخواب می خواه
ــم  ــان را ه ــد، جوانان ت ــتفاده کنی ــی اس ــن جوان ــد از ای می توانی
تشــویق کنیــد کار بزرگــی در پیــش داریــد بــرای اداره ایــن کشــور، 

ــاج دارد.« ــده احتی ــا در آین ــه شــما جوان ه ــن کشــور ب ای

ظریف: عده ای که می گفتند تحریم برای 
کشور مفید است بعد از توافق، مدعی بودند 

که چرا معجزه نشد
متن زیر گزیده مصاحبه ایران با وزیر خارجه است.

اظهارنظرهایــی  از  را  نگرانی هایمــان  لــزوم  صــورت  در   -
ــا  ــم ام ــراز می کنی ــد، اب ــرح می کنن ــتگاه ها مط ــی دس ــه برخ ک
ــه هــر حــال میــزان اقتــدار وزارت خارجــه در حــوزه اقدامــات و  ب
ــط  ــر رواب ــذار ب ــه تأثیرگ ــات و دســتگاه ها ک ــر مقام ــارات دیگ اظه
خارجــی اســت اقتــدار بســیار محــدودی اســت و بــه انــدازه میــزان 

ــد. ــل می کن ــدی عم توانمن
ــدت  ــاه م ــار کوت ــت آث ــن اس ــا ممک ــی قرارداده ــاد برخ - انعق
ــد در معیشــت  ــال کنن ــی برخــی خی ــی داشــته باشــد و حت زیبای
مــردم تأثیــر بــه ســزا و فــوری گذاشــته اســت امــا ممکــن اســت 
تعهداتــی را بــرای مــردم ایجــاد کنــد کــه وقتــی زمــان بازپرداخــت 
ــرای آینــدگان کشــور و حتــی دولــت  آن فــرا رســید تحمــل آن ب
باشــد. - عــده ای کــه در دوره تحریم هــا  بعــدی غیرممکــن 
ــرای  ــی ب ــا حت ــدارد و ی ــری ن ــچ تأثی ــا هی ــد تحریم ه می گفتن
کشــور مفیــد اســت بعــد از توافــق، مدعــی بودنــد کــه چــرا معجــزه 
نشــده و تمامــی آثــار تحریم هایــی کــه طــی 8 ســال و بــه تدریــج 
بــر کشــور تحمیــل شــده و در دنیــا جــا افتــاده، یــک شــبه مرتفــع 
ــه  ــان ب ــا در گــزارش اخیرم نشــده اســت. - یــک واقعیتــی کــه م
ــده  ــع ع ــه مناف ــود ک ــن ب ــم ای ــاره کردی ــه آن اش ــم ب ــس ه مجل
ــرای  ــا برجــام متضــرر شــد. تحریم هــا منافــع زیــادی ب بســیاری ب
برخــی از گروه هــا دارد. مــن نمی خواهــم از کلمــه کاســب تحریــم 
ــر  ــام ب ــن برج ــن دارم بســیاری از منتقدی ــا یقی ــم ام ــتفاده کن اس
حســب نگرششــان و به خاطــر نگرانــی بــرای منافــع ملــی مخالــف 
آن بودنــد امــا گروهــی هــم منافعــی داشــتند کــه بــا از دســت دادن 
آن منافــع چــه در پشــت صحنــه و چــه جلــوی صحنــه بــه 
فضــای انتظــارات مخصوصــاً افزایــش توقعــات غیرواقعــی مــردم از 

ــد. دســتاوردهای برجــام دامــن زدن

 کمال خرازی در گفتگو با ایرنا خبر داد:
استقبال رهبر معظم انقالب اسالمی از 

گزارش های ارائه شده توسط
 اعضای دولت یازدهم

رئیــس شــورای راهبــردی روابــط خارجــی از اســتقبال 
ــه شــده  ــای ارائ ــاب اســامی از گزارش ه ــر معظــم انق رهب
ــن اســتقبال نقطــه  ــت خبــر داد و گفــت: ای توســط اعضــای دول
امیــدی بــرای دولــت شــد تــا بــا جدیــت، کارشــان را ادامــه دهنــد 

ــل توجهــی دســت یابنــد. ــه نتایــج قاب و ب
و  فشــارها  همــه  علیرغــم  دولــت  افــزود:  خــرازی  کمــال 
ــود،  ــده ب ــل ش ــامی تحمی ــوری اس ــر جمه ــه ب ــکاتی ک مش
الحمــدا... گام هــای بســیار مهــم و مؤثــری را برداشــت. وی افــزود: 
انتظــار مــی رود کــه در ســال باقــی مانــده دولــت یازدهــم، ایــن 
ــی برســد و مشــکات اقتصــادی  ــج نهای ــه نتای ــر ب ــات مؤث اقدام

ــود. ــرف ش ــادی برط ــد زی ــا ح ــکاری ت ــردم و بی م

ایـران اخبــار 

احداث کارگاه صنایع دستی ماشته بافی
در شهرستان قاین

صنایع دســتی از کهن تریــن آثــار برجــای مانــده از نیــاکان ماســت 
کــه ریشــه در تاریــخ، فرهنــگ و تمــدن جامعــه دارد. در حقیقــت 
صنایع دســتی هــم نقــش هویــت ملــی دارد و هــم نقــش اقتصــادی و از تنــوع 
ــزایی دارد. ــش بس ــتغال نق ــاد اش ــت و در ایج ــوردار اس ــکل برخ ــگ و ش رن

ــته های صنایع دســتی، در   ــه اســت و در بســته بندی رش ــی پارچ ــته نوع ماش
دســته نســاجی ســنتی محســوب می شــود، مــاده اولیــه آن پشــم ریســیده 
اســت. ابــزار کار ماشــته بافی عبارتنــد از: دار ماشــته بافی، چــرخ چلــه پیچــی، 
چــرخ ماســوره پیچــی و پــدال. عباســی رئیــس اداره شهرســتان قایــن عنــوان 
ــتان  ــتان لرس ــل اس ــای اصی ــته بافی از هنره ــه ماش ــه این ک ــه ب ــود باتوج نم
ــود  ــوع و وج ــر، تن ــدان ماه ــروش، هنرمن ــازار ف ــل ب ــه دلی ــی ب ــد ول می باش

مــواد اولیــه ایــن هنــر در شهرســتان قاینــات رونــق گرفــت.
ــواع پشــتی و  ــش، ان ــف و کف ــی، کی ــت روفرشــی، رومبل ــد ماشــته جه تولی

ــتفاده اســت. ــورد اس ــل م ــی اتومبی روکــش صندل

بهره برداری از طرح توسعه شرکت بنه سبز قاین

ــن  ــرداری از ای ــم بهره ب ــن در مراس ــبز قای ــه س ــرکت بن ــل ش مدیرعام
طــرح بیــان داشــت: ایــن طــرح در مســاحتی بــه طــول 2 هــزار مترمربــع 
و بــا اعتبــار 2 میلیــارد تومــان و اشــتغال زایی مســتقیم بــرای 7 نفر و اشــتغال 
ــا تأسیســات ســورتینگ و ســیلوهای زیرزمینــی و  فصلــی بــرای ۵7 نفــر و ب
اســتخر ذخیــره آب بــا ظرفیــت ۱۰ میلیــون لیتــر راه انــدازی شــده اســت و 
ــم امیــن زاده  ــرآوری می شــود. کری ــن واحــد تولیــدی پســته خشــک ف در ای
گفــت: درخواســت افزایــش میــزان آب مصرفــی کارگــران ایــن واحــد تولیــدی 
را داشــته ایم کــه امیدواریــم مســئولین شهرســتان همــکاری الزم را در ایــن 
ــود آب  ــل کمب ــه دلی ــه ب ــا مشــکات بهداشــتی ک ــه داشــته باشــند ت زمین
در ایــن واحــد تولیــدی وجــود دارد مرتفــع گــردد. وی افــزود: شــرکت بنــه 
ســبز قایــن در ســال 76 راه انــدازی شــده اســت و تاکنــون ۱۵میلیــارد تومــان 
ــوان  در ایــن شــرکت ســرمایه گذاری صــورت گرفــت. ایــن واحــد تولیــدی ت
خریــد ســاالنه ۵ هــزار تــن پســته تــر را دارد. وی گفــت: ایــن شــرکت از ســایر 

شــهرهای مجــاور و اســتان های مجــاور نیــز خریــد پســته داشــته اســت .

دیدار جمعی ازتعاونگران قاینات با امام جمعه قاین

رئیــس اداره تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی قاینــات در ایــن دیــدار 
گزارشــي از وضعیــت شــرکت تعاوني هــاي شهرســتان ارائــه کــرد. 
زنگنــه بــا اشــاره بــه فرمایشــات مقــام معظــم رهبــري مبنــي بــر توجــه جدي 
ــا تمــام ظرفیت هــاي  ــن در جلســه خواســت ب ــه بخــش تعــاون، از حاضری ب
موجــود بــه کمــک و همراهــي ایــن بخــش تعــاون تــا طبــق ســند چشــم انداز 
بیســت ســاله و سیاســت هاي اباغــي مقــام معظــم رهبــري پیرامــون اصــل 
44 قانــون اساســي، %2۵ ســهم ایــن بخــش در اقتصــاد محقــق گــردد. امــام 
جمعــه قایــن در ایــن جلســه بــه نقــش و جایــگاه تعــاون از دیــدگاه قــرآن 
ــرمایه هاي  ــتفاده از س ــاون را اس ــفه تع ــت و فلس ــن پرداخ ــم و معصومی کری
ُخــرد در جهــت ایجــاد واحدهــاي تولیــدي بــزرگ برشــمرد. آیــت ا... 
ــق  ــوان از طری ــه مي ت ــي ک ــن بخش های ــي از مهمتری ــزود: یک ــی اف اصفهان
آن بــه اقتصــاد مقاومتــي دســت یافــت، بخــش تعــاون اســت. وی از عملکــرد 
ــه در  ــي ک ــت تاش های ــتان جه ــي شهرس ــاه اجتماع ــاون، کار و رف اداره تع

ــر کــرد. ــج فرهنــگ تعــاون داشــته اند، تقدی ــه توســعه و تروی زمین

  

افتتاح طرح هادی و کتابخانه روستای اسفشاد

ــرح  ــرای ط ــرداری از اج ــیه بهره ب ــن در حاش ــکن قای ــس بنیادمس رئی
ــه  ــت: باتوجــه ب ــادی و زیرســازی و آســفالت روســتای اسفشــاد گف ه
درخواســت های مــردم روســتای اسفشــاد اجــرای طــرح هــادی ایــن روســتا 
در دســتور کار قــرار گرفــت و ۱94۰ مترمربــع جدول گــذاری و کانیــو،3۰۰ 
مترمربــع پیــاده روســازی، 9۵۰۰ مترمربــع زیرســازی و آســفالت انجــام شــد 
و 9 تیــر بــرق نیــز جابه جــا شــد. مهنــدس شــیری افــزود: بــا اجــرای ایــن 
طرح هــا بــا هزینــه 3 میلیــون و 486 هــزار ریــال، 76۱ خانــوار و 26۵9 نفــر 

ــدند. ــد ش ــای آن بهره من از مزای
مــددی مســئول نهــاد کتابخانه هــای عمومــی شهرســتان قایــن در حاشــیه 
مراســم افتتــاح کتابخانــه فردوســی روســتای اسفشــاد بــا بیــان این کــه تــا 
ــال های  ــی س ــت: در ط ــتهایم، گف ــتایی نداش ــه روس ــال ۱392 کتابخان س
ــر شــده اســت و  ــه روســتایی دای ــدازی ۵ کتابخان ــا تأســیس و راه ان اخیــر ب
ــار در  ــرای اولیــن ب ــه ســیار در نهــاد کتابخانه هــای عمومــی ب یــک کتابخان

اســتان در شهرســتان قایــن راه انــدازی شــده اســت.
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هفته نامه فرهنگی اجتماعی



ــد چ ــا چن ــه ب ــه ای ک ــش در جلس ــدی پی ن
اجتماعــی  آسیب شــناس  و  کارشــناس 
داشــتم، یکــی از آن هــا، شــیوع مــوج جدیــدی 
از مــواد روانگــردان را کــه در چنــد ســال اخیــر 
در بیــن جوانــان مرســوم شــده را متذکــر شــد 
و در مــورد آثــار زیانبــار آن بــه تبادل نظــر 
پرداختیــم، بعــد از پایــان جلســه قدری بــا خود 
ــناس  ــک آسیب ش ــوان ی ــه به عن ــیدم ک اندیش
اجتماعــی حرفــه ای کــه در شــاخه اعتیــاد 
ــر در خصــوص  ــدر دی ــت دارم، چــرا این ق فعالی
ــه )جمــع آوری  ــردان نســبت ب ــوع روانگ ــن ن ای
ــدام  ــگیری( اق ــانی و پیش ــات، اطاع رس اطاع
ــم  ــر دوش ــه ب ــالتی ک ــه رس ــا ب ــوده ام، بن نم
هســت و باتوجــه بــه این کــه ایــن مــاده مخــدر 
چنــد ســالی هســت کــه در جامعــه جهانــی آثار 
ــر جــای گذاشــته و طیــف وســیعی  ــی، ب مخرب
ــت  ــا را تح ــه م ــردان جامع ــوع روانگ ــن ن از ای
ــا  ــد ت ــان می کن ــرار داده، مجابم ــر خــود ق تأثی
نســبت بــه اطاع رســانی، پیشــگیری و کاهــش 
ــر  ــه ذک ــم. الزم ب ــل نمایی ــدام عاج ــیب اق آس
اســت کــه ســوداگران مــرگ و قاچاقچیــان 
موادمخــدر همــواره در تاشــند تــا گامــی 
جلوتــر از بانیــان مبــارزه بــا موادمخــدر باشــند 
بــه همیــن منظــور همــواره در ابــداع و اکتشــاف 
نــوع جدیدتــری از موادمخــدر، روانگــردان و 
توهم زاهــا هســتند تــا بــا ایــن کار قبــل از 
شناســایی و آگاهــی مــردم، فرصتــی بــرای 
ــادی  ــد اعتی ــگ پلی ــاعه فرهن ــودجویی و اش س
خــود داشــته باشــند، البتــه نیروهــای هوشــیار 
و بانیــان مبــارزه بــا موادمخــدر از ســوداگران و 
ــر  ــرده و در اکث ــل ک ــر عم ــان موفق ت قاچاقچی
ــل  ــی را قب ــدی و تباه ــال پلی ــن نه ــع ای مواق
از این کــه کل جامعــه را آفــت زده کنــد، آن 
ــات  ــد از تبع ــا نبای ــکانده، ام ــه خش را در ریش
ــن  ــگ ای ــور کمرن ــی حض ــه حت ــاری ک زیانب
مــواد بــر روی قشــر جــوان جامعــه می گذارنــد 
به راحتــی گذشــت. قســمت اعظــم مبــارزه، 
ــی  ــانی و آگاه ــان، اطاع رس ــگیری و درم پیش
ــل بســیاری  ــان و خانواده هاســت عوام ــه جوان ب
در گرایــش جوانــان بــه انــواع موادمخــدر وجــود 
ــی  ــی و اجتماع ــردی، خانوادگ ــل ف دارد. عوام
ــده  ــان داده ش ــات نش ــات و تحقیق ــه مطالع ک
و  ریســک پذیری  به علــت  جوانــان  اســت، 
ــد  ــدر جدی ــا موادمخ ــه ب ــردن در مواج خطرک
ــن  ــام ای ــد. ن ــرار می گیرن ــیب ق ــتر در آس بیش

ــام  ــی به ن ــه از گیاه ــت ک ــروم اس ــاده؛ ماش م
مجیــک ماشــروم گرفتــه شــده اســت نام هــای 
دیگــر ایــن گیــاه، قــارچ جادویــی، قــارچ 
ــه  ــد ک ــان و .. می باش ــت خدای ــدس، گوش مق
بــا نــام علمــی سیلوســایبین ماشــروم شــناخته 
ــکل  ــری ش ــارچ چت ــروم ق ــت. ماش ــده اس ش
ــایبین و  ــم زای سیلوس ــاده توه ــاوی م ــه ح ک
ــی  ــت روانگردان ــه خاصی سیلوســین هســتند ک
دارنــد. ایــن مــاده بــه محــض ورود در سیســتم 
گــردش خــون بــا تقلیــد از عملکــرد ســرتونین 
در مغــز، باعــث تغییــر در آگاهــی فــرد می شــود 
ــار  ــدون اختی ــای ب ــه خنده ه ــوان ب ــه می ت ک
اشــاره کــرد و گاهــاً پــس از اتمــام تأثیــرات این 
ــه همــان  مــاده بــدن فعالیت هــای مغــزی اش ب
شــکل باقــی می مانــد، طــی تحقیقاتــی کــه در 
ایــن بــاره صــورت گرفتــه ایــن نتیجــه حاصــل 
ــن  ــدت ای ــد م ــرف بلن ــه مص ــت ک ــده اس ش
ــاختار  ــر س ــث تغیی ــد باع ــدر می توان ماده مخ
ــت کام و  ــن صراح ــرد و هم چنی ــخصیت ف ش
ــراه  ــه هم ــات را ب ــی و دوری از تعصب رک گوی
ــر  ــرای تأثیرگــذاری ب داشــته باشــد. ماشــروم ب
ــان  ــه زم ــی دقیق ــه س ــدن ب ــتم ب روی سیس
نیــاز دارد و بعــد از دســت یافتن بــه سرخوشــی 
ــی شــش ســاعت در  ــار ال و نشــاط حــدود چه
ــت  ــن حال ــد و در ای همیــن حــال باقــی می مان
ــش  ــرد افزای ــارخون در ف ــب و فش ــان قل ضرب
ــود  ــادتر می ش ــم ها گش ــک چش ــد مردم می یاب
و فــرد احســاس گرمــای شــدید و حالــت 
گرگرفتگــی را در خــود دارد، از دیگــر تأثیــرات 
ــه انقبــاض رگ هــا و اختــال در  ــوان ب آن می ت
ــی  ــواب آلودگ ــت و خ ــاره داش ــا اش کار کلیه ه
کــه  می شــود  مشــاهده  فــرد  در  وســیعی 
ــی دوازده  ــدود ده ال ــرف ح ــد از مص ــی بع گاه

می رونــد.  فــرو  کاذب  خــواب  بــه  ســاعت 
میــزان آســیب هایی کــه بــه دســتگاه عصبــی و 
ــی  ــد، آگاه ــز می زن ــتری مغ ــلول های خاکس س
ــت. ــه اس ــورت نگرفت ــی ص ــانی کاف و اطاع رس

سیلوســیبین بــر روی حــواس بینایــی، شــنوایی 
و المســه تأثیــر مســتقیم داشــته و آن هــا را از 
ــد و  ــام می کن ــده ادغ ــتمی پیچی ــق سیس طری
ــی  ــای نوران ــدن طیف ه ــب دی ــن موج هم چنی
در مقابــل چشــم ها می شــود و گاهــی ایــن 
ــال  ــه موجــب اخت ــاد اســت ک ــور بســیار زی ن
در دیــد واقعــی فــرد می شــود و در پــاره ای 
ــارچ  ــن ق ــی از ای ــتفاده افراط ــم اس ــات ه اوق
ــوع و  ــهال، ته ــکم، اس ــب درد ش ــمی موج س

مــرگ می شــود.
شــاید یکــی از دالیــل گرایــش بــه مصــرف ایــن 
ــو و  ــه دارای ب ــد ک ــن باش ــدر ای ــوع ماده مخ ن
آن را  می تــوان  به راحتــی  و  نمی باشــد  دود 
ــخیص  ــای تش ــن راه ه ــرد و در ضم ــرف ک مص
آزمایشــگاهی  روش هــای  طریــق  از  آن 
در  را  آن  می تــوان  البتــه  اســت.  ســخت 
قارچ شناســی  مخصــوص  آزمایشــگاه های 
ــا  ــه ب ــا در آزمایشــگاه هایی ک تشــخیص داد، ام
ــاد در  ــه اعتی ــاده ادرار متوج ــش س ــک آزمای ی
ــر  ــت. بهت ــخت اس ــن کار س ــوند ای ــرد می ش ف
اســت بدانیــم موادمخــدر توهــم زا در دراز مــدت 
تأثیــرات غیرقابــل جبرانــی را بــه سیســتم 

عصبــی و خــود مغــز وارد می کنــد.
ــای  ــار راه ه ــرایط در کن ــن ش ــه ای ــه ب باتوج
ــن ماده مخــدر  ــه ای ــان ب تشــخیص ابتــاء جوان
ــاز اســت کــه درخصــوص مضــرات  صنعتــی نی
ایــن ماده مخــدر بیشــتر گفــت و افــراد جامعــه 
را بــه آگاهــی رســاند تــا بلکــه بتــوان گامــی در 
ــت. ــده برداش ــود آم ــکات به وج ــی از مش رهای

سوداگران مرگ و ترویج انواع جدید روانگردانه ها
آشنایی با خطرات ماشروم

مجتبی دشتی

 آسیب شناس اجتماعی

یمني نخستين گام در رانندگي:ا
آیا مي دانید که: 

حـوادث ترافیکـي سـاالنه موجـب مـرگ حـدود 
۱2۰ میلیـون نفـر و مجروح شـدن بیـش از ۵۰ 
کـه  مي شـوند.  در سراسـر جهـان  نفـر  میلیـون 
خاطـره تلـخ سـانحه رانندگـي را هیـچ گاه از یـاد 

نخواهنـد بـرد. 
نشـان مي دهـد  ایـران  در  ارائـه شـده  آمارهـاي 
کـه پـس از بیماري هـاي قلبـي عروقـي، حـوادث 
دومیـن علـت مـرگ و میـر در همـه گروه هـاي 
سـني و در گروه سـني زیـر 4۰ سـال اولین علت 
مـرگ و میـر اسـت. که شـایع ترین آن هـا حوادث 

هسـتند.  ترافیکي 
بیـش از 9۰ درصـد جابه جایـي مسـافر و جابه جایي 
کاال توسـط حمـل و نقل جـاده اي انجام مي شـود. 

تلـف  ترافیکـي  حـوادث  به علـت  نفـر  روزانـه 76 
مي شـوند کـه به طـور متوسـط هـر 2۰ دقیقـه یک 
مـرگ بـه علـت حـوادث ترافیکـي اتفـاق مي افتـد. 
سـه چهـارم آسـیب هاي مرگ بـار دوچرخه سـواري 
ناشـي از آسـیب بـه سـر اسـت و در بیـن کـودکان 
مهمتریـن علـت آسـیب به سـر مربـوط به حـوادث 

اسـت.  دوچرخه سـواري 
بیـش از ۵۰ درصـد مـرگ و میر تصادفـات جاده اي 

در میـان جوانـان ۱۵ تـا 44 سـال اتفـاق مي افتد. 
در ایـران سـاالنه 6 میلیـارد دالر صـرف صدمـات 

ناشـي از حـوادث ترافیکـي مي شـود. 
در ایـران تعـداد کشته شـدگان تصادفـات جاده اي 

در دهـه اخیـر 4/4 برابـر افزایش یافته اسـت. 
حـد مطلوب کشـته بـه ازاء ۱۰ هزار وسـیله نقلیه 
۱ تـا ۵/2 نفـر مي باشـد. در حالي کـه ایـن عـدد 
در ایـران 26 کشـته بـه ازاء هـر ۱۰ هـزار وسـیله 

اسـت.  نقلیه 
بدنـي  بنیـه  به دلیـل  سـالمندان  و  کـودکان 
ترافیکـي  سـانحه  دچـار  وقتـي  ضعیف تـر، 
مي شـوند بیشـتر از جوانترها دچار ناتواني شـدید 

مي شـوند.  مـرگ  یـا  و 
ایـران  در  ترافیکـي  حـوادث  کشـته هاي  تعـداد 

بسـیار بـاال بـوده و در رده هـاي نخسـتین جهـان 
قـرار دارد. 

سـوانح و حـوادث ترافیکـي و تلفـات ناشـي از آن 
یکـي از مهمتریـن مشـکات بهداشـتي کشـور و 

به عنـوان بحـران ملـي تلقـي مي شـود. 
موتورسـواران  دوچرخه سـواران،  پیـاده،  عابـران 
راننـدگان دوچرخه هـاي موتـوري در مقایسـه  و 
وسـایل  و  اتومبیل هـا  مسـافران  و  راننـدگان  بـا 
نقلیـه موتـوري بزرگتـر، بیشـتر در معـرض خطر 
راه هـا  پرخطـر  کاربـران  به عنـوان  و  مي باشـند 

مي شـوند.  نامیـده 

کاله ایمني: 
%2۵ مـوارد مـرگ و میر حـوادث ترافیکي مربوط 

به راکبارن موتورسـیکلت مي باشـد.  
ایـن  بـه  مربـوط  مرگ هـاي  از  نیمـي  از  بیـش 
سـطح کاربـران جـاده، بـه علـت جراحـات ناحیه 

مي باشـد.  سـر 
اسـتفاده از کاه ایمنـي از %2۵ تـا %4۵ از میـزان 
ناحیـه سـر  آسـیب هاي جـدي  و  میـر  و  مـرگ 

مي دهـد.  کاهـش  را  موتورسـواران 
و سرنشـینان  راکبـان  از  تـا 9۵ درصـد  بیـن 6۰ 
موتورسـیکلت هـا از کاه ایمنـي اسـتفاده نمي کننـد. 

صندلي ویژه کودك: 
بـا اسـتفاده از صندلـي کـودک مي تـوان مـرگ 
ناشـي از سـوانح ترافیکي کـودکان را تا ۵۱ درصد 
و حـوادث جـزء  ایـران، سـوانح  در  داد.  کاهـش 
اولیـن علـت مرگ و میـر در کودکان زیر ۵ سـال 
به شـمار مـي رود.  خطر وقوع تصـادف پس از ۱۱ 

سـاعت رانندگـي 2 برابـر مي شـود. 

دید مناسب )دیدن و دیده شدن(: 
خطـر وقوع تصـادف پـس از ۱۱ سـاعت رانندگي 

2 برابـر مي شـود. 
خطر تصادف ناشي از خستگي در شب ده برابر است. 
حـدود  در  رانندگـي  تصادف هـاي  بـروز  خطـر 
سـاعت 2 تـا ۵ صبـح یا غـروب آفتاب یا در شـب 
بـه علـت دیـد ناکافـي تقریبـاً پنـج برابـر بیشـتر 
از زمان هـاي دیگـر شـبانه روز اسـت. 2۱ درصـد 
مـرگ و میـر ناشـي از دیـد ناکافـي اتفـاق مي افتد. 

راهكارهاي افزایش دید: 
حرکـت بـا چراغ هـاي روشـن حتـي در مـدت روز 
باعـث کاهـش ۱۰ تـا ۱۵ درصـد تصادفـات مي شـود. 

اسـتفاده از کاه ایمنـي سـفید رنـگ و لباس هاي 
تصادفـات  درصـد   4۵ کاهـش  موجـب  روشـن 

می شـود. 
اسـتفاده از رنگ هـاي روشـن در چرخ هـا و عقـب 
موتورسـیکلت ها، اسـتفاده از چراغ هاي شـفاف براي 
ترمزهـا در قسـمت عقـب خـودرو )بیـن شیشـه و 
صندلـي عقـب( موجـب افزایـش دیـد و کاهش ۱۵ 

تـا ۵۰ درصـد تصادف هـا مي شـود. 
از چهـار روش اصلـي سـفر: جـاده، ریل، هـوا و دریا، 
مسـافرت جاده اي افراد را در معرض بیشـترین خطر 

صدمه بـه ازاي هـر کیلومتر قـرار مي دهد. 
را  درصـد کشته شـدگان  از 8۰  بیـش  ایـران  در 
مـردان تشـکیل مي دهند که 47 درصـد آن ها در 

گـروه سـني 2۰ الي ۵۰ سـال هسـتند. 
به علـت شـرایط فرهنگـي جامعـه، مـردان اغلـب 
منبـع اصلـي تأمین درآمـد و تنها نـان آور خانواده 
هسـتند و نبـود آن ها ضمـن روبروکـردن خانواده 
بـا بحران هـاي مالـي و اقتصـادي جبران ناپذیـر، 
اثـرات اجتماعـي بـه مراتـب ناگوارتـري ازجملـه 
انـواع  بـروز  خانـواده،  کانـون  پاشـیدگي  هـم  از 
ناراحتي هـاي روحـي و روانـي و مشـکات مرتبط 

بـا بزهـکاري و اعتیـاد را بـه همـراه دارد. 
سـوانح رانندگـي و جـاده اي قابـل پیش بینـي و 

هسـتند:  پیشـگیري 
مسـائل  بـه  پرداختـن  بـا  کشـورها  از  بسـیاري 
در  چشـمگیري  موفقیت هـاي  ایمنـي  اصـول  و 
و  آسـیب ها  شـدت  و  تصادفـات  تعـداد  کاهـش 

یافته انـد.  دسـت  آن  از  ناشـي  صدمـات 
چهار اصل مهم ایمني در جامعه عبارتند از: 

بـاور ایمنـي، احتـرام بـه قوانیـن، دسترسـي بـه 
صحیـح  به کارگیـري  دانـش  ایمنـي،  ملزومـات 

ایمنـي وسـایل 

نـكات کليدي جهـت پيشـگيري از حوادث 
فيكي: ترا

رعایت سرعت مجاز ـ رعایت فاصله مطمئنه 
سـرعت غیرمجـاز به عنـوان یـک عامل خطـر جدي 
بشـمار  جـاده اي  تصادف هـاي  آسـیب هاي  در 
مي آینـد کـه هـم بر خطـر تصـادف و هم بر شـدت 

آسـیب هاي ناشـي از آن تأثیـر مي گـذارد.  
احتمـال مرگ سرنشـینان خـودرو با سـرعت 8۰ 
کیلومتـر در سـاعت 2۰ برابـر زمانـي اسـت کـه 
سـرعت خـودرو 3۰ کیلومتـر در سـاعت اسـت. 

کمربنـد ایمنـي: اسـتفاده از کمربنـد ایمنـي خطـر 

صدمـات جـدي و کشـنده را از 43 تـا 6۵ درصـد 
کاهـش مي دهـد. اسـتفاده از کمربند ایمني بیشـتر 
از هـر وسـیله دیگـر از برخوردهاي روبـرو با یکدیگر 
مؤثرنـد و اجباري کـردن آن بسـیار مقـرون به صرفه 
اسـت.  از سـن ۱2 سـالگي بـه بعـد، نوجوانـان هـم 
جلـو  صندلـي  روي  بزرگترهـا  ماننـد  مي تواننـد 
بنشـینند و  از کمربنـد ایمني خودرو  اسـتفاده کنند. 
امـا کـودکان کمتـر از ۱2 سـال یـا نوجوانـان کوتاه 
روي  بایـد  سـانتي متر(   ۱3۰ از  )کوتاهتـر  قامـت 

صندلـي عقـب ماشـین بنشـینند. 

عوامـل انسـاني سـهيم در حـوادث رانندگي 
شـامل سـه دسـته هستند: 

گـروه اول علـل بـا تکـرار بـاال شـامل: عـدم رعایـت 
فاصلـه طولـي، عدم رعایـت حق تقدم، عـدم توانایي 
در کنتـرل وسـیله نقلیـه و انحراف و تجـاوز به چپ 

مي باشـد. 
گـروه دوم علـل بـا فراوانـي متوسـط مي باشـند که 

عبارتنـد از: سـرعت و سـبقت غیرمجـاز. 
در گروه سوم عللي همچون:

۱- خسـتگي و خـواب آلودگـي، عجلـه و شـتاب 
بي مـورد، عـدم مهـارت در رانندگـي و عدم آشـنایي 

بـا جـاده قـرار دارند.  
2- احتمـال تصـادف در رانندگاني که از تلفن همراه 
اسـتفاده مي کننـد 4 برابر بیشـتر از دیگـر رانندگان 
اسـت و این خطر هم خودشـان و هم سـایر کاربران 

جاده را تهدیـد مي کند.     
 امنیـت راه هـا یـک اتفـاق نیسـت، بلکه تحقـق آن 
بـه اراده قـوي ملـي، تاش هاي متمرکز، منسـجم و 

مـداوم در واحدهـاي مرتبط بسـتگي دارد.
بخـش سـامت یـک بـازوي مهـم در ارتقـاء ایمني 
آیـا: بخـش سـامت  امـا  راه هـا به شـمار مي آیـد، 
بـه تنهایـي در زیـر ایـن بـار کمرشـکن )تصادفـات 

ترافیکـي( تـاب خواهـد آورد؟

مرکز بهداشت شهرستان قاینات
واحد پیشگیری و مبارزه با بیماری ها

پیشگیري از سوانح و حوادث ترافیکي

بـه مناسـبت گرامیداشـت روز کارمنـد مراسـم 
ویـژه ای بـا حضـور فرمانـدار، معاونـت سیاسـی 
فرمانـداری، سرپرسـت شـبکه بهداشـت و درمـان، 
نفـر   7۰ حـدود  و  شـهداء   بیمارسـتان  ریاسـت 

سـالن  محـل  در  درمـان  و  بهداشـت  کارکنـان  از 
اجتماعـات شـهید مصطفـوی مرکز بهداشـت برگزار 

گردید. دکتر شـوکتی فرد سرپرسـت شـبکه بهداشت 
و درمـان در سـخنان کوتاهـی بـا گرامیداشـت یاد و 
خاطـره شـهیدان رجائـی و باهنر از تاش و کوشـش 
کلیـه کارکنـان بهداشـت و درمـان در طی یک سـال 
گذشـته و به ویـژه در هفتـه دولـت قدردانـی نمودند 
و ابـراز امیـدواری کردنـد کـه منبعـد بـر ایـن، همه 
سـاله ایـن روند ادامه داشـته و مراسـم گرامیداشـت 
روز کارمنـد هرسـال کاملتـر از سـال گذشـته برگزار 
شـود. سـپس دکتـر کهن ترابـی فرماندار شهرسـتان 
از  یکـی  داشـت:  اظهـار  مراسـم؛  ایـن  در  قاینـات 
اساسـی ترین دغدغه هـا و اولویت هـای مقـام معظـم 
رهبـری، ریاسـت محتـرم جمهـور و همـه دولت هـا 
به عنـوان یـک شـاخص مهم، توجـه به حـوزه درمان 
و سـامت جامعـه، تأمین اجتماعـی و بیمـه همگانی 

می باشـد.
 فرمانـدار قاینـات، وجـدان کاری، توجـه بـه مردم و 

راه انـدازی کار آنان را از مهمتریـن وظایف کارمندان 
کـرد:  خاطرنشـان  و  دانسـت  دولـت  کارگـزاران  و 
در شـرایط کنونـی از حـرف و شـعار بایـد گذشـت 
بـه  راسـتای خدمت رسـانی  در  عملـی  به صـورت  و 
عمـوم مردم با ایجـاد تحول شـخصیتی در خودمان، 
مسـئولیتی را کـه قبول کـرده و پذیرفته ایـم به نحو 

احسـن انجـام وظیفـه نماییم.
لـذا ایـن مناسـبت ها بـه جهـت ایـن اسـت کـه یک 
بررسـی در عملکردمـان داشـته باشـیم و ببینیـم در 
ادامـه مبحـث  قـرار می گیریـم. در  چـه جایگاهـی 
مدیریـت اسـترس در محیط کار توسـط کارشـناس 
روانشناسـی بیـان گردیـد و سـپس توسـط 2 نفـر از 
روشـندالن نوجـوان دو قطعـه موسـیقی اجرا شـد و 
در پایـان بـا اهـدای بسـته فرهنگـی از 3۵ نفـر از 

کارکنـان بهداشـت و درمـان تقدیـر به عمـل آمـد.

اردوی یک روزه قاین گردی  به 
مناسبت روز بهورز

ــت  ــور گرامیداش ــه منظ ــده ب ــام ش ــزی انج ــاس برنامه ری براس
روز بهــورز، بهــورزان شهرســتان قاینــات در تــور یــک روزه  
از مکان هــای ســیاحتی، تفریحــی و زیارتــی شهرســتان قاینــات 
ابوذرجمهــر،  و  آب  مردم شناســی،  مشــاهیر،  موزه هــای  ازقبیــل: 
ــد.  ــد کردن ــن بازدی ــع قای ــجد جام ــی و مس ــرو مهموئ ــت س درخ
ــای  ــد از مکان ه ــس از بازدی ــک روزه پ ــن اردوی ی ــن در ای هم چنی
ذکــر شــده و برپائــی نمــاز جماعــت در مســجدجامع قایــن در محــل 
ــکار،  ــدس زراعت ــخنان مهن ــس از س ــجدجامع پ ــب مس ــارک جن پ
ــت  ــوص اهمی ــتان درخص ــت شهرس ــز بهداش ــس مرک ــین رئی جانش
ــر از  ــور  از 3 نف ــتی کش ــتم بهداش ــورز در سیس ــگاه واالی به و جای
ــدای  ــا اه ــتانی ب ــدگان اس ــر از برگزی ــتانی و2 نف ــدگان شهرس برگزی
لــوح و... تقدیــر به عمــل آمــد و در پایــان بهــورزان نهــار را در 

ــد. ــرف کردن ــوان ص ــتوران رض رس

مراسم 
گرامیداشت 
روز کارمند 
برگزارگردید

ــت.  ــاون اس ــرد، تع ــام بگی ــور انج ــت در کش ــتقرار عدال ــراي اس ــد ب ــه مي توان ــي ک ــن کارهای ــن و بنیادي تری ــي ترین و منطقي تری ــا و اساس ــي از راه حل ه یک
ایــن یــک بعــد قضیــه اســت و بعــد دیگــر قضیــه هــم ایــن اســت کــه همیــن تعــاون مي توانــد کشــور را از لحــاظ اقتصــادي هــم نجــات بدهــد. )مقــام معظــم 

ــی( ــری مدظله العال رهب
ــه توســعه و گســترش بخــش  ــش ب ــش از پی ــری، ضــرورت توجــه بی ــام معظــم رهب ــون اساســی آن توســط مق ــی اصــل 44 قان ــاغ سیاســت های کل ــا اب ب
تعــاون به عنــوان یــک رویکــرد اساســی در راســتای عدالــت اجتماعــی و کاهــش فقــر مــورد تأکیــد قــرار گرفتــه اســت. تعاونی هــا، به عنــوان یکــی از اشــکال 
ــا در اســتفاده از  ــی هســتند و اهمیــت آن ه ــه مدن ــای نقــش ســازنده، هــم در زندگــی اقتصــادی و هــم در جامع ــت ایف ــی دارای قابلی ســازمان های غیردولت
امکانــات بالقــوه، حمایــت از کارآفرینــی و اشــتغال، تولیــد ثــروت و تأمیــن خدمــات اجتماعــی در قالــب ظرفیت هــای واگذارشــده دولتــی به عــاوه حرکــت بــه 
ســمت توســعه پایــدار انکارناپذیــز اســت. بــا عنایــت بــه مــوارد مذکــور و جهــت بزرگداشــت هفتــه تعــاون )۱3 تــا ۱9 شــهریور مــاه( بــر آن شــدیم تــا ضمــن 
معرفــی بخــش تعــاون و آشــنایی بــا نحــوه تشــکیل شــرکت تعاونــی، مســابقه ای تحــت عنــوان تعــاون و اقتصادمقاومتــي برگــزار نماییــم، تــا از ایــن طریــق 

ضمــن تنویــر افــکار عمومــی، تــا حــد تــوان راه را بــرای رســیدن بــه ســهم بخــش تعــاون از اقتصادملــی، همــوار نماییــم.

)مسابقه تعاون و اقتصاد مقاومتي(

 با تعاون آشنا شویم

۱. شرکت تعاونی سازمانی ...
الف( اقتصادی اجتماعی فرهنگی

ب( برای حل مشکل و تأمین رفاه اعضا   
ج( مشارکت جمعی مردم        د( الف و ب

2. منظور از تشکیل تعاونی های توزیع ................... می باشد.
الف( تأمین نیازهای مشترک اعضا    ب( ارائه خدمات آموزشی   

 ج(ارائــه کاالهــای مرغــوب        د( هیچکــدام
3. اصول بین المللی تعاون چند اصل است؟ 

الف(8 اصل             ب( 7 اصل             ج( ۵ اصل         د( 6 اصل
4. عدم عضویت در تعاونی مشابه ...

الف( یکی از شرایط عضویت اعضا در تعاونی است  
اســت تعاونــی  تشــکیل  مراحــل  از  یکــی  ب( 

ج( یکی از اصول تعاون است                     ج(هیچکدام
۵. برای تشکیل تعاونی حداقل چند نفر عضو الزم است؟ 

الف( ۱4نفر                 ب( 7نفر          ج( ۱2نفر               د( 3نفر
6. پذیرش عضو در شرکت های تعاونی ................ صورت می پذیرد.

الف( به وسیله مدیر عامل        ب(به وسیله اداره تعاون     
ــا در  ــره ب ــت مدی ــی            د(توســط هیئ ــع  عموم ــه مجم ــا مصوب ج( ب

امکانــات شــرکت نظرگرفتــن ظرفیــت فنــی و وســایل و 
7. بازرســان در چــه صــورت می تواننــد نســبت بــه برگــزاری مجمــع 

ــد؟ ــدام نماین ــی اق عموم
الــف( در صــورت درخواســت مجمع عمومــی         ب( در صورت درخواســت 
هیئــت مدیــره ج( در صــورت درخواســت اعضــا و عــدم پاســخگویی هیئــت 

مدیــره    د( بــازرس حــق دعــوت مجامــع عمومــی را نــدارد
8. مدیرعامل در شرکت های تعاونی برای چه مدت انتخاب می شود؟

الف(۱سال               ب(2سال                  ج(3سال           د(4سال 
9. در شرکت های تعاونی سود چگونه توزیع می شود؟

الــف( برمبنــای فعالیــت اعضــا         ب( بــر مبنــای میــزان ســرمایه اعضــا            
ج( بــر مبنــای مســئولیت اعضــا در تعاونــی      د(هیچکــدام

۱۰. در شرکت های تعاونی حق رأی .......... است.
الف( مساوی           ب( به میزان سرمایه   

خودیــاری  میــزان  د(بــه    ج( به میزان مشارکت   
۱۱. انواع شرکت های تعاونی به لحاظ نوع فعالیت ........

ب( کشاورزی - معدنی الف( تولید- توزیع  
د(اشتغال-کارآفرینی ج( عام - خاص        

۱2. اعضای هیئت مدیره تعاونی برای مدت چندسال انتخاب می شوند؟
الف(۱سال             ب(2سال                 ج(3سال             د(7سال

۱3. بازرسان شرکت برای مدت چتد سال انتخاب می شوند؟
الف( اسال       ب(اسال مالی         ج( 3سال مالی             د( ۵سال

۱4. در چــه زمانــی می تــوان در شــرکت های تعاونــی نابرابــری ســهام 
ــرد؟ ــب ک ــا را تصوی اعض

الف( فقط در اولین مجمع                      ب( در مجمع عمومی عادی        
 ج( در مجمع عمومی فوق العاده                د(هیچکدام

۱۵. مدیرعامل تعاونی توسط چه مرجعی انتخاب می شود؟
الف( هیئت مؤسس        ب( اعضای تعاونی  

ج(هیئت مدیره             د(بازرسان
ــخ 9۵/۰6/2۵  ــا تاری ــر ت ــت حداکث ــابقه می بایس ــرکت کنندگان در مس ش
ــات  ــی شهرســتان قاین ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــه اداره تع پاســخ نامه ها را ب
ــه  ــه ب ــانی ک ــر از کس ــه ۵ نف ــد. ب ــل دهن ــی تحوی ــان مصل ــع در خیاب واق
ســؤاالت پاســخ صحیــح داده باشــند، جوایــز ارزنــده ای اهــدا خواهــد شــد. 
ــی  ــع معرف ــوان منب ــاون به عن ــش تع ــررات بخ ــون و مق ــاب قان ــاً کت ضمن

می گــردد.
کپی پاسخنامه مورد قبول می باشد.
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غامحسـین شـافعی با کسـب اکثریت آرا، رئیس اتاق بازرگانی ایران شـد. 
وی در این انتخابات توانسـت ۱98 رأی کسـب کند. مسـعود خوانسـاری، 
دیگـر کاندیـدای ریاسـت اتـاق ایـران نیـز چهـار رأی کمتـر یعنـی ۱94 رأی 
کسـب کـرد. ۱4 شـهریور، اعضـای هیئت نماینـدگان اتـاق بازرگانـی، صنایع، 
معـادن و کشـاورزی ایـران رئیس جدیـد این اتـاق را انتخاب کردنـد. انتخابات 
ریاسـت اتـاق بازرگانـی هـر 4 سـال یک بـار صـورت می گیـرد، اما چند سـالی 
اسـت کـه عمـر ریاسـت ها به حدود دو سـال رسـیده اسـت. محسـن جال پور 
از اردیبهشـت 94 ریاسـت اتـاق ایـران را بر عهده داشـت. وی به دلیل مشـکل 
قلبـی ۱۰ مـرداد از سـمت خـود کناره گیـری کـرد در ایـن نشسـت انتخاباتی، 
پـدرام سـلطانی، نائـب رئیـس اتـاق بازرگانـی ایران، هیئت رئیسـه سـنی را به 
جایـگاه دعـوت کـرد تـا پیشکسـوتان اتـاق، جلسـه را اداره کنند. غامحسـین 
شـافعی  و مسـعود خوانسـاری بـرای ریاسـت اتـاق ایـران اعـام آمادگـی کرده 
و هرکـدام زمـان داشـتند تـا از برنامه هـای خـود بـرای ریاسـت دفـاع کننـد. 
خوانسـاری از باشـگاه میلیاردرهای کشـور اصالتاً اصفهانی و رئیـس اتاق تهران 

و شـافعی سـلطان زعفـران و رئیـس اتاق خراسـان رضوی.
میرمحمد صادقی رئیس سـنی اتاق ایران از مسـعود خوانسـاری و غامحسـین 
مسـعود  ابتـدا  بپردازنـد.  خـود  برنامه هـای  ارائـه  بـه  کـه  خواسـت  شـافعی 
خوانسـاری طـی یـک سـخنرانی برنامه هـای خـود را ارائـه کـرد و در ادامـه 

غامحسـین شـافعی نیز برنامه هـای خـود را در قالب یک سـخنرانی ارائه کرد. 
سـپس میرمحمـد صادقی آغـاز رأی گیـری را اعام کرد و از هیئـت نمایندگان 

خواسـت تـا آرای خـود را در گلـدان بیاندازنـد.
در پایـان رقابتـی نزدیـک و نفس گیـر، غامحسـین شـافعی با کسـب اکثریت 
آرا، رئیـس اتـاق بازرگانـی ایران شـد. شـافعی پیـش از این نیـز از آذر 92 )بعد 
از اسـتعفای محمـد نهاوندیـان( تـا پایـان دوره هفتم، بـه مدت یکسـال و نیم، 
ریاسـت اتاق بازرگانی را به عهده داشـت. در همان زمان خوانسـاری هم رقیب 
وی در انتخابـات بـود کـه در نهایـت بـا ۱6 رأی باالتـر شـافعی بعـد از محمـد 
نهاوندیـان رئیـس پارلمان بخش خصوصی شـد. امـا با برگـزاری انتخابات دوره 

هشـتم هیئـت نماینـدگان، جای خـود را به »محسـن جال پـور« داد. 
غالمحسين شافعی در یک نگاه:

وی  اسـت.  قاینـات  نیـگ،  روسـتای  ۱33۰در  متولـد  شـافعی  غامحسـین 
فارغ التحصیـل رشـته مدیریـت صنعتـی از دانشـگاه تهـران اسـت. وی عضـو 

شـورای پـول و اعتبـار، عضور شـورای اقتصـاد کشـور، عضو هیئت واگـذاری و 
رئیـس اتـاق بازرگانی و صنعت اکو نیز هسـت. وی نائب رئیسـی اتـاق بازرگانی 
ایـران، ریاسـت اتـاق مشـهد و رئیـس شـورای ملـی زعفـران را تاکنـون تجربه 

اسـت. کرده 
پيام تبریک فرماندار قاینات:

کهن ترابـی فرمانـدار قاینات پس از انتخاب آقای شـافعی به ریاسـت اتاق بازرگانی 
ایـران در پیامـی انتخاب وی را تبریک گفت. متن این پیام بدین شـرح اسـت:

انتصـاب شایسـته و آگاهانه جناب آقای غامحسـین شـافعی کـه از نیروی های 
توانمنـد و باتجربـه خطـه دارالملـک قهسـتان، »قاینـات« هسـتند؛ به عنـوان 
رئیـس اتـاق بازرگانـی، صنایـع و معـادن ایران در دولـت تدبیر و امیـد، تبریک 
و تهنیـت عـرض می نمایـم. رجای واثـق دارد حضور ایشـان در این مسـئولیت 
به عنـوان خادمـي صدیـق و والیتمـدار بـا کوله بار گرانـی از تجربـه، نویدبخش 
نشـاط و تحـرک بیـش از پیـش در سـالي کـه بـا تدبیـر مقـام معظـم رهبري 
مدظله العالـی سـال »اقتصادمقاومتی، اقـدام و عمل« نام گذاري گردیده اسـت؛ 
در خدمت رسـانی بـه مردم شـریف ایران اسـامی خواهد گردیـد. از درگاه ایزد 
منـان مزیـد توفیقـات بـرای خدمتی سرشـار از شـور و نشـاط و مملـو از توکل 

الهـی در جهـت رشـد و شـکوفایی ایران اسـامی، برای ایشـان مسـألت دارد.
کهن ترابی، فرماندار شهرستان قاینات

در رقابتی نفس گیر و فشرده

غالمحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران شد


