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مشکالت زرشک و زعفران
قصه پرغصه، درد کهنه قاینات

ــیدن فصــل برداشــت زرشــک  ــا فرارس ــال ب ــر س ه
ــرح  ــواره مط ــه هم ــی ک ــی از مباحث ــران یک و زعف
متعــدد  مســائل  و  مشــکالت  بحــث  می گــردد، 
به خصــوص  ایــن حــوزه و فعــاالن آن  فــراوان  و 
ــاوت  ــواع و انحــای متف ــه ان ــه ب کشــاورزان اســت، ک
ایــن  می گــردد.  بیــان  مختلــف  افــراد  زبــان  از 
ــی  ــورد بی توجه ــال ها م ــن س ــدر در ای ــائل آن ق مس
و کم توجهــی مســئولین امــر قــرار گرفتــه اســت 
ــل  ــن تبدی ــه و مزم ــه دردی کهن ــم ب ــم ک ــه ک ک
ــدد  ــان مج ــد بی ــز قص ــا نی ــت و در این ج ــده اس ش
همــه آن هــا را نــدارم، زیــرا کــه بیــان مجــدد آن هــا 
فقــط تکــرار مکــررات یــادآوری دردی کهنــه و 
قصــه ای پرغصــه اســت. اگرچــه در ایــن شــماره 
ــات گزارشــی از مشــکالت زرشــک کاران  ــن قاین طنی
زحمتکــش قاینــات بــه چــاپ رســیده اســت، کــه در 
ــه  ــکالتی ک ــوه مش ــی از انب ــش کوچک ــط بخ آن فق
ــه  ــتند ب ــرو هس ــا  آن روب ــش ب ــر زحمتک ــن قش ای

ــت.  ــده اس ــان ش ــار بی اختص
ــران در  ــت زرشــک و زعف ــگاه و اهمی ــه جای همــه ب
ــی  ــاًل بخش ــول عم ــن دو محص ــه ای ــات و این ک قاین
از هویــت، فرهنــگ و تاریــخ ایــن دیــار هســتند 
ــد  ــات در تولی ــگاه قاین ــه جای ــتیم و البت ــف هس واق
محصــول باکیفیــت زرشــک و زعفــران بــر هیــچ 
ــم  ــرا به رغ ــه چ ــا این ک ــت، ام ــیده نیس ــی پوش کس
ــدان  ــز ب ــه نی ــه هم ــود این ک ــا وج ــا و ب ــه این ه هم
آگاه و معتــرف هســتند، وضعیــت زرشــک و زعفــران 
ــا وجــود انجــام  ــف ب ــای مختل ــات در حوزه ه در قاین
برنامــه و طرح هــای مختلــف و متعــدد و گوناگــون در 
ــوان  ــی می ت ــه نوع ــر از نابســامانی و ب ســال های اخی
ــه  ــت ک ــؤالی اس ــرد؟، س ــج می ب ــفتگی رن ــت آش گف
ــکالت  ــیاری از مش ــای بس ــاید گره گش ــواب آن ش ج
ــات و  ــی اقدام ــت: برخ ــد گف ــفانه بای ــد. متأس باش
ــوزه  ــن ح ــت ای ــاماندهی وضعی ــرای س ــا ب صحبت ه
فقــط در حکــم آه و ناله ســردادن و گریســتن اســت و 
هیــچ ثمــر و فایــده ای بــرای بهبــود وضعیــت زرشــک 
و زعفــران و به خصــوص کشــاورزان و تالشــگران 
واقعــی ایــن عرصــه نــدارد. این کــه هــر ســال در ایــن 
ــن  ــره اش همی ــم ثم ــال از مشــکالت بگویی فصــل س
وضعیتــی اســت کــه اکنــون گرفتــار آن هســتیم کــه 
ــاًل  ــا عم ــم، ام ــوع کاری را می کنی ــر ن ــا ه ــه م هم
هیــچ نــوع کاری صــورت نمی گیــرد و هــر ســال 
ــم؛ بلکــه دچــار  ــا پیشــرفت و حرکتــی نداری ــه تنه ن

عقب گــرد و پســرفت هــم می شــویم.
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انقالبی یعنی باسواد، منضبط، 
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ــواد،  ــجاع، باس ــد ش ــود بیای ــه وج ــد ب ــلی بای ــک نس ی
متدیــن، دارای ابتــکار، پیشــگام، خودبــاور، غیــور؛ ...
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مهربانی با حیوانات بی پناه برای 
مقابله با اقدامی غیرقانونی

ســگ ها و گربه هــا اگرچــه از نــگاه بعضــی از مــا انســان ها 
تبدیــل بــه موجــودات مزاحمی شــده اند کــه ...

فرهنگ و اهمیت 
مقابله با ولنگاری فرهنگی

ــی  ــده ای فرهنگ ــه و پدی ــران مقول ــامی ای ــاب اس انق
بــوده و هســت. رهبــران و مــردان بــزرگ ایــن انقــاب 
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قتل عام انقالبی گنجشک ها 
به دستور مائو !

 
مائـو رهبـر انقالب چین کـه خود را پیرو اندیشـه 
مارکـس و لنیـن و اسـتالین می دانسـت، »موش، 
پشـه و مگـس« را به عنـوان دشـمنان خلـق چیـن 
معرفـی کـرد و خواهـان نابـودی آن ها شـد. حوزه های 
حزبـی گـزارش دادند که گنجشـک ها بخش زیـادی از 
محصـوالت کشـاورزی را می خورنـد. مائـو فرمـان قتل 
عـام گنجشـک ها را صـادر کـرد و از مردم خواسـت که 
به عنـوان وظیفـه انقالبـی گنجشـک ها را نابـود کنند. 
معلمـان در مدرسـه گنجشـک ها را عامـل گرسـنگی 
و کمبـود موادغذایـی اعـالم می کردنـد . دانش آمـوزان 
مـدارس و نظامیـان نقـش مهمـی در ایـن جنبـش 
تیرکمـان  بـا  روزانـه  دانش آمـوز  هـر  کردنـد.  ایفـا 
تعـداد معینـی گنجشـک را شـکار می کـرد. بچه هـا 
النه هـای گنجشـک ها را ویـران و تخم هـای آن هـا را 
از بیـن می بردنـد. نظامیـان با زدن شـیپور و طبل مانع 
نشسـتن گنجشـک ها روی شـاخه درختان می شـدند. 
هـالک  خسـتگی  اثـر  در  هـوا  روی  گنجشـک ها 
می شـدند و سـقوط می کردنـد. دانش آمـوزان الشـه 
گنجشـک ها را بـه نـخ می کشـیدند و تحویـل مقامات 
حزبـی می دادنـد و جایـزه می گرفتنـد. تقریبـاً تمـام  
گنجشـک ها در چنـد ماه قتل عام شـدند و الشـه های 
آن هـا بـا کامیون بـه حوزه های حزبی منتقـل و پس از 
شـمارش بـه دبیرخانه حـزب در پکن گزارش می شـد. 
امـا داسـتان مطابـق تئـوری انقالبـی صدر مائـو پیش 
نرفـت! ناگهـان سـروکله ملخ هـا در مزارع پیدا شـد. در 
غیبت گنجشـک ها تعادل اکوسیستم خورد و جمعیت 
ملخ هـا و دیگر آفـات نباتی به صورت انفجـاری افزایش 
یافتـه بـود!  معلوم شـد کـه گنجشـک ها فقـط از دانه 
غـالت تغذیـه نمی کردند بلکه حشـراتی ماننـد ملخ ها 
را هـم می خوردنـد. تولیـد محصـوالت کشـاورزی بـه 
شـدت پاییـن آمـد و میلیون هـا نفـر بـر اثر گرسـنگی 
مردنـد. از بـاال دسـتور آمد که گنجشـک ها را نکشـید، 
امـا دیگـر گنجشـکی باقی نمانده بـود!  مائو به اشـتباه 
خـود اعتـراف نکـرد.  امـا تا چند سـال یکـی از واردات 
چین از شـوروی گنجشـک زنده بود تا دوباره تعادل را 
به طبیعـت برگردانند و جمعیت حشـرات را با افزایش 
تعـداد گنجشـک ها کنتـرل کننـد.  دخالـت دولت هـا 
در اقتصـاد ، فرهنـگ و جامعـه چیـزی شـبیه جنبش 
گنجشک کشـی در چین اسـت. کمونیسـت ها اراده گرا 
بودنـد. آن ها بـا نیات خـوب، بزرگترین جنایـات تاریخ 
را مرتکـب شـدند. مائـو کـه تحصیالتی در حـد دیپلم 
متوسـطه داشـت ، می خواسـت جامعـه عقـب مانده و 
فقـر چیـن را بـا دسـتورالعمل های انقالبی به سـرعت 
صنعتـی و مرفـه کند و تبعیـض و نابرابری را بـر اندازد. 
امـا اقدامـات او چـون اراده گریانـه و برخـالف منطـق 
تغییـرات اجتماعـی بـود، تعـادل جامعـه را بـه هم زد 
و نتایـج معکـوس به بـار آورد و میلیون هـا انسـان مثل 

مـوش آزمایشـگاهی قربانی شـدند.

اجتماعی تاریخی- 

عادت به کتاب خوانی از کودکی

همیشـه آ کـه  ن چـه 
می مانـد،  انسـان  بـرای 
کتاب خوانـی در سـنین پایین 
اسـت. جواناِن شـما، کـودکاِن 
شـما، هرچه می تواننـد، کتاب 
بخواننـد؛ در فنون مختلف، در 
راه هـای مختلـف، مطلبـی یاد 
بگیرند. البتـه از هرزه گردی در 
محیـط کتاب هـم باید پرهیـز کرد، منتها این مسـئله 
بعـدی اسـت؛ مسـئله اول ایـن اسـت کـه یـاد بگیرند، 
عـادت کنند بـه این که اصـًا  به کتـاب مراجعه کنند، 

کتـاب نـگاه کنند.

انقالبی یعنی باسواد، منضبط، 
متدین، خردمند

ک نسـلی بایـد بـه وجـود بیاید شـجاع، باسـواد، ی
متدیـن، دارای ابتـکار، پیشـگام، خودبـاور، غیـور؛ 
- البتـه خوشـبختانه ما امروز در نسـل جوان بسـیاری 
از ایـن خصوصّیـات را داریم اما این بایسـتی گسـترش 
پیـدا کنـد- چنین نسـلی الزم داریـم. بایسـتی ایمان، 
سـواد، غیرت، شـجاعت، خودباوری، انگیـزه کافی، توان 
جسـمی و فکری حرکت داشـته باشـد، هدف را در نظر 
بگیـرد، چشـم را به اهـداف دور متوّجه بکند و به تعبیر 
امیرالمؤمنیـن »اَِعـِر ا...َ ُجمُجَمَتـک« زندگی خودش و 
وجـود خـودش را بگـذارد در راه این هـدف و با جدیت 
حرکـت کنـد؛ در یک کلمه یعنی یک موجـود انقابی؛ 
معنـای انقابـی این اسـت. بعضی هـا از روی دشـمنی، 
انقابـی را بـد معنـا می کننـد. انقابـی را بـه معنـای 
بی سـواد، بی توجه، بی انضبـاط ]می دانند[ نخیـر، اتّفاقاً 
درسـت بـه عکس اسـت. انقابـی یعنـی دارای سـواد، 
دارای انضبـاط، دارای تدیّـن، دارای حرکت، دارای عقل، 

خردمنـد. ما چنیـن نسـلی الزم داریم. 

خودباوری

ر میدان هـای گوناگون، آن جایی کـه حرف خودمان د
را بـاور داشـته ایم و پای آن حرف ایسـتاده ایم، آن جا 
پیـش رفته ایـم. در پیشـرفت روزبه روز، بلکه سـاعت به 
سـاعِت کشـور در زمینه هـای مختلـف، همیـن پیـش 
آمـده اسـت. در همـه بخش هـا آن چیزی کـه می تواند 
گره هـا را باز کند، حضور عناصر مؤمن، عـازم، خودباور، 
متکـی بـه خـدا و معتقد بـه مـردم در رأس کار اسـت. 
همین هـا می توانند مشـکات اقتصـادی را هم برطرف 
کننـد. هرجا مشـکلی برای ما باقـی مانـده، خودباوری 
و اتـکای بـه خدا و بـاور ایمان و محبت مـردم در آن جا 

ضعیف شـده است. 

رهبری و سیره  با کالم 

ــه ا ــی اندیش ــف اهال ــن وظای ــه مهم تری زجمل
ــزاداری سیدالشــهداء، شــناخت  در موضــوع ع
آســیب ها و انحرافــات از یــک ســو و ارائــه 
ــع آن از ســوی دیگــر اســت.  ــرای رف راهــکار ب
ــزاداری در  ــت ع ــت و کیفی ــه کمی ــن ب پرداخت
ســطح شــهر مقولــه ای اســت پردامنه کــه نه در 
حوصلــه ایــن مجــال اســت و نــه هــدف نگارنده 
از نگاشــتن ایــن ســطور. رقابــت تمــام نشــدنی 
میــان برخــی هیئــات در ظواهــری چــون 
ــرار  ــا، اص ــر طبل ه ــوت، تکث ــتم های ص سیس
بــر حضــور در یک مــکان و حضــور تماشــاگرانه 
ــر  ــت را گاه تندت ــن رقاب ــش ای ــه آت ــی ک برخ
می کنــد، حضــور بســیار کم رنــگ عــزاداران در 
نمــاز اول وقــت به ویــژه در ظهــر عاشــورا ـ کــه 
ــر  ــت ـ و دیگ ــای عاشوراس ــن پیام ه از مهمتری
مشــکاتی کــه بــر ایــن قصــه پرغصــه افــزوده 
ــه  ــد ک ــل می طلب ــی مفص ــود بحث ــت، خ اس
البتــه باتوجــه بــه گســتردگی موضــوع و عشــق 
مــردم بــه ســرور شــهیدان ســختی های خــاص 

ــه همــراه دارد.  خــود را ب
امــا آن چــه محــور گفتــار حاضــر اســت، 
ــه در  ــات عاشــورایی اســت ک ــر تبلیغ ــدی ب نق
قالــب پارچــه نوشــته ها و بنرهــا در ســطح 
ــد  ــز بای ــل از هرچی ــود. قب ــب می ش ــهر نص ش
گفــت: ایــن کار اساســاً بــه ســبب این کــه 
ــیار  ــت، بس ــگ اس ــس فرهن ــه ای از جن مقول
ــات  ــاً زحم ــده و قطع ــوب ش ــندیده محس پس
دســت اندرکاران مأجــور خواهــد بــود. امــا 
ــردن  هــدف هــر نقــدی اصــاح نواقــص و باالب
کیفیــت و بهــره وری اســت و نافــی اصــل 
ــود. بی تردیــد  موضــوع و مزایــای آن نخواهــد ب
هــدف از تبلیغــات، ایجــاد آگاهــی و ابــاغ پیــام 
عاشــورا و کاربردی کــردن آن بــرای همــگان 
اســت. اولیــن آســیب تبلیغــات عاشــورایی 
ــک  ــاً تحری ــن هــدف و صرف ــن ای ــده گرفت نادی
ــای  ــم و درس ه ــر مفاهی ــه ب ــدون تکی ــور ب ش
قیــام امــام حســین)ع( اســت. در این جــا بــرای 
ــه در  ــات ک ــن تبلیغ ــورد از ای ــه دو م ــه ب نمون
ســطح شــهر نصــب شــده نگاهــی ناقدانــه 

می اندازیــم:
ــت  ــن بی ــا ای ــات ب ــن تبلیغ ــی از ای 1- در یک

شــعر مواجــه می شــویم:
ــه اســت/  ــا از کوف ــی م سرشکســتن ارث فامیل
زینبــی ســرزد بــه محمــل تــا ســر ســقا 

شکســت.
ــن بیــت برداشــت کــرده  ــده از ای آن چــه نگارن
اســت ســه واقعــه تاریخــی اســت: ضربت خوردن 

ســر حضــرت علــی)ع(؛ شکســتن ســر حضــرت 
ابوالفضــل)ع( در روز عاشــورا و این کــه حضــرت 
زینــب پــس از دیــدن ســر اســراء در کوفــه ســر 
بــر چــوب محمــل کوفــت کــه موجب شکســتن 
شــد و خــون از آن جــاری گردیــد. امیــد اســت 
کــه شــاعر محتــرم و ســپس مجریــان نــگارش 
و نصــب ایــن شــعر متوقــع نباشــند کــه امــروز 
نیــز مــا بــا اقتــداء بــه زینــب کبــری)س( بایــد 
ــن  ــه دانشــجویی همی ــر بشــکنیم ـ چنان ک س
برداشــت را داشــت و بــا مطرح کــردن ایــن 
ــته ای  ــن نوش ــب چنی ــن از نص ــا م ــوع ب موض
اظهــار تعجــب کــرد ـ  چــرا کــه در ایــن صورت 
نتیجــه حاصــل، جــواز فعلــی اســت کــه امــروزه 
از آن بــه قمه زنــی یــاد می شــود و مکــرراً فتــوا 
بــه حرمتــش داده شــده و موجــب وهــن شــیعه 

شــده اســت.
ســر  کوبیــدن  اســت  به ذکــر  الزم  البتــه 
ــب  ــرت زین ــط حض ــل توس ــوب محم ــه چ ب
توســط  کــه  اســت  جعلــی  واقعــه  یــک 
ــط  ــا توس ــده و باره ــل ش ــاص نق ــلم جص مس
سندشناســان بررســی و نادرســتی اش بــه اثبات 

ــی نیــز  رســیده ضمــن این کــه از نظــر محتوای
بــا اشــکاالت جــدی روبروســت. در اســتناد بــه 
یــک واقعــه جعلــی ـ کــه قطعــاً ســهوی بــوده 
ــت؟ ــن اس ــل تبیی ــورا قاب ــی از عاش ــه پیام ـ چ

ــعر  ــت ش ــن بی ــا ای ــر ب ــته ای دیگ 2- در نوش
ــتیم: ــرو هس روب

ــام  ــردن ن ــن/ ب ــت ک ــی دق ــاب کم ــر ارب نوک
حســین ســجده واجــب دارد.

ــاب اســت.  در مصــرع اول ســخن از نوکــر و ارب
ــرایی  ــات مدیحه س ــن واژگان در ادبی ــه ای گرچ
کاربــرد فراوانــی دارد، امــا به راســتی کــدام پیــام 
ــت؟  ــی اس ــن دیدگاه ــون چنی ــورا پیرام عاش
ســاالر شــهیدان از تمــام آن چه داشــت گذشــت 
تــا بنــدگان خــدا، تنهــا بندگــی او کننــد و آزاده 
ــی  ــش در پ ــا قیام ــین)ع( ب ــام حس ــند. ام باش
ــان  ــه ایش ــود ک ــش نب ــران خوی ــش نوک افزای
اساســاً نوکــری نداشــت، غامــان ایشــان از هــر 
آزاده ای آزاده تــر بودنــد. مــا منکــر دیگــر معانــی 
ــش  ــا پرس ــتیم، ام ــن واژگان نیس ــی ای احتمال
اساســی مــا ایــن اســت کــه مــا بــا ایــن نوشــته 
ــام  ــوزه قی ــدام آم ــال چــه هســتیم؟ ک ــه دنب ب

ــردن  ــه ب ــم. این ک ــل می کنی ــورا را منتق عاش
نــام حســین ســجده واجــب دارد را حتــی 
اگــر بــه معنــای کنائــی اش بگیریــم کــه البتــه 
ــت،  ــوده اس ــن ب ــم همی ــاعر ه ــراد ش ــاً م قطع
پرداختــن بــه چنیــن ادبیاتــی راه را بــرای 
ــد.  ــاز می کن ــا ب ــر م ــی ب ــماتت و عیب جوی ش
در بهتریــن حالــت اگــر بخواهیــم در یــک جمله 
پیــام تبلیغاتــی هم چــون مــوارد فوق را تشــریح 
کنیــم، چیــزی جــز تحریــک احساســات و شــور 
نیســت. البتــه هیــچ کســی مخالــف بــا حضــور 
شــور و احســاس حســینی نیســت چراکــه ایــن 
دو، بســتر را بــرای رســیدن بــه مقصــود همــوار 
ــی را  ــات میدان ــت تبلیغ ــن فرص ــازد، لک می س
ــام  ــردی قی ــای کارب ــاغ پیام ه ــرای اب ــد ب بای
عاشــورا غنیمــت شــمرد نــه این کــه ایــن 
ــغ  ــته مبل ــا ناخواس ــته ی ــات گاه خواس تبلیغ
بدعــت و یــا انحرافــی در موضــوع عاشــورا شــود 
ــک مقطعــی  ــی جــز تحری ــل ارمغان ــا حداق و ی

ــه همــراه نداشــته باشــد. احساســات ب
ــری  ــطور، خب ــن س ــگارش ای ــا ن ــان ب همزم
توجهــم را جلــب کــرد. گروهــی در لنــدن 
ــت؟  ــین کیس ــود را حس ــروه خ ــوان گ ــه عن ک
ایــن  ایســتگاه متــرو  یــک  گذاشــته اند در 

ــد:  ــرده بودن ــب ک ــته را نص نوش
مــردم  بخشــنده ترین  می گویــد:  حســین 
ــد  ــک کن ــخصی کم ــه ش ــه ب ــت ک ــی اس کس
ــران از او نداشــته باشــد...  ــد جب ــچ امی کــه هی
را  قیامــش  و  حســین  این گونــه  به راســتی 
ــر نیســت؟ آن چــه بیــش  معرفــی کنیــم نیکوت
ــه  ــب ب ــز در برخــی عزاداری هــا غری از هــر چی
ــام  ــار ام ــیوه رفت ــا و ش ــد، گفتاره نظــر می رس
حســین)ع( اســت. اکنــون کــه از تبلیغــات 
و نواقــص آن ســخن گفتــه شــد، بــه دور 
ــن و  ــات وزی ــه تبلیغ ــر ب ــت اگ ــاف اس از انص
اثرگــذار اشــاره ای نشــود. یکــی از هیئــات فعــال 
ســطح شــهر کــه مراســم را منحصــر بــه محــرم 
نکــرده و در طــول ســال نیــز بــه ترویــج شــعائر 
مکتــب اهــل بیــت می پــردازد و هــم کمیــت و 
ــی آن در ســطح  ــزاداری میدان ــت ع ــم کیفی ه
شــهر بســیار مطلــوب اســت، هیئــت قمــر بنــی 
هاشــم اســت. ایــن هیئــت در اقدامی ارزشــمند 
چــون  مضامینــی  بــا  نوشــته هایی  پارچــه 
فرهنــگ عاشــورا یعنــی احتــرام بــه والدیــن یــا 
فرهنــگ عاشــورا یعنــی نمــاز اول وقــت نصــب 
ــین و  ــای تحس ــع ج ــه واق ــه ب ــود ک ــرده ب ک
تقدیــر دارد. امیــد اســت کــه بــا کمــک اهالــی 
ــزاداران،  ــوم ع ــی عم ــر و همراه ــه و فک اندیش
افــزوده  عزاداری هــا  کیفیــت  بــر  پیوســته 
ــام  ــای قی ــدن پیام ه ــاهد نهادینه ش ــده و ش ش

عاشــورا باشــیم. 

نقـدی بـر تبلیغـات عـاشورایی
دکترمیثمکهنترابی

هیچ کســی مخالــف بــا حضــور شــور 
نیســت...  حســینی  احســاس  و 
ــی  ــات میدان ــت تبلیغ ــن فرص لک
را بایــد بــرای ابــاغ پیام هــای کاربــردی 
نــه  شــمرد،  غنیمــت  عاشــورا  قیــام 
ــا  ــته ی ــات گاه خواس ــن تبلیغ ــه ای این ک
ــا انحرافــی  ــغ بدعــت و ی ناخواســته مبل
از  یکــی  شــود.  عاشــورا  موضــوع  در 
هیئــات فعــال ســطح شــهر کــه مراســم 
را منحصــر بــه محــرم نکــرده و در طــول 

ســال نیــز بــه ترویــج شــعائر مکتــب 
کمیــت  هــم  و  می پــردازد  اهل بیــت 
و هــم کیفیــت عــزاداری میدانــی آن 
ــت،  ــوب اس ــیار مطل ــهر بس ــطح ش در س

ــت. ــم اس ــی هاش ــر بن ــت قم هیئ
بــا  ایــن هیئــت پارچــه نوشــته هایی 
مضامینــی چــون فرهنــگ عاشــورا یعنــی 
احتــرام بــه والدیــن یــا فرهنگ عاشــورا 
یعنــی نمــاز اول وقــت نصــب کــرده بــود، 

کــه جــای تحســین و تقدیــر دارد.

آگهی تحدید حدود اختصاصی
حوزه ثبتی قاینات

پیـرو آگهـی تحدید حـدود قبلی که بـه موجب مقـررات مـاده 14 قانون ثبت 
منتشـر گردیـده، اینـک برحسـب درخواسـت واصلـه مسـتند به مـاده مذکور 
و مـاده 61 آئین نامـه قانـون ثبـت تحدیـد حـدود، قسـمتی از امـاک واقع در 

بخـش  11 حـوزه ثبتـی این واحـد به شـرح ذیل: 

بخش 11
قطعه مفروزه مزرعه خونیک پای گدار پالک 1503 - اصلی

157 فرعی سید اعظم جوادی و غیره ششدانگ یک قطعه زمین 
در روز 95/08/26 انجـام خواهـد شـد لـذا بـه موجـب ماده 14 قانـون ثبت به 
صاحبـان امـاک و مجاوریـن شـماره فوق الذکـر بـه وسـیله این آگهـی اخطار 
می گـردد؛ کـه در موعد مشـخص شـده فوق سـاعت 8 الی 10 صبـح در محل 
وقـوع ملـک حضـور بـه هـم رسـانند، چنان چه هـر یـک از صاحبـان اماک یا 
نماینـده قانونـی آن هـا در موعـد مقـرر حاضر نباشـند؛ مطابق مـاده 15 قانون 
مذبـور ملـک مـورد آگهـی بـا حـدود اظهـار شـده از طـرف مجاوریـن تحدید 
خواهـد شـد و اعتراضـات مجاوریـن نسـبت بـه حدود و حقـوق ارتفاقـی و نیز 
صاحبـان امـاک کـه در موقع مقـرر حاضـر نبوده انـد، مطابق مـاده 20 قانون 
ثبـت فقـط تـا 30 روز از تاریخ تحدید حـدود پذیرفته خواهد شـد و برابر ماده 
86 آیین نامـه اصاحـی قانـون ثبـت، معترضیـن می بایسـت؛ از تاریـخ تسـلیم 
اعتـراض خـود بـه اداره ثبت اسـناد و اماک قاینات ظرف یک ماه دادخواسـت 
اعتـراض خـود را بـه مرجـع ذیصـاح قضائـی تقدیـم و گواهـی الزم از مرجع 
مذکـور اخـذ و بـه ایـن اداره تسـلیم نماینـد، در غیـر این صـورت متقاضـی 
می توانـد بـه دادگاه مربوطـه مراجعـه و گواهـی عـدم تقدیـم دادخواسـت را 
دریافـت و بـه اداره ثبـت تسـلیم و اداره ثبـت هـم بـدون توجـه بـه اعتـراض، 

عملیـات ثبتـی را طبـق مقـررات ادامـه می دهد.
تاریخ انتشار: 1395/08/05

علی صفایی فر    
            رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قاینات

آگهی تحدید حدود اختصاصی
حوزه ثبتی قاینات

پیــرو آگهــی تحدیــد حــدود قبلــی کــه بــه موجــب مقــررات مــاده 14 قانــون 
ثبــت منتشــر گردیــده، اینــک برحســب درخواســت واصلــه مســتند بــه مــاده 
ــمتی از  ــدود، قس ــد ح ــت تحدی ــون ثب ــه قان ــاده 61 آئین نام ــور و م مذک

امــاک واقــع در بخــش  14 حــوزه ثبتــی ایــن واحــد بــه شــرح ذیــل: 

بخش 14
ــامی  ــاب اس ــازان انق ــتضعفان و جانب ــاد مس ــی بنی 343 - اصل
ایــران و غیــره ششــدانگ دو چشمه ســار مشــهور بــه چشمه ســار 
ــع در کال شــور در دو  ــاد سرچشــمه محــل جوشــش آن واق امیرآب
کیلومتــری حــد غــرب روســتای امیرآبــاد کــه در فاصلــه هفتصــد 
متــری منطقــه ای کــه جــاده بــرکاء و رودخانــه کال شــور را قطــع 
می نمایــد تافــی می شــود در مــورد ثبــت می باشــد در روز 

1395/08/26
ــان  ــه صاحب ــون ثبــت ب ــاده 14 قان ــه موجــب م ــذا ب انجــام خواهــد شــد. ل
امــاک و مجاوریــن شــماره فوق الذکــر به وســیله ایــن آگهــی اخطــار 
می گــردد، کــه در موعــد مشــخص شــده فــوق ســاعت 8 الــی 10 صبــح در 
محــل وقــوع ملــک حضــور به هــم رســانند، چنان چــه هــر یــک از صاحبــان 
امــاک یــا نماینــده قانونــی آن هــا در موقــع مقــرر حاضــر نباشــند، مطابــق 
مــاده 15 قانــون مزبــور ملــک مــورد آگهــی بــا حــدود اظهارشــده از طــرف 
ــه حــدود  ــن نســبت ب ــد خواهــد شــد و اعتراضــات مجاوری ــن تحدی مجاوری
ــر  ــرر حاض ــع مق ــه در موق ــاک ک ــان ام ــز صاحب ــی و نی ــوق ارتفاق و حق
نبوده انــد، مطابــق مــاده 20 قانــون ثبــت فقــط تــا 30 روز از تاریــخ تحدیــد 
ــون  ــر مــاده 86 آیین نامــه اصاحــی قان حــدود پذیرفتــه خواهــد شــد و براب
ــه اداره  ــود ب ــراض خ ــلیم اعت ــخ تس ــت، از تاری ــن می بایس ــت، معترضی ثب
ثبــت اســناد و امــاک قاینــات ظــرف یــک مــاه دادخواســت اعتــراض خــود 
را بــه مرجــع ذیصــاح قضائــی تقدیــم و گواهــی الزم از مرجــع مذکــور اخــذ 
و بــه ایــن اداره تســلیم نماینــد، در غیــر این صــورت متقاضــی می توانــد بــه 
دادگاه مربوطــه مراجعــه و گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت را دریافــت و بــه 
ــات  ــراض، عملی ــه اعت ــدون توجــه ب ــم ب ــت ه ــت تســلیم و اداره ثب اداره ثب

ــد. ــه می ده ــررات ادام ــق مق ــی را طب ثبت
تاریخ انتشار: 1395/08/05

علی صفایی فر    
            رئیس اداره ثبت اسناد و اماک قاینات
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هفته نامه فرهنگی اجتماعی



پدافند غیرعامل، مصون سازی 
کشور و جامعه از هرگونه 

تهدید احتمالی است

ــگ  ــدار قاینــات در مراســم نواختــن زن فرمان
ــه  ــتان دختران ــل در دبیرس ــد غیرعام پدافن
ــی  ــل خیل ــد غیرعام ــت: پدافن ــدک، گف ــه ف نمون
بــرای  افــراد جامعــه جانیفتــاده و معرفــی نشــده 
ــت  ــذا ســه اصــل بســیار مهــم در مدیری اســت. ل
آســیب ها  تهدیــدات،  قبیــل:  از  اســتراتژیک 
و فرصت هــا وجــود دارد کــه خیلــی بــه هــم 
ــد. مرتبــط هســتند و بایــد مــورد توجــه قــرار گیرن

وی افــزود: دو نــوع تهدیــد داریــم، یکــی تهدیداتی 
بلکــه  نیســت؛  انســان  اســت کــه منشــأ آن 
ــوع  ــش از 4۹ ن ــون بی ــه تاکن ــت ک ــت اس طبیع
تهدیــد طبیعــی شناســایی شــده اســت.دوم، یــک 
نــوع تهدیــد دیگــری هســت که انســانی و ســاخته 
دســت انســان اســت کــه بــه دنبــال پیشــرفت علم 
ــل  ــده، از قبی ــود آم ــان ها به وج ــوژی انس و تکنول
ــم  ــه ه ــدی ک ــف و جدی ــای مختل ــگ افزاره جن
اکنــون در سراســر دنیــا برخــی از گروه هــای 
دارنــد،  اســتکباری  دولت هــای  و  تروریســتی 

اســتفاده می کننــد.
ــل مصون ســازی  ــد غیرعام ــزود: پدافن ــدار اف فرمان
کشــور و جامعــه از هرگونــه تهدیــد احتمالــی 
غیرعامــل،  پدافنــد  بحــث  در  لــذا  اســت. 
ــان  ــت. وی خاطرنش ــل اول اس ــازی، اص مصون س
کــرد: باتوجــه بــه تأکیــدات مقــام معظــم رهبــری 
ــه  ــل در کلی ــد غیرعام ــرای پدافن ــوص اج درخص
امــورات، همــه بایــد ابتــدا آســیب پذیری هــا 
بیشــترین  از فرصت هــا  و  را شناســایی کنیــم 
اســتفاده را نماییــم تــا تهدیــدات تأثیرگــزار نشــود؛ 
ــن راســتا اصــل پیشــگیری و محاســبه  ــه در ای ک

ــت. ــت اس ــز اهمی ــیار حائ ــاالت بس ــرای احتم ب

گزارش

ــگ و  ــه )وزرای فرهن ــر کابین ــه گذشــته، اســتعفای ســه وزی ــم در هفت ــار مه از اخب
ــای  ــه بازتاب ه ــود ک ــرورش( ب ــوزش و پ ــان و آم ــامی، ورزش و جوان ــاد اس ارش
مختلفــی داشــت. نماینــده قاینــات و زیرکــوه نیــز در یادداشــتی در ســایت خویــش نســبت 
ــرده  ــاد ک ــاری از آن ی ــوان برکن ــه وی به عن ــر ک ــه وزی ــن س ــتعفای ای ــوع اس ــه موض ب
اســت، واکنــش نشــان داد. البتــه وی باتوجــه بــه وضــع منتقدانــه ای کــه نســبت بــه دولــت 
دارد از دیــدگاه خــاص خویــش بــه ایــن موضــوع پرداختــه اســت. وی در ایــن یادداشــت 
بیشــتر بــه موضــوع  اســتعفای وزیــر آمــوزش و پــرورش پرداختــه اســت و بابــت آن بــه 
عملکــرد دولــت در ایــن عرصــه انتقــادات شــدیدی وارد نمــوده اســت و از ســوی دیگــر 
بــا اســتناد بــه مشــکات اقتصــادی کشــور عــدم تغییــر در تیــم اقتصــادی دولــت را مــورد 

انتقــاد قــرار داده اســت و آن را امــری ضروری تــر برشــمرده اســت.
***

ــده  ــه آین ــنبه هفت ــرورش سه ش ــوزش و پ ــر آم ــتیضاح وزی ــه اس ــود جلس ــرار ب ق
برگــزار شــود کــه خبــر اســتعفای آقــای فانــی رســانه ای شــد. عــزل یــا اســتعفای 
علی رغــم  اســتیضاح کننده  نماینــدگان  جهت گیــری  کــه  داد  نشــان  ایشــان 
ــت  ــت را تح ــتند دول ــه می خواس ــود و ن ــی ب ــه سیاس ــراد، ن ــی اف ــر برخ اظهارنظ
فشــار قــرار دهنــد و دولــت هــم بــه دنبــال حــذف ایشــان بــا کارت مجلــس نبــود. 
نماینــدگان امضاکننــده اســتیضاح به دنبــال کمــک بــه دولــت بودنــد تــا مدیریــت 
ــی از  ــل توجه ــداد قاب ــی تع ــود، نارضایت ــاح ش ــرورش اص ــوزش و پ ــف آم ضعی
فرهنگیــان و نابســامانی در ایــن حــوزه بخــش عمــده اش ضعــف مدیریــت و عــدم 
کارشناســی پختــه در امــور بــود کــه البتــه از نــگاه ریاســت جمهــوری هــم پنهــان 
نمانــد و قبــل از روشن شــدن ابعــاد عملکردهــای ضعیــف کــه البتــه دولــت را هــم 
ــس  ــد. کاش رئی ــان داده ش ــی پای ــای فان ــه دوران وزارت آق ــرد ب ــؤال می ب ــر س زی
جمهــور محتــرم خیلــی زودتــر در ایــن مــورد اقــدام می کــرد تــا هزینــه کمتــری 
را بــه مهمتریــن نهــاد آموزشــی کشــور وارد ســازد. برخــی بــا سیاســی نشــان دادن 
طــرح اســتیضاح خواســتند آن را از مســیر خــارج کننــد، برخــی گفتنــد نماینــدگان 
طــراح اســتیضاح بــر وزیــر فشــار می آورنــد تــا بــه اهدافــی برســند و خاصــه ازیــن 
ــا پایــان دولــت  ــا ایــن اســتدالل کــه ت مســائل خیلــی طــرح شــد حتــی برخــی ب
ــد  ــاح نمی کن ــه اص ــی ب ــتیضاح کمک ــت و اس ــی اس ــی باق ــدت کوتاه ــم م یازده
خواهــان وارد نشــدن مجلــس بــه ایــن موضــوع بودنــد، امــا عــزل آقــای وزیــر کــه 
بــا اســتعفا آراســته شــد نشــان داد کــه رئیــس جمهــور محتــرم بــر کارکــرد ضعیــف 

ــاور دارد. ــن وزارت ســترگ، ب ای
ــت  ــن اس ــش و مؤم ــان زحمتک ــرم و از فرهنگی ــیار محت ــی بس ــای فان ــخص آق ش
ــت را  ــف دول ــن وزارت خــاص، ضع ــوب ای ــاختار معی ــر س ــت شــل ب ــن مدیری لیک
ــن  ــور در ای ــی از ام ــون شــیرازه خیل ــه مجلــس نشــان داد. اکن ــر ب ــی وزی در معرف
ــت  ــا حرک ــه تنه ــال ن ــه س ــن س ــول ای ــفانه در ط ــده و متأس ــا ش ــه ره وزارتخان
ــرورش  ــوزش و پ ــدت آم ــای کوتاه م ــرای برنامه ه ــه ب ــده، بلک ــام نش ــی انج اصاح
هــم چاره اندیشــی نشــده اســت. درســت اســت کــه آمــوزش و پــرورش بــا مشــکل 
اعتبــار مواجــه اســت، امــا بی توجهــی بــه جــذب اعتبــار و بی تفاوتــی بــه اســتفاده 
ــرده و  ــش ب ــرز بحــران پی ــا م ــه را ت ــرمایه، وزارتخان ــق س ــی خل ــای قانون از ابزاره

وزارتــی کــه بایــد برنامه ریــزی درســی و پرورشــی از اولویت هــای اولــش باشــد بــه 
آخریــن اولویــت تبدیــل شــده اســت. حــال بایــد ببینیــم رئیــس جمهــور محتــرم 
چــه کســی را بــه مجلــس معرفــی خواهــد کــرد. آیــا فــرد معرفــی شــده بــا برنامــه و 
کمــک بــه ایــن کشــتی طوفــان زده معرفــی می شــود یــا در برنامه هــای انتخاباتــی 
دولــت تعریــف شــده و آمــوزش و پــرورش مظلــوم را در طوفــان سیاســت، بحــران 

ــد. ــر می کن زده ت
ــا  ــا تفــاوت عمــده ب ــود، ام ــر دیگــر همــراه ب ــا دو وزی ــی اگرچــه ب ــای فان عــزل آق
ــال کــرد،  ــدگاه را دنب ــد یــک دی ــر نبای ــرای هــر ســه وزی دو مــورد دیگــر دارد و ب
ــس  ــر در مجل ــر دیگ ــود و دو وزی ــتیضاح ب ــتانه اس ــی در آس ــای فان ــه آق ــرا ک چ
ــل  ــر قاب ــران دیگ ــا برخــی وزی ــه در ســنجش ب ــده مفتوحــی نداشــتند و البت پرون
دفــاع بودنــد. ایــن حــق رئیــس جمهــور اســت کــه هــر زمــان خواســت بــه اصــاح 
کابینــه اش بپــردازد، امــا ایــن ســؤال در افــکار عمومــی می مانــد کــه چــرا وزیــران 
ــر اقتصــاد  ــت و مــردم ب ــت دول ارشــاد و ورزش؟ مخصوصــاً در شــرایطی کــه اولوی
ــه وزرای  ــرا ب ــوزد، چ ــکاری می س ــورم و بی ــود و ت ــب رک ــه در ت ــت و جامع اس
ــرای  ــه ب ــم کابین ــر ترمی ــت؟ اگ ــده اس ــی نش ــم نگاه ــوزه نی ــن ح ــئول در ای مس
ــر  ــه وزی ــت ک ــه اس ــت، چگون ــردم اس ــه م ــانی ب ــت خدمت رس ــریع در حرک تس
ــژه  ــا اقتصــاد، مــورد توجــه وی ــه سیاســت اســت ت اقتصــاد کــه بیشــتر تمایلــش ب
قــرار نمی گیــرد؟ و یــا چــرا وزیــر صنعــت کــه متولــی بخــش عمــده  تولیــد اســت، 
ــر کار  ــد و وزی ــت روزگار می گذران ــش در امنی ــان در چــرت کهنســالی خوی هم چن
ــود  ــه کار خ ــان ب ــدارد، هم چن ــتغال ن ــاد اش ــی از ایج ــل قبول ــار قاب ــچ آم ــه هی ک
ــت  ــی دول ــر بی توجه ــل ب ــه دلی ــم کابین ــن ترمی ــد ای ــد داد. خــدا کن ــه خواه ادام
محتــرم بــه اقتصــاد نباشــد وگرنــه در ایــن شــرایط منتهــی بــه پایــان ســال و پایــان 
دولــت، مــردم بایــد شــاهد بحــران شــغل و درآمــد باشــند و ایــن رهاشــدگی تولیــد 
ــد  ــعارهای اقتصــادی خواه ــدوار از ش ــردم امی ــه کام م ــم تلخــی را ب ــود، طع و رک

چشــاند کــه البتــه فــارغ از تأثیــر بــر مشــارکت در انتخابــات و نتیجــه  آن، ســرمایه 
ــئول  ــی مس ــه کس ــد و چ ــد ش ــر خواه ــتخوش تغیی ــت دس ــم مل ــی عظی اجتماع

ترمیــم ایــن گسســت اجتماعــی خواهــد شــد؟!

فاحتی: ضعف و مشکات آموزش و پرورش باعث عزل فانی شد
ــه اســتعفای وزرای ســه  ــا اشــاره ب ــگار خاورســتان، ب ــا خبرن فاحتــی در گفتگــو ب
وزارتخانــه فرهنــگ و ارشــاد اســامی، ورزش و جوانــان، آمــوزش و پــرورش، اظهــار 
ــد،  ــرورش مطــرح نمی ش ــوزش و پ ــی از وزارت آم ــتعفای فان ــر بحــث اس ــرد: اگ ک
وی بــا اســتیضاح مجبــور بــه خداحافظــی می شــد. وی خاطرنشــان کــرد: بــا وجــود 
ضعــف در سیســتم وزارتخانــه و مشــکات فــراوان کــه موجــب نارضایتــی فرهنگیــان 
شــده بــود، دولــت بــه ایــن نتیجــه رســید کــه فانــی موفــق عمــل نکــرده اســت، از 
ایــن رو پیــش از اســتیضاح بــا اســتعفای وزیــر مربوطــه موافقــت شــد. وی تصریــح 
کــرد: وزارت آمــوزش و پــرورش بــه روزمرگــی دچــار شــده بــود بــه گونــه ای کــه نــه 
تنهــا در ابعــاد آموزشــی و پرورشــی ضعیــف عمــل کــرد، بلکــه حتــی در معیشــت 
ــره  ــدوق ذخی ــه صن ــان این ک ــا بی ــی ب ــت.  فاحت ــل وارد گش ــز خل ــان نی فرهنگی
فرهنگیــان از محورهــای اســتیضاح بــوده اســت، اضافــه کــرد: از ایــن رو در صحــن 
ــدوق رأی  ــص در صن ــق و تفح ــه تحقی ــدگان ب ــر از نماین ــس 200 نف ــی مجل علن
مثبــت دادنــد کــه در پــی ایــن امــر و پــس از تحقیقــات مربوطــه نتیجــه بــه اطــاع 
مــردم خواهــد رســید. وی عنــوان کــرد: فانــی به عنــوان وزیــر آمــوزش و پــرورش 
در هیئــت مدیــره صنــدوق ذخیــره فرهنگیــان عضویــت داشــت از ایــن رو بــا وجــود 
اســتعفا بایــد پاســخگو باشــد؛ هم چنیــن مدیــر عامــل ایــن صنــدوق نیــز بایــد در 

ــرای شفاف ســازی و پاســخگویی باشــد. ایــن زمینــه آمــاده ب
ــس  ــوان رئی ــش به عن ــرای ناصــری و انتصاب ــی ب ــم فان ــه حک ــا اشــاره ب ــی ب فاحت
ــد  ــر می آی ــر ب ــن ام ــت ای ــرد: آن چــه از کلی ــراز ک ــان، اب ــره فرهنگی ــدوق ذخی صن
ــل  ــض وی از قب ــل و تعوی ــر عام ــوان مدی ــخصی به عن ــاب ش ــه انتخ ــت ک آن اس

ــود. ــده ب ــی ش پیش بین
وی تغییــر مدیــر عامــل صنــدوق ذخیــره فرهنگیــان را اقدامــی دیــر هنــگام دانســت 
ــن رو  ــت، از ای ــوده اس ــره ب ــت مدی ــو هیئ ــی عض ــاظ حقوق ــه لح ــی ب ــزود: فان و اف
ــد  ــی محســوب نمی شــود. فاحتــی تأکی ــدوق اقدامــی غیرقانون ــر رئیــس صن تغیی
ــان  ــره فرهنگی ــه تحقیــق در صنــدوق ذخی کــرد: مجلــس شــورای اســامی رأی ب
داده اســت کــه بــر ایــن اســاس درآمــد، وام، هزینــه، خرج کــرد، حقوق هــا و 
ــات  ــه مقام ــه آن ب ــده و نتیج ــازی ش ــون شفاف س ــال 13۹1 تاکن ــا از س پاداش ه
ــه  ــوه قضائی ــه ق ــز ب ــزوم نی ــورت ل ــود و در ص ــاغ می ش ــی اب ــاح و نظارت ذی الص
ــه این کــه هنــوز تحقیــق و تفحــص  واگــذار می شــود. وی تصریــح کــرد: باتوجــه ب
انجــام نشــده فضــا نبایــد متشــنج شــود، زیــرا مجلــس پیگیــر حقــوق فرهنگیــان 
ــن در  ــد؛ هم چنی ــد آم ــاه نخواه ــان کوت ــا متخلف ــورد ب ــرای برخ ــود و ب ــد ب خواه
ــدوق اســت  ــن صن ــه تحــت پوشــش ای ــز ک ــک ســرمایه نی ــر بان ــن ام راســتای ای

ــرد. ــرار می گی ــارت ق ــورد نظ ــدی م ــورت ج به ص
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در شرایطی که اولویت دولت و مردم  اقتصاد است، چرا به وزرای مسئول این حوزه نیم نگاهی نشده است؟

 

نقـاب اسـامی ایـران مقوله و پدیـده ای فرهنگی بوده و هسـت. ا
رهبـران و مـردان بـزرگ ایـن انقـاب نیـز همـواره بـر اهمیـت 
فرهنـگ و اولویـت فرهنـگ تأکیـد داشـته  اند. در این میـان رهبر 
معظم انقاب اسـامی از سـال ها قبل مسـأله شـبیخون و تهاجم 
فرهنگـی را مطـرح کـرده بودنـد. در سـال هاي پایانـی دولت قبل، 
رهبـر معظـم انقاب مسـأله مظلومیـت فرهنگ و اهمیـت توجه 
بـه اولویت هـای فرهنگـی و ضـرورت پرهیـز از اقدامـات فرهنگی 
ویترینـی و ظاهـری را مطرح کردند. در سـال های اخیر و در دوران 
دولـت یازدهم، رهبـر معظم انقاب از نگرانـی ولنگاری فرهنگی و 
رهاسـازی بی  حسـاب و کتـاب فرهنگ و مقـوالت فرهنگی جامعه 
بـه دسـت مسـئوالن امر و خصوصـاً وزارت ارشـاد سـخن به  میان 
آوردنـد. رهبـر معظـم انقـاب با اعـام نگرانـی از این کـه فرهنگ 
کشـور بـه  نحـوی رهـا شـود و کاالهـای فرهنگـی بـدون هیـچ 
نظـارت و حسـابی تولیـد و توزیـع شـود و مسـئوالن بـا ولنگاری 
و الابالی  گـري نسـبت به مسـائل فرهنگی جامعـه تصمیم بگیرند، 
خاطرنشـان سـاختند کـه اهمیـت فرهنـگ و کاالی فرهنگـی در 
جامعـه بـه  حدی اسـت که نبایـد در ایـن  زمینه ولنـگاری صورت 
گیـرد. در واقـع همان طـور که در خـورد و خوراک مـردم نمی  توان 
الابالـی بـود و نمی  تـوان توقع داشـت کـه هر کاالی مسـمومی به 
بـازار عرضـه شـود و مردم خود بروند و بررسـی کننـد که چه چیز 
سـمی و چـه چیز فاسـد اسـت، چشم شـان را بـاز کنند تا سـم به 
خوردشـان داده نشـود؛ در فرهنگ نیز نمی  توان گفت که بگذاریم 
هـر کاالیـی در جامعـه باشـد تا مـردم خودشـان هرچـه خواهند 
انتخـاب کننـد و هرکس خود بررسـی کنـد که چه کاالیی سـالم 

اسـت و چه کاالیی فاسـد.

ولنگاری فرهنگی :
ولنـگاری فرهنگـی را بایـد اصطاحی جدید در عرصه سیاسـت و 
فرهنـگ ایـران دانسـت. ولنـگاری کـه متشـکل از دو کلمـه ول و 
انگاشـتن اسـت، به معنی آن اسـت که کسـی تصور کند که باید 
کاری را رهـا کنـد و یـا بـا رهاکـردن یک امـر، تلقی این  را داشـته 
باشـد کـه کار درسـتی می  کنـد. از ایـن جهت ولنـگاری به  نحوی 
شـبیه بـه  اصطـاح عربی )الابالـی( رایج در ادبیات فارسـی اسـت. 
الابالـی نیـز در عربی بـه معنی »اهمیت نمی  دهم« یـا »برایم مهم 

می باشد. نیسـت« 
بـر ایـن اسـاس، ولنگار به کسـی گفتـه می شـود کـه کاری را که 
بایـد بـا جدیـت بـر عهـده بگیـرد و مأموریتـی را که باید بـا دقت 
انجـام دهـد، رهـا می  کنـد و نـه تنهـا ایـن رهاکـردن را در عمـل 
انجـام می  دهـد، بلکـه بـه  لحـاظ نظـری نیـز ایـن انـگاره را دارد 
کـه رهاکـردن او کار خوبـی اسـت. بـر این اسـاس میـان ولنگاری 
و تنبلـی و بی  عملـی و سسـتی و کوتاهـی در انجـام کار شـباهتی 

هسـت و تفاوتی.
شـباهت ولنـگاری بـا مفاهیمـی ماننـد: سسـتی و بی  عملـی و 
کوتاهـی ایـن اسـت که کار انجـام نمی شـود. تفاوت در این اسـت 
کـه در سسـتی و تنبلـی و بی  عملـی و کوتاهی و قصـور و تقصیر، 
فـرد متخلـف می  دانـد کـه کاری که می  کنـد کار بد و نامناسـبی 
اسـت، امـا در ولنگاری، فرد متخلف و کسـی  کـه کار مهمی را که 

بـه دوش او گذاشـته  اند رهـا کرده اسـت، نـه تنها از ایـن کار خود 
احسـاس ناخوشـایندی نـدارد؛ بلکه بـا ادعای صحت و سـامت از 
کار خـود و رهاکـردن مسـئولیتش دفاع نیز می  کند. این اسـت که 
ولنگاری خطری بیشـتر و وضعیتی نامناسـب تر از دیگر بیماری ها 

دارد.
اهمیت فرهنگ و خطر ولنگاری:

در ضـرورت فرهنـگ در ایـران اسـامی سـخن فراوان گفته شـده 
اسـت. اصـوالً انقـاب اسـامی ایـران مقولـه و پدیـده  ای فرهنگی 
بـوده و هسـت. مردان اصلـی انقاب و رهبران آن شـخصیت هایی 
فرهنگـی و فعـال فرهنگـی بوده  انـد. این رهبـران و مـردان بزرگ 
انقـاب نیـز همواره بـر اهمیت فرهنـگ و اولویـت فرهنگ تأکید 

داشـته  اند.
در ایـن میـان رهبر معظم انقاب اسـامی از سـال ها قبل مسـئله 
شـبیخون و تهاجـم فرهنگـی را مطرح کـرده بودند. در سـال هاي 
پایانـی دولـت قبل، رهبر معظم انقاب مسـئله مظلومیت فرهنگ 
و اهمیـت توجـه بـه اولویت هـای فرهنگـی و ضـرورت پرهیـز از 
اقدامـات فرهنگـی ویترینـی و ظاهـری را مطـرح کردنـد. ایشـان 
بـه  صراحـت دسـتور دادنـد کـه از فرهنگ رفـع مظلومیت شـود: 
»نکتـه  بعـدی کـه می  خواهـم سـفارش کنـم، ایـن اسـت کـه از 
بخـش فرهنگ رفع مظلومیت کنید. بخش فرهنـگ انصافاً بخش 
مظلومی اسـت... واقعاً مسـأله  فرهنگ را دسـت  کم نگیرید. خیلی 

از مشـکات جامعـه  مـا بـا فرهنگ سـازی حـل می  شـود. توجـه 
بکنیـد که امروز، عمده قوای دشـمنان ما در جبهـه  فرهنگی دارد 
کار می  کنـد. ایـن جنگ هـای روانـی، ایـن فعالیت هـای فرهنگی، 
بـرای منحرف کـردن  پنهـان و آشـکاری کـه  بودجه  هـای  ایـن 
ذهن هـا می  گذارنـد، همـه  اش مربـوط بـه مسـأله  فرهنگ اسـت. 
فرهنـگ مثـل هواسـت که انسـان وقتی کـه این هوا را استنشـاق 
کـرد، بـا هوایـی کـه استنشـاق کـرده و بـا آن  جانـی کـه گرفته، 
می  توانـد دو قـدم بـردارد و جلو برود؛ بقیه  کارها همه برخاسـته  از 
آن  چیـزی اسـت که شـما استنشـاق کرده  اید. اگـر چنان چه یک 
جایـی، هـوای مسـمومی تزریـق بشـود، نتیجـه  ای کـه در اندام ها 
دیده خواهد شـد، تابع آن مسـمومیتی اسـت که در این هواسـت. 
اگـر فضـا را بـا دود یـا مخـدری تخدیـر کننـد، وقتـی شـما آن  را 
استنشـاق کردید، رفتار شـما متناسـب بـا آن  چیزی خواهد شـد 
کـه استنشـاق کرده  ایـد؛ فرهنگ یک چنین حالتـی دارد. فرهنگ 
را دسـت  کم نگیرید؛ خیلی مهم اسـت. بنابراین صرف وقت کنید 
و در بودجـه هـم برایـش پـول و فصـول قابـل توجهـی بگذارید تا 
جهـِت ارزشـی به فرهنگ بدهیـد. ازجمله  کارهایی که مسـئولین 
فرهنگـی دولـت خیلی باید بـه آن بپردازنـد و واقعاً یـک دقیقه را 
در آن فروگـذار نکننـد، ایـن اسـت که به فرهنـگ عمومی جامعه 
و ابزارهـا و وسـائل فرهنگـی، جهـت ارزشـی بدهند. چـون تاش 
زیـادی شـده تا جریان هـای فرهنگی و عامل هـای فرهنگی - هنر 
و ادبیـات و شـعر و سـینما و بقیـه - در جهت غیرارزشـی حرکت 
کننـد و راه بیفتنـد. شـما بایـد کمـک کنیـد و همه  تاش تـان را 
بکنیـد کـه به تحـرکات فرهنگـی کشـور در جهت ارزشـی جهت 
بدهیـد.« و نیـز بـه  صراحـت خاطرنشـان کردنـد کـه از کارهـای 
ویترینی و ظاهرسـازی خـودداری شـود: »در زمینه  های فرهنگی، 
دنبـال کارهـای تشـریفاتی و ویترینـی نباشـید. نمایـش دادن کار 
فرهنگـی، نـه این کـه فایـده  ای نـدارد؛ ضـرر هـم دارد. در زمینـه  
فرهنـگ بایـد دنبال کارهای محتوائـی و اصیل و واقعـی رفت، که 

امـروز نیـاز عمده  کشـور هم این اسـت.«

فرهنگ و اهمیت 
مقابله با ولنگاری فرهنگی)1(

سید محمد اسماعیل ترحمی

بازدید معاون فرماندار از برخی 
پروژه های عمرانی

مهنــدس امینــی، معــاون برنامه ریــزی و امــور 
عمرانــی فرمانــداری بــه اتفــاق اعضــای کمیتــه 
ــی اســتان ضمــن سرکشــی از  نظــارت شــورای فن
تعــدادی پروژه هــای عمرانــی در حــال اجــرای 
ازقبیــل: پــروژه راه روســتایی  ســطح قاینــات، 
ــای ورزشــی و  ــاب پســکوه، پروژه ه ــه نوغ ــود ب بیه
شــهرداری قایــن، از رونــد اجــرای پــروژه روســازی 
ــد  ــه بیرجنــد بازدی ــن ب ــد دوم محــور قای بتنــی بان
ــورای  ــارت ش ــه نظ ــای کمیت ــود. اعض ــی نم میدان
فنــی اســتان ضمــن بازدیــد از آزمایشــگاه و دیگــر 
قســمت های مختلــف کارگاه شــرکت راهســازی 
ــن  ــئولین ای ــور مس ــا حض ــتی ب ــی نشس ــار، ط ریب
ــی  ــت اجرای ــان وضعی ــک در جری ــرکت از نزدی ش
پــروژه بانــد دوم محــور قایــن بــه بیرجنــد و رعایــت 
ــرار  ــروژه ق ــن پ ــان اجــرای ای ــی در جری ــکات فن ن

ــد. گرفتن

ســهیل دسترســی بــه اهــداف تعلیم و تربیــت از طریــق واگذاری ت
ــه ارکان مدرســه تعریــف  بخشــی از اختیــارات تصمیم گیــری ب
ــان،  ــران، معلم ــارکت مدی ــر مش ــی ب ــد اساس ــد و در آن تأکی گردی
دانش آمــوزان و اولیــا در تصمیم گیــری و شفاف ســازی اهــداف و 
ــاً مجــری  ــا مــدارس به جــای این کــه صرف ــرار گرفــت ت ــارات ق اختی
ــه  ــای مدرس ــود در برنامه ریزی ه ــند خ ــی باش ــیوه نامه های اباغ ش
ــق  ــرای تحق ــور و ب ــن منظ ــوند . بدی ــده دار ش ــی را عه ــش اصل نق
ــوزش و  ــی آم ــورای عال ــه محوری، ش ــعار مدرس ــا و ش ــار اولی انتظ
ــدارس  ــوب م ــت مطل ــرای مدیری ــوراهایی را ب ــرورش ارکان و ش پ
تعریــف نمــود تــا کلیــه برنامه هــا و اقدامــات آن در ایــن ارکان 
بررســی، مصــوب و ســپس اجرایــی گــردد. در بیــن ایــن ارکان نیــز 
ــه  ــوزی باتوج ــورای دانش آم ــان و ش ــا و مربی ــن اولی ــن انجم دو رک
ــن  ــه در ای ــت خاصــی برخــوردار شــد ک ــا از اهمی ــگاه آن ه ــه جای ب
نوشــتار باتوجــه بــه تقویــم کاری و شــکل گیری اولیــه فعالیــت ایــن 
ــای آموزشــی و  ــع در خروجــی فعالیت ه ــه مســتقیماً ذی نف ارکان ک
ــت  ــی در مدیری ــتقیم و قانون ــش مس ــه و دارای نق ــی مدرس پرورش
ــا و  ــاع اولی ــانی و اط ــت آگاهی رس ــند، جه ــور می باش ــه مح مدرس
ــورد بررســی  ــان، م ــی آن ــف قانون ــارات و وظای ــوزان از اختی دانش آم

ــرد. ــرار می گی ق
الــف( انجمــن اولیــا و مربیــان: انجمــن اولیــا و مربیــان در کنــار 
دو رکــن مهــم شــورای مدرســه و شــورای معلمــان طبــق مــاده 14 
ــن  ــب منتخبی ــا ترکی ــرورش ب ــوزش و پ ــی آم ــورای عال ــوب ش مص
ــار  ــن در کن ــان و معاونی ــدگان معلم ــوزان و نماین ــای دانش آم اولی

مدیــر مدرســه، وظایــف مهمــی را در »مشــارکت فکــری، فرهنگــی، 
ــی و  ــویی تربیت ــی و همس ــت هماهنگ ــی و تقوی ــی و آموزش عاطف
ــای  ــه ارتق ــک ب ــارکت و کم ــز مش ــه و نی ــه و مدرس ــی خان آموزش
ــوه  ــه وج ــوه هزین ــر نح ــارت ب ــه و نظ ــای مدرس ــت فعالیت ه کیفی
حاصــل از کمک هــای مردمــی، خدمــات فــوق برنامــه، ســرانه 
دانش آمــوزان از طریــق شــورای مالــی را بــه عهــده دارد« و هم چنیــن 
طبــق ایــن مــاده وظایفــی چــون »برنامه ریــزی و تشــکیل جلســات 
ــورای  ــا ش ــکاری ب ــواده، هم ــوزش خان ــات آم ــا، جلس ــی اولی عموم
ــر در برگــزاری کاس هــای فــوق برنامــه و اردوهــای  معلمــان و مدی
ــر  ــرای آن در نظ ــی« ب ــی- آموزش ــای علم ــوزی و بازدیده دانش آم
ــی  ــح و منطق ــن صحی ــورت پرداخت ــه در ص ــت ک ــده اس ــه ش گرفت
بــه ایــن وظایــف قانونــی ضمــن تعدیــل و حــذف اقدامــات ســلیقه ای 
ــل  ــی قاب و آزمــون و خطــای مدیریتــی در مــدارس، تحــرک و پویای
ــدی  ــای مدرســه را ســبب و توانمن ــا و فعالیت ه توجهــی در برنامه ه
دانش آمــوزان را دو چنــدان خواهــد نمــود. در یــک آسیب شناســی و 
نــگاه اجمالــی بــه وظایــف انجمــن اولیــا و مربیــان در مــدارس دولتــی 
ــه  ــد ک ــان می ده ــر نش ــال های اخی ــی در س ــادی دولت ــژه ع و به وی
ــات  ــا در جلس ــدارس ی ــن م ــا ای ــی از اولی ــل توجه ــت قاب جمعی
ــد  ــرکت می کنن ــر ش ــا اگ ــد و ی ــرکت نمی کنن ــی ش ــع عموم مجام
ــران و  ــا مدی ــی و مشــارکت ب ــری در همراه ــی کمت ــزه و آمادگ انگی
ــد  ــان می دهن ــود نش ــه از خ ــی و کم تجرب ــران سیاس ــژه مدی به وی
ــه نحــوی کــه پــس از اســتماع گــزارش اولیــن جلســه مدرســه و  ب
برگــزاری انتخابــات، اصطاحــاً تــا ســال بعــد پشــت سرشــان را هــم 
ــی  ــل مختلف ــه دالی ــوع البت ــن موض ــی ای ــد. در بررس ــگاه نمی کنن ن
ــا و  ــا اولی ــران ب ــل مدی ــوه تعام ــا نح ــی ت ــات سیاس ــوه انتصاب از نح
دانش آمــوزان و نیــز نــگاه و مطالبــه صرفــاً مشــارکت مالــی مــدارس 
ــتر آن  ــح بیش ــی از توضی ــه دالیل ــه ب ــود دارد ک ــا وج ــه خانواده ه ب

خــودداری می شــود.
ــژه در  ــر و به وی ــه در طــول ســال های اخی ــت آن اســت ک ــا واقعی ام
ــه  ــی مــدارس، مشــارکت و کمک هــای مردمــی ب ــع مال بحــران مناب
ــه ســمت فعالیت هــای آموزشــی و پرورشــی مــورد  ــت ب جــای هدای
نیــاز دانش آمــوزان در هزینه هــای جــاری و امکانــات رفاهــی و 
ــه شــده اســت و هــرگاه  ــران صــف و ســتاد هزین ــاق مدی ــز ات تجهی
مدیــران از اولیــا یــا منتخبیــن آنــان بــرای حضــور در مدرســه دعــوت 
ــی،  ــری، فرهنگ ــر ))مشــارکت فک ــای تدبی ــد به ج ــل آورده ان ــه عم ب
ــی و  ــویی تربیت ــی و همس ــت هماهنگ ــی و تقوی ــی و آموزش عاطف
ــای  ــه ارتق ــک ب ــارکت و کم ــز مش ــه و نی ــه و مدرس ــی خان آموزش
ــوه  ــه وج ــوه هزین ــر نح ــارت ب ــه و نظ ــای مدرس ــت فعالیت ه کیفی
حاصــل از کمک هــای مردمــی، خدمــات فــوق برنامــه، ســرانه 
ــته اند  ــورت نخواس ــری و مش ــاعدت فک ــان مس ــوزان« از آن دانش آم
ــفره درد  ــا و س ــزان، درده ــن عزی ــان گام اول ورود ای ــه در هم بلک
دل هــا را بــاز کــرده و دســت نیــاز مجــدد و مکــرر بــدون قائل شــدن 
ــرح  ــون، را مط ــر قان ــورد نظ ــد و م ــارکت هدفمن ــق مش ــل ح حداق
ــی  ــغولیات ذهن ــی و مش ــیمانی پنهان ــه آن پش ــه نتیج ــد ک کرده ان
ــت ها و  ــه درخواس ــه ب ــدم توج ــه و ع ــر از مدرس ــا و دوری و قه اولی
ــوده اســت. هــر چنــد ایــن اقــدام  ــران ب دعوت نامه هــای بعــدی مدی
بــرای برخــی مدیریت هــای خودکامــه و ناتــوان از کار جمعــی و 
ــوده  ــی ب ــتی و روزمره گ ــد ریاس ــه رون ــی در ادام ــورتی موهبت مش
ــان  ــود آن ــدان خ ــم فرزن ــه چش ــز ب ــف آن نی ــا دود مضاع ــت ام اس
ــای سیاســی  ــه بعضــاً از حمایت ه ــی ک ــن الگــوی مدیریت ــه و ای رفت
و گروهــی نیــز برخــوردار بــوده اســت را تقویــت نمــوده و مشــکات 
مضاعفــی را بــرای مدیــران متعهــد، مجــرب و مدیریت هــای آموزشــی 
ســبب شــده اســت کــه آنــان را در تنگنــا و محدودیــت قــرار داده و 

ــت. ــوده اس ــه نم ــر مواج ــا تأخی ــان را ب برنامه های ش
البتــه نبایــد فرامــوش کــرد کــه یکــی از عوامــل اصلــی شــکل گیری 
و تــداوم تقاضاهــای صرفــاً مالــی و تجهیزاتــی مدیــران از خانواده هــا 
ــا و  ــای اولی ــاً انجمن ه ــدارس، بعض ــا م ــا ب ــاط اولی ــع ارتب ــا قط و ی
مربیــان و منتخبینــی می باشــند کــه به دلیــل عــدم اطــاع از وظایــف 
قانونــی خــود در فرآینــد تعلیــم و تربیــت و مشــارکت بــا مدرســه، بــا 
ــه  ــی ک ــات غیرکارشناس ــی و صورتجلس ــای غیرقانون ــدور مجوزه ص
ــاظ  ــا لح ــتی خانواده ه ــی و معیش ــت فرهنگ ــرایط و وضعی در آن ش
ــی غیرشــفافی  ــن ایجــاد تکلیــف و تعهــدات مال نمی شــود و هم چنی
کــه مشــخص نیســت دریافت هــای آن در کجــا و بــرای چــه هــدف 
و برنامــه ای بایــد هزینــه گــردد، موجبــات ناامیــدی و کم اهمیتــی از 
ــرایط،  ــن ش ــه در ای ــه صــد البت ــد ک ــم می آورن ــا را فراه طــرف اولی
فرصت هــای بســیاری از تحصیــل آینده ســازان شهرســتان از دســت 

ــود. ــت نمی ش ــتی مدیری ــا به درس ــی رود ی م
ــی و  ــخصی، گروه ــراض ش ــر ورود اغ ــال های اخی ــن در س هم چنی
ــی  ــکار برخ ــی بده ــای سیاس ــی مهره ه ــز نقش آفرین ــی و نی سیاس
ــدارس از  ــع در م ــه تب ــرورش و ب ــوزش و پ ــاد آم ــا در نه جریان ه
ــورد  ــت م ــا و صداق ــوه همکاری ه ــته و نح ــا کاس ــاد خانواده ه اعتم
ــرار  ــعاع ق ــا را تحت الش ــا و فعالیت ه ــارکت در برنامه ه ــاز در مش نی
داده اســت کــه انجمن هــای اولیــا و مربیــان بایســتی بــا نــگاه صرفــاً 
آموزشــی و تربیتــی، در تدبیــر نیازهــای منطقــی و بــا طــرح تقاضــا 
ــأ  ــن خ ــردن ای ــه پرک ــبت ب ــارکت، نس ــا مش ــراه ب ــف هم و تکلی
تــاش نماینــد و از هیجانــات تبلیــغ و بزرگ نمایــی برخــی گزارشــات 
عملکــردی غیرمؤثــر و ناکارآمــد کــه موجــب عقب ماندگــی و لطمــه 
بــه آینده ســازان میهــن اســامی شــده و مانــع توانمندســازی 

ــه دور باشــند. ــان اســت ب ــدان آن فرزن
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تحقق666شغل از سهم تعهد 
اشتغال قاین درسال جاری

رئیــس اداره کار، تعــاون و رفــاه اجتماعــی قایــن در 
ســومین جلســه کمیتــه اشــتغال و ســرمایه گذاری 
ــته از  ــال گذش ــن س ــتان قای ــت: شهرس ــتان، گف شهرس
اعتبــارات مشــاغل خانگــی کــه 1میلیــارد و 11میلیــون 
ــارات در  ــا 62 درصــد جــذب اعتب ــوده اســت، ب ــان ب توم
رتبــه 4 اســتانی قــرار گرفتــه اســت. وی افــزود: نهادهــای 
حمایتــی حــدود 7 میلیــارد تومــان اعتبــار داشــته اند کــه 
67 درصــد اعتبــارات بــه دســتگاه های حمایتــی پرداخــت 
ــد  ــی امی ــدوق کارآفرین ــت: امســال صن ــه گف شــد. زنگن
قایــن بــا پرداخــت 100درصــدی اعتبــارات بــه متقاضیان، 

رتبــه اول اســتان را کســب نمــود.
ــتانی   ــارات اس ــان اعتب ــارد توم ــز از 10میلی ــال نی امس
ــن  ــد قای ــی و امی ــدوق کارآفرین ــه صن ــد آن  ب 13 درص
اختصــاص یافتــه اســت و 1میلیــارد و 337 میلیــون تومان 
ــم و محدودیــت پرداخــت تســهیات وجــود  ــار داری اعتب
نــدارد. زنگنــه افــزود: کمیتــه امــداد بــا اعتبــار 2 میلیــارد 
ــا 7۹5  ــتان ب ــتی شهرس ــان و بهزیس ــون توم و 10 میلی
میلیــون تومــان اعتبــار توانســتند در ســال جــاری دومین 
میــزان تخصیــص اعتبــار دســتگاه های حمایتــی اســتان 
ــه خــود اختصــاص دهنــد. وی گفــت: در مجمــوع 4  را ب
میلیــارد و 142میلیــون تومــان، امســال ســهم اعتبــارات 
ــا  ــه ب ــت. وی در ادام ــن اس ــتان قای ــتغال زایی شهرس اش
ــه ســهمیه تعهــد اشــتغال شهرســتان در ســال  اشــاره ب
۹5، گفــت: امســال 1073تعهد اشــتغال ســهم شهرســتان 
ــه ســال گذشــته 20 درصــد  ــن اســت کــه نســبت ب قای
کاهــش داشــته اســت. بــه گفتــه وی تاکنون 666 اشــتغال 
ــه ثبــت  توســط دســتگاه های اجرایــی در ایــن ســامانه ب
رســیده اســت. وی در ادامــه بــا اشــاره بــه وضعیــت آمــار 
بیــکاری، گفــت: باتوجــه بــه آمــار مرکــز آمــار ایــران، نــرخ 
ــار  بیــکاری در ســال جــاری افزایــش داشــته اســت و آم
بیــکاری شهرســتان قایــن از ۹/5 درصــد بــه 10/5 درصــد 
ــص  ــدم تخصی ــل آن ع ــه یکــی از دالی رســیده اســت ک
ــارات اشــتغال زایی در 6 ماهــه اول ســال اســت کــه  اعتب
ــاغ  ــون اب ــتغال زایی هم اکن ــارات اش ــبختانه اعتب خوش
ــت  ــت دریاف ــد جه ــان می توانن ــت و متقاضی ــده اس ش
ــه  ــل مراجع ــای عام ــه بانک ه ــتغالی ب ــای خوداش وام ه
ــا  ــا ب ــت ت ــا خواس ــران بانک ه ــه مدی ــد. وی از هم کنن
متقاضیــان دریافــت وام نهایــت همــکاری را داشــته باشــند.

فرمانداردردیدارباسرپرستشبکهبهداشتتأکیدکرد

 لزوم ورود خیرین برای حل 
مشکالت بهداشتی- درمانی قاینات

فرمانــدار قاینــات در نشســت کاری کــه بــه منظــور 
بررســی مشــکات حــوزه ســامت بــا دکتــر 
حمیــدی سرپرســت شــبکه بهداشــت و درمان شهرســتان 
و اعضــای مجمــع خیریــن ســامت قاینــات برگــزار شــد، 
ــتان   ــن شهرس ــات دومی ــه قاین ــه این ک ــاره ب ــن اش ضم
ــوه را  ــت اســت و شهرســتان زیرک اســتان از نظــر جمعی
ــال  ــت: در ح ــد، گف ــش می ده ــی پوش ــاظ درمان از لح
حاضــر مــردم در حــوزه درمانــی بــا مســائل و مشــکاتی 
مواجــه هســتند کــه باعــث نگرانــی در مــردم و مســئولین 
ــوم پزشــکی  ــر وجــود دانشــگاه عل ــده اســت. وی ب گردی
به عنــوان یــک نیــاز زیرســاختی در شهرســتان بــه جهــت 
ــزود: از کلیــه  ــی، تأکیــد کــرد و اف حــل مشــکات درمان
متمولیــن، متنفذیــن و خیریــن و واقفیــن می خواهیــم در 
زمینــه تأمیــن زیرســاخت های حــوزه بهداشــت و درمــان 
ورود پیــدا نماینــد تــا مســائل و مشــکات در ایــن حــوزه، 

کاهــش و یــا بــه حداقــل برســد.
ــا  ــتان ب ــن شهرس ــوزان و متنفذی ــام دلس ــت: تم وی گف

ــرای  ــر، ب ــاق فک ــکیل ات ــا تش ــی ب ــجام و هماهنگ انس
از وضعیــت کنونــی درمــان شهرســتان،  برون رفــت 
اقدامــات مؤثــری انجــام بدهنــد. کهن ترابــی افــزود: 
آمادگــی کامــل بــرای همــکاری در اجــرای هرگونــه 
طرح هــای محرومیت زدایــی کــه منجــر بــه ارائــه خدمــت 
ــر  ــکلی را در ه ــردد و مش ــردم گ ــف م ــار مختل ــه اقش ب
ــم و ضمــن  ــد؛ داری ــا برطــرف نمای حــوزه ای کاهــش و ی
اعــام حمایــت از این گونــه طرح هــا، هرگونــه هماهنگــی 
بیــن بخشــی و اقدامــی کــه در راســتای رشــد، توســعه 
و بهبــود وضعیــت درمانــی شهرســتان نیــاز باشــد، انجــام 

ــم داد. خواهی
در ابتــدای ایــن دیــدار دکتــر حمیــدی سرپرســت شــبکه 
ــه گزارشــی از  بهداشــت و درمــان شهرســتان ضمــن ارائ
ــم  ــان اه ــه بی ــبکه، ب ــن ش ــت ای ــال گذش ــات س اقدام
ــان  ــت و درم ــوزه بهداش ــه در ح ــکاتی ک ــائل و مش مس
ــود  ــث کمب ــه بح ــات ازجمل ــتان قاین ــر شهرس گریبانگی
پزشــک متخصــص، می باشــد؛ پرداخــت. در ایــن نشســت 
ــی  ــتان آمادگ ــامت شهرس ــن س ــع خیری ــای مجم اعض
ــد. ــام نمودن ــل و همــکاری  اع خودشــان را جهــت تعام

فالحتی: برنداختصاصی، مانعی 
برای فروش زعفران ایرانی به 

نام دیگرکشورها است

ــت  ــه مل ــزاری خان ــا خبرگ ــو ب ــی درگفتگ فاحت
ــور،  ــران در کش ــول زعف ــت محص ــاره  وضعی درب
ــه  ــران در راســتای اســتفاده بهین ــت: ارزآوری زعف گف
ــم  ــیار مه ــول بس ــن محص ــی ای ــای اصول از ظرفیت ه
ــد  ــه برن ــت ک ــی اس ــن در حال ــود و ای ــق می ش محق
ــات  ــران قاین ــی زعف ــاز اساس ــی نی ــنامه اصول و شناس
ــا دیگــر  ــرا مخلوط شــدن زعفــران قاینــات ب اســت، زی
زعفران هــای تولیــد داخلــی نیــز بــرای صــادرات 
زعفــران مشــکاتی را ایجــاد کــرده اســت. وی تصریــح 
کــرد: زمانــی کــه حجــم باالیــی از زعفــران بــه طریــق  
ــخص  ــاف مش ــن اوص ــا ای ــود، ب ــادر می ش ــه ای ص فل
ــی   ــول ایران ــن محص ــر ای ــورهای دیگ ــه کش ــت ک اس
را بــا برندهــای به نــام خودشــان در بــازار جهانــی  

می رســانند. به فــروش 
وی ادامــه داد: پیامــد منفــی صــادرات فلــه ای از 
دســت رفتن ســرمایه و عــدم ســود بهینــه بــرای 
ایــن در حالــی اســت  کشــاورز را در پــی دارد و 
ــد در راســتای  ــران آن طــور کــه بای ــرآوری زعف کــه ف
ــن صنعــت محقــق نشــده  ــزی تولیــدی در ای برنامه ری
ــران  ــی هم چــون زعف ــوان از محصول ــرا می ت اســت، زی
ــد  ــده تولی ــرآوری ش ــق ف ــه طری ــول را ب ــا محص ده ه
کــرد. فاحتــی افــزود: مســائل اقلیمــی ازقبیــل: 
خشکســالی و کمبــود آب نیــز از معضاتــی اســت 
ــد و  ــرو می کن ــکل روب ــا مش ــران کاران را ب ــه زعف ک
از همیــن رو زعفــران جــزء محصــوالت کشــاورزی 
ــه خــود  ــی را ب ــع آب ــزان مناب ــن می اســت کــه کم تری
اختصــاص می دهــد، البتــه کارهــای مناســبی در ایــن 
ــت  ــه ظرفی ــا باتوجــه ب راســتا انجــام شــده اســت، ام
تولیــد بــاالی زعفــران در کشــور انتظــار مــی رود 
اقدامــات مناســبی در  ایــن راســتا تــدارک دیــده شــود. 

 برگزاری مسابقات شطرنج به
 مناسبت هفته تربیت بدنی

بــه مناســبت گرامیداشــت هفتــه تربیت بدنــی 
ــابقات  ــک دوره مس ــه رخ، ی ــطرنج رخ ب ــگاه ش باش
تیمــی ســیامی برگــزار نمــود. در ایــن دوره از مســابقات 
ــت  ــه رقاب ــم ب ــا ه ــیامی ب ــی س ــورت تیم ــم به ص 5 تی
ــاذری  ــان علیرضــا اب ــان تیــم آقای پرداختنــد، کــه در پای
و امیرحســین چدانــی مقــام اول، تیــم آقایــان قاصــری و 
حســن طاهــری مقــام دوم و مقــام ســوم را تیــم آقایــان 
محمــد توانــا و جــال دهقــان زاده کســب نمودنــد. 
هم چنیــن در ادامــه ایــن مســابقات آقــای علــی چوپانــی 
قهرمــان زیــر 10 ســال خراســان جنوبی همزمــان بــا 10 
ــان  ــه حریف ــه هم ــه داد ک ــی ملتان ــابقه س ــن مس بازیک

ــاعته شکســت داد. ــت 3 س ــک رقاب ــس از ی ــود را پ خ

نابودی باند توزیع 
موادمخدر صنعتی در قاین

فرمانــده انتظامــي شهرســتان قایــن اظهــار داشــت: 
ــان  ــت قاچاقچی ــر فعالی ــی ب ــر مبن ــام خب ــا اع ب
موادمخــدر کــه در شهرســتان اقــدام بــه توزیــع موادمخدر 
صنعتــی مي کننــد، بررســی موضــوع در دســتور کار 
ــس از  ــزود: پ ــت. ســرهنگ واعظــی اف ــرار گرف ــس ق پلی
کار اطاعاتــی گســترده و گشــت زني نامحســوس در 
ســطح شــهر؛ بانــد ســوداگران مــرگ را در هنــگام فــروش 
مــواد شناســایي کردنــد و طــي عملیــات ضربتــي توســط 
مأمــوران دســتگیر شــدند، کــه در بازرســي از مخفیــگاه 
متهمــان 580 گــرم کــراک و تعــدادي آالت و ادوات 
اســتعمال موادمخــدر کشــف شــد و  ســه ســوداگر مــرگ 
جهــت ســیر مراحــل قانونــي بــه مراجــع قضایــی معرفــي 

شــدند.

راهیابی حافظ کل قرآن از قاین
 به مرحله کشوری

مسابقات قرآنی مدهامتان
یازدهمیــن دوره مســابقات قرآنــی مدهامتــان ویژه 
ــاجد  ــری مس ــی و هن ــای فرهنگ ــای کانون ه اعض
اســتان کــه در بیرجنــد برگــزار شــد، بــا معرفــي 
نفــرات برتــر پایــان یافــت. مراســم اختتامیــه مســابقات 
ــی میرزایی نســب  ــا حضــور مجتب ــان ب ــي مدهامت قرآن
ــی  ــای فرهنگ ــی کانون ه ــتاد عال ــری س ــرکل هن مدی
ــاد  ــگ و ارش ــرکل فرهن ــي مدی ــور، محب ــاجد کش مس
اســامي خراســان جنوبي،  حجت االســام ســبزه کار 

ــزار شــد. ــه مســاجد اســتان برگ مســئول دبیرخان
در ایــن مســابقات 12 نفــر از خواهــران و بــرادران 
ــه  ــق ب ــر موف ــد، کــه 4 نف ــن شــرکت کردن ــی قای قرآن
کســب رتبه هــای برتــر ایــن مســابقات شــدند. در 
بخــش بــرادران، حســین نوقابیان مقــدم رتبــه اول 
رشــته حفــظ کل را از آن خــود کــرد. احســان شــیري 
مقــام دوم رشــته قرائــت و حســین کارگــر مقــام ســوم 
ــاز را کســب  رشــته صحــت حمــد و ســوره و اذکار نم
ــادات اردوان   ــه س ــز امین ــوان نی ــش بان ــرد و در بخ ک
حائــز رتبــه دوم رشــته صحــت حمــد و ســوره و 
ــابقات در  ــن مس ــه کشــوري ای ــد. مرحل ــاز ش اذکار نم
هفتــه وحــدت )24 تــا 27 آذر( در اســتان قــم برگــزار 

مي شــود.

اعزام ۷۰ مبلغ و مبلغه جهت اقامه 
نماز جماعت در مدارس

حجت االســام علیپــور مســئول اداره تبلیغــات 
ــه  ــه ب ــت: باتوج ــن، گف ــتان قای ــامی شهرس اس
ــردن آن، 70  ــزوم نهادینه ک ــاز و ل ــگاه نم ــت جای اهمی
مبلــغ و مبلغــه از ابتــدای مهــر بــه مــدارس شهرســتان 
ــرای  ــی ب ــاوره مذهب ــاز و مش ــه نم ــت اقام ــن جه قای
اعــزام  تحصیلــی  ســال  طــول  در  دانش آمــوزان 

شــده اند.

بخشدارمرکزیقایناتخواستارشد
توجه به صنایع تبدیلی، دستی و 

گردشگری در روستاها
بخشــدار مرکــزی قاینــات در نشســت دوره ای 
بخشــداران خراســان جنوبــی کــه بــا حضــور 
ــران کل ســتادی اســتانداری،  اســتاندار، برخــی از مدی
بخشــداران اســتان در اســتانداری برگــزار گردیــد؛ 
ــزی  ــدار مرک ــت بخش ــن نشس ــود. در ای ــرکت نم ش
در  اســتان  بخشــداران  از  نمایندگــی  بــه  قاینــات 
ســخنان مشــروحی، گزارشــی از اقدامــات صــورت 
گرفتــه و مشــکات را بــه اســتاندار و مدیــران کل 
ســتادی اســتانداری بیــان نمــود. مهنــدس بیکــی نــگاه 
توســعه ای دولــت بــه موضــوع توســعه پایــدار روســتایی 
را منجــر بــه اقدامــات و فعالیت هــای بســیار خوبــی در 
ــدگاری روســتاییان  ــه و مان جهــت توســعه همــه جانب
ــا برشــمردن فعالیت هــای صــورت گرفتــه  دانســت. و ب
ــه دهیاری هــا، تخصیــص  از قبیــل: ترزیــق اعتبــارات ب
ــارات اصــاح  ــره اشــتغال زایی، اعتب ــم به تســهیات ک
ــارات  ــع آب، اعتب ــت مناب ــاری و مدیری ــای آبی روش ه
طــرح هــادی، طــرح تحــول ســامت، طرح هــای 
آبرســانی، گازرســانی، برق رســانی و .... افــزود: بــه دلیــل 
خشکســالی های مســتمر، فشــار بــر روســتاییان بیشــتر 
ــود.  ــده ش ــر دی ــات کمت ــن اقدام ــی از ای ــده و برخ ش

ــع  ــد: صنای ــن مانن ــع جایگزی ــه صنای ــه ب ــر توج وی ب
تبدیلــی، صنایع دســتی، گردشــگری و ارائــه تســهیات 
ارزان قیمــت و بســته های تشــویقی بــه کشــاورزان 
ــتایی  ــرب روس ــران آب ش ــت: بح ــرد و گف ــد ک تأکی
ــردم از  ــتقبال م ــدم اس ــت، ع ــارات اس ــد اعتب نیازمن
ــان  ــی آن ــدم توانای ــل ع ــارکتی به دلی ــای مش طرح ه
ــع  ــدن مناب ــه ملی ش ــات ب ــن اعتراض ــت، همچنی اس
ــا مــردم  ــاد اســت کــه نیازمنــد مســاعدت ب بســیار زی
ــنهاداتی در  ــات پیش ــزی قاین ــدار مرک ــد. بخش می باش
مــوارد مختلــف بــرای تســهیل در مســائل و هم چنیــن 
ــتاندار  ــه اس ــا را ب ــد دهیاری ه ــش درآم ــای افزای راه ه
ــه نمــود کــه وی قــول پیگیــری موضوعــات را داد.  ارائ
ــر  ــوان دبی ــات به عن ــزی قاین ــدار مرک ــان، بخش در پای
نشســت و نماینــده بخشــداران بــرای پیگیــری و انتقــال 

ــد. ــاب ش ــف کاری انتخ ــات مختل موضوع

 صدور اولین موافقت اصولی واحد 
تکثیر و پرورش 

زالوی طبی استان در قاینات
رئیــس ســازمان نظــام مهندســی کشــاورزی 
نخســتین  گفــت:  اســتان،  طبیعــی  منابــع  و 
موافقــت اصولــی واحــد تکثیــر و پــرورش زالــوی 
ــه در  ــزار قطع ــت 100 ه ــه ظرفی ــتان ب ــی در اس طب
ــت: یکــی  ــری گف ــوک صــادر شــد. حســین اکب نیمبل
از فعالیت هــای ایــن ســازمان صــدور موافقت نامــه، 
ــاالن  ــرای فع ــرداری ب ــه بهره ب ــیس و پروان ــه تأس پروان
ایــن حــوزه اســت. اکبــری خاطرنشــان افــزود: ســرعت 
ــرداری پیگیــری خواهــد شــد  ــه تأســیس و بهره ب پروان
ــت  ــد فعالی ــن واح ــال ای ــان امس ــا پای ــم ت و امیدواری

ــد. ــاز کن ــود را آغ خ

برگزاری جلسه ستاد اربعین حسینی

ــه  ــداری در جلس ــی فرمان ــی اجتماع ــاون سیاس مع
ــینی  ــن حس ــتاد اربعی ــی س ــزی و هماهنگ برنامه ری
ــه: بحــث بزرگداشــت  گفــت: برنامه هــای مذهبــی ازجمل
اربعیــن حســینی بایســتی توســط مــردم و بــا کمک هــای 
ــد.  ــذار باش ــه تأثیرگ ــا در جامع ــود ت ــام بش ــی انج مردم
ــهیل کننده  ــط تس ــی فق ــتگاه های دولت ــه دس ــذا کلی ل
ــزاری جلســه را  ــدف از برگ ــت: ه ــور هســتند. وی گف ام
برنامه ریــزی و هماهنگــی بــرای تجهیــز و راه انــدازی 
موکب الرضــای شهرســتان در ایــام اربعیــن در عــراق 
ــتر و  ــودن بس ــور فراهم نم ــه منظ ــر الزم ب ــاذ تدابی و اتخ
زمینــه پذیرایــی از کاروان هــای عبــوری از شهرســتان در 
ــی  ــن جلســه حقان ــدای ای ــام اربعیــن می باشــد. در ابت ای
مســئول موکب الرضــای شهرســتان قاینــات ضمــن 
ــال  ــردم در س ــوم م ــن و عم ــای خیری ــکر از کمک ه تش
ــب  ــن موک ــای ای ــم نیازمندی ه ــان اه ــه بی ــته؛ ب گذش
ازقبیــل: تجهیــزات آشــپزخانه، کپســول گاز، یک دســتگاه 
ــی و  ــی و داروی ــر آب، موادغذای ــنگین، تانک ــین س ماش
زیرانــداز و دیگــر ملزومــات مــورد نیــاز پرداخــت و در ادامه 
ــد  ــاعد دادن ــول مس ــی ق ــتگاه های اجرای ــئولین دس مس
کــه بــا کمک هــای شــخصی خــود ایــن موکــب را یــاری 

خواهنــد نمــود.
 

اولین پیروزی تیم بستنی اعتمادیان 
در لیگ سه فوتبال

در سـومین هفتـه از سـری مسـابقات لیـگ دسـته 
سـوم فوتبال کشـور، تیـم بسـتنی اعتمادیـان قاین 
نماینـده خراسـان جنوبی در یـک دیـدار خانگـی مقابـل 
نماینـده اسـتان اصفهـان بـه پیـروزی رسـید. گل برتری 
تیـم قایـن را در دقیقـه 67 حسـین طیـب وارد دروازه 
صفاهـان اصفهـان کرد. در دقیقـه 61 نیـز دروازه بان تیم 
صفاهـان اصفهـان بـه علـت خطـا از بـازی اخـراج شـد. 
بسـتی اعتمادیـان قاین هـم اکنون 4 امتیازی اسـت. تیم 
بسـتنی اعتمادیان قاین 8 آبـان در کیش به مصاف آب و 
بـرق کیش مـی رود. این تیم در دو بازی گذشـته خویش 

بـه یـک شکسـت و یک تسـاوی دسـت یافته اسـت.

روحانی: هو اپیما نخریم می گویند برجام چه 
شد، بخریم می گویند لوکس است! 
برخی در قرن قبل زندگی می کنند

 باید دعواهای کودکانه در کشور خاتمه یابد
رئیس جمهـور بـا اشـاره به سـفر اخیـر خود بـه ویتنـام، مالزی و 
تایلنـد و تشـریح دالیـل حرکت آن ها در مسـیر رونـق اقتصادی، 
گفـت: اولیـن دلیـل ایـن بـود کـه آن هـا روابـط بـا دنیـا را بـر مبنای 
تعامـل سـازنده قـرار دادنـد، چرا کـه از دعوا بـا دنیا صـادرات به وجود 
نمی آیـد. وی افـزود: برخـی فکـر می کننـد، تعامل سـازنده بـه معنای 
ایـن اسـت کـه بـا غربی هـا رو در رو لبخنـد بزنیـم و صحبـت کنیـم، 
امـا تعامـل سـازنده بـه معنـای مناسـب کردن روابـط بین المللـی برای 
صـادرات کاال، اشـتغال جوانـان، واردات راحت تـر کاالهای سـرمایه ای 
و مـواد اولیـه اسـت. مگـر در دنیـای امـروز؛ کشـوری می توانـد بـدون 
رابطـه بـا دنیا به پیشـرفت برسـد. قرآن نیـز به ما خاطرنشـان می کند 
»ان ارض ... واسـعه« کـه دنیـا بـاز و زمیـن وسـیع اسـت و راه بیفتید 
و در جهـان سـیر کنیـد. برخـی می گوینـد: » ارض ا...« ایران اسـت. از 
مـرز کـه خـارج می شـویم، افـکار مـا را می دزدند، مـا را گـول می زنند 
و برخـی هنـوز عظمـت ملـت ایـران را بـاور نکرده اند. وی گفـت: همه 
جوانـان،  تجار و دانشـجویان مورد اعتماد هسـتند و البته ممکن اسـت 
در باغـی سـیب پوسـیده هـم پیـدا شـود، امـا نمی توانیـم دِر آن باغ را 
ببندیـم. بایـد بـه قرن جدیـد بازگردیم. برخـی در قرن ماقبـل زندگی 
به دنبـال  ویتنـام  و  مالـزی  تایلنـد،  هماننـد:  کشـورهایی  می کننـد. 
سـرمایه گذاری مشـترک بـا صنایـع و شـرکت های خدماتـی بـزرگ و 
برندهـای معـروف بودنـد. میهمان پذیـری راه سـوم این کشـورها برای 
توسـعه کاالهـای صادراتی اسـت. بـرای صنعـت گردشـگری و تجارت 
بایـد میهمان پذیـر باشـیم و بـازرگان و سـرمایه گذار بایـد بـه آسـانی 
بـه کشـور رفـت و آمـد داشـته باشـد. تمام تـاش دولـت به ویـژه در 
برجـام بـر ایـن مبنـا بود کـه موانـع از پیـش پـای تجـار، کارآفرینان، 
و  بانکـی  روابـط  خدماتـی،  بخـش  تولیدکننـدگان،  صادرکننـدگان، 
هم چنیـن ورود سـرمایه برداشـته شـود و درعیـن حال مقـررات زاید، 
غیرمفیـد و دسـت و پاگیـر تولیدکننـدگان نیـز حـذف شـوند. اقتصاد 
زمانـی می توانـد برون نگر باشـد که بتوانیـم ایران هراسـی ظالمانه ای را 
کـه دیگـران ایجاد کرده انـد، بزداییـم. رئیس جمهور افزود: درخواسـت 
مـن از همـه گروه هـا و جناح ها این اسـت کـه صدای ایران را بشـنویم 
و دسـتمان را بـه سـوی ایـران عزیـز پرقـدرت دراز کنیـم. از جـواب 
مثبـت بـه صدای مـان میهـن و به آن دسـت پرقـدرت ایرانـی که برای 
همـکاری بـه ملـت و فرزندان خـود دراز کرده اسـت، ضـرر نمی کنیم. 
وی بـه رونـد مثبت حرکت کشـور پـس از اجرایی شـدن برجام اشـاره 
کـرد و گفـت: البتـه انتظـار می رفـت بعد از برجـام رشـد 10 درصدی 
کاال ایجـاد شـود که در آمـار 6 درصد اعام شـد. امیدواریم در 6 ماهه 
دوم حرکـت سـریع تری داشـته باشـیم. دکتـر روحانـی افـزود: خریـد 
هواپیمـا بـرای تقویـت صنعـت توریسـم، عظمـت ایـران و تلف نشـدن 
وقـت مـردم و این کـه محصـوالت داخلـی بـه دنیـا صـادر شـود، الزم 
اسـت. اگـر هواپیمـا نخریـم، می گوینـد، نتایـج برجـام چـه شـد و اگر 
بخریـم، می گوینـد که لوکس و سـاخت جدید اسـت. مشـخص نیسـت 
برخی هـا در چـه وادی سـیر می کننـد و یـا این کـه عمرشـان خیلـی 
طوالنـی اسـت و مـا خبـر نداریـم. یکـی از راه هـای کمک به صـادرات 
تسـهیل تبلیغات در کشـور هدف اسـت. بـدون تبلیغـات کاال نمی تواند 
راه خـود را بـاز کنـد. رئیـس جمهـور هم چنیـن در همایـش روز ملـی 
روسـتا در مـورد ترمیم کابینه، گفـت: باید دعواهای کودکانه در کشـور 
خاتمـه یابـد. بایـد رسـانه های مـا از دروغ، اتهامـات، اختـاف، ایجـاد 
تفرقـه و جناح بندی هـای غیرضـرور دسـت بردارنـد. اگـر دولـت بـرای 
ثبـات، وزیـر عـوض نکنـد، سـایت های بداخـاق می گویند چـرا دولت 
ایـن وزرا را عـوض نمی کنـد؟ می خواهـد تغییـر ایجـاد کنـد، همـان 
بداخاق هـا می گوینـد چـرا عـوض می کنـد؟ بـرادر عزیـز مـن، هـدف 
کشـور توسـعه و تعالـی اسـت و هدف دولـت خدمت به جامعـه و مردم 
اسـت؛ در راه خدمـت گاهـی نیـاز بـه تثبیـت مدیـر اسـت و گاهی نیز 
نیاز به تغییر اسـت. این طور نیسـت که در شـرایط واحد باشـیم. دکتر 
روحانـی در جمـع مـردم اراک نیـز گفـت: زنجیـری کـه روی پاهـای 
اقتصـاد ایـران بـود، مانـع بـود و امـروز زنجیـر نیسـت و بایـد حرکـت 
کنیـم، روابـط بانکـی مـا بـا دنیا برقـرار شـده و روز بـه روز ایـن روابط 
گسـترده تر می شـود. تنهـا در بخـش صنعت و معـدن و تجـارت بعد از 
برجـام یـک میلیارد و 600 میلیون سـرمایه خارجی وارد کشـور شـده 
اسـت. طرح هـای اقتصـادی مـا نسـبت به مـدت مشـابه دو برابر شـده 
اسـت بعـد از برجـام 3 میلیارد و 8۹0 میلیون دالر جذب شـده اسـت، 
133 طـرح صنعتـی داشـتیم کـه 58 طرح آن بهره برداری شـده اسـت 
و 75 طـرح در حـال تکمیـل اسـت. غاصبی بـاغ ما را غصب کـرده بود، 
غاصـب را بیـرون کردیـم، درب بـاغ به روی مردم باز شـده اسـت، یک 
عـده کـودک بـه درب باغ آمده انـد می گویند سـیب و گابی کجاسـت 
کـه مـا میـل کنیـم، مـا بـاغ را از دسـت غاصبـان درآوردیـم و درخت 
کاشـته ایم و ایـن بـاغ آماده باروری اسـت و صبـر برای بـاروری این باغ 
الزم نیسـت؟ کسـانی کـه فکـر می کننـد بـا حرف هـای نادرسـت خود 
ملـت ایـران را مأیـوس کننـد در اشـتباه و خطـا بـه سـر می برنـد. باید 
ادبیات مـان ادبیـات امیـد، ادبیـات انسـجام، اتحاد و وحدت ملی باشـد، 
نگذاریـد برخـی گفتمان یـأس و بدتر گفتمـان فروپاشـی مدیریت این 
ملـت بـزرگ را ترویـج و تبلیـغ کننـد. مـردم بزرگ ایـران بدانیـد آدم 
دروغگـو انقابـی نیسـت، آدم فحاش انقابی نیسـت، آن ها کـه از یأس 

می گوینـد بـا انقاب اسـامی ایـران رابطـه ای ندارند. 

ایـران اخبــار 

صعود به قله شاسکوه توسط
 کوهنوردان باشگاه ستاره کاویان

همزمــان بــا 2۹ مهــر روز جهانــی کوهنــوردی، باشــگاه 
کوهنــوردی ســتاره کاویــان، بــرای گرامیداشــت ایــن روز 
ــام  ــن را انج ــتان قای ــای شهرس ــی از قله ه ــه یک ــود ب ــه صع برنام
ــن  ــی ای ــای هفتگ ــتای فعالیت ه ــه در راس ــود ک ــن صع ــد. ای دادن
ــت،  ــام گرف ــژاد انج ــن هادی ن ــتی حس ــه سرپرس ــود، ب ــگاه ب باش
ــه ارتفــاع  در طــی ایــن برنامــه  یــک روزه صعــود قلــه شاســکوه ب

ــد. ــام ش ــر انج 2860 مت
اعضــای ایــن گــروه را آقایــان: محمــد گچســوزمقدم، جــواد 
تدینــی، محمــد آزادی، حمیــد صدیقــی، محمــد شــرعی، علیرضــا 
خاشــاکی، روح ا... امیــن زاده، حســین فرنگــی، علــی فاقــدی و امیــر 

ــد. فرنگــی تشــکیل دادن
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سفرراهیان نور یک حج بصیرتی است
بــا حضــور مســئولین آمــوزش و پــرورش و ســپاه ناحیــه قایــن 
تعــداد 165 دانش آمــوز دختــر قاینــی در اولیــن مرحلــه اعــزام 
دانش آمــوزان شهرســتان قایــن بــه اردوی راهیــان نــور اعــزام شــدند.

ــم  ــن در مراس ــرورش قای ــوزش و پ ــتیبانی آم ــاون پش ــدی مع احم
ــد  ــق بای ــن مناط ــور در ای ــا حض ــت: ب ــوزان، گف ــه  دانش آم بدرق
ــظ  ــهدا را حف ــراد ش ــن و م ــه دی ــک ب ــکار و لبی ــهدا، پی ــدف ش ه
کنیــد. وی افــزود: ســفر راهیــان نــور یــک حــج بصیرتــی اســت کــه 
ــن تر  ــا روش ــهیدان و راه آن ه ــر و ش ــاب و رهب ــه انق ــا را ب ــد م دی
ــر همــکاری و همراهــی دانش آمــوزان  می کنــد. وی ضمــن تأکیــد ب
ــی  ــق عملیات ــفر 5 روزه از مناط ــی س ــت: در ط ــئولین گف ــا مس ب
ــوزان  ــدت دانش آم ــن م ــه در ای ــم ک ــار داری ــور انتظ ــوب کش جن

ــوی داشــته باشــند. ــن ســفر معن ــی را از ای ــره کاف به

اجرای طرح »یک ساعت با محیط بان در مدرسه« 
در مدارس قاین

 
از ابتــدای ســال تحصیلــی ۹5 همزمــان بــا سراســر کشــور طــرح »یک 

ســاعت بــا محیط بــان در مدرســه« در مــدارس قایــن اجــرا می شــود.
رئیــس اداره محیــط زیســت قایــن در مراســمی در دبســتان شــهید 
ــنایی و  ــن آش ــوزان ضم ــرح دانش آم ــن ط ــت: در ای ــن، گف ــده قای فهمی
ــه  ــارکت آگاهان ــب مش ــرورت جل ــا ض ــان، ب ــف محیط بان ــناخت از وظای ش
ــوی  ــوند. خواج ــنا می ش ــتر آش ــت بیش ــت از محیط زیس ــا در حفاظ آن ه
ــان ســال  ــا پای ــان در قالــب ایــن طــرح از ابتــدای مهــر ت افــزود: محیط بان
ــوزان  ــه دانش آم ــف ب ــدارس مختل ــور در م ــا حض ــه ب ــر هفت ــی ه تحصیل
آموزش هــای زیســت محیطی ارائــه می دهنــد. وی هــدف کلــی ایــن 
و  دانش آمــوزان  محیط زیســتی  آگاهی هــای  ارتقــای ســطح  را  طــرح 
ــت  ــت مدیری ــق تح ــناخت مناط ــی و ش ــف محیط بان ــا وظای ــنایی ب آش

ــرد.  ــوان ک ــت عن ــت محیط زیس ــازمان حفاظ س

  

13 تا 15 بهمن، قاینات میزبان مسابقات
 قوی ترین مردان ایران

در جلســه برنامه ریــزی توســعه ورزش هــای همگانــی و هم چنیــن 
هماهنگــی برگــزاری مســابقات قوی تریــن مــردان کشــور بــه میزبانــی 
ــای  ــی و هیئت ه ــتگاه های اجرای ــئولین دس ــور مس ــا حض ــه ب ــات ک قاین
ــی معــاون سیاســی اجتماعــی  ــد؛ برات ــداری برگــزار گردی ورزشــی در فرمان
فرمانــداری در رابطــه بــا برگــزاری مســابقات قوی تریــن مــردان کشــور بــه 
میزبانــی قاینــات، بیــان داشــت: ایــن مســابقات بــا حضــور قوی تریــن مــردان 
کشــور، 13 الــی 15 بهمــن بــه مناســبت ایــام دهــه فجــر در قایــن برگــزار 
ــل و  ــت تعام ــتی نهای ــی بایس ــتگاه های اجرای ــه دس ــذا کلی ــد. ل ــد ش خواه
همــکاری را بــا اداره ورزش و جوانــان در راســتای بهتــر برگزارنمــودن ایــن 
رویــداد مهــم ورزشــی داشــته باشــند. در ایــن جلســه هــر یــک از مســئولین 
ــه جهــت  دســتگاه های اجرایــی و هیئت هــای ورزشــی نیــز قــول مســاعد ب

بهتــر برگزارشــدن ایــن دوره از مســابقات در شهرســتان قاینــات دادنــد.
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هفته نامه فرهنگی اجتماعی



نگاهیبهیککمپینمتفاوت

پویش مردمی اعتراض بـه 
ورودی های شهرک ولیعصر)عج( و 

شهرک اصناف 
در مــورد اثــرات و کارکردهــای شــبکه های 
مــوارد  و  تحلیل هــا  تاکنــون  اجتماعــی 
بســیاری بیــان شــده اســت کــه قصــد بیــان مجــدد 
ــان  ــد اذع ــی بای ــور کل ــا به ط ــم. ام ــا را نداری آن ه
ــوه  ــا نح ــی از م ــل توجه ــش قاب ــه بخ ــم ک کنی
اســتفاده صحیــح و کارآمــد از شــبکه های اجتماعــی 
ــا  ــیاری از م ــه بس ــود این ک ــا وج ــم و ب را نمی دانی
در گروه هــا و کانال هــای متعــددی عضــو هســتیم، 
ــرای  ــبکه ها ب ــن ش ــت ای ــم از فرص ــا نمی توانی ام
رشــد و توســعه و یــا حــل مشــکات خویــش بهــره 
گیریــم. اخیــراً گروهــی در فضــای مجــازی در قایــن 
ــای  ــه ورودی ه ــراض ب ــی اعت ــش مردم ــام پوی ــا ن ب
ــاف تشــکیل  ــج( و شــهرک اصن شــهرک ولیعصر)ع
شــده اســت کــه بانیــان بنــا بــر آن چــه خــود اعــام 
نموده انــد، هــدف از ایجــاد ایــن گــروه و راه انــدازی 

ــارت اســت از: ــن کمپیــن عب ای
ایجــاد ورودی از انتهــای شــهرک اصنــاف قایــن بــه 
بلــوار ســیمان شــهر باعــث دسترســی آســان اهالــی 
شــهرک بــه بیمارســتان و دانشــگاه ها و ســایر 

قســمت های دیگــر می شــود.
ــس از  ــه پ ــداران ک ــوار پاس ــایی ورودی بل 2. بازگش
گذشــت 25 ســال هم چنــان مســدود می باشــد.

3. ایجــاد میــدان در ابتــدای بلــوار شــهید کاوه روبروی 
اداره بــرق قایــن کــه چنــد ســاله تصویــب شــده ولــی 

اجــرا نمی شــود.
4. ایجــاد ورودی از مــکان ترمینــال و ســپس خیابــان 
مهدیــه و میــدان امــام بــه خیابــان ابومنصــور کــوی 
ولیعصــر دسترســی بــه مرکــز شــهر را بســیار آســان 
می کنــد و ترافیــک در بلــوار بســیج از چهــارراه جهــاد 

کشــاورزی تــا میــدان امــام را کاهــش می دهــد.
ــوی  ــای ک ــه ورودی ه ــراض ب ــی اعت ــش مردم پوی
ــر  ــن ام ــن، ای ــاف قای ــهرک اصن ــج ( و ش ولیعصر)ع
بــه خوبــی نشــان دهنــده گوشــه ای از اثــرات و 
کارکردهــای مثبــت شــبکه های اجتماعــی در صــورت 

ــت. ــان اس ــد از آن ــری مفی بهره گی

نیمنگاه

ــرای  ــکات ب ــک کاران، مش ــای زرش گایه ه
احــداث بــارگاه زرشــک:

ــات  ــتان قاین ــال، شهرس ــر س ــاه ه ــان م ــاه و آب مهرم
شــاهد برداشــت زرشــک از باغــات ســطح زیــر کشــت 
ــات  ــه قاین ــه این ک ــه ب ــت و باتوج ــول اس ــن محص ای
ــاله  ــر س ــا ه ــت، ام ــور اس ــک کش ــد زرش ــب تولی قط
ــگام جمــع آوری و برداشــت زرشــک  کشــاورزان در هن
بــا مشــکات عدیــده ای روبــه رو هســتند به طــوری کــه 
اکثــر کشــاورزان مجبــور بــه فــروش محصــول زرشــک 
ــک  ــه دالالن زرش ــن ب ــیار پایی ــت بس ــا قیم ــود ب خ
ــاز فصــل برداشــت زرشــک در مهــر و  ــا آغ هســتند. ب
هم چنیــن باران هــای پاییــز و زمســتان کشــاورزان 
و به خصــوص زرشــکاران را بــا مشــکات فراوانــی 
ــود  ــوالت خ ــه محص ــکارانی ک ــد و زرش ــه می کن مواج
را در خرمن هــای زرشــک خشــک می کننــد اکثــراً 
بــا خســارات زیــادی مواجــه می شــوند. همزمانــی 
ــزی،  ــای پایی ــروع بارندگی ه ــول و ش ــت محص برداش
زرشــک  ســوله های  و  فــرآوری  کارگاه هــای  نبــود 
خشــک کنی و قرارداشــتن موانــع و قوانیــن ســخت در 
ــدان دالالن  ــا، دن ــن بارگاه ه مســیر اخــذ تســهیات ای
ــروش ارزان  ــت ف ــاورزان را جه ــار کش ــر و اجب را تیزت
ــا و  ــکات در حرف ه ــن ن ــه ای ــت ک ــرده اس ــتر ک بیش

ــت. ــل اس ــل تأم ــاورزان قاب ــای کش گایه ه

فروش زرشک به دالل به دلیل نبود بارگاه زرشک:
ــم  ــتای محمدآبادعل ــاورزان روس ــی از کش ــی یک یعقوب
می گویــد: علی رغــم این کــه محصــول زرشــک در 
ایــن منطقــه حــرف اول را می زنــد امــا در هنــگام 
بــرای  زیــادی  مشــکات  بــا  محصــول  برداشــت 
ــن  ــن رفت ــرس ازبی ــه رو هســتیم و از ت جمــع آوری روب
ــه بــرودت هــوای ســرد و بارندگــی،  زرشــک باتوجــه ب
ــتیم. وی  ــه دالالن هس ــک ب ــروش زرش ــه ف ــور ب مجب
بیــان داشــت: بــرای ایجــاد بــارگاه زرشــک بایــد هفــت 
ــاورزان در  ــر کش ــم و اکث ــی کنی ــتم را ط ــوان رس خ
نیمــه راه از گرفتــن تســهیات و ایجــاد بــارگاه زرشــک 

خــودداری می کننــد.

قوانین دست و پاگیر برای احدث بارگاه:
دلخــاک از دیگــر کشــاورزان روســتای محمدآبــاد 
ــک  ــول زرش ــه محص ــه این ک ــه ب ــت: باتوج ــم، گف عل
ــه  ــد ک ــول می کش ــادی ط ــدت زی ــت م ــد از برداش بع
ــذا بــرای خشــک کردن  خشــک و بــه فــروش برســد، ل
ــویم و  ــه می ش ــکل مواج ــا مش ــاله ب ــر س ــک ه زرش
ــک  ــارگاه زرش ــا ب ــق م ــه در مناط ــه این ک ــه ب باتوج
ــود را  ــه محصــوالت خ ــم نیســت، مجبورهســتیم ک ه
بــا قیمــت پاییــن بــه دالالن بفروشــیم. وی افــزود: بــه 
ــات کشــاورزی  ــکان در باغ ــک م ــا اجــازه ســاخت ی م

ــداث  ــواری اح ــک چهاردی ــل ی ــا حداق ــد ت را نمی دهن
و به صــورت ســنتی بــارگاه زرشــک ایجــاد کنیــم. 
ــا  ــارگاه بن ــه ب ــرای تهی ــت: ب ــی گف ــن کشــاورز قاین ای
ــد اســتعام های  ــد بای ــه دســتور و قوانینــی کــه دارن ب
زیــادی را انجــام دهیــم به طــوری کــه حتــی پشــیمان 

ــم. ــتفاده کنی ــهیات اس ــه از تس ــویم ک می ش

هزینه زیاد و قوانین پیچیده احداث بارگاه زرشک:
ــرای  ــت: ب ــاورزان، گف ــر از کش ــی دیگ ــدی یک محم
ــارگاه زرشــک بســیاری  دریافــت تســهیات و ایجــاد ب
ــد  ــد، امــا چــون رون از کشــاورزان مراجعــه کــرده بودن
ــخت  ــد س ــه دارن ــی ک ــهیات و قانون های ــت تس دریاف
اســت و اکثــر دوســتانم از دریافــت آن پشــیمان شــدند، 
مــن هــم بــه دنبــال آن نرفتــم و بــا هزینــه شــخصی و 
ــارگاه  ــه ب به صــورت ســنتی منــزل شــخصی خــود را ب

زرشــک تبدیــل کــرده ام.
از  گــذر  و  بی مــورد  ســخت گیری های  افــزود:  وی 
هفت خــوان رســتم بــرای دریافــت تســهیات و ایجــاد 
ــت  ــده اس ــث ش ــه، باع ــن منطق ــک در ای ــارگاه زرش ب

کــه مــا هــم محصــول خــود را بــا قیمــت بســیار پاییــن 
ــار  ــت چــک در اختی ــا دریاف ــدت دار و ب و به صــورت م
دالالن قــرار دهیــم. ایــن کشــاورز محمدآبــادی گفــت: 
برخــی از کشــاورزان حتــی خانــه آن هــا کاه گلی اســت 
و در یــک خانــه بســیار محقــر زندگــی می کننــد، امــا 
ــن مســکن  ــق قوانی ــد طب ــارگاه زرشــک بای ــاخت ب س
ــرای  ــادی ب ــه زی ــه هزین ــازی ایجــاد شــود ک و شهرس
کشــاورزان دارد و بــا ایــن تســهیاتی هــم کــه پرداخت 

ــه نیســت. ــه صرف ــرون ب ــد مق می کنن

ضرورت خرید تضمینی زرشک:
روســتای  کشــاورزان  دیگــر  از  یعقوبــی  محمــد 
در  محمدآبــاد  روســتای  می گویــد:  محمدآبادعلــم 
بخــش مرکــزی قایــن به عنــوان قطــب کشــاورزی 
ــک بخــش  ــول زرش ــتان اســت و بیشــتر محص شهرس
ــوز  ــا هن ــود، ام ــد می ش ــتا تولی ــن روس ــزی در ای مرک
بــه تعــداد انگشت شــمار بــارگاه زرشــک در ایــن روســتا 
نداریــم. وی اظهــار داشــت: خواســته مــا از مســئولین 
ایــن اســت کــه امــکان خریــد زرشــک به صــورت 

ــا  ــد ت ــته باش ــود داش ــاورزان وج ــرای کش ــی ب تضمین
ــود را  ــول خ ــروش محص ــه ف ــاورز دغدغ ــل کش حداق

ــد. ــته باش نداش

ــه  ــق را ب ــن: ح ــاورزی قای ــاد کش ــر جه مدی
می دهیــم. کشــاورزان 

مدیریــت  ســجادی  مهنــدس  بــا  بــاره  ایــن  در 
داشــتیم. گفتگویــی  قایــن  جهادکشــاورزی 

ــات  ــن گفــت: شهرســتان قاین مدیرجهادکشــاورزی قای
ــد زرشــک در کشــور  ــن قطــب تولی ــوان بزرگتری به عن
اســت کــه 4 هــزار و 112هکتــار از زمین هــای آن زیــر 
کشــت زرشــک اســت. ســجادی افــزود: از ایــن میــزان 
ــارور  ــار آن غیرب ــارور و 6۹4 هکت ــار آن ب 3418 هکت
ــزان  ــارور می ــی می شــود از ســطوح ب اســت و پیش بین

15000 تــن زرشــک تــر برداشــت شــود.
ــم  ــت: علی رغ ــان داش ــن بی ــاورزی قای ــر جهادکش مدی
ــته  ــال گذش ــه س ــبت ب ــت نس ــطح زیرکش ــه س این ک
حــدود 100 هکتــار افزایــش داشــته اســت، امــا 
ــه  ــل ب ــال قب ــه س ــبت ب ــد نس ــزان تولی ــفانه می متأس
ــاد حــدود 10  دلیــل خســارت تگــرگ، گرمــا و تــف ب
ــا بیــان این کــه ۹7 درصــد  درصــد کاهــش دارد. وی ب
زرشــک دنیــا در خراســان جنوبی تولیــد می شــود، 
ــردار  ــن بهره ب ــتان قای ــوار در شهرس ــت: ۹600 خان گف

زرشــک می باشــند.
ســجادی در پاســخ بــه ایــن ســؤال مبنــی بــر این کــه 
اکثــر کشــاورزان از رونــد دریافــت تســهیات و احــداث 
ــن  ــا ای ــت: م ــتند، گف ــد هس ــک گایه من ــارگاه زرش ب
ــه کشــاورزان می دهیــم و از طریــق ســازمان  حــق را ب
جهــاد کشــاورزی پیگیــری ایــن موضــوع هســتیم 
ــاورزی  ــازمان جهادکش ــق س ــه از طری ــم ک و امیدواری
بتوانیــم رونــد دریافــت تســهیات و اســتعامات را 
ــم. ــرای کشــاورزان برداری کاهــش داده و قــدم مثبتــی ب
ــه  ــور )خوش ــرق کش ــرآوری ش ــه ف ــن کارخان بزرگتری
ســرخ قایــن( در شهرســتان قایــن قــرار دارد کــه 
کمبــود  دلیــل  بــه  اســت  چندســالی  متأســفانه 
ــک از  ــد زرش ــکان خری ــت و ام ــل اس ــی تعطی نقدینگ

ــدارد. ــود ن ــه وج ــن کارخان ــرای ای ــاورزان ب کش
اگرچــه براســاس پیام هایــی کــه امســال از ســوی 
ایــن شــرکت ارســال شــده اســت و نســبت بــه خریــد 
به صــورت مــدت دار  محصــول زرشــک کشــاورزان 
اقــدام خواهــد کــرد امــا جــای ایــن ســؤال اســت کــه 
ــا ایــن همــه رنــج و زحمتــی کــه در طــول  کشــاورز ب
ــار  ــد در انتظ ــاه بای ــد م ــد چن ــل می کن ــال تحم س

ــد؟؟ ــود باش ــترنج خ ــل دس ــت حاص دریاف
آیــا خریــد مــدت دار می توانــد خریــد نقــد و ارزان 
دالل را جبــران نمایــد؟ در صــورت جبــران، کشــاورزان 
کــدام فــروش را انتخــاب می کننــد ؟ نقــد یــا نســیه؟؟؟

نــگاه  از  اگرچــه  گربه هــا  و  ســگ ها 
بــه  تبدیــل  انســان ها  مــا  از  بعضــی 
ــد از  ــه بای ــده اند، ک ــی ش ــودات مزاحم موج
ــه  ــن وظیف ــوند و ای ــع ش ــهرها جم ــطح ش س
معمــوالً در حیطــه اختیــارات شــهرداری ها 
قــرار می گیــرد، امــا بــرای رهایی از هر مســئله 
و معضلــی، راه حل هــای منطقــی و اصولــی 
ــگ ها، در  ــتار س ــاً کش ــه قطع ــود دارد ک وج
ــی  ــن دســته بندی های اصول ــچ کــدام از ای هی
ــرد  ــگ های ولگ ــتن س ــرد. کش ــرار نمی گی ق
همــواره بــا اعتــراض و مخالفــت حامیــان 
اســت،  شــده  روبــه رو  حیوانــات  حقــوق 
از  بیماری هــا  انتقــال  بــا  مبــارزه  راه  زیــرا 
ــت  ــا نیس ــتن آن ه ــگ ها، کش ــن س ــق ای طری
ــان  ــت و مداوای ش ــع آوری و مراقب ــه جم بلک
ــگ های  ــتن س ــن، کش ــود ای ــا وج ــت. ب اس
ــران  ــف ای ــهرهای مختل ــا در ش ــرد باره ولگ
تکــرار شــده اســت. ایــن در حالــی اســت کــه 
ــا  ــند ب ــار ناپس ــا رفت ــی م ــای دین در آموزه ه

ــت. ــده اس ــع ش ــدت من ــه ش ــات ب حیوان
هــر  می فرماینــد:  محمــد)ص(  حضــرت 
ــق  ــه ناح ــه ب ــده ک ــا غیرپرن ــده ی ــی پرن حیوان
کشــته شــود، روز قیامــت از قاتــل خــود 
دیگــر  مثــال  در  کــرد.  خواهــد  شــکایت 
گــزارش مورخــان حاکــی اســت کــه آن 
ــا ســپاه  رســول رحمــت)ص( هنگامــی کــه ب
ــگی را  ــت س ــه می رف ــح مک ــرای فت ــام ب اس
بّچه هایــش زوزه می کشــید  بــر  دیــد کــه 
ــل  ــه ُجَعیْ ــد. ب ــیرش را می خوردن ــان ش و آن
ــو( آن  ــار )و جل ــه کن ــود: ک ــراقه فرم ــن ُس ب
حیــوان بایســتد و از او مراقبــت نمایــد تــا 
ــه  ــد ب ــادا ســپاهیان کــه از آن جــا می گذرن مب
او و بّچه هایــش، آســیبی برســانند. اگرچــه 
بیــن بــردن حیوانــات مــوذی در اســام جایــز 
اســت. یکــی از موذیــان، ســگ  هــار و ولگرد 
اســت، امــا از دیــدگاه اســام، در همیــن 
ــار و  ــگ ه ــه س ــت ک ــز نیس ــز جای ــوارد نی م
ــنگی و  ــا از گرس ــد ت ــس کنن ــرد را حب ولگ
تشــنگی بمیــرد، بلکــه بایــد آن را به طــور 
ــه دیگــر، این کــه  ــد. نکت ــن ببرن خاصــی از بی
در اســام، کشــتن ســگ ها نیــز دیــه دارد، بــه 

ــکاری،  ــگ ش ــای س ــون به ــه خ ــه ای ک گون
چهــل درهــم و ســگ نگهبــان، بیســت درهــم 

ــت. ــده اس ــن ش تعیی
ــت در  ــاالن محیط زیس ــی از فع ــراً جمع  اخی
ــا ایجــاد  ــر ب ــی در خــور تقدی ــن در اقدام قای
پناهگاهــی درصــدد برآمده انــد تــا به طــور 
ــه جمــع آوری ســگ های  ــی و علمــی ب اصول
بپردازنــد.  آن هــا  به جــای کشــتار  ولگــرد 
بدیــن ســبب درصــدد برآمدیــم تــا بــا آقــای 
نوروزنــژاد یکــی از فعــاالن محیط زیســت 
ــن  ــن و از مســئولین و دســت اندرکاران ای قای

ــیم. ــته باش ــی داش ــگاه  گفتگوی پناه

سگ کشی عملی غیرقانونی است

نوروزنــژاد در مــورد علــت و چگونگــی 
ــت:  ــن، گف ــپن در قای ــگاه س ــاد پناه ایج
طبــق  و  اســت  غیرقانونــی  سگ کشــی 
و  ممنــوع  گلولــه  بــا  کشــتار  قانــون، 

شــهرداری مؤظــف اســت بــا ایجــاد مراکــز 
ــا را از  ــرد، آن ه ــات ولگ ــاماندهی حیوان س
ــس از  ــرده و پ ــع  آوری ک ــهر جم ســطح ش
معاینــه ایــن حیوانــات از آلوده بــودن و 
بیمــاری مطمئــن شــود و ســپس بــا تزریــق 
ــازی  ــه معدوم س ــدام ب ــی اق داروی بیهوش
بنماینــد و در صــورت ســالم بودن بــه افــراد 
ــد.  ــذار کنن ــی واگ ــرایط و متقاض ــد ش واج
ــاک و  ــل خطرن ــر معض ــت: به خاط وی گف
ــه  ــاه ک ــگ های بی پن ــتن س ــند کش ناپس
خــاف قانــون و اخــاق اســت، تصمیــم بــه 

ــم. ــگاه گرفتی ــن پناه ــاد ای ایج
ــه کار  ــروع ب ــش از ش ــت: پی ــژاد گف نوروزن
ــکان  ــه از م ــدی ک ــگاه، در بازدی ــن پناه ای
نامحســوس  به طــور  ســگ ها  نگهــداری 
ایــن  کــه  کردیــم  مشــاهده  داشــتیم، 
ــدون آب و  ــته ب ــی دربس ــگ ها در مکان س
ــه  ــوند ک ــداری می ش ــات نگه ــذا و امکان غ
ــار  ــت و در انتظ ــی نداش ــوای کاف ــی ه حت

افــزود:  بودنــد. وی  معدوم شــدن آن هــا 
ــتان  ــات شهرس ــت از حیوان ــن حمای انجم
از چندیــن مــاه پیگیــری  قایــن پــس 
ســرانجام از قریــب بــه ســه مــاه قبــل 
پناهــگاه ســپن را بــرای ایــن حیوانــات 
ــر 3 جــاده  ــی کیلومت ــی یعن ــکان فعل در م
قایــن بــه پهنایــی راه انــدازی کــرده اســت. 
در حــال حاضــر 20 قــاده ســگ نــر و 15 
ــه کــه  قــاده ســگ مــاده و 30 قــاده تول
ــور  ــار و به ط ــده و بیم ــا ش ــگ های ره س
ــکان  ــن م ــد، در ای ــکل دار بوده ان ــی مش کل
نگهــداری می شــوند. وی بــا اشــاره بــه 
حیوانــات  از  حمایــت  انجمــن  این کــه 
شهرســتان قایــن و هم چنیــن پناهــگاه 
ســپن، اولیــن از ایــن نــوع در ســطح اســتان 
ــدود  ــزود: در ح ــت، اف ــان جنوبی اس خراس
ــتقیم در  ــن مس ــای انجم ــر از اعض 10 نف
ــا  ــژاد ب ــتند. نوروزن ــر هس ــر درگی ــن ام ای
ــگاه، گفــت:  ــن پناه ــات ای ــه امکان اشــاره ب

در پناهــگاه ســپن، اتــاق قرنطینــه، درمــان 
و شستشــو داریــم و درحــال حاضــر بخشــی 
ــت؛  ــده اس ــی ش ــز فنس کش ــه نی از محوط
دیگــر  بخشــی  فنس کشــی  بــرای  امــا 
بــا مشــکل  )حداقــل 1000 مترمربــع( 

ــتیم. ــرو هس ــار روب ــود اعتب کمب
وی تأکیــد کــرد: مــا حــق کشــتن ســگ ها 
ــاک و  ــگ های خطرن ــی س ــم، حت را نداری
ــرگ  ــا م ــد ب ــان، بای ــل درم ــار غیرقاب بیم
ــالم  ــگ های س ــوند. س ــته ش ــم کش باترح
نیــز پــس از واکسینه شــدن و قاده گــذاری 
بــه افــرادی کــه نیــاز دارنــد، واگــذار شــوند. 
وی گفــت: البتــه یکــی از اهــداف مــا 
ــری از  ــگ ها و جلوگی ــن س ــازی ای عقیم س
تکثیــر و زادوولــد بی رویــه آنــان اســت. بــه 
گفتــه وی حیوانــات بــه دلیل خشکســالی و 
ــه مناطــق مســکونی می آینــد  نبــود غــذا ب
ــت  ــردار اس ــی آرام و فرمانب ــگ حیوان و س
ــا  ــار غیرانســانی و وحشــیانه ب ــد رفت و نبای

ــا داشــته باشــیم. آن ه
و  چگونگــی  و  کار  رونــد  مــورد  در  وی 
ــز  ــئولین نی ــردم و مس ــتقبال م ــزان اس می
گفــت: بایــد در ایــن زمینــه فرهنگ ســازی 
ــن  ــد و در ای ــت کنن ــردم هم ــا م ــرد ت ک
کننــد.  کمــک  و  شــوند  وارد  عرصــه 
مثــًا به عنــوان ســاده ترین کار و اقــدام 
می تواننــد غذاهــای دورریختنــی را بــه 
نهادهــا و  و  ادارات  مــا تحویــل دهنــد. 
ــز ضمــن اســتقبال،  ــف نی مســئولین مختل
داده انــد.  همــکاری  بــرای  قول هایــی 
ــت و  ــرده اس ــذار ک ــن واگ ــهرداری زمی ش
ــا ســایر  ــز نمــوده اســت، ام ــی نی کمک های

قول هــا هنــوز محقــق نشــده اســت.
در  کــرد:  تصریــح  پایــان  در  نوروزنــژاد 
از  اعــم  هزینه هــا  کلیــه  حاضــر  حــال 
ــط  ــوراک، توس ــازی، خ ــی، النه س فنس کش
ــداد  ــس و تع ــت مؤس ــای هیئ ــود اعض خ
محــدودی از همشــهریان حامــی پرداخــت 
ــاری  ــک و ی ــد کم ــا نیازمن ــردد و م می گ
و حامیــان  بیشــتر همشــهریان  هرچــه 

ــتیم. ــز هس عزی

عدمحمایتازکشاورزانبرایاحداثبارگاهزرشک

 حاصل دسترنج زرشک کاران در جیب دالالن

زرشــک کار  کشــاورزان 
قوانیــن  از  قاینــات 
ــر  ــت و پاگی ــده، دس پیچی
و مشــکات بــرای ایجــاد بــارگاه 
ــان  ــد و بی ــه دارن ــک گای زرش
ســبب  امــر  ایــن  می دارنــد 
شــده اســت تــا عمــاً بســیاری 

از زرشــک کاران امکان احداث 
نداشــته  را  زرشــک  بــارگاه 
مجبــور  نتیجــه  در  و  باشــند 
مشــکات  دلیــل  بــه  باشــند 
ارزشــمند  محصــول  متعــدد، 
زرشــک خــود بــا قیمــت بســیار 
بفروشــند. دالالن  بــه  پاییــن 

گزارشیازپناهگاهسپن

مهربانی با حیوانات بی پناه برای مقابله با اقدامی غیرقانونی

جلسه  مسئولین بسیج دانشجویی 
دانشگاه های قاین

مسـئول بسـیج دانشـجویی اسـتان، در جلسه 
دانشـجویی  بسـیج  مسـئولین  هم اندیشـی 
قایـن، گفـت: بسـیج دانشـجویی در  دانشـگاه های 
همـه عرصه هـا می توانـد وارد شـود و برنامه داشـته 
رهبـری،  مطالبـات  عملیاتی نمـودن  وی  باشـد. 
حضـور فعـال  دانشـجویان  در میادیـن بین المللـی 
و شبکه سـازی را از اهـم برنامه هـای مهـم در عرصه 
دانشـجویی دانسـت و گفـت: تمـام نیازهـای یـک 
دانشـجو در برنامه هـای بسـیج دیـده شـده اسـت. 
نشسـت های  جهـادی،  اردوهـای  گفـت:  قاسـمی 
همـه   ... و  هیئت هـا  مراسـم  برگـزاری  بصیرتـی، 
بـرای خودسـازی خـود فـرد اسـت. قاسـمی گفـت: 
دانشـجویان مدیـران آینـده کشـور هسـتند و بایـد 
کسـب  را  تجربیـات  دانشـجویی  دوران  همیـن  از 
کننـد. وی گفـت: بسـیج دانشـجویی بـا برگـزاری 
راهیـان  شـهدا،  یادواره هـای  ازجملـه  برنامه هایـی 
نـور، اردوهـای جهـادی، طـرح والیـت و دوره هـای 
آموزشـی  می تواند رسـالت بسـیج دانشـجویی را به 

خوبـی انجـام دهـد.
مسـئول مجمـع عالـی بسـیج شهرسـتان قایـن و 
قایـن  بزرگمهـر  دانشـگاه  اسـاتید  بسـیج  مسـئول 
در  بسـیج  اقشـار  تمـام  گفـت:  جلسـه،  ایـن  در 
مجمـع عالـی بسـیج جمـع می شـود و آن چـه کـه 
در مجمـع عالـی بسـیج جـای خالـی آن بـه شـدت 
وی  اسـت.  دانشـجویی  بسـیج  می شـود  احسـاس 
افـزود: از طـرف هیئـت رئیسـه مجمع عالی بسـیج 
از تمـام دانشـجویان متعهـد و خوش فکـر و ارزشـی 
می خواهیـم  کـه از طریـق معاونـت اقشـار  زمینـه 
حضورشـان در کارگروه هـای مجمـع عالـی بسـیج 
فراهـم شـود. وی بیـان داشـت: دانشـگاه ها مبـداء 
تحـول  اصلـی  ارکان  از  یکـی  و  اسـت  تحـوالت 

دانشـجو اسـت.
دکتـر عبدالـرزاق خطـاب بـه دانشـجویان بسـیجی 
گفت: اگر یک بسـیجی سـه شـاخصه پیشـتازی در 
حـوزه علمی، تزکیـه نفس و مطالبه گری را نداشـته 
باشـد حتـی اگـر کارت فعال بسـیجی را هم داشـته 
باشـد، بسـیجی نیسـت. وی افـزود: در حـوزه علمی 
اگـر دانشـجوی علمـی نباشـید، در حـوزه علمـی 
حرفـی بـرای گفتن ندارید خـود را بسـیجی ندانید. 
وقتـی تزکیـه نفـس نباشـد، جانبـاز صفیـن هم که 
باشـی و در رکاب مـوال علـی)ع( در صفین شمشـیر 
زده باشـی تـا پـای شـهادت رفتـه باشـی و قـاری و 
مفسـر قـرآن هـم مثـًا باشـی ظهر عاشـورا سـر از 
حسـین بـن علـی جـدا می کنـی و اگر تزکیـه نفس 
داشـته باشـی می توانیـد وارد حـوزه بصیرت شـوید 
و یـک بسـیجی والیـی بصیـر باشـید. مطالبه گـری 
اطـراف  مباحـث  بـه  نسـبت  و  باشـید  داشـته 
بی تفـاوت نباشـید. عبدالـرزاق گفـت: اگـر تزکیـه 
نفـس داشـته باشـید و مطالبه گر باشـید و در حوزه 
علمی سـرآمد باشـید، آنگاه بسـیجی واقعی هستید. 
اعضـای  بـرای  تخصصـی  کارگروه هـای  پایـان  در 
و  برگـزار  دانشـجویی  بسـیج  پایگاه هـای  شـورای 
اعضـای شـورای پایگاه هـا نسـبت بـه وظایـف خود 
توجیـه شـدند. در ایـن جلسـه از زحمـات شـفیعی 
به عنوان فرمانده پایگاه بسـیج دانشـجویی دانشـگاه 
سرپرسـت  به عنـوان  هاشـمی  و  تقدیـر  بزرگمهـر 
جدید بسـیج دانشـجویی دانشـگاه بزرگمهر انتخاب 
شـد. هم چنیـن در ایـن جلسـه نظام پـور به عنـوان 
پیام نـور  دانشـگاه  دانشـجویی  بسـیج  فرمانـده 
بسـیج  فرمانـده  به عنـوان  حسـین خو  محمـد  و 

دانشـجویی دانشـگاه آزاد قایـن معرفـی شـدند.
دانشـجویان  هم اندیشـی  نشسـت  ایـن  در 
و دانشـکده  آزاد  پیام نـور،  بزرگمهـر،  دانشـگاه های 

داشـتند. حضـور  قایـن  مامایـی  و  پرسـتاری 

خبر
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در بخــش اول بــه 10 اقــدام مهــم بــرای داشــتن یــک 
رابطــه ســالم اشــاره شــد، اکنــون بــه 10 اقــدام دیگــر 
ــد  ــق بای ــترک موف ــی مش ــک زندگ ــتن ی ــرای داش ــه ب ک

ــم: ــاره می کنی ــم اش ــت کنی رعای
ــتن  ــرای داش ــروری ب ــای ض ــی از بخش ه ــی یک - قدردان
ــار  ــت ی ــای مثب ــر ویژگی ه ــت. ب ــالم اس ــه س ــک رابط ی
ــا وی  ــود ب ــه خ ــوی رابط ــای ق ــود و جنبه ه ــی خ عاطف
متمرکــز شــوید نــه معایــب. ابــراز قدردانــی نــه تنهــا باعــث 
احتــرام بیشــتر یــار عاطفیتــان نســبت بــه شــما می شــود 
بلکــه باعــث عمیق ترشــدن رابطــه صمیمیانــه میــان شــما 

می شــود.
- همــه افــراد اتفاقــات مهــم ماننــد روز تولــد و ســالگردها را به 
یــاد دارنــد امــا زوج هایــی کــه رابطــه ســالم تری بــا هــم دارنــد 
بــه دنبــال راه هــای کوچکــی بــرای جشــن گرفتــن اتفاقــات 
روزمــره هســتند، اتفاقاتــی مانند برداشــتن یــک گام مثبت در 

محــل کار و یــا تصمیم گرفتــن بــرای بچــه دار شــدن.

- وقتــی کــه بــا یــار عاطفــی خــود وارد چالــش می شــوید و 
ــه وجــود می آیــد بســیار  ــا درگیــری لفظــی میــان شــما ب ی
ــان  ــت طــرف مقابل ت ــای مثب ــر ویژگی ه ــه ب ــم اســت ک مه

متمرکــز شــوید و بــه نقــاط ضعــف وی فکــر نکنیــد.
- رابطــه ســالم شــامل حمایــت و پذیــرش یــار عاطفیتــان 
ــاد،  ــدون قضــاوت. انتق ــم ب ــه هســت، آن ه ــه ک همان گون
ــالم  ــه س ــردادن در رابط ــرای تغیی ــاش ب ــا ت ــر و ی تحقی

ــدارد. جایــی ن
ــتن  ــرای داش ــروری ب ــای ض ــی از بخش ه ــرام، یک - احت
یــک رابطــه ســالم اســت. یــک رابطــه ســالم بــدون احتــرام 

هماننــد یــک درخــت ســیب بــدون ســیب اســت.
ــه  ــم در رابط ــای مه ــر از بخش ه ــی دیگ ــازگاری یک - س
اســت، چــرا کــه نشــان می دهــد کــه شــما بــه احساســات 
و خواســته های طــرف مقابلتــان احتــرام می گذاریــد، 
ســازش بــه طــرف مقابــل شــما ایــن تضمیــن را می دهــد 
کــه بــرای شــما فــردی بــاارزش اســت و رابطــه شــما یــک 

طرفــه نیســت.
- خوانــدن افــکار ذهــن طــرف مقابــل تنهــا یــک افســانه 
را  مقابل تــان  طــرف  ذهــن  نمی توانیــد  شــما  اســت، 
ــدر  ــه چق ــت ک ــم نیس ــور. مه ــم همین ط ــد و او ه بخوانی
شــما را دوســت دارد و یــا چقــدر همدیگــر را می شناســید، 
ــد و  ــان بیاوری ــه زب ــد را ب ــد بگویی ــه می خواهی ــه ک آن چ

ــد. ــان ایجــاد نکنی ــرای خودت حــدس و گمــان ب
- بزرگترین قاتل یک رابطه تحقیرکردن است.

- اجــازه ندهیــد خشــم و رنجــش درون شــما رشــد کنــد، 
ــه  ــک رابط ــن در ی ــوید، قرارگرفت ــه رو ش ــا رو ب ــا آن ه ب
ــای  ــادی بحث ه ــدار زی ــتن مق ــای داش ــه معن ــی ب عاطف
ســخت در طــول زمــان اســت. یــاد بگیریــم کــه بــا شــیوه 

ــویم. ــخت ش ــای س ــالم وارد بحث ه س
- بــا شــریک زندگیتــان دربــاره این کــه چگونــه می توانیــد 
بــا یکدیگــر گفتگــو کنیــد بــدون این کــه یکدیگــر را 

ــد. ناراحــت کنیــد صحبــت کنی

مصرف این ماده غذایی 1۰ کاری که در یک رابطه سالم هیچ گاه نباید انجام دهید
موجب حفظ سالمت استخوان 

بانوان می شود

بـه گفتـه محققـان دانشـگاه پـردو ایندیانـا 
نشـان  مطالعـه  دو  یافته هـای  آمریـکا 
می دهـد، افـزودن فیبـر محلـول ذرت بـه رژیـم 
غذایـی زنـان در دو مرحله مهم زندگـی )نوجوانی 
و پـس از یائسـگی( می توانـد بـه سـاخت و حفظ 
کلسـیم اسـتخوان ها کمـک کنـد. فیبـر محلـول 
کمـک  بـدن  بـه  کـه  اسـت  پروبیوتیکـی  ذرت، 
می کنـد تـا بـه شـکل بهتـری از کلسـیم در طول 
دو دوره نوجوانـی و بعد از یائسـگی اسـتفاده کند. 
فیبـر پروبیوتیـک از طریـق روده بـه روده کوچک 
محققـان  می شـود.  هضـم  آن جـا  در  و  مـی رود 
قالـب  در  ذرت،  محلـول  فیبـر  کـه  دریافته انـد 
زنجیره هـای کوتـاه اسـیدهای آمینه تجزیه شـده 
و بـه حفظ سـامت اسـتخوان ها کمـک می نماید. 
محققـان در مطالعـه پس از سـن یائسـگی، میزان 
حفظ کلسـیم را در 14 زن با اسـتفاده از ایزوتوپ 
اندازه گیـری کردنـد. زنـان به مـدت 50 روز، صفر 
گـرم، 10 گـرم یـا 20 گـرم از ایـن کربوهیـدرات 
غیـر قابل هضـم را مصـرف کردند. حفظ کلسـیم 
اسـتخوان در زنانـی که 10 گـرم و 20 گرم از این 
مکمـل را اسـتفاده کـرده بودنـد، بـه ترتیـب 4.8 
درصـد و 7 درصـد بهبـود یافتـه بـود. در مطالعـه 
دختـر   31 بـه  محققـان  هـم،  نوجوانـی  دوره 
روزانـه صفـر گـرم، 10 گـرم یـا 20 گـرم از ایـن 
کربوهیـدرات فیبـر محلول ذرت بـه مدت 3 هفته 
دادنـد و در ایـن مـدت رژیـم غذایی آن هـا عادی 
و منظـم بـود. نتایـج نشـان داد در هـر دو مصرف 
10 گـرم و 20 گـرم، جـذب میزان کلسـیم تا 10 

درصـد بـرای دختـران نوجـوان بهبـود یافت.

تغذیه

نسل جدید چه انگیزه ای 
برای مطالعه دارد؟

شـهرام اقبـال زاده بی توجهی بـه فرهنگ مطالعه 
و کتاب خوانـی را نتیجـه سرنوشـت ناگـوار اهـل 
کتـاب و جامعـه تحصیل کـرده توصیـف کـرد و گفت: 
نسـل جدیـد چـه انگیـزه ای بـرای مطالعـه دارد؟ ایـن 
مترجـم در گفتگـو بـا ایسـنا اظهـار کـرد: اهـل کتاب 
و فرهنـگ در جامعـه مـا جایـگاه مناسـبی ندارنـد. 
هنـوز مشـخص نیسـت جایـگاه تحصیل کرده هـای ما 
کجاسـت. مـا صرفـاً شـعار فرهنگـی می دهیـم، اما در 
واقـع به دنبـال زندگی مجلل و بعضاً خالـی از فرهنگ 
هسـتیم. آنان کـه اهل قلـم و تحقیق انـد در جامعه ما 
فقـط یـک خانه دارنـد و بعضـاً آن را هم ندارند. نسـل 
امـروز وقتـی آن هـا را می بینـد کـه از پیـش  باخته اند، 
چـه انگیزه ای برای مطالعه و دوسـتی بـا کتاب خواهد 
داشـت؟ وی افـزود: در عیـن حـال دو گلـوگاه مهم که 
می تواننـد فرهنگ سـاز باشـند و بچه هـا را بـه کتـاب 
و  یعنـی صداوسـیما  کننـد  ترغیـب  کتاب خوانـی  و 
آمـوزش و پـرورش مـا کامـًا ناموفق اند و هیـچ برنامه 
منسـجم و مدونـی بـرای ترویـج کتاب خوانـی ندارنـد. 
وی در این بـاره گفـت: در مـدارس مـا یـا کتابخانـه 
نیسـت یـا اگـر هسـت کتابـدار آگاه و عاشـق نـدارد و 
کتاب هایش به روزرسـانی نشـده اسـت. صداوسیما هم 
از انـواع پفک، سـس و یخچال فریـزر را تبلیغ می کند 
بـه غیـر از کتـاب. اگـر برنامه هـای پراکنـده ای هم در 
حـوزه کتاب خوانـی دیـده می شـوند، آن قـدر کـم و 
بی کیفیت انـد کـه بـود و نبودشـان توفیـری نـدارد. 
شـبکه چهـار ما کـه شـبکه فرهیختـگان اسـت هیچ 
برنامـه مدونـی بـرای کـودکان نـدارد. در واقـع بـرای 
ایـن گـروه سـنی همه چیـز اتفاقـی و پراکنـده ممکن 
اسـت خـوب باشـد. حتـی رادیـو کتـاب هم کـه هنوز 
برنامه هایش پخش نشـده تعطیل شـد. این مترجم در 
پایـان تأکید کـرد: در چنین فضایی چطـور می توان از 
جوانـان و نوجوانان خواسـت تـا با کتاب از درِ دوسـتی 

و محبـت وارد شـوند و کتـاب  بخوانند؟

خواندنی

ــی  ــه علم ــک مطالع در ی
کــه توســط »انجمــن قلب 
ــت،  ــده اس ــام ش ــکا« انج آمری
کرده انــد:  اعــام  محققــان 
می دهنــد  نشــان  شــواهد 
ــامت  ــرای س ــتن ب ــه نشس ک
مشکل ســاز اســت و توصیــه 
ــد کــه کمتــر بنشــینید  کرده ان
کنیــد.  حرکــت  بیشــتر  و 
ــه  ــد ک ــان داده ان ــات نش مطالع
اگــر زمــان کمتــری صــرف 
نشســتن کنیــد، از نظــر روانــی 
ســالم تر هســتید و کیفیــت 
مــی رود.  بــاال  زندگی تــان 
کــه  اســت  حالــی  در  ایــن 
ــرف  ــتری ص ــان بیش ــر زم اگ
نشســتن کنیــد، نشــانه های 
افســردگی در شــما افزایــش 
نشــان  تحقیقــات  می یابــد. 
داده اســت کــه حتــی اگــر 
فعالیــت بدنــی داشــته باشــید، 

نشســتن روی قلــب شــما تأثیر 
ــرای  منفــی می گــذارد. البتــه ب
این کــه مشــخص شــود تــا 
ــدازه نشســتن بی خطــر  چــه ان
ــتر الزم  ــات بیش ــت، تحقیق اس

ــت. اس
آخریــن تحقیقــات کــه توســط 
محققــان دانشــگاه Exeter و 
دانشــگاه لنــدن بــر روی بیــش 
ــال  ــی 15 س ــر ط از 5000 نف
ــن  ــه ای ــده، ب ــام ش ــر انج اخی

نتیجــه رســیده اســت کــه 
ــز  ــت می ــتن پش ــان نشس زم
تلویزیــون  هنــگام  یــا  و  کار 
تماشــاکردن و دیگــر عــادات 
معمــول نشســتن خطــر مــرگ 
امــا  نمی دهــد،  افزایــش  را 
بهتــر اســت به صــورت طوالنــی 
خــود  صندلــی  روی  مــدت 
ننشــینید و دقایقــی را از جــای 
خــود بلنــد شــوید و کمــی قدم 

ــد. بزنی

نشستن طوالنی می تواند مرگ بار باشد
ــه ای  ــده  پایان نام در چکی
ــای  ــوان »جلوه ه ــا عن ب
ادبیــات کــودک در شــاهنامه 
بــه  نخســت  فردوســی« 
ویژگی هــای  بررســی 
جنبه هــای  و  کــودکان 
بازنوشــته های  گوناگــون 
)بازگردانــی،  شــاهنامه 
بازآفرینــی(،  و  بازنویســی 
انتقــال  منظــور  بــه 
ارزش هــای  و  فرهنــگ 
معرفــی  و  کتــاب  ایــن 
ایــران،  اســاطیری  تاریــخ 
و  ویژگی هــا  بــا  متناســب 
ــه  ــودکان پرداخت ــای ک نیازه
شــده اســت . ایــن نظریــه 
بــرای  کــه  مطرح شــده 
ــه کــودکان  ــه شــاهنامه ب ارائ
ــا در نظرگرفتــن  الزم اســت ب
ــت اســطوره  ــای مثب ویژگی ه

و جایگزینــی درون مایــه قصــه 
ــی آن،  ــی منف ــای ویژگ به ج
در  را  داســتانی  برش هــای 
کوتــاه  داســتان  چارچــوب 
بــا نثــری هنــری، ادبــی و 
ــودکان  ــرای ک ــم ب ــل فه قاب
ــای  ــرد . یافته ه ــی ک بازنویس
پیشــرفت  پایان نامــه،  ایــن 
در  را  کــودک  ادبیــات 

حماســه های  و  اســطوره ها 
ــد و  ــرعت می بخش ــی س ایران
ــی فرهنگــی  ــای مل ــث غن باع
می شــود . کــودک  ادبیــات 
نگارنــده ایــن پایان نامــه رقیــه 
راهنمــا  اســتاد  شــیبانی فر، 
مهدخــت پورخالقــی چترودی 
و اســتاد مشــاور آن دکتــر 
ــت. ــی اس ــر یاحق محمدجعف

چگونه کودکـان را با شاهنامه آشنـا کنیم؟


