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  زعفران و زرشک:
فرصت هایی که از دست دادیم 

امکاناتی که در اختیار داریم
رئیــس اداره میــراث فرهنگــی قاینــات در مصاحبــه ای 
ــی و 8 گردشــگر  ــر از حضــور 80  گردشــگر داخل خب
خارجــی )آلمانــی( همزمــان بــا فصل برداشــت زرشــک 
ــرای  ــر ب ــن خب ــت. ای ــات داده اس ــران در قاین و زعف
ــران و  ــوان پایتخــت زعف ــه سال هاســت عن ــات ک قاین
زرشــک دنیــا را دارد، )عنوانــی کــه البتــه چندین ســال 
ــرار  ــورد خدشــه ق اســت، آرام آرام از ســوی برخــی م
گرفتــه اســت( جالــب و مســرت بخش اســت. در کنــار 
ــن تعــداد  ایــن شــاید عــده ای بگوینــد کــه حضــور ای
ــی و انگشت شــمار گردشــگران  ــدک گردشــگر داخل ان
خارجــی تأثیــر چندانــی نــدارد و بیشــتر جنبــه 
تبلیغاتــی و اصطالحــاً دهــان پرکــن دارد. امــا اگــر بــه 
ــه  ــات و وضعیــت حــال حاضــر خویــش در زمین امکان
ــی  ــگری و اقدامات ــاخت های گردش ــردن زیرس فراهم ک
کــه در ســال های قبــل بایــد صــورت می دادیــم و 
از انجــام آن غفلــت کردیــم، نگاهــی کوتــاه بیندازیــم، 
بــه ایــن نتیجــه خواهیــم رســید کــه همیــن انــدک را 
نیــز بایــد قــدر شــمرد. نبــود هتــل و اقامتــگاه مناســب 
)داســتان هتــل ســه ســتاره قایــن را همــه می دانیــم(، 
عــدم تبلیــغ کافــی و مؤثــر و گســترده در ســطح 
ــری  ــدم بهره گی ــی، ع ــی بین الملل ــی و حت کالن و مل
مطلــوب از فرصــت برگــزاری جشــنواره های زعفــران و 
زرشــک و اصــوالً نداشــتن هیچ گونــه برنامــه روشــن و 
مــدون در ایــن زمینــه، عــدم تــالش جــدی در زمینــه 
ــی  ــت جهان ــد ثب ــر مانن ــی مؤث ــات جانب ــی اقدام برخ
ــتر  ــذب بیش ــه، ج ــن زمین ــن در ای ــجدجامع قای مس
ــر  ــات دیگ ــیاری از اقدام ــد و بس ــگر و عالقه من گردش
کــه بایــد صــورت می گرفــت ولــی از آن غفلــت شــد، 
ــه کــه ذکــر  همــه و همــه ســبب می گــردد، همان گون

شــد، قــدردان همیــن فرصــت انــدک نیــز باشــیم.
از ســوی دیگــر اکنــون نیــز برخــی فرصت هــا و 
اختیــار  در  عرصــه  ایــن  در  پتانســیل های خــوب 
ــار آن گذشــت.  ــه ســادگی از کن ــد ب ــه نبای ماســت ک
در چنــد ســال اخیــر بــا گســترش و توســعه آمــوزش 
عالــی شهرســتان، شــاهد حضــور تعــداد قابــل توجهــی 
هســتیم.  شهرســتان  در  غیربومــی  دانشــجویان  از 
ــگری  ــی، گردش ــی، تاریخ ــای طبیع ــی جاذبه ه معرف
قاینــات ازجملــه در بحــث زرشــک و زعفــران بــه ایــن 
ــر باشــد و  ــد در ایــن زمینــه بســیار مؤث قشــر، می توان
ــوان  ــد به عن ــجویان می توانن ــن دانش ــدام از ای ــر ک ه
ــک  ــران و زرش ــرای زعف ــوب ب ــیار خ ــغ بس ــک مبل ی
ــه  ــای منحصرب ــر از آن جاذبه ه ــی فرات ــات و حت قاین

ــد. ــات، عمــل کنن ــرد قاین ف

سـرمقـاله
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تالش افغانستان برای ثبت جهانی زعفران ایرانی، به نام افغانستان
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شهیدفهمیدهنمادایستادگی
یارانامام)ره(است

حجت االسـام والمسـلمین سیدحسن خمینی 
در اینسـتاگرام خود نوشت:

»امروز سـالروز شـهادت نوجوان غیور و عزیز، شـهید 
محمدحسـین فهمیـده اسـت. چند هفتـه پیش پدر 
و مـادر شـهید بـه اتفـاق بـرادر و خواهـر ایشـان بـه 
حـرم امام آمدند و با هم دیدارى داشـتیم. از حسـین 
بسـیار گفته اند و از دالورى ها و رشـادت هایش بسـیار 
شـنیده ایم. حسـین فهمیـده بی تردیـد قهرمـان این 
سـرزمین اسـت و نمـاد ایسـتادگی و صابـت یـاران 
رشـادت هاى  از  وقتـی  روز  آن  بـود.  خواهـد  امـام 
حسـین می گفتیـم، مادر شـهید زیر لب چنـد بار نام 
فرزنـد دیگـرش را بـه زبـان آورد که او هـم قهرمانانه 
به شـهادت رسـیده بود. احسـاس کـردم از این که نام 
شـهید داوود فهمیده بر زبان جارى شـود، خوشـحال 
از حسـین می گوینـد، پـس  امـروز همـه  می شـود. 
بگذاریـد در کنـار او، نام شـهید داوود فهمیـده را هم 
زنـده بداریـم، تـا هـم قلـب این مـادر قهرمـان و پدر 
واالگهـر را شـاد کنیـم و هـم روح آن بزرگـواران را به 

دعاى خیـر بدرقـه نماییم.«

رئیس جمهور خبر داد
تأکیدرهبرانقالببرمشارکت

همهمردمدرمبارزهبا
آسیبهایاجتماعی

رئیـس جمهـور در جلسـه مجلـس بـا اشـاره بـه 
سـخنان مقـام معظـم رهبـرى در جلسـه مقابلـه 
بـا آسـیب هاى اجتماعـی، بـا تأکیـد بـر  این کـه ایرانی 
اقتـدار ایـران را می خواهـد، گفـت: مقام معظـم رهبرى 
در جلسـه مهم مقابلـه با آسـیب هاى اجتماعی فرمودند 
که بـراى مبارزه با آسـیب هاى اجتماعی حتـی آن هایی 
کـه به دین و اسـام اعتقـادى ندارند، اگر ایـران را قبول 
دارنـد بایـد با همـه تـوان وارد میـدان شـوند. وى افزود: 
ایشـان هم چنین فرمودند: حتی اگر کسـی در عشـقش 
بـه ایـران تردیـدى باشـد و در وجـدان سـالم تردیـدى 
نباشـد، بایـد بـا همه تـوان بـراى مقابلـه با آسـیب هاى 

اجتماعـی آماده شـود و تحرک داشـته باشـد. 

اجتماعی تاریخی- 

حسین فهمیده،  افسانه حقیقی

و ا جــوان  »روز  مــروز 
نوجــوان« اســت و مناســبت 
یــک  شــهادت  هــم  آن 
ــهید  ــیجی - ش ــوان بس نوج
حســین فهمیــده - اســت. 
ایــن از آن مــواردی اســت 
شــخصیت های  کــه 
حقیقــی، بــه نمــاد و بــه 
مــا  می شــوند.  تبدیــل  اســطوره گون  حقایــق 
ــم. ای  ــیار داری ــوارد بس ــن م ــود از ای ــخ خ در تاری
ــود،  ــه ش ــی گفت ــروز وقت ــه ام ــی ک ــا حوادث بس
ــه  ــد ک ــّور کنن ــه تص ــت هم ــب اس ــس عجی از ب
ــت.  ــت اس ــا حقیق ــت؛ ام ــانه اس ــطوره و افس اس
ــا و  ــان باره ــان خودم ــا در زم ــای آن را م نمونه ه
ــن  ــه زیباتری ــم و شــنیده ایم و ازجمل ــا دیده ای باره
ــوان بســیجی اســت. او  ــن نوج ــهادت ای ــا، ش آن ه
ــا  ــا شــعور، ب ــا رشــد، ب ــا ب ــود؛ ام ــاله ب ســیزده س
ــناخت،  ــود را می ش ــه کشــور خ ــم، ک اراده و مصّم
را  خــود  دشــمن  می شــناخت،  را  خــود  امــام 
ــود را  ــت خ ــود و فّعالی ــت وج ــناخت، اهمی می ش
ــم  ــن ســرمایه را تقدی ــت ای هــم می شــناخت و رف
عــّزت کشــور و آینــده انقــاب و منافــع و مصالــح 
ــده  ــش زن ــا روح ــت؛ ام ــم او رف ــرد. جس ــردم ک م
ــدی شــد و خاطــره اش به صــورت  ــادش اب ــد، ی مان

اســطوره درآمــد. ایــن الگوســت.
جوانــان و نوجوانــان عزیــز مــن! همــه شــما 
ــک  ــد. ی ــدا کنی ــد در کشــورتان نقــش پی می توانی
ــک  ــود؛ ی ــده« ب روز نقــش، نقــش »حســین فهمی
ــائل  ــه مس ــت. در زمین ــر اس ــای دیگ روز نقش ه
سیاســی،  مســائل  فرهنگــی،  مســائل  دینــی، 
امیدبخشــی،  آینده نگــری،  اخاقــی،  مســائل 
ــد  ــود و تعّب ــون خ ــط پیرام ــه محی ــاط دادن ب نش
ــه  ــامی -ک ــریعت اس ــه ش ــدی ب ــد و پایبن و تقّی
ســرمایه ســربلندی فــرد و جامعــه اســت- می تــوان 
مجاهــدت کــرد. البتــه در آن هــا، دادِن جــان مطرح 
نیســت؛ امــا هّمــت و اراده و تصمیــم الزم دارد. 
همــه می توانیــد در مــدارس، در دانشــگاه ها، در 
محیط هــای کار و غیــره، نقــش ایفــا کنیــد. جــواِن 
ــد  ــن، می توان ــد و پاکدام ــاط و پُرامی ــده و بانش زن
یــک تاریــخ را بیمــه کنــد. بــه همیــن جهــت اســت 
کــه روی جوانــان کشــورهای دنیــا، صهیونیســت ها 
و اســتعمارگران و کمپانــی داران عالـَـم، ســال ها کار 
و تــاش کردنــد تــا شــاید بتواننــد نســل های 
ــا  ــد را از آن ه ــد؛ اراده و امی ــد کنن ــوان را فاس ج
ــار  ــره و ت ــا تی ــم آن ه ــده را در چش ــد؛ آین بگیرن
کننــد؛ آن هــا را بــه آینــده مأیــوس نماینــد و 
دچــار مشــکات عصبــی و اخاقــی کننــد. آن چــه 

ــت. ــی نیس ــد، تصادف ــا می بینی در دنی
بیانات در خطبه های نماز جمعه ۱۳۷۷/۸/۸

رهبری و سیره  با کالم 

ــوری ا ــام جمه ــران نظ ــرای س ــگ ب ــأله فرهن ــت مس همی
اســامى بــه  حــدی بــوده و هســت کــه رهبــر معظــم انقــاب 
خاطرنشــان مى  کننــد کــه حتــى اگــر همــه مســائل اقتصــادی 
جامعــه حــل شــود ولــى مســأله فرهنــگ حــل نشــود بــاز هــم 
ــى  ــگ را خیل ــم: »مســأله  فرهن ــت دســت  نیافته  ای ــه موفقی ب
ــادی را -  ــای اقتص ــا کاره ــه م ــر چنان چ ــد. اگ جــدی بگیری
هم چنــان کــه در برنامــه هســت و آرزوهــای مــا متوجــه بــه 
آن اســت - انجــام بدهیــم، امــا در زمینــه  کار فرهنگــى عقــب 
ــد.« در ســال های  ــد کشــور لطمــه خواهــد دی ــم، بدانی بمانی
ــاب از  ــم انق ــر معظ ــم، رهب ــت یازده ــر و در دوران دول اخی
نگرانــى ولنــگاری فرهنگــى و رهاســازی بى  حســاب و کتــاب 
ــئوالن  ــت مس ــه به دس ــى جامع ــوالت فرهنگ ــگ و مق فرهن
ــد.  ــان آوردن ــه  می ــخن ب ــاد س ــاً وزارت ارش ــر و خصوص ام
ــى از این کــه فرهنــگ  ــا اعــام نگران ــر معظــم انقــاب ب رهب
ــدون  ــى ب ــای فرهنگ ــود و کااله ــا ش ــوی ره ــه  نح ــور ب کش
هیــچ نظــارت و حســابى تولیــد و توزیــع شــود و مســئوالن بــا 
ولنــگاری و الابالى  گــری نســبت بــه مســائل فرهنگــى جامعــه 
تصمیــم بگیرنــد، خاطرنشــان ســاختند کــه اهمیــت فرهنــگ 
و کاالی فرهنگــى در جامعــه بــه  حــدی اســت کــه نبایــد در 

ایــن  زمینــه ولنــگاری صــورت گیــرد.

مشكالت فرهنگى خواب را از چشم انسان مى  ربايد:
اهمیــت مســأله فرهنــگ و جلوگیــری از الابالى گــری بــا 
ــا ولنــگاری فرهنگــى بــه  حــدی  فرهنــگ جامعــه و مقابلــه ب
مهــم و جــدی اســت کــه رهبــر معظــم انقــاب بــه مســؤوالن 
ــگ اســت.  ــر مســأله  فرهن ــد: »مســأله  دیگ کشــور مى  فرماین
ــوص  ــد و به  خص ــریف داری ــا تش ــه این ج ــتانى ک ــب دوس خ
مســئولین فرهنگــى کشــور و خــود آقــای رئیس  جمهــور 
محتــرم، حساســّیت ایــن حقیــر را نســبت بــه مســأله  فرهنگ 
ــات مشــكات فرهنگــى موجــب شــده  ــد. گاهــى اوق مى  دانن
ــى؛  ــائل فرهنگ ــر مس ــرده؛ به  خاط ــم نب ــب خواب ــن ش ــه م ک
ــت. دو کار  ــور اس ــن  ج ــى ای ــائل فرهنگ ــت مس ــى اهمّی یعن
اساســى و اصلــى اســت کــه بایــد انجــام بگیــرد؛ یكــى 
ــى  ــف و یك ــای مختل ــالم در زمینه  ه ــى س ــدات فرهنگ تولی
جلوگیــری از تولیدهــای مضــر و بــه  اصطــاح متــاع و کاالی 
ــه نظــر مــن ایــن جــزو کارهــای اساســى  مضــّر فرهنگــى؛ ب
اســت. در همــه  دنیــا مراقبــت از محصــوالت فرهنگــى و 
کتــاب و ماننــد این هــا وجــود دارد؛ کجــای دنیــا اســت کــه 
ــد.  ــان بدهی ــن نش ــه م ــا را ب ــد؟ یك ج ــته باش ــود نداش وج
ــه  ــود ایشــان ب ــا حاضــر اســت؛ خ ــكار این ج ــم ابت ــن خان ای
مــن گفــت کتابــى کــه ایشــان نوشــته بــود، در آمریــكا امــكان 

ــه این کــه  چــاپ پیــدا نكــرد؛ هیــچ ناشــری حاضــر نشــد -ن
ــاب  ــر کت ــه، اگ ــد؛ ن ــته باش ــب داش ــدر تعّص ــر آن ق آن ناش
ــام  ــن کار را انج ــد ای ــری مى  آی ــر ناش ــد، ه ــى باش پرفروش
ــادا  ــا باالخــره در کان ــت- ت ــرس و از مراقب ــه از ت ــد؛ بلك بده
مثــًا فــرض کنیــد یــك ناشــری را پیــدا مى کنــد و آن ناشــر، 
ــرد  ــا نك ــرد ی ــاپ ک ــرز چ ــرس  و ل ــا ت ــرم ب ــه نظ ــم ب آن  ه
ــت،  ــان مى گف ــش ایش ــال پی ــد س ــش را چن ــون تفاصیل چ
ــن  ــا ای ــد ت ــا را بگویی ــده. این ه ــادم نمان ــش ی ــاید جزئیات ش
آقایــان بداننــد و بفهمنــد کــه این جــور نیســت کــه اگــر مــا 
جلــوی کتــاب را گرفتیــم، فقــط آقــای جّنتــى اســت کــه ایــن  
کار را مى کنــد؛ نخیــر، در آمریــكا هــم همیــن  کار مى  شــود، 
ــت  ــه هولوکاس ــع ب ــود. راج ــن  کار مى ش ــم همی ــا ه در اروپ
کســى جــرأت نــدارد حــرف بزنــد؛ خــب هولوکاســت 
ــه  ــت ب ــى نوب ــه، وقت ــت. بل ــادی نیس ــأله  اعتق ــك مس ــه ی ک
کاریكاتورهــای اهانت آمیــز بــه مقّدســات دینــى اســام 
ــرف دار  ــواه و ط ــوند آزادی خ ــان مى ش ــا آقای ــد، آن ج مى رس
ــا راجــع بــه هولوکاســت کــه پیــش مىآیــد،  آزادی بیــان! اّم
نــه؛ آزادی بیــان وجــود نــدارد. مســأله  حجــاب همیــن  جــور 
ــه، هــر کشــوری  اســت، مســائل دیگــر همین جــور اســت؛ بل
ــود و  ــت بش ــد مراقب ــول بای ــن اص ــه ای ــى دارد ک ــك اصول ی
ــد ایــن اصــول را رعایــت کننــد؛  دســتگاه های حاکمّیتــى بای
ــر،  ــان تئات ــد ف ــر چنان چــه مى بینی ــدارد. اگ رودربایســتى ن
فــان فیلــم، فــان کتــاب، فــان نشــریّه بــا مبانــى انقــاب 
و مبانــى اســام مخالــف اســت، جلویــش را بگیریــد و بــا آن 
ــك  ــد، آن ی ــورد بكنی ــه برخ ــاال چگون ــد. ح ــورد بكنی برخ
بحــث دیگــر اســت، آن مربــوط بــه دســتگاه ها اســت و نــگاه 
کنیــد ببینیــد مقّرراتتــان چــه مى گویــد؛ لكــن رودربایســتى 
ــوراك  ــن خ ــس بنابرای ــد. پ ــح بگویی ــن  را صری ــد و ای نكنی
فرهنگــى ســالم و جلوگیــری از خــوراك فرهنگــى ناســالم و 

مضــر، اســاس کار اســت.
ــگ  ــت فرهن ــز نیســت. مدیریّ ــگ اصــًا جای رهاســازی فرهن
یــك کار بســیار الزم اســت؛ و مدیریـّـت هــم بایــد بــر مبنــای 
ــت  ــى مراقب ــاب باشــد؛ یعن ــى انق ــاب و مبان شــعارهای انق
بشــود آن چــه اصــل اســت، ایــن اســت کــه مبانــى انقــاب و 
مبانــى اســتقال کشــور، امــام و ماننــد این هــا بایــد محفــوظ 
ــور و  ــدار رئیس  جمه ــات در دی ــد.« )1394/06/04  بیان باش

اعضــای هیئــت دولــت(

هشدار رهبر معظم انقالب نسبت به ولنگارى فرهنگى:
ــا  ــا و باره ــر باره ــال های اخی ــاب در س ــم انق ــر معظ رهب
ــد. حتــى  ــه خطــر ولنــگاری فرهنگــى تذکــر داده  ان نســبت ب
در یــك ســخنرانى علنــى و باصراحــت اعــام کرده  انــد کــه در 
مســأله فرهنــگ، احســاس بى  اهتمامــى و ولنــگاری فرهنگــى 
ــه   ــان ب ــود. ایش ــى مى  ش ــى و غیردولت ــتگاه های دولت از دس
صراحــت فرموده  انــد: »مســأله  بعــدی مســأله  فرهنــگ اســت. 
البّتــه فرهنــگ، در بلندمــّدت، از اقتصــاد خیلــى مهم تــر 

ــا اســت،  ــى م ــت کنون ــوری و اولویّ اســت؛ اقتصــاد مســأله  ف
اّمــا مســأله   فرهنــگ یــك مســأله  مســتمّری اســت و بســیار 
ــت.  ــم اس ــم مه ــاد ه ــه  اقتص ــى در قضّی ــت؛ حّت ــم اس مه
ــده  ــگ، بن ــز! در مســأله  فرهن ــران عزی ــز، خواه ــرادران عزی ب
احســاس یــك ولنــگاری مى کنــم؛ در دســتگاه های فرهنگــى 
- اعــم از دســتگاه های دولتــى و غیردولتــى - یــك نــوع 
ــه  ــود دارد؛ چ ــگ وج ــر فرهن ــى در ام ــگاری و بى  اهتمام ولن
ــم،  ــى مى کنی ــه کوتاه ــد ک ــِي مفی ــِد کاالِي فرهنگ در تولی
چــه در جلوگیــری از تولیــد کاالی فرهنگــى مضــر کــه 
کاالی  از  فرهنگــى  کاالی  اهمّیــت  مى کنیــم.  کوتاهــى 
ــرض  ــت. ف ــتر اس ــت، بیش ــر نیس ــمانى کمت ــى جس مصرف
ــك  ــور پف ــان  ج ــًا ف ــه مث ــد ک ــرار بكنن ــب تك ــد مرتّ کنی
ــدر اســت،  ــر ضــررش چه ق ــاال مگ ــد؛ ح مضــر اســت، نخوری
چه  جــور ضــرری اســت، چــه میــزان ضــرر دارد، بــرای چنــد 
ــا  ــد، اّم ــاً مى گوین ــن  را دائم ــرر دارد؟ ای ــردم ض ــد از م درص
ــور  ــا فان  ج ــاب ی ــور کت ــا فان  ج ــم ی ــور فیل ــرر فان  ج ض
بــازی رایانــه  ای یــا امثــال این هــا را کســى جرئــت نمى کنــد 
ــوی آزادی  ــه جل ــه این ک ــم بشــوند ب ــادا مّته ــه مب ــد ک بگوی
اّطاعــات و جریــان آزاد اّطاعــات را گرفته انــد. آن هایــى کــه 
ــا در  ــتر از م ــان بیش ــتند، خودش ــا هس ــن حرف ه ــاس ای اس
ــد.  ــاور کنی ــن  را ب ــد؛ ای ــخت گیری مى کنن ــائل س ــن مس ای
حــاال آزادتریــن مناطــق دنیــا از لحــاظ اّطاعــات، مثــًا فــرض 
ــای  ــكا؛ از خبره ــه آمری ــد، ازجمل ــای غربى  ان ــد دولت ه کنی
دقیــق و روشــنى کــه از آمریــكا مى  رســد در کنتــرل اّطاعــات 
افــراد و انگشــت گذاشــتن روی آن چیزهایــى کــه دســتگاه روی 
آن هــا حّســاس اســت، انســان واقعــاً تعّجــب مى  کنــد؛ مــا یــك  
دهــم آن هــا کنتــرل اّطاعاتــى نداریــم و نمى  کنیــم. بــه مجــرد 
ــرض  ــا ف ــد ی ــوع کردن ــى را ممن ــك فیلم ــا ی ــه در این ج این ک
ــا  ــد ی ــه  ای را مثــاً محــدود کردن ــان رایان کنیــد کــه یــك جری
ممنــوع کردنــد، فــوراً آن هــا ســروصدا بلنــد مى  کننــد، مــا هــم 
باورمــان مى  آیــد؛ مــا هــم بــاور مى کنیــم کــه واقعــاً کار خطایــى 
کرده  ایــم. نــه آقــا، بایــد مراقبــت کــرد! وظیفــه  مــا تولیــد کاالی 
ــِي مضــر اســت.  ــری از کاالی فرهنگ ــد و جلوگی ــى مفی فرهنگ
بنــده در ایــن  زمینــه احســاس یــك ولنــگاري  اي مىکنــم؛ بایــد 
ایــن  را شــماها در نظــر داشــته باشــید و اهّمّیــت بدهیــد.« )16 /

ــرداد/ 139۵( خ
بــا ایــن تصریــح، مســئوالن دولتــى و غیردولتــى کشــور کــه 
ــخگو  ــًا پاس ــد کام ــتند بای ــل هس ــگ دخی ــه فرهن در عرص
باشــند. اگــر قائــل بــه ولنــگاری فرهنگــى هســتند و چنیــن 
بیمــاری فكــری و عقیدتــى بــر آن هــا مســتولى اســت، بــرای 
عــاج از مســئولیت فاصلــه بگیرنــد و در مرخصــى اســتعاجى 
ــود.  ــیب وارد ش ــور آس ــگ کش ــه فرهن ــر ب ــا کمت ــند ت باش
ــا حــرف  ــد، عمــل خویــش را ب اگــر چنیــن بیمــاری  ای ندارن
خــود تطبیــق کننــد و در عرصــه عمــل نشــان دهنــد کــه از 
ــه  ــه و عامدان بیمــاری ولنــگاری فرهنگــى و رهاســازی عالمان

ــه  دور هســتند. مســائل فرهنگــى ب

فرهنگ و اهمیت مقابله با ولنگاری فرهنگی)2(
سید محمد اسماعیل ترحمی

سال سوم - شماره  132اندیشه
12 آبان 1395

هفته نامه فرهنگی اجتماعی



جوابیه  هیئت فرهنگی مذهبی علمدار قاین
کاش در کنار نقدها

 خوبی ها هم بیان می شد
برادرانـم  محبوب تریـن  فرمودنـد:  صـادق)ع(  امـام 
کسـانى هسـتند کـه عیوبـم را بـه مـن اهـدا کننـد. 
اسـت  ممكـن  نیسـتند،  معصـوم  چـون  انسـان ها 
مـدام در معـرض آسـیب و خطـا باشـند. یكـى از 
محبـت  همیـن  لغـزش،  از  انسـان  راه هـای حفـظ 
مدنـى )امربـه معـروف و نهـى از منكـر( اسـت ولـى 
اگـر همیـن تذکـر در جمـع و حضـور دیگران باشـد 
گاه ممكـن اسـت تخریـب یا تحقیـر قلمـداد گردد. 
مطلـع شـدیم در هفته نامـه طنیـن قاینـات تاریـخ 
۵ آبـان مـاه 139۵ در مطلـب، نقـدی بـر تبلیغـات 
عاشـورایى، بـر تبلیغـات یكـى از هیئت هـای فعال و 
پرتـاش سـطح شـهر نقدی واردشـده کـه نقدهایى 
بـر ایـن نقـد وارد اسـت کـه در قالـب چنـد نكتـه 
عـرض مى گـردد. 1- تشـكر فـراوان از دقـت و توجه 
نویسـنده به تبلیغات سـطح شـهر. 2- تذکر و امربه 
معـروف بهتر اسـت در خلوت باشـد، نه در نشـریات 
و رسـانه. شـاید نویسنده مدعى شـود چون تبلیغات 
علنـى و عمومـى بـوده مـا هـم علنـى نقـد کردیم. 

جـواب: حرمـت مؤمـن از کعبـه باالتـر اسـت، لـذا 
شایسـته ایـن اسـتاد دانشـگاه بـود که یك شـب در 
جمـع اعضـاء هیئـت حاضـر مى شـد، هـم از نزدیك 
بـا ایـن جوانـان انقابى آشـنا مى شـد و هـم از ادب 
نقـد و تذکـر در پـای منبر هیئت آگاه مى شـد و هم 

در خلـوت و خالصانـه نقدشـان را ارائـه مى دادنـد.
حضـرت  توسـط  سـر  کوبیـدن  ماجـرای   -1
زینـب)س( بـر محمـل را عامـه مجلسـى بـه نقـل 
از ناسـخ التواریخ، منتخـب طراحـى و نورالحسـین از 
مسـلم جصـاص در دروازه کوفـه نقـل کـرده اسـت. 
اگرچـه امـروز به خاطـر اسام هراسـى مجـوزی بـر 
ایـن کار و قمه زنـى نمى بینیـم، ولـى اصـل قضیـه و 
شـعر را عامه مجلسـى تأییـد مى کننـد. 2- انصاف 
و عدالـت اقتضـا مى کنـد در کنـار نقـد دوم ایشـان 
روحانـى  آقـای  رئیس جمهـور  مرادشـان  کام  بـه 
توجـه مى کـرد که گفـت : امام حسـین)ع( در کربا 
مذاکـره کـرد. مذاکـره فقط بـرای انسـان های دربند 
و نوکـر و ضعیـف هسـت کـه بـرای رهایـى و آزادی 
از یـك مشـكل مذاکـره مى کننـد و لـذا )هیهـات 
مناالذلـه( امـام، بیانگـرآزادی و حریـت امـام هسـت 

نـه ضعـف و زبونـى و نیازمنـد مذاکـره بـا دشـمن.
3- نوکـری امـام حسـین)ع( برابـر بـا آزادی از همه 
جـا هسـت، لـذا قـرآن مـا را بـه چنیـن نوکـری امر 
کـرده )اطیعـواا... واطیعواالرسـول و اولى االمر منكم(
کسـانى کـه نوکـر امـام حسـین)ع( نیسـتند نوکـر 
طاغوتنـد، نوکـر ابن زیـاد و آمریـكا و غرب انـد. 4- 
کاش در کنـار نقدهـای غیروارد بخشـى ازخوبى های 
از  اطمینـان  تـا  بیـان مى شـد،  ایـن دوسـتان هـم 
دلسـوزی نقـاد نـه تخریـب و تضعیـف حاصل مى شـد.
هیئت فرهنگی مذهبی علمدار قائن

به دنبــال انتخــاب آقــای جــواد قنــاد به عنــوان ریاســت 
ــه در  ــورت گرفت ــرات ص ــن و تغیی ــال قای ــأت والیب هی
ایــن هیــأت ورزشــی قایــن، درصــدد برآمدیــم تــا در 
ــر  ــای محمدرضــا عباســی دبی ــز آق ــا وی و نی ــی ب گفتگوی
هیــأت والیبــال قایــن، بــه بررســی اقدامــات و فعالیت هــای 
ــه در  ــم. آن چ ــش رو بپردازی ــای پی ــده و برنامه ه ــام ش انج

ــت. ــو اس ــن گفتگ ــل ای ــد ماحص ــه می خوانی ادام

تشكیل تیم آزاد شهرستان/ افتتاح زمین والیبال ساحلى:
آقــای قنــاد در ابتــدای ایــن گفتگــو بــا اشــاره بــه شــروع بــه 
ــرداد،  ــد از اول خ ــت در دوره جدی ــمى وی در هیئ کار رس
ــه کار در 7 خــرداد جلســه تعییــن  گفــت: پــس از شــروع ب
چــارت هیــأت در 7 خــرداد برگــزار شــد. هم چنیــن در ایــن 
مــدت بازســازی و گســترش دفتــر هیــأت والیبــال و تكمیــل 
ــوری  ــت و کاس پاس ــرار گرف ــدام ق ــت اق ــز در دس آن نی
والیبــال بــا حضــور هفتــاد نفــر برگــزار شــد. رئیــس هیــأت 
والیبــال قایــن از دیگــر برنامه هــای ایــن هیــأت را شــرکت در 
جلســه شــورای شــهر و کســب قــول مســاعد شــورای شــهر 
بــرای ســاخت زمیــن والیبــال ســاحلى کــه در آبــان افتتــاح 
ــاحلى  ــال س ــم والیب ــزود: تی ــمرد. وی اف ــد، برش ــد ش خواه
ــابقات  ــه مس ــتان ب ــى از اس ــه نمایندگ ــن، ب ــتان قای شهرس
کشــوری ارومیــه اعــزام شــد. قنــاد افــزود: هم چنیــن 
ــم  ــن تی ــى و بازیك ــز مرب ــر و نی ــدن اسپانس ــا مشخص ش ب
ــود را از  ــات خ ــم تمرین ــن تی ــكیل و ای ــتان تش آزاد شهرس
ــزار  ــالن آزادی برگ ــه در س ــورت دو روز در هفت ــرداد به ص م
ــر  ــای ناص ــا از آق ــا دارد در این ج ــت: ج ــد. وی گف مى نمای
طالبــى مدیرعامــل شــرکت پویــش تــوان توزیــع پــارس کــه 
اسپانســری ایــن تیــم را بــه عهــده گرفتنــد، تقدیــر و تشــكر 
ــال  ــأت والیب ــات هی ــر اقدام ــه دیگ ــاره ب ــم. وی در اش نمای
ــاه مبــارك  ــه برگــزاری جلســه افطــاری در م ــن مــدت ب در ای
ــال،  ــتان و داوران فع ــان و سرپرس ــوت از مربی ــا دع ــان ب رمض
ــه همــراه  ــد از مســابقات جــام رمضــان شــهر خضــری ب بازدی
آقایــان زردی و قرائــى اعضــای شــورای شــهر، اختتامیــه جــام 
رمضــان بــا برگــزاری جشــن بــزرگ خانــواده والیبــال، اعــزام تیم 
والیبــال روســتای رزدنبــل بــه مســابقات جــام روســتایى اســتان 
در شهرســتان سربیشــه و کســب مقام اول این مســابقات توسط 
ــه  ــزام نونهــاالن والیبالیســت شهرســتان ب ــز اع ــم و نی ــن تی ای
اســتان و انتخــاب 4 نفــر از شهرســتان قایــن جهــت عضویت در 

تیــم اســتان اشــاره کــرد.

برگزارى لیگ شهرستان:
آقــای محمدرضــا عباســى دبیــر هیــأت والیبــال نیــز در ادامه 
ایــن گفتگــو بــا اشــاره بــه برخــى دیگــر از برنامه هــای ایــن 
ــن ورزشــى  ــری اجــاره ســالن ها و اماک ــت: پیگی ــأت، گف هی

جهــت تمریــن بانــوان و آقایــان، در کنــار توافــق بیــن 
ــالن  ــتفاده از س ــرای اس ــى ب ــناس تربیت بدن ــأت و کارش هی
فتح المبیــن در عصرهــای روز جمعــه، جهــت برگــزاری 
ــوده  ــأت ب ــن هی ــات ای ــه اقدام ــتانه ازجمل ــابقات دوس مس
ــدت  ــن م ــابقات در ای ــزاری مس ــه برگ ــت. وی در زمین اس
ــزاری  ــرد: برگ ــاره ک ــرح اش ــن ش ــا بدی ــى از آن ه ــه برخ ب
مســابقات جــام والیبــال 9۵ یــادواره شــادروان مهــدی 
ســاالری، برگــزاری مســابقات والیبــال بانــوان جــام رمضــان 
و مســابقات دوســتانه درون شهرســتان، برگــزاری مســابقات 
والیبــال بانــوان یــادواره خواهــران پریشــان، بازدیــد از ســالن 
تیغــدر و برگــزاری مســابقات جــام روســتایى اســتان کــه بــه 
ــى تیــم روســتای رزدنبــل انجامیــد. وی افــزود: ایــن  قهرمان
هیــأت در برگــزاری مســابقات هفتــه دفــاع مقــدس کــه در 
مهــر برگــزار گردیــد، بــا بســیج و ســپاه پاســداران همــكاری 

نمــود. دبیــر هیــأت والیبــال قایــن در ادامــه بــه برخــى دیگــر 
ــد  ــن شــرح اشــاره نمــود: بازدی ــأت بدی ــن هی ــات ای از اقدم
ــدای  ــاد و اه ــر و اسفش ــم هال احم ــتانه تی ــابقه دوس از مس
ــه تیــم روســتای اسفشــاد. شــرکت اعضــاء هیــأت و  تــوپ ب
ــتای  ــه روس ــابقات 4 جانب ــر در مس ــال هال احم ــم والیب تی
چامــك موســویه و قهرمانــى تیــم هال احمــر، کــه جوایــزی 
ــوت  ــد. دع ــدا ش ــرکت کنندگان اه ــه ش ــأت ب ــرف هی از ط
از پیشكســوتان و اولیــای ورزشــكاران در جــام رمضــان 
ــد  ــن، بازدی ــرف مدعوی ــتقبال از ط ــى و اس ــورت کتب به ص
ــر  ــه زی ــى ک ــالن های ورزش ــه س ــتمر از کلی ــب و مس مرت
نظــر هیــأت والیبــال بــه تمریــن مى پردازننــد و اهــداء تــوپ 
ــای  ــا و تیم ه ــتاها، بخش ه ــا، روس ــه تیم ه ــه کلی ــور ب و ت
فعــال. عباســى هم چنیــن در مــورد برنامه هــای آتــى هیــأت 
ــه  ــتمر از کلی ــد مس ــه بازدی ــار ادام ــت: در کن ــال، گف والیب

تیم هایــى کــه تمریــن دارنــد، انتخــاب تیــم آزاد شهرســتان 
ــا شهرســتان های همجــوار  و برگــزاری مســابقات دوســتانه ب
ــری  ــاه پیگی ــا آذرم ــر ت ــد حداکث ــى نماین ــام آمادگ ــه اع ک
خواهــد شــد. برگــزاری لیــگ شهرســتان کــه اطاعیــه 
ــدی  ــتور کار ج ــت، در دس ــده اس ــر ش ــوان آن منتش فراخ
هیــأت والیبــال اســت. وی افــزود: برگــزاری مســابقات 
کارمنــدان در دهــه مبــارك فجــر و نیــز پیگیــری و برگــزاری 
کاس مربیگــری و داوری در صــورت بــه حــد نصاب رســیدن، 
از دیگــر برنامه هــای هیــأت اســت. عباســى در توضیحــى در 
مــورد مســابقات والیبــال جــام رمضــان نیــز گفــت: در رابطــه 
ــه  ــن مســابقات ب ــه اطــاع مى رســاند ای ــا جــام رمضــان ب ب
ــم در  ــا شــرکت ۵0 تی ــود شــادروان مهــدی ســاالری ب یادب
ــد  ــوان برگــزار گردی ــان و 20 تیــم در بخــش بان بخــش آقای
و هزینــه ورودی 44 میلیــون ریــال بــوده اســت کــه از طــرف 
ــوع  ــد و در مجم ــز گردی ــأت واری ــاب هی ــه حس ــا ب تیم ه
000/000/ 140 ریــال هزینــه جــام رمضــان گردیــد کــه از 
ــن و  ــا تأمی ــه هزینه ه ــأت، کلی ــرم هی ــت محت ــوی ریاس س

ــد. پرداخــت گردی
آقــای قنــاد ریاســت هیــأت والیبــال و آقــای عباســى 
ــه اعضــای  ــان از همــكاری کلی ــال در پای ــأت والیب ــر هی دبی
هیــأت، خانــم نوریه الســادات ترحمــى )نائــب رئیــس(، 
آقایــان محمــد شــاهین )رئیــس کمیتــه داوران(، محمدرضــا 
شــرعى) مســئول روابــط عمومــى(، محمدرضــا یوســفى 
ــئول  ــى )مس ــدا... کاه ــتعدادیابى(، عب ــه اس ــئول کمیت )مس
کمیتــه مســابقات(، علــى صفــى زاده )مســئول کمیتــه 
ــان(،  ــه مربی ــى )مســئول کمیت ــى صراحت پیشكســوتان(، عل
محمدامیــن یوســفى )مســئول کمیتــه فنــى( حســین عبــدا...
نــژاد )مســئول کمیتــه تــدارکات( محمــد برنــا )مســئول کمیته 
فــن آوری و اطاعــات(، حجت االســام طاهــری )مســئول کمیته 
انضباطــى( و نیــز خانم هــا آزادی، ســمیرا فنونــى زاده )دبیرخانــه 
و امــور اداری هیــأت(، خانــم عفــت محمدنــژاد و خانــم زحمتــى 
ــى و  ــم ذبیح ــد و خان ــتمر دارن ــكاری مس ــأت هم ــا هی ــه ب ک
ــكر و  ــال، تش ــاق والیب ــان بااخ ــان بازیكن ــى فرهادی محمدعل
ــال  ــأت والیب ــت هی ــاد ریاس ــن قن ــود. هم چنی ــى نم قدردان
ــزی، شــهردار، اعضــای  ــدار، بخشــدار مرک ــان از فرمان در پای
شــورای شــهر، فرماندهــى محتــرم انتظامــى قایــن، مدیــرکل 
اداره ورزش و جوانــان اســتان، ریاســت اداره ورزش و جوانــان 
و همــكاران و اعضــای هیــأت گذشــته، ریاســت اداره آمــوزش 
ــن، ریاســت  ــه ای قای ــن، ریاســت فنــى و حرف ــرروش قای و پ
هال احمــر قایــن، آقــای بیناباجــى کارشــناس مســئول 
ــت  ــژاد معاون ــای ایوب ن ــرروش، آق ــوزش و پ ــى آم تربیت بدن
ــال  ــأت والیب ــت هی ــى ریاس ــین ملك ــز حس ــهرداری و نی ش
اســتان، بابــت همــكاری و یاری نمــودن هیــأت والیبــال 

ــود. ــى نم ــكر و قدردان ــن تش ــتان قای شهرس

جوابیه تشریح و بررسی اقدامات و برنامه های هیئت والیبال در گفتگو با ریاست و دبیر هیئت والیبال قاین

برگـزاری لیگ و تشکیل تیم آزاد شهرستان قاینـات
افتتاح زمین والیبـال ساحلی

هیــأت  رئیــس  قنــاد   •
ــا اشــاره  والیبــال قایــن ب
بــه قــول مســاعد شــورای 
زمیــن  افتتــاح  از  شــهر، 
و  آبــان  در  ســاحلی  والیبــال 
والیبــال  تیــم  تشــکیل  نیــز 
آزاد شهرســتان بــا اسپانســری 

ــع  ــوان توزی ــش ت ــرکت پوی ش
ــات آن  ــارس و از آغــاز تمرین پ

داد. خبــر 
دبیــر  عباســی  محمدرضــا   •
هیــأت والیبــال قایــن نیــز از 
برگــزاری  بــرای  برنامه ریــزی 

داد. خبــر  لیــگ شهرســتان 

ــودن  ــوص اول ب ــى در خص ــا خبرهای باره
ــوش  ــه گ ــان ب ــتان در جه ــران افغانس زعف
رســیده اســت؛ زعفرانــى کــه پیــاز آن به عنــوان 
هدیــه ای از ســوی ایــران بــه افغان هــا داده 
شــد. متأســفانه مســئوالن دولتــى تاکنــون 
ــى  ــت جهان ــول را ثب ــن محص ــته اند ای نتوانس
ــول  ــن محص ــر روی ای ــران ب ــام ای ــا ن ــد، ت کنن
ــران  ــى زعف ــع بین الملل ــود و در مجام ــك ش ه
ــاال  ــئوالن ح ــند. مس ــران بشناس ــام ای ــا ن را ب
ــال راحــت رقیــب افغــان را دســت کــم  ــا خی ب
مى گیرنــد در صورتــى کــه ایــن رقیــب تاکنــون 
کــرده  کســب  افتخاراتــى  زمینــه  ایــن  در 
اســت! اخیــراً لطــف ا... راشــد ســخنگوی وزارت 
ــران  ــرای زعف ــا ب ــتان، تقاض ــاورزی افغانس کش
ایــن کشــور را رو بــه رشــد عنــوان کــرده و گفته 
اســت: دریافــت مقــام اول کیفیــت زعفــران مــا 
ــن محصــول  ــى از ای ــه جهان ــن 300 نمون در بی
ــال  ــومین س ــرای س ــران، ب ــران ای ــه زعف ازجمل
پیاپــى در بروکســل، اثــر مثبتــى بــرای تقاضــای 
بیشــتر خواهــد داشــت. زعفــران ایــن کشــور از 
ســوی مرکــز جهانــى ســنجش ذائقــه و کیفیــت 
ــوع  ــان 300 ن ــل در می ــى در بروکس موادغذای
زعفــران از کشــورهای مختلــف جهــان، از نظــر 
ــناخته  ــران ش ــن زعف ــم، بهتری ــت و طع کیفی

شــده اســت. 
زعفــران  کــه  نیســت  شــكى  هیــچ  جــای 
ــد و  ــت مى رس ــه کش ــتان ب ــى در افغانس ایران
افغانســتان توانســته بــا زعفــران ایــران محصــول 
ــهریور  ــه ش ــن این ک ــود، ضم ــان ش ــه جه نمون
امســال غامرضــا میــری نایــب رئیــس شــورای 
ملــى زعفــران بــا بیــان این کــه افغانســتان 
ــت  ــران تح ــادرات زعف ــد و ص ــه تولی در زمین
ایــن  دارد،  قــرار  بین المللــى  حمایت هــای 
موضــوع را تأییــد کــرد و گفــت: درحــال حاضــر 
ــد.  ــران را صــادر مى کن ــران ای ــن کشــور زعف ای
وی در واکنــش بــه اظهــارات معــاون وزیــر 
ــه  ــران ب ــاز زعف ــه قاچــاق پی جهادکشــاورزی ک
ــود،  ــده ندانســته ب کشــور افغانســتان نگران کنن
گفتــه بــود: متأســفانه مــا معمــوالً رقبــای خــود 
ــه  را دســت کــم مى گیریــم. بنابرایــن باتوجــه ب
این کــه زنــگ خطــر ایــن موضــوع چنــد ســالى 
ــان  ــا هم چن ــده ام ــدا درآم ــه ص ــه ب ــت ک اس
بــا بى توجهــى مســئوالن ذی ربــط روبــه رو 

مى شــود.
البتــه ایــن موضــوع پیــش از ایــن، یك بــار 
ــری؛  ــكل دیگ ــه ش ــا ب ــده ام ــرار ش ــر تك دیگ
ــران  ــن زعف ــش از ای ــه پی ــاوت ک ــن تف ــا ای ب

ــود.  ــده ب ــناخته ش ــپانیا ش ــم اس ــه اس ــران ب ای
کــه  خــورد  رقــم  به صورتــى  اتفــاق  ایــن 
ــران  ــه ای از ای ــورت فل ــران را به ص ــپانیا زعف اس
ــا  ــه دنی ــا بســته بندی مناســبى ب ــد و ب مى خری
عرضــه مى کــرد. پــس از آن کــه کشــور مــا 
ــه  ــتى ب ــاد دس ــوان نم ــران را به عن ــاز زعف پی
افغانســتان تقدیــم کــرد، ایــن کشــور توانســت از 
ایــن فرصــت اســتفاده کنــد و بــازی را بــه نفــع 
خــود پیــش ببــرد. در ایــن ســوی میــدان، عــدم 
حمایــت از تولیــد داخلــى و موضوعــات دیگــری 
ــى  ــت بســته بندی و ناتوان ــدم کیفی ــون ع هم چ
ــر موجــب شــده  ــا کشــورهای دیگ ــت ب در رقاب
ــى  ــده اصل ــران برن ــد ای ــازی )بای ــن ب ــه در ای ک

ــورد.  ــت بخ ــران شكس ــد( ای ــناخته مى ش ش
ــتان  ــاورزی افغانس ــود، وزارت کش ــن وج ــا ای ب
هم چنــان در تــاش اســت تــا کیفیــت زعفــران 
عالــى باقــى بمانــد و زمانــى کــه کیفیــت خــوب 

زعفــران ایــن کشــور حفــظ شــود، تقاضــا بــرای 
آن در بــازار جهانــى نیــز افزایــش خواهــد 
ــران  ــادرات زعف ــران از ص ــى ای ــت و به نوع یاف
وزارت  ســخنگوی  مى شــود.  گذاشــته  کنــار 
ــا  ــه ب ــا توافقنام ــتان از امض ــاورزی افغانس کش
چیــن بــرای صــادرات زعفــران بــه چیــن 
ــه  ــد ک ــد ش ــاش خواه ــزود: ت ــر داد و اف خب
ــرای  ــى ب ــز قراردادهای ــورها نی ــر کش ــا دیگ ب
ــات  ــن اتفاق ــم. ای ــا کنی ــران امض ــادرات زعف ص
ــا  ــته ب ــتان توانس ــه افغانس ــد ک ــان مى ده نش
هوشــیاری بــاال گــوی ســبقت را از ایــران گرفتــه 
ــرف اول  ــى ح ــای بین الملل ــود در عرضه ه و خ
ــى  ــتان طرح ــاورزی افغانس ــد. وزارت کش را بزن
را آمــاده کــرده اســت تــا در پنــج ســال آینــده 
ــه 14  ــور را ب ــن کش ــران ای ــد زعف ــزان تولی می
تــن افزایــش دهنــد. در حــال حاضــر افغانســتان 

ــد. ــد مى کن ــران تولی ــن زعف 3۵00 ت

ــارت  ــى در تج ــران جايگاه ــران اي زعف
ــدارد! ــى ن جهان

ثبــت  بــه  هــم  هنــوز  ایــران  اگــر  حــال، 
ــى  ــارت جهان ــازمان تج ــى در س ــران ایران زعف
ــگاه خــود  ــران جای ــاً ای بى تفــاوت باشــد مطمئن
ــروز در  ــد داد. ام ــت خواه ــان از دس را در جه
16 ایالــت افغانســتان ایــن زعفــران کشــت 
ــود را از  ــای خ ــران پ ــه ای ــون ک ــود. اکن مى ش
ــتان در  ــیده، افغانس ــار کش ــى کن ــارت جهان تج
تــاش اســت کــه به عنــوان آخریــن عضــو 
ــران  ــمون زعف ــده لیس ــاس معاه WTO، براس
ــاند.  ــت برس ــه ثب ــود ب ــم خ ــه اس ــى را ب ایران
ــرای  ــران ب ــورد ای ــم بخ ــاق رق ــن اتف ــر ای اگ
ــتان  ــه افغانس ــد ب ــود بای ــران خ ــادرات زعف ص
ــردازد.  ــادرات( بپ ــه ص ــنس )هزین ــق الیس ح
ایــن موضــوع بــرای بســیاری از محصــوالت 
ــوالت  ــران محص ــود دارد. در ای ــا وج ــور م کش
ــد  ــوان مانن ــه شــاید نت بســیاری وجــود دارد ک
ــچ اراده ای  ــا هی ــرد، ام ــدا ک ــان پی آن را در جه
بــرای بــه ثبــت رســاندن ایــن محصــوالت بومــى 

ــدارد.   ــود ن وج
ــادرات  ــوزه ص ــئوالن در ح ــه مس ــى ک در حال
نظــر مى رســند،  بــه  نوعــى ســردرگم  بــه 
وارد  را  بســیاری  محصــوالت  بى وقفــه  امــا 
مى کننــد و واردات در کشــور جــز الینفــك 
ــه  ــى ک ــى در محصوالت ــى رود. حت ــه شــمار م ب
بــه نظــر مى رســد احتیاجــى بــه واردات در 
ــم واردات  ــوز ه ــود، هن ــاس نمى ش ــا احس آن ه
مســئوالن  هنــوز  و  مى خــورد  چشــم  بــه 
ــه  ــته ها، آن را ب ــر داش ــه ب ــا تكی ــد ب نمى توانن
نحــو شایســته ای مدیریــت کننــد. بنابرایــن 
چشــم  بــه  مســئوالن  بــرای  کــه  رقیبــى 
ــال  ــه س ــام اول را در س ــته مق ــد توانس نمى آم
ــه  ــد چ ــد دی ــون بای ــد و اکن ــى کســب کن پیاپ
ــى  ــئوالن ایران ــرای مس ــوع ب ــن موض ــى ای زمان
نگران کننــده خواهــد شــد و چــاره ای بــرای 

موضــوع مى اندیشــند. ایــن 
ــاب کشــورمان  متأســفانه محصــوالت بومــى و ن
کــه پیــش از ایــن در هیــچ کجــای دنیــا یافــت 
ــد  ــرار گرفته ان ــى ق ــورد بى توجه ــدند، م نمى ش
ناخوانــده ای  فرزنــد  و هــر کــدام هم چــون 
در هــر گوشــه از جهــان پراکنــده شــده اند. 
ــا دســت دوســتى، گاهــى  ــن اتفــاق گاهــى ب ای
ــاق  ــا قاچ ــع ب ــى مواق ــه ای و برخ ــادرات فل ص
ــه جــای بســى تأســف اســت.  ــه ک صــورت گرفت

خواب زمستانی مسئوالن، زعفران ایرانی را به باد داد

تالش افغانستان برای ثبت جهانی زعفران ایرانی، به نام افغانستان

آن کــه  از  پــس   
پیــاز  مــا  کشــور 
را  زعفــران 
به عنــوان نمــاد دســتی 
ــم  ــتان تقدی ــه افغانس ب
کشــور  ایــن  کــرد، 
ایــن  از  توانســت 
فرصــت اســتفاده کنــد.

ــد  ــت از تولی ــدم حمای ع
موضوعــات  و  داخلــی 

ــدم  ــون ع ــری هم چ دیگ
بســته بندی  کیفیــت 
رقابــت  در  ناتوانــی  و 
دیگــر  کشــورهای  بــا 
در  کــه  شــده  موجــب 
ایــران  بــازی،  ایــن 

بخــورد.  شکســت 

تــاش  در  افغانســتان 
به عنــوان  کــه  اســت 
 ،WTO عضــو  آخریــن 

معاهــده  براســاس 
زعفــران  لیســمون 
اســم  بــه  را  ایرانــی 
خــود بــه ثبــت برســاند. 

اگــر ایــن اتفــاق رقــم 
بــرای  ایــران  بخــورد 
صــادرات زعفــران خــود 
افغانســتان  بــه  بایــد 
ــه  ــنس )هزین ــق الیس ح

بپــردازد. صــادرات( 

آیت ا... اصفهانی: فراموشی 13 آبان 
فراموشی هویت و حیثیت انقالب مان است

امـام جمعـه قایـن گفـت: خـدا را شـاکریم کـه ایـران اسـامى در اوج قدرت اسـت و 
ایـن موضـوع را دوسـت و دشـمن اعتراف دارنـد. آیـت ا... اصفهانى با اشـاره به اهمیت 
استكبارسـتیزی گفـت: هر کشـوری کـه بخواهد پیشـرفت کند بایـد خـودش را از زیر بار 
اسـتكبار بیرون آورد و تا مادامى که کشـورهای جهان سـوم در اختیار مسـتكبرین باشـند 
و گـوش بـه فرمـان آنان باشـند، نـه پیشـرفت مى کنند و نـه اقتـداری به دسـت مى آورند. 
امام جمعه قاین افزود: از سـال 13۵7 که انقاب پیروز شـد از همان سـال تسـلط دشـمن 
بـر کشـور قطع شـد و ملت توانسـت بـا اتكای به تـوان داخلى خـود و دانش جوانـان غیور 
پیشـرفت قابـل چشـمگیری به دسـت آورد. وی افـزود: دشـمن از راه هـای گوناگـون بـرای 
تسـلط بـر کشـورها بـه ویژه ایران اسـتفاده مى کند کـه یكى از ایـن راه ها نفوذ اسـت. نفوذ 
ایـن اسـت که دشـمن بتواند خود را در لباس دوسـت نشـان دهد، دلسـوز مـردم و انقاب 
نشـان دهد، و در فرصت مناسـب که اطمینان حاصل شـد به نام انقاب و به عنوان دلسـوز 
انقـاب زخـم خـود را به مـردم بزند. وی گفـت: همان گونه که رهبر معظم انقـاب بارها در 
بیانـات راهگشایشـان بـه ایـن موضوع مهم اشـاره کرده و مسـئولین را به این مسـئله مهم 
راهنمایـى کردنـد بایـد همـه آگاه باشـند. وی با اشـاره به موضـوع نفوذ در زمان مشـروطه 
گفـت: شـیخ فضـل ا... نوری یـك مجتهد قدرتمنـد سیاسـى از نمایندگان مجلس بـود اما 
کـم کـم با نفـوذ در مجلـس اتفاقاتى افتاد که نباید مى شـد و افرادی بر سـر قـدرت آمدند 
کـه لیاقـت نداشـتند. اینهـا همـه بر اثـر آن بـود کـه در آن زمان مـردم بصیرت نداشـتند. 
امـا در حـال حاضـر رهبـر معظـم انقـاب هرگونـه اتفاقـى را به مـردم گوشـزد مى کنند و 
بصیـرت و آگاهـى مـردم را بـاال مى برنـد. وی با اشـاره به موضـوع نفوذ در دانشـگاه ها بیان 
داشـت: متأسـفانه برخى اسـاتید ما در دانشـگاه ها طرفدار غرب هسـتند و در کاس برخى 
مطالـب غربـى را مى گوینـد و ایـن در برخـى مـوارد در دانشـجویان تأثیرگذار اسـت و باید 
در ایـن زمینه هـا توجـه ویـژه ای شـود. خطیـب جمعه قایـن با تأکیـد بر حضور گسـترده 
مـردم در راهپیمایـى 13 آبـان، گفـت: 13 آبـان روز تاریخ سـازی برای ایران اسـت و ما باید 
ایـن روز را بـه یـادگار زنـده نگـه داریـم. وی افـزود: اگـر این اتفاقات سرنوشت سـاز کشـور 
بـه فراموشـى سـپرده شـود، در واقـع هویـت و حیثیـت انقاب مان به فراموشـى مـى رود. 
وی تصریـح کـرد: اگـر امـروز قدرتى و حرفى بـرای گفتن در سـطح جهان داریـم به خاطر 
ایـن جان فشـانى ها بـوده اسـت. امـام جمعه قایـن با اشـاره به القـای برخى بـه این که باید 
بـا دنیـا ارتبـاط داشـت، بیـان داشـت: بله بایـد در جامعه جهانـى امـروز در ارتباط بـود اما 
ارتباطـى کـه بـه نفع کشـور باشـد. وی افـزود: امـام خمینـى)ره( در جایى فرمـوده بودند: 
برخـى کشـورها ماننـد گرگ هسـتند و رابطه بـا گرگ هیچ معنایـى ندارد. امـروز آمریكا و 
برخى کشـورهای حامیانش به مانند گرگ صفتانى هسـتند که برای ما دشـمن محسـوب 
مى شـوند و قطعـاً بایـد رابطـه بـا آن هایى که با ما دشـمن نیسـتند پیـدا کـرد. امام جمعه 
قایـن گفـت: امـروز مردم با این که برخى کشـورها بیایند و سـفارت بزننـد و از آن به عنوان 
جاسـوس خانه اسـتفاده کننـد و بـا این عنوان ارتباط داشـته باشـند مخالف هسـتند و این 

به ضرر کشـور اسـت.
آیـت ا... اصفهانـى گفـت: امسـال مـردم قطعاً با حضـور پرشـورتری در راهپیمایـى 13 آبان 
نشـان خواهنـد داد کـه در مبـارزه بـا اسـتكبار جهانـى بـه ویژه آمریكا بیشـتر از گذشـته 
مصمـم هسـتند و در ایـن راه گوش بـه فرمان رهبری گران قدر از هیچ کوشـش و تاشـى 

دسـت برنخواهند داشـت.

3 مصاحبه
هفته نامه فرهنگی اجتماعی
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در نشست هماهنگی فعالیت های ورزشی عنوان شد

لزوم حضور خیرین در عرصه 
ورزش قاینات

ــداری  ــى فرمان ــور عمران ــزی و ام ــاون برنامه ری مع
در نشســت برنامه ریــزی و هماهنگــى درخصــوص 
فوتبــال  ازجملــه  ورزشــى  تیم هــای  فعالیت هــای 
ــامى  ــورای اس ــس ش ــور رئی ــا حض ــه ب ــتان ک شهرس
اســتان، اعضــای شــورای اســامى شــهر قایــن و جمعى 
ــزار  ــن برگ ــام صــادق)ع( قای ــن، در مســجد ام از خیری
ــزی  ــاماندهى، برنامه ری ــور س ــه منظ ــت: ب ــد؛ گف گردی
در  ورزشــى  نیروهــای  پــرورش  و  اســتعدادیابى  و 
زیرســاخت های  بایســتى  مختلــف،  حوزه هــای 
فراهــم شــود  ورزشــى الزم در ســطح شهرســتان 
ــه  ــه ب ــته باتوج ــال گذش ــتا در س ــن راس ــه در همی ک
کمبــود اعتبــارات، ولــى اعتبــارات بســیار خوبــى 
ــل  ــوص تكمی ــتان در خص ــوزه ورزش شهرس ــرای ح ب
طبیعــى  چمــن  زمیــن  تمــام،  نیمــه  پروژه هــای 
از ســوی  ورزشــى  تجهیــزات  و  امیــن زاده  شــهید 
ــزی شهرســتان در نظــر گرفتــه شــد.  کمیتــه برنامه ری
ــود  ــه کمب ــه ب ــود: باتوج ــد نم ــى تأکی ــدس امین مهن
ــوزه ورزش  ــن در ح ــش خیری ــور و نق ــارات، حض اعتب
ــا  ــن ب ــذا خیری ــود. ل ــر و کارســاز خواهــد ب بســیار مؤث
ــف  ــای مختل ــود از تیم ه ــوی خ ــى و معن ــت مال حمای
ــان  ــتنى اعتمادی ــال بس ــم فوتب ــه تی ــى ازجمل ورزش
ــیدند و  ــوب درخش ــابقات خ ــن دوره از مس ــه در ای ک
ــتر  ــد بس ــد، مى توانن ــت آوردن ــوری به دس ــام کش مق
و زمینــه گســترش فعالیت هــای ورزشــى را فراهــم 
ــم  ــئول تی ــریف زاده مس ــت ش ــن نشس ــد. در ای نماین
ــن  ــكر از حاضری ــا تش ــان ب ــتنى اعتمادی ــال بس فوتب
در ایــن نشســت، گزارشــى از نحــوه فعالیــت و کســب 
افتخــارات ایــن تیــم در گذشــته و حــال و اهــم مســائل 
ــر  ــه ه ــود و در ادام ــان نم ــم؛ بی ــن تی ــكات ای و مش
یــك از مســئولین و خیریــن بــه بیــان دیــدگاه و 
نظــرات خویــش در حــوزه ورزش و ســامت شــهروندان 
ــش  ــى خوی ــه و آمادگ ــوان پرداخت ــل ج ــژه نس و به وی
ــد. ــام نمودن ــم اع ــن تی ــى از ای ــت مال ــر حمای ــى ب مبن

کمبود اعتبار
 برای تکمیل خانه های عالم

شهرســتان  اســامى  تبلیغــات  اداره  مســئول 
قایــن، در بازدیــد از مراحــل ســاخت خانــه عالــم 
روســتای ُکــره، کمبــود اعتبــار را از دالیــل عــدم تكمیل 
ــه  ــفانه ب ــت: متأس ــرد و گف ــان ک ــم بی ــای عال خانه ه
دلیــل عــدم اعتبــار کافــى، خانه هــای عالــم در دســت 
ــال  ــه ح ــاراز و موســویه ب ــره، ب ــتاهای ک احــداث روس
خــود رهــا شــده اســت. وی از جابه جایــى مــكان 
فعلــى خانــه عالــم روســتای کــره خبــر داد و افــزود: در 
گذشــته خانــه عالــم در مــكان نامناســبى احــداث شــده 
ــه  ــم ب ــه عال ــا کمــك شــورا و دهیــاری خان و اکنــون ب
مكانــى بهتــر و ترجیحــاً نزدیــك به مســجد و حســینیه 
روســتا منتقــل مى شــود. وی افــزود: شهرســتان قایــن 
ــز در  ــم نی ــه عال ــم اســت و 3 خان ــه عال دارای 30 خان

دســت احــداث اســت.

 مسابقات ورزشی دانشجویان پسر 
دانشگاه آزاد

بــه  همگانــى  رشــته های  ورزشــى  مســابقات 
مناســبت هفتــه تربیت بدنــى در 7 رشــته ورزشــى 
بــا شــرکت 22 دانشــجوي پســر برگــزار گردیــد. نفــرات 

ــته ها:  ــر رش برت
دارت: علــى کوهگــرد، محمــد محمدپــور و حجــت 
ــم اول:  ــتى: تی ــال دس ــوم. فوتب ــا س ــكار اول ت فاحت
محمــد محمدپــور، علیرضــا تنومنــد - تیــم دوم محمــد 
ــكتبال:  ــاب آزاد بس ــى. پرت ــین علیجان ــاری، حس صف
ــد  ــى، محم ــین علیجان ــروری زاده، حس ــا س محمدرض

ــور. محمدپ
علیجانــى،  حســین  صفــاری،  محمــد  طناب زنــى: 

محمــد محمدپــور. بارفیكــس: محمدرضــا ســروری زاده، 
ــال:  ــى فوتب ــروری. روپای ــر س ــى، اصغ ــین علیجان حس

ــاری. ــد صف ــا، محم ــد برن ــاس زاده، محم ــا عب علیرض

برگزاری اولین همایش توسعه، 
عمران و اشتغال بیهود 

ــا  ــه از مدت ه ــود ک ــران بیه ــعه و عم ــث توس بح
ــران،  ــدد در ته ــات متع ــزاري جلس ــا برگ ــش ب پی
ــاه  ــود، در مهرم ــورده ب ــتارت خ ــود اس ــهد و بیه مش
امســال بــا برگــزاري همایــش توســعه و عمــران بیهــود 
و حضــور پرشــكوه همشــهریان عزیــز از ســایر نقــاط، به 
ــام  ــش حجت االس ــخنرانان همای ــید. س ــود رس اوج خ
ــدم  ــدس خوش ق ــي و مهن ــدس فاراب ــش، مهن نوربخ
ــا و  ــر احی ــان رضوي در ام ــرح خراس ــاورین مط از مش
ایجــاد اشــتغال در نقــاط روســتایي بودنــد. همشــهریان 
نیــز نقطــه نظــرات و پیشــنهادات خــود را مطــرح نموده 
ــا تشــكیل 8 کارگــروه صنعــت و معــدن،  و در پایــان ب
کشــاورزي، دامــداري، حقوقــي و .... همشــهریان جهــت 
ــد و  حضــور در ایــن کارگروه هــا اعــام آمادگــي نمودن
ــل  ــا در مح ــي کارگروه ه ــات تخصص ــد جلس ــرر ش مق

برپایــي همایــش ادامــه یابــد. 

برگزار ی شوراهاي تخصصي اداري 
مالي ، عمراني و برنامه ریزي 

دانشگاه هاي آزاد خراسان جنوبي
عمرانــي،  و  مالــي  اداري  تخصصــي  شــوراهاي 
اســامي  آزاد  دانشــگاه هاي  برنامه ریــزي، 
امنــاي  بــا حضــور دبیــر هیئــت  خراســان جنوبي 
دانشــگاه آزاد اســامي اســتان، در قایــن برگــزار شــد. 
ــامي  ــگاه آزاد اس ــي دانش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
علیرضــا  دکتــر  ابتــدا  نشســت  ایــن  در  قاینــات، 
حســني رئیــس دانشــگاه آزاد اســامي اســتان بــا 
ــت:   ــات، گف ــد قاین ــان واح ــت و کارکن ــكر از ریاس تش
ــه  ــد مای ــي باش ــا خدای ــات م ــا و اقدام ــر فعالیت ه اگ
ــت. وی  ــروي اس ــعادت اخ ــا و س ــت دنی ــر و برک خی
ــي دشــمن  ــه فرهنگ ــه جانب ــه تهاجــم هم ــه ب در ادام
اشــاره کــرد و گفــت: مــا دانشــگاهیان در خــط مقــدم 
جبهــه فرهنگــي هســتیم و بایــد بــه رســالت ســنگین 
خــود در ایــن زمینــه به درســتي واقــف باشــیم. دکتــر 
ــه اي از  ــمن لحظ ــه دش ــر این ک ــد ب ــا تأکی ــني ب حس
در شــئونات  نفــوذ  بــراي  و دسیســه  برنامه ریــزي 
ــل  ــا غاف ــي م ــادي و اجتماع ــي، اقتص ــف فرهنگ مختل
ــه  ــداف خصمان ــا اه ــه ب ــراي مقابل ــت: ب ــت، گف نیس
ــیفته کار  ــه ش ــي س ــیفته و حت ــد دو ش ــمن بای دش
ــگاه آزاد  ــس دانش ــیم. رئی ــدي باش ــیار ج ــم و بس کنی
اســامي قاینــات نیــز در ایــن جلســه، گفــت: دانشــگاه 
آزاد در شــرایط خــاص کــه بــا کمبــود دانشــجو مواجــه 
اســت، دو مســئله مهــم بایــد مدنظــر دســت اندرکاران 
قــرار بگیــرد، اول نــوآوري و دوم اســتفاده از تكنولــوژي 
کــه مي توانــد در بحــث درآمدزایــي غیرشــهریه اي 
نقــش بســزایي داشــته باشــد. در ادامــه دکتــر نخعــي 
ــات  ــتان از زحم ــاي اس ــت امن ــه هیئ ریاســت دبیرخان
ــت  ــه جه ــات ب ــد قاین ــت واح ــفرقي ریاس ــر اس دکت
پاســخگویي بــه موقــع مكاتبــات و بخشــنامه هاي 
ســازمان مرکــزي در بیــن واحدهــاي دانشــگاه هاي آزاد 
اســتان تقدیــر نمــود. وی بــه اجــراي طرح هــاي دانــش 
بنیــان و ســرمایه گذاري در واحــد قاینــات اشــاره نمــود 
ــت  ــات هیئ ــراي مصوب ــات در اج ــد قاین ــزود: واح و اف
ــان و  ــش بنی ــاي دان ــوص طرح ه ــتان درخص ــا اس امن
ــوده اســت. جلســات  ــق عمــل نم ســرمایه گذاري، موف
ــا حضــور اعضــا  شــورای تخصصــى آموزشــى اســتان ب
ــوط  ــای مرب ــف حوزه ه ــائل مختل ــد و مس ــزار ش برگ

ــت. ــرار گرف ــى ق ــث و بررس ــورد بح م

حضور گردشگران داخلی و 
خارجی همزمان با فصل برداشت 

زعفران و زرشک در قاینات 
رئیــس اداره میــراث فرهنگــى، صنایع دســتى و 
گردشــگری شهرســتان قاینــات، گفت: خوشــه های 
ســرخ زرشــك و شــكوفه های بنفــش زعفــران در فصــل 
پاییــز محــرك اصلــى گردشــگری شهرســتان مى باشــد 
کــه خوشــبختانه امســال از ابتــدای آبــان تــا 2۵ ایــن 
ــان  ــگران خارجــى از آلم ــان گردش ــات میزب ــاه، قاین م
ــزود:  ــود. وی اف ــى از تهــران خواهــد ب و تورهــای داخل
تاکنــون 80 گردشــگر داخلــى و 8 گردشــگر از آلمــان 

اعــام حضــور در مــزارع زیبــای زعفــران و زرشــك در 
شهرســتان را نموده انــد. عباســى گفــت: ســال گذشــته 
3 گردشــگر آلمانــى و بیــش از ۵0 نفــر از گردشــگران 
ــل و  ــران و دانشــجویان دانشــگاه های زاب ــى از ته داخل
مشــهد در قالــب تورهــای گردشــگری از مــزارع زرشــك 

ــته اند. ــد داش ــات بازدی ــران قاین و زعف

ده گردشی بخشدار مرکزی

بخشــدار مرکــزی قاینــات در بازدیــد از رونــد 
معابــر  از  یكــى  آســفالت  زیرســازی  اجــرای 
روســتای محمدآبــاد از دهیــار روســتا خواســت باتوجــه 
بــه این کــه خیابــان مذکــور، مســیر ارتباطــى بــه 
ــا  ــت و ب ــرع وق ــد در اس ــت مى باش ــتاهای باالدس روس
ــروژه  ــام پ ــام و اتم ــه انج ــبت ب ــب نس ــت مناس کیفی
ــم هشــداردهنده در  ــر نصــب عائ ــد. وی ب ــدام نمای اق

ــرد. ــد ک ــى تأکی ــات اجرای ــن عملی حی
روســتاهای  از  بازدیــد  بیكــى ضمــن  مهنــدس   *
گــرازان، بــن خونیــك، کاتــه بــاال و گلگنــج بــه 
ــت. وی از  ــان پرداخ ــكات آن ــائل و مش ــى مس بررس
دبســتان شــهید کماچــى روســتای گــرازان و دبســتان 
ــن خونیــك  ــى و ســلطانى روســتای ب شــهیدان رمضان
ــر و  ــور مدی ــا حض ــه ای ب ــى جلس ــود و ط ــد نم بازدی
ــه  ــدارس، مســائل و مشــكات مربوط ــن م ــان ای معلم
از ســمت مدیــران ارائــه و بخشــدار مرکــزی عــاوه بــر 
قــول پیگیــری مســائل مربوطــه، بــا دانش آمــوزان ایــن 
مــدارس دیــدار و هدایایــى را نیــز بــه آنــان اهــدا نمــود.

از حصارکشــى گورســتان روســتای  وی هم چنیــن 
ــك و  ــن خونی ــل ب ــال تكمی ــالخانه در ح ــرازان، غس گ
ــنگ  ــرای س ــال اج ــروژه در ح ــل پ ــن از مح هم چنی
فــرش روســتای کاتــه بــاال نیــز بازدیــد نمــود و نــكات 
ــده را  ــوارد مطرح ش ــاح م ــل و اص ــت تكمی الزم جه

ــز گوشــزد نمــود. نی
گفتنــى اســت در روســتای گلگنــج جلســه ای در 
ــزار  ــار برگ ــورا و دهی ــا حضــور اعضــای ش ــاری، ب دهی
گردیــد و دهیــار و اعضــای شــورا از بخشــدار مرکــزی 
و  آبرســانى، گازرســانى  راه انــدازی موضــع  جهــت 
احــداث ســاختمان دهیــاری و ســایر پیگیری هــای 

ــد. ــكر کردن تش

مصرف بیش از 5 میلیون دز واکسن 
در صنعت طیورگوشتی

 دکتــر علــى گوهــری رئیــس شــبكه دامپزشــكى 
اقدامــات  انجــام  راســتای  در  گفــت:  قایــن 
درخصــوص  دامپزشــكى  قرنطینــه ای  و  بهداشــتى 
ــن شــبكه طــى  ــور، کارشناســان ای واکسیناســیون طی
ــش از  ــرف بی ــر مص ــاری ب ــال ج ــته س ــای گذش ماه ه
ــور  ــواع واکســن های طی ــزار دز ان ــون و 420 ه ۵ میلی
ــارت  ــتان نظ ــای شهرس ــى مرغداری ه ــتى مصرف گوش
داشــتند. وی افــزود: باتوجــه بــه فعالیــت 69 مرغــداری 
پــرورش طیــور گوشــتى در شهرســتان، اقدامــات 
بهداشــتى و قرنطینــه ای دامپزشــكى در طــول دوره 
ــروز و انتشــار  ــال ب ــرای پیشــگیری از احتم ــرورش ب پ
ــن  ــال بی ــل انتق ــور و قاب ــاك طی ــای خطرن بیماری ه
ــور  ــیون طی ــام واکسیناس ــا انج ــدگان ب ــان و پرن انس

پرورشــى ضــروری اســت.

فوت پسر بچه 3 ساله
 بر اثر بی احتیاطی پـدردر 

جابه جایی کامیون
فرمانــده انتظامــي شهرســتان قایــن از فــوت پســر 
ــدرش  ــى پ ــر بى احتیاط ــر اث ــاله ب ــه ای 3 س بچ
ــى  ــرهنگ واعظ ــر داد. س ــون خب ــى کامی در جابه جای
ــه منجــر  ــر حادث ــي ب ــري مبن ــت خب ــا دریاف ــت: ب گف
ــوك،  ــى نیمبل ــوت در شن شــویى شــهرك صنعت ــه ف ب
بافاصلــه مأمــوران جهــت بررســي موضــوع بــه محــل 
ــا حضــور  ــه اعــزام شــدند. وي افــزود: مأمــوران ب حادث

در محــل دریافتنــد، کــه شــخصى هنــگام جابه جایــى 
ــازی  ــال ب ــه در ح ــدش ک ــر فرزن ــون از روی س کامی
بــوده عبــور کــرده کــه بــر اثــر ایــن حادثــه فرزنــدش 

در دم کشــته شــد.

برگزاری کارگاه طب اسالمی 
در دانشگاه آزاد قاینات 

دانشــجویان  و  کارکنــان  آشــنایى  هــدف  بــا 
ــر  ــوی دفت ــامى از س ــب اس ــگاه، کارگاه ط دانش
فرهنــگ اســامي واحــد در دو نوبــت بــا حضــور 
ــا  ــي و ب ــت علم ــاتید هیئ ــان و اس ــجویان، کارکن دانش
ــان در ســالن کنفرانــس  تدریــس حجت االســام اختری
ــرکت کنندگان  ــد. ش ــزار ش ــات برگ ــگاه آزاد قاین دانش
در ایــن کارگاه، بــا احادیــث و روایــات اســامى در 
ــا  ــواع مزاج هــا و غذاهــای متناســب ب زمینــه طــب و ان

ــدند.  ــنا ش ــزاج آش ــوع م ــر ن ه

تأکید فرماندار بر حضور همگان در حل مشکالت 
بهداشت  و درمان قاینات 

افرادی که دغدغه دارند پای کار 
باشند

فرمانــدار در نشســت کاری کــه بــه همــراه بخشــدار 
ــر  ــا دکت ــان ســامت شهرســتان، ب مرکــزی و حامی
حمیــدی راد، رئیــس شــبكه بهداشــت و درمان شهرســتان 
ــى از  ــت: یك ــت؛ گف ــان داش ــت و درم ــبكه بهداش در ش
ــت از  ــت برون رف ــه جه ــى ب ــای عمل ــن راهكاره مهمتری
شــرایط فعلــى در حــوزه بهداشــت و درمــان، فراهم نمودن 
زیرســاخت های الزم ازجملــه ایجــاد دانشــگاه علــوم 
پزشــكى مى باشــد. کهن ترابــى تصریــح کــرد: حــل 
ــص  ــان مخت ــت و درم ــوزه بهداش ــى ح ــكات فعل مش
ــردم،  ــه م ــد هم ــه بای ــد؛ بلك ــبكه نمى باش ــئولین ش مس
مســئولین و خیریــن و نیك اندیشــان در ایــن حــوزه ورود 
پیــدا نماینــد و بــا انســجام و هماهنگــى جهــت بررســى 
و حــل مشــكات حــوزه بهداشــت و درمــان گام بردارنــد. 
وی افــزود: بــرای حــل مشــكات درمانــى شهرســتان همه 
افــرادی کــه دغدغــه دارنــد باید پــای کار باشــند، زیــرا کار 
تیمــى کــه پشــت آن خردجمعــى باشــد، خیلــى زودتر به 
نتیجــه مطلــوب خواهــد رســید. وی اشــاره بــه فرمایــش 
مقــام معظــم رهبــری مبنــى بــر این کــه »مــا مى خواهیــم 
اگــر کســى در خانــواده ای مریــض شــد، آن خانــواده به جز 
درد بیمــاری، رنــج دیگــری نداشــته باشــد.« گفــت: تمــام 
ــر ایــن اســت کــه  تــاش همــه مســئولین شهرســتان ب

ــه حداقــل برســد  مشــكات حــوزه درمــان شهرســتان ب
و زمینــه ای فراهــم بشــود تــا مــردم مــا مجبــور نباشــند 
ــاور  ــتان های مج ــتان و اس ــز اس ــه مرک ــان ب ــرای درم ب
عزیمــت نماینــد. فرمانــدار در پایــان درخصــوص راه اندازی 
اورژانــس 11۵ کرغنــد نیز خواســتار تســریع در بررســى و 
پیگیــری رفــع مشــكل گردیــد کــه دکتــر حمیــدی قــول 
مســاعد داد در آینــده نزدیــك اورژانــس کرغنــد راه انــدازی 
شــود. در ابتــدای ایــن نشســت دکتــر حمیــدی راد رئیــس 
ــا تشــكر از حضــور  شــبكه بهداشــت و درمــان قاینــات ب
فرمانــدار و پیگیــری مســائل و مشــكات حــوزه بهداشــت 
ــه بیــان اهــم چالش هــا و مشــكاتى کــه در  و درمــان، ب
ــه  ــى ک ــن برنامه های ــود دارد و هم چنی ــوزه وج ــن ح ای
ــر دارد،  ــتان در نظ ــى شهرس ــاع درمان ــود اوض ــرای بهب ب
پرداخــت. در ایــن نشســت حامیــان ســامت هــم ضمــن 
ــه ســمت رئیــس  تبریــك انتصــاب دکتــر حمیــدی راد ب
شــبكه بهداشــت و درمــان شهرســتان قاینــات، آمادگــى 
ــه از حــوزه  ــه جانب ــت هم ــر حمای ــى ب ــان را مبن خودش

درمــان شهرســتان اعــام داشــتند.

آسمان به کدام مناطق ایران بی لطف بود؟
بـا آغـاز فصل پاییز و شـروع سـال آبى جدید، چشـم ها به آسـمان 
دوختـه شـده تـا چـه زمانـى کل کشـور از ایـن نعمـت بهره منـد 

مى شـود.
ارتفـاع کل  ایـران،  آب  منابـع  مدیریـت  اطاعـات شـرکت  براسـاس 
ریزش هـای جـوی از اول مهـر لغایـت 9 آبـان سـال آبـى 9۵-96 بالـغ 
بـر 7 میلیمتـر اسـت. این مقدار بارندگى نسـبت به میانگیـن دوره های 
مشـابه درازمـدت )13 میلیمتـر( 46 درصـد کاهش و نسـبت بـه دوره 
مشـابه سـال آبـى گذشـته )28 میلیمتـر( 7۵ درصـد کاهش نشـان را 
مى دهـد. هم چنیـن حجـم بـارش اول مهـر تـا پایـان 9 آبـان معـادل 
11.۵36 میلیـارد مترمكعـب گـزارش شـده اسـت. میـزان بـارش در 
حوضـه آبریـز دریـای خـزر در سـال آبـى جـاری ۵9 میلیمتـر گزارش 
شـده، کـه ایـن رقم در مقایسـه با سـال آبى گذشـته 36 درصد کاهش 
و در مقایسـه بـا بلندمـدت 48 سـاله 9 درصـد افزایش داشـته اسـت.

در حوضـه آبریـز خلیج فـارس و دریای عمـان، میـزان بارش ها تاکنون 
1 میلیمتـر گـزارش شـده کـه ایـن رقـم در مقایسـه بـا مـدت مشـابه 
سـال گذشـته 98 درصـد کاهـش و در مقایسـه بـا متوسـط 48 سـاله 
92 درصـد کاهـش داشـته اسـت. حوضه آبریـز دریاچه ارومیـه تاکنون 
شـاهد 13 میلیمتـر بـارش بـوده کـه ایـن رقـم در سـال گذشـته 46 
میلیمتـر بـوده اسـت. میـزان بـارش در فـات مرکـزی ایـران بـا 89 
درصـد کاهـش نسـبت بـه سـال گذشـته 1 میلیمتـر بـه ثبت رسـیده 
اسـت. گفتنـى اسـت ایـن حـوزه در مـدت مشـابه سـال گذشـته 9 
میلیمتـر بـارش تـا این مدت داشـته بـود. حوضه مـرز شـرق از ابتدای 
سـال آبـى جـاری تاکنون رنـگ بـاران را به خـود ندیده اسـت، این در 
حالـى اسـت کـه ایـن منطقـه در مـدت مشـابه سـال آبى گذشـته 11 

میلیمتـر بارش داشـته اسـت.
حوضـه آبـى قره قوم مشـابه حوضه مرز شـرق تاکنون بارندگى نداشـته 
و نسـبت به سـال گذشـته آبـى 100 درصـد کاهش بارندگـى را تجربه 
کـرده اسـت. شـایان ذکر اسـت بیشـترین میـزان بارندگى به ایسـتگاه 
رامسـر )ترکـرود آخونـد( بـا 414.۵ میلیمتـر و کمتریـن میـزان بـرای 
ایسـتگاه های پنجـاب، آبدانـان، آبـاده تشـك، بنـرك، چنـاران بـدون 

بارندگـى گزارش شـده اسـت.

وزیر دادگستری: مجازات  اعدام درسال های 
اخیر کارآمد نبوده  است

 در میزان و مصادیق اعدام بازنگری شود
وزیـر دادگسـتری بـا تأکید بـر این که مجـازات اعـدام را نمى توان 
نفـى کـرد، گفت: حجـم مجازات اعـدام در سـال های اخیر کارآمد 
نبـوده، بنابرایـن میـزان و مصادیـق مجازات اعـدام باید مـورد بازنگری 
قـرار گیـرد. حجت االسـام مصطفـى پورمحمـدی در خصـوص طـرح 
حـذف مجـازات اعـدام از قاچاق موادمخـدر، گفت: اصل مجـازات اعدام 
را نمى تـوان نفـى کـرد، زیـرا عـده  ای مفسـد در کشـور وجـود دارنـد 
کـه جـز مجـازات اعدام هیـچ راه اصاحـى ندارنـد و این موضـوع بنابر 
دسـتورات اسـامى و تأیید نظام قضایى کشـور و البته تجربه بسـیاری 

از کشـورها نباید نفى شـود.
وی تصریـح کـرد: میـزان مجـازات اعـدام و مصادیقـى از جرایـم کـه 
مجـازات اعـدام بـرای آن هـا در نظـر گرفتـه شـده، از مباحـث جـدی 
برخـوردار اسـت کـه مى تـوان بـه آن پرداخـت. وی بـا بیـان این کـه به 
نظـر مى رسـد حجم مجـازات اعـدام در سـال های اخیر کارآمـد نبوده، 
یـادآور شـد: بنابرایـن مجـازات اعـدام بایـد مـورد بازنگری قـرار گیرد، 
البتـه قـوه قضاییـه نیز ایـن نظر را اجمـاالً قبول دارد. وزیر دادگسـتری 
بـا بیـان این کـه هم اکنـون به دنبـال بررسـى و رایزنـى جهـت بررسـى 
مجـازات اعـدام هسـتیم، گفـت: در حقیقت بـه دنبال این هسـتیم که 
چـه نـوع مجازات، در کجا و نسـبت به چه افرادی اثربخشـى بیشـتری 
دارد تـا بتوانیـم به عنـوان مجـازات جایگزیـن اعـدام در نظـر بگیریـم، 
البتـه حفـظ مجازات اعدام هم چنان در دسـتور اسـت اما نـه در میزانى 

کـه امـروزه انجـام مى گیرد.

هشدار سفیر عراق در ایران به زائران اربعین 
سـفیر عـراق در ایـران گفت: ما برای تسـهیل امور زائریـن ایرانى، 
مختلـف  شهرسـتان های  در  اضافـه  و  موقـت  کنسـولگری   12
افتتـاح کردیـم تـا بتوانیـم سـریع تر کارها را انجـام دهیم تا بـه زیارت 
کربا مشـرف شـوند. وی افزود: با تجهیزشـدن 12 کنسـولگری، آن ها 
کارهایشـان را بـرای صـدور ویـزا آغـاز کرده انـد. هم چنیـن به صـورت 
شـبانه روزی جلسـه های مختلفـى را بـا نهادهـای ایرانـى بـرای تنظیم 

مسـیر اربعیـن داریم.
سـفیر عـراق در ایـران یكى از مشـكات موجود در ایـن روزها را وجود 
دالل هـا بـرای صـدور ویـزا بیـان کـرد و اظهـار کـرد: بسـیاری از ایـن 
افـراد دسـتگیر شـده اند و بـه زائریـن ایرانـى توصیه مى کنم و هشـدار 
مى دهـم کـه حتمـاً با دفاتـری که کارگـزار سـفارت و یا سـازمان حج 
و زیـارت هسـتند، هماهنـگ باشـند و از طریق آن ها ویزاهـای خود را 
بگیرنـد تـا دچـار دالل هـا نشـوند. وی متذکر شـد: شـهروندان ایرانى، 
هرچـه سـریع تر بـه دفاتـر مـا در سـفارت و کنسـولگری ها مراجعـه 
کننـد و ویزاهای شـان را بگیرنـد و قیمـت رسـمى ویزا 40 دالر اسـت 

و غیـر از آن جایز نیسـت.

ایـران اخبــار 

تجلیل از برگزيدگان کشورى نهمین مرحله 
مسابقات لیگ علمى پايا

دانش آمــوزان  از  متشــكل  قایــن  شهرســتان  دانش آمــوزی  تیــم 
دبیرســتان اســتعدادهای درخشــان در ســال تحصیلــى 94 - 9۵ به عنــوان 
تنهــا نماینــده اســتان در نهمیــن دوره مســابقات علمــى پایــا، توانســتند مقــام 
ــن دوره از  دوم لیــگ علمــى را در رشــته زیست شناســى کســب کننــد. در ای
ــارف  ــوزان ســجاد ســعادت فر، ســجاد عباســى، محمــد ع مســابقات، دانش آم
ابراهیمــى، ناصــر غامــى اســتند و ابوالفضــل غامعلــى زاده مقــام اول )مــدال 
ــرغ و  ــن در تخم م ــه پروتئی ــى ب ــبت چرب ــش نس ــرح کاه ــه ط ــا( در ارائ ط
مقــام دوم )مــدال نقــره( لیــگ علمــى پایــا در رشــته زیست شناســى را کســب 
کردنــد. در مراســمى کــه بــه مناســبت هفتــه بســیج دانش آمــوزی هدایایــى 
بــه تیم هــای راه یافتــه بــه مرحلــه اســتانى و منتخــب کشــوری ایــن مســابقات 

ــدا شــد. ــوزی اه از ســوی بســیج دانش آم

  

درخشش موتورسوار شهرستان قاين در
 مسابقات موتورسوارى استان 

ــه  ــزام ب ــى اع ــتان، انتخاب ــراس اس ــى موتورک ــابقات قهرمان  مس
ــراس  ــت موتورک ــان در پیس ــه 7 آب ــوری جمع ــابقات کش مس
ــواران  ــر از موتورس ــا 30 نف ــن رقابت ه ــد. در ای ــزار ش ــرایان برگ س
اســتان در 4 کاس 6۵CC ،2۵0CC ،4۵0CC و ســوپر بــه رقابــت 
ــان  ــن متشــكل از آقای ــم موتورکــراس شهرســتان قای ــد. تی پرداختن
ســعید قربانــزاده، سیدامیرحســین جــوادی، جــواد خوشــكام، 
مجتبــى فرنگــى، مجتبــى صمصــام در کاس 2۵0cc و مصیــب 
قریشــى درکاس 4۵0cc در ایــن دوره از مســابقات حضــور یافتنــد.  
ــن و  ــتان قای ــوان شهرس ــوار ج ــزاده موتورس ــعید قربان ــان س در پای
یكــى از قهرمانــان کشــوری ایــن رشــته در اســتان، مقــام اول کاس 

ــرد. ــب ک ــراس را کس ــوپر ک ــام دوم س 2۵0cc و مق

صعود به ارتفاعات ابوذر توسط
 کوهنوردان باشگاه ستاره کاويان

ادامــه برنامه هــای  باشــگاه کوهنــوردي ســتاره کاویــان در 
ــت روز  ــان و گرامیداش ــبت 7 آب ــه مناس ــش و ب ــى خوی هفتگ
ــن را  ــتان قای ــاي شهرس ــي از قله ه ــه یك ــود ب ــه صع ــوروش، برنام ک
ــورت  ــى ص ــواد تدین ــتي ج ــه سرپرس ــود، ب ــن صع ــد. ای ــام دادن انج
گرفــت و در طــي ایــن برنامــه یــك روزه، صعــود بــه ارتفاعــات ابــوذر 

ــن انجــام شــد. قای
 اعضــای ایــن تیــم را جــواد تدینــى، محمــد گچســوزمقدم، حســین 
ــن زاده،  ــن زاده، روح ا... امی فرنگــى، حســین حق خــواه، حســین عابدی
علیرضــا خاشــاکى، محســن ناظــران، حســین مظاهــری و ســیدمهدی 

دهقانــى تشــكیل دادنــد.

گرامیداشت روز جهانى غذا در
 مدارس دخترانه سما 

بــه مناســبت گرامیداشــت روز جهانــى غــذا، جشــنواره غذاهــاي ســنتي 
در مــدارس دخترانــه ســما بــا حضــور صدیقــي معاونــت ســما دانشــگاه 
ــدارس ســما، رئیــس حراســت  ــت م ــات و مســئولین حــوزه معاون آزاد قاین
ــرورش صــورت پذیرفــت.  ــه اداره آمــوزش و پ دانشــگاه و کارشناســان تغذی
ــى  ــای غذای ــتفاده از فرآورده ه ــا اس ــنواره ب ــن جش ــرکت کنندگان در ای ش
ــاوی  ــای ح ــبوس دار، غذاه ــوالت س ــبزیجات، محص ــا و س ــالم، میوه ه س
ــرد  ــدون کارب اســیدهای چــرب غیراشــباع و گیاهــان ســنتى و دارویــى و ب
موادشــیمیایى غذاهــای فراســودمند خــود را عرضــه کردنــد. صدیقــي 
ــن جشــنواره را  ــزاری ای ــات هــدف از برگ ــت ســما دانشــگاه آزاد قاین معاون
احیــای غذاهــای ســنتى و بومــى، معرفــى آداب و رســوم و فرهنــگ اصیــل 
ایرانــى عنــوان کــرد و گفــت: اشــاعه فرهنــگ در راســتای شــعار بهداشــتى 

ــت. ــالم اس ــای س ــتفاده از غذاه ــازی اس و فرهنگ س
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اتوجـه بـه آمـار باالی مسـمومیت ها و تلفـات ناشـى از آن و سوءاسـتفاده از ب
داروهـا و اسـتفاده نابه جـا از آن، سـاالنه هزینه هـای مالـى و جانى زیـادی را 
بـه جامعـه تحمیل مى نماید. لـذا جهت کاهش مـرگ و میر ناشـى از داروها همه 
سـاله هفتـه اول آبـان ماه به عنـوان هفته پیش گیـری از مسـمومیت ها نام گذاری 
مى شـود کـه امیـد اسـت بـا اسـتفاده از تمـام ظرفیت های موجـود در سـازمان و 
جامعـه بتـوان مـرگ و میـر ناشـى از مسـمومیت ها را به حداقـل برسـانیم. برای 
رسـیدن بـه هدف کاهش مـرگ  و میر ناشـى از مسـمومیت ها، راهكارهایى مانند 
تمرکز بر آموزش نحوه پیشـگیری از مسـمومیت در کودکان، مسـمومیت ناشـى 
از  داروهـا، سـموم دفـع آفـات، مواد شـیمیایى، سـوء مصـرف مواد، مسـمومیت با 
فلـزات سـنگین، گیاهان سـمى و گزیدگى هـا،  گازهـا و منوکسـیدکربن و ارتقای 
دانـش جامعـه درخصـوص خطرات ناشـى از مسـمومیت ها و نحوه برخـورد با این 

 رخـداد اتخاذ مى شـود.
در سـال جـاری به دلیل شـیوع باالی مسـمومیت بـا داروها و اهمیـت آموزش در 
ایـن خصـوص، تمرکز  بیشـتری بـر بحث آشناسـازی جامعـه با خطرات ناشـى از 
نگهـداری و مصـرف صحیح داروها و خطرات و تبعات این  نوع مسـمومیت خواهد 
شـد. هم چنیـن مسـمومیت ناشـى از سـرب موجـود در موادمخـدر کـه در سـال 
جاری بروز پیدا کرد و مسـمومیت ناشـى از سـم فسـفید آلومینیوم )قرص برنج( 

از دیگـر مـواردی اسـت که تلفـات مالى و جانى بسـیاری به وجـود آورد.

عناويـن روزهاى هفته پیشـگیرى از مسـمومیت ها به شـرح زير اعالم 
شـده است:

1- اول آبان ماه روز پیشگیری از بروز مسمومیت ناشى از داروها
2- دوم آبان ماه روز پیشگیري از بروز مسمومیت ها در کودکان 

3- سوم آبان ماه روز پیشگیری از مسمومیت ناشى از گازها و منوکسیدکربن
4- چهـارم آبـان مـاه روز پیشـگیري از مسـمومیت هاي ناشـي از موادغذایـي و 

سـمي گیاهان 
۵- پنجـم آبـان ماه روز پیشـگیري از بروز مسـمومیت با سـموم دفع آفـات و مواد 

شـیمیایي و شوینده خانگي
6- ششم آبان ماه روز پیشگیري از مسمومیت ناشي از گزیدگي ها

7- هفتم آبان ماه روز پیشـگیري از مسـمومیت ناشـي از سـوء مصرف موادمخدر 
و محرك

پیام هـاى هفتـه پیشـگیرى از مسـمومیت ها به شـرح ذيل بـه حضور 
خواننـدگان عزيز تقديـم مى گردد:

- شـایع ترین علـت بـروز مسـمومیت در جهـان، مصـرف داروهـا بیـش از مقادیر 
درمانـي مي باشـد.

- برای کاهش تب در کودکان، داروی اسـتامینوفن را براسـاس وزن و سـن کودك 
و بـا مشـورت پزشـك و داروسـاز بـه کـودك بدهید. مقادیـر بیش از حـد درمانى 

اسـتامینوفن مى تواند ایجاد مسـمومیت نماید.
- بهتـر اسـت داروهـای بیمار افسـرده و یا بیمارانى کـه تعادل رفتـاری ندارند و یا 
افرادی که سـابقه اقدام به خودکشـى دارند را دور از دسـترس ایشـان قرار دهید و 

مراقبـت دقیقـى در خصوص میزان داروی مصرفى ایشـان بـه عمل آورید.
- بـر مصـرف داروی افـراد مسـن خانـواده نظـارت داشـته باشـید، چرا که ایشـان 
بـه دالیـل زیـر ممكن اسـت داروی خـود را به اشـتباه یـا به طور تكـراری مصرف 
نماینـد: تشـابه ظاهری شـكل داروها، ابتا به فراموشـى، عدم اطاع از نـام داروها، 
بى سـوادی یـا کـم سـوادی و یـا خوانا نبـودن مقادیـر مصرفـى دارو منـدرج روی 

جعبـه دارویى.
- در برخـورد بـا فـرد مسـموم غیرهوشـیاری کـه در کنـارش بسـته های داروی 

خـورده شـده وجـود دارد، ضمـن حفظ خونسـردی خود و عـدم القاء اسـتفراغ در 
ایـن فـرد، بسـته های دارویـى را همـراه بیمار بـه بیمارسـتان ببرید.

- کودکان زیر ۵ سال، پرخطرترین گروه سني از نظر بروز مسمومیت هستند.
- داروهـاي خـود را در مقابـل چشـم کـودکان نخورید، چـرا که کـودکان از رفتار 
بزرگسـاالن تقلیـد مي کننـد و ممكـن اسـت دور از چشـم والدیـن داروهـا را بـه 

دهـان ببرند. 
- عمده تریـن موارد مسـمومیت در کـودکان در اثر خوردن داروها، مواد شـیمیایي 
و محصـوالت خانگـي ماننـد مـواد آرایشـي بهداشـتي، فرآورده هـاي شـوینده، 
سـفیدکننده و لولـه بازکـن، الك پاك کـن )اسـتون( و گیاهـان آپارتماني سـمي 

بوده اسـت.
- در هنگام اسـتفاده از بخاري هاي نفتي و گازي، جهت پیشـگیري از مسـمومیت 
بـا گاز منوکسـیدکربن، اطمینـان از نصـب صحیـح و کارکرد مناسـب دودکش ها 

الزامي اسـت.
- اسـتفاده از آبگرمكـن نفتـى یا گازی و یا دسـتگاه پكیـج در داخل محیط حمام 
و یـا محیط هـای کوچـك دربسـته منجـر به سـوخت ناقـص و مسـمومیت با گاز 

خواهد شـد.
- تمـاس طوالنـي مدت با گاز منوکسـیدکربن به ویژه در کـودکان، مي تواند با بروز 

اختاالت رفتاري و کاهش حافظه و ضریب هوشـي همراه باشـد.
- از خوابیـدن در داخـل اتومبیـل روشـن در حالى که کولر و یا بخاری آن روشـن 

اسـت، خودداری نمایید.
- عایـم تمـاس طوالنـي بـا منوکسـیدکربن، سـردرد، گیجـي، ضربـان شـدید 

شـقیقه ها، وزوز گـوش و خـواب آلودگـي مي باشـد. در ادامـه تماس، فرد مسـموم 
دچـار تهـوع، اسـتفراغ و تپـش قلـب، آسـیب دائمى عصبى، کمـا و مرگ مي شـود. 
- از مصـرف کنسـروهایي کـه در قوطي آن ها آثار نشـت، برآمدگـي و فرورفتگي و 

زنگ زدگي مشـاهده مي شـود، خـودداري کنید.
- بوتولیسـم در اثـر مصرف موادغذایي، مانند: سوسـیس، کالباس، کنسـرو ماهي، 
کنسـرو ذرت، کنسـرو لوبیا، کشـك خام و عسـل طبیعي که در شـرایط نامناسب 

و غیربهداشـتي تهیـه و نگهداري شـده اند، ایجاد مي شـود.
- برخـى از داروهـای گیاهـى در صـورت مصـرف بیـش از حد یا نابه جـا مى توانند 

مسـمومیت های منجـر به مرگ ایجـاد نمایند.
- آیا مي دانید اسهال یكي از عائم در بسیاري از مسمومیت هاي غذایي است؟

- اسـتفاده بي رویـه از سـموم دفـع آفـات نـه تنهـا باعـث بـروز مقاومـت در آفات 
مي شـود، بلكـه مي توانـد از طریـق ایجـاد باقیمانـده در محصـوالت و آلودگـي 

محیط زیسـت بـراي انسـان مضـر محسـوب گـردد.
- در صورت تماس پوسـت و یا چشـم با مواد اسـیدي و یا قلیایي پوسـت و چشـم 

را بـا مقادیر فراوان آب شستشـو داده و مصـدوم را به مرکز درماني منتقل کنید.
- برخى از لوازم آرایش خصوصاً غیراسـتاندارد و حتى سـرمه، حاوی مقادیر باالی 

سـرب مى باشـند. از مصرف آن ها خودداری کنید.
- مصرف غذاهای چرب سـبب افزایش سـرعت جذب سـرب توسـط بدن انسـان 

مى گردد.
- از عائـم گـزش مـار افعـى درد تیـز و سـوزاننده در محـل گـزش، تـورم، ایجاد 
تاول هـاي کوچـك، تهوع و اسـتفراغ، بي حسـي در اطراف دهان، صورت و پوسـت 
سـر و گزگـز نـوك انگشـتان، تـب و لـرز، تعریـق، ضعـف و بي حالـي و سـرگیجه 

مى باشـد.
- عضـو محـل گزیدگـي مـار را بایـد بي حرکـت و هم سـطح یـا کمـي پایین تر از 
سـطح قلـب نگـه داشـت. بسـتن یك نـوار محكـم و پهن، چنـد انگشـت باالتر از 
محـل مارگزیدگـي به ویـژه اگر محـل گزیدگي در دسـت ها یا پاها باشـد، ضروری 

مى باشد.
- در مارگزیدگي باید از سردکردن عضو با آب سرد یا یخ خودداري کرد.

- گـزش عقـرب مي توانـد منجـر بـه بـروز درد شـدید در ناحیـه گـزش شـود، اما 
عائـم تهدیدکننـده حیـات و حـوادث منجـر بـه مـرگ بـه نـدرت رخ مي دهد.

- نیـش زنبورعسـل ماده، به کیسـه محتوي زهر متصل اسـت و پـس از گزش در 
زخـم باقـي مي مانـد و محتویـات کیسـه زهر بـه زخم منتقـل مي شـود. بنابراین 
برداشـتن سـریع نیش از روي زخم، جهت جلوگیري از ورود بیشـتر سـم به زخم 

ضروري اسـت.
- روي محـل زنبـور گزیدگـي کمپـرس سـرد یـا کیسـه محتـوي یخ قـرار دهید 
و به طـور متوالـي هـر 1۵ دقیقـه یك بـار کیسـه یـخ را از روي پوسـت برداریـد. 
از قـراردادن مسـتقیم یـخ روي پوسـت اجتنـاب نمائیـد و از گرم کـردن موضـع 

بپرهیزید.
- سـكته هاي قلبـي و مغزي، تشـنج، نارسـایي کبـد و کلیه و تخریب سـلول هاي 
مغـزي و عضانـي از عوارض مسـمومیت با قرص اکسـتازي و شیشـه مي باشـند.

- مصـرف انـواع داروهـاي هورموني با هدف بدن سـازي در جوانان مي تواند سـبب 
بـروز عـوارض وخیمـي ماننـد: عقیمـي، نارسـایي قلبـي و کبـدي، کوتاهـي قد و 

بزرگ شـدن سـینه در مـردان و پرمویـي و خشـونت صـدا در خانم هـا گردد.
- آیـا مي دانیـد مصـرف همزمـان موادمخـدر بـا برخـي از داروهـاي خـواب آور و 
آرام بخـش مي توانـد سـبب بـروز مسـمومیت هاي شـدید و حتـي مـرگ در فـرد 

مصرف کننـده گـردد؟

به مناسبت هفته اول آبان ماه »هفته پیشگیری از مسمومیت ها«

لزوم آموزش و آشناسازی جامعه با  انواع مسمومیت ها وخطرات ناشی از آن
نکاتی در مورد بدغذایی کودکان

• به گرسنه بودن يا نبودن کودك خود احترام بگذاريد:
ــد  ــت دارن ــتند، دوس ــنه هس ــه گرس ــا زماني ک ــك تنه ــاي کوچ بچه ه
غــذا بخورنــد. اگــر کــودك شــما گرســنه نیســت، او را مجبــور بــه خــوردن 

ــا تنقــات نكنیــد. غــذا ی

• خونسرد باشید:
اگــر کــودك شــما احســاس کنــد کــه شــما از عــادت غذاخــوردن او ناراضــي 
هســتید، ممكــن اســت ایــن موضــوع منجــر بــه یــك معضــل شــود. تهدیــد 

ــه مشــكل مي افزایــد. و تنبیــه فقــط ب

• نگاهتان به ساعت باشد:
آب میــوه و تنقــات حداقــل یــك ســاعت قبــل از غــذا، اگــر کــودك شــما 
ــد  ــوردن خواه ــراي خ ــتري ب ــتهاي بیش ــد، اش ــز بیای ــر می ــه س ــنه ب گرس

داشــت.

• زياد انتظار نداشته باشید:
بعــد از دو ســالگي، رشــد کمتــر، اغلــب اشــتهاي کــودك را کاهــش مي دهــد. 

ممكــن اســت فقــط بــا خــوردن چنــد لقمــه احســاس ســیري بكند.

• کالري هاي مايع را محدود کنید:
ــد  ــوه %100 مي توان ــي و آب می ــدون چرب ــا ب ــي ی محصــوالت لبنــي کم چرب
ــا  ــا شــیر ی بخــش مهــم یــك رژیــم ســالم باشــد، امــا اگــر کــودك شــما ب
ــا  ــذا ی ــوردن غ ــراي خ ــي ب ــر جای ــت دیگ ــن اس ــود، ممك ــیر ش ــوه س آبمی

خوراکــي نداشــته باشــد.

• از کم شروع کنید:
چندیــن غــذا را بــه انــدازه کــم بــه او بدهیــد. بگذاریــد کــودك شــما انتخــاب 

کنــد کــه چــه غذایــي مي خواهــد بخــورد.

• از مجبورکردن او براي تمیزکردن ظرف غذاي خود بپرهیزيد:
کــودك خــود را مجبــور بــه تمیزکــردن ظــرف غذایــش نكنیــد. ایــن تنهــا بــه 
ــه یــك دعــوا،  ــل ب ــا آن را بیشــتر مي کنــد و تبدی ــد ی مشــكل دامــن مي زن
ــان  ــر زم ــودك ه ــد ک ــاي آن، بگذاری ــود. به ج ــذا مي ش ــر غ ــر س ــم ب آن ه

کــه احســاس ســیري کــرد، کنــار بــرود.

• طعم غذا را رها کنید:
فقــط دربــاره رنــگ، شــكل، بــو و ترکیبــات غــذا صحبــت کنیــد، نــه این کــه 

آیــا طعــم آن خــوب اســت یــا نــه.

• وقتي يك غذاي جديد را به او مي دهید صبور باشید:
بچه هــاي کوچــك اغلــب غذاهــاي جدیــد را لمــس یــا بــو مي کننــد و حتــي 
ممكــن اســت یــك کمــي از آن را در دهــان خــود نیــز بگذارنــد و دوبــاره آن 
را دربیاورنــد. شــاید کــودك شــما نیــاز بــه ایــن داشــته باشــد کــه قبــل از 
خــوردن اولیــن لقمــه از غــذاي جدیــد، چندیــن بــار آن را جلویــش بگذاریــد.

• غذاي صبحانه را به جاي شام بخوريد:
چــه کســي گفتــه اســت کــه برشــتوك و کیــك فقــط بــراي صبحانــه اســت؟ 
ــرر  ــما ض ــودك ش ــراي ک ــت ب ــن اس ــام ممك ــار و ش ــه، ناه ــاوت صبحان تف

داشــته باشــد.

• آن را با شوخي و تفريح همراه کنید:
کلــم بروکلــي و دیگــر ســبزیجات را بــا یــك بــرش بــا ســس خــوش طعــم 

ســرو کنیــد. غــذا را مثــل کلوچــه بــه اشــكال مختلــف بــرش بزنیــد.

کــى از اولیــای دانش آمــوزان شهرســتان در گایــه ای کــه در همیــن ی
ــود را  ــته خ ــال گذش ــن در س ــد اعضــای انجم خصــوص دارد مى گوی
معرفــى نكردنــد و مــا هیــچ وقــت آنــان را ندیدیــم و از برنامه هــای آن هــا 
ــدارم و فقــط همین قــدر  و زمــان حضورشــان در مدرســه هیــچ اطاعــى ن
مى دانــم کــه در دو نوبــت نامــه بــا مصوبــه انجمــن برایمــان آمــد کــه بایــد 

ــد. ــول بدهی ــدر پ این ق
وی در ادامــه از محــل هزینــه وجــوه دریافتــى اظهــار بى اطاعــى مى کنــد 
ــه  ــز هیچ گون ــال نی ــده و امس ــه ش ــا هزین ــم در کج ــد نمى دان و مى گوی
ــكات  ــر مش ــر ب ــى مدی ــد ول ــا ندادن ــه م ــا ب ــل هزینه ه ــى از مح گزارش
مالــى و ضــرورت کمــك اولیــا تأکیــد کــرد و دوبــاره انتخاباتــى کــه افــراد 
مشــخصى را نــام مى بردنــد کــه کاندیــد شــو برگــزار شــد و نمى دانــم چــه 
کســانى انتخــاب شــدند و بــرای بهترشــدن امــور مدرســه مى خواهنــد چــه 

کار کننــد.
محمــد، در خاتمــه ســخنانش معتقــد اســت مدیــران، اولیــا را فقــط بــرای 
ــدارس  ــت، م ــده اس ــگاه نش ــرا، هیچ ــند زی ــد و مى شناس ــول مى خواهن پ
ــد را  ــام دهن ــد انج ــه مى خواهن ــا کاری ک ــد و ی ــری بخواهن ــا نظ از اولی
ــن کام،  ــوت شــدیم اولی ــه مدرســه دع ــرگاه ب ــد و ه ــه مشــورت بگذارن ب
ــه  ــك ب ــرای کم ــوب ب ــخص و مص ــى مش ــام مبلغ ــى و اع ــكات مال مش

ــوده اســت. مدرســه ب
ــه و  ــم رابطــه خان ــود و تحكی ــرای بهب ــن شــرایط به نظــر مى رســد ب در ای
ــدارس  ــان در م ــا و مربی ــای اولی ــگاه انجمن ه ــای جای ــز ارتق ــه و نی مدرس
ــوزان و  ــرم دانش آم ــای محت ــه اولی ــت. در گام اول کلی ــتان الزم اس شهرس
ــف  ــه و وظای ــررات اداره مدرس ــون و مق ــه قان ــان ب ــن آن ــژه منتخبی به وی
ــئوالنه  ــق آن مس ــت تحق ــده و در جه ــود آگاه ش ــى خ ــارات قانون و اختی
ــر  ــق ب ــدارس را منطب ــات م ــه درخواســت ها و اقدام ــد و کلی ــاش نماین ت
شــرح وظایــف قانونــى بررســى و پیگیــری نماینــد و مدیــران مــدارس نیــز 
بــا تكیــه بــر بعــد مشــارکتى اختیــاری و تدبیــر راه هــای منطقــى و منابــع 
ــتر  ــان بیش ــور آن ــى و حض ــب همراه ــا و جل ــگاه اولی ــاح ن ــد در اص جدی
ــر  ــد و مؤث ــا شــاهد رضایتمنــدی و حضــور و مشــارکت هدفمن بكوشــند ت

ــدارس باشــیم. ــا در م اولی
ب( شورای دانش آموزی:

ــى  ــورای عال ــوب ش ــاده 18 مص ــق م ــدارس طب ــوزی م ــورای دانش آم ش
ــه  ــوزان و ب ــای دانش آم ــن اولی ــب منتخبی ــا ترکی ــرورش ب ــوزش و پ آم
منظــور ))مشــارکت در امــور آموزشــى، پرورشــى، انضباطــى، فــوق برنامــه،... 
ــاوری و مســئولیت پذیری و مشــارکت  ــه نفــس و خودب و تقویــت اعتمــاد ب
جویــى(( در مــدارس تشــكیل مى شــود و وظایــف دوازده گانــه ای در تحقــق 
ــه  ــى ب ــور اجرای ــش مشــورتى و مشــارکت در ام ــای نق ــداف و ایف ــن اه ای

ــده دارد. عه
ایــن شــورا در ســطح خــود و در کنــار ســایر ارکان و به ویــژه بســیج 
در  را  بیشــتری  پویایــى  و  تحــرك  موجبــات  مى توانــد  دانش آمــوزی 
مدرســه فراهــم نمــوده و تســهیل کننده تغییــرات رفتــاری و مشــق مهــارت 

ــد. ــوزان باش ــرای دانش آم ــى ب زندگ

ــوزی  ــورای دانش آم ــب ش ــتان در قال ــتعد شهرس ــوزان مس ــه دانش آم البت
ــود  ــى خ ــارات قانون ــف و اختی ــدود وظای ــاع از ح ــه و اط ــا مطالع ــد ب بای
ضمــن مشــارکت و کمــك بــه برنامه هــای مصــوب شــورای مدرســه 
ــى  ــت بخش ــى را در کیفی ــای عملیات ــا و برنامه ه ــد، طرح ه ــاش نماین ت
ــوزان  ــى دانش آم ــى و تربیت ــای آموزش ــوزی و نیازه ــای دانش آم فعالیت ه
تهیــه و تســلیم مدیــران نمــوده و هرگونــه امــكان در توانمندســازی 
ــًا  ــز متقاب ــران نی ــد و مدی ــری نماین ــه جــد پیگی ــى را ب آموزشــى و تربیت
بایــد بــا درك و شــناخت کامــل از ظرفیــت شــورای دانش آمــوزی و انــرژی 
ــای  ــد از قابلیت ه ــای جدی ــون و روش ه ــوم و فن ــه در عل ــوزان ک دانش آم
سرشــار و قابــل توجهــى برخوردارنــد بــه حمایــت و جــذب مشــارکت هــر 
ــوزه  ــیب های ح ــا و آس ــت هنجاره ــزان در مدیری ــن عزی ــتر ای ــه بیش چ
ــد. ــاور نماین ــت را ب ــت و قابلی ــن ظرفی ــد و ای ــدا کنن ــوزی، ورود پی دانش آم

ــوزان  ــه در دانش آم ــدی ک ــری و توانمن ــوغ فك ــوغ و بل ــم نب ــا على رغ ام
شهرســتان در مشــارکت در اداره امــور مــدارس وجــود دارد، بعضــاً مدیــران 
بــه بهانه هایــى چــون ظرفیت هــا و قابلیت هــا، ایــن رکــن و فرصــت 
اســتثنایى در مــدارس را کنــار گذاشــته و توجهــى جــز بــه ایجاد تشــكیاتى 
صــوری و در پــى تأمیــن منافــع و گزارشــات اداری بــه ایــن تشــكل 
دانش آمــوزی ندارنــد کــه شــوراهای دانش آمــوزی بــا مطالبه گــری و 
کمــك مؤثــر در اصــاح و تســریع در رونــد اجرایــى امــور مدرســه بایــد در 

ــگاه بكوشــند. ــن ن ــر ای تغیی
و امــا شــورای مدرســه کــه متشــكل از همــه ارکان و نماینــدگان شــوراهای 
ــب  ــز جل ــری و نی ــى و تصمیم گی ــم نظارت ــف مه ــت و وظای ــه اس مدرس
ــه  مشــارکت، همراهــى و تأییــد کلیــه برنامه هــا و تصمیمــات مدرســه را ب
عهــده دارد بایــد بــا اســتفاده از نظــر و مشــارکت همــه افــراد و اعضــا - بــا 
ــتان و  ــوزان مســتعد شهرس ــگاه دانش آم ــاء جای ــرای ارتق ــدگاه - ب ــر دی ه
ــور  ــه منظ ــز ب ــات و نی ــى قاین ــن و انقاب ــران مؤم ــاع از دبی ــت و دف حمای
ــگاه دو  ــن جای ــى، در تبیی ــای آموزشــى و تربیت ــت بخشــى فعالیت ه کیفی
ــد  ــاش نمای ــدارس ت ــوزی در م ــورای دانش آم ــا و ش ــن اولی ــن انجم رک
ــه  ــم آورد ک ــى را فراه ــى، فضای ــارات قانون ــف و اختی ــر وظای ــه ب ــا تكی و ب
منجــر بــه پذیــرش قواعــد کار گروهــى و مشــورتى و دوری از خودکامگــى 

مدیریتــى گــردد.
در همیــن راســتا اســتفاده از تجربیــات ارزشــمند اســتان یــزد در بهره گیری 
ــوزی در  ــورای دانش آم ــان و ش ــا و مربی ــن اولی ــم انجم ــت عظی از ظرفی
مشــارکت امــور اجرایــى مدرســه و فعالیت هــای آموزشــى و پرورشــى فــوق 
برنامــه در طــول ســال تحصیلــى و تعطیــات نــوروزی و تابســتان مى توانــد 
نقشــه راه و الگویــى آزمــوده و موفــق را در اختیــار ایــن شــورا قــرار دهــد.

ــای  ــدارس و محدودیت ه ــى اداره م ــه در شــرایط فعل و ســخن آخــر این ک
ــى و  ــى - پرورش ــای آموزش ــف نیازه ــای مختل ــه در جنبه ه ــده ای ک عدی
ــژه  ــدارس و به وی ــر ارکان م ــود دارد اگ ــانى وج ــروی انس ــرای نی ــژه ب به وی
ــال  ــه دو ب ــوزی ک ــورای دانش آم ــان و ش ــا و مربی ــن اولی ــن انجم دو رک
ــتند  ــوزان هس ــت دانش آم ــدارس و موفقی ــران م ــرواز مدی ــى و پ حمایت
ــا  ــى نامهربانى ه ــل برخ ــد و به دلی ــل نكنن ــود عم ــى خ ــف قانون ــه وظای ب
ــت فرزندان شــان و  ــوزش و تربی ــا از مســئولیت ســنگین آم و خودکامگى ه
ــد، شــاید  ــى کنن ــانه خال ــر شــرایط - ش ــان - در ه ــرای آن ــری ب مطالبه گ

ــوند. ــرار ش ــار تك ــان دو ب ــرای آن ــز ب ــى هرگ ــن فرصت های چنی
والعاقبُة للمّتقینك

بال های پرواز مدیران مدارس و 
موفقیت دانش آموزان )2(

محمدرضا فرخی

 فرمانده سپاه ناحیه قاین: 13آبان روز مرگ 
برآمریکا است / ایستادن در مقابل استکبار 

شیوه ومنش حسینی است 

فرمانـده سـپاه ناحیـه قایـن در یـادواره شـهدای دانش آموز دبیرسـتان 
شـریعتى قایـن و شـهید دانش آمـوز شـاخص سـال 9۵ شـهید احمـد 
نظیـف، بـا بیـان این که برگـزاری محفـل یـادواره شـهدا یـادآوری و تلنگری 
ایـن جلسـات،  و  کنیـم  فرامـوش  را  و مسـیر شـهدا  راه  مبـادا  کـه  اسـت 
جلسـات تفكر فرهنگى اسـت، گفت: مسـیر شـهدا، مسـیر انبیاء الهـى و ائمه 
معصومین اسـت و مسـیر شـهدا ما را از مسـیر فتنه و انحراف نجات مى دهد 
و افـرادی که در مسـیر شـهدا هسـتند، قطعاً در مسـیر فتنه قـرار نمى گیرند. 
شـهدا مسـیری کـه منتهـى بـه عاشـورای حسـینى مى شـود را طـى کردنـد 
و1400سـال اسـت تـاش مى کننـد نورحسـینى را خامـوش کننـد امـا ایـن 
اتفـاق نیفتـاد. دفـاع مقـدس مـا امتـداد راه شـهدای عاشوراسـت و خاصیـت 
فرهنـگ شـهید و شـهادت و دفـاع مقـدس ایـن اسـت کـه عاشـورا همیشـه 
زنـده اسـت. سـرهنگ بـرات زاده با اشـاره به رشـادت های شـهیدان در دوران 
دفـاع مقـدس گفـت: شـهدای بزرگـوار مـا راه را تشـخیص دادنـد و در ایـن 
مسـیر گـوی سـبقت را از برخـى همكاسـى های و هـم رزمان خـود گرفتند 
و مراحـل عرفـان را طـى کردنـد و به باالترین درجه یعنى شـهادت رسـیدند. 
وی بـا توصیـه بـه دانش آمـوزان و نوجوانـان گفـت: وصیت نامـه و زندگى نامه 
شـهدا سرمشـقى بـرای ماسـت و قطعـاً اگـر بـه ایـن موضوعـات در زندگـى 
توجـه داشـته باشـیم مسـیر را کـج نخواهیـم رفـت و بـه انحـراف کشـیده 
نخواهیـم شـد. وی اظهار داشـت: برگزاری محافل شـهدا حداقل کاری اسـت 
کـه بـه یـاد ایـن بزرگـواران برگـزار مى شـود و ایـن کار بیشـتر بـرای هدایت 
خودمـان و قرارگرفتـن در مسـیر شهداسـت و بنـا بـه فرمـوده رهبـر معظـم 
انقـاب، فضیلـت زنـده نگه داشـتن یاد شـهدا کمتر از شـهادت نیسـت و این 
فرهنـگ محـرم و عاشـورا و فرهنـگ دفاع مقدس نباید به فراموشـى سـپرده 

شـود و هـر روز بایـد پرشـورتر از قبـل گرامى داشـته شـود.
بـرات زاده گفـت: شـهدای مـا تفسـیر صحیـح و دقیقـى از جملـه »کل یـوم 
عاشـورا و کل ارض کربـا« داشـتند کـه در همـه زمان هـا بایـد در مقابـل 
کفـر و اسـتكبار ایسـتاد و تسـلیم زورگویـان و حاکمـان طاغـوت نشـد و این 
درسـى اسـت که مـا در دفـاع مقـدس از عاشـورا گرفته ایم. وی افـزود: هدف 
اصلـى مـا در ایـن عصـر مبـارزه بـا طاغـوت و کفـر و اسـتكبار اسـت و این از 
اول خلقـت هـم بـوده اسـت و ادامـه خواهد داشـت، لـذا امام حسـین)ع( هم 
فرمودنـد: اگـر کسـى تـن بـه پذیـرش حاکـم طاغـوت بدهـد پـا روی خـون 
شـهدا گذاشـته اند و آن هایـى کـه دلهـره دارنـد کـه در مقابل کدخـدا و قلدر 
بایـد زانـو زد و بایـد کنار آمد سـخت در اشـتباهند چرا که در مقابل سـتمگر 
در هـر عصـر و زمانـى بایـد ایسـتاد و ایـن یعنـى شـیوه و منـش حسـینى. 
وی بـا اشـاره بـه سـالروز شـهادت شـهید حسـین فهمیـده، گفـت: حرکـت 
حسـین فهمیـده در تاریـخ مانـدگار شـد و برخـى مى خواهنـد ظاهـر ایـن 
مسـئله را پـاك کننـد و یقیـن بدانند کـه شـهید فهمیده ها در اعمـاق دل ها 
جـا دارنـد و حذف درس شـهید فهمیـده هیچ اثـری از ماندگاری این شـهید 
پـاك نخواهـد کـرد و درایـت و تدبیـر در آن دوران در ایـن نوجـوان تا جایى 
تجلـى کـرد کـه امـام )ره( ایـن نوجـوان 13سـاله را رهبـر خـود مى داننـد. 
سـرهنگ بـرات زاده بیـان داشـت: مبـارزه هم چنـان باقـى اسـت، امـا تكلیف 

فـرق دارد و یـك روز در مقابـل دشـمن و در جنـگ سـخت ایسـتاده ایم و 
امـروز در برابـر جنـگ نرم دشـمن. وی افزود: هـر توطئه ای که دشـمن برای 
مـا انجـام داده اسـت در مقیـاس جهانـى بـوده و اگر جنگـى بر علیـه ما بوده 
اسـت بسـیاری از قدرت هـای نظامـى دنیـا در مقابل مـا ایسـتاده اند. محاصره 
اقتصـادی و تحریـم اقتصـادی، تهاجم فرهنگـى و... همه مقیـاس جهانى دارد 
و ایـن هنـر انقـاب اسـامى و درایت هـای مقـام معظـم رهبـری بوده اسـت 
کـه توانسـته ایم سـرافراز از همـه ایـن توطئه ها بیـرون آییم. بـرات زاده گفت: 
اقتصادمقاومتـى راهـكاری اسـت که مقام معظـم رهبری در برابـر تحریم های 
اقتصـادی دشـمن ارائـه داده اند. فرمانده سـپاه ناحیـه  قاینات گفـت: درحال 
حاضـر هـم دشـمن بـا رویكـرد دیگـری ازجملـه فضاهـای مجـازی جوانان و 
نوجوانـان مـا را نشـانه گرفته اسـت و مـا هم باید ایـن تهدیدهـا را به فرصت 

کنیم. تبدیل 
بـرات زاده بیـان داشـت: مـا یك ملت عاشـورایى و یك ملت حسـینى هسـتیم و 
مى خواهیم تمدن بزرگ اسـامى را تشـكیل و تمدن اسـتكبار را در هم شـكنیم 
و قطعـاً در ایـن راه بـا مـا کینه تـوزی خواهنـد کـرد و در این مسـیر بایـد صبر و 

استقامت داشـته باشیم.
وی بـا اشـاره بـه 13 آبـان روز مبـارزه با اسـتكبار جهانـى، گفـت: 13 آبان مظهر 
استكبارسـتیزی و روز مرگ بر آمریكا و روز مبارزه با اسـتكبار اسـت و عظمت و 
اقتـدار و سـربلندی مـا این اسـت کـه در مقابل ایـن زورگویان بایسـتیم و روحیه 

استكبارسـتیزی و شـجاعت را کـه از شـهدا گرفته ایـم در این روز نشـان دهیم.

مسئول اداره تبلیغات اسالمی قاین

مردم پاسخ بدعهدی های آمریکارا در 
13آبان خواهند داد 

مسـئول اداره تبلیغـات اسـامى و شـورای هماهنگـى تبلیغات اسـامى 
شهرسـتان قایـن بـا بیـان این کـه پـس از گذشـت 38 سـال از انقـاب 
اسـامى ایـران و چـه در دوران قبـل از انقـاب چهـره آمریـكا بـرای مـردم 
شـناخته شـده اسـت و قطعاً در هـر زمان و موقعیتـى که فتنه ای اتفـاق افتاده 
و یـا مظلوم کشـى بـوده اسـت، ردپایـى از آمریـكا و سیاسـت های اصلـى را که 
آمریـكا پى ریـزی کـرده اسـت، وجـود دارد. وی افـزود: در آسـتانه فرارسـیدن 
13 آبـان روز تسـخیر النـه جاسوسـى آمریـكا و روز دانش آمـوز قـرار داریـم، 
وظیفـه همـه مردم در ایـن روز حضور گسـتره و انزجار و مرگ بر آمریكاسـت. 
حجت االسـام على پـور گفـت: دشـمنان در صـدد تضعیـف روحیـه اسـتكبار 
سـتیزی به خصـوص بعـد از مسـئله برجام هسـتند در حالـى که بعـد از برجام 

دشـمنى آمریكا آشـكارتر شـد.
وی بـا اشـاره به سـخنان رهبـری که قبـل از مذاکـرات فرمودند: برجـام به عنوان 
یـك تجربـه، بى نتیجه بـوده و مذاکـره با آمریكایى هـا، بدعهدی آن هـا و ضرورت 
بى اعتمـادی بـه وعده هـای آمریـكا را بـار دیگـر ثابـت کـرد، اظهارداشـت: مـردم 
والیت مـدار ایـران اسـامى بـه ویـژه مـردم شهرسـتان قاینات بـا ندای مـرگ بر 
آمریـكا و مرگ بر اسـرائیل پاسـخ بدعهدی های آمریـكا را در روز 13آبان امسـال 
خواهنـد داد. وی ضمـن دعوت از عموم مردم قاینات با اشـاره به سـاعت برگزاری 
و مسـیرهای راهپیمایى13آبان در شهرستان قاین، گفت: راهپیمایى رأس ساعت 
9 صبـح بـا تجمـع در میدان امام خمینى)ره( آغاز خواهد شـد و پـس از پیمودن 
مسـیر خیابـان طالقانـى به سـمت بلـوار مصلى با تجمـع در مصلـى نمازجمعه و 

قرائـت قطعنامه بـه کار خود پایـان خواهد داد.
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هفته نامه فرهنگی اجتماعی

سال سوم - شماره  132
12 آبان 1395

5



صفحه آرا: خانم قاسم پور
خبرنگار و گزارشگر: خانم ها  آیتى، بیابانگرد، 

مسلمان زاده
جمعى از همكاران: فؤاد رزوینى، محمد فاح، 

خانم  مبینى 
چاپ و صحافى: چاپ و نشر گلرو

32237۵8۵ 
سامانه ى پیامك: 30005930000000

آدرس: قاین، خیابان شهید فكوری 
)بهشتى7(، نبش فكوری1، پاك30

مسئول تبلیغات: مسعود تدینى
تلفن پذيرش آگهى:

093۵966۵646 - 32۵2 8698 
نمايندگى انحصارى پذيرش تبلیغات در تهران: 

شرکت نشر بیلبورد عرش طایى کیش 

021-88۵46630
www.TANINEQAYENAT.ir         :سايت

مسئول سايت: مصطفى نوروزنژاد
پست الكترونیك:

INFO@tanineqayenat.ir               :مدير مسئول
TAHRIRIEH@tanineqayenat.ir :بخش تحريريه
AGAHI@tanineqayenat.ir   :بخش پذيرش آگهى
ESHTERAK@tanineqayenat.ir    :بخش اشتراك

هفته نامه 
فرهنگی اجتماعی

سال سوم ـ شماره 132
12 آبان 1395

Social&Cultural 
Weekly Newspaper
No.132- Vol.3
2 November 2016

صاحب امتیاز و مدير مسئول: جواد رزوینى
سردبیر: سید مجتبى هاشمى

تلفن: 1046 32۵3       نمابر: 8698 32۵2

ــى کــه همــواره در  ــس دهــم، یكــى از مباحث ــات مجل ــس از انتخاب پ
قاینــات مطــرح شــده اســت، بحــث تغییــر مدیــران ازجملــه فرمانــدار 
ــن  ــى شهرســتان از عالى تری ــران اجرای ــه برخــى از مدی ــوده اســت. این ک ب
ــده نیســتند،  ــا نماین ــراه ب ــوب نظــر و هم ــى مطل ــا ســطوح میان ســطح ت
امــری اســت کــه همــگان از آن آگاه مى باشــند. نماینــده قاینــات و زیرکــوه 
نیــز بارهــا دراظهارنظرهــا و نیــز در برخــى یادداشــت ها و مطالــب در 
ــر اشــاره کــرده اســت و از  ــن ام ــه ای ــال تلگرامــى خویــش ب ســایت و کان
آن چــه سیاســت زدگــى، عــدم جدیــت، تــاش و پیگیــری برخــى مدیــران 
ــدم  ــده، ع ــا نماین ــى ب ــدم هماهنگ ــى، ع ــای انتخابات ــتن در فض و قرارداش
کارآمــدی و... برخــى مدیــران انتقــاد نمــوده اســت. ازجملــه در طــى چنــد 
روز گذشــته در یادداشــتى در ســایت خویــش با عنــوان »مدیــران خواب زده 
یــا در خــواب« از عملكــرد ضعیــف برخــى مدیــران انتقــاد کــرده اســت و 
ــش  ــم خوی ــه زع ــران ب ــرای کنارگذاشــتن برخــى مدی ــاش ب تلویحــاً از ت

ــم: ــت مى خوانی ــن یادداش ــت، در ای ــر داده اس ــد خب ــف و ناکارآم ضعی

»اگرچــه خواب آلودگــی و یــا خــود را بــه خــواب زدن از ویژگی هــای 
ــای  ــتن فض ــه نگه داش ــه بهان ــی ب ــت و بعض ــور اس ــی کش ــن دوره مدیریت ای
آرامــش، فضــای خواب آلودگــی ایجــاد می کننــد، امــا هنــوز مــردم 
هوشــیاری کامــل دارنــد و از خــواب مدیــران خواب شــان نمی گیــرد. 
برخــی مدیــران ارشــد کشــوری بــا خواب کــردن و مثــًا بــا ایجــاد فضــای 
ــی آرام  ــر هیاهوی ــه دور از ه ــرده و ب ــاس ک ــب عوام الن ــت در جی آرام دس
و بی ســروصدا قیمت هــا را بــاال می برنــد، قبــوض بــرق و آب و تلفــن 
را افزایــش می دهنــد، مالیات هــا را از محرومــان اخــذ می کننــد، یارانــه 
ــا  ــد و... ام ــذف می کنن ــوخت را ح ــد، کارت س ــذف می کنن ــردم را ح م
ــد در  ــه ج ــه ب ــم ک ــئولیتی را می بین ــوده، مس ــواب آل ــای خ ــن فض در همی
ــتان  ــرای اس ــات ب ــن امکان ــکات و گرفت ــع مش ــرای رف ــو ب ــاش و تکاپ ت
ــا همراهــی  ــم کــه ب ــی را می بین ــا شهرســتان خودشــان هســتند. نمایندگان ی
مدیــران اســتانی یــا شهرســتانی در تکاپــوی رفــع مشــکات مــردم هســتند و 
ــر تعــداد  چــه خــوب نتیجــه می دهــد ایــن شــکل مشــارکت. امــا خــواب ب
ــدی را  ــای جدی ــوز فض ــت و هن ــرده اس ــه ک ــن غلب ــران قای ــادی از مدی زی
ــته  ــای بس ــت دره ــد ودر پش ــود گرفتارن ــام خ ــوز در اوه ــندند هن نمی پس
اتاق شــان یــا درگیــری بــا همکاران شــان دارنــد یــا بــه غیبت کــردن از ایــن 
و آن گرفتار.اینــان نــه ارتباطــی بــا مدیــران اســتانی خــود دارنــد نــه ارتباطــی 
ــا  ــم ب ــی می بین ــان. وقت ــکات اداری ش ــع مش ــرای رف ــردم ب ــده م ــا نماین ب
حضــور فــان وزیــر یــا رئیــس دانشــگاه کشــوری در کمیســیون آمــوزش 
انتخابیه شــان  حــوزه  درخواســت های  کمیســیون ها  دیگــر  نماینــدگان 
را مطــرح و دســتور می گیرنــد لــذت می بــرم و البتــه بــر حــال و روز 
ــای  ــی از رؤس ــوز بعض ــه هن ــرا ک ــورم ، چ ــدوه می خ ــه ام ان ــوزه انتخابی ح
ــود را  ــنهادات خ ــا پیش ــکات ی ــورد از مش ــک م ــا ادارات ی ــگاه ها ی دانش
ــه  ــته اند چ ــی نداش ــاس تلفن ــد، تم ــه نکرده ان ــده ارائ ــه بن ــری ب ــرای پیگی ب
ــان  ــری. ف ــه و پیگی ــت جلس ــا درخواس ــران و ی ــور در ته ــه حض ــد ب رس
ــته اش  ــش رش ــت افزای ــد درخواس ــمالی بای ــان ش ــگاهی خراس ــد دانش واح
ــد  ــان واح ــدان ف ــکایات کارمن ــه ش ــد ب ــده بای ــاند و بن ــد برس ــه تأیی را ب
دانشــگاهی ام بپــردازم! کاش مدیــران شهرســتانی ام از فضــای انتخابــات 
مجلــس خــارج می شــدند و در ایــن چنــد ماهــی کــه هیــچ کاری بــه 
ــه و  ــا دغدغ ــنجم، ب ــا را بس ــی آن ه ــدرت مدیرت ــا ق ــتم ت ــان نداش کارش
حوصلــه، مدیریتــی قــوی از خــود نشــان می دادنــد، کاش به جــای پیغــام و 
پســغام و واســطه بــرای مانــدن و مدیر بــودن تمــام تــاش خــود را بــه رشــد 
مجموعه شــان متمرکــز می کردنــد و مجموعه شــان را منســجم و متحــد 
ــر از  ــات پ ــا و بیان ــه حرف ه ــده کاری ب ــت نگــه می داشــتند. بن ــرای فعالی ب
ــه و جــدل در آن موضوعــات  ــدارم و اهــل مباحث غــرور و جهــل برخــی ن
نیســتم، امــا همان گونــه کــه در اولیــن جلســه شــورای اداری اعــام کــردم 
رضایــت اربــاب رجــوع کــه بنــده مــوکل آن هــا هســتم و فعالیــت جــدی در 
حــوزه کاری دو شــاخصه یــک مدیــر موفــق از نــگاه بنــده هســت. در ایــن 
مــدت چنــد ماهــه بــه دقــت همــه مدیــران را درنظــر گرفتــم و کارشــان را 
رصــد کــردم و البتــه بــه اعتراضــات و شــکایات مــردم هــم گــوش کــردم 
ــه  ــد، ب ــام برس ــه انج ــی ب ــد اقدامات ــردم بای ــع م ــظ مناف ــرای حف ــون ب و اکن
ــران  ــد مدی ــم بای ــع موکلین ــظ مناف ــوان حاف ــه به عن ــت ک ــل اس ــن دلی همی
ضعیــف را بــه مســئولین کشوری شــان معرفــی و از خدمــات مدیــران موفــق 
ــری  ــم پیگی ــتانی ه ــران اس ــرای مدی ــع ب ــن وض ــم. همی ــکر کن ــوی تش و ق
شــده و خواهــد شــد. نماینــده، نظــارت بــر دســتگاه های اجرایــی دارد 
بــه نمایندگــی از مــردم، او بایــد کمــک مدیــران باشــد بــرای رتــق و فتــق 
امــور مــردم و بــدون دخالــت، نظــارت خــود را اعمــال کنــد. اگــر مدیــران 
اســتانی و شهرســتانی از تــوان نمایندگــی بهــره برنــد و بــرای توســعه اســتان 
و شهرســتان در کنــار او قــرار گیرنــد، خردمنــدی خــود را ثابــت کرده انــد و 
پــای بندی شــان را بــه دموکراســی نشــان خواهنــد داد و بی توجهــی بــه ایــن 
ظرفیــت قانونــی اجحــاف در حــق مــردم و پســرفت در امــور خواهــد بــود و 

البتــه عقــل ســلیم نمی پذیــرد کــه در اســتانی محــروم چــون خراســان جنوبی 
بــا رویکردهــای جناحــی و خودخواهی هــای نفســانی از توســعه بــاز مانیــم 
کــه خســران ابــدی را برای مــان مهیــا کرده ایــم. در پایــان بایــد از مدیــران 
ــکات  ــع مش ــر رف ــه فک ــدام ب ــه م ــدی ک ــش و توانمن ــئولین زحمتک و مس
ــر  ــد، پ ــد کارآم ــنهاد مفی ــان در پیش ــه دست ش ــتند و همیش ــان هس کاری ش
ــران خــود را در  ــی کــه حضــور وزی ــم. مدیران ــه تشــکر کن اســت صمیمان
ــتانی  ــر مشــکات اس ــع پیگی ــه موق ــا تمــاس ب ــد و ب ــس رصــد می کنن مجل
ــواب زده را  ــا خ ــرد، ام ــدار ک ــوان بی ــده را می ت ــه خوابی ــوند. خاص می ش
هرگــز. امیــدوارم مدیــران خوابیــده بیــدار شــوند و در بینشــان خــواب زده ای 

نباشــد.

البتــه ایــن انتقــادات و تــاش بــرای ایجــاد تغییــرات در بدنــه مدیــران 
اجرایــى شهرســتان جــای تعجــب نــدارد، زیــرا اوالً بســیاری از مدیــران 
ــى  ــری و سیاس ــط فك ــد در خ ــرار گرفته ان ــاد ق ــورد انتق ــٌا م ــه تلویح ک
نماینــده قــرار ندارنــد و ثانیــاً حتــى اگــر ایــن افــراد بــه نوعى غیرسیاســى 
ــاز  ــتند، ب ــده نمى داش ــا نماین ــاظ ب ــن لح ــادی از ای ــد و تض ــز بودن نی
ــای  ــان نیروه ــرادی از می ــه اف ــود ک ــر ب ــى مطلوب ت ــای فاحت ــرای آق ب
مــورد وثــوق و اطمینــان وی بــر مصــدر امــور اجرایــى شهرســتان قــرار 
گیرنــد تــا بــرای پیشــبرد اهــداف و اجــرای برنامه هــای خویــش دغدغــه 
ــت در  ــر دور داش ــد از نظ ــه نبای ــن این ک ــد. ضم ــته باش ــری داش کمت
هــر صــورت هــواداران و حامیــان نماینــده نیــز از وی در جهــت برخــى 

تغییــرات انتظاراتــى دارنــد کــه توقــع دارنــد، بــرآورده شــود. 
امــا در حــال حاضــر آن چــه اهمیــت یافتــه اســت، بحــث تغییــر فرمانــدار 
قاینــات اســت زیــرا تغییــر فرمانــدار در هــر مقطــع زمانــى معمــوالً بــه 
ــر  ــه در ه ــود ک ــى مى ش ــا ارزیاب ــا و نگرش ه ــر در رویكرده ــى تغیی معن
ــوبودن  ــرط همس ــه ش ــده ب ــر نماین ــا تغیی ــت و ی ــر دول ــا تغیی دوره ب
ــا هــم از نظــر خــط مشــى سیاســى رخ مى دهــد و  ــده ب ــت و نماین دول
از طرفــى  تغییــر فرمانــدار بــا توجــه بــه جایــگاه حقوقــى و اختیــارات و 
قــدرت فرمانــدار راه را بــرای تغییــر ســایر مدیــران هموارتــر مى کنــد. در 
ــاز ریاســت  ــاس و سرنوشت س ــات حس ــودن 2 انتخاب ــار آن در پیش ب کن
ــت و حساســیت  ــر اهمی ــز ب ــوری و شــوراها در اردیبهشــت 96 نی جمه
ایــن چنیــن تغییــری افــزوده اســت. در ســطح محلــى انتخابــات شــوراها 
باتوجــه بــه وضعیــت و آرایــش نیروهــای سیاســى در قاینــات از اهمیــت 
ــای  ــدی و جهت گیری ه ــیاری از جناح بن ــت و بس ــوردار اس ــى برخ خاص
انتخابــات  ایــن  حــول  منطقــه  اجتماعــى  سیاســى-  نیروهــای 
ــه  ــدار س ــر فرمان ــد تغیی ــر در رون ــال حاض ــت. در ح ــكل گرفته اس ش
ــان  ــان و حامی ــت، اصاح طلب ــف دول ــد و مخال ــان منتق ــروه اصولگرای گ
دولــت تأثیرگــذار هســتند. اصولگرایــان منتقــد دولــت بســیار مشــتاق تر 
و البتــه پیگیرتــر بــرای تغییــر فرمانــدار قاینــات هســتند. در وهلــه اول 

ــه  ــات ریاســت جمهــوری و باتوجــه ب ــودن انتخاب ــه دلیــل در پیــش ب ب
ــات دوره قبــل ریاســت جمهــوری  ــى در انتخاب ــر روحان ــاالی دکت رأی ب
در قاینــات کــه از نظــر درصــد آرا در اســتان نیــز در صــدر قــرار داشــت 
و باتوجــه بــه این کــه کاندیــدای مــورد حمایــت ایــن جنــاح بــا اختــاف 
فاحشــى در رده ســوم قــرار گرفــت، قطعــاً تغییــر فرمانــدار در ایــن مقطع 
زمانــى بســیار مطلــوب ایــن جنــاح خواهــد بــود، به خصــوص کــه فــردی 
غیربومــى بــه ایــن ســمت منصــوب شــود. زیــرا در هــر صــورت فرمانــدار 
ــن  ــت گرفت ــاً در دس ــور و اصطاح ــه ام ــدن ب ــرای مسلط ش ــد ب جدی
ــن  ــدار غیربومــى ای ــا فرمان ــان اســت کــه ب ــد زم ــور نیازمن سررشــته ام
زمــان طوالنى تــر نیــز خواهــد شــد و ایــن فرصتــى طایــى و ارزشــمند 
ــات ریاســت  ــا در انتخاب ــاح اســت ت ــن جن ــرای ای ــم ب ــى مغتن و موقعیت
جمهــوری بــه دلخــواه خویــش و آن چــه مطلــوب نظــرش اســت، عمــل 
ــه در  ــوص ک ــد. به خص ــب کن ــش را کس ــوب خوی ــه مطل ــد و نتیج کن
نظــر داشــته باشــیم، بــا تغییــر فرمانــدار طبیعتــاً بدنــه اجرایــى و مدیران 
شهرســتان تــا مدتــى دچــار باتكلیفــى و وضعیتــى مبهــم خواهنــد بود و 
اصطاحــاً در بــرزخ قــرار خواهنــد گرفــت و باتوجــه بــه امكانــات و قدرتى 
کــه جنــاح اصولگــرای منتقــد دولــت در اختیــار دارد عرصــه بــرای فشــار 
بــه مدیــران بــرای بــه انفعــال کشــاندن و همراه نمــودن آنــان بــا خویــش 
ــدار  ــن فرمان ــدون تعیی ــدار ب ــر فرمان ــن تغیی ــر ای ــت و اگ ــد  داش خواه
جدیــد همــراه باشــد، یعنــى فرمانــداری قاینــات تــا مدتــى بــا سرپرســت 
اداره گــردد ایــن خــاء مدیریتــى بــرای اصولگریــان منتقــد دولــت بســیار 
ــود. ضمــن این کــه نبایــد از نظــر دور داشــت ایــن  مطلوب تــر خواهــد ب
ــا در  ــر خواهــد نمــود ت ــاح فراهم ت ــن جن ــرای ای باتكلیفــى عرصــه را ب
ــد.  ــل کن ــتری عم ــودگى بیش ــال و آس ــراغ ب ــا ف ــوراها ب ــات ش انتخاب
ــا و  ــى از چهره ه ــرای برخ ــه ب ــت ک ــت داش ــد دق ــه بای ــن این ک ضم
افــراد جریــان اصولگــرای مخالــف دولــت مســائل و تســویه حســاب های 
ــث  ــز در بح ــخصى نی ــای ش ــا و عداوت ه ــى خصومت ه ــخصى و برخ ش
تغییــر فرمانــدار مطــرح اســت. نكتــه جالــب این کــه بــا وجــود تغییــرات 
در ســطح ســایر فرمانداری هــای اســتان در چنــد مــاه قبــل بــا واکنــش 
ــن  ــادات شــدیدی از ای ــرو شــد و انتق ــاح روب ــن جن شــدید و ســخت ای
جهــت بــه اســتاندار وارد نمودنــد، امــا در مــورد تغییــر فرمانــدار قاینــات 
ایــن جنــاح بســیار مشــتاق و پیگیــر مى باشــد. نكتــه مهــم ایــن اســت 
ــوارد  ــه م ــات در این گون ــاح در قاین ــن جن ــرده، ای ــت ک ــه ثاب ــه تجرب ک
تنهــا بــه تغییــر فرمانــدار بســنده نخواهــد کــرد و عــاوه بــر تغییــر ســایر 
مدیــران غیرهمســو و در صــورت موفقیــت در ایــن امــر و این کــه مانعــى 
ــزرگان،  ــه ســایر ب جــدی در ســر راه خــود نبینــد، دامنــه ایــن امــر را ب
ــد داد و  ــم خواهن ــز تعمی ــتان نی ــاخص شهرس ــای ش ــراد و چهره ه اف
ســعى خواهــد کــرد یــا آنــان را بــا خــود همــراه و همــگام ســازد یــا آنــان 
را بــه انفعــال و بــه عبارتــى از صحنــه خــارج کنــد. ضمــن این کــه بایــد 

در نظــر داشــت ایــن جنــاح در قاینــات همــواره و در هــر حــال اتحــاد 
ــوان گفــت:  ــه نوعــى مى ت و انســجام خویــش را حفــظ کــرده اســت و ب
ــوده اســت کــه توانســته، در  ــه دلیــل همیــن انســجام قــوی درونــى ب ب

ــد. ــق عمــل کن ــا موف بســیاری از عرصه ه
ــرار دارد  ــات ق ــب قاین ــان اصاح طل ــر جری ــن تغیی ــر ای ــوی دیگ در س
ــرای  ــه ب ــه نقشــى ک ــش ازجمل ــل خــاص خوی ــه دالی ــز ب ــان نی ــه آن ک
ــل  ــس قائ ــات مجل ــش در انتخاب ــنگین خوی ــت س ــدار در شكس فرمان
هســتند )سوم شــدن در یــك رقابــت بــا حضــور ســه جریــان( و باتوجــه 
ــه این کــه ایــن جنــاح در قاینــات نشــان داده اســت برخــاف جریــان  ب
اصاحــات در ســطح کان و ملــى کــه در هــر صــورت از دولــت حمایــت 
ــرد  ــدارد و برخــاف راهب ــت ن ــاع از دول ــه دف ــچ تعهــدی ب ــد، هی مى کن
ــور،  ــس جمه ــت و رئی ــت از دول ــور در حمای ــات در کش ــان اصاح جری
همــواره در صــف منتقدیــن سرســخت مخالفیــن دو آتشــه دولــت قــرار 
ــه  ــرم و صمیمان ــى گ ــات روابط ــف اصاح ــان مخال ــا جری ــته و ب داش
ــع و در مســیر دلخــواه  ــه نف ــا ب ــای حســاس و بزنگاه ه داشــته و برهه ه
و تعیین شــده از ســوی جریــان ضداصاحــات و مخالــف دولــت  حرکــت 
کرده انــد و به نوعــى مى تــوان گفــت، بــه مثابــه پیــاده نظــام ایــن 
ــود  ــد ب ــار نخواه ــن رو دور از انتظ ــد. از ای ــى نموده ان ــان نقش آفرین جری
کــه ایــن بــار نیــز در توافقــى نانوشــته و پشــت پــرده بــا جریــان مخالــف 
ــدار  ــرای تغییــر فرمان ــات خویــش ب ــت و اصاحــات از نفــوذ و امكان دول
ــرد  ــن امیــد کــه از آن در جهــت روی کارآوردن ف ــه ای ــد، ب ســود جوین
ــه  ــا این ک ــد. ام ــره گیرن ــدار به ــوان فرمان ــش به عن ــر خوی ــوب نظ مطل
ــد جــدی اســت. ایــن  چقــدر در ایــن زمینــه موفــق باشــد، مــورد تردی
ــورات  ــط و تص ــای غل ــر تحلیل ه ــه ب ــا تكی ــات ب ــه در انتخاب ــروه ک گ
خویــش در ارزیابــى تــوان و رأی حامیــان دولــت و اصولگرایــان معتــدل 
و ایــن تحلیلــى کــه هــروی رأی بســیار اندکــى حداکثــر در حــد 9 - 10 
هــزار رأي بیشــتر نــدارد و بــا تكیــه بــر ایــن تصــور و  ســایر تحلیل هــای 
نیروهــای  و  دولــت  حامیــان  بــزرگ  ائتــاف  آن،  از  ناشــى  غلــط 
ــه اتحــاد بخــش خاصــى از  ــان را ب اعتدال گــرا و تحول خــواه و اصاح طلب
نیروهــای اصاح طلــب تبدیــل نمــود و عمــًا ایــن ائتــاف را بــه بیراهــه 
کشــاند و از درون متاشــى نمــود و مســبب اصلــى پیــروزی اصولگرایــان 
مخالــف دولــت در انتخابــات گردیــد و البتــه پــس از شكســت فاحــش در 
انتخابــات، حاضــر بــه پذیــرش اشــتباه و خطــای راهبــردی خویــش نبــوده 
ــش را  ــان خوی ــه مخالف ــش هم ــای خوی ــه تحلیل ه ــای آن در ادام و به ج
ــن و  ــاً زمی ــد و اصطاح ــرار مى دهن ــه ق ــام و هجم ــورد اته ــى م ــه نوع ب
ــق  ــر طب ــز ب ــان نی ــن جری ــرای ای ــد. بى شــك ب ــان را مقصــر مى دانن زم
ایــن تحلیــل، کناررفتــن فرمانــدار به عنــوان یكــى از عوامــل شكســت آنــان 
ــدار  ــن فرمان ــد کناررفت ــان مى برن ــرا گم ــات ضــروری اســت. زی در انتخاب
بــه معنــى انتخــاب گزینــه مطلــوب آنــان اســت کــه البتــه ایــن تحلیــل 
بــه نوعــى ادامــه اشــتباهات گذشــته آنــان اســت. ضمــن این کــه در ایــن 
میــان برخــى مســائل شــخصى تعــدادی از افــراد نیــز تأثیرگــذار اســت. در 
هــر حــال مســأله مهــم ایــن اســت کــه هــم اصولگرایــان مخالــف دولــت 
ــدم  ــت، ع ــث مخالف ــب در بح ــای اصاح طل ــف از نیروه ــن طی ــم ای و ه
همراهــى بــا دولــت هماهنگــى، اتحــاد و انســجام قــوی و محكمــى دارنــد.

اصاح طلبــان  باعنــوان  کــه  اصاحــات  جریــان  از  بخشــى  البتــه 
تحول خــواه فعــال اســت، نشــان داده اســت کــه بــا ایــن جریــان همراهــى 
نــدارد و بــه نوعــى گرفتــار بــازی جریــان رقیــب نشــده و در زمینــى کــه 
ــا  ــازی نمى کنــد. ایــن طیــف ســعى مى کنــد ت ــان تعییــن مى کننــد، ب آن
بــه نوعــى تعریفــى جدیــد و بــه روز از اصاحــات ارائــه دهــد و وضعیــت 
اصاحــات در قاینــات را از بنــد کلیشــه ها و تعاریــف خــاص و البتــه مبهــم 
و مطابــق بــا منافــع عــده ای خــاص خــارج کنــد و اصاحــات در قاینــات 
را فراتــر از شــخصیت ها و افــراد ســازد و بــه قولــى طرحــى نــو درانــدازد. 
طبعــاً ایــن طیــف ســعى مى کنــد تــا در هماهنگــى بــا جریــان اصاحــات 
در کل کشــور در عیــن این کــه مواضــع خــود را مشــخص و حفــظ کنــد 
ــرد آن  ــود، عملك ــت بهب ــت در جه ــه دول ــود را ب ــادات خ ــا و انتق و نقده
ــب  ــری و کس ــد مچ گی ــو و قص ــال و هیاه ــه دور از جنج ــفاف و ب را ش
ــل  ــوص در مقاب ــت به خص ــى از دول ــورت کل ــد، به ص ــان نمای ــاز بی امتی

ــد. ــت کن ــن حمای ــای مخالفی هجمه ه
حامیــان دولــت در ایــن میــان طبعــاً بــا فرمانــدار فعلــى همــراه و همــگام 
هســتند، امــا بایــد اذعــان داشــت حجــم انبــوه و ســنگینى از فشــارها و 
ــه  ــت این ک ــه جه ــان ب ــو آن ــود دارد. از یكس ــان وج ــه آن ــكات علی مش
ــخگوی   ــد پاس ــتند بای ــت هس ــه دول ــه مجموع ــب ب ــال منتس ــر ح در ه
مطالبــات، خواســته ها و توقعــات و انتظــارات مــردم باشــند و از ســویى بــا 
ــرو  انبوهــى از مشــكات و طرح هــا و پروژه هــای نیمــه تمــام از قبــل روب
هســتند کــه در کنــار تنگناهــای شــدید مالــى حــل معضــات و بــرآوردن 
توقعــات را مشــكل مى ســازد و ایــن در کنــار فشــارهای مخالفیــن دولــت 
ــان  ــرای آن ــب را ب ــت عجی ــان را بســیار مشــكل مى ســازد و وضعی کار آن

ایجــاد کــرده اســت.

جمعــى از خانواده هــای شــهدای مدافــع حــرم بــا رهبــر معظــم انقــاب، حضــرت آیــت ا... 
ــژه  ــور وی ــت)ع( به ط ــل بی ــم اه ــاع از حری ــهدای دف ــه ش ــد. »ب ــو کردن ــدار و گفتگ ــه ای دی خامن

ــى از  ــا جمع ــه ب ــدار صمیمان ــاب اســامى در دی ــر انق ــه رهب ــن جمله ایســت ک ــم.« ای افتخــار مى کنی
ــد. ایــن دیــدار ظهــر سه شــنبه یازدهــم  خانواده هــای شــهدای مدافــع حــرم اهــل بیــت)ع(  بیــان کردن

آبان مــاه پــس از اقامــه نمــاز ظهــر و عصــر بــه امامــت حضــرت آیــت ا... خامنــه ای برگــزار شــد و در آن 
ــد. ــه گفتگــو پرداختن ــر انقــاب ب ــا رهب ــى خــود ب ــس از معرف ــواده شــهدا پ اعضــای خان

دیدار جمعی از خانواده های شهدای مدافع حرم با رهبر معظم انقالب اسالمی

 به شهدای دفاع از حریم اهل بیت)ع( به طور ویژه افتخار می کنیم

نگاهی به گمانه زنی ها پیرامون تغییر فرماندار قاینات

آیا درپاییز سیاسی تغییر فرماندار قاینات کلید خواهد خورد؟

اخیــر  هفته هــای  در 
و  بســیار  شــایعات 
فــراوان  گمانه زنی هــای 
در برخــی محافــل، پیرامــون 
تغییــر فرمانــدار قاینــات مطرح 
گــوش  بــه  و  اســت  شــده 

. ســد می ر

باتوجــه بــه  آرایــش نیروهــای 
ــات واکنــش  سیاســی در قاین
کــدام  هــر  موضع گیــری  و 
جناح هــا  و  گروه هــا  ایــن  از 
مســأله  ایــن  پیرامــون 
متفــاوت و متضــاد بــا یکدیگــر 

اســت.


