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اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی قاینات 
و انتظارات از سرپرست جدید

ــاس  ــی، عب ــی بالتکلیف ــس از مدت ــه پ ــن هفت در ای
ــگ و  ــت اداره فرهن ــمت سرپرس ــه س ــی  ب میرزنگوی
ارشــاد اســالمی شهرســتان قاینــات منصوب شــد. البته 
ــن اداره،  ــرای ای ــر ب ــال های اخی ــت در س ــن وضعی ای
روالــی معمــول پیــدا کــرده بــود کــه هــر بــار بــا رفتــن 
ــد. در  ــف باش ــی بالتکلی ــس آن، مدت ــی رئی و جابجای
هــر صــورت بــاز همیــن کــه ایــن بــار ایــن بالتکلیفــی 
ــت و  ــری مثب ــد، ام ــول نینجامی ــه ط ــادی ب ــدت زی م
دلگرم کننــده اســت. بی شــک در مــورد انتظــارات 
ــه  ــه این ک ــه ب ــد باتوج ــت جدی ــات از سرپرس و توقع
ــوارد  ــد، م ــز می باش ــن اداره نی ــای همی وی از نیروه
ــا  ــده و ی ــرح ش ــیاری مط ــخنان بس ــا و س و صحبت ه
بیــان خواهــد گردیــد کــه در اینجــا قصــد بیــان مجــدد 
همــه آن هــا و یــا اصــوالً بحــث در مــورد ایــن مقولــه را 
نــدارم. نکتــه ای کــه می خواهــم در اینجــا مطــرح کنــم 
ایــن اســت کــه همــه مــا در بیــان توقعــات، انتظــارت و 
خواســته های خــود از اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمی 
ــه  ــردی ک ــر ف ــال ه ــئولین آن)ح ــت و مس و سرپرس
ــن اداره  ــوان ای ــات و ت ــد امکان ــد( بای ــد باش می خواه
و مســئول آن و در یــک کالم واقعیت هــای موجــود 
ــوارد و  ــردن م ــرح ک ــت و از مط ــر گرف در آن را در نظ
یــا دامــن زدن بــه مطالباتــی فراتــر از ایــن امــر پرهیــز 
کــرد. همــه مــا نیــک می دانیــم کــه تمــام بودجه هــای 
فرهنگــی در اختیــار ایــن اداره نیســت و از آن مهم تــر 
در زمینــه تصمیم گیــری و برنامه ریــزی در عرصــه 
ــر اداره فرهنــگ و ارشــاد اســالمی  فرهنگــی، عــالوه ب
بســیاری دیگــر از نهادهــا و ادارات و شــخصیت های 
ذی نفــوذ و مهــم دیگــری نیــز حضــور دارنــد کــه هــر 
ــتند و  ــذار هس ــه تأثیرگ ــن عرص ــی در ای ــک به نوع ی
ــن  ــی از ای ــز جزئ ــالمی نی ــاد اس ــگ و ارش اداره فرهن
ــگ و  ــار آن، اداره فرهن ــت. در کن ــه کالن اس مجموع
ارشــاد اســالمی قاینــات خــود بــا مســائل، مشــکالت و 
ــن  ــه ابتدایی تری ــت ک ــرو اس ــی روب ــای فراوان چالش ه
و مهم ترینــش ایــن اســت کــه ایــن اداره پــس از 
گذشــت بیــش از 25 ســال از تأســیس آن در قاینــات 
هنــوز فاقــد ســاختمان مســتقل اداری اســت! بی شــک 
فعــاالن ایــن عرصــه نیــز توقعــی فراتــر تــوان و امکانات 
را نخواهنــد داشــت، امــا در هــر صــورت از ایــن اداره و 
سرپرســت جدیــد توقــع دارنــد در حدتــوان و مقــدورات 
خــود، در راه اعتــالی فرهنگــی و هنــری قاینــات تالش 
ــه  ــن عرص ــاالن ای ــر فع ــذول دارد، و یاریگ الزم را مب
ــه در راه  ــع و خالصان ــت بی توق ــه سال هاس ــند ک باش
ــد.  ــالش می کنن ــات ت ــر قاین ــگ و هن ــالی فرهن اعت
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اربعین شعاربزرگ الهی

یـن کسـانی کـه ایـن راه را ا
طـی کردنـد و ایـن حرکـت 
عاشـقانه را و مؤمنانه را دارند 
انجـام می دهنـد، واقعـاً دارند 
حسـنه ای را انجـام می دهند. 
ایـن یک شـعار بزرگ اسـت، 
التُِحلّواَشـعائَِرا...، این بالشـک 
جزو شـعائرا... اسـت. جا دارد 
کـه امثـال بنده کـه محرومیـم از این جـور حرکت ها 
عـرض بکنیـم کـه »یـا لیتنـا کّنا معکـم فنفـوز فوزاً 
عظیمـاً«. ایـن حرکـت در آن ایمـان و اعتقـاد قلبی 
باورهـای راسـتین، تحریک کننـده و عمل کننـده  و 
اسـت؛ هـم عشـق و محبـت. تفکـر اهل بیـت و تفکر 
شـیعی همین جـور اسـت؛ ترکیبـی اسـت از عقـل و 
عاطفـه، ترکیبی اسـت از ایمان و عشـق؛ ترکیب این 
دو. ایـن آن چیزی اسـت که در سـایر فَِرق اسـالمی، 
می کننـد  هـم  سـعی  اسـت؛  محسـوس  آن  خـالء 
گاهـی بـه یک نحـوی این خـالء را پُـر کننـد، ]اّما[ 
نمی شـود؛ چـه کسـی مثـل خانـدان پیغمبـر - این 
عناصـر برجسـته، ممتـاز، نورانـی، ملکوتـی- وجـود 
دارد در بیـن معتَقـداِت ُشـعِب دیگـِر اسـالمی، کـه 
این جـور مـردم بـه آن هـا عشـق بورزنـد، بـا آن هـا 
تعامـل کننـد، با آن هـا حـرف بزنند، به آن ها سـالم 
کننـد و از آن ها ان شـاءا... جواب بشـنوند؛ چه کسـی 
دیگـر وجـود دارد؟ ایـن اسـت کـه این یـک فرصتی 

اسـت در اختیـار پیـروان اهل بیـت.

ایران از سلمان فارسی است نه 
سلمان فارسی از ایران

لمـان فارسـی متعلـق بـه همـه  ایران اسـت؛ س
همـه مـردم ایـران، همـه  فارسـی زبانان، همه  
کسـانی کـه سـتایش پیامبـر اکـرم از مـردم فارس، 
سـلمانند.  جنـاب  بـه  مفتخـر  آن هاسـت،  متوجـه 
سـلمان متعلـق بـه کشـور ماسـت، متعلـق بـه ملت 
ماسـت... نبایـد گفـت سـلمان فارسـی از فـارس یـا 
از ایـران اسـت، بایـد گفـت: فـارس و ایـران از سـلمان 
مقـام  معرفـت،  مقـام  ایمـان،  مقـام  اسـت.  فارسـی 
مجاهـدت در راه خـدا، پیگیـری بـرای رسـیدن بـه 
سرچشـمه  زالل حقیقـت، آن چنـان یک انسـانی را باال 
می بـرد که پیغمبر بفرماید: »سـلمان مّنـا اهل البیت«. 
او را جـزو اهل بیت به حسـاب بیاورد و شـخصیت هایی 
مثـل جنـاب ابـوذر و عمار و مقـداد و دیگـر صحابی ها 
در مقـام تقویـم و مقایسـه در رتبه هـای بعد از سـلمان 
قـرار بگیرنـد؛ ایـن بـرای مـا درس اسـت، ایـن بـرای 
جـوان ایرانـی الگوسـت؛ یعنـی حقیقـت را جسـتن، 
جسـتجوکردن، یافتـن و بـر آن پـای فشـردن. این آن 

چیـزی اسـت کـه سـلمان را سـلمان می کنـد.

رهبری و سیره  با کالم 

آگهی تحدید حدود اختصاصی
حوزه ثبتی قاینات

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

بخـش  11 حـوزه ثبتـی این واحـد به شـرح ذیل: 
بخش 11

قطعه مفروزه اراضی مشهور به چاه صالحی و غیره پالک2925 - اصلی
7 فرعی محمد کروسی ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی و مشجر واقع 

در حاشیه راه مشهور به راه علی آباد 
در روز 95/09/17 انجـام خواهـد شـد لـذا بـه موجـب ماده 14 قانـون ثبت به 
صاحبـان امـاک و مجاوریـن شـماره فوق الذکـر بـه وسـیله این آگهـی اخطار 
می گـردد؛ کـه در موعد مشـخص شـده فوق سـاعت 8 الی 10 صبـح در محل 
وقـوع ملـک حضـور بـه هـم رسـانند، چنان چه هـر یـک از صاحبـان اماک یا 
نماینـده قانونـی آن هـا در موعـد مقـرر حاضر نباشـند؛ مطابق مـاده 15 قانون 
مذبـور ملـک مـورد آگهـی بـا حـدود اظهـار شـده از طـرف مجاوریـن تحدید 
خواهـد شـد و اعتراضـات مجاوریـن نسـبت بـه حدود و حقـوق ارتفاقـی و نیز 
صاحبـان امـاک کـه در موقع مقـرر حاضـر نبوده انـد، مطابق مـاده 20 قانون 
ثبـت فقـط تـا 30 روز از تاریخ تحدید حـدود پذیرفته خواهد شـد و برابر ماده 
86 آیین نامـه اصاحـی قانـون ثبـت، معترضیـن می بایسـت؛ از تاریـخ تسـلیم 
اعتـراض خـود بـه اداره ثبت اسـناد و اماک قاینات ظرف یک ماه دادخواسـت 
اعتـراض خـود را بـه مرجـع ذیصـاح قضائـی تقدیـم و گواهـی الزم از مرجع 
مذکـور اخـذ و بـه ایـن اداره تسـلیم نماینـد، در غیـر این صـورت متقاضـی 
می توانـد بـه دادگاه مربوطـه مراجعـه و گواهـی عـدم تقدیـم دادخواسـت را 
دریافـت و بـه اداره ثبـت تسـلیم و اداره ثبـت هـم بـدون توجـه بـه اعتـراض، 

عملیـات ثبتـی را طبـق مقـررات ادامـه می دهد.
تاریخ انتشار: 1395/08/26

علی صفایی فر    
            رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قاینات

حجت االسـام والمسـلمین روحانی طی سـخنانی در اولین 
همایـش مسـئولیت اجتماعـی اظهـار کـرد: اسـاس وجـود 
انسـان از انـس و ریشـه کلمه انسـان از انس اسـت. همـه زندگی 
مـا آن زمـان بـا نشـاط و شـادمانی تـوأم خواهـد بـود کـه با هم 
نوعان مـان دارای انـس و رأفـت باشـیم. وی با بیان این که ریشـه 
روح و منشـأ همـه اسـام و همـه ادیـان آسـمانی درسـت نقطه 
مقابـل آن چیـزی اسـت کـه افراطیـون جهـان فریـاد می زننـد، 
گفـت: افراط گـر خـود و جمـع خـود را می بینـد. افراط گـر گروه 
مقابـل را کوچـک می پنـدارد. افراط گـر جـز خـود و یـاران خـود 
همـه را ناحـق می پنـدارد. تمـام جامعه بشـری یک واحد اسـت 
کـه بـرادران یـا هم نوعـان مـا هسـتند. آیـا می شـود مـا زندگی 
باشـیم.  داشـته  دیگـران  بـه  کمـک  و  یـاری  بـدون گذشـت، 
رئیس جمهـور خاطـر نشـان کـرد: هـر جـا انس نباشـد، انسـان 
نیـز نیسـت. اگـر می خواهیـم کنـار هـم باشـیم، بایـد یکدیگر را 
یـاری کنیـم. شـاید فکـر کنیـم یاری گیرنـده محتـاج اسـت، اما 
بالعکـس یاری دهنـده بیشـتر محتاج اسـت. احتیـاج یاری دهنده 
عمدتـاً روحـی و معنـوی اسـت و یاری گیرنـده عمدتـاً احتیـاج 
مـادی دارد. وی تصریـح کـرد: هیـچ انسـانی در جامعـه امـروز 
بـدون یـاری دیگـران نمی توانـد زندگـی کنـد. همـه زندگـی ما 
احتیـاج بـه دیگـران اسـت و تمـام زندگـی قطعـاً یـاری یکدیگر 
و حفاظـت از جامعـه می باشـد. وی افـزود: هرکـس می خواهـد 
در ایـن جامعـه مسـئولیتی در هـر سـطحی به عهـده بگیـرد، دو 
شـرط نیـاز اسـت. اول این کـه بایـد قدرت آن را داشـته باشـد تا 
از سـرمایه های مـادی و معنـوی به خوبی حفاظـت کند. مقصودم 
فقـط نفـت و گاز معـادن نیسـت، بلکـه بایـد از رابطه سـالم یک 
جامعـه و دوسـتی اعضـای آن نیز حفاظت شـود. نباید بین مردم 
شـکاف به وجـود بیاوریم. رئیس جمهور گفت: نباید سـر مسـائل 
غیرمفیـد بـرای جامعـه وقـت خـود را تلف کنیـم. افتخـار ما آن 
زمـان اسـت کـه نسـبت ملت هـا اقـوام و گروه هـای دیگـر و در 
خیررسـانی بـه دیگـران مقـدم باشـیم و اولیـن خیـر در جامعـه 
وحـدت و احتـرام بـه همه مذاهب، ادیـان و احترام بـه همه اقوام 
جامعـه اسـت. مـا همـه از یک پیکـر واحد هسـتیم. چـرا اینقدر 

شـکاف و فاصله؟ چرا سـر مسـائلی که اهمیت نـدارد، ارزش های 
مهـم را زیـر پـا می گذاریـم؟ بـرای کاری دروغ می گوییـم بـه 
دیگـران توهیـن می کنیـم و چهره هـا را تخریـب می کنیـم، امـا 

آن کار چیسـت؟ 
وی افـزود: کاری می کنیـم در نظر سـنجی ها محبوبیت فرد زیاد 
یـا کم شـود، امـا آن چه که مهم اسـت، ارزش های اخاقی اسـت. 
چـرا بـرای مسـائل کوچک جامعـه، ارزش هـای بـزرگ جامعه را 
قربانـی می کنیـم؟ جامعـه ما نیـاز به خیـر جمعـی دارد و ما نیز 
نیـاز داریم. این خیر فقط سـخاوت مادی اسـت کـه البته آن هم 
ارزشـمند اسـت. روحانـی بـا بیـان این که هـر مقدار نیکـوکاری 
یک انسـان بیشـتر باشـد، خیـر جمعی نیز بیشـتر اسـت، افزود: 
مـا گاهـی نیـز بایـد در مسـائل روحـی به جامعـه و افـراد کمک 
کنیـم. رئیس جمهور تصریح کـرد: امروز در شـرایط فعلی جامعه 
بـه صراحـت عـرض می کنـم که هیـچ نیـازی باالتـر از اشـتغال 
جوانان نیسـت و هیچ خیری باالتر از زمینه سـازی برای اشـتغال 
نسـل جوان وجـود نـدارد؛ به خصوص بـرای آن هایی که مشـکل 
جسـمانی دارنـد. وی بـا تاکیـد بـر این کـه امـروز بهتریـن خیـر 
جمعی انسـجام ملی اسـت، افـزود: خیر جمعی فقط این نیسـت 
کـه مـا نـذر کنیـم و بـه مـردم غذا دهیـم کـه البته آن هـم خیر 

جمعی اسـت.
روحانـی یـادآور شـد: در دولـت یازدهم اتکا به نفـت را خیلی کم 
کرده ایـم، بـه طوری کـه بـه حـدود 30 درصـد رسـیده و تقریبـاً 
70 درصـد آن متکـی بـه مالیـات اسـت و مـردم، کشـور را اداره 

می کننـد. همـه باید دسـت به دسـت هـم دهیم تا مشـکات این 
جامعـه حـل شـود. وی مهمتریـن مسـائل امروز کشـور را مسـاله 
اشـتغال، آب و محیط زیسـت دانسـت و گفت: تولید نفت در غرب 
کشـور 257 هزار بشـکه افزایش پیدا کرده و اکنون به تولید 300 
هـزار بشـکه رسـیده ایم. روحانی خاطر نشـان کرد: در بسـیاری از 
مراکـز نفتی گاز می سـوزد و بـا تولید نفت، گاز تولید می شـود که 
هـوا را آلـوده می کنـد. ایـن گاز باید تبدیل به گاز شـیرین شـود و 
اینجـا می بینیـم که در این حوزه سـرمایه گذاری شـده و توانسـته 
بـرای جوانان اشـتغال تولید کنـد. بنابراین باید هزینـه ای برای آن 
اختصـاص یابـد. رئیس جمهـور خیـر جمعی را مـورد تأکیـد قرار 
داد و گفـت: جامعـه ما خیلی سیاسـت زده شـده، بایـد گفتمان ما 
اجتماعـی و خیـر جمعی شـود و طبق آیه ای از قـرآن نباید آن قدر 

سـر این مسـائلی بحـث کرد که بـرای جامعه مفید نیسـت. 
وی تصریـح کـرد: در حـال حاضـر موقوفـات دانشـگاه هـاروارد 
بیـش از 32 میلیـارد دالر اسـت و سـالی 1.5 تـا 2 میلیـارد دالر 
درآمـد آن از طریـق اوقـاف و مؤسسـات خیریـه تأمین می شـود 
و اکثـر دانشـگاه های آمریـکا این گونه اداره می شـود. این نیسـت 
کـه فکـر کنیـم در دنیـای غـرب نذر، وقـف و کمک نیسـت. وی 
گفـت: وقتـی می گوییـم غـرب، فکـر می کنیـم تمامش مفاسـد 
اسـت؛ امـا اگر تماماً مفاسـد بود، به این رشـد علمـی و اقتصادی 
نمی رسـیدند. بایـد نکات مثبـت آن ها را دریافت کنیم و بخشـی 
از گفتمـان حرف هـا و تاش هـای مـا بایـد در مسـیر فسـتبقوا 

الخیرات باشـد.

ــوی  ــاران کلی ــت از بیم ــه حمای ــان هفت ــت 30 آب  23  لغای
ــدیم  ــر آن ش ــبت ب ــن مناس ــت. بدی ــده اس ــذاری ش نام گ
ــر انجمــن  ــم زرگــر مدی ــا محمــد ابراهی ــه ای  ب در مصاحب
ــات  ــژه قاین ــوی شــعبه وی ــت از بیمــاران کلی ــه حمای خیری
ضمــن آشــنایی بــا اهــداف ایــن انجمــن از عملکــرد 

وفعالیت هــای آن مطلــع گردیــم.

ــن  ــن انجم ــری از ای ــی مختص ــدا در معرف ــر در ابت ــای زرگ آق
می گویــد: انجمــن خیریــه حمایــت از بیمــاران کلیــوی شــعبه 
قایــن در آذر 82 از بیــن افــراد عاقمنــد و به صــورت انتخابــات 
کــه بــا حضــور 100 نفــر از مدعویــن انجــام شــد، تشــکیل شــد 
ــذب  ــا ج ــذرد ب ــیس آن می گ ــه از تأس ــال ک ــی13 س و در ط
ــد  ــر چن ــی ه ــی توانســته گام ــای مردم و جمــع آوری کمک ه
ــم از  ــد اع ــاران نیازمن ــه بیم ــت ب ــت خدم ــک در جه کوچ
یالیــزی، پیونــدی، مزمــن کلیــوی، ســرطانی، قلبــی، صرعــی و 
... بــردارد. وی افــزود: در حــال حاضــر 82 بیمــار تحــت پوشــش 

انجمــن بــوده کــه 37 نفــر دیالیــزی و بقیــه پیونــدی و  بیمــار 
مزمــن کلیــوی و ... هســتند. در ســال گذشــته )ســال 94( ده 
ــون و پانصــد  ــدی و شــش میلی ــان به صــورت نق ــون توم میلی
ــای،  ــد، چ ــج، قن ــامل برن ــورت غیرنقدی)ش ــان بص ــزار توم ه
مــواد شــوینده و بهداشــتی( بیــن بیمــاران نیازمنــد توزیع شــد. 
وی تصریــح کــرد: خیریــن بــا نیــات مختلــف شــامل کمــک بــه 
بیمــاران نیازمنــد، خریــد وســایل و تجهیــزات پزشــکی، کمــک 
ــری  ــوان مج ــا به عن ــد و م ــدام می کنن ــگاه و ... اق ــه درمان ب

ــم. ــان عمــل کنی ــات آن نمی توانیــم خــارج از نی
ــعبه  ــوی ش ــاران کلی ــت از بیم ــه حمای ــن خیری ــر انجم مدی
قاینــات از دیگــر اهــداف انجمن هــای کلیــوی کشــور را طبــق 
ــا  ــگاه و کلینیک هــای خیریــه ب ــان احــداث درمان اساســنامه آن
هــدف کمــک بــه بیمــاران نیازمنــد ذکــر کــرد. بــه گفتــه زرگر 
در ایــن راســتا بــا مشــورت کارشناســان و پزشــکان و پیشــنهاد 
خیریــن، مجتمــع درمانگاهــی امــام جــواد)ع( در چهــار طبقــه 
طبــق اســتانداردها و ضوابــط وزارت بهداشــت و درمــان ســاخته 
شــد. وی افــزود: در جلســات متعــدد بــا دانشــگاه علوم پزشــکی 

ــتار توجــه و کمــک  ــن خواس ــد و شــبکه بهداشــت قای بیرجن
ــردم از  ــتر م ــدی بیش ــکان بهره من ــت ام ــه  آن جه ــتر ب بیش
ــا  ــت قدیمــی شــهر کــه ب ــی در باف ــات پزشــکی و درمان خدم
ــروم  ــی مح ــی درمان ــات دولت ــتان از امکان ــی بیمارس جابجای
ــئولین  ــری مس ــا پیگی ــم ب ــه امیدواری ــده ایم ک ــده اند، ش ش
ــام  ــگاه ام ــت: درمان ــر گف ــردد. زرگ ــق گ ــر محق ــه زودت هرچ
جــواد )ع( بــا حضــور یــک پزشــک عمومــی و بخــش تزریقــات 
ــل  ــراً به دلی ــه اخی ــد ک ــال ش ــاه 94 فع ــمان از خردادم و پانس
کمبــود پزشــک عمومــی در شــیفت صبــح بــا مشــکل مواجــه 
گردیــده اســت کــه البتــه پیگیــر پزشــک هســتیم. هم چنیــن 
ــه  ــت ک ــاه اس ــدت 9 م ــه م ــورت گرفت ــای ص ــا پیگیری ه ب
ــا  ــه ب ــص ری ــوق تخص ــدم ف ــر مرتضوی مق ــای دکت ــاب آق جن
ایــن درمانــگاه همــکاری دارنــد. همچنیــن بخــش رادیولــوژی و 
ــز کــه تمامــی هزینه هــای ســاخت آن توســط  ســونوگرافی نی
ــده،  ــت ش ــهد پرداخ ــم مش ــی مقی ــهریان گرام ــی از همش یک
انشــاءا... بــه زودی بــا کمــک خیریــن راه انــدازی خواهــد گردیــد.

رئیس جمهوردر همایش مسئولیت اجتماعی:

نباید میان مردم شکاف به وجود آوریم
افـراطیون جز خودشان همه را نـاحق می پنـدارند

 در گفتگو با محمد ابراهیم زرگر مدیر انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی قاین صورت گرفت:

 آشنایی با اهداف و عملکرد انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی قاین
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هفته نامه فرهنگی اجتماعی



درخشش کشتی گیر قاینی
 در مسابقات قهرمانی کشور

ــی 21  ــم مل ــی تی ــتی آزاد انتخاب ــابقات کش مس
کردســتان،  تیم هــای  حضــور  بــا  آبــان   22 و 
فــارس، اصفهــان، ســمنان، خوزســتان، هرمــزگان، 
ــه و بویراحمــد  ــزد، کهکیلوی ــان، ی ــام، بوشــهر، کرم ای
و خراســان جنوبی در شــیراز برگــزار شــد. در ایــن 
مســابقات مصطفــی ابراهیمــی کشــتی گیر قاینــی، 
ــای  ــروه ج رقابت ه ــرم گ ــره وزن ۶5 کیلوگ ــدال نق م
کشــتی آزاد کشــور، انتخابــی تیــم ملــی را از آن خــود 
بین المللــی  داور  عقیقــی  کاظــم  هم چنیــن  کــرد. 
ــن مســابقات قضــاوت کــرد. تیــم کشــتی  ــن، در ای قای
بــه سرپرســتی محســن  منتخــب خراســان جنوبی 
فلکــی و محمــد تقــوی رئیــس و دبیــر هیــأت کشــتی 

ــد. ــزام ش ــابقات اع ــن مس ــه ای ــن ب ــتان قای شهرس
 

 توصیه امام جمعه قاین به مدیران 
برای انتقادپذیری

امــام جمعــه قایــن در خطبه هــای نمازجمعــه 

ــده  ــت را نکوبی ــچ گاه دول ــری هی ــت: رهب ــن گف قای
اســت و گاهــاً برخــی سخنانشــان هــم تشــویقی 
ــراه  ــد هم ــم بای ــردم ه ــوده اســت و م ــت ب ــرای دول ب
ــه معنــای ایــن نیســت کــه  دولــت باشــند امــا ایــن ب
ــه خــود را به درســتی  ــی مســئولین وظیف ــر در جای اگ
انجــام نداده انــد و مشــکاتی بــرای مــردم وجــود دارد 
ســکوت کنیــد بلکــه بایســتی اعتــراض داشــته باشــید، 
ــراه  ــر هم ــن و تحقی ــا توهی ــه ب ــی ک ــه اعتراض ــا ن ام

باشــد.
ــه  ــد ب ــی بای ــران دولت ــزود: مدی ــی اف ــت ا... اصفهان آی
ــه  ــا هــر اعتراضــی کــه گاهــاً ب ــه ای باشــند کــه ب گون
ــند  ــته باش ــری داش ــه انتقادپذی ــود روحی ــا می ش آن ه
آن  ســریع  می شــود  اعتراضــی  اگــر  این کــه  نــه 
افــراد از ســوی دولــت محکــوم شــوند و قطعــاً انتقــاد 

ــود. ــد ب ــم خواه ــد ه ــازنده، مفی س

برگزاری کالس آموزش ساخت 
کیک های تزئینی از سوی 

اتاق اصناف قاینات 

ــه  ــی ب ــای تزئین ــاخت کیک ه ــوزش س کاس آم
همــت اتاق اصنــاف قاینــات و فنــی حرفــه ای 

قایــن در محــل کارگاه شــیرینی پزی بــرگ ســبز قایــن 
برگــزار شــد؛ در ایــن کاس آموزشــی، هنرمندانــی 
از مرکــز اســتان و دیگــر شهرســتان های اســتان و 
اســتان های مجــاور حضــور داشــتند کــه در پایــان ایــن 
ــذاب در  ــف و ج ــای مختل ــا طرح ه ــی ب دوره کیک های
معــرض دیــد شــهروندان قــرار گرفــت. مهنــدس امینــی 
معــاون برنامه ریــزی و امــور عمرانــی فرمانــداری بــه اتفــاق 
رئیــس اداره صنعــت، معــدن و تجــارت و اتاق اصنــاف 
قاینــات از محــل برگــزاری ایــن کاس بازدیــد و از نزدیــک 

بــا هنرمنــدان ایــن رشــته دیــدار و گفتگــو نمــود. 

برگزاري مسابقات ورزشی دانشگاه  
آزاد اسالمی قاین

*مســابقات درون واحــدی دانشــجویان11آبان جهت 
ــون،  ــته های بدمینت ــگاه در رش ــم دانش ــاب تی انتخ
ــطرنج  ــز، ش ــس روی می ــا و تنی ــرای خانم ه ــطرنج ب ش

ــان، در ســالن دانشــگاه برگــزار شــد. ــرای آقای ب
نفــرات برتــر در رشــته های مختلــف بدیــن شــرح اســت. 
بدمینتــون خانم هــا: کوچکی نــژاد، ملکــی، غفــوری.  
شــطرنج خانم هــا: ســوری، ملکــی، جهان بیــن. تنیــس 

روی میــز آقایــان: زارع، فقیــه، فاحتــکار.
شطرنج آقایان: فاحتکار، محمدپور، کوه گرد.

داوری ایــن ســری مســابقات در قســمت خواهــران بــه 
ــرادران  ــم براتــی و تقــی زاده و در قســمت ب عهــده خان

بــه عهــده آقایــان جعفــری و طاهــری بــوده اســت.
* مســابقات همگانــي اســاتید و کارکنــان دانشــگاه آزاد 
ــان در  ــا و آقای ــروه خانم ه ــان در دو گ ــخ 19آب در تاری

ســالن دانشــگاه برگــزار شــد.
در گــروه خانم هــا برنــدگان هــر رشــته بــه ترتیــب اول، 

دوم و ســوم بــه ایــن شــرح مي باشــند:
ــلطاني،  ــا: س ــکتبال خانم ه ــاب آزاد بس ــته پرت در رش

خانم هــا:  دارت  رشــته  در  هــادي زاده.  و  ســبزیان 
ــي  ــته طناب زن ــزاري. در رش ــبزیان، م ــادي زاده، س ه
 4*9 دوي  در  مــزاري.  ســلطاني،  توانــا،  خانم هــا: 
ــي  ــي و در طناب کش ــا، فاحت ــلطاني، توان ــا: س خانم ه
ــلطاني و داوری   ــا و س ــادي زاده، توان ــا: ه ــروه خانم ه گ
مســابقات بــر عهــده خانم هــا تقــی زاده و مســلمان زاده 

ــود. ب
در قســمت آقایــان نیــز برنــدگان هــر رشــته بــه ترتیــب 

اول، دوم و ســوم بــه ایــن ترتیــب مي باشــند:
ــلیمان پور،  ــان: س ــاب آزاد بســکتبال آقای در رشــته پرت
ــي،  ــان: وثوق ــته دارت آقای ــري. در رش ــي، طاه نصرالله
نصراللهــي، جوادپــور. در رشــته فوتبــال دســتي آقایــان: 
ــی،  ــلیمان پور، نظام ــور، س ــي، جوادپ ــي، نصرالله آقای
ــخمگر،  ــاري، ش ــان: آبی ــي آقای ــلمان و در طناب کش س
آقایــي، نصراللهــي، نظامــي، ســلماني. داوری مســابقات 

ــود. ــان آقایــی و جعفــری ب ــر عهــده آقای ب

یک کشته در حادثه راننـدگی
 در قـاین

گفــت:  قایــن،  شهرســتان  انتظامــي  فرمانــده 
ــد -  ــور بیرجن ــي در مح ــانحه رانندگ ــال س به دنب
قایــن، مأمــوران پلیــس راه بــه همــراه گــروه امــداد بــه 
محــل ســانحه اعــزام شــدند. ســرهنگ واعظــی افــزود: 
ــا حضــور در صحنــه مشــاهده کردنــد یــک  مأمــوران ب
دســتگاه ام وی ام واژگــون شــده اســت کــه راننــده 
ــه  ــداوا ب ــت م ــروح و جه ــدت مج ــه ش ــین ب و سرنش
ــر  ــر اث ــودرو  ب ــین خ ــه سرنش ــل ک ــتان منتق بیمارس
جراحــات وارده  در بیمارســتان فــوت کــرد. وی تصریــح 
کــرد: کارشــناس پلیــس راه علــت حادثــه را عــدم 
ــي در کنتــرل وســیله نقلیــه ناشــي از تخطــي از  توانای
ــد. ــده ام وی ام اعــام کردن ــه توســط رانن ســرعت مطمئن

مدیر امور آب و فاضالب روستایی قاینات اعالم کرد: 

22میلیارد ریال اعتبار الزم برای  تعویض 
شبکه های آب شرب روستایی قاینات

ــا  ــو ب ــات در گفتگ ــتایی قاین ــاب روس ــور آب و فاض ــر ام مدی
طنیــن قاینــات اظهــار داشــت: شهرســتان قاینــات دارای 1350 
کیلومتــر شــبکه توزیــع و خــط انتقــال آب شــرب روســتایی اســت، 
ــه تعویــض دارد.  کــه  418 کیلومتــر آن فرســوده می باشــد و نیــاز ب
ــن قدمــت 30  ــع و انتقــال آب قای ــزود: اکثــر شــبکه های توزی وی اف
ســاله دارد کــه ایــن موضــوع خــود باعــث هدررفــت 42/5 درصــدی 
ــد  ــت و بای ــه اس ــک فاجع ــود ی ــن خ ــه ای ــود ک ــی می ش ــع آب مناب
ــا  ــت: ب ــدی گف ــود. عی ــیده ش ــرای آن اندیش ــی ب ــاره ای اساس چ
ــت آب را  ــوی هدررف ــود جل ــی نمی ش ــره چکان ــارات قط ــن اعتب ای
ــاه  ــت 8 م ــا گذش ــار ب ــق اعتب ــدم تزری ــم ع ــزود: علی رغ ــت، اف گرف
ــون  ــا دی ــت، ب ــان اس ــک اداره خدمت رس ــه ی ــن اداره ک ــال، ای از س
ــک  ــت و در ی ــام داده اس ــتاییان انج ــرای روس ــی را ب ــات خوب اقدام
ــال آب  ــر از خطــوط انتق ــر بی ســابقه در ســال جــاری 29 کیلومت ام
ــه داری  ــی و نگ ــعه مل ــدوق توس ــارات صن ــل اعتب ــتایی از مح روس
ــش  ــه در کاه ــد ک ــد ش ــض خواه ــی تعوی ــبکه و مشــارکت مردم ش

ــادی داشــته اســت. ــر زی ــت آب تأثی هدررف
ــرب  ــبکه های آب ش ــض ش ــرای تعوی ــاز ب ــورد نی ــار م ــدی اعتب عی
ــت:  ــرد. وی گف ــام ک ــال اع ــارد ری ــات را 22 میلی ــتایی قاین روس
از مــاده 180و  اعتبــارات خوبــی  این کــه فرمانــداری  علی رغــم 
ــاص  ــن اداره اختص ــه ای ــال 95 ب ــوص در س ــی به خص ــک دارای تمل
داده اســت، بــا گذشــت 8 مــاه از ســال جــاری هنــوز هیــچ اعتبــاری 
ــز  ــال 94 نی ــزود: در س ــت. وی اف ــده اس ــق نش ــن اداره تزری ــه ای ب
ــا دیــون بــه  اعتبــاری بــه ایــن اداره اختصــاص نیافــت و هم چنــان ب
کار خــود ادامــه می دهیــم. وی گفــت: تاکنــون در بخــش نگهــداری 
ــون کار  ــورت دی ــان به ص ــون توم ــتایی 825 میلی ــبکه های روس ش
ــداران بدهــی داریــم. مدیــر امــور آبفــا  ــه تعاونــی آب شــده اســت و ب
ــه  ــه بهان ــتاها را ب ــه روس ــانی ب ــر خدمات رس ــزود: ام ــتایی اف روس
ــوص  ــا خل ــن اداره ب ــم و پرســنل ای ــل نکرده ای ــار تعطی ــودن اعتب نب
ــز  ــب نی ــف ش ــاعت 1 نص ــا س ــب ها ت ــی از ش ــی در برخ ــت حت نی
ــبکه های  ــض ش ــرد: تعوی ــح ک ــد. وی تصری ــه کار بوده ان ــغول ب مش
قومنجــان،  تیغــدر،  اســماعیل آباد،  آفریــز،  روســتاهای  توزیــع 
ــوکل،  ــاد، ت ــاب، شــهرک هاشــمیه، چاه هــای ســمزآباد، حاجی آب تیغ
ــول 15745  ــه ط ــک، ب ــویه، چلون ــاه اســام آباد، موس حســن آباد، چ
متــر در بخــش ســده در حــال انجــام می باشــد و در بخــش مرکــزی 
ــرب،  ــندان ع ــمه، ش ــاد سرچش ــاد، امیرآب ــتاهای مهدی آب ــز روس نی
ــال  ــر در ح ــول ۶9۶2 مت ــه ط ــی ب ــواج، مهموی ــج، مع ــود، مهن بیه
نیمبلــوک روســتاهای  بخــش  از  تعویــض می باشــد. هم چنیــن 
ــری،  ــه س ــکان، کات ــک، خش ــی، دهش ــی زنگ ــاد، عل ــاز، فتح آب دره ب
ــج،  ــاد، گریمن ــد، فضل آب ــکوه، کرغن ــاب پس ــک، نوغ ــاد، گزنش مزدآب
ــه  ــد، ک ــبکه می باش ــض ش ــال تعوی ــر در ح ــول ۶500 مت ــه ط ب
ــی از  ــده و بخش ــام ش ــل انج ــور کام ــتاها به ط ــن روس ــی از ای بخش
ــان شــروع و  ــا پایــان آب آن هــا هــم در حــال انجــام و بخشــی هــم ت
ــدی گفــت: در  ــه اتمــام می رســد. عی ــان ســال 95 همگــی ب ــا پای ت
ــای  ــه شــهرک هاشــمیه و چاه ه بعضــی از مناطــق روســتایی ازجمل
ــود  ــکوه از خ ــاد پس ــاب و محمد آب ــتای تیغ ــهرک و روس ــه ش حوم
ــرای بازســازی شــبکه های فرســوده و آســیب دیده اســتفاده  ــاری ب ی
می شــود کــه جــا دارد از دهیــاران ایــن روســتاها، تشــکر شــود. وی 
تصریــح کــرد: انشــعابات فرســوده و معیــوب مشــترکین به طــور کامــل 
ــترک و  ــود مش ــا را خ ــی از هزینه ه ــه بخش ــردد ک ــازی می گ بازس
ــه  ــدی در ادام ــد. عی ــن می کن ــا روســتایی تأمی بخشــی دیگــر را آبف
ــی  ــورد ترکیدگ ــه نخســت امســال 904 م ــار داشــت: در ۶ ماه اظه
ــه در  ــی لول ــورد ترکیدگ ــتایی، 335 م ــع روس ــبکه توزی ــه در ش لول
شــبکه خطــوط انتقــال آب روســتایی، 253 مــورد ترکیدگــی لولــه در 
شــبکه انشــعابات روســتایی، نصــب و تعویــض سیســتم اتوماســیون 
بــر روی مخــازن 11مــورد، 7 مــورد تعویــض شــیرآالت فرســوده و 5 
مــورد رفــع هدررفــت آب و ســرریز مخــازن توســط همــکاران مــا در 

ــات انجــام شــده اســت. ــن اداره خدم ای

مصاحبه

شــهربازی ســتاره های قایــن تنهــا شــهربازی سرپوشــیده 
ــه  ــت ک ــدی اس ــال و ان ــک س ــن ی ــودکان در قای ــژه ک وی
ــا  ــدیم ت ــرآن ش ــت، ب ــوده اس ــاز نم ــود را آغ ــت خ فعالی
ــن  ــت ای ــد مدیری ــد فرهمن ــای محم ــا آق ــی ب در گفتگوی
شــهربازی در مــورد برخــی مــوارد پیرامــون ایــن شــهربازی 

ــینیم. ــو بنش ــه گفتگ ب

آقــای فرهمنــد بــا اشــاره بــه آغــاز فعالیــت ایــن 
ــن از  ــه م ــزه اولی شــهربازی در شــهریور 94 گفــت: انگی
ایــن اقــدام بــه دنبــال درج پیامکــی در یکــی از نشــریات 
محلــی بــود کــه در آن آمــده بــود، » ایــن چــه شــهری 
ــیده  ــهربازی سرپوش ــک ش ــی ی ــه در آن حت ــت ک اس
وجــود نــدارد« ایــن امــر ســبب شــد تــا بــه نــزد شــهردار 
ــول  ــوروزی، وی ق ــدس ن ــو مهن ــروم و در گفتگ ــن ب قای
همــه نــوع حمایــت را بــه مــن دادنــد و انصافــاً از شــروع 
کار تاکنــون هــم شــهرداری و هــم شــورای شــهر و   نیــز 
ــن را  ــن م ــه ای قای ــی و حرف ــوم ریاســت فن ــای مظل آق

ــد. ــرار داده ان ــت ق مــورد حمای
وی افــزود: مــن دوره هــای اســتاندارد وســایل شــهربازی 
ــده ام و  ــنا ش ــد آن آش ــائل و قواع ــا مس ــده و ب را گذران
ــتاندارد  ــه اس ــرده ام. مقول ــت ک ــز دریاف ــدرک آن را نی م

شــهر بــازی مقولــه ای پیچیــده اســت. فرهمنــد تصریــح 
کــرد: مــکان فعلــی شــهربازی اســتیجاری بــوده و مــکان 
مناســبی نیســت و باتوجــه بــه درآمــد انــدک شــهربازی 
بــه شــدت نیازمنــد شــورا و شــهرداری هســتم تــا 
ــم  ــم کن ــهربازی فراه ــن ش ــرای ای ــبی را ب ــکان مناس م
ــهربازی  ــکان ش ــی م ــار جابجای ــر ب ــه ه ــی ک و از آنجای
مســتلزم بازدیــد کارشناســان اســتاندارد کشــور   و 
ــت از  ــیار اس ــه بس ــرف هزین ــان  و ص ــه آن ــذ تأییدی اخ
ــل 5  ــدن حداق ــرای م ــب ب ــی مناس ــد مکان ــن رو بای ای
ــی  ــن صــورت حت ــر ای ــرا در غی ــود. زی ــم ش ــال فراه س
احتمــال تعطیلــی ایــن شــهربازی وجــود دارد. وی 
گفــت: در حــال حاضــر شــهربازی امکاناتــی ماننــد: 
ــازی و... دارد ولــی  اســتخر تــوپ، ترامپولیــن، سرســره ب
ــکان  ــد م ــر، نیازمن ــات دیگ ــودن امکان ــه نم ــرای اضاف ب
ــری اســت، ضمــن آن کــه همشــهریان  ــر و مجهزت بزرگت
نیــز تقاضــای فراوانــی بــرای بهبــود امکانــات و خدمــات 
شــهربازی دارنــد. فرهمنــد در پایــان گفــت: باتوجــه بــه 
تخفیــف 75 درصــدی بــه مهدکودک هــا امیدواریــم 
ــرد و  ــورت گی ــهربازی ص ــن ش ــتری از ای ــتقبال بیش اس
مســئولین نیــر حمایــت بیشــتری بــرای توســعه و ترقــی 

ــد. ــذول دارن ــهربازی را مب ــن ش ای

بازدید بخشدار مرکزی از محل حفر چاه 
جدید مجتمع آبرسانی حومه و ابوالخیری

بخشـدار مرکـزی قاینـات بـه همراه مدیـر امور آبفا روسـتایی از 
رونـد حفـر چـاه شـماره 2 مجتمع آبرسـانی که متشـکل بر 21 
روسـتا می باشـد، بازدیـد نمود. بیکی بیان داشـت: باتوجـه به کاهش 
قابـل ماحظـه آبدهـی چاه موجـود، از 21 لیتـر به 9 لیتـر در ثانیه، 
پیگیری هـای فـراوان بـرای اخذ مجوز چـاه جدید صـورت گرفت که 
ایـن امـر محقـق و در حال حاضـر عملیات حفر آن آغاز شـده اسـت 
و انشـاا... کمبـود آب را در روسـتاهای تحـت پوشـش رفـع خواهـد 
کـرد. در ادامـه بخشـدار مرکـزی در بازدید از روسـتای ابوالخیری در 

جریـان رونـد اجرای طـرح هادی این روسـتا قـرار گرفت.

 برگزاری دومین همایش استانی
 کوهنوردی در قاین

ــه  ــان جنوبی ب ــودی خراس ــتانی کوهن ــش اس ــن همای دومی
همــت هیــأت کوهنــودی شهرســتان قایــن در مورخــه 20 و 

ــان مــاه 95 در دره واســو، غــار جوجــه برگــزار شــد. 21 آب

ــت  ــل برداش ــال در فص ــر س ه
زرشــک و زعفــران در مــورد 
قدردانــی از زحمات کشــاورزان 
ایــن  زحمتکــش  فعــاالن  و 
عرصــه صحبت هــا و ســخنان 
می شــود  مطــرح  فراوانــی 
ــا  ــش آن ه ــم و بی ــه ک ــه هم ک
آگاه  آن  از  و  شــنیده ایم  را 
شــهرداری  اخیــراً  هســتیم. 
ــر  ــل تقدی ــن در اقدامــی قاب قای

ــی در  ــب بنرهای ــه نص ــدام ب اق
ــاورزان  ــات کش ــر از زحم تقدی

زرشــک کار نمــوده اســت. 
در  چنــد  هــر  کــه  اقدامــی 
معمولــی  و  ســاده  ظاهــر 
صــورت  هــر  در  امــا  اســت، 
اســت  تقدیــر  قابــل  عملــی 
زمینــه ای  کــه  امیدواریــم  و 
بــرای اقدامــات بزرگتــر و بهتــر 

باشــد. آینــده  در 

تنها شهربازی سرپوشیده قاین
 نیازمند توجه مردم وحمایت مسئولین

 اقدامی ساده اما قابل تقدیر

یکــی از مهمتریــن مســائل خبرســاز کــه در هفتــه 
گذشــته در قاینــات رخ داد، مباحــث مربــوط بــه 
احــداث بیمارســتان دوم قایــن و حواشــی مربــوط بــه 
آن بــود. در ایــن یادداشــت نگاهــی بــه ایــن مباحــث 

ــت.  ــده اس ــه آن ش ــوط ب ــار مرب و اخب

ــان  ــت و درم ــث بهداش ــیت مباح • حساس
ــتان  ــدث بیمارس ــام اح ــات و اع در قاین

ــروی: ــوی ه ــن از س دوم قای
مباحــث مربــوط بــه بهداشــت و درمــان و مســائلی 
ــاط دارد،  ــامت ارتب ــکی و س ــث پزش ــه بح ــه ب ک
ــوردار  ــی برخ ــت خاص ــات از اهمی ــواره در قاین هم
بــوده اســت و مــردم بــا دقــت و حساســیت، 
اخبــار و مســائل مربــوط بــه آن را پیگیــری و 
ــن مســائل همــواره پتانســیل و  ــد. ای رصــد می کنن
امــکان به پاکــردن حاشــیه و جنجــال در قاینــات را 
داشــته اســت کــه مــوارد متعــددی از ایــن امــر را در 
ــه شــاید  ــال زد ک ــوان مث ــن ســال ها می ت طــول ای
ــه در  ــود ک ــیه هایی ب ــائل و حاش ــن آن، مس آخری
جریــان ســفر وزیــر بهداشــت و درمــان بــه قایــن رخ 
ــف آن هســتیم.  ــم و کی ــان ک ــه در جری ــه هم داد ک
ــم  ــر بگویی ــا بهت ــه ی ــته های دیرین ــی از خواس یک
آروزهــای مــردم قاینــات، حــل مشــکات عدیــده 
ــوده  ــن رابطــه ب ــن در ای ــه و مزم و دردهــای کهن
اســت و در ایــن راســتا یکــی از خواســته ها و 
مطالبــات اصلــی، توســعه بیمارســتان فعلــی قایــن 
و در کنــار آن احــداث بیمارســتانی مجهزتــر بــوده 
ــداث  ــر اح ــی ب ــری مبن ــال 94 خب ــت. در س اس
بیمارســتان  بــه  کــه  قایــن  دوم  بیمارســتان 
ابوالمفاخــر نام گــذاری شــد از ســوی نماینــده 
قبلــی قاینــات، دکتــر هــروی، اعــام شــد و همــان 
زمــان نیــز هــروی خبــر قرارگرفتــن در جــزء 
طرح هایــی کــه امــکان اســتفاده از بودجه هــا 
ــود.  ــام نم ــد، را اع ــاده 215 را دارن ــات م و امکان
کــه  به دالیلــی  تاکنــون  زمــان  آن  از  البتــه 
ــروژه  ــن پ ــرای ای ــتیم اج ــیاری از آن آگاه هس بس
بــا افــت و خیزهایــی روبــرو شــد. کــه ظاهــراً ایــن 
ــن  ــی و تعیی ــه مکان یاب ــوط ب ــتر مرب ــل بیش دالی

ــت. ــوده اس ــتان ب ــن بیمارس ــداث ای ــل اح مح

فاحتــی: ایــن بیمارستان)بیمارســتان   •
دوم قایــن( هنــوز در کمیســیون مــاده 215 

ــت: ــه اس قرارنگرفت
نماینــده  فاحتــی  آقــای  گذشــته  هفتــه  در 
قاینــات و زیرکــوه در ســخنانی در مســجد جامــع 
ــه مشــکات بخــش بهداشــت و  ــن اشــاره ای ب قای

ــه در  ــی ک ــا و اقدامات ــات و پیگیری ه ــان قاین درم
راســتای رفــع ایــن مشــکات در طــول چنــد مــاه 
ــه در  ــود و از جمل ــت، نم ــام داده اس ــته انج گذش
ــتان دوم  ــورد بیمارس ــود م ــخنان خ ــی از س بخش
قایــن یــا همــان بیمارســتان ابوالمفاخــر گفــت: » 
ایــن بیمارســتان هنــوز در کمیســیون مــاده 215 
قرارنگرفتــه اســت و فقــط مجــوز داده شــده اســت، 
ــن  ــر ای ــت و پیگی ــي نیس ــا کاف ــوز تنه ــا مج ام
ــرد.« ــاده 215را بگی ــه م ــز هســتیم ک موضــوع نی

ــری از  ــایت خب ــک س ــدید ی ــاد ش • انتق
ــدار: ــروی و فرمان ه

ســایت های  از  یکــی  ســخنان،  ایــن  به دنبــال 
ــه در طــول ســال های گذشــته  ــری اســتان ک خب
از منتقــدان جــدی هــروی بــوده اســت و همــواره 
بــه بهانــه کوچکتریــن اقــدام و یــا ســخن هــروی، 
ــی داده  ــرار م ــود ق ــادات و... خ ــاج انتق وی را آم
ــه چالش کشــیدن  ــرای ب اســت و از هــر فرصتــی ب
طــول  در  آن  کنــار  در  و  می بــرد  بهــره  وی 
ــدار  ــی، فرمان ــواره کهن تراب ــر هم ــال های اخی س
قاینــات را نیــز بــه همیــن طریــق مــورد انتقــاد و... 
ــرای  ــر را دســتمایه ای ب ــن ام ــرار داده اســت؛ ای ق
ــرار  ــی ق ــروی و کهن تراب ــه ه ــدید علی ــاد ش انتق
ــرد  ــه رویک ــه ب ــا توج ــر ب ــن ام ــه ای ــه البت داد. ک
ایــن ســایت خبــری، زیــاد تعجب برانگیــز نیســت. 
ــدگان  ــایر نماین ــا س ــه ب ــه در مقایس ــب این ک جال
ــداران حــال و  ــز فرمان ــی اســتان و نی ــی و فعل قبل
گذشــته اســتان و قاینــات، ایــن ســایت بیشــترین 
ــط  ــادات و... را فق ــتمرترین انتق ــن و مس و باالتری
علیــه هــروی و کهن ترابــی قــرار داده اســت و 
ــا  ــه ای و ب ــه بهان ــار ب ــت هرب ــوده اس ــعی نم س
ــط دادن  ــی و رب ــر موضوع ــراردادن ه ــتمایه ق دس
آن بــه هــروی و کهن ترابــی در راســتای ایــن 

ــردارد.  ــدم ب ــش ق ــدف خوی ه
ــد  ــاره ش ــه اش ــه ک ــز همان گون ــه نی ــن رابط در ای
ــه  ــری باتوج ــایت خب ــن س ــت، ای ــار می رف و انتظ
بــه ایــن ســخنان آقــای فاحتــی، فرصــت را بــرای 

ــمرد و در  ــم ش ــدار مغتن ــروی و فرمان ــاد از ه انتق
ــا عنــوان »بادکنــک وعده هــای توخالــی  مطلبــی ب
هــروی و کهن ترابــی در خصــوص بیمارســتان دوم 
قایــن؛ ترکیــد« پــس از بیــان شــرحی از تاریخچه و 
صحبت هــا و اقدامــات صــورت گرفتــه در راســتای 
ــر و  ــق نظ ــه مطاب ــتان، البت ــن بیمارس ــداث ای اح
ســلیقه خویــش، تمــام اقدامــات صــورت گرفتــه از 
ــب هــروی را در راســتای احــداث بیمارســتان  جان
و  هــروی  فریبنــده  و  رنگیــن  وعده هــای   « را 
ــرای  ــی ب ــای توخال ــز » وعده ه ــی« و نی کهن تراب
رأی آوری در انتخابــات« و » کســب افتخــار بــرای 
ــد  ــوه ده ــروی« جل ــب ه ــی از جان دوران نمایندگ
ــرای  ــات هــروی را ب ــن ترتیــب عمــًا  اقدام و بدی
ــر ســؤال  ــه زی ــن را ب احــداث بیمارســتان دوم قای

بــرد و البتــه و در پایــان بــا لحنــی دلســوزانه بــرای 
ــه مشــکات بهداشــت و  ــا اشــاره ب مــردم قایــن! ب
درمانــی قاینــات، بیــان نمــوده اســت کــه » حــال 
مــردم محــروم مانده انــد و وعده هــای دروغیــن 
عــده ای بــرای سوارشــدن در ایــام انتخابــات و 
ــه  ــه البت ــود.« ک ــرای خ ــازی ب ــزارش عملکردس گ
لحــن دلســوزانه ایــن ســایت مرکــز اســتان و 
ــات  ــردم قاین ــرای م ــن ســایت ب ــن دلســوزی ای ای
نیــز از نــکات جالــب و نغــز اســت کــه امیدواریــم 
ــی و دلواپســی شــامل ســایر مشــکات  ــن نگران ای
ــد  ــه نمی توان ــات ک ــای قاین ــائل و چالش ه و مس
آن هــا را بــه هــروی یــا فرمانــدار ربــط دهــد، نیــز 

گــردد.

• بررســی چنــد نامــه در مــورد قــرار 
گرفتــن بیمارســتان قایــن ذیــل مــاده 215 

ــعه: ــم توس ــه پنج ــون برنام قان
ــا ایــن اهمیــت  ــه هــر حــال چنیــن موضوعــی ب ب
و باتوجــه بــه حساســیت مباحــث بهداشــت و 
ــی-  ــت سیاس ــار وضعی ــات در کن ــان در قاین درم
اجتماعــی قاینــات و البتــه فضــای بــه شــدت 
آگاه  آن  از  همــه  کــه  قاینــات  سیاســت زده 
ــات و  ــی مناقش ــرای برخ ــتمایه ای ب ــتیم، دس هس
ــمتی  ــه قس ــد ک ــان ش ــدا و پنه ــای پی جنجال ه
ــی  از آن در فضــای مجــازی و شــبکه های اجتماع
بازتــاب یافــت. در ایــن میــان، انتشــار برخــی 
ــن بیمارســتان  ــد احــداث ای ــورد رون ــا در م نامه ه
و از جملــه قرارگرفتــن در ذیــل مــاده 215 قانــون 
ــود. ــه ب ــب توج ــز جال ــعه نی ــم توس ــه پنج برنام

امضــای  بــه  کــه  نامه هــا  ایــن  از  یکــی  در 
محمدرضــا شــعبانی دبیــر کمیســیون مــاده 215 
ــت، در  ــیده اس ــعه رس ــم توس ــه پنج ــون برنام قان
ــه  ــاره ب ــا اش ــتان ب ــن بیمارس ــداث ای ــورد اح م
ــن طــرح در طــی ســال 92 و اتمــام  مطالعــات ای
ــه  ــت ک ــده اس ــاره ش ــال 93 اش ــات در س مطالع
ــی  ــاز و در ط ــال 94 آغ ــد در س ــرح بای ــن ط ای
ســه ســال انجــام شــود )کــه بــه ترتیــب در ســال 
اول 40 درصــد و در طــی دو ســال بعــد هــر ســال 
ــروژه   ــن پ ــا ای ــاده گــردد( ت ــروژه آم 30 درصــد پ
ــال 97  ــیده و در س ــام رس ــه اتم ــال 9۶ ب در س
بهره بــرداری برســد. در ایــن نامــه کل بودجــه 
ــن  ــتان دوم قای ــه بیمارس ــده ب ــاص داده ش اختص
288000 میلیــون ریــال از محــل منابــع عمومــی 
ذکــر شــده اســت. ایــن نامــه به خوبــی نشــان مــی 
دهــد کــه بــر خــاف آن چــه مطــرح شــده اســت، 
ایــن بیمارســتان از همــان ابتــدا ذیــل مــاده 215 

ــه اســت. ــرار گرفت ق

بازدید رئیس اتاق اصناف و رؤسای اتحادیه های صنفی از مرکز 
آموزش فنی حرفه ای قاین

جمعــی از رؤســای اتحادیه هــای صنفــی به همــراه رئیــس اتــاق 
اصنــاف قاینــات به منظــور آشــنایی هرچــه بیشــتر بــا امکانــات 
و اقدامــات مرکــز فنــی حرفــه ای شهرســتان قاینــات، از کارگاه هــای 
آموزشــی ایــن مرکــز بازیــد نمودنــد. در ایــن بازدیــد، مظلــوم رئیــس مرکز 
فنی حرفــه ای قاینــات از پتانســیل ها و نحــوه آمــوزش در کارگاه هــای ایــن 

ــت. ــه گذاش ــای اتحادی ــار رؤس ــی را در اختی ــز اطاعات مرک

بررسی وضعیت بیمارستان دوم قاین

مناقشـه 215

3 خبر 
هفته نامه فرهنگی اجتماعی

سال سوم - شماره  134
26 آبان 1395



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

مسلمان زاده
جمعی از همکاران: فؤاد رزوینی، محمد فاح، 

خانم  مبینی 
چاپ و صحافی: چاپ و نشر گلرو

32237585 
سامانه ی پیامک: 30005930000000

آدرس:خـراسان جنوبی، قاین، خیابان شهید 
فکوری)بهشتی7(، نبش فکـوری 1 پاک30

مسئول تبلیغات: مسعود تدینی
تلفن پذیرش آگهی:

09359۶۶5۶4۶-3252 8۶98 
نمایندگی انحصاری پذیرش تبلیغات در تهران: 

شرکت نشر بیلبورد عرش طایی کیش 

021-8854۶۶30
www.TANINEQAYENAT.ir         :سایت

مسئول سایت: مصطفی نوروزنژاد
پست الکترونیک:

INFO@tanineqayenat.ir               :مدیر مسئول
TAHRIRIEH@tanineqayenat.ir :بخش تحریریه
AGAHI@tanineqayenat.ir   :بخش پذیرش آگهی
ESHTERAK@tanineqayenat.ir    :بخش اشتراک

هفته نامه 
فرهنگی اجتماعی

سال سوم ـ شماره 134
26آبان 1395

Social&Cultural 
Weekly Newspaper
No.134- Vol.3
16 November 2016

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: جواد رزوینی
سردبیر: سید مجتبی هاشمی

تلفن: 104۶ 3253       نمابر: 8۶98 3252

زاداری اباعبدا.. .الحســین مقولــه ای اســت کــه از ابعــاد مختلــف می تــوان ع
آن را بررســی و تحلیــل نمــود. اســتمرار ایــن عــزاداری در طــول تاریــخ، 
ــر تــارک شــیعه اســت. ظلم ناپذیــری؛ دفــاع از اصــول  نقطــه ای درخشــنده ب
ــث  ــه منبع ــر ک ــام دیگ ــا پی ــئولیت پذیری و صده ــی، مس ــن؛ اصاح طلب دی
ــت.  ــاخته اس ــز س ــیعه را متمای ــع ش ــواره جوام ــت، هم ــه عاشوراس از حادث
ــوب  ــی در قل ــین)ع( حرارت ــهادت حس ــرم)ص( از ش ــر اک ــوده پیامب ــه فرم ب
مؤمنیــن برپــا می شــود کــه هرگــز تــا قیامــت خامــوش نمی شود)مســتدرک 
ــا  ــا برپ ــه عزاداری ه ــده ک ــبب ش ــرارت س ــن ح ــائل،ج10،ص318( و ای الوس
شــود. برپایــی ایــن عزاداری هــا بهتریــن فرصــت بــرای انتقــال پیــام عاشــورا 
ــرای  ــاش ب ــام حســین و اهــل بیت)علیهــم الســام( و ت ــی ام و ســیره عمل
ــزاداری،  ــداف ع ــن اه ــی از مهم تری ــن یک ــت. بنابرای ــازی آن هاس نهادینه س
ــت در  ــار اهل بی ــار و رفت ــتخرج از گفت ــی مس ــبک زندگ ــردن س نهادینه ک
ــک  ــار ی ــر در رفت ــرم و صف ــام مح ــس از اتم ــه پ ــت. این ک ــام حوزه هاس تم
عــزادار در حــوزه فــردی بــا خانــواده، در حــوزه اجتماعــی بــا عمــوم مــردم، در 
حــوزه اقتصــادی در محیــط کســب و کار و به عبارتــی در تمــام شــئون زندگــی 
ــر  ــد. اگ ــری ایجــاد نشــده باشــد، آســیبی جــدی به شــمار می آی ــچ تغیی هی
هــدف قیــام امــام، اصــاح در امــت پیامبــر بــود، هــدف عزاداری هــا هــم بایــد 
اصــاح افــراد و بــه  تبــع آن، اصــاح جامعــه باشــد. ایــن نوشــتار هرگــز در پی 
تخریــب و یــا تضعیــف عــزاداری نیســت، بلکــه بــه هــدف رشــد و رفــع ایــن 
نقیصــه بــه رشــته تحریــر درآمــده اســت. بــه اعتقــاد نگارنــده امــروزه حضــور 
ــات فکــری و بدعت هــای  ــه جهــت شــیوع انحراف ــا ب ــات و عزاداری ه در هیئ
عملــی در جامعــه بیــش از هــر زمانــی ضــرورت دارد، لکــن اســتفاده بهینــه از 
ایــن فرصت هــا نیــز ضرورتــی دوچنــدان یافتــه اســت. محــور بحــث مطــرح 
شــده توســط نگارنــده در مطلبــی بــا عنــوان »نقــدی بر تبلیغــات عاشــورایی« 
کــه در شــماره 131 هفته نامــه طنیــن قاینــات منتشــر شــد، دقیقــاً تأکیــد 
ــرای ترویــج  ــر همیــن مهــم بــود کــه ضــرورت دارد از فرصــت تبلیغــات، ب ب
ــا  ــن فرصت ه ــرد و ای ــت اســتفاده ک ــل بی ــا ســیره اه ــق ب ــی منطب عملگرای
ــن نقــد کــه  ــداد. ای ــی از دســت ن ــا طــرح مطالبــی اختافــی و گاه جعل را ب
ــت اندرکاران  ــود، دس ــد ب ــی نق ــول منطق ــده اص ــده در بردارن ــم نگارن به زع
محتــرم را رنجیــده خاطــر ســاخته و ایــن رنجیدگــی در سراســر جوابیــه ای 
کــه در شــماره 132 هفته نامــه طنیــن قاینــات بــه چــاپ رســید، هویداســت. 
ــز  ــه »پرهی ــاد ب ــم اعتق ــده را علیرغ ــد، نگارن ــی چن ــه به دالیل ــه ای ک جوابی
ــه  ــاوت را ب ــد و قض ــخ گوی ــدان پاس ــا ب ــرده ت ــاب ک ــل« مج ــد متقاب از نق
اندیشــمندان واگــذار نمایــد. بدیــن جهــت خواننــدگان صبــور و دغدغه منــد 

ــد: ــرا می خوان ــل ف ــکات ذی ــه ن ــه مطالع را ب
1ـ وجــود تناقضــی آشــکار در ایــن جوابیــه: در ابتــدای جوابیــه ای کــه ارســال 
شــده آمــده اســت کــه »انســان ها مــدام در معــرض آســیب و خطــا هســتند« 
امــا در پایــان جوابیــه، نقــد نگارنــده را »نقدهــای غیــروارد« توصیــف نمــوده 
اســت. نویســنده نقــد هرگــز ادعــا نکــرده کــه امــر بــه معــروف و نهــی از منکر 
ــر نوشــته خــود گذاشــته اســت. تفــاوت ایــن  کــرده، بلکــه عنــوان »نقــد« ب
ــه بیــان  ــه بســیار واضــح اســت. نقــد علمــی، گفتــاری اســت کــه ب دو مقول
نقــاط ضعــف و قــوت و هم چنیــن ارائــه راهکارهــا بــرای رفــع نقــاط ضعــف 
ــروف و  ــه مع ــر ب ــا ام ــه ب ــن مقول ــردازد و ای ــه هــدف رشــد و اصــاح می پ ب
نهــی از منکــر تفاوتــی بنیــادی دارد کــه هــم دســت اندرکاران محتــرم و هــم 
نگارنــده می دانــد کــه مراتــب و شــرایط خــاص خــود را دارد. اگــر فــرض بــر 

آن گرفتــه شــود کــه » امربــه معــروف و نهــی از منکــر« بــوده بــاز هم اشــکال 
نویســندگان جوابیــه وارد نیســت کــه فرموده انــد: »تذکــر و امــر بــه معــروف 
ــه  ــرا همان گون ــانه«؛ زی ــه در نشــریات و رس ــوت باشــد ن ــر اســت در خل بهت
ــی و گســترده  ــده ای اجتماع ــر پدی ــد ب ــن نق ــد، ای ــان کرده ان ــه خــود اذع ک
بــوده اســت و جــای نقــد پدیده هــای اجتماعــی در نشــریات اســت. اساســاً بــا 
ایــن دیــدگاه، نشــریات بایــد تعطیــل شــود، چــون در ایــن صــورت رســالتی 
ــی  ــه نشــریه ها محمل ــد داشــته باشــند؛ درحالی ک جــز خبررســانی نمی توانن
بــرای نقــد، تحلیــل و ارائــه راهــکار اســت. ضمــن این کــه اگــر راهکارهــا در 

نشــریه ارائــه شــوند، نقــش »آگاهــی بخشــی عمومــی« را ایفــا می کننــد.
ــد  ــر اســت و نق ــه باالت ــن از کعب ــت مؤم ــده اســت: »حرم ــه آم 2ـ در جوابی
ــدی  ــه نق ــب دارد ک ــای تعج ــع ج ــد.« به واق ــرح می ش ــانه مط ــد در رس نبای
علمــی بــر پدیــده ای تاریخــی و توصیــه بــه عــدم اســتفاده از روایــات ضعیــف 
و مجعــول و پیشــنهاد نقــل احادیــث و نــکات کاربــردی حرمــت یــه مؤمــن را 
مخــدوش کــرده اســت. مگــر دســت اندرکاران محتــرم روایــت جعــل کــرده 
ــه  ــت ک ــرده اس ــام ب ــا ن ــده از آن ه ــروده اند و نگارن ــعر س ــاس آن ش و براس
ــد  ــود نگفته ان ــر خ ــه مگ ــب آن ک ــر مطل ــود؟ دیگ ــدوش ش ــان مخ حرمت ش
ــد  ــوده و نقــد را غیــر وارد دانســته اند پــس چــرا بای کــه کارشــان صحیــح ب
ــادی را  ــد و نق ــد نق ــن حســاب بای ــا ای ــد؟ ب حرمت شــان را شکســته بپندارن
ــوا  ــد: »کون ــده باش ــت آم ــه در روای ــد ک ــاد هرچن ــاری نه ــه کن ــید و ب بوس

نقادالکام«)المحاســن،ج1،ص230(
ــرا از  ــه چ ــت ک ــن اس ــده ای ــه وارد ش ــد در جوابی ــر ناق ــه ب ــدی ک 3ـ نق
ــه  ــان حاصــل می شــد ک ــا اطمین ــده اســت ت ــان نیام ــا ســخن به می خوبی ه
ــد، اصــل  ــدای نق ــت در ابت ــد گف ــف نیســت؟ در پاســخ بای ــب و تضعی تخری
ــده تحســین شــده و کارشــان  ــری فرهنگــی اســت توســط نگارن ــه ام کار ک
مأجــور توصیــف شــده اســت. ایــن بیــان خوبــی نیســت؟ در انتهــای نقــد نیــز 
بــا بیــان نمونه هایــی از تبلیغــات، یکــی از هیئــات ســطح شــهر تقدیــر شــده 
ــت،  ــان هیئ ــه از هم ــوده ک ــع از نویســنده آن ب اســت. به نظــر می رســد توق
بیــان خوبــی کنــد؛ امــا بدیهــی اســت کــه موضــوع نقــد، نقــد هیئــت محتــرم 
»علمــدار« نبــوده اســت، بلکــه تبلیغــات عاشــورایی ســطح شــهر موضــوع نقد 
ــوت و  ــم ق ــده و ه ــف ش ــان ضع ــم بی ــوع ه ــن موض ــه در ای ــت ک ــوده اس ب

اصــول صحیــح نقــد رعایــت شــده اســت.
4ـ نویســندگان جوابیــه، ماجــرای »کوبیــدن ســر توســط حضــرت زینــب)س( 
ــل  ــب قب ــده در مطل ــمرده اند. نگارن ــر ش ــی معتب ــا دالیل ــل« را ب ــر محم ب
ــر  ــون به خاط ــا هم اکن ــن موضــوع را نداشــت، ام ــات ای ــه جزئی قصــد ورود ب
ــرورت دارد  ــده ض ــرح ش ــه مط ــه در جوابی ــتی ک ــًا نادرس ــتنادات کام اس

ــت واکاوی شــود: ــه دق موضــوع ب
الــف( ایــن ماجــرا توســط عامــه مجلســی در بحاراالنــوار نقــل شــده اســت. 
ــند  ــی س ــت، یعن ــل اس ــت مرس ــن روای ــد ای ــی گفته ان ــه مجلس ــود عام خ
ــه  ــندی ک ــدون س ــت ب ــه روای ــتناد ب ــد اس ــق می دانن ــی تحقی ــدارد. اهال ن

ــح نیســت. ــدارد، صحی ــه ن قرین
ــن از  ــدف م ــه ه ــه ک ــش گفت ــه کتاب ــی در مقدم ــه مجلس ــود عام ب( خ
نــگارش ایــن کتــاب، صرفــاً حفــظ میــراث شــیعه اســت و هــر آن چــه احتمال 
ــن  ــی آورم و ای ــم م ــرود را در کتاب ــن ب ــت از بی ــن اس ــه ممک ــم ک می ده

به معنــای صحــت همــه روایــات نیســت، بلکــه اهالــی تحقیــق بایــد ســندها 
و متــون روایــات را بــر اســاس اصــول صحیــح بررســی کننــد. )عاقه منــدان 
ــن  ــه مشــکات در ای ــده در شــماره 121مجل ــه ای از نگارن ــه مقال ــد ب می توانن
موضــوع مراجعــه کننــد( حتــی خــود عامــه مجلســی کتاب هایــی در مقدمــه 
بحاراالنــوار فهرســت کــرده و در اصالــت آن هــا تردیــد کــرده اســت. بنابرایــن 
ــار آن نیســت. ــر اعتب ــاً دلیــل ب ــوار قطع اســتناد به روایتــی مرســل از بحاراالن

ــده می شــود: »ایــن روایــت را عامــه  پ( عبارتــی شــگفت آور در جوابیــه دی
مجلســی از ناســخ التواریخ نقــل کــرده اســت«. ای کاش نویســندگان محتــرم 
ــرن 11  ــن کتــب را داشــتند. عامــه مجلســی در ق ــا ای ــن آشــنایِی ب کمتری
زندگــی کــرده و ناســخ التواریــخ در زمــان فتحعلی شــاه قاجــار نوشــته شــده 
ــی کــه  ــوده از کتاب ــرن 11 ب ــا می شــود عامــه مجلســی کــه در ق اســت. آی
ــز  در قــرن 14 نوشــته شــده روایــت نقــل کنــد؟ بهتــر اســت دوســتان عزی

ســاحت علــم و تاریــخ قطعــی را مخــدوش نکنــد.
ــال  ــوان مث ــات تاریخــی؛ به عن ــدارد از موهوم ــاب ناســخ التواریخ کــم ن ت( کت
در آن کتــاب آمــده کــه اســب امــام حســین)ع( چهــل نفــر را بــا لگــد و دنــدان 
کشــت و بــه خیمــه بازگشــت و چنــان ســر خــود را بــه زمیــن کوبیــد کــه ُمرد 

)حماســه حســینی،ج2،ص107(. چنیــن کتابــی را می تــوان معتبــر دانســت؟
ــه  ــن فی مشهدالحســین« اســت ک ــتناد »نورالعی ــورد اس ــاب م ــر کت ث( دیگ
نویســندگان بــه اشــتباه »نورالحســین« نوشــته اند کــه جــای شــگفتی اســت. 
ــول  ــاب مجه ــن کت ــف ای ــه مؤل ــد ک ــرم بدانن ــر اســت نویســندگان محت بهت
اســت و هنــوز کتابشناســان آن را شناســایی نکرده انــد. ایــن کتــاب از درجــه 

اعتبــار ســاقط اســت.
ــندگان  ــم نویس ــاز ه ــه ب ــت ک ــی« اس ــب طریح ــر »المنتخ ــاب دیگ ج(کت
جوابیــه، در اشــتباهی آشــکار نوشــته اند: »منتخــب طراحــی«. الزم بــه 
ذکــر اســت کــه طریحــی از »نورالعیــن« نقــل کــرده کــه در قســمت قبــل 
بی اعتبــاری آن ثابــت شــده اســت. ضمنــاً خــوب اســت بدانیــم طریحــی در 
ــده دفن شــدن عبدالعظیــم در ری را  ــه زن ــب نادرســتی از جمل کتابــش مطال
ــود  ــان از وج ــه نش ــینی، ج2، ص182( ک ــه حس ــت )حماس ــرده اس ــل ک نق

منقــوالت بی اعتبــار دارد.
ــت  ــد اس ــد: بعی ــان می نویس ــب مفاتیح الجن ــی صاح ــاس قم ــیخ عب چ( ش
ایــن روایــت درســت باشــد، چــرا کــه کتاب هــای ناقــل ایــن روایــت معتبــر 
ــر آن  ــر ب ــه س ــته ک ــی نداش ــب)س( محمل ــرت زین ــاً حض ــتند و اساس نیس
بکوبــد، چــون اســراء را بــر مرکبــی برهنــه ســوار کــرده بودنــد و اساســاً ایــن 

ــال، ج1، ص753(. ــت.)منتهی اآلم ــب نیس ــرت زین ــأن حض کار در ش
ــدارد و در هیــچ منبعــی قبــل  ح( ایــن روایــت بیــش از 400ســال قدمــت ن

از آن نیامــده اســت.
ــه  ــاً ب ــوم اســت کــه مطلق ــز معل ــه نی از کیفیــت اســتناد نویســندگان جوابی
ــوان  ــی را نمی ت ــل تاریخ ــن جع ــذا ای ــد، ل ــی آن ورود نکرده ان ــث علم بح

ــرار داد. ــتند ق مس
5ـ بــه نظــر می رســد نویســندگان جوابیــه، در مقــام فقیهــی جامع الشــرایط، 
ــل  ــا دلی ــته اند و تنه ــاز دانس ــی را مج ــل قمه زن ــرده و اص ــت ک ــود فقاه خ
منــع آن را اســام هراســی معرفــی کرده انــد. کاش مجالــی بــود کــه دالیــل 
ــان  ــرر« برای ش ــی »الض ــده فقه ــره و قاع ــوره بق ــه 195 س ــل آی ــی مث قرآن

ــی مراجــع  ــوای تمام ــل فت ــوا در مقاب ــام فت ــا خــود در مق ــن می شــد ت تبیی
ــه ایــن موضــوع بداننــد کــه  در حرمــت قمه زنــی نمی ایســتادند. معتقــدان ب
آن هــا در ارائــه نگرشــی خشــونت آمیز و غیرمنطقــی از شــیعه بــه دنیــا نقــش 
 »Ashura«ــس از جســت وجوی واژه ــه پ ــری ک ــی اســت تصاوی ــد. کاف دارن
در اینترنــت قابــل مشــاهده اســت را رؤیــت فرماینــد تــا بداننــد کــه مصــداق 
کــدام قســمت از فرمایــش امــام صــادق)ع( هســتند کــه فرمــود: بــا رفتارتــان 
باعــث زینــت مــا باشــید، نه موجــب شــرمندگی و عیــب مــا )وســائل الشــیعه، 

ج12، ص8(. 
۶ـ نویســندگان جوابیــه »برچســب زنندگانــی عالـِـم بــه غیــب« هســتند. بــه 
ــار  ــد در کن ــت اقتضــا می کن ــد: »انصــاف و عدال ــه فرمایی ــارت توج ــن عب ای
ــه  ــی توج ــای روحان ــور آق ــان رئیس جمه ــه کام مرادش ــان، ب ــد دوم ایش نق
ــا!!!!  ــرد«. واعجب ــره ک ــا مذاک ــین در کرب ــام حس ــت: ام ــه گف ــرد ک می ک
ــت و از  ــد اس ــدام نق ــخ ک ــب پاس ــن مطل ــه ای ــید ک ــه اندیش ــده هرچ نگارن
ــود؟  ــه ب ــره ســخن گفت ــا از مذاک ــید. او کج ــید به نتیجــه نرس ــران پرس دیگ
اصــا ًچــه ارتباطــی بیــن ایــن ســخن و ســخنان ناقــد وجــود دارد؟ بــر فــرض 
محــال کــه وجــود داشــته باشــد، چــه ارتباطــی بــه رئیس جمهــور دارد؟ و از 
ــراد مــن چــه  ــز از کجــا دانســته اند م ــر اینکــه نویســندگان عزی همــه مهم ت
ــن  ــا ای ــد ب ــا دادن ــاد فن ــر ب ــا را ب ــواب عزاداری ه ــه زود ث ــت؟ چ ــی اس کس
ــن  ــا ای ــذارم ام ــرام می گ ــور احت ــه رئیس جمه ــده ب ــی؟ بن برچســب غیرواقع
ــد  ــخن می گوین ــخر، س ــه و تمس ــا کنای ــه ب ــت زده ک ــِه سیاس ــتاِن فقی دوس
ــتر از  ــه بیش ــت ک ــان اس ــوالی متقی ــن، م ــوای م ــراد و پیش ــه م ــد ک بدانن
ــه اش  ــا نهج الباغ ــزاداری، ب ــس ع ــزان در مجال ــن عزی ــور ای ــال های حض س
مأنــوس بــوده و پیرامــون آن صدهــا صفحــه قلــم زده و ده هــا ســاعت بــه شــرح 
آن پرداختــه و بــاز معتــرف اســت کــه هیــچ نمی دانــد، ولــی بــه ایــن انــدازه 

ــاورد. ــی نی ــه اتهام زن ــه رو ب ــه اســت ک آموخت
اگــر دوســتان محتــرم، مرادشــان را در کســوت رئیس جمهــور می یابنــد ایــن 
ــا مــردم نگوینــد کــه به واقــع در  ــد ت ــه کار نبرن ــرای دیگــران ب توصیــف را ب
ــد  ــازه می ده ــه خــود اج ــه شــخصی ب ــذرد ک ــزاداری چــه می گ ــس ع مجال
دروغــی را بــه یــک ناقــدی کــه هدفــی جــز رشــد و اصــاح نداشــته و تنهــا 
ــوده اســت،  ــر ب ــر و کاربردی ت ــع کاری عمیق ت ــه متوق ــوده ک ــن ب ــاه او ای گن
ــون  ــون و مدی ــود را مره ــا خ ــه آن ه ــت ک ــح اس ــر واض ــد. پ ــبت دهن نس
نگارنــده کرده انــد. صرفــاً جهــت آگاهــی نویســندگان محتــرم جوابیــه، 
ــی آورد  ــاد م ــه ی ــه ب ــام ســال هایی ک ــده در تم ــه نگارن ــی دارد ک ــروض م مع
ایــام عــزاداری را در هیئــت ســپری کــرده و بــه عــزاداری امــام شــهید مفتخــر 
ــر  ــرم اگ ــا نویســندگان محت ــمار آن در مقایســه ب ــه ش ــال هایی ک اســت. س
ــه درگاه خــدای  ــر نیســت. پــس نیکوســت کــه عــذر ب بیشــتر نباشــد، کمت

ــد. ــن بردارن ــه ناقدی آورده و دســت از برچســب زدن هــای ناواقعــی ب
آخــر ســخن این کــه مطلــب همــان اســت کــه در نوشــتار پیشــین بیــان شــد 
و آن تــاش بــرای ترویــج عملگرایــی و انتقــال تعالیــم عاشــورا در عزاداری هــا 
به ویــژه در قالــب تبلیغــات اســت. کاش می توانســتم از ایــن تبلیغــات 

ــدم.  ــاه می آم ــا از مواضــع خــود کوت ــم ت ــه ای برداشــت کن نکت
در جوابیــه ای هــم کــه ارســال شــده ایــن ضعــف، توســط دســت انــدرکاران 
محتــرم پذیرفتــه نشــده اســت و تنهــا بــه حواشــی غیرمرتبــط، اســتنادهای 
ــده  ــر خوانن ــر ه ــه ب ــده ک ــه پرداخته ش ــب های افتراگون ــت و برچس نادرس
ــر  ــم ب ــراری ه ــت. اص ــود نیس ــه مقص ــی ب ــه واف ــت ک ــح اس ــری واض بصی

ــه جــا آمــد.  ــود کــه ب تحمیــل رأی نیســت کــه تکلیــف همــان ب
سخن بسیار است اما:

»شرح این هجران و این خون جگر               این زمان بگذار تا وقت دگر«

در مقام تحلیلی بر یک جوابیه:

ترویج عملگرایی؛ ضرورتی مغفول در برخی عزاداری ها
دکترمیثمکهنترابی


