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    نگاهی مختصـر 
به زندگی و کارنامه علمی

آيت ا... اصفهانی

واکنش هروی به بررسی برجام در مجلس و دست دادن ظریف و اوباما: 

واهمه ای از ارتباطات با کشورها نداريم

ثبت ملی نشان جغرافيايی زرشک و زعفران قاينات
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 بخوانيد و شيوه زندگی خودتان را اصالح کنيد
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نگـاه نیـم 

ساماندهی وضعیت زعفران و زرشک
نیازمند نقشه راه 

ــاله در  ــه س ــی هم ــته ول ــنت نانوش ــک س ــه ی ــا ب ــا بن ــن روزه ای
ــت  ــی و ثب ــت معرف ــددی در جه ــات متع ــاهد اقدام ــام، ش ــن ای ای
ــگاه قاینــات به عنــوان پایتخــت طــا و یاقــوت ســرخ )زعفــران  جای
ــی  ــتیم. اقدامات ــف هس ــراد مختل ــا و اف ــوی گروه ه ــک( از س و زرش
کــه همگــی شایســته تقدیــر اســت و بایــد از تمامــی دســت اندرکاران 
ــه جهــت  ــا منفعــت مــادی، ب ــدون چشم داشــت و ی  کــه بســیاری ب
اعتــای نــام قاینــات ایــن اقدامــات را انجــام داده انــد، کمــال ســپاس 
ــک  ــه ی ــه ب ــده، توج ــای ارزن ــن تاش ه ــار ای ــا در کن ــت. ام را داش
نکتــه ضــروری اســت کــه همانــا ضــرورت ســاماندهی ایــن اقدامــات 
و تاش هــا در قالــب یــک مجموعــه منســجم براســاس یــک راهبــرد 
مشــخص و یــک چشــم انداز و افــق کان نگــر و راهبــرد بلنــد مــدت 
ــرد و جــدا از هــم  ــات منف ــن صــورت اقدام ــر ای ــرا در غی اســت، زی
ــخص و  ــک نقشــه راه مش ــتن ی ــدون داش ــره ای، ب ــاً جزی و اصطاح
ــرد  ــد ب ــی نخواه ــه جای ــدت، ره ب ــت و در دراز م ــجم در نهای منس
ــد  ــی خواه ــر باق ــروف ابت ــول مع ــه ق ــد داشــت و ب ــری نخواه و ثم
مانــد. البتــه در طــول ســال های قبــل و مســئولین پیشــین اگــر در 
راه تأســیس دبیرخانــه دائمــی جشــنواره زعفــران و زرشــک تــاش 
ــه  ــبت ب ــل نس ــت قب ــتند و دول ــذول می داش ــی را مب ــت کاف و هم
ــت،  ــی را می داش ــد کاف ــش تعه ــات خوی ــا و مصوب ــرای قول ه اج
شــاید اکنــون وضعیــت در ایــن رابطــه بــه ایــن گونــه نبــود، امــا حال 
کــه بنــا بــه هــر دلیــل، ایــن امــر محقــق نشــده اســت و دســت مان 
ــف  ــت مضاع ــاش و هم ــا ت ــد ب ــت، بای ــی اس ــث خال ــن حی از ای
ــی و  ــته های فعل ــر داش ــه ب ــا تکی ــرد و ب ــدام ک ــه اق ــن عرص در ای
ــای  ــوان نیروه ــری از ت ــود و بهره گی ــیل های موج ــتفاده از پتانس اس
دلســوز و آگاه در ایــن عرصــه، نســبت بــه تدویــن اســتراتژی 
ــن دو  ــک ای ــران و زرش ــرای زعف ــی ب ــه راه جامع ــدت و نقش بلندم
محصــول اســتراتژیک منطقــه اقــدام کــرد و بــه وضعیــت نابســامان و 

ــه داد. ــال ها، خاتم ــس از س ــی پ ــی فعل ــی و روزمرگ باتکلیف

سـرمقـاله
. .  .  .

جواد رزوینی
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به بهانه برگزاری چهارمین همایش ملی زعفران:

دستاوردهای همایش های قبلی در بوته نقد

آیا طرحی نو در می اندازیم؟
صفحه7
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روزهــاي  آغازيــن  از  ايــران  و  اســام 
امــام  شــكوهمند  نهضــت  پيــروزي 
خمينــي)ره( تاكنــون بنــا بــر خــوي اســتكبارگرايانه 
خويــش، همــواره و بــه انحــا مختلــف، درصــدد 
ــن  ــان مرصــوص اي ــه بني ــوذ ب ــن مســيرهاي نف يافت
ــه آن  ــان حق طلبان ــتحاله گفتم ــي و اس ــاب اله انق

هســتند.
ــه  ــده در الن ــت آم ــه به دس ــناد محرمان ــاد اس از مف
ــره  ــوس چه ــت ملم ــن واقعي ــكا، اي ــي آمري جاسوس
عيــان نمــود كــه جهــان ســلطه، حضــور مؤثــر 
ــي  ــاي دين ــر ارزش ه ــي ب ــي و مبتن ــي مردم حكومت
را در دنيــاي گرفتــار آمــده بــه دام ليبراليســم و 
ــود را  ــوان خ ــام ت ــذا تم ــندد، ل ــم نمي پس كمونيس
ــزش  ــوي خي ــد جل ــر بتوانن ــا اگ مصــروف داشــتند ت
ــد  ــدر را بگيرن ــت عالي ق ــري مرجعي ــه رهب ــت ب مل
ــه و  ــر خودفروخت ــكاري عناص ــب هم ــا جل ــا ب و ي
ليبــرال مســلك، بخشــي از جريان هــاي انقابــي 
ــا در روز  ــد ت ــان كنن ــود آن ــوث وج ــه ل ــوده ب را آل
مبــادا، منافــع اســتراتژيك غــرب در ايــران محفــوظ 
ــر در اركان  ــا و تغيي ــكان كودت ــد و چنان چــه ام بمان
ــه  ــن نقشــه خائنان ــي حاكميــت فراهــم شــد، اي اصل
ــراي  ــد. ب ــق ياب ــان تحق ــل نفوذي ش ــاري عوام ــا ي ب
عملياتي نمــودن ايــن سياســت خصمانــه، مســتكبران 
و اذنــاب آن هــا همــه ابزارهــاي الزم را در نظــر 
گرفتنــد و آگاهــي از منافــذي كــه مي توانــد بــه كــم 
ــتضعفان  ــت مس ــورد حماي ــاي م ــدن آرمان ه رنگ ش
و در نهايــت اضمحــال نظــام بيانجامــد را در اولويــت 
برنامه هــاي اجرايــي مرتبــط بــا ديپلماســي عمومــي، 
نظامــي، امنيتــي، اقتصــادي، فرهنگــي و... قــرار 

ــد. دادن
رهبــر معظــم انقــاب اســامي طــي ديــدار اخيــر بــا 
ميهمانــان اجــاس مجمــع جهانــي اهل بيــت»ع« در 
ــد  ــا مي خواهن ــد: »آمريكايي ه ــن خصــوص فرمودن اي
ــه در آمريــكا  ــه در ايــران و ن از توافقــي كــه هنــوز ن
ــت،  ــوم نيس ــدنش معل ــول ش ــا قب ــش و رد ي تكليف
ــا  ــا م ــازند ام ــران بس ــوذ در اي ــراي نف ــيله اي ب وس
ايــن راه را قاطعانــه بســته ايم و بــا همــه تــوان 
بــاالي خــود، اجــازه نفــوذ اقتصــادي، سياســي، 
فرهنگــي و يــا حضــور سياســي در ايــران را بــه 
ــا  ــاه ب ــه كوت ــن مقال ــم.« در اي ــا نمي دهي آمريكايي ه
ــاي  ــت، راه ه ــوزه سياس ــي ح ــي و آسيب شناس بررس
ــه اختصــار تبييــن  ــكا از ايــن طريــق را ب نفــوذ آمري

ــود.  ــم نم خواهي
كاخ ســياه اســتكبار بــراي پيشــبرد و تســهيل نفــوذ 
سياســي در ايــران، نقشــه هاي متعــددي ترســيم 
ــوارد  ــه م ــوان ب ــه مي ت نمــوده اســت كــه از آن جمل

زيــر اشــاره كــرد:

الف( تطميع عناصر سياسي:
ايــن  راهبــرد هميشــگي دشــمن در تطميــع و 
تســلط بــر پنــدار و رفتــار كارگــزاران، بــا بهره گيــري  
از ابــزار »ضعــف نفــس و ايمــان« برخــي سياســيون، 
ــرور و  ــال، غ ــوان مث ــد. به عن ــل مي ياب ــراي عم مج
خودشــيفتگي مفــرط »ابوالحســن بني صــدر« باعــث 
ــردد و  ــه گ ــي، فريفت ــاي واه ــه وعده ه ــا او ب ــد ت ش
ــت، نخســتين دوره رياســت  ــام و ام ــا ام ــل ب در تقاب
ــوز  ــا عبرت آم ــخ ام ــرانجامي تل ــه س ــوري را ب جمه
ــس ششــم، شــاهد  ــا در دوره مجل ــّدل ســازد و ي مب
بوديــم كــه چگونــه داعيــه داران يــك خــط سياســي 
موهــن،  نگارش نامه هــاي  و  تحصــن  انجــام  بــا 
ــه  ــاب، ب ــدان انق ــه معان ــانه اي جبه ــدان رس در مي
ــوادث  ــوع ح ــن، وق ــد. هم چني ــي پرداختن نقش آفرين
تأســف بار در فتنــه آمريكايــي 88 و عملكــرد آكنــده 
ــق  ــكار از تحق ــادي آش ــواص، نم ــي خ ــام بعض از ابه
ــردد. ــي مي گ ــي ارزياب ــوذ سياس ــرد نف ــن رويك همي

ب( تئوري تحريم و مذاكره:
ــر  ــردن ب ــاي فش ــطه پ ــه واس ــامي ب ــوري اس جمه
ــورد  ــون م ــن گوناگ ــي، در ميادي ــاي مكتب ارزش ه
ــخ  ــه ن ــت. حرب ــوده و هس ــواران ب ــه جهان خ هجم
نمــاي تحريــم، راهــكاري ديرآشــنا بــراي مهــار قدرت 
ــا اتخــاذ  ــران مي باشــد و دشــمنان ب ــد اي ــه تزاي رو ب
ــره«، هــدف واحــدي  ــم و مذاك ــه »تحري روش دوگان
را پيگيــري مي كننــد كــه در رأس آن، نفــوذ بــه 
اركان اقتــدار كشــور و رفــع خطــر تعميــق روزافــزون 
ــا  ــت. ي ــري اس ــتيزي و انقابي گ ــم س ــگ ظل فرهن
ــرب  ــران و غ ــرات اي ــد مذاك ــه رون ــذرا ب ــي گ نگاه
ــته اي،  ــده هس ــژه پرون ــف به وي ــات مختل در موضوع
ايــن مطلــب در اذهــان شــكل مي گيــرد كــه مقولــه 
ــات  ــا كســب توفيق ــم و مذاكــره« متناســب ب »تحري
ملــت مــا در داخــل و خــارج، بــه دســتمايه اي جــّدي 
بــراي جلوگيــري از تــداوم رونــد مثبــت پيشــرفت در 

ــي، تبديــل شــده اســت. ايــن جامعــه ايمان

ج( اختالف افكني:
حكومت كــن«  و  »تفرقه انــداز  ديرينــه  سياســت 
امــروز  ولــي  دارد  انگليســي  آبشــخوري  اگرچــه 
سياســت  راهبردهــاي  اصلي تريــن  رديــف  در 

ــي  ــتحكام درون ــت اس ــراي شكس ــكا ب ــي آمري خارج
دولت هــاي مخالــف نظــام ســلطه بــه كار گرفتــه 
ــري  ــمعي و بص ــانه س ــا رس ــه صده ــود. اين ك مي ش
فارســي زبــان بــا هزينه هــاي هنگفــت مالــي و 
راهبــري عوامــل وابســته بــه صهيونيســم بين الملــل، 
كوچكتريــن زوايــاي رفتــار سياســتمداران مــا را 
مــورد تأّمــل قــرار داده و بــر آتــش تنازعــات داخلــي 
و اختافــات معمــول اجرايــي مي دمنــد، ريشــه 
تفرقه افكنانــه  و  وحدت شــكنانه  نــگاه  ايــن  در 
ــي و  ــات صنف ــت مطالب ــده دارد. هداي ــاالت متح اي
تــاش بــراي دامنه دارشــدن برخــي از مصاديــق 
ــي  ــاي فرهنگ ــر تفاوت ه ــد ب ــد هدفمن ــا، تأكي آن ه
ــه  ــن ك ــه دروغي ــن نظري ــاعه اي ــا اش ــي ب و مذهب
ــتند  ــا هس ــي در تنگن ــاي ايران ــي از اقليت ه جماعت
و طــرح مباحــث كذبــي از قبيــل عــدم رعايــت 
اعاميــه حقــوق بشــر و...، در شــمار عناويــن منــدرج 

ــت. ــزرگ اس ــيطان ب ــه ش در كارنام

د( حمايت از اقدامات ساختارشكنانه:
ــرم  ــگ ن ــا در جن ــت آمريكايي ه ــن سياس مبنايي تري
بــا نظــام دينــي ما، توســعه رفتارهــاي ساختارشــكنانه 
بــه  نســبت  عداوت آميــز  نگرش هــاي  ترويــج  و 
اصــل مترقــي واليــت فقيــه اســت. دشــمنان عــزت 
ــن  ــداري اي ــه پاي ــد ك ــي مي دانن ــه خوب ــلمين ب مس
حاكميــت واليــي، بــه تــداوم حيــات فقــه حكومتــي 
ــا  ــه« بســتگي دارد و ت ــت فقي ــاي »والي در قامت رس
ــتوانه  ــا پش ــاب ب ــر انق ــان بصي ــه ديده ب ــي ك زمان
ــي در  ــف اله ــده اليتخلّ ــه وع ــت ب ــاد راســخ مل اعتق
ــه مســتضعفان و  ــان ب ــن و زم ــت زمي ســپردن زعام
ــاي  ــه، توطئه ه ــر معظمٌ ل ــت كم نظي ــي و دراي تيزبين
ريــز و درشــت ســردمداران جبهــه كفــر را نقــش بــر 
آب مي كننــد، آنــان نخواهنــد توانســت افــكار شــوم و 
پليدشــان را اجرايــي نماينــد لــذا مشــاهده مي كنيــم 
كــه محــور منازعــات دولت هــاي اســتكباري بــا 
ــده  ــه بي فاي ــتمر و البت ــاش مس ــامي، ت ــران اس اي
بي بديــل  و  ممتــاز  چهــره  تخريــب  جهــت  در 
ــداوم از  ــتيباني م ــت. پش ــام اس ــت اس ــري ام رهب
ــي  ــاي قانون ــف نهاده ــره اي و تضعي ــريات زنجي نش
ــامي،  ــاب اس ــداران انق ــپاه پاس ــد: س ــور، مانن كش
شــوراي نگهبــان، قــوه قضائيــه و... كــه در صيانــت از 
اصــل انقــاب و دســتاوردهاي آن داراي  مســئوليت 
خطيــري هســتند، جــزء الينفــك برنامــه بلنــد مــدت 
ــته  ــه گذش ــه ده ــّي س ــران ط ــلطه در اي ــام س نظ
اســت و اتخــاذ چنيــن سياســتي را نمي تــوان از 
ــفته  ــواب آش ــر خ ــراي تعبي ــرب ب ــذاري غ هدف گ
انجــام  بــا  اســامي  نظــام جمهــوري  برانــدازي 

ــت. ــدا دانس ــكنانه، ج ــات ساختارش اقدام

محافظــت از زندگــی تــازه تشــکیل 
فــوق  نــکات  مطالعــه  شــده تان 

باشــد.  پرفایــده  می توانــد 
ـ به یاد خدا باشید و از او کمک بگیرید. 

ـ حتــی اگــر بــا شــناخت و آگاهــی و عالقــه 
شــروع بــه زندگــی مشــترک کرده ایــد، دانــه 
درخــت زندگــی خــود را بــا آبیــاری بــه درختــی 

ــد.  ــل نمائی ــد تبدی تنومن
ـ باورهــای غلــط را از خــود دور کنیــد، کنــکاش 
ــواه و  ــید، خودخ ــکاک نباش ــد. ش ــورد نکنی بی م

خــودرأی نباشــید. 
ــا دیگــران  ــوع مقایســه همســر خــود ب ـ از هــر ن
جــداً بپرهیزیــد، ســریعاً ذهــن خــود را بــه موضوع 
دیگــری مشــغول کنیــد بــا مطالعــه دقیــق، ریشــه 
ــس  ــه نف ــاد ب ــد و اعتم ــکار را دریابی ــن اف چنی

خــود را افزایــش دهیــد. 
ـ حرمــت خانــواده همســرتان را خدشــه دار نکنید، 
قدرشــناس باشــید، از آن هــا گلــه نکنیــد، نــکات 
منفــی نــه چنــدان مهــم را بــه نحــو صحیــح حــل 
کنیــد و مســائل را به صــورت محترمانــه، صادقانــه 

و مهربانانــه در میــان گذاریــد.
ــر  ــه فک ــران ب ــتن از دیگ ــع داش ــای توق ـ به ج
انجــام مســئولیت ها و وظایــف خــود باشــید. 

ــا  ــاط ب ــارت ارتب ــو )مه ــح گفتگ ــک صحی ـ تکنی
و  همســر(  بــا  نحــوه صحبت کــردن  همســر، 

ــد.  ــاد بگیری ــأله را ی ــل مس ــارت ح مه
ــر  ــی یکدیگ ــادی و فرهنگ ــای اعتق ــه ارزش ه ـ ب

ــد.  ــرام بگذاری احت
ـ هرگــز او را در موقعیتــی قــرار ندهیــد کــه 
ــواده اش  ــما و خان ــان ش ــاب می ــه انتخ ــور ب مجب

ــود.  ش
ـ اگــر قبــاًل در مــورد مســائل مهــم بــا هــم 
ــد  ــرار دهی ــت ق ــد آن را در اولوی ــو نکرده ای گفتگ
ــدف  ــرتان ه ــود و همس ــرای خ ــری ب ــا هم فک ب
ــه  ــیدن ب ــرای رس ــید و ب ــته باش ــترکی داش مش
آن یکدیگــر را کمــک کنیــد، یکدیگــر را تشــویق 

ــد.  کنی
ـ  بــرای همســرتان همــراه، همــدم و دوســت 

ــید. باش
ـ بحــث و جــدل، تنــش کینــه را در دل شــعله ور 
ســاخته و حرمــت زن و شــوهر را خدشــه دار 
جــزء  تعــارض  این کــه  قبــول  بــا  می کنــد، 
ــی آن را  ــردی اســت، ول زندگــی و طبیعــی هــر ف
ــه نحــو احســن و صحیــح حــل نمائیــد. هرگــز  ب
تعــارض نبایــد بــه خشــونت کالمــی منجــر و یــا 

ــردد.  ــرکوب گ س
ــواده  ــه خان ــد، ب ــرام بگذاری ــر احت ــه یکدیگ ـ ب
یکدیگــر احتــرام بگذاریــد. شــما قــرار اســت 
باقــی عمــر را بــا هــم زندگــی کنیــد پــس انتظــار 
نداشــته باشــید کــه همســرتان فقــط بــا خانــواده 
ــه  ــاط دو طرف ــک ارتب ــن ی ــد ای ــراوده کن شــما م
ــای دو  ــر تفاوت ه ــک یکدیگ ــا کم ــس ب ــت پ اس
خانــواده را درک، هضــم و خــود را متعلــق بــه دو 

ــد.  ــواده بدانی خان
ــد  ــر چن ــانی ه ــر انس ــید. ه ــش باش ـ مثبت اندای

ــی دارد.  ــکات مثبــت خوب ــی ن ناقــص ول
ـ ناراحتی هــای خــود را پنهــان نکنیــد و صادقانــه 
ــرتان  ــد، از همس ــان بگذاری ــرتان در می ــا همس ب
بخواهیــد کــه اشــتباهات شــما را متذکــر شــود و 
آن را فرصتــی طالیــی بــرای بهبــود رابطــه بدانیــد 
ــد و  ــتباه نمی کنن ــه  اش ــد ک ــط ُمردگانن ــه فق ک
ــه رشــد یکدیگــر  هیــچ انســانی کامــل نیســت، ب

کمــک کنیــد. 
ــه خــاک  ـ تمــام مســائل خصوصــی گذشــته را ب
بســپارید، در زندگــی مشــترک جایــی بــرای 
ــای  ــا عکس ه ــرات ی ــه خاط ــتن دفترچ نگه داش

ــت.  ــردی نیس دوران مج
ــد، خوش اخــالق باشــید.  ــی کنی ـ عاشــقانه زندگ
ــه  ــد، ب ــی نکنی ــق کوتاه ــه عش ــیدن ب ــرای رس ب

ــد. ــه دهی یکدیگــر هدی
ــا  ــور و ب ــد، صب ــی کنی ــید، عیب پوش ـ رازدار باش
گذشــت باشــید، گاهــی اوقــات افــراد نیــاز دارنــد 
ــا خــود خلــوت و تفکــر کننــد در ایــن صــورت  ب

آرامــش همســرتان را بــه هــم نزنیــد. 
و کالم آخــر: اگــر احســاس می کنیــد در زندگــی 
شــده اید  حــاد  مشــکل  دچــار  مشــترک تان 
ــال کمــک تخصصــی و مشــورتی باشــید از  به دنب

ــرف. ــادل و بی ط ــراد آگاه، ع اف
زندگی شاد، حق شماست.

آن چه تازه ازدواج کرده ها باید بداننـد!
گردآورنده: علی ناصرزاده
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ادامه از صفحه یک
تابستان پرخبر زیر سایه سیاست و انتخابات

تابســتان 94، تابســتانی پرخبــر بــرای قاینــات بــود کــه البتــه 
ــت و  ــنگین سیاس ــایه س ــر س ــا زی ــن رویداده ــیاری از ای بس
انتخابــات گــم شــد و یــا کمتــر دیــده شــد. بــرآن شــدیم تــا نگاهــی 
کوتــاه داشــته باشــیم بــه مهم تریــن رویدادهــای تابســتان 94 
ــا  ــون باره ــه تاکن ــی ک ــای انتخابات ــه جــز رویداده ــه ب ــات، البت قاین
ــل، نشــریات، فضــای  ــف در محاف ــراد و گروه هــای مختل از ســوی اف

ــت.  ــته اس ــکاس داش ــی انع ــبکه های اجتماع ــازی و ش مج
تابســتان امســال بــا برپایــی متفــاوت روز اصنــاف و برگــزاری همایش 
ــه دنبــال آن انتخــاب اتــاق اصنــاف قایــن  بــزرگ اصنــاف قایــن و ب
ــه حضــور  ــه باتوجــه ب ــاز شــد، ک ــه اســتان آغ ــاق نمون ــوان ات به عن
یــک ســاله مالکــی رئیــس جدیــد اتــاق اصنــاف قایــن موفقیت هایــی 

در خــور توجــه بــود. 
ــا  ــکل ی ــاله مش ــالی های 17 س ــه خشکس ــه ب ــا توج ــتان 94 ب تابس
ــه  بهتــر بگوییــم بحــران آب بیــش از پیــش خــود را در قاینــات و ب
خصــوص در روســتاها نمایــان ســاخت. اگرچــه بــا تــاش مســئولین 
ــزوم  ــر ل ــن ام ــا ای ــار شــد ام ــن بحــران مه ــار ای ــادی آث ــا حــد زی ت
ــگان  ــه هم ــرف آب را ب ــوی مص ــود الگ ــدی در بهب ــی ج چاره اندیش

ــرد. ــزد ک ــدی گوش ــور ج به ط
ــوه( در  ــی )قلعه ک ــن توس ــه نصیرالدی ــه خواج ــه قلع ــانی ب برق رس
ــار برگــزاری بســیاری از جشــن ها و مراســم مشــابه  تابســتان در کن
در منطقــه ابــوذر کــه بخــش مهمــی از میــراث تاریخــی و فرهنگــی 

قاینــات را در خــود جــای داده اســت، رویــداد و اقــدام جالــب توجــه 
ــاخت و  ــی س ــب برخ ــار آن تخری ــود. در کن ــتان 94 ب ــر تابس دیگ
ــط  ــی توس ــن توس ــه نصیرالدی ــه خواج ــاز در قلع ــازهای غیرمج س
یــگان حفاظــت میــراث فرهنگــی و حواشــی آن از جملــه رویدادهــای 

خبرســاز بــود. 
درخشــش دانش آمــوزان قاینــات در کنکــور سراســری و کســب 100 
رتبــه زیــر 1000، بــرگ زریــن دیگــری در افتخــارات قاینــات بــود. 
ــه همیــن  البتــه درخشــش علمــی دانش آمــوزان قاینــات منحصــر ب
نبــود. درخشــش هنرآمــوزان قاینــات در کنکــور آموزشــکده های فنی 
از جملــه کســب دو رتبــه 2 و 5 توســط حســین ســبزه کار و محمــد 
ــش  ــار درخش ــا، در کن ــی پای ــگ علم ــش در لی ــر، درخش ذاکری ف
ــابقات  ــوزی در مس ــرای دانش آم ــال در پژوهش س ــوزان فع دانش آم
نانــو کــه البتــه بــه جهــت جایــگاه بــاالی ایــن پژوهش ســرا در امــر 
ــای  ــر افتخارآفرینی ه ــود، از دیگ ــار نب ــتان دور از انتظ ــو در اس نان
ــت بــا  دانش آمــوزان قاینــات بــود. موفقیت هایــی کــه امیــد اس
ــرورش  ــوزش و پ ــدون حاشــیه آم ــت علمــی و ب ــد مدیری ــه رون ادام
ــرورش  ــوزش و پ ــوزه آم ــاد م ــه ایج ــد. مصوب ــداوم یاب ــات ت قاین
قاینــات در شــورای آمــوزش و پــرورش شهرســتان از دیگــر خبرهــای 
مهــم در حــوزه آمــوزش و پــرورش بــود. امــا در حــوزه آمــوزش عالــی 
در تابســتان 94 شــاهد اتفاقــات مهمــی بودیــم. در اواخــر بهــار و بــا 
ســفر محســن هاشــمی معــاون عمرانــی دانشــگاه آزاد و بازدیــد وی 
ــن  ــکی ای ــوم پزش ــکده عل ــی دانش ــاهد کلنگ زن ــگاه آزاد ش از دانش
ــه دنبــال اعــام اخــذ مجــوز دانشــکده علــوم پزشــکی  دانشــگاه و ب
ــن دانشــگاه  ــه ای ــد ب ــزودن رشــته های جدی ــز اف ــن دانشــگاه و نی ای

بودیــم. در تابســتان پــس از موافقــت شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی 
ــس از  ــر شــفیعی پ ــی، دکت ــر روحان ــور دکت ــم رئیس جمه ــا حک و ب
ــگاه  ــن دانش ــس ای ــن رئی ــوان اولی ــماً به عن ــتی، رس ــی سرپرس مدت
منصــوب شــد. البتــه دانشــگاه بزرگمهــر به رغــم برخــی بی مهری هــا 
کــه البتــه ریشــه در برخــی مســائل خــاص سیاســی - اجتماعــی دارد 
بــه  آرامــی رونــد روبــه رشــد خــود را ادامــه می دهــد کــه البتــه اگــر 
همراهــی بیشــتری از ســوی برخــی افــراد، ارگان هــا و نهادهــا صــورت 
می گرفــت، قطعــاً ایــن رونــد ســرعت بیشــتری بــه خــود می گرفــت. 
ــد گســترش کمــی و کیفــی کــه آرام   ــا در هــر حــال همیــن رون ام
ــرا نشــان  ــه امیــدواری اســت زی ــا برنامــه اســت مای ــی و ب امــا اصول
ــع بلنــد مــدت را  می دهــد مســئولین دانشــگاه حاضــر نشــدند مناف
فــدای برخــی امــور ظاهــری امــا پــوچ و توخالــی بــرای عوام فریبــی 
کننــد. بررســی وضعیــت مؤسســه آمــوزش عالــی صنعــت آب و بــرق 
ــا پیگیری هــای  ــه وزارت نیــرو کــه ب ــا حضــور مســئولین بلنــد پای ب
مســئولین شهرســتان به ویــژه دکتــر هــروی صــورت گرفــت، نشــان 
از عــزم جــدی مســئولین بــرای ادامــه رونــد روبــه رشــد قاینــات در 

ــد. ــی می ده ــوزش عال بخــش آم
در تابســتان وضعیــت حمــل و نقــل بــرون شــهری قاینــات از 
ــن حــوزه  ــود. مدت هــا وضعیــت نابســامان ای ــات خبرســاز ب موضوع
ــه  ــافر از جمل ــت و مس ــش جمعی ــا افزای ــر ب ــال های اخی ــه در س ک
ــول  ــد. در ط ــر می آی ــه نظ ــتر ب ــا بیش ــن کمبوده ــجویان ای دانش
تابســتان جلســاتی بــرای خــروج از ایــن نابســامانی صــورت گرفــت و 
تصمیماتــی از ســوی مســئولین بــرای حــل ایــن مشــکل کــه گویــا 
کلیــد آن شکســتن قفــل انحصــار بــود، اخــذ گردیــد و حــال مــردم 

ــته اند. ــات نشس ــن تصمیم ــدن ای ــار عملی ش ــه انتظ ب
ــال  ــومین س ــن در س ــارم قای ــهر دوره چه ــورای ش ــهریور ش در ش
ــن  ــا هــم از ای ــد ت فعالیــت خویــش ســومین رئیــس خــود را برگزی
ــه دو  ــی ک ــد و کاظم ــدا کن ــت پی ــب دس ــوردی جال ــه رک ــث ب حی
ســال قبــل در آخریــن لحظــات از رســیدن بــه کرســی ریاســت شــورا 
بازمانــد، بتوانــد تکیــه زدن بــر صندلــی ریاســت شــورا را تجربــه کنــد. 
بایــد دیــد رونــد عملکــرد شــورا در دوران ریاســت کاظمــی چگونــه و 

بــه چــه نحــو خواهــد بــود.
ــی  انتخــاب نماینــده قاینــات و زیرکــوه به عنــوان عضــو شــورای عال
ــم  ــا حک ــورا ب ــن ش ــس در ای ــده مجل ــوان نماین ــانی به عن اطاع رس
ــم تابســتان 94  ــری مه ــای خب ــه رویداده ــس از جمل ریاســت مجل
ــروه  ــس گ ــوان رئی ــروی به عن ــر ه ــی دکت ــفرهای خارج ــود. س ب
دوســتی پارلمانــی بــه چنــد کشــور از جملــه ایرلنــد و ژاپــن نیــز از 
جملــه رویدادهــای تابســتان 94 بــود کــه البتــه باتوجــه بــه فضــای 
سیاســی و انتخاباتــی منطقــه دســتاویز برخــی حمــات بــه هــروی 
ــن  ــا، ای ــدن آن ه ــر خوان ــا بی ثم ــه  ب ــد، ک ــش ش ــب مخالفان از جان

ــد!  ــح کردن ســفرها را تقبی
کاهــش اعتبــارات و بودجــه شهرســتان کــه البتــه شــامل حــال همــه 
ــزوم  ــه ل ــد ک ــور ش ــام کش ــی تم ــه نوع ــتان و ب ــتان های اس شهرس
ــران شهرســتان در هزینه کــرد درســت اعتبــارات  تدبیــر جــدی مدی
را می طلبــد. اگرچــه بایــد گفــت: افســوس ســال های دور کــه 
ــوری شــد  ــا صــرف ام ــود، ام ــا کان ب ــاال و بودجه ه ــت ب قیمــت نف
کــه در نهایــت ثمــر چندانــی بــرای شهرســتان در برنداشــت، باقــی 

مانــده اســت. 

 به مناسبت 9 مهر روز جهانی سالمند:

نگاهی به فعالیت های مرکز روزانه سالمندان گوهراز دریچه تصویر

برگزاری دعای عرفه در مرکزروزانه گوهر توسط خانم صابرازخواهران حوزه درتاریخ 94/07/01

بازدید خواهران بسیجی از سالمندان  به مناسبت هفته سالمند 94/07/04

اردوی زیارتی سیاحتی سالمندان به پارک بانوان به مناسبت هفته سالمند درتاریخ 94/07/06 

بردن سالمندان به باغ ملی برای استفاده  از ایستگاه سالمت در هفته سالمند در مورخه 94/07/07

برگزاری جشن به مناسبت هفته سالمند و هم چنین عید غدیرو 
تقدیرو تشکرازساداتی که در این مرکز فعالیت دارند  در مورخه 94/07/08

ــی از  ــاش جمع ــا ت ــی ب ــفره زعفران ــپزی س ــابقه آش مس
جوانــان شهرســتان قاینــات و بــه همــت شــهرداری و شــورا 
ــالن  ــن در س ــه ای قای ــی و حرف ــوزش فن ــز آم ــکاری مرک و هم
ــا  فرهنگــی دانشــگاه پیام نــور برگــزار شــد و 18 گــروه 3 نفــره ب
ــه رقابــت پرداختنــد. ایــن  ــی ب پخــت غذاهــا و دســرهای زعفران
مســابقه بــا حضــور آقــای خوش آینــد مدیــر کل فنــی و حرفــه ای 
ــر زردی  ــداری و دکت ــت فرمان ــی معاون ــدس امین ــتان و مهن اس
ــی از  ــابقه و جمع ــزاری مس ــئول برگ ــهر و مس ــورای ش ــو ش عض
ــد  ــن مســابقه بای مســئولین برگــزار شــد. شــرکت کنندگان در ای
ــد. ــتفاده می کردن ــود اس ــای خ ــی غذاه ــران را در تمام ــم زعف طع

غالــب شــرکت کنندگان مســابقه، کارآمــوزان مرکــز آمــوزش 
ــم  ــا خان ــابقه ب ــد و داوری مس ــران بودن ــه ای خواه ــی و حرف فن
ــی  ــم شــرعی مرب ــی باســابقه آشــپزی اســتان و خان جبــاری مرب
ــت  ــود کــه در نهای ــه ای خواهــران ب ــی و حرف ــز فن آشــپزی مرک
ــن،  ــه ای قای ــی و حرف ــردی فن ــوزش علمــی کارب ــز آم ــم مرک تی

ــد.  ــام اول گردی ــه کســب مق ــق ب موف
در حاشــیه ایــن مســابقه رونمایــی از بزرگتریــن کیــک زعفرانــی 
بــه وزن 2 تــن و بــه ابعــاد 4*6 متــر بــه ارتفــاع 3 متــر کــه نمایی 
ــت در  ــود، انجــام گرف ــی ب ــر قاین از ســاختمان باســتانی بزرگمه
تهیــه ایــن کیــک، از یــک کیلــو زعفــران کــه بــا همکاری شــرکت 
ترونــد زعفــران مهیــا شــده بــود، اســتفاده گردیــد. در تهیــه ایــن 
ــا  ــی و ب ــه همــت و مســاعدت مال ــی کــه ب ــزرگ زعفران کیــک ب
محوریــت شــهرداری و شــورا صــورت گرفــت، عــاوه بــر قنــادان، 
شــرکت ترونــد زعفــران، شــرکت آرد والســی، شــرکت تخم مــرغ 
ســیمرغ، پســته امیــن زاده و چنــد شــرکت موادغذایــی و اعضــای 
انجمــن مشــاورین جــوان کمیســیون فرهنگــی شــورا همــکاری 
داشــتند. بــرای پخــت ایــن کیــک بــزرگ زعفرانــی از  120 لیتــر 
ــرم آرد،  ــران، 800 کیلوگ ــرم زعف ــک کیلوگ ــران، ی ــربت زعف ش
400 کیلوگــرم تخــم مــرغ، بیــش از 600 کیلوگــرم شــکر و 400 
لیتــر آب اســتفاده شــد. ایــن کیــک در ســه روز توســط قنــادان 
ــا  ــک، ب ــرای تمش ــیرینی س ــبز و ش ــرگ س ــرای ب ــیرینی س ش
مدیریــت خانــم خزایــی کــه یکــی از کارآمــوزان کارآفریــن رشــته 
شــیرینی پزی مرکــز فنــی و حرفــه ای خواهــران می باشــد، تهیــه 
ــش از  ــن بی ــی بی ــزرگ زعفران ــک ب ــم کی ــان مراس ــد. در پای ش
ــع  ــه صــورت بســته بندی توزی هــزار نفــر از شــرکت کننــدگان ب

شــد.

اعالم ثبت ملی نشان جغرافیایی زرشک و زعفران قاینات:

امــا در حاشــیه ایــن مراســم، پیــام محســن احتشــام مدیــر عامــل 
و رئیــس هیئــت مدیــره ترونــد زعفــران قرائــت شــد، کــه در آن 
خبــر از ثبــت ملــی نشــان جغرافیایــی زرشــک و زعفــران قاینــات 

داد. متــن ایــن پیــام بدیــن شــرح اســت: 
ــماجت  ــاري و س ــن پافش ــران قای ــد زعف ــاد ترون اعتق
در حفــظ اصالــت و جایــگاه زعفــران و زرشــک در 

خواســتگاه آن یعنــي قائنــات مي باشــد.  
بــه مناســبت رونمایــي از بزرگتریــن کیــک زعفرانــي کــه مصــادف 
ــا شــروع فصــل برداشــت گل هــاي زیبــاي زعفــران در منطقــه  ب
مي باشــد، هم نفــس و هــم کام بــا تنهــا واحــد بین المللــي 
ــران  ــد زعف ــام ترون ــه به ن ــران در منطق ــرآوري زعف ــي و ف اصول
قایــن کــه توانســته تاکنــون 5 دوره صادرکننــده نمونــه کشــوري 

و 4 دوره واحــد نمونــه کیفــي کشــوري باشــد مفتخــر بــه 
رونمایــي از بزرگتریــن کیــک زعفرانــي هســتیم کــه تاکنــون ایــن 
ــراي  ــان ب ــران جه ــتگاه زعف ــي در خواس ــن زعفران ــاق و جش اتف

ــار افتــاده اســت. اولیــن ب
در ایــن تردیــدي نیســت آنــان کــه کودکــي خــود را در البــه الي 
گل هــاي زعفــران گذرانده انــد و چهــره رنــج دیــده خــود را 
ــران  ــر از دیگ ــته اند، بهت ــه داش ــرخ نگ ــران س ــرخي زعف ــا س ب
ــوند و  ــراه ش ــه هم ــدادادي چگون ــت خ ــن موهب ــا ای ــد ب مي دانن

ــانند. ــزت برس ــه اوج ع آن را ب
ــودکان  ــان ک ــه هم ــت ک ــایه باني اس ــن س ــران قای ــد زعف ترون
زعفــران کار دیــروز و مــردان و زنــان امــروز آن را فراهــم آورده انــد 
تــا در ســایه آن بــا همدلــي و هم صدایــي زعفــران ایــران را بیــش 

از گذشــته جهانــي کننــد.
ــران کار  ــاورز زعف ــوار کش ــش از 2000 خان ــر بی ــال حاض در ح
انتخــاب شــده تحــت گــروه ترونــد زعفــران در بهتریــن روســتاها 
ــران  ــن زعف ــات عضــو تأمی ــه قائن ــران کاران منطق و مناطــق زعف
شــرکت ترونــد زعفران انــد و تحــت آموزش هــا و روش هــاي 
ــند. ــرکت مي باش ــن ش ــان و متخصصی ــي کارشناس ــح علم صحی

هدیــه ترونــد زعفــران قایــن در ایــن جشــن زعفرانــي بــه تمامــي 
ــي  ــان جغرافیای ــي نش ــت مل ــه ثب ــن منطق ــز ای ــان عزی هموطن
ــه  ــن موضــوع ک ــران اســت، ای ــات در ای ــران قائن زرشــک و زعف

ــان دهنده  ــیده، نش ــت رس ــه ثب ــران ب ــار در ای ــن ب ــراي اولی ب
اعتقــاد ترونــد زعفــران قایــن در پافشــاري و ســماجت در حفــظ 
ــي  ــتگاه آن یعن ــک در خواس ــران و زرش ــگاه زعف ــت و جای اصال
ــاً  ــت، صرف ــن اس ــت در ای ــن ثب ــل ای ــد و ماحص ــات مي باش قائن
زعفــران و زرشــک بومــي منطقــه بــا معیــار و اســتانداردهاي ملــي 
ایــران در جهــان به نــام قایــن، قابــل عرضــه مي باشــد و زعفــران 
ــران و  ــد زعف ــتفاده از برن ــق اس ــه ح ــارج از منطق ــک خ و زرش
زرشــک قایــن را بــراي محصــوالت خــود ندارنــد و در صورتــي کــه 
هــر واحــد و یــا هــر برنــدي تمایــل بــه اســتفاده از پســوند و یــا 
پیشــوند قائنــات در محصــول زعفــران و زرشــک را داشــته باشــد، 
بایســتي تأییــد کیفــي محصــول زعفــران و زرشــک را به عنــوان 
ــام  ــي به ن ــان مل ــن نش ــد و از ای ــذ نمای ــوع اخ ــن موض ــي ای بان

ــد. زعفــران و زرشــک قاینــات اســتفاده نمای
ــول  ــه ط ــال ب ــش از 5 س ــه بی ــت ک ــن ثب ــام ای ــدف از انج ه
ارائــه  در  ســودجویي  و  تقلــب  هرگونــه  حــذف  انجامیــده 
ــران و  ــد ارزشــمند زعف ــام و برن ــا ن ــایر مناطــق ب محصــوالت س

مي باشــد. قاینــات  زرشــک 
امیــد اســت بتوانیــم هم چــون گذشــته در ارائــه خدمــات صادقانــه 

و ارزشــمند بــه کشــاورزهاي منطقــه پایدار و اســتوار باشــیم.

در حاشیه  برگزاری مسابقه آشپزی سفره زعفرانی رونمایی از بزرگترین کیک زعفرانی  اعالم شد:

ثبت ملی نشان جغرافیایی زرشک و زعفران قاینات
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آیــت ا...  حکــم  صــدور  ســالروز  مهــر   15
اصفهانــی بــه ســمت امــام جمعــه قایــن، از 
جانــب امــام خمینــی)ره( اســت. بدیــن مناســبت 
بــرآن شــدیم تــا نگاهــی مختصــر بــه زندگــی و 
کارنامــه علمــی ایشــان داشــته باشــیم. آن چــه در 
زبــان  از  موضــع  ایــن  بیــان  می خوانیــد،  ادامــه 

اســت. اصفهانــی  آیــت ا... 

در اول بهمـن 1315 شمسـی )1355 هجري 
قمري( در قاین متولد شـدم و در سـال 1330 
جهـت تحصیـات حـوزوی وارد حـوزه علمیه 
قاین شـدم و پس از سـه سـال تحصیل، جهت 
ادامـه تحصیـل بـه مشـهد رفتـم، امـا پـس از 
مـدت کوتاهـی اقامـت در مشـهد، تصمیم من 
عوض شـد و پـس از حـدود 40 روز اقامت در 
مشـهد بـه قم رفتم. پس از سـه مـاه اقامت در 
قـم، جهت رفتـن به عتبـات عالیات اسـتخاره 
گرفتـم و در نهایـت در اواخـر سـال 1333 به 
نجـف اشـرف رفتـم. بـرای تحصیـل در نجـف 
اشـرف متحمـل زحمـات زیـادی شـدم، امـا 
عاقـه و ذوق و شـوق تحصیـل ایـن سـختی 
را بـرای مـن آسـان کـرد. بعضـی از مباحـث 
را نـزد آیـت ا... سـید ابراهیـم حجـازی، لعمـه 
و رسـائل مکاسـب را نزد شـهید مدنـی، کفایه 
بادکوبـه ای،  ماصـدرا  شـیخ  حـاج  نـزد  را 
درس خـارج را نـزد آیـت ا... العظمـی خویـی 
فراگرفتـم کـه البتـه بایـد بگویم من ده سـال 
پـای درس ایشـان نشسـتم، فقـه را نـزد آقـا 
سـید عبدا... سـبزواری فـرا گرفتـم. هم چنین 
از درس هـای آیـت ا... میـرزا باقـر زنجانـی هم 
اسـتفاده بسـیاری کـردم. در سـال 1344 کـه 
امـام خمینـی)ره( را پـس از تبعیـد از ایران به 
ترکیه، سـپس به عـراق تبعید کردند، شـاگرد 
ایشـان شـدم. ایشـان کتـاب بیـع و مکاسـب 
ایشـان  وقتـی  هم چنیـن  می دادنـد.  درس  را 
درس والیـت فقیـه را شـروع کردنـد از ابتدا تا 
انتهـا در درس ایشـان حضـور داشـتم. آیت ا... 
سـید محمـد باقر صـدر نیز که پـس از انقاب 
در سـال 59 به شـهادت رسـید از اسـاتید من 
بودنـد کـه از درس خـارج ایشـان بهـره بردم.

استفاده از محضر امام خمینی)ره(:
امـام خمینـی پـس از ورود بـه نجـف هـر روز 
مغـرب  از  بعـد  سـاعت   2 عمومـي  نشسـت 
داشـتند. در ایـن نشسـت کـه جمـع کثیـري 

از بـزرگان حاضـر مي شـدند، مباحـث علمـي 
و مسـائل فتوایـي مـورد بحـث قـرار مي گرفت 
و اینجانـب هـم برخـي از مسـائل کـه از نظـر 
مجلـس  همـان  در  را  داشـت  شـبهه  علمـي 
بیـان مي کـردم و  عنایتـي کـه ایشـان بـه من 
داشـت یـک جهتش همیـن بـود، الزم به ذکر 
اسـت کـه در ایـن مجلـس اغلب اوقـات حقیر 

مي کـردم. شـرکت 

بازگشت به ایران:
از سـال 1340 حقیـر در هـر سـال یـک یـا 
رمضـان  مبـارک  مـاه  تبلیـغ  جهـت  بـار  دو 
و محـرم و صفـر بـه ایـران سـفر مي کـردم و 
بـه خاطـر وخامـت اوضـاع،  در سـال 1350 
بعـد از حـدود سـه مـاه کـه مدتي در سـوریه 
و لبنـان بـودم، بـه نجـف اشـرف برگشـتم و 
بـه محضـر حضـرت امـام خمینـي رسـیدم و 
امانت هـاي ایشـان را تحویـل و جهـت هجرت 
بـه ایـران با ایشـان صاحدیـد کردم و ایشـان 
بـه مـن اجـازه دادنـد و همـان زمان همـراه با 
خانـواده  بـه ایـران آمـدم، الزم بـه ذکر اسـت 
کـه در همـان سـال بـراي تدریس در مدرسـه 
دارالحکمـه آیـت ا... العظمـي حکیـم، امتحـان 
دادم و پذیرفتـه شـده ولـی بـا فشـار بعثي هـا 
ادامـه تدریـس برای مـن ممکن نشـد و آمدم 
بـه قـم و دروس حـوزوي که در حـوزه علمیه 

نجـف داشـتم را شـروع کـردم.

فعالیت هاي پس از ورود به ایران:
2 سـال در حـوزه علمیـه قم مشـغول تدریس 
بـودم و ضمنـاً در دروس آیـات هـم شـرکت 
مي کـردم، مـدت یـک سـال و انـدي هـم در 
شـهر فارسـان چهارمحـال و بختیاري مسـتقر 
شـدم و در ایـن شـهر شـدیداً مـورد سـوءظن 
سـاواک قـرار گرفتـم و در دو مرحله دسـتگیر 
و زندانـي شـدم. مدتـي هـم در تهـران اقامـه 
جماعـت و منبـر داشـتم و در تابسـتان 1353 
بـه درخواسـت برخـي از طـاب و علمـا شـهر 
و اصـرار مـردم در شـهر قایـن مانـدگار شـدم.

پـس از حضور در قاین کارهـا و اقداماتی را در 
جهـت خدمـت به مردم شهرسـتان انجام دادم 

کـه برخی از آنها بدین شـح اسـت:
1- رسـیدگي بـه حـوزه علمیـه قایـن از نظـر 
توجـه  قابـل  رفاهـي،  و  تربیتـي  و  آموزشـي 
این کـه بـراي مدرسـین و طاب شـهر قاین از 
حضـرت آیـت ا... خوئـي و گلپایگانـي و میاني 

برقـرار نمودم. شـهریه 
2- بررسـي تبلیغـات و درخواسـت مبلـغ در 
مناسـبت ها و مخصوصـاً ایـام تعطیـل مدارس 
و حضور شـخص حقیر در روسـتاها و سـاخت 
حمام و مسـجد و حسـینیه در برخي از جاها، 
ایـن برنامه هـا بسـیار مؤثر در بصیـرت مردم و 

شـناخت انقاب داشـت.
امـام  حضـرت  مجاهـد  مرجـع  معرفـي   -3
خمینـي و پخش رسـاله ایشـان مخصوصاً بعد 

از رحلـت آیـات عظـام حکیـم و شـاهرودي و 
میانـي کـه در ایـن رابطه هم گرفتار سـاواک 

شـدم و مدتـي هـم زندانـي بودم.
4- تجدیـد بنـای سـاختمان مدرسـه علمیـه 

. یه جعفر
منطقـه  از  محرومیت زدایـی  لحـاظ  بـه   -5
نهادهـای  تـا  شـد  تـاش  قاینـات  محـروم 
انقابـی در بـدو انقـاب شـکل گیـرد چـون: 
سـعی در تشـکیل سـپاه پاسـداران، کمیتـه 
امـداد حضـرت امـام خمینـی، بنیاد مسـکن، 
جهـاد سـازندگی و سـایر نهادهـای انقابـی، 
حضور مسـتمر در مناطق زلزله زده سـال های 
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در سـال 56 پـس از فـوت مرحوم حاج سـید 
مصطفـی خمینـی)ره( بـرای یادبـود ایشـان 
مجلسـی را در قایـن بـا حضـور طلبه هـا بـا 

وجـود مشـکات زیـاد برپـا نمـودم.
در سـال 57 در جریـان رویدادهای منتهی به 
پیـروزی انقـاب، در 12 محـرم سـال 57 در 
مهدیـه بـه مناسـبت شـهادت امام سـجاد)ع( 
قایـن  علمـای  آن  در  بـود کـه  روضه خوانـی 
انقابـی  جوانـان  آن  از  پـس  بودنـد.  حاضـر 
تصمیـم گرفتنـد که به مسـجد جامـع بیایند 
و عکـس شـاه را از اداره دارایـی آن زمـان که 
در یـک منـزل بـود برداشـتند و پـاره کردنـد 
کـه منجـر بـه درگیـری و تیراندازی شـد که 
در نتیجـه 4 تـن )آقایـان نصیـرزاده، مهدوی 
شـهادت  بـه  ریاحـی(  صبیانـی،  الحسـینی، 
رسـیدند. در ایـن جریانـات مرحـوم آیتـی و 
بنـده را در منـزل آقـای معصـوم زاده مخفـی 
کردنـد. پـس از ایـن جریـان بهـت و حـزن و 
انـدوه همـه مـردم قایـن را فراگرفـت. امـا بـا 
وجـود ایـن مـردم دسـت از مبارزه نکشـیدند 
به طـوری کـه مأمـوران دیگـر جـرأت حضـور 
در شـهر را نداشـتند. البتـه پـس از پیـروزی 
به عنـوان  هرنـدی  فاضـل  آیـت ا...  انقـاب 
برخـی  محاکمـه  بـرای  امـام)ره(  نماینـده 
مأمـوران شـهربانی بـه قاین آمد. در سـال 60 
دو بـار از سـوی منافقین مورد سـوءقصد قرار 

. فتم گر
شـرح مغنی البیـب را در سـه جلـد به فارسـی 
شـرح کامـل کـردم به نـام کاوش هـای نحوی 
و ادبـی کـه تألیـف آن 4 سـال طول کشـید و 
بـه چاپ رسـید که تاکنـون به دلیل اسـتقبال 

زیـاد از آن بـه چاپ چهارم رسـیده اسـت.

برگزاری جشن بزرگ غدیر از سوی ادارهنگاهی مختصربه زندگی و کارنامه  علمی آیت ا... اصفهانی
ورزش و جوانان و هیئت باستانی

 

هیئت باسـتانی و زورخانه شـیرخدا با همکاری اداره ورزش و جوانان و دانشـگاه پیام نور جشـن 
بـزرگ غدیر در شـب عیـد غدیرخم با حضـور دکتر هروی، دکتـر کهن ترابی فرماندار، سـرهنگ 
بـرات زاده فرماندهـی سـپاه ناحیـه قایـن، قرایـی رئیس شـورای اسـتان، دکتـر زردی و حقگو از 
اعضـای شـورای شـهر قایـن، دکتر قطبـی رئیـس اداره ورزش وجوانان و مسـئولین و مدیـران نهادها و 
ادارات و روسـای هیئت هـای ورزشـی و حضـور پرشـور مـردم برگـزار شـد. در این مراسـم قطبی ضمن 
عـرض خیرمقـدم و تبریـک ایـام از زحمـات هیئـت باسـتانی و زورخانـه شـیرخدا به خصوص بـرادران 
تقـی زاده تقدیـر کـرد. هم چنیـن حجه االسـام مسـعودی در مـورد واقعـه غدیـر و مقـام واالی حضرت 
علـی)ع( نکاتـی بیـان نمود. سـپس دکتر هروی بـا تأکید بر ترویـج ورزش در بین تمامی اقشـار به ویژه 
بانـوان، از برگـزاری برنامه هـای فرهنگی ورزشـی، به خصوص برنامه های پهلوانی و باسـتانی تشـکر کرد. 
مرشـدخوانی و مولـودی خوانـی در وصـف حضرت علی)ع( و اجـرای ورزش باسـتانی از دیگر برنامه های 

جشـن بـود. در پایـان از پهلوانـان برتر و قهرمانان باسـتانی کار قاینات تقدیر شـد.

 برگزاری همایش همیاران پلیس و یاوران محله
ایـن همایـش را پلیـس راهـور و پلیـس راه و بـا همـکاری اداره آمـوزش و پرورش و شـهرداری و 
شـورای اسـامی شـهر قایـن برگزار کرد. سـروان کاظمـی رئیس پلیـس راه قاین در این مراسـم 
گفـت: هفتـه ناجـا فرصتـی اسـت که بـا برگـزاری جلسـات و همایش هـا بتوانیـم هم اندیشـی در جهت 
ارتقـاء امنیـت و کاهش حوادث ترافیکی داشـته باشـیم. وی افزود: حوزه شهرسـتان قاینـات دارای حجم 
انبوهی از راه های روسـتایی اسـت که به دلیل گسـتردگی قادر نیسـتیم در تمام راه های روسـتایی حضور 
پیـدا کنیـم و لـذا براسـاس تفاهم نامه وزارت کشـور بین پلیـس و دهیاری هـا از دهیاران به عنـوان راهور 
محلـه و یـاوران محلـه در روسـتاها اسـتفاده می شـود. کاظمـی افـزود: 70 درصـد راه هـای شهرسـتان، 
راه هـای روسـتایی اسـت و 64 درصـد تصادفـات جـاده ای در 13 روز اول مهـر در راه هـای روسـتایی 
بـوده اسـت کـه می طلبـد دهیـاران همـکاری بیشـتری بـا پلیـس راه داشـته باشـند و در اولیـن گام بـا 
انعـکاس نواقـص جـاده ای پلیـس را در ایـن زمینه یاری نماینـد. وی گفت: پلیـس آمادگـی دارد با اعزام 
کارشناسـان بـه روسـتاها آموزش هـای الزم را به عموم مـردم و رانندگان بیاموزد. سـرهنگ کیانی رئیس 
پلیـس راهـور قایـن گفـت: آموزش همیـاران پلیـس را از برنامه هـای نیـروی انتظامی دانسـت و آموزش 
همگانـی دانش آمـوزان و همیـاران پلیـس می توانـد در کاهـش تخلفات و بهبـود وضعیت موجود بسـیار 
مؤثـر باشـد. وی افـزود: طـرح همیـاران پلیـس در ارتقـای فرهنـگ ترافیـک و کاهش حـوادث رانندگی 
بسـیار تأثیرگـذار بـوده و با جدیـت دنبال می شـود و همیاران پلیس به عنـوان بازوی نیـروی انتظامی در 
میـان خانواده هـا و مدرسـه محسـوب می شـوند و امروز مشـاهده می کنیم که همیاران پلیـس در صورت 
مشـاهده تخلفـات رانندگـی از والدیـن خـود بـه آنـان تذکر می دهنـد و این موضـوع نقش مهمـی را در 
رعایـت قوانیـن و مقـررات اجتماعـی و انتظامـی ایفـا می کنـد. رضایی مدیر آمـوزش و پـرورش قاین نیز 
در ایـن مراسـم اظهـار داشـت: مهارت هـای اجتماعـی بخشـی از کار و شـغل ماسـت و دانش آمـوزی که 
مهـارت اجتماعـی نـدارد و راحت طلـب اسـت در درس هم ضعیف اسـت و مـا به همیار پلیـس به عنوان 
یـک مهـارت اجتماعـی نـگاه می کنیـم. وی افـزود: پلیـس مرد روزهای سـخت اسـت و یـک دانش آموز 
بایـد از حـاال بـا روزهـای سـخت کاری یـک پلیـس آشـنا شـود و به عنـوان همیـار پلیس در مدرسـه و 

خانـواده بـا پلیس همـکاری نماید.

گفتگو
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همشهریان گرامی می توانند جهت درج پیامک خود در ایـن 
ستـون و پیگیـری از سوی طنین قاینـات به شمـاره 

0000000 593 3000 پیـامک بـزنیـد.

• شــهردار تهــران گفــت: در مــدت کوتاهــی بزرگتریــن پــروژه خاورمیانه 
متــرو 38 ک م امــا فلکــه بلــوار بامشــاد بعــد چنــد ســال هنــوز ناقــص 

. ست ا

ــراد  ــه نظــرم 3 ای ــی ب ــد شــهرداری خــوب اســت. ول ــای جدی • تابلوه
مشــخص دارد: اول این کــه در کــرج ســاخته شــده، یعنــی یــک 
ــه  ــا اســتان خــارج شــده اســت. دوم این ک ــی از شــهر و ی ــول هنگفت پ
ســتون های خیلــی قطــوری دارنــد )بــه انــدازه تنــه درخــت( کــه ایــن 
هــم خــودش باعــث هزینــه اضافــی و اتــاف هزینــه می شــود، هرچنــد 
شــهرهایی مثــل مشــهد، تهــران و بیرجنــد کــه هفتــه پیــش بــه ایــن 
ــا  ــر داشــتند و ی ــی باریک ت ــن ســتون ها خیل شــهرها ســفر کــردم از ای
حتــی بیشــتر تابلوهــا را بــه چــراغ راهنمــا جــوش داده بودنــد تــا این کــه 
یــک ســتون اضافــی کنــارش بزننــد. ســوم این کــه مــکان نصــب ایــن 
ــب  ــل نص ــا از مح ــیاری از مغازه ه ــت، بس ــی اس ــا غیرکارشناس تابلوه
ــی، چهــارراه  ــدان طالقان ــال  می ــوان مث تابلوهــا ناراضــی هســتند، به عن

ــع و... ــارراه مســجد جام ــازان، چه جانب

ــی  ــگ عموم ــه پارکین ــده ب ــتری، تبدیل ش ــروی دادگس ــاده رو روب • پی
ماشــین ها ... مــا داریــم واســه پیــاده رو جلــو مغــازه عــوارض پرداخــت 

ــران؟ ــگ دیگ ــود پارکین ــه بش ــم، ک می کنی

• اگرچــه زحمــات برخــی عزیــزان بــا نیــت خیــر اســت و قابــل تقدیــر، 
ــًا  روز اول  ــام مث ــبت بعضــی ای ــه مناس ــی ب ــفه آب پاش ــن فلس ــا م ام
ــدر  ــود آب ه ــه می ش ــه ای ک ــر هزین ــدم. عاوه ب ــه نش ــر را متوج مه
ــدر  ــاز آب ه ــویند ب ــد بش ــوند و بای ــف می ش ــین ها کثی ــی رود. ماش م
ــاز آب هــدر  ــد بشــویند ب مــی رود. لبــاس مــردم کثیــف می شــود و بای

ــی رود و.... م

• مــردم روســتای روشــک هم چنــان چشــم انتظار اجــرای شــبکه 
ــتند. ــامیدنی هس ــل آب آش ــل معض ــانی و ح آبرس

• شورا در مقابل مشکات مردم، واکسینه شده است.

• متــن )وطــن دوســتی آری، نژادپرســتی نــه( خیلــی عالــی بــود. درود 
بــر جهــت فکــری نویســنداش.

ــارراه تأمین اجتماعــی  ــاد چه ــات زی ــه تصادف • خواهشــمندیم نســبت ب
ــد. )چــراغ چشــمک زن و ســرعت گیر( ــدام نمایی اق

ــش..  ــران زحمتک ــوص رفتگ ــهرداری و علی الخص ــژه از ش ــکر وی • تش
ــاً شــهرتمیز و  ــرم، خســته نباشــید. واقع ــون گ ــزاد، دم همت دســت مری

ــم! ــی داری زیبای

ــطه  ــان متوس ــا پای ــل را ت ــه تحصی ــی ک ــون اساس ــاف قان ــرا برخ • چ
رایــگان اعــام نمــوده، بــه عناویــن مختلــف مــدارس بــه بخــش 
ــه کار  خصوصــی واگــذار و آن هــا نیــز فقــط اقــوام و بســتگان خــود را ب

مي گیرنــد؟

• سرعت اینترنت همراه اول افتضاح است، چرا مسئولین پیگیری نمی کنند؟

ــی  ــه عموم ــایل نقلی ــه وس ــاز ب ــه نی ــب ک ــه ش ــاعات اولی ــرا در س • چ
ــم  ــل می شــود و تاکســی ه ــه تعطی بیشــتر اســت، متأســفانه واحــد ک

ــد. ــر می آی ــت گی ــه زحم ب

•  خیابانــی کــه قــرار بــود از پشــت بــاغ ملــی کشــیده شــود بــه شــهرک 
ــن  ــیر زمی ــد در مس ــا می خواهن ــد بعضی ه ــد؟ نکن ــی ش ــیمان، چ س

بخرنــد؟ بعــد بــا چنــد برابــر قیمــت معاملــه کننــد.

ــمت  ــه س ــد ب ــال می خواه ــه از کم ــی ک ــای خیابان ــهرداری به ج • ش
بلــوار نوربخــش بکشــد، بهتــر اســت خیابــان پشــت بــاغ ملــی را 

می کشــید تــا بلــوار ســیمان از شــلوغی در بیایــد.

• روی تابلوهایــی کــه جدیــداً نصــب شــده بیرجنــد نقــش حــرم مطهــر در 
مشــهد را دارد همــه جــا هســت خیلــی جالبــه مگــر می شــود؟ مگــر داریم؟ 

آیــا در بیرجنــد هــم بــا همیــن دقــت بــرای قایــن تابلــو نصــب شــده؟
ــتان در راه  ــه زمس ــید ک ــاده باش ــورا آم ــهرداری و ش ــئولین ش •  مس
اســت، نیروهــا آمــاده باشــند بــرای پــل ورودی شــهرک ولیعصرکــه مثــل 
هــر ســال پــر از آب می شــود کــه امســال بــه گــوش مســئولین اســتان 
ــور از آب  ــرای عب ــه ســرآمده( ب ــر ســاکنین ب نرســد )چــون دیگــر صب

گرفتگــی پــل شــهرک

• از مجریــان ســاختمانی طرح هــای دامنــه ابوذر خواهشــمندیم کیســه های 
خالــی مصالــح را در طبیعــت زیبــای منطقه رهــا نکنند.

ــر در  ــن جهــت اجــرای معاب ــرق قای • از حرکــت به جــا و خــوب اداره ب
ــرای همشــهریان  ــرور در شــب ب ــور و م ــه عب ــال 7 ک ــب شــهر، کم قل

ــم.  ــی و تشــکر را داری ــود، کمــال قدران مشــکلی شــده ب

•  شــهرداری خواهشــاً یــک فکــر اساســی جهــت جمــع آوری ایــن همــه 
ســگ ولگــرد در ســطح شــهر برداریــد. واقعــاً زشــت اســت، دانشــجوها و 

ــان؟!؟ ــد درموردم ــی فکرمی کنن ــا چ غریبه ه

جوابیه اداره بهزیستی شهرستان قاینات

ــه  ــردم در مورخ ــرف م ــای ح ــده در پ ــام درج ش ــه پی ــت ب ــا عنای ب
ــد  ــر 14، چن ــتی در کوث ــای بهزیس ــوان خانه ه ــا عن 1394/06/25 ب
ــرو  ــه 1394/06/30 پی ــند دارد و ... در مورخ ــکل س ــت مش ــال اس س
ــر عامــل محتــرم  ــای وطن خــواه مدی ــا جنــاب آق مذاکــره حضــوری ب
ــان کار  ــه اســتحضار می رســاند پای ــی مســکن معلولیــن قایــن، ب تعاون
ســاختمان های احداثــی اخــذ شــده و اســناد منــازل در حــال صــدور 
ــا  ــرای تســویه ب ــون ب ــه برخــی اعضــا تاکن ــی ک ــا از آن جای اســت. ام
تعاونــی اقــدام ننموده انــد، اخــذ ســند بــا مشــکل مواجــه شــده اســت 
کــه مســتقیماً بــه خــود اعضــا برمی گــردد. لــذا می بایســت متقاضیــان 
بــه تعاونــی مراجعــه و پــس از تســویه حســاب، معرفــی نامــه خــود را 

ــد.  ــی دریافــت نماین ــرای دریافــت ســند از تعاون ب

اســفند   14 در  صفــار  غالمحســین 
1338 در قایــن دیــده بــه جهان گشــود 
و چــون تولــدش مصــادف بــا ســوم 
شــعبان بــود، نامــش را غالمحســین 
گذاشــتند. پــدرش بــه شــغل روی گــری 
ــن  ــه همی ــود ب ــغول ب ــری مش و مس گ
جهــت ایــن خانــواده بــه صفــار مشــهور 
در  را  ابتدایــی  تحصیــالت  بودنــد. 
دبســتان پهلــوی و دبســتان ششــم 

بهمــن ســپری نمــود و ســپس در ســال 1351 وارد مدرســه 
ــوت  ــا ف ــی ب ــالت راهنمای ــان تحصی ــد. پای ــارگاد ش ــی پاس راهنمای
ــال 1354  ــد و در س ــان ش ــار هم زم ــن صف ــوم حس ــدرش مرح پ
ــتی  ــه سرپرس ــرد ک ــروع ک ــی ش ــتان را در حال ــالت دبیرس تحصی
خانــواده ســه نفــری را برعهــده داشــت. روزهــا مشــغول بــه تحصیــل 
ــال 1358  ــرد. در س ــرکتی کار می ک ــب ها در ش ــر و ش ــود و عص ب
ــد.  ــرورش درآم ــوزش و پ ــتخدام آم ــه اس ــم ب ــذ دیپل ــس از اخ پ
ــت  ــگاه ها نتوانس ــی دانش ــی و تعطیل ــالب فرهنگ ــوع انق ــل وق به دلی
ــه  ــاز ب ــاس نی ــال احس ــس از ده س ــردازد. پ ــل بپ ــه تحصی ــه ادام ب
ــت در  ــود، توانس ــد ب ــی عالقه من ــه ریاض ــون ب ــود و چ ــل نم تحصی
ــر  ــوان دبی ــال 76 به عن ــود و از س ــول ش ــان قب ــگاه فرهنگی دانش
ــس شــد. از ســال  ــه تدری ــن مشــغول ب ریاضــی دبیرســتان های قای
1377 در کنــار تدریــس بــه همــکاری بــا ســازمان حــج و زیــارت بــه 
عنــوان مدیــر کاروان هــای زیارتــی ســوریه و عتبــات عالیــات و عمــره 
مشــغول شــد. در ســال 87 پــس از بازنشســتگی از آمــوزش و پرورش 
دفتــر زیارتــی »صفــار« را تأســیس نمــود. وی بــه شــعر عالقــه دارد 
و ســروده هایی نیــز دارد و هــم اکنــون افتخــار عضویــت در انجمــن 
ادبــی بزرگمهــر قایــن دارد. وی پــس از شــرکت در آزمــون کنکــور 
رشــته ریاضــی، هم اکنــون در رشــته مهندســی عمــران مشــغول بــه 

ــت. ــروده های وی اس ــی از س ــل یک ــعر ذی ــت. ش ــل اس تحصی

»اکمال دین«

امر خـدا در پـی اکـمال دین
وحـی بیـامد بـه رسول امین

جمـله حجـاج به بـحر غدیر
گـرد هـم آینـد ز بـرنا و پـیر

تل بلنـدی کـه همی کوه شد
چـون که جـهاز شتر انبوه شد

رفت بر آن صاحب ختم رسل
مظهر حق حامی دین عقل کل

یـاد خـدا بـا سخـن آغاز کرد
راه رسـالت بـه ابـد بـاز کـرد

دست علی را بگرفت آن رسول
حیـدر کـرار و همسـر بـتـول

بـعد منش هست شما را ولـی
جمـلـه خـالیـق کند او رهـبـری

هر که مرا دوست، علی رهبر است
از هـمه امـت گل من بـرتـر اسـت

جـمـله بـه بیـعت همه آماده اند
بـخ بـخ ، هـمـه سـر داده انـد

هـر کـه کند بیعت خود بـا علی
شـمع وجـودش بـشـود مـنجلی

وقـت خطـر خفت بـه بستر علی
بـهـر یـتیمان شـده یـاور عـلـی

شیعه شـروعـش زغـدیـر آمـده
بـعد نـبـی نـور مـنیـر آمـده

حق علی و غیر علی نیست حق
او شده در ظلمت شب چون فلق

وصـف غـدیـر از دل صفار بود
قـطـره ای از زمـزم گـفتـار بـود

 کارگــروه آب،کشــاورزی و منابــع طبیعــی بــا حضــور مســئولین 
شهرســتانی در 3 محوریــت اعطــای مجــوز برداشــت آب از 
ــورات  ــت ام ــمه، جه ــاد سرچش ــتای امیرآب ــرج روس ــوه ب ــمه ک چش
ــن و برق رســانی  ــا ســاخت کشــتارگاه دام قای کشــاورزی، موافقــت ب
ــد.  ــزار ش ــداری برگ ــم در فرمان ــتای َمَی ــنتی دام روس ــد س ــه واح ب
بخشــدار مرکــزی در ایــن جلســه بــا بیــان این کــه چشــمه کــوه بــرج 
امیرآبــاد بــا 12 لیتــر در ثانیــه آب از زمیــن جوشــش می کنــد اخیــراً 
توســط امــور عشــایری لولــه ای بــه طــول 700 متــر بــرای انتقــال آب 
بــرای شــرب دام انجــام شــده اســت و باتوجــه بــه این کــه آب تبخیــر 
ــردد و  ــی برمی گ ــه ســفره های زیرزمین ــم ب ــدار کمــی ه شــده و مق
ــی در  ــاورزی حت ــت کش ــردم درخواس ــته، م ــه از گذش در آن منطق
حــد تأمیــن علوفــه دارنــد، درحــال حاضــر هیچ گونــه کشــاورزی در 
ــردم  ــت و مهاجــرت م ــه محرومی ــدارد و باتوجــه ب ــه وجــود ن منطق
بــه شهرســتان های دیگــر بــرای کســب معیشــت، باتوجــه بــه لــزوم 
ــی  ــرد. بیک ــورت گی ــدی ص ــه ج ــه توج ــردم در منطق ــدگاری م مان
ــل  ــبتاً قاب ــت نس ــوده دارای کیفی ــوش ب ــمه خودج ــزود: آب چش اف
ــه  ــای منطق ــه گرم ــه ب ــی از آب باتوج ــی اســت و بخــش بزرگ قبول
تبخیــر می شــود کــه لــزوم اســتفاده بهینــه از آب مدنظــر می باشــد. 
مهنــدس ســجادی مدیــر جهادکشــاورزی قاینــات در ایــن کارگــروه 
بــه خشکســالی های اخیــر و کاهــش  باتوجــه  اظهــار داشــت: 
بارندگــی و این کــه بیشــتر دشــت های شهرســتان بــا مشــکل 
مواجــه شــده اند بایــد از وضعیــت آب موجــود در بخــش کشــاورزی 
ــاری  ــتفاده از آبی ــا اس ــیم و ب ــته باش ــتفاده را داش ــت اس و دام نهای
ــه  ــوز زمین ــذ مج ــا اخ ــده و ب ــی ش ــای کارشناس ــن و طرح ه نوی
ایجــاد مانــدگاری عشــایر در ایــن منطقــه فراهــم شــود و هم چنیــن 
پیشــنهاد می گــردد بــه منظــور اســتفاده بهینــه از ایــن منبــع آبــی 

ــای توجیهــی مناســب  ــه طرح ه ــی کشــاورزی و ارائ ــا ایجــاد تعاون ب
ــد. در ایــن  ــه عمــل آی ــرداری مناســب ب در بخــش کشــاورزی بهره ب
ــن  ــای نوی ــا روش ه ــمه ب ــن چش ــتفاده از ای ــوز اس ــا مج ــروه ب کارگ

کشــاورزی موافقــت شــد.
 دومیــن موضوعــی کــه در ایــن کارگــروه مــورد بررســی قــرار گرفــت 
موضــوع کشــتارگاه دام قایــن بــود کــه از ســال 1378 بــا ســفر مقــام 
ــا اجــرای ایــن کشــتارگاه موافقــت  معظــم رهبــری بــه شهرســتان ب
ــتارگاه  ــدازی کش ــرای راه ان ــان ب ــفر ایش ــی از س ــود و مبلغ ــده ب ش
ــه گفتــه رئیــس اداره تولیــدات دامــی  ــود امــا ب دام مصــوب شــده ب
ــن  ــته و چندی ــی داش ــد طوالن ــتارگاه رون ــن کش ــاورزی ای جهادکش
ــوز  ــا هن ــد ام ــتارگاه آمدن ــن کش ــدازی ای ــرای راه ان ــرمایه گذار ب س
ــه  ــه این ک ــاره ب ــا اش ــی ب ــت. رئوف ــیده اس ــی نرس ــه نهای ــه مرحل ب
ــر  ــتارگاه حاض ــن کش ــدازی ای ــرای راه ان ــرمایه گذاران ب ــی از س یک
ــاد  ــل ایج ــر مراح ــون اکث ــت و تاکن ــده اس ــرمایه گذاری ش ــه س ب

ــی از  ــت: یک ــت، گف ــده اس ــام ش ــتارگاه تم ــن کش ــدازی ای و راه ان
ــرار  ــرمایه گذار ق ــر راه س ــر س ــت ب ــادی اس ــدت زی ــه م ــائلی ک مس
دارد، بحث هــای مربــوط بــه محیط زیســت اســت کــه امیدواریــم در 
ــت همــکاری را باتوجــه  ــن کارگــروه اداره محیط زیســت هــم نهای ای
ــبک و  ــتان در دام س ــروری اس ــب اول دامپ ــات قط ــه قاین ــه این ک ب
ــند.  ــته باش ــتارگاه داش ــن کش ــدازی ای ــد، در راه ان ــنگین می باش س
باقــری ســرمایه گذاری کــه بیشــتر راه هــای ایجــاد و راه انــدازی 
کشــتارگاه قایــن را طــی کــرده اســت بــا بیــان این کــه بــا راه انــدازی 
ایــن کشــتارگاه بــرای 250 نفــر بــه صــورت مســتقیم و غیرمســتقیم 
ــا  ــم ب ــئولین ه ــه مس ــد ک ــذا می طلب ــود ل ــاد می ش ــتغال ایج اش
ــاون  ــی مع ــند. امین ــته باش ــتری داش ــکاری بیش ــرمایه گذاران هم س
ــدار قاینــات در ایــن جلســه خواســتار همــکاری محیط زیســت  فرمان
بــا ایــن ســرمایه گذار شــد. ســومین موضوعــی کــه در ایــن کارگــروه 
مــورد بحــث قــرار گرفــت موضــوع برق رســانی بــه واحدهــای ســنتی 
محلــه دامــداری روســتای َمِیــم بــود کــه بخشــدار نیمبلــوک بــا ارائــه 
ــه و  ــن منطق ــداری در ای ــال دام ــد فع ــود200 واح ــی از وج گزارش
وجــود 3500 دام ســبک و 1500 دام ســنگین و باتوجــه بــه این کــه 
شــغل مــردم ایــن منطقــه دامــداری اســت خواســتار برق رســانی بــه 
واحدهــای دامــی ایــن منطقــه شــد. گلچیــن افــزود: مــا بایــد یــک 
ــردم در روســتاها داشــته باشــیم و  ــدن م ــرای مان ــرم تشــویقی ب اه
ــه همــت مســئولین شهرســتان در ســال های  ــه ب ــه این ک باتوجــه ب
گذشــته آب بــه دامداری هــا داده شــده اســت، لــذا در زمینــه 
ــم.  ــتان داری ــئولین شهرس ــکاری مس ــه هم ــاز ب ــم نی ــانی ه برق رس
در ایــن کارگــروه بــا مجــوز برق رســانی بــه محلــه دامــداری ســنتی  
میــم بــا همــکاری مالکیــن در تأمیــن هزینــه خدمــات برق رســانی و 

ــه صــورت مشــروط موافقــت شــد. ب

بررسی سه موضع در کارگروه آب،کشاورزی و منابع طبیعی قاینات:

 احداث کشتـارگاه دام در قـاین با اشتغـال زایی 250 نفـر

ــن از  ــور قای فالحــی مســئول بســیج دانشــجویی دانشــگاه پیام ن
دیــدار جمعــی از مســئولین دانشــگاه پیام نــور، اعضــای شــورای 
پایــگاه و مســئول دفتــر بســیج دانشــجویی قایــن بــا خانــواده شــهید 
ــجوی  ــهید دانش ــن ش ــی، اولی ــمی ثالث ــیدمحمد هاش ــجو س دانش
ــر داد. شــهید  ــه در روســتای ورزگ ســاکن هســتند، خب اســتان، ک
ــهید دانشــجوی  ــن ش ــی اولی ــمی ثالث ــیدمحمد هاش ــجو س دانش
اســتان در رشــته پزشــکی دانشــگاه علــوم پزشــکی مشــهد مشــغول 
ــران  ــام حســن ته ــادگان ام ــال 1360 از پ ــود. وی در س ــل ب تحصی
ــهادت  ــق ش ــان عاش ــد. چن ــزام ش ــور اع ــرب کش ــای غ ــه جبهه ه ب
بــود کــه بی درنــگ بــه خــط مقــدم جبهــه رفــت و 13 اردیبهشــت 
ــه درجــه  ــاره ب ــت ترکــش خمپ ــر اصاب ــر اث ــوان ب 60 در جبهــه مری
رفیــع شــهادت نائــل آمــد. مســئول دفتــر بســیج دانشــجویی قاینــات 
در ایــن دیــدار بــا بیــان این کــه شــهدا ســرمایه های معنــوی کشــور 
ــی  ــد معرف ــل های جدی ــژه نس ــردم، به وی ــه م ــد ب ــه بای ــتند ک هس
شــوند، گفــت: شــهدا، جــان خــود را نثــار کردنــد تــا مــا در آســایش 
ــاد  ــد ی ــا بای ــه م ــان این ک ــا بی ــم. احمــدی ب و آرامــش زندگــی کنی
شــهدا را زنــده نگــه داشــته و ادامــه دهنــده راه آن هــا باشــیم، افــزود: 
ــان  ــون ج ــف مره ــای مختل ــور در عرصه ه ــربلندی کش ــّزت و س ع
ــدی  ــود. احم ــان ب ــدردان آن ــد ق ــه بای ــت ک ــانی های شهداس فش

افــزود: راه شــهدا، راه والیــت و پیــروی از اســالم و حمایــت از اســالم 
و انقــالب اســت و مــا امیدواریــم خداونــد روحیــه از خودگذشــتگی و 
ــواده  ــر و تحمــل خان ــاری هم چــون شــهدا نصیب مــان کنــد. صب ایث
شــهدا قابــل ســتایش اســت و بایــد همیشــه قــدردان خانــواده شــهدا 

باشــیم، سرکشــی و حــل مشــکالت آنــان را فرامــوش نکنیــم و ایــن 
ــا  ــن دیداره ــه ای ــان این ک ــا بی ــم. وی ب ــود می دانی ــه خ راه را وظیف
ــر  ــواده شــهدا را پ ــدران خان ــدان و پ ــی فرزن ــچ وقــت جــای خال هی
ــای  ــه جوی ــت ک ــن اس ــا ای ــه م ــرد: وظیف ــد ک ــرد، تأکی ــد ک نخواه
احــوال آن هــا باشــیم و برکــت زندگــی خــود را در دیــدار بــا خانــواده 
ــد  ــه خــدا را دارن شــهدا می بینیــم. شــهدا باالتریــن درجــه تقــّرب ب
ــان و  ــذل ج ــهدا ب ــت، ش ــر اس ــیار قاص ــهدا بس ــام ش ــان از مق و زب
ــدی  ــتند. احم ــش گذاش ــه نمای ــار را ب ــت ایث ــد و نهای ــال کردن م
گفــت: الزم اســت ارتبــاط خــود را بــا خانــواده شــهدا تقویــت کنیــم. 
ــی  ــواره بازخوان ــد هم ــت و بای ــی اس ــهدا راه زندگ ــه ش وصیت نام
شــود و رســالت بســیج دانشــجویی زنــده نگــه داشــتن یــاد و خاطــره 
شهداســت. ســیدمحمد ثالثــی بــرادر شــهید در ایــن دیــدار بــه بیــان 
ــا بــرادرم بــرای کار  خاطراتــی از شــهید پرداخــت و گفــت: همــراه ب
ــم کــه ایشــان افطــار و ســحری را خودشــان  ــه تهــران رفتــه بودی ب
آمــاده می کردنــد و بــه مــا اجــازه کمک کــردن را نمی دادنــد و 
ــل  ــان تقب ــود ایش ــم خ ــان را ه ــای خوراک م ــام هزینه ه ــی تم حت
ــزود:  ــتای ورزگ اف ــکالت روس ــه مش ــاره ب ــا اش ــد. وی ب می کردن
مشــکالت روســتا از قبیــل ناتمــام مانــدن خانــه بهداشــت روســتا و 

ناتمــام رهــا کــردن گلــزار شــهدا اســت.

خانواده شهید هنوز از روپوش پزشکی سید محمد
 بویش را استشمام می کنند.

فرمانــده نیــروی انتظامــی قایــن در جمــع نمازگــزاران نمازجمعه 
ــی از 10  ــروی انتظام ــه نی ــه هفت ــان این ک ــا بی ــتان ب شهرس
ــی، امنیــت و  ــی و همزبان ــدار پلیــس، همدل ــا شــعار اقت ــاه ب مهــر م
آرامــش آغــاز می شــود، گفــت: بــا نام گــذاری ســال بــه نــام همدلــی 
و همزبانــی دولــت و ملــت از ســوی رهبــری، می توانیــم بگوییــم بــه 
برکــت ایــن همدلــی بیــن مــردم و ملــت خوشــبختانه مــا در کشــور 
جمهــوری اســامی ایــران شــاهد امنیــت بســیار خوبــی در مرزهــای 
ــا داشــتن  ــه اســتان خراســان جنوبی ب کشــور هســتیم، به طــوری ک
ــتان  ــن اس ــوان امن تری ــه عن ــن ب ــا کشــورهای ناام ــرز مشــترک ب م

کشــور معرفــی شــده اســت.
ســرهنگ امیرآبــادی زاده افــزود: همــه افــراد جامعــه در ایجــاد امنیت 
بایــد دخالــت کننــد و ایجــاد امنیــت تنهــا وظیفــه پلیــس نیســت و 

مــردم هــم نقــش مهمــی در امنیــت کشــور دارنــد. وی ایــن امنیــت 
ــی  ــی و انتظام ــای نظام ــا نیروه ــردم ب ــای م ــون همکاری ه را مدی
دانســت و گفــت: در ســایه ایــن همــکاری و تعامــل مــا توانســته ایم 
ــفیات  ــدی کش ــش 35 درص ــا افزای ــاری ب ــال ج ــه اول س در 6 ماه
و افزایــش26 درصــدی دســتگیری خرده فروشــان موادمخــدر در 

شهرســتان مواجــه باشــیم.
ــت: در  ــات گف ــردم قاین ــکر از م ــا تش ــن ب ــادی زاده هم چنی امیرآب
حــوزه راهنمایــی و رانندگــی خوشــبختانه در 6 ماهــه نخســت ســال 
ــات  ــته و در تصادف ــی نداش ــات فوت ــهر تصادف ــطح ش ــاری در س ج
جــاده ای بــا کاهــش 17 درصــدی مواجــه بوده ایــم کــه ایــن نشــان 
ــا  ــکاری ب ــی و هم ــی و رانندگ ــن راهنمای ــه قوانی ــردم ب ــه م توج

ــی اســت.  ــروی انتظام نی

 فرمانده نیروی انتظامی قاین: همه جامعه درایجاد امنیت باید دخالت کنند

انتخاب رئیس جدید هیئت فوتبال قاین

مســعود شــریف زاده به عنــوان سرپرســت هیئــت فوتبــال 
ــا  ــه ب ــه ای ک ــی جلس ــد. ط ــوب گردی ــن منص ــتان قای شهرس
حضــور رئیــس اداره ورزش و جوانــان، پیشکســوتان، مربیــان و 
داوران ورزش فوتبــال در محــل مجموعــه امیــن زاده برگــزار شــد، بــه 
خواســته اعضــا ســه نفــر کاندیــد شــدند کــه مســعود شــریف زاده بــا 
ــد. ــوب گردی ــال منص ــت فوتب ــت هیئ ــوان سرپرس ــر آرا به عن حداکث

كسب مقام اول مسابقات كاراته كشور توسط 
دانشجوي سماواحد قاینات

بــه گــزارش روابــط عمومــي دانشــگاه آزاد اســامي قاینــات، 
ــم  ــا حضــور ســرمربي تی ــي ب ــم مل ــي تی ــه انتخاب مســابقات کارات
ملــي ســبك هاي آزاد کاراتــه و رئیــس کمیتــه المپیــك و نائــب رئیــس 
ــاي  ــام رده ه ــوان در تم ــان و بان ــروه آقای ــه در دو گ ــیون کارات فدراس
ــد در  ــزار ش ــا)ع( در مشــهد برگ ــام رض ــاد ام ــبت می ــه مناس ــني ب س
گــروه بانــوان خانــم ســعیده کوچکي نــژاد دانشــجوي تربیت بدنــي ســما 
ــا و در رده بزرگســال مقــام اول را کســب  واحــد قاینــات در بخــش کات

ــن مســابقات دســت یافــت. ــه مــدال طــا ای نمــود و ب

ستون ادبی

از سوی جمعی از مسئولین دانشگاه پیام نور، اعضای شورای پایگاه و مسئول دفتر بسیج دانشجویی قاین صورت گرفت: 

 دیـدار با خانـواده دانشجوی شهیـد هاشمی ثالثی، اولیـن شهیـد دانشجوی استـان
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پیام تبریک رهبر انقالب به تیم ملی فوتسال بانوان

ــاب را  ــم انق ــر معظ ــک رهب ــام تبری ــان، پی ــر ورزش و جوان وزی
ــزارش  ــه گ ــرد. ب ــاغ ک ــت اب ــوان فوتسالیس ــت بان ــرای موفقی ب
ــان در مراســم تجلیــل از  ایســنا، محمــود گــودرزی وزیــر ورزش و جوان
ملی پوشــان فوتســال بانــوان ایــران اظهــار کــرد: مــن مایلــم در این جــا 
پیــام تبریــک رهبــر معظــم انقــاب را بــه مناســبت ایــن قهرمانــی بــه 
شــما اعــام کنــم. او ادامــه داد: مقــام معظــم رهبــری از ایــن قهرمانــی 
اظهــار خرســندی کردنــد و مــن هــم از جانــب ایشــان ایــن پیــام تبریک 

ــم. ــاغ می کن ــما اب ــه ش را ب

محکومیت انتشار مطالب علیه اصل حج
 در فضای مجازی 

ــات  ــاوری اطاع ــات و فن ــی وزارت ارتباط ــورای فرهنگ نشســت ش
بــا حضــور معــاون توســعه مدیریــت، هماهنگــی و امــور پشــتیبانی 
وزیــر ارتباطــات و رئیــس شــورای فرهنگــی ایــن وزارتخانــه برگــزار شــد 
ــا و  ــاک من ــه غمن ــر محکوم کــردن فاجع ــن نشســت عــاوه ب کــه در ای
ــار  ــف بار، انتش ــه تأس ــن حادث ــدگان ای ــا مصیبت دی ــدردی ب ــام هم اع
مطالــب در فضــای مجــازی علیــه فریضــه حــج نیــز محکــوم اعــام شــد. 
مهــدی راســخ رئیــس شــورای فرهنگــی وزارت ارتباطــات گفــت: حــج 
ــا وقــوع ایــن چنیــن حوادثــی، اصولمــان را  از واجبــات دیــن اســت و ب
ــوادث  ــن ح ــا چنی ــزرگ ب ــف ب ــن تکلی ــد ای ــم و نبای ــا نمی گذاری زیرپ
ــر  ــرد و ب ــرار گی ــن، ق ــن و مخالفی ــرداری معاندی تلخــی، موجــب بهره ب
ــای  ــب در فض ــار مطل ــی و انتش ــوای جعل ــه محت ــاس هرگون ــن اس ای

مجــازی علیــه ایــن فریضــه الهــی محکــوم اســت.

درگذشت تنها خلبان ایرانی
 بازمانده  از جنگ جهانی دوم 

ــده از  ــی بازمان ــان ایران ــا خلب ــرآورده، تنه ــی ف ــان محمدتق کاپیت
ــته  ــی، روز گذش ــان ایران ــن خلب ــی دوم و قدیمی تری ــگ جهان جن
بــر اثــر کهولــت ســن در منــزل شــخصی خــود از دنیــا رفــت. وی کــه 
ــه  ــت ک ــی اس ــتمین خلبان ــی  و هش ــده، س ــد ش ــال ۱۲۹۵ متول در س
ــه کار مشــغول شــد. وی در هشــتم اســفند  ــران ب ــی ای ــروی هوای در نی
۱۳۱۲ کار خــود را به عنــوان خلبــان نیــروی هوایــی ایــران در فــرودگاه 
مهرآبــاد تهــران آغــاز کــرد. کاپیتــان فــرآورده از معــدود خلبانــان ایرانــی 
اســت کــه تجربــه شــرکت در جنــگ جهانــی دوم را نیــز دارا بــود. دوم 
مهــر ۱۳۹۱ امیــر ســرتیپ خلبــان حســن شــاه صفی در مراســم تقدیــر 
از خلبانــان شــرکت کننده در عملیــات ۱۴۰ فرونــدی، از کاپیتــان 

ــرآورده نیــز تجلیــل کــرد. محمدتقــی ف

مقایسه تصویری تعداد حاضرین در سخنرانی 
احمدی نژاد و روحانی در سازمان ملل

حســن روحانــی، بــه نمایندگــی از ملــت ایــران در اجاســیه عمومی 
ــن  ــن، ای ــر آنای ــزارش خب ــه گ ــرد. ب ــخنرانی ک ــل س ــازمان مل س
ــران  ــی در قامــت رئیــس جمهــوری اســامی ای ســومین حضــور روحان
ــع  ــگاه مواض ــن جای ــار در ای ــژاد 8 ب ــود. احمدی ن ــل ب ــازمان مل در س
ــه  ــوط ب ــر مرب ــر زی ــود. تصوی ــرده ب ــان ک ــل بی خــود را در ســازمان مل
ــخص  ــر مش ــه در تصوی ــور ک ــت. همان ط ــور اس ــخنرانی رئیس جمه س
ــک  ــای دیپلماتی ــوی هیئت ه ــاس از س ــای اج ــر صندلی ه ــت، اکث اس
ــه ســخنان او  ــر می باشــد و نماینــدگان کشــورهای مختلــف ب جهــان پ

ــد.  ــوش می دهن گ

تصویــر زیــر هــم مربــوط بــه حضــور محمــود احمدی نــژاد در ســازمان 
ــورها  ــایر کش ــدگان س ــیاری از نماین ــال های بس ــت. در آن س ــل اس مل

ــد.  ــرک می کردن ــالن را ت ــژاد س ــخنرانی احمدی ن ــگام س هن

عکس نوشت: 
تسلیت امیر کویت به روحانی

ــدو ورود  ــت در ب ــر کوی ــاح« امی ــد جابرالصب ــاح احم ــیخ صب »ش
ــدار در  ــعه پای ــت توس ــزاری نشس ــالن برگ ــه س ــی ب ــر روحان دکت
ســازمان ملــل فاجعــه منــا و کشته شــدن شــماری از مــردم ایــران را بــه 

ــت.  ــلیت گف ــورمان تس ــور کش رئیس جمه

کسب عنوان برتر دومین جشنواره شریف کاپ 
دانشگاه صنعتی شریف طرح فودلیست 

ــت  ــه هم ــاله ب ــر س ــه ه ــریف ک ــل ش ــنواره موبای ــن جش در دومی
دانشــکده بــرق دانشــگاه صنعتــی شــریف و کانــون علمــی فرهنگــی 
رســانا برگــزار می شــود برنامــه فودلیســت شــرکت رایــان ســامانه شــرق 
ــن  ــوان بهتری ــات به عن ــاور قاین ــای فن ــد واحده ــز رش ــتقر در مرک مس
ــه  ــن جشــنواره ک ــن از مســابقات شــناخته شــد. ای ــردی ای ــه کارب برنام
ــا حمایــت معاونــت علمــی ریاســت جمهــوری و بنیــاد ملــی نخبــگان  ب
ــردد، در  ــزار می گ ــالیانه برگ ــه صــورت س ــی دانشــگاه شــریف ب و میزبان
دو محــور رباتیــک و تولیــد برنامه هــای کاربــردی موبایــل، مهــارت 
ــه  ــات را ب ــاوری اطاع ــان فن ــوزه نوبنی ــن دو ح ــرکت کنندگان در ای ش
ــا  ــي و ب ــدس بنائ ــت مهن ــا مدیری ــت ب ــم فودلیس ــد. تی ــش می کش چال
بهره گیــری از نیروهــای بومــی اســتان، به عنــوان مرجــع آشــپزی 
و تغذیــه ســالم ایــران، حــدود یــک ســال اســت در مرکــز رشــد 
قائــن مســتقر اســت و در جشــنواره وب ســال ۹۳ کشــور در گــروه 

ــد. ــی ش ــایت تخصص ــن وب س ــس بهتری ــده تندی ــی، برن صنایع غذای

 دستگیری یک نفر به اتهام شکار غیرمجاز

ــی  ــوچ وحش ــک رأس ق ــاز ی ــکار غیرمج ــام ش ــه اته ــر ب ــک نف ی
رئیــس  شــد.  قضایــی  مراجــع  تحویــل  شهرســتان  ایــن  در 
براســاس گــزارش همیــاران  قاینــات گفــت: متهــم  محیط زیســت 
ــادآور  افتخــاری محیط زیســت در منطقــه خضــری دســتگیر شــد. وی ی
شــد: مأمــوران یــگان حفاظــت بــا اخــذ مجــوز قانونــی از مراجــع قضایــی 
ــف و  ــی کش ــوچ وحش ــاخ ق ــدد ش ــک ع ــم ی ــزل مته ــی از من در بازرس
ــدارک  ــناد و م ــراه اس ــم هم ــوی مته ــه خواج ــه گفت ــد. ب ــط کردن ضب
الزم جمــع آوری شــده بــرای رســیدگی قانونــی تحویــل مراجــع قضایــی 

ــد. ــات ش ــتان قاین شهرس

پرداخت بیش از7میلیارد ریال تسهیالت 
اشتغال زایی ازسوی کمیته امداد

ــارد و6۹۰  ــال ۴ میلی ــاز امس ــت: از آغ ــات گف ــه قاین ــر کمیت مدی
ــارد و 8۵۰  ــر و ۲ میلی ــه ۴7۲ نف ــایی  ب ــال وام کارگش ــون ری میلی
میلیــون ریــال وام خودکفایــی بــه ۳7 نفــر از متقاضیــان تحــت حمایــت 
ــات  ــه گزارشــی از اقدام ــا ارائ ــه ب ــی در ادام پرداخــت شــده اســت. فاراب
انجــام شــده توســط ایــن نهــاد در راســتای پرداخــت وام های کارگشــایی، 
افــزود: ســال گذشــته 7 میلیــارد و ۹6۹ میلیــون و ۵۰۰ هــزار ریــال وام 
ــال وام  ــون ری ــارد و 7۹۵ میلی ــی و ۵ میلی ــه ۹8۵ متقاض ــایی ب کارگش
خودکفایــی بــه 8۵ مددجــو تحــت حمایــت ایــن نهــاد پرداخــت شــد. وی 
بــا اشــاره بــه این کــه کمیتــه امــداد بــا پرداخــت وام هــای کارگشــایی و 
ــرد: کاهــش  ــه ک ــد، اضاف ــال می کن ــی را دنب ــداف مختلف ــی اه خودکفای
ــه امــداد و هم چنیــن توانمندســازی خانواده هــا،  وابســتگی مددجویــان ب
از اهدافــی اســت کــه در ایــن زمینــه دنبــال می شــود. وی ادامــه 
داد: پرداخــت وام هــای کارگشــایی موجــب می شــود، هــم مشــکل 
ــی  ــق خودکفای ــازی از طری ــم توانمندس ــده و ه ــرف ش ــان برط مددجوی

آن هــا اتفــاق بیفتــد.

درخشش بانوی قاینی در مسابقات قرآنی

زهــرا راعــی شــریف آباد توانســت مقــام اول مرحلــه اســتانی 
مســابقات قــرآن کریــم وزارت ورزش و جوانــان را در رشــته مفاهیــم 
ــم سراســر کشــور در  ــرآن کری ــد. دومیــن دوره مســابقات ق کســب نمای
ــات  ــث و آی ــظ احادی ــم، حف ــق، اذان، مفاهی ــل، تحقی ــته های )ترتی رش
ــه  ــته( در س ــرآن و دلنگاش ــزء ق ــظ ۱، ۲، ۳، ۱۰، ۲۰ ج ــی، حف موضوع
ســطح جوانــان )۱۵ تــا ۲۹ ســال( ورزشــکاران و کارکنــان ادارات ورزش 
و جوانــان از ســوی وزارت ورزش و جوانــان برگــزار می گــردد، کــه 
مرحلــه اســتانی مســابقات شــامل: ترتیــل، تحقیــق، اذان، مفاهیــم، حفــظ 
ــریف آباد  ــی ش ــم راع ــه خان ــد ک ــام ش ــی انج ــات موضوع ــث و آی احادی
مقــام اول را کســب نمــود و بــه مســابقات کشــوری کــه زمســتان امســال 
برگــزار خواهــد شــد، اعــزام می گــردد. الزم بــه ذکــر اســت رئیــس اداره 
ورزش و جوانــان شهرســتان قاینــات از نفــر برتــر مســابقات قــرآن کریــم 

ــر نمــود. ــه اســتانی تقدی )رشــته مفاهیــم( مرحل

تقدیر از 20 خانواده معظم شاهد ، ایثارگر و 
فعالین سی شب با قرآن و آتش نشانان

ــر  ــا 7 مه ــان ب ــهرداری، همزم ــی ش ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــهید  ــوار ش ــدر برگ ــئولین، از پ ــور مس ــا حض ــانی ب روز آتش نش
ــوار  ــرادر بزرگ ــر از ب ــهرداری، ۳ نف ــاخص ش ــهید ش ــی زاده ش غامعل
ــرآن  ــان ق ــازان و ایثارگــران، ۱۲ نفــر از قاری شــهید و ۱۹ نفــر از جانب
ــران  ــان و ذاک ــر از مداح ــم، ۳۰ نف ــرآن کری ــا ق ــب ب ــی ش ــم س کری
ــور  ــس راه ــی و پلی ــروی انتظام ــهرداری، نی ــکاران ش ــت و هم اهل بی
بازنشســتگان  از  نفــر  یــک  آتش نشــانی،  پرســنل  از  نفــر   ۱۲ و 
ــدا  ــا اه ــان ب ــتاره کاوی ــوردی س ــروه کوهن ــر از گ ــانی و ۵ نف آتش نش
لــوح تقدیــر و کارت هدیــه تقدیــر شــد. هم چنیــن از خبرنــگار صــدا و 

ــد. ــر ش ــز تقدی ــایت نســیم نی ــیما و س س

انجام 246 مورد عملیات امداد و نجات
 توسط نیروهای آتش نشانی قاین 

ــای آتش نشــانان  ــات و تاش ه ــی از زحم ــا قدردان ــن ب شــهردار قای
در زمــان وقــوع حــوادث غیرمترقبــه گفــت: وجــدان کاری و 
مســئولیت پذیری آتش نشــانان الگویــی بــرای همــگان اســت و فــداکاری 
ــع بحــران شایســته  ــال مــردم در مواق ــت از جــان و م ــرای صیان ــان ب آن
ــانی  ــای آتش نش ــی از فعالیت ه ــان گزارش ــا بی ــوروزی ب ــت. ن ــر اس تقدی
قایــن در طــول یــک ســال گذشــته گفــت: ۲۴6 عملیــات توســط 
ــق و ۱۲۴  ــاء حری ــورد اطف ــامل ۱۲۲م ــن ش ــانی قای ــای آتش نش نیروه
ــزود: از  ــت. وی اف ــه اس ــورت گرفت ــات ص ــداد و نج ــات ام ــورد عملی م
۱۲۲ مــورد عملیــات اطفــاء حریــق 8۳ مــورد حریــق خشــک، ۲7مــورد 
حریــق مایعــات قابــل اشــتعال و ۱۲مــورد حریــق وســایل برقــی و گازی 

ــوده اســت. وی ۱۲۴ مــورد عملیــات امــداد و نجــات را شــامل نجــات  ب
ــور و...  ــردن در آسانس ــاده ای، گیرک ــات ج ــی، تصادف ــوه، چاه افتادگ از ک
ــزار شــده در  ــای برگ ــه آموزش ه ــه با توجــه ب ــوروزی در ادام ــرد. ن ذکرک
ــی  ــوری و عمل ــورت تئ ــه ص ــهر ب ــطح ش ــای س ــدارس و مهدکودک ه م
ــا  ــاعت ب ــدت 6۱ س ــه م ــر ب ــته ۱۲7۰ نف ــال گذش ــول س ــت: در ط گف
ــن  ــده اند و هم چنی ــنا ش ــق آش ــاء حری ــه اطف ــای الزم در زمین آموزش ه
ــه  ــز آموزش هــای الزم را ب ــر از پرســنل ادارات و کارخانجــات نی ۳۴۰ نف
ــا  ــه ب ــن در ادام ــهردار قای ــد. ش ــن فراگرفته ان ــانان قای ــت آتش نش هم
ــول  ــت: در ط ــی گف ــای تلفن ــاالی مزاحمت ه ــیار ب ــار بس ــه آم ــاره ب اش
ــانی  ــامانه آتش نش ــه س ــی ب ــم تلفن ــورد مزاح ــته 6۳۰۰ م ــال گذش س
ــی،  ــای تلفن ــداد مزاحمت ه ــن تع ــه ای ــه ب ــه باتوج ــته ایم ک ــن داش قای

فرهنگســازی در ایــن زمینــه ضــروری اســت و مــردم بایــد بداننــد کــه 
ــرانجام  ــر س ــی ب ــع بزرگ ــی، مان ــای غیرواقع ــن تماس ه ــراری ای ــا برق ب
ــا  ــن ب ــهردار قای ــد. ش ــود می آورن ــازمان به وج ــن س ــای ای مأموریت ه
ــت:  ــن گف ــانی قای ــنلی آتش نش ــای پرس ــزات و نیروه ــه تجهی ــاره ب اش
ــت  ــه خدم ــغول ب ــتان مش ــان در شهرس ــر ۱۲ آتش نش ــال حاض درح
هســتند و در راســتای تکمیــل تجهیــزات آتش نشــانی و خدمات رســانی 
بهتــر یــک دســتگاه کامیــون ایســوزو بــا ظرفیــت ۱8 تــن بــا هزینــه ای 
بالــغ بــر ۳ میلیــارد و ۹۰۰ میلیــون ریــال بــا تخصیــص یارانــه از ســازمان 
ــت. ــده اس ــداری ش ــور خری ــای کش ــهرداری ها و دهیاری ه ــاری ش همی
ــره آتش نشــانی شهرســتان  ــداری شــده دای ــزات خری وی از دیگــر تجهی
ــغ۵۲۰  ــه مبل ــن ب ــت ایســوزوی ۵/ ۲ ت ــک دســتگاه کامیون ــز ی را تجهی
ــور،  ــامل )موت ــات ش ــداد و نج ــل ام ــت کام ــد ِس ــال، خری ــون ری میلی
هیرولیــک، قیچــی و...( بــا تخصیــص یارانــه از ســازمان همیــاری 
ــی  ــال و جانمای ــون ری ــارد و 6۰۰ میلی ــغ ۱ میلی ــه مبل ــهرداری ها ب ش
و نصــب ســت امــداد و نجــات بــر روی خــودروی پیــکاب بــا هزینــه ۵۰ 

ــرد. ــام ب ــال ن ــون ری میلی

 مدیر آموزش و پرورش قاین خطاب به دانش آموزان مقطع متوسطه دوم:
برای رقابت در کنکور ثانیه ها را از دست ندهید

در اجــرای برنامــه ســاالنه ســال تحصیلــی ۹۴ - ۹۵، مدیــر 
ــوزان  ــه دانش آم ــی ب ــان توصیه های ــرای بی ــرورش ب ــوزش و پ آم
مقطــع متوســطه دوم در صبحــگاه مــدارس آن هــا حضــور پیــدا 
ــاهد  ــه ش ــتان دختران ــازش از دبیرس ــه آغ ــن برنام ــه ای ــد، ک می کن
ــتان  ــن دبیرس ــوزان ای ــع دانش آم ــی در جم ــود. رضای ــا)س( ب ام ابیه
ــرار  ــیم اند و تک ــا نس ــت: فرصت ه ــاه گف ــد کوت ــر چن ــی ه در لحظات
ــرا  ــد زی ــاب کنی ــید و آن را انتخ ــیدن نترس ــختی کش ــوند از س نمی ش
افــرادی کــه مهــارت اجتماعــی نداشــته باشــند از ســختی می هراســند 
و بــرای رقابــت در کنکــور ثانیه هــا را از دســت ندهیــد و از هــم اکنــون 
بایــد خودتــان را آمــاده کنیــد و ایــن را هــم بدانیــد مــا بــرای این کــه 
ــه اول اســتان  ــات را در کنکــور ب ــه شهرســتان قاین ــد رتب شــما بتوانی

ــم. ــت می کنی ــوا حمای ــام ق ــا تم ــانید ب برس

نواخته شدن  زنگ مهرعاطفه ها در
 دبستان امام حسین)ع(قاین

ــان  ــی همزم ــار همدل ــر در انتظ ــوان مه ــا عن ــا ب ــن عاطفه ه جش
ــه  ــتان دختران ــن در دبس ــورت نمادی ــه ص ــور ب ــر کش ــا سراس ب
ــگ  ــزار و زن ــتانی برگ ــئولین شهرس ــور مس ــا حض ــین)ع( ب ــام حس ام
ــن  ــن در ای ــام جمعــه قای ــه شــد. ام ــن مدرســه نواخت عاطفه هــا در ای
ــا تشــکر از دانش آمــوزان کــه بــا همکاســان نیازمنــد خــود  مراســم ب
ــد، گفــت:  ــزرگ شــرکت کرده ان ــن جشــن ب همــدردی نمــوده و در ای
مــا بــا تأســي از ائمــه معصومیــن بایــد بــه یــاري مســتمندان بشــتابیم 
ــرار داده اســت، در راه  ــا ق ــراي م ــال روزي ب ــد متع و از آن چــه خداون
خــدا انفــاق کنیــم چــرا کــه کمک کــردن باعــث می شــود کــه انســان 
ــد مــال خــود را حفــظ کنــد و باعــث جلوگیــری از باهــا شــود.  بتوان
ســال گذشــته 88 میلیــون و7۰۰ هــزار تومــان توســط دانش آمــوزان 
بیــن  قایــن در جشــن عاطفه هــا جمــع آوری شــد و  و خیریــن 

ــد.  ــع ش ــتان توزی ــد شهرس ــوزان نیازمن دانش آم

افتتاح  پروژه محوطه سازی 
منطقه نمونه گردشگری بزرگمهر

طــی مراســمی بــا حضــور مســئولین اســتانی و شهرســتانی، پــروژه 
ــا  ــی ب ــر قاین ــگری بزرگمه ــه گردش ــه نمون ــازی منطق محوطه س
ــی در  ــید. عرب ــرداری رس ــه بهره ب ــاح و ب ــون افتت ــرد ۴۴۹ میلی هزینه ک
مراســم افتتــاح ایــن پــروژه گفــت: منطقــه نمونــه گردشــگری بزرگمهــر 
قایــن در بیــن ده منطقــه گردشــگری اســتان بیشــترین حجــم ریالــی در 
جــذب اعتبــارات ملــی را داشــته اســت و رقمــی بالــغ بــر ۱ میلیــارد و ۵۳ 
میلیــون تومــان در بحــث اعتبــارات ملــی در ایــن منطقــه هزینــه شــده 
اســت. وی بیــان داشــت: ایــن محوطه ســازی بــا هزینــه ای بالــغ بــر ۴۴۹ 
میلیــون تومــان انجــام شــده اســت. در پایــان از دو نفــر از پیمانــکاران ایــن 

طــرح تقدیــر شــد.

اخبار هالل احمر

سرپرســت جمعیــت هال احمــر قاینــات گفــت: در شــهریور امدادگــران 
ایــن شــعبه بــه حــدود ۱6۵ نفــر از حادثه دیــدگان از ســوانح رانندگــی 
امدادرســانی کرده انــد. یوســفی گفــت: امدادگــرا ن هال احمــر بــر ســر ۴۰ 
ــر از  ــی حاضــر و 6 نف ــات رانندگ ــی خــودرو و تصادف ــم از واژگون ــه اع حادث
ــه  ــدوم را ب ــازی و ۲8 مص ــده را رهاس ــانحه دی ــای س ــینان خودروه سرنش
ــر در محــدوده  ــن در شــهریور ۵ نف ــد. هم چنی ــال دادن ــی انتق ــز درمان مراک
ــان  ــادف ج ــر تص ــر اث ــات ب ــر قاین ــای هال احم ــانی پایگاه ه خدمت رس
ــده اند. ــداوا ش ــرپایی م ــورت س ــدگان به ص ــر از حادثه دی ــد و  ۱۳۱ نف باختن
* سرپرســت هال احمــر قاینــات گفــت: در راســتاي اجــراي برنامــه ارمغــان 
مهــر خیریــن و داوطلبــان هال احمــر قاینــات ۱۰۰۰۰۰۰۰ریــال بــه اجــراي 
ایــن طــرح کمــک کردنــد. یوســفی  هــدف از اجــراي طــرح ارمغــان مهــر را 
ــا  ــزود: ب ــراي دانش آمــوزان نیازمنــد عنــوان کــرد و اف ــر ب تهیــه لوازم التحری
ــر، شــامل یــک بســته کامــل دفتــر  کمــک خیریــن 8۰ بســته لوازم التحری
ــس از شناســایي  ــه و پ ــوز دبســتاني تهی ــک دانش آم ــاز ی ــورد نی ــداد م و م

دانش آمــوزان نیازمنــد بیــن آن هــا توزیــع خواهــد شــد.  

افتخارآفرینی ورزشکاران قاینات در
 مسابقات قوی ترین مردان خراسان

مســابقات قوی تریــن مــرد خراســان بــزرگ، ســوم مهــر در دو گــروه 
ــن مــردان خراســان های  ــا حضــور قوی تری ــو ب ۱۰۵ - و ۱۰۵ + کیل
ــدری  ــات قلن ــتان قاین ــد. از شهرس ــام ش ــی انج ــمالی، رضــوی، جنوب ش
ــته  ــی در دس ــد یعقوب ــو و حمی ــی ۱۰۵ کیل ــته منف ــور در دس و غام پ
مثبــت ۱۰۵ کیلــو شــرکت کردنــد، کــه حمیــد یعقوبــی توانســت مقــام 
چهــارم ســنگین وزن و مســعود قلنــدری مقــام پنجــم در دســته ۱۰۵ - 

کیلــو را کســب نماینــد. 

تجلیل از23زن ایثارگرقاینات

ــان ایثارگــر  ــن در همایــش تجلیــل از زن ــده ســپاه ناحیــه قای فرمان
قاینــات بــا اشــاره بــه نقــش بانــوان در 8 ســال دفــاع مقــدس گفــت: 
زنــان ایثارگــر نقــش بی نظیــری در پیــروزی رزمنــدگان اســام در طــول 
ــا  ــدس ب ــاع مق ــال دف ــی در 8 س ــان قاین ــتند. زن ــی داش ــگ تحمیل جن
ــدند. وی  ــدگان ش ــروزی رزمن ــب پی ــان موج ــی جوان ــت و همراه تربی
ــت،  ــوده اس ــازنده ب ــیار س ــگ بس ــان در جن ــش زن ــه نق ــان این ک ــا بی ب
ــگ و  ــور در جن ــتقیم حض ــور مس ــم به ط ــوان ه ــرد: بان ــان ک خاطرنش
هــم به صــورت غیرمســتقیم و در صحنه هــای مختلــف و در پشــت 
ــا در  ــود م ــوان نب ــش بان ــت و نق ــر حمای ــتند و اگ ــت داش ــه فعالی جبه
ــه  ــه این ک ــاره ب ــا اش ــرات زاده ب ــرهنگ ب ــدیم. س ــروز نمی ش ــگ پی جن
ــا عقانیــت  مــادران و همســران در دوران هشــت ســال دفــاع مقــدس ب
ــه  ــق علی ــای ح ــه جبهه ه ــود را ب ــران خ ــدان و همس ــق فرزن ــا عش و ب
باطــل فرســتادند، گفــت: بانــوان کشــورمان همیشــه پشــتیبان رزمنــدگان 
ــون  ــزود: اکن ــد. وی اف ــل بودن ــه باط ــق علی ــای ح ــام در جبهه ه اس
ــرم و  ــگ ن ــیده و دشــمنان جن ــان رس ــه پای ــگ ســخت دشــمنان ب جن
تهاجــم فرهنگــی دیگــری را بــه راه انداخته انــد. امــروز خاکریــز دشــمن 
ــدان مــا را هــدف  داخــل خانه هــای ماســت و دختــران و پســران و فرزن
قــرار داده اســت و مــادران و خواهــران مــا بایــد به گونــه ای دیگــر وظایــف 
خــود را انجــام دهنــد. وی گفــت: صبــر و بردبــاری و بصیــرت و آگاهــی و 
حضــور شــما در صحنه هــای مختلــف دشــمن را بــه زانــو درآورده اســت 
ــل  ــمن غیرقاب ــرای دش ــردان ب ــادوش م ــوان دوش ــور بان ــن حض و همی
تحمــل اســت. در ایــن مراســم کــه بــه همــت حوزه هــای مقاومــت کوثــر 
و الزهــرا)س( قایــن برگــزار شــد از ۲۳ بانــوی ایثارگــر شهرســتان تجلیــل شــد.

کشف 30 کیلوگرم زعفران تقلبی در قاینات

فرمانــده انتظامــی قایــن گفــت: مأمــوران انتظامــی شهرســتان بــا 
کســب خبــری مبنــی بــر خریــد و فــروش زعفــران در شهرســتان، 
ــس از  ــه پ ــد ک ــط کردن ــنده ضب ــران از دو فروش ــرم زعف ۳۰ کیلوگ
بررســی آن در مرکــز بهداشــت مشــخص شــد، زعفران هــا دارای 
ــادی زاده  ــل مصــرف اســت. ســرهنگ امیرآب ــی و غیرقاب ــگ مصنوع رن
افــزود: ایــن دو فروشــنده دســتگیر و تحویــل مراجــع قضایــی شــدند. 
وی گفــت: فروشــندگان قــرار بــود از محــل فــروش ایــن زعفران هــای 

ــال کســب کننــد. تقلبــی، ۲ میلیــارد ری

استقرار دستگاه حفاری جهت جابه جایی و 
کف شکنی چاه شماره 1 مجتمع محمدآباد پسکوه 

ــق  ــات طب ــتایی قاین ــا روس ــی آبف ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ب
ــود آب  ــع کمب ــوم رف ــه س ــده مرحل ــام ش ــای انج برنامه ریزی ه
ــی  ــکنی و جابه جای ــامل کف ش ــه ش ــکوه ک ــاد پس ــع محمدآب مجتم
چــاه شــماره ۱ اســت در دســتور کار قــرار گرفــت و پــس از برگــزاری 
مناقصــه در اول مهــر دســتگاه حفــاری در محــل حفــر چــاه مســتقر 
شــد. مهنــدس محمــدی در ایــن خصــوص گفــت: ایــن چــاه بــا عمــق 
۱۳۰ متــر در حــال حفــاری اســت و بــا حفــر ایــن چــاه مشــکل کــم 
ــاد پســکوه شــامل ۱۵ روســتا مرتفــع  ــی مجتمــع محمدآب ــی اهال آب
می شــود. وی افــزود : در پــی خشکســالی های ۱7 ســاله اخیــر 
ــاری  ــا حف ــت و ب ــه اس ــر در ثانی ــر از ۲ لیت ــرداری کمت ــی بهره ب دب
ــه  ــر ثانی ــر ب ــه ده لیت ــه ک ــی پروان ــد دب ــاه جدی ــرداری از چ و بهره ب

می باشــد، برداشــت می گــردد.

 آموزش اطفاء حریق به دانش آموزان 

ــا 7 مهــر روز  ــط عمومــی شــهرداری، همزمــان ب ــه گــزارش رواب ب
ــور در  ــا حض ــهر ب ــطح ش ــدارس س ــوزان م ــانی دانش آم آتش نش
آمــوزش  آتش نشــانی  کارشناســان  توســط  آتش نشــانی  ایســتگاه 
ــا  اطفــا حریــق داده شــد و بــه دانش آمــوزان لــوح فشــرده و بروشــور ب

ــد. ــدا ش ــانی اه ــوزش آتش نش ــوع آم موض

اعزام 70 ُمبلغ و ُمبلغه جهت
 اقامه نماز جماعت در مدارس 

مســئول اداره تبلیغــات اســامی گفــت: باتوجــه بــه اهمیــت جایــگاه 
نمــاز و لــزوم نهادینه کــردن ایــن فریضــه الهــی 7۰ مبلــغ و مبلغــه 
از ابتــدای مهــر، بــه مــدارس شهرســتان قایــن اعــزام و مبلغــان اعزامــی 
کار تبلیغــی خــود را آغــاز کرده انــد. حجت االســام احمــد علیپــور  
افــزود: اعــزام مبلــغ بــه مــدارس می توانــد اثــرات مثبــت بســیار زیــادی 
ــر  ــیره پیامب ــاس س ــر اس ــامی ب ــل اس ــگ اصی ــردن فرهن در  نهادینه ک

بزرگــوار اســام و اهــل بیــت داشــته باشــد. 

اخبـار ایـران
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ــا ســرطان وزارت بهداشــت در  ــارزه ب ــق، رئیــس اداره مب ــی مطل عل
مــورد این کــه آیــا میــزان ســرطان در کشــور رو بــه افزایــش اســت 
یــا خیــر، گفــت: میــزان ســرطان بــر مبنــای شــاخص های مختلفــی ارزیابــی 
ــاخص  ــور ش ــن منظ ــرای ای ــتاندار ب ــاخص اس ــن ش ــی مهم تری ــود، ول می ش
ــه ازای هــر 100 هــزار  ــران ب ــق ایــن شــاخص در ای ASR اســت کــه مطاب
نفــر میــزان ابتــا بــه بیمــاری ســرطان در خانم هــا 128 مــورد و در آقایــان 
ــوده کــه ایــن رقــم کمتــر از میــزان متوســط جهانــی کــه در  134 مــورد ب
ــد. وی  ــت، می باش ــورد اس ــا 165 م ــورد خانم ه ــان 205 و در م ــورد آقای م
ــه افزایــش اســت خاطرنشــان  ــروز ســرطان در جهــان رو ب ــزان ب گفــت: می
کــرد: در ســال 2012 میــادی تعــداد مــوارد جدیــد ســرطان در جهــان 14 
ــر افزایــش  ــه 2 براب ــود کــه ایــن رقــم در 18 ســال آینــده ب میلیــون نفــر ب
ــه  ــم رو ب ــن رق ــان ای ــا جه ــب ب ــز متناس ــران نی ــن در ای ــد. بنابرای می یاب
ــی  ــل محیط ــالم و عوام ــی ناس ــیوه های زندگ ــود. وی ش ــد ب ــش خواه افزای
ــرطان  ــه س ــا ب ــم ابت ــل مه ــی از عوام ــه زندگ ــد ب ــش امی ــار افزای را در کن
ذکــر کــرد و گفــت: بایــد بــا اصــاح روش هــای زندگــی و رفــع عــادات غلــط 

ــم. ــاری ســرطان را کاهــش دهی ــه بیم ــا ب ــای ابت زمینه ه
11درصدایرانیهاسیگارمیکشند:

ــیوه های  ــاح ش ــم در اص ــوارد مه ــی از م ــات یک ــرک دخانی ــت: ت وی گف
ــه از  ــند ک ــیگار می کش ــا س ــد از ایرانی ه ــدود 11 درص ــت. ح ــی اس زندگ
ایــن میــزان 3 درصــد مربــوط بــه خانم هــا و 20 درصــد را آقایــان تشــکیل 

می دهنــد.
آنهاافزایشوزندارند:

دکتــر مطلــق بــه یکــی از مــوارد دیگــر در زمینــه اصــاح شــیوه های زندگــی 
ــر از 50  ــی کمت ــت: کم ــرد و گف ــاره ک ــرطان اش ــروز س ــگیری از ب در پیش
ــش وزن  ــی افزای ــای ایران ــد از خانم ه ــتر از 50 درص ــان و بیش ــد آقای درص
دارنــد کــه ایــن بــا افزایــش بیماری هــای غیرواگیــر ماننــد ســرطان ارتبــاط 

مســتقیم دارد.
90درصدازایرانیهامیوهوسبزیبهاندازهکافیمصرفنمیکنند:

دکتــر مطلــق یکــی دیگــر از شــاخص های زندگــی ناســالم را عــدم اســتفاده 
ــرد و  ــر ک ــدار الزم ذک ــه مق ــی ب ــوه و ســبزیجات در خانواده هــای ایران از می
گفــت: میــزان مصــرف میــوه و ســبزیجات بایــد در طــول روز 5 وعــده و یــا 
ــن میــزان مصــرف  ــا فقــط 10 درصــد از خانواده هــا ای 400 گــرم باشــد، ام

را دارنــد. 
35درصدازایرانیهاحداقلفعالیتمطلوببدنیراندارند:

ــا  ــد از ایرانی ه ــده 35 درص ــام ش ــی های انج ــق بررس ــه داد: مطاب وی ادام
ــت  ــز فعالی ــراد نی ــی اف ــته و مابق ــب را  نداش ــی مناس ــت بدن ــل فعالی حداق

ــد. ــام نمی دهن ــه انج ــول هفت ــی را در ط ــی و بدن ــوب ورزش مطل
افزایشآلودگیهواودیاکسیدکربن:

وی در ادامــه بــه عوامــل محیطــی در زمینــه ابتــا بــه ســرطان اشــاره کــرد و 
خاطــر نشــان کــرد: در کنــار شــیوه های زندگــی ناســالم عوامــل محیطــی نیــز 
نقــش مؤثــری در بــروز ســرطان دارنــد کــه یکــی از ایــن عوامــل میــزان بــاالی 
گاز دی اکســید کربــن در شــهرها اســت، بــه طوری کــه میــزان ســرانه تولیــد 
گاز دی اکســید کربــن در شــهرهای بــزرگ هــم اکنــون  بیــش از 7 تــن بــه 
ازای هــر نفــر جمعیــت در یکســال اســت. وی ادامــه داد: ایــن رقــم از متوســط 
جهانــی آن کــه 4.6 تــن بــه ازای هــر نفــر جمعیــت اســت بیشــتر اســت. وی 
ادامــه داد: در زمینــه ذرات کمتــر از 10 میکــرون نیــز در حالــی کــه میــزان 
متوســط جهانــی در شــهرهای بــزرگ 60 میکــرو گــرم در متــر مکعــب اســت 

ایــن رقــم در شــهرهای بــزرگ مــا حــدود 115 میکروگــرم می رســد.

نقشاسترسدرسرطان:
ــرطان ها کار  ــی در س ــل محیط ــش عوام ــی نق ــت: بررس ــق گف ــر مطل دکت
بســیار ســختی اســت، ولــی برخــی مطالعــات نشــان داده، اســترس بــاال بــا 
ــه ایجــاد برخــی از ســرطان ها را  ــدن زمین ــر سیســتم های ایمنــی ب ــر ب تأثی

ــد. ــش می ده افزای
راهکارهایزندگیسالمچیست؟

ــر این کــه راهکارهــای وزارت بهداشــت  ــه پرسشــی مبنــی ب وی در پاســخ ب
ــه ســرطان چیســت، گفــت: در  و دســتگاه های بهداشــتی در زمینــه ابتــا ب
زمینــه رفــع عوامــل محیطــی ماننــد آلودگی هــای هــوا بایــد سیاســت مداران 
حــوزه ســامت و دولــت، اقدامــات مؤثــری انجــام دهنــد ولــی در مــورد رفــع 
شــیوه های غلــط زندگــی نقــش مــردم بســیار پررنــگ اســت. وی ادامــه داد: 
عــدم اســتفاده دخانیــات، داشــتن فعالیت هــای منظــم بدنــی یعنــی حداقــل 
150 دقیقــه در هفتــه فعالیــت متوســط بدنــی داشــته باشــیم، مصــرف میــوه 
و ســبزیجات )400 گــرم در روز( و عــدم اســتفاده از فســت فودها و غذاهــای 
کنســروی نقــش مؤثــری در پیشــگیری در ابتــا بــه بیمــاری ســرطان ایفــاء 
ــه  ــری هســتند ک ــل پیگی ــت: 40 درصــد از ســرطان ها قاب ــد. وی گف می کن

ایــن پیشــگیری بیشــتر بــه شــیوه های زندگــی مرتبــط اســت.
سرطانهایدستگاهگوارشدرصدرسرطانهایکشور:

وی در مــورد میــزان ســرطان ها در کشــور، گفــت: بیشــترین مــوارد 
ســرطان ها خصوصــاً در آقایــان ســرطان های دســتگاه گــوارش، معــده، 
ــز  ــتان نی ــرطان پس ــا س ــه در خانم ه ــه البت ــت ک ــری اس ــزرگ و م روده ب
ــه  ــر این ک ــی ب ــی مبن ــه پرسش ــخ ب ــق در پاس ــر مطل ــت. دکت ــایع اس ش
ــت:  ــود، گف ــه ش ــدی گرفت ــد ج ــرطان بای ــروز س ــی در ب ــه عامت های چ
ــط  ــد خل ــدن مانن ــه از ب ــر نقط ــی از ه ــد: ترشــحات خون ــی مانن عامت های
ــه در  ــر نقط ــوده در ه ــود ت ــوع، وج ــزی از مدف ــی، خونری ــی، ادرار خون خون
بــدن، کاهــش وزن بــه طــوری کــه 10 درصــد از وزن بــدن در مــدت 6 مــاه 
کاهــش یابــد و تعریــق شــبانه از مــواردی اســت کــه بایــد بــه آن توجــه شــده 
ــه  ــد. وی ادام ــه کنن ــص مراجع ــک متخص ــه پزش ــی ب ــرای بررس ــاً ب و حتم
ــن  ــدام از ای ــر ک ــود ه ــی وج ــتند ول ــم هس ــیار مه ــا بس ــن عامت ه داد: ای
عامت هــا بــه ایــن معنــی نیســت کــه فــرد حتمــاً بــه ســرطان مبتــا شــده 
باشــد ولــی بایــد حتمــاً توســط پزشــک بررســی شــود. دکتــر مطلــق ادامــه 
ــد از  ــرا 50 درص ــت، زی ــرگ نیس ــا م ــاوی ب ــت مس ــچ وق ــرطان هی داد: س
ــتند. ــر هس ــودکان درمان پذی ــد در ک ــاالن و 70 درص ــرطان ها در بزرگس س

ــن  ــد ب ــن مع ــزار ب ــن ن ــه ب ــدگان ربیع از بازمان
عدنــان و از بنــی بکــر بــن وائــل بنــی ذهــل ابــن 
ــعود  ــذاری آل س ــت نام گ ــد. عل ــوب می گردن ــیبان محس ش
ــد  ــاء ایشــان، محم ــه جــد اع ــه ســبب این ک ــام، ب ــن ن بدی
ــش را  ــت خوی ــای حکوم ــه پایه ه ــام دارد ک ــعود ن ــن س ب
ــن  ــد اب ــی محم ــه های عقیدت ــات و اندیش ــی تعلیم ــر مبان ب
ــه  ــاً در ناحی ــدان ابتدائ ــن خان عبدالوهــاب تأســیس کــرد. ای
ُدروع از توابــع طائــف زندگــی می کردند و کارشــان کشــاورزی 
ــود. روحیــات جنگجویــی و تجاوزگــری از مشــخصات ایــن  ب
خانــدان بــوده. در پــی دیــداری در ســال های1140ه.ق 
1179-ه.ق، انعقــاد پیمــان بیــن محمــد بــن ســعود و 
ــی حرکــت آل ســعود و  ــن عبدالوهــاب نقطــه اصل محمــد ب
وهابیــت رقــم خــورد. در همیــن ایــام بــا اشــاره محمــد بــن 
عبدالوهــاب ابــن ســعود ارتشــی نیرومنــد و خونریــز از اعــراب 
ــت و  ــای وهابی ــه آموزه ه ــور محرک ــه موت ــکیل داد ک را تش
ظهــور آل ســعود گشــت. پــس از محمــد پســرش عبدالعزیــز 

جانشــین گشــت.

گوشه ای از فجایع بانیان این خاندان در حق مسلمانان:
او در طــی 39 ســال حکومــت، پشــتیبانی محمــد بــن 
عبدالوهــاب را بــه همــراه داشــت کــه موجــب تصــرف 
ــای  ــل و عام ه ــد. قت ــتان گردی ــیعی از عربس ــای وس بخش ه
و  مرعــوب  را  عربســتان  سراســر  عبدالعزیــز  بی رحمانــه 
ــه  ــوان ب فرمانبــردار ســاخت. از درنده خویــی عبدالعزیــز می ت
عنــوان مهم تریــن ســبب اســتقرار امــارت ســعودی و ترویــج 
مســلک وهابیــت نــام بــرد. از نظــر عبدالعزیــز هــر مســلمان 
چــه شــیعه و چــه ســنی واجــب القتــل و مــال و ناموســش 
بــر وهابیــان حــال بــود. از علــل شــهرت بیشــتر عبدالعزیــز 
بــه عنــوان ســنگ بنــای ایدئولــوژی آل ســعود، تصــرف مکــه، 
ــود و از اعمــال ننگینــش ویــران ســاختن  مدینــه و طائــف ب
مشــاهد متبرکــه و قبــور ائمــه و رایــج ســاختن رســوم وهابــی.

ــوان گفــت: از ننگین تریــن صفحــات تاریــخ  ــه جــرأت می ت ب
ــاء در ســال 1217ه.ق و  ــای مع ــه کرب ــه ب آل ســعود، حمل
ــاختن و  ــران س ــدس و وی ــهر مق ــن ش ــی ای ــام اهال ــل ع قت
ــاس  ــی)ع( و عب ــن عل ــین ب ــرم حس ــیدِن ح ــش کش ــه آت ب
ــد و  ــارت گردی ــًا غ ــا کام ــه کرب ــی)ع( به طــوری ک ــن عل ب
خیابان هــای آن آکنــده از کشــتگان گردیــد. وهابیــان در 
کربــا، کشــتگان را برهنــه کــرده، جواهــرات نفیــس، پرده هــا 
و قندیل هــای طــا و نقــره و اشــیاء گرانبهــا و نــذورات مردمی 
را بــه یغمــا بردنــد. اشــیاء غــارت شــده را بر شــتران بــه نجف 
ــف  ــارت نج ــد غ ــان قص ــن، آن ــر ای ــاوه ب ــد. ع ــل کردن حم
ــان بســت،  ــر این ــاری راه را ب ــن ســیاب به را داشــتند، لیک

ــز، ســعود  ــس از عبدالعزی ــد. پ ــه ناچــار عقب نشــینی کردن ب
ــد،  ــام نهاده ان ــر ن ــان، کبی ــارت رســید. او را وهابی ــه ام دوم ب
زیــرا امیــری شــجاع امــا ســفاک و بی بــاک بــود و از نیــروی 
ابتــکار و اراده و ســرعت عمــل کافــی بهــره داشــت. او مدعــی 
تســلط بــر تمــام جهــان اســام بــود جهــان اســامی کــه در 
ایــن زمــان در ســیطره امپراطــور عثمانــی قــرار داشــت. ازیــن 
رو اشــراف حجــاز و بــزرگان عــرب طــی نامه هایــی بــه بــاب 
عالــی )در اســتامبول( خطــر روز افــزون قــدرت وهابیــان را به 
او گوشــزد کردنــد. ســرانجام اســامبول عــزم ختــم غائلــه را 
گرفــت و محمدعلــی پاشــا لشــکر مجهــزی را از مصــر اعــزام 
کــرد تــا ســعودیان و وهابیــون را از بیــخ وبــن برکنــد کــه در 
نهایــت ابراهیــم پاشــا نظــام ایــن دو یعنــی ســعود و وهابیــت 

را برَکنــد.
ــا  ــعود ت ــن س ــی آن محمدب ــان بان ــعود از زم ــله آل س سلس

ــادی ــم می ــرن نوزده ــل ق اوای

سال نام حاکم سعودی
17۶۶-173۵ محمد بن سعود

1۸03-17۶۶ عبدالعزیز بن محمد بن سعود
1۸14-1۸03 سعود بن عبدالعزیز

1۸1۸-1۸14 عبدا... بن سعود
1۸20-1۸19 مشاری بن سعود

ــن  ــن عبدالرحم ــاری ب ــرد( مش ــت ک 1۸34 )40روز حکوم
ــاری مش

1۸3۸-1۸34 فیصل بن ترکی
1۸43-1۸42 خالد بن سعود

1۸۶۵-1۸43 عبدا... بن ثنیان بن ابراهیم
1۸71-1۸۶۵ فیصل بن ترکی

1۸74-1۸71 عبدا... بن فیصل بن ترکی
1۸۸7-1۸7۵ سعود بن فیصل بن ترکی

مجــدداً در ســال 123۵ ه.ق ترکــی پســر عبــدا... بــن ســعود 
ــر را از  ــش مص ــراب، ارت ــی از اع ــاختن جمع ــراه س ــا هم ب
ــی  ــتان فعل ــوی عربس ــته ثان ــد و هس ــرون ران ــتان بی عربس
)عربســتان جدیــد( در اواخــر قــرن نوزدهــم رقــم خــورد. نــام 

ــر شــده اســت. ــل ذک پادشــاهان آن در جــدول ذی
سلسله ابن سعود در دوران نوین از قرن بیستم تاکنون:

      سال                     نام حاکم سعودی
عبدالعزیز بن عبدالرحمن بن فیصل  1902-19۵3

سعود بن عبدالعزیز  19۵3-19۶4
فیصل بن عبدالعزیز  19۶4-197۵
خالد بن عبدالعزیز  197۵-19۸2
فهد بن عبدالعزیز  19۸2-200۵

عبدا... بن عبدالعزیز  200۵-201۵
-201۵               سلمان بن عبدالعزیز

تـاریخچه مختصـر آل سعود 
محمد حسن بسکابادی

دانشجوی دکتری تاریخ و تمدن ملل اسالمی

آلسعود

آمارهای تکان دهنده از دالیل افزایش ابتال به سرطان:

بخوانید و شیوه زندگی خودتان را اصالح کنید
دکتر

ادامه از صفحه یک
دستاوردهای همایش های قبلی در بوته نقد...

جشـنواره ها و همایش هایـی ماننـد جشـنواره های زعفـران بـا اهـداف 
از  اسـتفاده  بـه  می تـوان  جملـه  از  کـه  می شـوند  برپـا  گوناگونـی 
روش هـای نویـن در کشـاورزی، برقـراری ارتبـاط مناسـب بین کشـاورزان 
سـطح  در  نظـر  مـورد  محصـول  جایـگاه  ارتقـا  کشـاورزی،  مروجـان  و 
منطقـه ای، ملـی و بین المللـی و شناسـاندن شـهری کـه جشـنواره در آن 
برگـزار می شـود جهـت جـذب سـرمایه گذار و در کنـار آن نیـز توریسـت و 
گردشـگر و معرفی سـایر قابلیت ها و پتانسـیل های آن شـهر، ایجاد وحدت 
و همگرایـی بیـن طیف هـای مختلف مردم و ایجاد روحیه نشـاط و شـادابی 
در بیـن مـردم اسـت. البتـه همان گونـه کـه ذکر شـد هـدف اصلـی و مهم 
همـان بهبـود و ارتقـا جایگاه محصولی اسـت که جشـنواره بـرای آن برگزار 
می شـود کـه در صـورت برگـزاری مناسـب، اهـداف دیگـری کـه ذکـر آن 
رفـت قابـل تحقـق اسـت.  سـؤالی کـه امـروز مطـرح اسـت این کـه پس از 
برگـزاری چندیـن دوره جشـنواره زعفـران آیـا این جشـنواره که همـواره با 
تبلیغـات فـراوان از جانـب مسـئولین برگـزاری آن برپا می  شـد بـه اهدافی 
کـه بـرای آن تعییـن شـده بـود، دسـت یافتـه اسـت؟ بـه جـرأت می تـوان 
گفـت: خیـر! البتـه بی شـک مسـئولین برگـزاری ایـن جشـنواره ها بـا بیان 
مـوارد و دالیـل متعـدد و انبوهـی ا ز  آمـار، اعـداد، ارقـام و جدول ها مدعی 
برپایـی موفقیت  آمیـز جشـنواره ها و نیـل بـه اهـداف آن حتـی بیشـتر از 
پیش بینی هـای اولیـه و تعییـن شـده می گردنـد؟!  اما اندکی بررسـی دقیق 
مـا را بـه نتایجـی غیـر از آن چـه بیـان می شـود، می رسـاند. در حقیقـت 
بایـد گفـت: ادعـای موفقیت آمیـز بـودن ایـن جشـنواره ها تاکنـون همانند 
داسـتان تیرانـدازی اسـت کـه تیـری را از چله کمـان بی هدف رهـا می کند 
و پـس از اصابـت آن بـه دیوار یا هـر نقطه دیگر، دور آن را دایره ای کشـیده 
و سـپس مدعـی می شـود کـه تیـر را بـه وسـط سـیبل و هدف زده اسـت! 
مسـئولین برگـزاری دوره هـای مختلف کـه اکثراً در دولت هـای نهم و دهم 
برپـا شـد تاکنـون توضیح مشـخصی نداده اند. ایـن همه برگـزاری دوره های 
مختلـف چـه تأثیـری در افزایـش کیفیـت زعفـران، افزایش تولیـد زعفران، 
بهبـود وضعیـت اقتصـاد زعفـران و در نتیجه بهبود معیشـت زعفـران کاران 
و فعـاالن واقعـی ایـن عرصـه و نـه دالالن، تثبیـت جایـگاه قاینـات را بـه 
عنـوان پایتخـت زعفـران )باتوجـه بـه این کـه امـروز می بینیـم بسـیاری از 
شـهرهای کشـور ادعـای ایـن امر را دارنـد(، بهبـود روند بازاریابـی و فروش 
زعفـران، ورود تکنولوژی هـای جدیـد در رونـد کاشـت، داشـت و برداشـت 
زعفـران، ارائـه مقـاالت قـوی علمی در مجـات معتبر و یا چـاپ کتاب های 
معتبـر و قـوی بـه لحـاظ علمـی کـه اصطاحـاً بتوانـد بـه عنـوان منبع در 
دانشـگاه ها و مراکـز معتبـر علمـی بـه کار آید، داشـته اسـت که بـر مبنای 
آن ادعـای موفقیت آمیزبـودن ایـن جشـنواره ها را مطـرح کنند. البته شـاید 
در برخـی حوزه هـا دسـتاوردهایی به دسـت آمده باشـد، امـا اوالً باید گفت: 
کـه ایـن دسـتاوردها تـا چه حـد در راسـتای اهداف اصلـی جشـنواره بوده 
اسـت و ثانیـاً ایـن دسـتاوردها تـا چـه حـد مانـدگار و پایـدار بوده اسـت و 
ثالثـاً آیـا هزینـه ای کـه برای نیـل به ایـن دسـتاوردهای ادعایی مسـئولین 

پرداخـت شـده اسـت ارزش ایـن همـه تـاش را داشـته اسـت. اگـر واقعـاً 
جشـنواره موفقیت  آمیـز و بـرای مسـئولین رده بـاال مهـم بـود، چـرا در هـر 
دوره تأمیـن بودجـه و گرفتن امکانـات برگزاری آن برای مسـئولین قاینات با 
دشـواری های بسـیاری همراه بود و به نوعی کابوسـی وحشـتناک محسـوب 
می شـد. امـا بـه راسـتی دلیل ایـن عـدم موفقیت هـا و درس نگرفتـن از این 
ناکامی هـا و تکـرار آن هـا در هـر دوره چـه بـود؟ ایـن امـر را به طـور خاصه 
می تـوان در عدم داشـتن اسـتراتژی مشـخص و مـدون و یک راهبرد روشـن 
در مـورد برگـزاری جشـنواره زعفـران دانسـت کـه البتـه دلیـل ایـن امر نیز 
همان درگیرشـدن و واردشـدن مسـائل سیاسـی در روند برگزاری جشـنواره 
بـود. متأسـفانه ایـن جشـنواره از همـان دوره اول و بـه خصـوص از دوره دوم 
و در دوران دولت هـای نهـم و دهـم محملـی شـده بود تا مسـئولین رده های 
مختلـف از آن بـرای این کـه عملکـرد خـود را موفقیت آمیـز نشـان دهنـد، 
تبدیـل شـده بـود و البتـه تـا در کنـار آن بـر نقـاط ضعـف خـود سـرپوش 
بگذارنـد، یـا این که برخی از رهگـذر برگزاری این جشـنواره و برخی اقدامات 
ظاهـری و پـرزرق و بـرق امـا پـوچ و توخالـی و عـوام فریبانـه برای خـود نام 
و نشـانی و محبوبیتـی کسـب تـا در زمان هایی مانند موسـم انتخابـات از آن 
بهره بـرداری الزم را نماینـد.  در دوران دولـت قبـل نیـز ماننـد بسـیاری امور 
دیگر، در زمینه برگزاری جشـنواره که اسـتراتژی مشـخص و روشـنی وجود 
نداشـت و صرفـاً هـدف برگـزاری صوری جشـنواره بـرای نیل بـه اهدافی بود 
کـه ذکـر آن رفـت. یک گواه کوچک بـرای این امر، تأسـیس دبیرخانه دائمی 
جشـنواره زعفـران بـود کـه از مصوبـات اولین سـفر اسـتانی دولت نهـم و از 
وعده هـای احمدی نـژاد بـود کـه بـرای آن هیاهـو و تبلیغـات فراوانـی بـه پا 
شـد کـه البتـه مانند بسـیاری دیگر از مصوبـات این دولت و این گونه سـفرها 
نـه تنهـا محقق نشـد بلکه در سـال 90 توسـط دولت احمدی نـژاد در جریان 
آخریـن سـفر به اسـتان، ایـن مصوبـه را ملغی و تصمیـم گرفت تـا دبیرخانه 
بـه مرکز اسـتان منتقل شـود! بـدون آن توضیحی قانع کننده بـرای آن بیان 
شـود و یـا توجهـی بـه اعتراضـات مـردم و مسـئولین قاینـات در ایـن رابطه 
شـود البتـه همـواره مسـئولین دولت قبـل مدعی هسـتند که اقدامـات آنان 
سـبب افزایش چشـمگیر قیمت زعفران شـده اسـت که البته بیشـتر فعالین 
ایـن عرصـه نیـک می داننـد که ایـن افزایش قیمت ریشـه در دالیـل دیگری 
داشـته اسـت و ادعای موفقیت در افزایش قیمت زعفران از سـوی مسـئولین 
دولـت قبـل دقیقـاً داسـتان همـان تیرانـداز و ادعـای موفقیت وی اسـت که 
در ابتـدای مطلـب ذکـر رفت. در حقیقت بایـد گفت: جشـنواره زعفران برای 
مسـئولین دولـت قبـل همانند بازیچه ای بوده اسـت تـا در مواقع لـزوم از آن 

بـرای کسـب نـان و نشـان و رأی بهـره الزم را ببرند.
در ایـن بـاب صحبـت بسـیار اسـت کـه در ایـن مجـال بـه همیـن میـزان 
بسـنده می کنیـم. فقـط در پایـان ذکر ایـن نکته ضروری اسـت که بـا توجه 
بـه برپایـی همایـش زعفـران از سـوی دانشـگاه بزرگمهـر در کمتـر از یـک 
مـاه آینـده، امیدواریـم کـه ایـن بـار حداقـل بـا درس گرفتـن از اشـتباهات 
و ناکامی هـای گذشـته طرحـی نـو در ایـن زمینـه از سـوی مسـئولین اجـرا 
گـردد و بـه دور و تسلسـل باطلـی کـه سال هاسـت در این عرصـه گرفتار آن 

هسـتیم، پایان داده شـود.

نیـز  و  مجلـس  در  برجـام  بررسـی  موضـوع  اخیـر  روزهـای  طـی  در 
دسـت دادن ظریـف و اوباما در فضای سیاسـی کشـور بحث هـای فراوانی 
را برانگیخـت و گروه هـا و افـراد بسـیاری در مـورد آن موضع گیـری کردند، 
کـه نماینـده قاینـات و زیرکوه نیـز از این قاعده مسـتثنی نبود. آن چـه در ادامه 

می آیـد نگاهـی بـه واکنش هـای دکتـر هـروی بـه ایـن دو موضـوع اسـت. 

واکنش هروی به دست دادن ظریف و اوباما:
هروی: هیچ واهمه ای از ارتباطات با دیگر کشورهای جهان نداریم 

/ نباید نگران مخالفت چهار نفر دلواپس در این مورد بود. 

دکتـر هـروی دربـاره دسـت دادن ظریـف 
و  ایـران  برقـراری  احتمـال  و  اوبامـا  و 
آمریـکا گفـت: ایـن حرکت، حرکـت تازه 
عـرف  در  مـا  زیـرا  نیسـت،  عجیبـی   و 
اعـام سیاسـی کشـور  و در  دیپلماسـی 
خودمـان اعـام کرده ایـم کـه ما بـا هیچ 
کشـوری جـز رژیم صهیونیسـتی مشـکل 
نداریـم و در ماه هـای گذشـته نیـز وزیـر 
خارجـه کشـورمان نشسـت های متعددی 
بـا مسـئوالن دولت امریکا داشـته اسـت. 
وی گفـت: اگـر دولـت آمریـکا احتـرام متقابـل کشـور مـا را بپذیـرد و 
منافـع کشـور مـا را زیرپـا نگذارد، اشـکالی در ایـن قضیـه رخ نمی دهد، 
اگـر قـرار اسـت که مـا در عرصـه بین المللـی جایـگاه ارزنـده خودمان را 
پیـدا کنیـم و پرچـم دار یـک اقتصـاد عظیم برای فتـح بازارهـای جهانی 
باشـیم، نبایـد از هیچ کشـوری واهمه داشـته باشـیم. هروی افـزود: ما از 
این کـه بخواهیـم درهـا را بـرای سـرمایه گذاری بـاز و مناسـباتی را آغـاز 
کنیـم، هیـچ واهمـه ای نداریـم و بـدون هیـچ شـکی در قبـال مواجهـه 
و ارتبـاط و مناسـبات بـا کشـورهای دیگـر بـه جـز رژیـم صهیونیسـتی 
نگرانـی و دغدغـه ای نداریـم. وی بـا اشـاره بـه سـفر وزیـر خارجـه هلند 
بـه کشـورمان گفـت: در دیـدار بـا وی به عنـوان رئیـس گـروه دوسـتی 
پارلمانـی ایـران و هلنـد صحبت هـای گوناگونـی داشـتیم کـه هلندی ها 
نیـز اعـام می کردنـد کـه ایـران موقعیـت الزم و تـازه ای را فراهـم کرده 
اسـت کـه همـه کشـورهای دنیـا سـعی دارنـد بـا آن در ارتبـاط باشـند 
پـس بنابرایـن مـا این امتیـاز را از ایاالت متحـده آمریکا نیـز نمی گیریم. 
بـرای  سـرآغازی  ظریـف  حرکـت  ایـن  آیـا  این کـه  مـورد  در  هـروی 
حاشیه سـازی برخـی کـه خـود را دلواپـس می داننـد، نیسـت گفـت: هر 
حرکـت سیاسـی کـه محکم برداشـته شـود قطعـاً موافقیـن و مخالفینی 
دارد، واهمـه مـا نیـز از ایـن نیسـت کـه مخالف داریـم بلکه واهمـه ما از 
ایـن اسـت که آیـا حرکتی کـه برمی داریـم درسـت برمی داریم یـا نه؟ و 
ایـن مسـئله بایـد مـا را نگـران کند نـه این که چهـار نفر اعـام مخالفت 
کننـد. وی خاطرنشـان کـرد: در هنگامی کـه برخی به دنبـال این بودند 
کـه سـفارت های دیگـر را نیـز ببندنـد اما سـفارت انگلسـتان بازگشـایی 
شـد، در عـرف بین الملـل و دیپلماسـی یـک ظرافتـی نهفتـه اسـت کـه 
بایـد ایـن ظرافـت مورد دقت قـرار گیرد، این کـه ما بگوییـم آقای ظریف 
ایـن کار را کـرده اسـت و چرا انجام داده اسـت، درسـت نیسـت زیرا وی 
وزیـر امـور خارجـه اسـت و وظیفـه دارد مناسـبات بـا دیگر کشـورهای 

دنیـا را برقـرار کند.

واکنش هروی به بررسی برجام در مجلس:
هروی: برخی با نگرانی بیش از حد وارد قضیه )بررسی برجام( 

شدند، که برخالف منویات رهبر انقالب است

هـروی در پاسـخ بـه این سـوال که نظر شـما دربـاره گزارش کمیسـیون 
برجـام باتوجـه بـه هشـداری کـه هفتـه گذشـته در نطـق میان دسـتور 
خـود دربـاره سیاسی شـدن احتمالـی این گـزارش داده بودید، چیسـت؟ 
خاطرنشـان کرد: مسـئله برجام مسـئله ساده ای نیسـت و پیچیدگی های 
خـاص خـودش را دارد و تـدارک بیانیـه ای کـه نوشـته شـد و نتایـج 
نمی توانیـم  افـزود:  وی  رسـید.  این جـا  بـه  ماه هـا  طـول  در  مذاکـرات 
بگوییـم یـک شـبه می تـوان متن برجـام را اصـاح کرد یـا این کـه از آن 
طـرف بگوییـم توافـق هسـته ای نقـاط قوت نـدارد امـا کلیـات قضیه این 
اسـت کـه ایـران در ضـرب آهنگ مذاکـرات جهانـی که لحظه بـه لحظه 
پـردازش می شـود، قـرار نیسـت نقـش منفـی ایفا کنـد بلکه قـرار بر این 
اسـت کـه مـا نقـش مثبـت داشـته باشـیم. هـروی تصریـح کـرد: برخی 
دوسـتان بـا نگرانـی بیـش از حـد وارد قضیه شـدند که برخـاف منویات 
رهبـر انقـاب اسـت چرا کـه ایشـان فرمودند: برجـام منجر به این نشـود 
کـه دچـار اختافـات داخلی شـوید و بـه همین دلیـل امیدواریـم که این 
موضـوع، منجـر بـه ایجـاد اختـاف مـا بیـن طیف هـای سیاسـی داخـل 

مجلس و کشـور نشـود.
وی بـا اشـاره بـه رأی گیـری بـرای تصویـب طـرح دو فوریتـی پیرامـون 
برجـام گفـت: مواضع برخی دوسـتان هم چون آقایـان بروجردی و توکلی 
در مجلـس بـه حـق بـود، امـا دیـدگاه بعضـی از دوسـتان دیدگاه هـای 
غیرکارشناسـی و صرفـاً سیاسـی بـود و به همیـن دلیل آن چـه که آقای 
الریجانـی عنـوان کـرد، دیـدگاه میانـه مثبتی بود کـه باتوجه بـه جمیع 
جهـات مطـرح شـد امـا متأسـفانه مـاک قـرار نگرفـت چـرا کـه برخی 
دوسـتان بـه دلیـل حساسـیت بیش از حـد و یا  وسـواس سیاسـی مانع 
از ایـن شـدند کـه مـا بتوانیـم رأی دو فوریتی را به دسـت آوریـم. هروی 
در پاسـخ بـه این سـوال که به نظر عـده ای حضور جلیلی در کمیسـیون 
برجـام، باعث شـده اسـت کـه متن گـزارش نهایی کمیسـیون شـبیه به 
مواضـع وی تنظیـم شـود، گفـت: متن گزارشـی که به مجلس داده شـد 
بـه عنـوان نتیجـه و کارنامـه کمیسـیون، مقبـول کلیـت مجلـس نبود و 
دارای نگاه هـای مثبـت، بینابیـن و حتـی غیرمنصفانـه بـود و بـه همیـن 
دلیـل برخـی دوسـتان از این کـه نظـرات آن هـا در کمیسـیون مدنظـر 
قـرار نگرفتـه بـود آزرده خاطـر شـده بودنـد، البتـه انتظاری غیـر از این 
هـم نبـود، چـون زمانـی کـه اتفاقـی بـه این مهمـی ابعـاد سیاسـی پیدا 
می کنـد، مطمئنـاً بایـد انتظار داشـت کـه چنیـن اتفاقاتی نیـز رخ دهد. 
ایـن عضـو فراکسـیون رهـروان والیت مجلـس در خصـوص این که گفته 
می شـود باتوجـه به غفلتی که در روز تشـکیل کمیسـیون شـد، می شـد 
خروجـی آن را نیـز پیش بینـی کرد؟ گفـت: البته به نکته ظریفی اشـاره 
کردیـد، مـن هـم معتقدم کـه ما اگـر از ابتدا دقـت بیشـتری می کردیم، 
بـرای  را  بسـیاری  روزهـای گذشـته تاش هـای  نبـود کـه طـی  نیـاز 
جمـع آوری امضـا طـرح دو فوریتـی انجـام دهیـم. امـا متأسـفانه برخـی 
دوسـتان گـوی سـبقت را در ایـن قضیه از مـا ربودند، و مـن معتقدم که 
فراکسـیون رهـروان منسـجم عمـل نکـرد و در انتخابـات هیئت رئیسـه 
نیـز ایـن کار را نکـرد چـرا کـه اگر منسـجم عمـل می کرد نمی گذاشـت 

کـه اقلیـت مانـع از خواسـت و اراده اکثریـت مجلس باشـد.

افزایش ساعات کار کتابخانه تخصصی
فرهنگ و هنر شهرداری قاین

ــه تخصصــی فرهنــگ و هنــر شــهرداری قایــن  مدیــر کتابخان
اعــام نمــود، باتوجــه بــه درخواســت اعضــا محتــرم کتابخانــه 
ــاعات کار  ــل، س ــال قب ــق روال س ــده، طب ــاذ ش ــم اتخ و تصمی

ــت. ــش یاف ــا 23 افزای ــه از 7:30 ت کتابخان
وی افــزود: در صــورت متقاضی بــودن افــراد جهــت ارائــه خدمــات 

ــی،  ــراد متقاض ــه از اف ــت نام ــذ رضای ــا اخ ــب، ب ــیفت ش در ش
ــا اشــاره  ــام بــه عمــل خواهــد آمــد. ابوالحســن خزاعی نیــا ب ثبت ن
ــال و 1090.0  ــو فع ــه دارای 1845 عض ــن کتابخان ــه ای ــه این ک ب
ــری،  ــی، هن ــای ادب ــوان در زمینه ه ــاب در 6735 عن ــخه کت نس
موســیقی، نقاشــی، تاریــخ و... می باشــد، گفــت: در آینــده نزدیــک 
بــا تأمیــن اعتبــار نســبت بــه خریــد کتــب و منبــع جدیــد اقــدام 
خواهــد شــد. خزاعی نیــا افــزود: عضویــت و تمامــی خدمــات 
ارائــه شــده در ایــن کتابخانــه رایــگان بــوده و هزینــه ای بابــت آن 

ــردد. ــت نمی گ دریاف

 واکنش هروی به بررسی برجام در مجلس و دست دادن ظریف و اوباما: 

بـرخیدرموضوعبـرجامدچاروسواسسیـاسیشدهانـد
واهمهایازارتباطاتبـاکشورهانـداریم
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