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غار مزداوندمقصدی بی نظیر برای 
گردشگری طبیعی و تاریخی

 کانون های ایثارگران ارتش
 در سراسر کشور ایجاد می شود

4 4 4

سفارش آگهی در هفته نامه مستقل 
ضامن خراسان  با شماره های 

 تلفن 051-38785053-38787289

09155596088
 zamennews@gmail.com :و یا پست الکترونیک

تماس داشته باشید.

هفته نامه )مستقل(

 تاجیکستان
 ایران کوچک

صفحه 2 «

پیامبر اکرم )؟ص؟(
هرگونه احتکاری که به مردم زیان رساندو قیمت کاالرا به ضرر 

آنان گران نماید، خیری درآن نیست.
» دعائم االسالم ج 2 ص 35«

 دوره های آموزشی مقدماتی و تخصصی سخت افزار و نرم افزار 
به صورت خصوصی دوره های تعویض گلس و هارد

 طراحی و
صفحه آرایی

گرافیک و چاپ

طراحی آرم -صفحه آرایی 
نشریه و مجله 

 پوسترهای تبلیغاتی

 شماره تماس:

09152026204
09155236204

امیر سرتیپ دوم ستاد رضا آذریان:

صفحه 3 «

صفحه 4 «

صفحه 2 «

صفحه 3 «

صفحه 3 «

گزارش ضامن خراسان از دغدغه  ها و حال و هوای مردم:

 گرانی بنزین ؛
بهانه  ای برای فرصت  طلب  ها

از خودمان شروع کنیم

تشکیل شعب ویژه جرائم و تخلفات 
انتخاباتی  در خراسان رضوی

گذری بر مشکالت مردم سرخس

گنبد حرم رضوی

 نظرات و انتقادات و پیشنهادات 
خود را  در خصوص  هفته نامه ضامن 

خراسان  لطفا به شماره 3000511211  
پیامک کنید.

پذیرش نماینده و خبرنگار
هفته نامه ضامن خراسان درکلیه شهرستان ها، شهرها، بخش ها و مراکز دهستان های استان خراسان رضوی نماینده، 

خبرنگار و بازاریاب فعال می پذیرد.
شماره تماس: 05138785053 ـ 05138787289

شماره همراه: 09155596088

انتخابات و مردم ساالری دینی
محسن نصرپورـ  مدیر کل صدا و سیمای خراسان رضوی

دموکراسی  ــان  ارک مهمترین  از  یکی  انتخابات 
مجلس  انتخابات  یعنی  رو  پیش  انتخابات  است. 
شورای اسالمی همانند گذشته از اهمیت ویژه ای 
برخوردار بوده و محور بسیاری از تصمیم گیری ها 

و قانون گذاری ها و برنامه ریزی ها می باشد.
در  اسالمی  انقالب  پنجم  دهه  آغاز  در  بحمدا... 
آستانه برگزاری سی و هشتمین انتخابات در نظام 

جمهوری اسالمی ایران هستیم، 
-  میانگین حضور مردم در انتخابات بعد از انقالب 

اسالمی 60  درصد بوده است ونسبت به کشورهای غربی وضع ایران بهتر می 
باشد و رکوردی که در جمهوری اسالمی ایران برای حضور مردم در انتخابات 

ثبت شده است رکوردی بسیار خوب است.
- حکومت جمهوری اسالمی یک الگوی بدیع و رقیب حکومت های لیبرال 

دموکراسی بوده و از نظر الگوی حکومتی هماوردی می کند.
- انتخابات آینده که در آغاز گام دوم انقالب برگزار می شود بسیار مهم است. 

امام یک  این فرمایش  امام خمینی )ره( فرمودند: میزان رای ملت است.   -
و  سازی  بستر  ایجاد  ملی  رسانه  وظیفه  و  است  نورانی  و  ساز  دوران  راهبرد 

ظرفیت سازی برای تحقق این نگاه بلند امام)ره( است.
ایشان  رویکرد  و  حرکت   و  نگاه  همواره  هم  اسالمی  انقالب  معظم  رهبری 
تاکید  و بر حضور گسترده و حداکثری مردم  این مهم بوده است  بر  منطبق 

داشتند.
- انتخابات پیش رو نیز همانند سایر صحنه های حضور مردم، یک جشن ملی 
است و نقش اصحاب رسانه و خصوصا صدا وسیما  برای ایجاد این حال و هوا 
بی بدیل می باشد و حضور باشکوه مردم در انتخابات پیش رو نشان دهنده 

مقبولیت و مشروعیت برای نظام است.
رسانه و انتخابات / بایدها و نباید : 

1. تالش برای حضور و مشارکت گسترده مردم به عنوان مهمترین راهبرد 
اصحاب  رسانه 

به ویژه رسانه ملی است 
2. تالش برای برگزاری انتخابات با شکوه با توجه به اولین انتخابات در گام 

دوم انقالب و اهمیت این موضوع 
3. تبیین  و ارائه دیدگاه ها و راهبردهای امام راحل )ره( و مقام معظم رهبری 

)مدظله العالی( در خصوص انتخابات مجلس شورای اسالمی 
4. ترویج و ارتقای مفهوم مردم ساالری دینی و تبیین نقش مهم مردم در تعیین 

سرنوشت و اداره کشور
5. بیان آثار و نتایج مهم داخلی و بین المللی برگزاری باشکوه  انتخابات 

6. آگاهی بخشی و اعتماد سازی نسبت به سالمت و قانونمندی انتخابات و 
انعکاس شفافیت و امنیت انتخابات

رای  و  کاندیداها  جهت  انتخاباتی  های  شاخصه  ارتقاء  و  سازی  فرهنگ   .7
دهندگان از جمله : 

قوانین  به  پایبندی  نظام،   مصالح  و  قانونمندی  و  نظام  مشروع  وجهه  حفظ 

ادامه در صفحه 2

پذیرش خبرنگار در شهرستان سرخس
هفته نامه ضامن خراسان،سرخس از بین عالقه مندان نماینده، خبرنگار و بازاریاب فعال در دو شهر سرخس و مزداوند و 
کلیه روستاها با درآمد مکفی پذیرش می کند. عالقه مندان تقاضای خود به همراه معرفی نامه از یکی از ادارات، شوراهای 
کیوسک  تحویل  را  آمــوزان(  دانش  )برای  مدارس  چنین  هم  و  محل  روحانی  یا  جمعه  امام  دفتر  ها،  دهیاری  اسالمی، 

مطبوعاتی واقع در چهار راه طالقانی مقابل پاساژ شمس بدهند.
رضا آتش فراز نماینده هفته نامه ضامن ـ سرخس. شماره تماس: 09158278303

استخدام بازاریاب مطبوعاتی
 به چند نیروی مجرب و پویا در حوزه بازاریابی رسانه نیازمندیم . تلفن تماس: 09155596088

دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی عنوان کرد؛

اوسک زعفران گامی مؤثر در مسیر حفظ صنعت و میراث ایرانی
در مبحث رونق تولید فاصله بسیاری میان حرف تا عمل وجود دارد

تریبــــــون آزاد
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اجتماعی-اقتصادی

صدراه باریک

 عطاریانی
کــاالی  ایــن  قیمت  ــش  ــزای اف و  بنزین  ــرای  ــاج م
قیمت  اعالم  از  هفته  چند  گذشت  با  استراتژیک 
هاست  زبان   سر  بر  همچنان  متأسفانه  آن  جدید 
و  حـــوادث  نــاخــوشــایــنــد،  اتــفــاقــات  ــه  چ اینکه  و 
نمی گنجد  گزارش  این  در  داد  روی  اغتشاشاتی 
اما نمی توان از حرف و حدیث های مردم، گالیه ها 
گــزارش  ایــن  در  نگفت.  سخن  آنــان  انتظارات  و 
نشستیم؛  مردم  مختلف  اقشار  صحبت های  پای 
تأملی  قابل  و  شنیدنی  حرف های  که  عزیزانی 

زدند.

وجدان و ترحم «

جلوتر  مسافران،  از  یکی  که  بــودم  تاکسی  ســوار 
پولش  باقیمانده  گرفتن  هنگام  شد.  پیاده  من  از 
کم  چرا  راننده  آقــای  گفت  و  شد  متعجب  بسیار 
گفت:  بــود  میانسال  مــردی  که  راننده  گرفتی؟ 
که  نیست  قــرار  اما  دارم  خبر  شــده،  گــران  بنزین 
کرایه  با  من  کنیم.  گرانفروشی  همدیگر  به  هم  ما 
کم، قانع هستم و معتقدم برکت در انصاف است، 
بسیاری  کنیم  رحم  هم  به  همه  اگر  که  این  ضمن 
اگر  شود.  می  رفع  نیز  جامعه  موجود  مشکالت  از 
و  کند  تعیین  عادالنه  را  کاالهایش  قیمت  کاسب 
بیشتر  برکتش  کنید  بــاور  دهــد،  خرج  به  انصاف 
بنزین  گرانی  با  برخی  که  حیف  اما  شد  خواهد 
گویی دنبال فرصت و بهانه  ای بودند تا اجناسشان 

را به هر قیمتی که دلشان می خواهد بفروشند.

صف  های طویل بنزین «

صف  های تشکیل شده خودرو ها در مقابل جایگاه 
 های بنزین از سئواالهایی است که اغلب مردم می  
خبرنگار  به  سوخت  جایگاه  متصدی  یک  پرسند. 
ضامن خراسان گفت: این صف  های طویل به هیچ 
وجه نشانه کمبود بنزین نیست و همه جایگاه ها به 
به  خودروها  زیاد  صف  اما  دارند  بنزین  کافی  اندازه 
این دلیل است که برای سوخت گیری باید از کارت 
شده  باعث  همین  و  کنند  استفاده  سوخت  سهمیه 
هنوز  بمانند.  جایگاه  در  را  بیشتری  زمــان  مدت  تا 
خودشان  سوخت  ــارت  ک از  استفاده  در  خیلی ها 
که  را  آن  رمــز  کد  ها  برخی   حتی  و  دارنــد  مشکل 
این  با  چهار  رقم آخر کد ملی می  باشد نمی  دانند. 
بنزین   گرانی  دلیل  به  که  هستند  زیادی  عده  حال، 
سوخت کمی داخل باک خودرو می  ریزند و در نتیجه 
وارد  دوبــاره  شوند  می  مجبور  کوتاهی  مدت  از  پس 

جایگاه های سوخت شوند.

اگر مالیا ت  ها دقیق گرفته می  شد   «

های  حرف    می  توان  مردمی  های  صحبت   میان  در 
و  فرهنگی  فردی  که  رستمیان  کرد.  پیدا  را  جالبی 
چندی  گوید:  می   است،  حرفه  ای  خوانی  روزنامه 
پیش در روزنامه ها خواندم که معاون وزیر بهداشت 
افزایش  درصــد   10 فقط  سیگار  مالیات  اگر  گفت 
می  یافت نیازی به گرانی بنزین نبود؛ مافیای سیگار 

نگذاشت قیمت دخانیات افزایش یابد.
درشت  دانه  از  بتوانند  ما  کشور  در  اگر  معتقدم  من 
همه  بگیرند،  مالیات  درستی  به   ها 
بودجه  کسری  از  اعم  کشور  مشکالت 
خواهد  مرتفع  کمبودها  سایر  و  دولت 
براحتی  کار  این  که  بینیم  می   اما  شد 

انجام نمی  شود.  

اختالس  ها را تمام کنید  «

ــرای اخــتــالس  هــا گــویــی تمامی  ــاج م
و  شدن  گرفتار  شاهد  روز  هر  و  نــدارد 
اختال س گران  از  عــده  ای  دستگیری 
شهروند  منصوری  هستیم.  کشور  در 
بجای  کــاش  ای  گــویــد:  مــی   مشهدی 

جلوی  توانستند  می   بودجه  کمبود  و  بنزین  گرانی 
نشویم.  وضعیت  این  دچار  تا  بگیرند  را  ها  اختال س  
متأسفانه گرانی بنزین باعث شده است خیلی  ها به 
همین بهانه کاال و حتی دستمزد خدمات فنی و... 
را افزایش دهند و تا گالیه می  کنی می  گویند بنزین 
گران  با  چرا  که  است  این  سئوال  حاال  شده!  گران 
کردن بنزین، این بهانه را به عده  ای داده  ایم که هر 

کاری می  خواهند با قیمت  ها بکنند؟

چه باید کرد «

گویی قرار نیست تب حرف    گرانی بنزین در جامعه 
و  ســرد  که  شهروندی  مسعودی  امــا  کند  فروکش 
گرم روزگار را چشیده و 70 سال از عمرش گذشته 
می  گوید: ما با گرانی ها کنار آمده  ایم و به همه جور 
وضعیت عادت کرده  ایم. ما که هر روز با گرانی یک 
کاال: مرغ، گوجه فرنگی، پیاز و سیب زمینی، گوشت 
که  بپذیریم  باید  مواجهیم،  و...  حبوبات  نان،  قرمز، 
کاری از دست ما ساخته نیست و مدیران و مسئوالن 
همین  در  ــد!  دوزن می   و  می  برند  خودشان  کشور 
ماجرای بنزین که بدون هیچ پیش  برنامه و خبری آن 
را گران کردند نشان دادند که برای مردم ما ارزش و 

احترامی قائل نیستند.

طرح  های ضربتی و دائمی «

های  تیم   که  هستیم  ایــن  شاهد  بنزین  گرانی  با 
بازرسی و نظارت بر بازار، حسابی وارد کار شده  اند و 
دنبال گرانفروشان هستند اما سئوال مردم این است 
کارگران  از  درخشانی  بوده  اید ؟  کجا  حال  به  تا  که 
بازنشسته گفت: حرکت بازرسان و تعزیرات حکومتی 

در برابر گرانی بسیار قابل تقدیر است اما چرا هر گاه 
حضورشان  عــزیــزان  ایــن  می  شــود  ملتهب  جامعه 
پررنگ  تر می  شود؟ در این اوضاع اگر کسی از گرانی 
 ها شکایتی داشته باشد ضمن کاغذبازی و رفت و آمد 
به ادارات ذی  ربط از کار و زندگی باز می ماند. این 
با  مقابله  در  امر  مسئوالن  دارند  انتظار  مردم  روزها 
گرانی پس از افزایش قیمت بنزین بدون اغماض و با 
شدت و قدرت بیشتری برخورد کرده تا اعتماد مردم 
را جلب کنند. باید اذعان کنم متأسفانه اغلب برنامه  
مقطعی  صورت  به  گرانی  با  مقابله  طرح   های  و  ها 
اجرا شده و پیگیری و تداوم اثرگذاری نداشته است 
و همین باعث شده تا مردم نسبت به این گونه طرح  

ها بی  اعتماد شوند.

بهانه  های واهی  «

عده  ای در فضای موجود، به بهانه قیمت جدید بنزین 
متأسفانه یکه تازی می  کنند. شهروندی می  گوید: 
برخی  تعرفه  و  هزینه  اخیرًا  چرا  بدانم  مایلم  خیلی 
خدمات فنی نظیر تعمیر لوازم برقی و منزل و یا تعمیر 
یافته  افزایش  تعمیرکاران  از  برخی  توسط  خــودرو 
جواب  در  کنی  اعتراض  وقتی  اینکه  جالب  و  است 
چه  بنزین  گرانی  آخر  شده!  گران  بنزین  گویند  می  
ربطی با این قضیه دارد؛ متأسفانه برخی با بهانه  های 
واهی و با فرصت طلبی به مردم اجحاف می  کنند.  
امیدوارم هر کسی در هر کسب و کاری که هست به 
حق خود قانع و مشتری مدار باشد نه مشتری گریز. 
در این شرایط باید به هم رحم کنیم و بدانیم که ترحم 
اینکه  به  مشروط  شد  خواهد  ما  مشمول  خداوند 

انصاف و عدالت را سرلوحه کارهایمان قرار دهیم.

 سید محمد امامپور
خراسان  تجارت  و  معدن  صنعت،  خانه  دبیرکل   
زعفران)بانک  اوســک  شدن  فعال  گفت:  رضــوی 
جهانی زعفران( قابل تقدیر است و امیدواریم که با 
کشورها،  تمامی  در  اوسک  های  نمایندگی  ایجاد 
کاری کنیم که زعفران ایرانی به نام دیگر کشورها 

به خصوص اسپانیا تمام نشود.
چالش  دو  ــا  ب ــران،  ــ ای امـــروز  اقــتــصــاد  در  تولید 
متغیر  است.  روبه رو  غیرقابل کنترل  و  قابل کنترل 
تصمیم گیری  داخلی،  چالش های  قابل کنترل، 
در  که  است  داخلی  نادرست  سیاست  های  و   ها 
شده  معروف  »خودتحریمی«  به  روزانـــه  ادبــیــات 

است.
معلول  کشور،  در  تولید  بخش  مسائل  از  بسیاری   
و  اداری  ساختارهای  و  داخلی  قوانین  مقررات، 
اجرایی بروکراتیک است. قوانین اساسی اقتصاد 
مانند قوانین پول، مالیات، کار، تأمین اجتماعی، 
نظام بانکی و بسیاری از قوانین دیگر سال هاست 
که سخن از اصالح و تحول آن ها زده می شود اّما 
خبری از تغییر نیست و شواهد نشان می دهد که 
حرف  میان  بسیاری  فاصله  تولید  رونق  مبحث  در 
رأس  در  همچنان  اقتصاد  دارد.  وجــود  عمل  تا 
دو  حدود  در  ایران  اقتصاد  و  است  کشور  مسائل 
سال اخیر، مسیر پر ماجرا و دشواری را طی کرده 
از  آن  عالئم  که  اخیر  ارزی  شــوک  مانند  اســت؛ 
بازارهای  سایر  بر  مرور  به   و  شد  آغاز   96 زمستان 
متوسط  و  ضعیف  طبقه  معیشت  البته  و  اقتصادی 

گذاشت. اثر  جامعه 
خصوص  به  کشور  اقتصادی  شرایط   ،97 سال  از 
در حوزه صنعت بسیار متفاوت شد که امسال نمود 
برجام،  از  آمریکا  خــروج  با  و  داشــت  هم  بیشتری 
 5 اقتصادی  های  بنگاه  گردش  در  سرمایه  میزان 
متأثر  صــادرات،  به  وابسته  واحدهای  و  شد  برابر 
با  را  اولیه  مواد  و  شدند  برجام  از  آمریکا  خروج  از 
دریافت  سختی  به  هم  آن  و  باالتری  های  هزینه 
کردند. دیگر مشکل عمده نیز بحث کاهش قدرت 
خرید مردم بود که در این رابطه تالش شده است 
برنامه  تولید  حــوزه  در  فعلی  شرایط  با  متناسب 
استان  وضعیت  آخرین  با  رابطه  در  شــود.  ریــزی 
ابراهیمی،  فیروز  با  صنعت  و  تولید  های  حوزه   در 
خراسان  تجارت  و  معدن  صنعت،  خانه  دبیرکل 
در  را  آن  حاصل  که  پرداختیم  گفتگو  به  رضــوی 

ادامه می خوانید؛

ضامن: از آخرین وضعیت واحدهای فعال  «
استان و اقدامات صورت گرفته در راستای 
احیاء واحدهای راکدشده برایمان بگویید؟

ابراهیمی: در خراسان رضوی 5 هزار و 800 واحد 
فنی  ــد  واح  500 و  معدنی  ــد  واح  850 صنعتی، 
که  داریم  مستقیم  اشتغال  هزار   200 با  مهندسی 
در این واحدها سرمایه ای بالغ بر 20 هزار میلیارد 
تومان هزینه شده است؛ هم چنین در بحث احیای 
صنعت  کلینیک  در  واحــد   350 تاکنون  نیز  راکــد 
 54 تاکنون  تعداد  این  از  که  اند  شده  حاضر  استان 
واحد صنعتی راکد به چرخه تولید بازگشته اند و این 
عدد تا پایان سال 98 به 84 واحد خواهد رسید؛ از 
همان  در  درصد   90 شده،  احیا  واحدهای  مجموع 
حرفه قبلی خود و 10 درصد مابقی نیز در دیگر حرفه 

های مورد نیاز فعالیت می کنند.

ضامن: چه اقداماتی در شرایط سخت  «
اقتصادی در راستای افزایش قدرت خرید مردم 

صورت پذیرفته است؟

ابراهیمی: طی سال های 80 تا 95 افزایش حقوق 
ها 12 درصد و افزایش قیمت ها بالغ بر صد در صد 
بوده است و در مقابل قدرت خرید ایرانیان نیز ساالنه 
5 درصد کاهش یافته است که جمع 15 سال آن 75 
درصد می شود؛ باید قدرت خرید با تدبیر مسئوالن 
یک  را  آن  که  تحریمی  سخت  شرایط  در  و  برود  باال 
فرصت ویژه می دانیم، اگر دولت با ملت باشد قطعًا 

بر تمامی تحریم های ظالمانه غلبه می کنیم.
در جلسه با وزیر صنعت، معدن و تجارت بحث ثبت 
و خانه صنعت،  به استان ها واگذار شد  سفارش ها 
این  تحّقق  عامل  رضــوی  خراسان  تجارت  و  معدن 
میزان  سرعت  بــه  کــه  خواهیم  مــی  و  بــود  مــوضــوع 
ثبت  کار  تا  برود  باال  مرکزی  بانک  در  ارز  تخصیص 
امیدواریم  ــود.  ش انجام  خوبی  به  هم  ها  سفارش 
برای  بزرگی  کمک  گرفته  صورت  اقدامات  تمامی 
تولیدکننده، مصرف کننده و هم چنین صادرکننده 

باشد

ضامن: آیا در شرایط سخت اقتصادی می توان  «
مانع گرانی های محصوالت و کاالها شد؟

منتظر  باید  فعلی  شرایط  در  خیر.  قطعاٌ  ابراهیمی: 
باشیم؛  کاالها  و  محصوالت  انــواع  قیمت  افزایش 
که  مجلس  انتخابات  به  مانده  ماه  در3  قوا  ســران 
دغدغه  مردم  و  باشد  آرامش  فضای  در  باید  کشور 

ای برای شب عید و ایام نوروز نداشته باشند، قیمت 
بنزین را 3 برابر کرده و خسارت های زیادی که اکثر 
آنان جبران ناپذیر است را بر مردم تحمیل کردند؛ 
ناکارآمدی  و  تدبیری  بی  از  نشان  وضعیت  ایــن 

مدیران دارد.
درآمد دولت در سال های 84 تا 92 بالغ بر 960 
در  ریال  یک  اندازه  به  آن  تأثیر  اما  بود  دالر  میلیارد 
نرخ  بــردن  بــاال  نیز  ــروز  ام نشد.  دیــده  مــردم  سفره 
بی  ــدی،  درص  40 بــاالی  تورمی  شرایط  در  بنزین 
معتقدم  من  که  است  مسئوالن  از  دیگری  تدبیری 
با وضعیت فعلی امسال نرخ تورم از مرز 50 درصد 

عبور خواهد کرد. 

ضامن: در راستای حفظ محصوالت صنعتی  «
ایرانی همچون زعفران که به نام دیگر کشورها 

تمام می شود چه اقدامی باید کرد؟

ابراهیمی: در سه ماهه نخست سال 2019 ترکیه 
در  فروشد،  می  دستی  فــرش  دالر  میلیارد   1/8
مشابه  و  است  ایران  انحصار  در  آن  بازار  که  حالی 
خصوص  به  صنایع  دیگر  در  را  مشکالت  دست  این 
زعفران شاهد هستیم؛ در بحث زعفران باید مراقب 
دیگر  نــام  به  ایرانی  تمام  محصول  ایــن  که  باشیم 

کشورها به خصوص اسپانیا تمام نشود.
در این رابطه باید بگوییم که اقدام صورت گرفته در 
است  تقدیر  قابل  زعفران  اوسک  شدن  فعال  بحث 
کشور  زعفران  برتر  تولیدکنندگان  جزو  آن  طراح  و 
بوده و امیدواریم که با ایجاد نمایندگی های اوسک 
در تمامی کشورها کاری کنیم که زعفران ایرانی به 
به  اقتدار  با  اوسک  و  نشود  تمام  کشورها  دیگر  نام 

فعالیت خود در راه حفظ این سرمایه ملی بپردازد.
که  است  ایران  در  جهان  زعفران  تولید  درصد   90
در بحث برند و بسته بندی آن هم به وضعیت بهتری 
نسبت به گذشته رسیده ایم، هر چند که تا ایده آل 
ها فاصله داریم و بزرگترین نیاز فعلی، تصاحب بازار 
مصرف بوده که باید ورودی جدی در بحث بازاریابی 

شبکه ای و مویرگی داشته باشیم.

ضامن: ارتباط حوزه صنعت استان در بحث  «
توسعه مراودات تجاری با دیگر کشورها را 

چگونه ارزیابی می کنید؟

کشور   100 از  بیش  با  رضوی  خراسان  ابراهیمی: 
مراودات  اروپا  و  آسیا  ویژه  به  دنیا  مختلف  نقات  در 
تجاری دارد که اگر در حوزه تولید و صنعت نگاهی 
های  موفقیت  به  قطعًا  باشیم  داشته  مقیاس  بلند 

بزرگی دست خواهیم یافت.
محصوالت  درصــد   80 استان،  و  کشور  سطح  در 
ــی  واردات درصــد   20 تنها  و  بــوده  داخــل  تولیدات 
از  بیش  که  شد  موجب  آمریکا  های  تحریم  اســت؛ 
و  کنیم  اعتماد  داخلی  متخصصان  تــوان  به  پیش 
نمونه داخلی را در سطح نمونه خارجی و حتی بهتر 

از آن در داخل کشور تولید کنیم.
هم چنین در حوزه صادرات به لحاظ ریالی کاهش 
درصدی   30 رشد  وزنی  لحاظ  به  و  درصــدی   28
ریالی  ارزش  نیز  ارز  نــرخ  مشکالت  و  داشته ایم 
پایین  را  ایرانی  تولیدکنندگان  تولیدی  محصوالت 
حــوزه  دیگر  مشکالت  وضعیتی  چنین  در  آورد. 
صادرات مانند معضل صادرات ریلی و کمبود واگن 

دیده نمی شود.

شورای محله، تمرینی مؤثر!

آن  ما  فرهنگ  در  خــوب  چندان  نه  ــادات  ع از  یکی 
است که همواره راه حل مسائل خود و پیرامون خود 
را اغلب از دیگران مطالبه می کنیم و کمتر به نقش 
اهمیت  اجتماعی  محلل  یک  عنوان  به  خود  فعال 
فرهنگی  عــادات  خــرده  عــادت،  این  همراه  قائلیم. 

های  افتادن  گره  باعث  مجموع  در  که  دارند  وجود  نیز  همجواری  و  مرتبط 
معموالً  که  این  شوند.  می  و  شده  ما  برای  اجتماعی  امور  در  ای  آزاردهنده 
ما از دیگران و از آن جمله دولت ها می خواهیم که تمامی کارهای خرد و 
کالن ما را انجام دهند، ریشه در چنین عادتی دارد. و آن روایت همیشگی 
ما که دیگران در همه چیز مقصرند اال ما، از جمله همان خرده فرهنگ هایی 

مرتبط با چنین عادت نامطلوبی به شمار می رود. 
در طول زمان که حکومت ها راه خود رفته اند و مردم راه خود، این عادات 
بی  از  شماری  بی  های  نشانه  اند،  شده  افزایی  هم  حکومت  و  مردم  بین 
به  همگان  که  ارند  د  وجود  مطلوب  اجتماعی  هنجارهای  به  مردم  اعتنایی 
طور روزمره از آن ها در عذاب و سوز وگدازیم اما در عین حال می سوزیم و 
می سازیم. فقدان مشارکت های اجتماعی جدی در زندگی جاری ما آسیب 
های فراوانی به زیست آسان و آرام ما رسانده اند اما آستینی راستین برای 
رفع آن ها باال نمی زنیم. از هزار نقص و کاستی کوچک و بزرگ در شهر و 
محل کار خود روزی هزار بار ناله می کنیم لیکن حاضر نیستیم دستی هر 

چند موقت و اندک از نزدیک بر آتش بگیریم.
به این که آیا درست و یا نادرست است که حکومت ها متولی سیر تا پیاز مردم 
باشند و یا هستند کاری نداریم. و به این که حکومت ها وظایف مشخص و 
معینی در برابر مردم دارند نیز کاری نداریم این ها در جای خود بحث شده 
گذرا  ای  اشاره  تنها  سطور  این  نگارش  از  فقط  ما  منظور  جا  این  در  است. 
عادات  و  ها  مسئولیت  وظایف،  به  ای  اشاره  یعنی  است  سکه  دیگر  روی  به 

اجتماعی مردم در برابر حکومت و در برابر یکدیگر.
شورای محالت که از سال 1389 در محالت مختلف مشهد شکل گرفتند 
هر چند گامی کوچک و مقدماتی است اما می تواند به اندازه وسع و قلمرو 
باشند. شورای  نامطلوب فرهنگ اجتماعی ما مؤثر  خود در رفع آن عادات 
محالت با فراخواندن اهالی دغدغه دار هر محله آنان را به مشارکت در حل 
مسائل محله خود دعوت می کند. در گام نخست تفاوت خادمان خدمت بی 
منت به مردم از مدعیان کاذب که همیشه دست ها را به پشت کمر زده و قدم 
زنان از زمین و آسمان محله و شهر خود ایراد می گیرند شناسایی می شوند. 
درگام بعدی معلوم می شود که دغدغه داران مسائل اجتماعی و فرهنگی 
با عافیت جویان چاردیواری دارند، درگام  چه کسانی هستند و چه تفاوتی 
سوم مشارکت و دخالت و نظارت شورا در حل مسائل محله می تواند تمرین 
مؤثری برای مشارکت های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی بزرگتر 
باشد. مشارکت کنندگان و ایفا کنندگان نقش اعضای شورای محله نیز می 
توانند به مثابه الگوهای مطلوبی برای ساکنان، جوانان و بانوان هر محله به 
حساب بیایند شاید اگر روزی نقش شوراهای محله جدی تر از آن چه که امروز 
در جریان است )به علت نوپایی( کارکرد مطلوب خود را در مسائل مبتال به 
ترازهای ملی  پایه های یک مشارکت واقعی در  محالت عماًل نشان دهند، 
مستحکم تر و مؤثرتر گذاشته خواهد شد. بنابراین در برهه کنونی ایجاب می 
کند کسانی که فی الواقع به دو اصل: خدمت بی منت و جامعه مدنی اعتقاد 
و  تأسیس  در  و  نموده  استقبال  محالت  شورای  در  مشارکت  پروژه  از  دارند 
تقویت و حمایت آن ها همت گمارند تا شاید بخشی از آن عادات نامطلوب و 

غیر مسئوالنه در فرهنگ اجتماعی کم کم برطرف شود.
  حسین تبریزنیا

دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی عنوان کرد؛

اوسک زعفران گامی مؤثر در مسیر حفظ صنعت و میراث ایرانی
در مبحث رونق تولید فاصله بسیاری میان حرف تا عمل وجود دارد

گزارش ضامن خراسان از دغدغه  ها و حال و هوای مردم:

گرانی بنزین ؛ بهانه  ای برای فرصت  طلب  ها
غیر  تبلیغات  از  پرهیز  و  انتخاباتی  اخالق  انتخابات،  برگزاری  در  ضوابط  و 
اخالقی منطبق با پروپاگاندای معمول دنیا، جاری بودن گفتار و رفتار سیاسی 
شایسته، پرهیز از نزاع و درگیری و نفرت افکنی نسبت به یکدیگر، پرهیز از ارائه 
وعده های انتخاباتی غیر معمول و غیر قانونی که ظرفیت اجرایی ندارد، بیان 

تخلفات انتخاباتی و مصادیق آن و پرهیز از اسراف و زیاده روی در انتخابات. 
8. ارائه شاخصه ها و افزایش آگاهی های عمومی برای انتخاب اصلح 

9.  بیان نقش و نتایج و برکات انتخاب مجلسی کارآمد و انقالبی و مردمی  
10. حفظ و تقویت روحیه ، امید و فضای خوش بینانه و نشاط الزم در جامعه 

11. تحکیم انسجام و وحدت همه آحاد و اقوام استان 
12. ارائه محتوا در جهت افزایش مقبولیت و مشروعیت مردمی نظام 

از مشکالت و  13. تقویت جایگاه رهبری و تبیین اهمیت وجود آن در گذر 
حیات انقالب اسالمی. 

14. حضور نخبگان دینی و دانشگاهی و افراد دارای وجهه و جایگاه مردمی، 
در صدا وسیما  موثر می باشد.

15. بیان ایثار و جانفشانی مردم در پیروزی و حیات انقالب و ضرورت حضور 
گسترده آنها.

16. رسانه جهت شنیدن و انعکاس نظرات و پیام های مردمی باید در جامعه و 
در بین مردم حضور فعال و جدی و ملموس داشته باشد.  

17. با توجه به مشکالت حوزه اقتصادی و معیشت مردم، و اینکه اخیراً سهمیه 
بندی بنزین و بالطبع اجتناب ناپذیر بودن افزایش قیمت ها، شرایط جامعه را 
تحت تًاثیر قرار خواهد داد، باید با شفاف سازی و تبیین دالیل ایجاد مشکالت 
حوزه اقتصاد، اشتغال و معیشت مردم از طرف تحریم های خصمانه آمریکا، با 
ایجاد روحیه و انگیزه های انقالبی و ارزشی، به افکار عمومی جامعه جهت داد.
18. پرهیز جدی اصحاب رسانه از سیاه نمایی مسائل و مشکالت جامعه، در 
صورت ضرورت، به بیان مسائل با رویکرد آسیب شناسی و ارائه توضیحات و 

راهکارهای الزم از زبان مسئوالن توجه شود.
19. حضور مقامات، مسئوالن و هیات نظارت و کارشناسان عرصه انتخابات 
در برنامه های مرتبط با انتخابات صدا و سیما  برای فرهنگ سازی، آگاهی 

بخشی و اطالع رسانی مهم می باشد.
20. با استفاده از ظرفیت های تخصصی هنری و محتوایی و تولید برنامه های 
خالقانه و پرهیز از برنامه های غیر جذاب، فعالیت رسانه ای الزم در حوزه های 

مختلف گردد.
21. اصل بیطرفی رسانه باید رعایت شود.

22. با توجه به ظرفیت های ایجاد شده در رسانه در حوزه فضای مجازی و از 
طرفی ضریب نفوذ و تأثیر آن باید از فضای مجازی و شبکه های اجتماعی در 

راستای اهداف رسانه استفاده مؤثر گردد.

ادامه از صفحه اول تریبون آزاد



3
شنبه 23  آذر 1398 -17 ربیع االول1441- 14 دسامبر2019 -شماره 11

رواق

فرهنگی و آموزشی

آموزش خصوصی

 نقاشی و طراحی 

روی پارچه 

 مدرس: الهام مفتوحی

با شماره 

09155246428

تماس  حاصل فرمایید

  رئیس السادات
سلسله مطالبی که درباره حرم رضوی و اماکن متبرکه نوشته می  شود تحت 
عنوان رواق در چشم  دید خوانندگان محترم قرار خواهد گرفت. امید است که 

اگر سهو یا اشتباهی در مطالب یافتند به نویسنده یادآوری فرمایند.

گنبد حرم رضوی

چون اولین گنبد حرم رضوی کوچکتر از این گنبد فعلی بوده از این رو پس از 
ساخت این گنبد بر باالی آن و البته با فاصله، آن گنبد قبلی، قّبه نام گرفته و 
اطالق گنبد به همین گنبدی است که از بیرون  حرم می  بینیم. ویژگی  های 
هر یک را بعداً توضیح خواهیم داد. اما هر دو گنبد و حرم را در مجموع، بقعه 
مبارکه می  گویند. اغلب موّرخان و کسانی که بر روی مجموعه حرم رضوی 
کارکرده  اند این گونه سخن خود را آغاز می  کنند که چون ُحمید بن قحطبه 
توِس  فرمانروای  عباسی  منصور  سوی  از  هجری  دوم  قرن  اواسط  در  طائی 
خراسان شد، نسبت به تعمیر و بازسازی عمارتی قدیمی که در باغی در شهرک 
نوقاِن توس قرار داشت اقداماتی نمود و آن را به صورت زیبائی درآورد. از این 
رو این باغ بعداً مشهور به باغ ُحمید بن قحطبه شد. برخی برآنند که قدمت 
این باغ و عمارت به دوره ساسانیان می رسد. سید محمدکاظم امام پس از 
مطالعه مقدمه شاهنامه ابومنصوری می گوید: در سناباِد نوقان در میان باغی 
دایر، عمارتی باشکوه از روزگار ساسانیان برجای مانده که بر روی تاالر مرکزی 
آن گنبدی مرتفع برافراشته  اند که محل زندگی و مقرّ فرمانروائی کنارنگ 
یا مرزبان توس بوده است ) امام، مشهد طوس، ص. 402 (. آقای مهندس 
لباف خانیکی باستان شناس باتجربه مشهد در رابطه عمارت داخل باغ می 
 گوید: کاوش  های باستان شناسی در اطراف حرم مطهر امام رضا علیه السالم 
ضمن تائید اینکه در صدر اسالم در جایگاه حرم مطهر ابنیه و عمارتی بوده این 
احتمال را تقویت کرده که آن عمارت بر روی تپه  ای به بلندای حدود ده متر 
قرار داشته است )لباف خانیکی: دشت توس از دیدگاه باستان شناسی، کتاب 

پاژ ، شمارهای 13 و 14 ، ص. 116(. 
     در سال 193 ق. که هارون برای رفع شورش رافع بن لیث به خراسان و توس 
آمد در این باغ تشریفاتی استقرار یافت و عمرش به پایان آمد در همان عمارت 
دفن شد و از این رو قاطبه علویان از ستم وی رهائی یافتند. مؤلف محترم کتاب 
ارزشمند شمس الّشموس درباره دیدار غیرواقعی هارون و ُحمید بن قحطبه 
قصه  ای نقل می کند که از کم توجهی ناقل محترم حکایت دارد. ایشان از 
کتاب عیون اخبار الرّضا علیه الّسالم نقل می کند که ُحمید به دستور هارون، 
سادات بسیاری را کشته و به درون چاهی انداخته است. در این که همه خلفای 
بنی عباس نسبت به علویان کینه و دشمنی و عداوت داشتند شکی نیست اما 
این که حمید به دستور هارون این چنین کار شنیع و کثیفی را انجام داده باشد 
نادرست به نظر می  رسد، زیرا هارون در سال 148 ق. متولد و در سال 170 
خلیفه شده است در حالی که حمید در سال 158 در دوران کهولت فوت 
کرده است ) احتشام کاویانیان، شمس الّشموس یا تاریخ آستان قدس، صص. 
6 و 7 (.      چند سال بعد، هنگامی که عبداللّ مأمون فرزند هارون الرّشید 
به اقتضای حکومت، تصمیم  یا  اثر مشکالت سیاسی  بر  خلیفه عباسی شد 
گرفت حضرت رضا علیه الّسالم را که بزرگ علویان روزگار خود بود از مدینه به 
مرو دعوت نماید. با ورود حضرت به خراسان و طرح والیت عهدی ایشان، این 
بار مشکل مأمون از سوی عباسیان شکل گرفت و او که عراق و حجاز را از دست 
رفته می دید، آهنگ عراق کرد. از این رو به همراه علی بن موسی علیه السالم 
و وزیر خود یعنی فضل بن سهل سرخسی به سوی توس حرکت کرد. از آنجا 
که راه نیشابور به سرخس و مرو از جائی نزدیک سنگ بست امروزی و حدود 
سی کیلو متری جنوب شرقی نوغان آن روزگار از راه نیشابور به توس جدا می 
 شده است و با آن عجله  ای که کاروان حضرت برای رسیدن به مرو داشته، بعید 
به نظر می  رسد که امام در راِه رفت به توس و نوغان و سناباد رفته باشد و از این 
رو در پذیرش روایاتی که مربوط به این دوره از سفر می  باشد باید اندکی تأمل 
کرد. به هر حال مأمون در راه بازگشت از مرو به سوی عراق در سرخس فضل 
بن سهل وزیر خود را کشت و در نوقاِن توس حضرت رضا را شهید کرد. بی 
جهت نیست که پس از مکر منصور درباره ابومسلم و کشتن وی و مکر هارون 
درباره خاندان برمکی و مکر مأمون درباره فضل بن سهل و شهادت امام رضا، 
بیهقی مورخ شهیر ایرانی و فارسی زبان گفته است: دولت بنی عباس همه بر 

ادامه دارد مکر نهاده  اند.    

وســایــل مـــورد نــیــاز: پــالــت تخم مــرغــی ـ 
کارگاه  ـ  و10  ســایــز6  سرتخت  ــوی  م قلم 
گلدوزی ـ رنگ پارچه رپین تکستایل ـ چسپ 

اورینت)مارک رپین( ـ پارچه ـ موادپفکی.
برای شروع کار، پارچه را در کارگاه گلدوزی 
با  را  پارچه  روی  شده   کپی  طرح  و  بگذارید 
را  اورینت  و  کنید  دورگــیــری  دلخواه  رنــگ 
اورینت  به  که  آبی  )مقدار  کنید  رقیق  آب  با 
باشد(. سه واحد  زیاد  نباید  اضافه می کنید 
مخلوط  اورینت  واحد  یک  با  را  پفکی  مواد 
کنید. میزان پف نقاشی برجسته بستگی به 
هم زدن این مواد دارد. چنانچه این مواد را 
پف  بزنید،  هم  و  کرده  مخلوط  هم  با  بیشتر 
کمتری  به شما می دهد و اگر کمتر  مخلوط 
بیشتر  نقاشی  برجستگی  مــیــزان  شـــود، 

می شود. 
پس از آماده کردن مواد، با تکنیک ضربه ای 
مواد را در قسمت هایی از نقاشی که دوست 

دارید برجسته باشند، گذاشته و به وسیله ی 
کاردک سطح مواد را یک دست کرده تا  پف 
روی  از  را  اضافات  شــود.  یکدست  نقاشی 
سشوار  از  سپس  و  بــرداریــد  نقاشی  سطح 
با  را  سشوار  مواد  این  روی  کنید؛  استفاده 
برجسته  نقاشی  تا  ــد  داری نگه  بــاال  ــرارت  ح
با آب رقیق کنید.  را  توانید رنگ  و می  شود 
به ازای هر سه واحد رنگ، یک واحد اورینت 
پــردازی  سایه  و  آمیزی  رنگ  بــرای  و  بریزید 
سشوار  از  پس  کنید  دقت  کنید.  استفاده 
شدن  ســرد  تا  نقاشی  ــردن  ک پف  و  گرفتن 
کامل آن، رنگ آمیزی را انجام ندهید. برای 
لباس،  روی  در  برجسته  نقاشی  ماندگاری 
نداشته  برجستگی  خیلی  کــه  اســت  بهتر 
که  باشید  مراقب  شستشو  زمان  در  و  باشد 
قسمت های برجسته از لباس جدا نشود و با 
حرارت مالیم و از سمت چپه لباس شستشو 

انجام شود.

گذری بر مشکالت مردم سرخس
  تمدن

عضو شورای اسالمی شهر سرخس گفت: مردم 
نرم  پنجه  و  دست  فراوانی  مشکالت  با  سرخس 
می کنند که یکی از مشکالت عمده این منطقه 
است.  شرب  آب  تلخی  و  ــوری   ش بــاال،  سختی 
معصومه گالوی در گفت و گو با ضامن خراسان 
مرکز  با  سرخس  ارتباط  که  مرگ  جاده  افــزود: 
برقرار می کند، سال ها معطل مانده  را  استان 
و  گرد  داد:  ادامه  وی  است.  نبوده  کارساز  نیز  چکانی  قطره  اعتبارات  و 
در  هوا  بودن  شرجی  تنفسی،   های  بیماری  شیوع  ریزگردها،  و  خاک 
تابستان،  بیکاری و درصد باالی آن، اعتیاد و تکدی گری، کمبود زمین 
مسکونی، بیرون رفت آب های سطحی از شهر در مواقع بارندگی و هم 
چنین خسارت رساندن به مردم، از جمله مشکالت مردم سرخس است 
که هنوز الینحل مانده است و نیاز به پیگیری های مستمر دارد. گالوی 
گفت: یکی دیگر از مشکالت خاص سرخس، تبدیل شدن تعمیرگاه سابق 

اداره امالک آستان قدس به محلی برای تجمع معتادان است.

آموزش نقاشی و طراحی روی پارچه 
   مدرس: الهام مفتوحی

فصل هفتم: نقاشی برجسته         «

اخبار
اخبار مهم استان در دو هفته ای که گذشت

جام  های  رقابت  میزبان  مشهد  رضوی:  خراسان  فوتبال  هیأت  دبیر    
قهرمانان آسیا می شود.

رمز  خدمات  ارائه  ترفند  با  کالهبرداران  فتا:  پلیس  اجتماعی  معاون    
یکبار مصرف متقاضیان را به درگاه های جعلی موسوم به فیشینگ هدایت 

کرده و از حساب طعمه های خود برداشت غیرمجاز می کنند.
  20 آذرماه آخرین مهلت ثبت نام در سایت جاماندگان یارانه حمایتی 

بود.
  مدیر توسعه بازرگانی جهاد کشاورزی خراسان رضوی: بورس پسته با 

هدف حمایت از کشاورزان در این استان راه اندازی شد.
پزشکی  علوم  دانشگاه  پزشکی  تجهیزات  نگهداشت  و  تأمین  مدیر   

مشهد: مشهد در جایگاه دوم تولید تجهیزات پزشکی در کشور قرر دارد.
پیامک  ارســال  کارت  سیم  هزار   4 از  بیش  مقررات:  تنظیم  سازمان    

مزاحم، غیرفعال شد.
می  ایجاد  مشهد،  موسیقی  خانه  مشهد:  هنرمندان  خانه  مدیرعامل    

شود.
  11 هزار و 400 کیلوگرم زعفران خشک از کشاورزان تایباد در شرق 

خراسان رضوی خریداری شد.

امیر سرتیپ دوم ستاد رضا آذریان:

کانون های ایثارگران ارتش در سراسر کشور ایجاد می شود

 موسوی
 ضامن خراسان از راه اندازی کانون های ایثارگران 
ارتش در سراسر کشور در راستای خدمت رسانی 
شایسته تر به این گروه و نیز افتتاح نخستین کانون 
همزمان با دهه مبارک فجر در مشهد خبر می دهد.
مشهد بار دیگر معطر به عطر و بوی شهیدان شده 
و شاهد برگزاری هشتاد و یکمین همایش خانواده 

های شهدا و ایثارگران ارتش بود.
فرمانده  ــان،  ــ آذری ــا  رض ستاد  دوم  سرتیپ  امیر 
قرارگاه منطقه ای شمال شرق نزاجا در گفت و گو 
خانواده  حضور  گفت:  خراسان  ضامن  خبرنگار  با 
شهدا در جمع ارتشیان موجب ارتقا قوت و روحیه 
حفاظت  مسیر  در  بتوانند  تا  شود  می  فرزندانشان 
ایــران  اسالمی  جمهوری  مــرزهــای  از  حراست  و 

قدرتمندتر از گذشته ظاهر شوند.
زنده  انقالب  و  اســالم  تا  رفتند  شهدا  ــزود:  اف وی 
اجازه  هرگز  نیز  شهدا  راه  دهندگان  ادامه  و  بماند 
نخواهند داد که ذره ای از این آب و خاک به دست 
نااهالن بیفتد و خطاب به خانواده شهدا می گوییم 
و  هستیم  فرزندانتان  راه  دهنده  ادامــه  همچنان 

این  دشمنان  و  سودجویان  به  استفاده  سوء  اجازه 
مرز و بوم را نخواهیم داد.

فرمانده قرارگاه منطقه ای شمالشرق نزاجا با بیان 
از  برای  شومی  های  نقشه  همواره  دشمنان  اینکه 
هم پاشیدگی این نظام و انقالب دارند، خاطرنشان 
حرکتی  و  ــدام  اق هرگونه  بدانند  دشمنان  ــرد:  ک
ماند  خواهد  نتیجه  بی  دارنــد  ایــران  ملت  علیه  که 
فرمان  به  گوش  ما  همه  نشست؛  نخواهد  ثمر  به  و 
جهان  مسلمانان  امر  ولی  و  قوا  کل  معظم  فرمانده 
هستیم و هر تدبیری که ایشان داشته باشند را اجرا 
بر  نقش  دشمنان  شوم  های  نقشه  تا  کرد  خواهیم 
آب شود و ملت فهیم و بصیر ایران همواره آگاهانه 
می  حاضر  دشمنان  با  مبارزه  صحنه  در  موقع  به  و 

شوند.
همایش  دوره   6 تا   4 ساالنه  کرد:  تصریح  آذریــان 
مشهد  در  ــش  ارت ایثارگر  و  شهدا  هــای  خــانــواده 
از  میزبانی  افتخار  دوره  هر  در  و  شود  می  برگزار 
120 خانواده معزز شهید و ایثارگر ارتشی را داریم  
که نکته قابل توجه در این همایش ها، برگزاری آن 

در همجواری بارگاه منور رضوی است.

افتخار  دوره   81 در  تاکنون  ما  کــرد:  تأکید  وی 
ایثارگر  و  از 28 هزار خانواده معزز شهید  میزبانی 
میزبانی  ــاده  آم افتخار  با  و  ایــم  داشته  را  ارتشی 
ارتش  شهدای  معزز  خانواده  هــزار   50 تمامی  از 

هستیم.
و  شــهــدا  ــواده  ــان خ ــاروان  ــ ک ســرپــرســت  همچنین 
و  زیارتی  اردوهــای  ساالنه  گفت:  نزاجا  ایثارگران 
ارتش  ایثارگران  و  شهدا  معزز  خانواده  سیاحتی 
در 9 نوبت برگزار می شود که در هر نوبت پذیرای 
با  مشهد  به  سفر   5 است؛  خانواده   100 از  بیش 
حضور بیش از 500 خانواده و 4 سفر به شمال با 

حضور بیش از 400 خانواده انجام می شود.
اردوها  این  در  افــزود:  آذرنیا  حمیدرضا  سرهنگ 
ارتشی  ایثارگران  و  شهدا  هــای  خــانــواده  تمامی 
رضا  امــام  ــارت  زی به  مشهد،  جز  به  کشور  سراسر 
و برای مشهدی ها هم سفر  )ع( مشرف می شوند 
سیاحتی شمال برگزار می شود؛ هر چند که برنامه 
به  اما  داریــم  ها  مشهدی  بــرای  را  قم  زیارتی  سفر 
جهت کمبود فضا و امکانات نتوانسته ایم به مرحله 
مسئوالن  حمایت  با  امــیــدواریــم  و  ــم  درآوریـ ــرا  اج

کشور  زیارتی  شهرهای  تمامی  در  مناسب  فضای 
ایثارگر  های  خانواده  اختیار  در  مشهد  چون  هم 

شهدا و ارتشی قرار بگیرد.
ایثارگران نزاجا  و  سرپرست کاروان خانواده شهدا 
نزاجا  پیگیری فرمانده  و  با تالش  اینکه  بر  تأکید  با 
به طور جد پیگیر راه اندازی کانون های ایثارگران 
ارتش در سراسر کشور در راستای خدمت رسانی 
کرد:  اضافه  هستیم،  بزرگواران  این  به  تر  شایسته 
امیدواریم که تمامی مسئوالن دولت و بنیاد شهید 
چه  هر  تا  بگیرند  ــرار  ق ــش  ارت مسئوالن  کنار  در 
سریعتر این کانون ها فعال شود و در تالش هستیم 
مسئوالن  تالش  و  ها  رسانه  پیگیری  با  بتوانیم  که 
ارتش  ایثارگران  کانون  نخستین  افتتاح  شاهد 

همزمان با دهه مبارک فجر در مشهد باشیم.
ایثارگران  هــای  خــانــواده  که  ایــن  بیان  با  آذرنــیــا 
مناطق  بــه  نیز  سیاحتی  ســفــرهــای  در  ارتـــش  و 
گوهرباران و خزرآباد ساری اعزام می شوند گفت: 
عزیزان،  این  سیاحتی  و  زیارتی  سفرهای  همه  در 
خاطره  و  یاد  شهدا،  خون  با  میثاق  تجدید  ضمن 

شهدای واال مقام ایشان زنده نگه داشته می شود.

 تشکیل شعب ویژه جرائم و تخلفات انتخاباتی 
در خراسان رضوی

استان  دادگستری  جرم  وقوع  از  پیشگیری  و  اجتماعی  معاون 
خراسان رضوی از تشکیل شعب ویژه جرائم و تخلفات انتخاباتی 

در استان خراسان رضوی خبر داد.
به گزارش ضامن خراسان و به نقل از روابط عمومی دادگستری 
و  اجتماعی  مــعــاون  مــرتــضــوی  ــوی،  رضـ ــان  ــراس خ اســتــان  کــل 
در  گفت:  رضوی  خراسان  دادگستری  جرم  وقوع  از  پیشگیری 
تاکنون  انتخاباتی،  تخلفات  و  جرائم  کاهش  و  پیشگیری  راستای 
برگزار  انتخاباتی  تخلفات  و  جرائم  از  پیشگیری  ستاد  جلسه   20
آباد  جلسه آسیب  افزود: در شهرستان خلیل  گردیده است. وی 
همین  در  و  است  شده  تشکیل  انتخاباتی  راهکارهای  شناسی 
راستا نیز کتاب نظام های انتخاباتی با رویکرد پیشگیرانه توسط 
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان در 

دست تهیه و تدوین است که به زودی چاپ خواهد شد.
خراسان  دادگستری  جرم  وقوع  از  پیشگیری  و  اجتماعی  معاون 

ــاره  اشـ ــا  ب همچنین  ــوی  ــ رض
در  گرفته  انجام  اقــدامــات  به 
آب  منابع  از  صیانت  راستای 
ابتدای  ماهه  شش  در  گفت: 
ــاری شــرکــت  ــک ــم ــا ه ــال بـ ــ س
 556 مجموعًا  استان  آبفای 
مسدود  غیرمجاز  ــاه  چ حلقه 
با  جلسه  دو  و  ــت  اس گــردیــده 

آلوده  های  آب  کاهش  همچنین  و  مصرف  الگوی  تغییر  موضوع 
گستردگی  به  اشاره  با  مرتضوی  است.   شده  برگزار  زمینی  زیر 
وقوع  از  پیشگیری  و  اجتماعی  معاونت  در   شده  انجام  اقدامات 
جرم دادگستری استان گفت: در سال گذشته قریب به 17 هزار 
مکاتبه با موضوعات مختلف توسط این معاونت  انجام شده و اکثر 

این مکاتبات پیگیری و منتج به نتیجه گردیده است.
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گردشگری  و سالمت

تاجیکستان، ایران کوچک

 دکتر اکبر شعبانی
شهیر  متفکّر  و  شاعر  الهـــوری  اقبال  عاّلمه 
پاکستانی و از بزرگترین سخنوران پارسی گوی 
زیبای  سرزمین  ایــن،  از  پیش  هند،  قــاره  شبه 
کشمیر را به دلیل داشتن میراث فرهنگ غنی، 
با  حقیر  اّما  بود،  نامیده  )کوچک(  صغیر  ایران 
ادای احترام به پیشگاه آن بزرگ با هزار و یک 
می  کوچک  ایــران  را  عزیز  تاجیکستان  دلیل، 

نامم.
تاجیکستان سرزمینی زیبا، کوهستانی و خوش 
آب و هوا با مردمانی خون گرم و مهربان که با 

فاصله ای حدود هزار کیلومتر در فراسوی مرزهای جغرافیایی ایران امروز در 
قلب آسیای میانه و در همسایگی چهار کشور ازبکستان، افغانستان، چین و 

قرقیزستان قرار گرفته است.
سرزمینی باستانی با مردمانی فارسی زبان و با فرهنگ و باورهای ناب ایرانی 
که به رودکی، فردوسی، سعدی، حافظ، مولوی و دیگر بزرگان ادب ایران کهن 
عشق می ورزند و بزرگترین خیابان ها و پارک های شان را با نام شاعران و 

عالمان ایرانی مزّین می کنند.
از  را  ما  و  ما  از  را  خود  افتخار،  با  که  هستند  جهان  در  مّلتی  تنها  ها  تاجیک 
خودشان می دانند و ایرانی ها را هم وطن و هم تبار خطاب می کنند. خوب به 
خاطر دارم، در سفری که سال ها قبل به آن کشور داشتم و در کنار رود خروشان 
ورزاب، مهمان مردی روستایی بودم، در جواب من که با حسرت گفتم: کاش 
این همه آب در ایران می بود، با همان لهجه شیرین تاجیکی و با لبخندی از سر 

مهر گفت: »اینجا هم ایران است، خانه خودتان است.«
تاجیکستان سرزمینی است که هیچ ایرانی در آن احساس غربت نمی کند 
کشور  رسمی  زبان  کند.  نمی  نگاه  بیگانه  چشم  به  او  به  هم  تاجیکی  هیچ  و 
و قرن ها فاصله  با وجود بعد مسافت  تاجیکستان فارسی تاجیکی است که 
زمانی، این دو حوزه تمّدنی ایران کهن، هنوز خصوصیات اصلی خویش را حفظ 

کرده است، به گونه ای که به راحتی زبان یکدیگر را می فهمیم.
الزم به ذکر است، به دلیل این که زبان دوّم آن ها روسی است، اکثر اصطالحات 
و  فرانسه  از  ما  که  گونه  همان  اند،  کرده  اخذ  زبان  آن  از  را  سیاسی  و  علمی 
انگلیسی گرفته ایم. از این که بگذریم در سایر موارد مشکلی در ایجاد ارتباط 
خط  چون  اســت،  گفتنی  حال  عین  در  ــدارد.  ن وجــود  ها  آن  و  ما  بین  زبانی 

نوشتاری آن ها مبتنی بر الفبای سیرلیک است، برای ما قابل استفاده نیست.
قابل ذکر است، به دلیل وجود فاصله زمانی و مکانی طوالنی بین ما و تاجیکان، 
لغات و واژگان مشترک فراوان در معانی متفاوت بین گویندگان دو سرزمین 
وجود دارد، که در نوع خویش جالب است. ذیالً به پاره ای از این کاربردهای 

متفاوت اشاره می شود.
چهار مغز )گردو(، چراغچه )چراغ قّوه(، خراب )الغر(، کوچه )خیابان(، باغ 
)پارک(، قفا)پشت(، گشاده شوی )افتتاح(، سال روان )سال جاری(، دوصد 

)دویست(، یخچه )تگرگ(.
در عین حال به دلیل ارتباط طوالنی مّدت با ملل ترک زبان مجاور و نیز سلطه 
سیاسی روس ها بر این سرزمین، پاره ای از واژگان روسی و ترکی نیز وارد زبان 
آن ها گردیده است که در مقام مقایسه با کلیت زبان چندان قابل اعتنا نیست 
برای مثال به جای واژه عروسی از کلمه ترکی توی )toy( و به جای واژه سیب 

زمینی از کلمه روسی کرتاشکه )kartashka( استفاده می شود.
گرچه این بحث را می توان بسیار گسترده تر از این مطرح کرد، اّما به دلیل 

ظرفیت محدود نشریه به همین مقدار بسنده می شود.
اینک بر ماست و بر متولّیان امور فرهنگی کشور که اجازه ندهیم فاصله مکانی 
بین ما جدایی افکند و فرزندان راستین رودکی، فردوسی و ابن سینا را در آن 
سوی جیحون تنها نگذاریم. زیرا چه بخواهیم به چه نخواهیم آن ها برادران و 
خواهران ما هستند و فرهنگ، ادبیات و زبان مشترک، شناسنامه خدشه ناپذیر 

و بهترین دلیل این اّدعاست و به گفته خودشان: 
آب اگر صد پاره گردد باز با هم آشناست

 غار مزداوند )مزدوران(
مقصدی بی نظیر برای گردشگری طبیعی و تاریخی

آمادگی بنیاد شهید و امور ایثارگران برای انجام 
وظایف قانونی در مورد جان  باختگان حوادث اخیر 

صدور  با  ایثارگران  امور  و  شهید  بنیاد 
بیانیه  ای اعالم کرد: شهروندان عادی 
در  نقشی  گونه  هیچ   داشتن  بــدون  که 
در  و  اخیر  های  اغتشاش   و  اعتراضات 
گروه  و  اشرار  توسط  ها  درگیری   میان 
 های معارض جان باخته  اند، بر اساس 
رهنمود مقام معظم رهبری و قانون در 

حکم شهید هستند.
از  نقل  به  و  خراسان  ضامن  گزارش  به 
سایت »ایثار« در بیانیه بنیاد شهید و امور 

ایثارگران آمده است:
بنیاد شهید و امور ایثارگران در پی موافقت مقام معظم رهبری با پیشنهاد دبیر 
شورای عالی امنیت ملی برای »در حکم شهید« محسوب شدن »شهروندان 
عادی که بدون داشتن هیچ  گونه نقشی در اعتراضات و اغتشاش  های اخیر و 
در میان درگیری  ها جان باخته  اند« بر اساس چارچوب  های قانونی، آمادگی 
خود را برای ایفای وظایف قانونی اعالم می  نماید و این شهروندان بر اساس 

رهنمود مقام معظم رهبری و قانون در حکم شهید هستند.
حکم  در  شهید،  عملی  مصادیق  احراز  و  »تعیین  نامه  آیین   ماده 8  اساس  بر 
شهید و سایر مصادیق ایثارگری« مصوبه 10/3/1393 هیأت وزیران »مرجع 
پذیرش و تطبیق مصادیق شهید و در حکم شهید با مفاد این آیین  نامه بر اساس 
اعالم کمیسیون های تشخیص و کمیسیون  های احراز و تجدیدنظر در قوانین 
استخدامی نیروهای مسلح و وزارت اطالعات، بنیاد )شهید و امور ایثارگران( 
می  باشد«، ضمن اینکه بر اساس بند 18 ماده 3 این آیین  نامه »افرادی که در 
حین درگیری بین نیروهای مسلح و دشمن یا گروه های معارض کشته می 
 شوند« در حکم شهید محسوب می  شوند و البته مطابق تبصره این بند »پذیرش 
شهادت این گونه افراد، منوط به تأیید صالحیت  های امنیتی توسط وزارت 
اطالعات و تأیید وقوع حادثه برای افراد، شورای تأمین استان می  باشد«. بدین 
ترتیب بنیاد شهید و امور ایثارگران آمادگی دارد به پرونده افرادی که بنا به 
تشخیص نهادهای مذکور شرایط الزم را دارا باشند رسیدگی و نسبت به احراز 

مصادیق ایثارگری اقدام نماید.

غار مزدوران یا مزداوند یکی از منحصر به فردترین 
سهل  دلیل  بــه  کــه  ــوده  ب کشور  طولی  هــای  غــار 
برای  مطلوب  اولیه  امکانات  وجود  بودن،  الوصول 
کلیه گردشگران و مسافرین و هم چنین قرارگیری 
و  سرخس  به  مشهد  المللی  بین  محور  حاشیه  در 
استقبال  اخیر  سال  دو  طی  مزداوند،  شهر  حریم 

چشمگیری داشته است.
بر  مسیح  میالد  قبل  دوم  هــزاره  به  که  غــار  ایــن 
سال  در  پیش(،  سال   4000 از  بیش   ( گردد  می 
ثبت  نیز   1346 سال  در  و  گردید  کشف   1335
غارهای  بندی  درجــه  در  مزداوند  غار  شد.  ملی 
که  زیبا  و  جالب  طولی  غــار  یک  عنوان  به  کشور 
نیز  اسبی  نعل  خفاش  فرد  به  منحصر  گونه  دارای 
تا کنون 5 تاالر ) سالن( اصلی کشف شده  است، 
بدون  و  راحت  بسیار  اول  تاالر  به  دسترسی  دارد. 
نیاز به هیچ گونه امکانات غارنوردی بوده که بیش 
در  متر   12 و  عرض  متر   50 طــول،  متر   100 از 

های  خفاش  وجود  و  دارد  ارتفاع  نقطه  بیشترین 
نعل اسبی و نورپردازی های زیبای موجود بر لذت 

و هیجان آن می افزاید.
دسترسی  محور  یک  ــود  وج نمائیم  اذعــان  باید 
بسیار مناسب و با آسفالت جدید، امکانات رفاهی 
پیرامونی این غار در قالب پارک گردشگری تفریحی 
غار مزداوند )متعلق به شهرداری مزداوند(، وجود 
چشمه های آب گرم و آب آشامیدنی بسیار مطلوب، 
فضای  سبز،  فضای  سبک،  نیمه  اقامت  امکانات 
بوم  خانه  نقلیه،  وسیله  پارکینگ  کودکان،  بازی 
گردی برای عرضه محصوالت و امکانات مورد نیاز 
و  نور  گردشگر،  راهنمای  تابلوهای  گردشگران، 
امکانات بهداشتی مطلوب بر افزایش میل و انگیزه 
گردشگران برای بازدید از این فرصت زیبای خلق 
که  است  افزوده  الیتنهی  اقدس  ذات  توسط  شده 
تردد و بازدید بیش از  40 هزار گردشگر طی ماه 
های گذشته آن هم فقط در روزهای تعطیل، گواه 

این ادعاست.
غار مزداوند با سیاست های تدوین شده در چشم 
و  هسته  عنوان  به  مزداوند  شهری  مدیریت  انداز 
اقلیم  وجود  اما  بوده  گردشگر  جذب  اصلی  عامل 
نــواز،  چشم  و  زیبا  بسیار  کوهستانی  و  طبیعی 
بهره گیری از ارتفاعات معروف به "قلعه کهنه" که 
ارتفاع  با  و  نظیر  بی  قله  است،  شده  نیز  ملی  ثبت 
پیرامونی  ارتفاعات  تمام  به  نسبت  بلندتر  بسیار 
دسترسی  محور  یک  با  دراز"  "قلعه  نــام  به  خــود 

کیلومتری،  چند  دید  افق  و  مطلوب 
گونه  ــرم،  گ آب  هــای  چشمه 

هـــای مــتــعــدد زیــســتــی و 
فضاهای  جـــانـــوری، 

بـــســـیـــار مــطــلــوب 
ــای  ــ ه ورزش 

ــادی، هــوایــی،  بـ
صــخــره نــوردی 
و... بر پتاسنیل 
های  ظرفیت  و 
ــت  ــایـ ایـــــــن سـ

بر  است.  افــزوده 
ــرح هــای  وفـــق طـ

سایت  این  مصوب،  
به وسعت 109 هکتار 

در قالب پارک گردشگری 
طی  در  مــزداونــد  غــار  تفریحی 

مجوزهای  و  ها  موافقت  اخذ  مراحل 
تمام  بــا  آن  هکتار  نیم  کنون  تــا  کــه  ــوده  ب ــه  الزم
تجهیز  و  ساخته  گردشگران  نیاز  مــورد  امکانات 

شده و در حال سرویس دهی می باشد. 
نکته حائز اهمیت، فاصله مناسب و شرایط اقلیمی 
بسیار مطلوب این فضا بوده که فقط 85 کیلومتر 
دارای  و  داشته  فاصله  مشهد  کالنشهر  شرق  از 
محور دسترسی مناسب و غالبا دو بانده از مشهد 
با  مقایسه  در  که  باشد  می  مزداوند  شهر  سمت  به 
مشهد  پیرامونی  گردشگری  های  ظرفیت  سایر 

متعدد  مشکالت  و  ها  ترافیک  اوج  زمانی  بازه  در 
و  بوده  ها  آن  از  فارغ  سایت  این  دارند،  دسترسی 
همراه  به  را  مفرح  روزه  یک  سفر  یک  لذت  تنها  نه 
مختلفی  الگوهای  توان  می  بلکه  داشت  خواهد 
مدت  کوتاه  زمانی  بــازه  یک  در  را  گردشگری  از 
غار  نظیر  تاریخی  ـ  طبیعی  الگوهای  نمود.  تجربه 
کوهستانی  اقلیم  و  پیرامونی  ارتفاعات  مزداوند، 
زیبا و دلنواز، رباط شرف در فاصله 30 کیلومتری 
شهر مزداوند که به موزه آجرکاری دنیا شهره بوده 
و در حال ثبت جهانی است، دریاچه 
 25 فــاصــلــه  در  ــه  ک بــزنــگــان 
مزداوند  شهر  کیلومتری 
منحصر  و  داشته  قرار 
دریاچه  فردترین  به 
ــان  شــــــرق اســـتـ
سد  و  باشد  مــی 
دوستی  بــزرگ 
که در مرز ایران 
ترکمنستان  و 
قــــرارداشــــتــــه 
 60 فــــقــــط  و 
کــیــلــومــتــر بــا یک 
اختصاصی  مــحــور 
فاصله  مزداوند  شهر  با 
ویژه  های  جاذبه  از  دارد، 
ییالقی  ـ  گردشگری  شهر  این 
می  نــوعــی  ــه  ب نهایت  در  ــد.  ــاش ب ــی  م
های  قابلیت  و  مزداوند  شهر  که  نمود  اذعان  توان 
منطقه  گردشگری  معین  عنوان  به  آن  گردشگری 
اقدامات  مجموعه  و  ها  ریــزی  برنامه  با  که  بــوده 
دور  چندان  نه  آینده  در  مزداوند،  شهری  مدیریت 
مبدل  کشور  شــرق  شمال  گردشگری  قطب  به 

خواهد شد.
لذت سفری یک روزه در این فضای گردشگری با 

تجارب متعدد، گوارایتان.
 محمد گل محمدی

  حلما یساقی
مقدس  دفاع  ــای  ارزش ه نشر  و  آثار  حفظ  بنیاد  مدیرکل 
خراسان رضوی گفت: هر تفکر مورد توجه جامعه بشری 
زمانی پا برجا می ماند که لباس هنر به قامتش پوشیده شود، 
به ویژه اگر این ارزش و کمال در حوزه فکری، اعتقادی و 
معنوی باشد.سردار حسینعلی یوسف علیزاده در نشست 
جشنواره فیلم و عکس "کهربا" اولین جشنواره فیلم دفاع 
مقدس استان خراسان رضوی اظهارکرد: شهید، شهادت، 
ایستادگی و مقاومت در برابر سختی های زندگی در عصر 
حاضر مفاهیم ارزشمند و اثرگذاری هستند که ما در انقالب 
اسالمی بابت آن ها هزینه داده  ایم و پایه گذاری جشنواره 
گرفت.  صورت  منطق  این  اساس  بر  کهربا  عکس  و  فیلم 
جنگ های  و  جهانی  شرایط  به  توجه  با  کــرد:  تأکید  وی  
مقدس  دفاع  به  مربوط  آثار  ساخت  منطقه،  در  گوناگون 
یکی از مقتضیات است، زیرا اگر نتوانیم آثار خوبی در این 

ایم؛  کرده   کم  رنگ  را  مقاومت  روحیه  کنیم،  خلق  حوزه 
فیلم منتخب باید دارای دو شاخصه خاص باشد: ابتدا به 
لحاظ معنایی، برداشتی جدید از دفاع مقدس ارائه بدهد 
و دوم این که به لحاظ فرمی و ساختاری به استانداردهای 
سینمای جهان نزدیک  باشد. مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر 
ارزش های دفاع مقدس خراسان رضوی افزود: برگزاری 
تعامل  برای  بهانه ای  مقدس،  دفاع  سینمایی  جشنواره 
با هنرمندان و منتقدان سینما است تا بتوانیم از ظرفیت 
استفاده  مقدس  دفاع  آثار  نشر  گسترش  برای  آنان  های 
کنیم.   وی با اشاره بر تفاوت های سینمای دفاع مقدس و 
هالیوود عنوان کرد: سینمای دفاع مقدس باید به وسیله 
تا بتواند به ابزاری برای  افراد توانمند و متعهد احیا شود 
صدور پیام انقالب، تشیع و مظلومیت مکتب شیعه تبدیل 
شود نه وسیله ای برای تفریح و سرگرمی صرف، که هالیوود 

خود در سرگرم کردن مخاطب و ایجاد غفلت استاد است.

سردار یوسف علیزاده گفت: گرچه ایران در تمامی موارد 
مورد تحریم قرار دارد اما جوان ایرانی با تالش و کوشش 
در حوزه فرهنگ و هنر، توانسته است این جایگاه را بدست 
بیاورد و اجازه ندهد که این تحریم ها در حوزه رقابت بین 

المللی سینمایی و فرهنگی تاثیر بگذارد. 
وی یادآور شد: ابزار هنر و استفاده از فیلم و سینما یکی از 
دفاع  ارزش  های  حفظ  کل  اداره  که  است  ظرفیت  هایی 
هدف  که  مقدس  دفــاع  اثرگذار  و  مهم  بخش  در  مقدس 
ایثار است، استفاده می کند.  آن نشر و گسترش فرهنگ 
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش  های دفاع مقدس خراسان 
رضوی با اشاره به اینکه دفاع مقدس بهترین الگو و روش 
»گام  از بیانیه  مقدس  دفاع  فیلم  جشنواره  افــزود:  است، 
دفاع  امتداد  در  روشن  خط  ترسیم  و  انقالب  یعنی  دوم« 
مقدس در غنی  سازی و محتوابخشی استفاده می  کند و 

با بستر هنرمندان، پرچم فکری را برای جامعه باز می کند.

مدیرکل بنیاد حفظ آثار 
و نشر ارزش های دفاع 

خراسان رضوی:

هنر باعث 
پابرجاماندن 

اندیشه و تفکر 
اسالمی می شود

این روزها موضوع "آلودگی هوا" خصوصًا در کالنشهرها 
به داغ ترین سوژه مبدل شده است. کاهش کیفیت هوا 
را  کشور  بزرگ  شهرهای  شهروندان  است  مدتی  که 
همچون  آن  از  ناشی  تبعات  و  است  کرده  خود  درگیر 
مراکز  به  تنفسی  بیماریهای  مراجعین  آمــار  افزایش 
باران  بارش  مــدارس،  تعطیلی  نرخ  افزایش  درمانی، 
معطوف  خود  به  را  عمومی  اذهــان  و...  اسیدی  های 

کرده و نگرانی هایی را درپی داشته است.
شاید بهتر باشد به جای گرفتن انگشت اتهام به سوی 
وقوع  علل  خصوص  در  را  خود  دانش  ابتدا  متولیان، 
پدیده آلودگی هوا ارتقاء دهیم و با شناخت علل بروز 
آن، بتوانیم پیش ازآنکه دیر شود با عزمی ملی سهم خود 

را هر چند اندک در بهبود این وضعیت ادا کنیم. 
اضافه شدن هر ماده خارجی به هوا که تغییر کیفیت 
آن را به دنبال داشته باشد و باعث تفاوت در وضعیت 
طبیعی هوا شود و همچنین مضراتی را برای جانداران، 
آثار و ابنیه به دنبال داشته باشد، آلودگی هوا محسوب 
ــوا ابــعــادی جهانی به  مــی شــود. امـــروزه آلــودگــی ه
الیه  رفتن  بین  از  همچون  هایی  پدیده  و  خودگرفته 
آب  پیشروی  و  آمــدن  باال  خطر  زمین،  ازن،گرمایش 
اسیدی  های  ــاران  ب و  خشكی  سمت  به  ها  اقیانوس 
بخش های وسیعی از بیوسفر را در معرض خطر نابودی 
اثر  در  كه  ناگواری  حــوادث  اســت.  داده  قــراره  كامل 
آلودگی هوا در جهان اتفاق افتاده است به اندازه كافی 
و  سالخورده  افراد  دهد.  می  نشان  را  موضوع  اهمیت 
بیمارانی كه از ناراحتی های گردش خون رنج می برند، 
زنان باردار و خردساالن بیش از همه قربانیان آلودگی 
هوا محسوب می شوند. عوارضی همچون تنگی نفس، 
این  درصدر  و...  تهوع  بینی،  و  چشم  سوزش  سردرد، 

لیست خودنمایی می کنند.
عالوه بر مخاطراتی که آلودگی هوا برای سالمت انسان 

نیز تبعات جبران  درپی دارد، تخریب پوشش گیاهی 
در  بیماری  طغیان  موجب  ریزگردها  دارد.  ناپذیری 
گیاهان و درختان می شود. در واقع این پدیده موجب 
صورت  خوبی  به  گیاهان  در  فتوسنتز  عمل  شود  می 
آید که  به وجود  اندام گیاهان  نگیرد و ضعف کلی در 
مقاومت  ها  بیماری  و  آفات  مقابل  در  گیاهان  نهایتًا 

کمتری خواهند داشت.
موضوع  آسیب های وارده به حیوانات را هم نباید ندیده 
گرفت. همه جانداران وابسته به اکسیژنی هستند که 
از هوا به دست می آید و هنگامی که هوا آلوده است، 
نیز  دیگر  مضر  گــاز  چند  اکسیژن،  تنفس  با  همراه 
استنشاق می  شود. این گازهای مضر به همان شیوه 
اثر  نیز  تأثیر می  گذارند، بر حیوانات  بر انسان   ای که 

می کنند. ذراتی که حیوانات در طی یک دوره ی 
طوالنی استنشاق می  کنند، می  تواند در 

دراز  در  و  شده  انباشته  آنها  های  بافت 
مدت به اندام  ها آسیب برساند. از همه 

مهمتر، حیوانات بیشتر به سبب این 
که مجهز به محافظت از خود همانند 

انسان نیستند، نسبت به ما آسیب 
پذیرتر هستند.

ــی در  ــدگ ــورن ایــجــاد خ
های  روكــش  و  فلزات 

حــفــاظــتــی، ایــجــاد 
ــی و  ــ ــودگـ ــ ــرسـ ــ فـ

در  ــی  ــدگ ــورن خ
ساختمان ها، 

یش   سا فر
و 

تخریب آثار هنری همچون مجسمه ها و بنا های تاریخی 
هوابه  آلودگی  افزایش  ناخوشایند  تبعات  دیگر  از  نیز 

شمار می روند.          
دریک تقسیم بندی کلی می توان گفت الودگی هوا در 
پی فرآیندهای طبیعی و فعالیت های مصنوعی حاصل 
می شود و فعالیت های مصنوع را می توانیم مشتمل 
بر منابع متحرک که همان وسایل حمل و نقل  بوده و 
ثابت  آلودگی را مسبب هستند و منابع  تا 85 درصد 
که شامل صنایع با سهمی 5 تا 10 درصدی  ومصارف 
خانگی،تجاری و... با سهمی 10 تا 15 صدی طبقه 

بندی کرد.
اگر بنا باشد آالینده های هوا را براساس منشأ آالیندگی 
معرفی کنیم به طبقه بندی دیگری می رسیم، آالینده 
های اولیه که مستقیما از منابع وارد اتمسفر می شوند و 
آالینده های ثانویه که در اثر واکنش دو یا چند 
آالینده با یکدیگر یا در اثر واکنش آالینده 
اتمسفر  طبیعی  ــزاء  اج با  اولیه  هــای 
واکنش  ــدون  ب یا  واکنش  با  همراه 
های نوری تشکیل می شوند مثل 

ازن.
می  هائی  آالینده  از  دسته  آن 
در  ــاز  گ شکل  بــه  کــه  باشند 
به  موسوم  و  موجود  اتمسفر 
آالینده های گازی هستند 
گــوگــردی،  ترکیبات  بــه 
دار،  نیتروژن  ترکیبات 
دار،  ــن  ــرب ک ــات  ــی ــرک ت
ــا و  هـــیـــدروکـــربـــن هـ
ــرار  تــرکــیــبــات آلـــی ف
ــدی می  ــنـ بـ ــه  ــق ــب ط

شوند. 

-SO4-SO3-SO-SO2:نــظــیــر گوگردی  ترکیبات 
و  ها  ساختمان  و  ابنیه  انسان،  بر   S2O7-S2O3

گیاهان بسیار تأثیرگذار است.
 NOx(،( ناکس  به  توان  می  دار  نیتروژن  ترکیبات  در 
به  اکسیدازت(  )دی   NO2 و  )منواکسیدازت(   NO

عنوان سر دسته این ترکیبات هوا اشاره کرد.
 ،)CO( کربن  مونوکسید  همچون  دار  کربن  ترکیبات 
کربن  اکسید  دی  و  سوخت  ناقص  احتراق  از  ناشی 
)CO2( که محصول سوختن کامل ترکیبات آلی است 
و به تاثیرات آنها بر سالمت و محیط زیست آشنا هستیم. 
اکسیدکننده های فتوشیمیایی نیز که اغلب به عنوان 
آالینده های ثانویه شناخته شده اند و در نتیجه واکنش 
های بین هیدروکربن ها و اکسیدکننده های نیتروژن 
به کمک اشعه ماوراء بنفش خورشید تولید می شود نیز 
چهارمین بخش آالینده های گازی به شمار می روند. 
آالینده های ذرات معلق که ذرات مایع و ذرات جامد 
همچون گرد و غبار و دود هستند را هم باید به لیست 

مسببین آلودگی هوا افزود.
در کالنشهرهای صنعتی کشور، تکثر واحدهای عظیم 
نیروگاه،  پاالیشگاه،  شامل  ها  آن   عمده  که  صنعتی 
آهــن،  ذوب  سنگبری،  پتروشیمی،  فـــوالد،  صنایع 
فعالیت  است  روغــن  کارخانه  و  آجر  و  گچ  کوره های 
هوا  به  ــه  روزان ها  آالینده   از  عظیمی  حجم  می کنند، 
اضافه می شود، البته حضور خودروهای فرسوده  و یا 
دارای نقص فنی نیز اوضاع شهر را هر روز بدتر از قبل 
می  کنند.  بهتر است از خودمان شروع کنیم. این روزها 
که آلودگی هوای کالنشهر مشهد در شرایط ناسالم و 
مرز هشدار قرار دارد، هر کدام از شهروندان می توانند 
باشند.  داشته  هوا  کیفیت  بهبود  در  تأثیرگذار  نقشی 
بهره مندی از انرژی های نو و مدیریت مصرف انرژی 
چه در مصارف خانگی و چه صنعتی، ترغیب عمومی به 
جایگزینی سیستم حمل و نقل عمومی با خودرو های 
شخصی، حداقل مشارکت عمومی برای بازگشت آبی 

آسمان به شهرمان است.
  الله معصومیان- مدیر روابط عمومی حفاظت 
محیط زیست خراسان رضوی

از خودمان شروع کنیم
آلودگی هوا


